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Кыргыз, казак, өзбек, түрк (Осмон түркү) ж.б. 
элдерде эл башкарган атактуу адамдар, оокат-тири-
чилиги жетиштүү байлар илгертен эле көп аял алыш-
кандары тарыхта белгилүү. Өзгөчө мындай адамдар-
дын көп аял алышы кыргыз элинде кеңири тараган. 
Ошондон улам кыргыздарда: ”Кыргыз байыса, катын 
ала берет, сарт байыса,там сала берет”, – деген макал 
келип чыккан.  

Биздин заманга келип жеткен маалыматтарга 
караганда, Тилемат аке да көп аял алган экен. 
Санжыра-тарыхта алардын саны ар түрдүү: өзүнүн 
чөбөрөсү Ачикеев Кудайбергендин эмгегинде алты 
аял алган; биринчи аялы-Айке, андан үч уул; экинчи 
аялы – Кенжеке, андан сегиз уул; үчүнчү аялы – 
Уркуя, бул Уркуян деп да аталып жүрөт, андан эки 
уул; төртүнчү аялы Эрээнче, андан бир уул; бешинчи 
аялы – Сайкал,андан эки уул; алтынчы аялы-
Узунчач,андан бир уул; кыздарынын башка бардык 
уулдары – он жети1. Ал эми Тилекмат акенин урпак-
тарынын бири, милициянын полковниги Оболбек 
Албаковдун эмгегинде  сегиз аялы – Айке (андан үч 
уул, төрт кыз), Каракун (анын үч уулу), Кенжеке 
(андан тогуз уул), сегизинчи байбичеси-Айым, андан 
үч уул, алты кыз болгон. Алар Ноокат районунун 
кулатов айылында жашашат2. Тилекмат акеден тара-
ган тукумдар жөнүндө дагы бир жаңы маалыматты 
Бараканов Төлөштөн (Чыныбайдын чөбөрөсү) тап-
тык3. Ал маалымат боюнча тилекмат акенин жети 
аялы болуп (Айке, Кенжеке, Урпуян, Эрээнче, Сай-
кал, Узунчач, Айым), алардан он жети уул көргөн4. 

Тилекмат акенин санжыраларда айтылып жүр-
гөн уулдарынын саны бирдей, бардык варианттарда 
он жети. О.Албаковдун вариантында гана 24 уулу 
болгон деп айтылат. Ал эми никелешип алган 
аялдары жетөө экен. Акыркы маалымат боюнча 
Бараканов Төлөштүн варианты чындык экендигин 
Тилекмат акенин айылындагы өз тукумдары тактап 
айтып беришти. Бул акыркы вариант 2003-жылы 
Жети-өгүз районундагы Тилекмат айылында 
(мурунку Шалба) Тилекмат акенин түпкү туугандары 
жана өзүнүн тукумдары биргелешкен салтанаттуу 
жолугушуудагы маектешүүлөрдө да такталган экен. 
Бул эки жолку кездешүүгө Ош обласынан Кара-

Кулжа, Ноокат райондорунун жана Ысык-Көл 
обласынын Жети-өгүз, Түп райондорунун өкүлдөрү 
катышкан. Тилекмат акенин жана анын уулу 
Чыныбайдын аялдары,  алардан төрөлгөн балдары 
жөнүндөгү такталган схема-таблица акыры биздин 
колубузга тийди. Ал схема-таблицадагы маалымат-
тарды тиркеме иретинде диссертациялык эмгегибиз-
дин 2 жана 3 главарынын акырында бере кетмекбиз. 
Чыныбай Тилекмат акенин Кенжеке деген экинчи  
байбичесинен төрөлгөн. Колдо бар маалыматтарга 
караганда, Кенжеке Тилекмат акенин мээрими 
түшкөн ары акылдуу, адамгерчиликтүү, ары төгөрөгү  
төп келишкен сулу аялы экен. Тилекмат акенин 
бардык аялдарынын ичинен көп тукум берген түгөйү 
да ушул Кенжеке. Ал санжыралардын бир вариа-
нтында сегиз уул, бир кыз, дагы бир вариантында 
тогуз уул, бир кыз төрөгөн. 

Чыныбай-Тилекмат аке менен Кенжекенин ал-
тынчы баласы. Булардын балдарынын улуусу-Түркө-
бай, андан кийин Серкебай, Дыйканбай, Чымырбай, 
Таңыскожо, Чыныбай, Алымбай, Ачакей. 

Кыргыз салтында тукумду эркек бала боюнча 
таратышат жана сүрүштүрүшөт, анткени кыргыздар 
эркек баланы тукум, ал эми кыз баланы туяк деп 
эсептешет. Эркек эч жакка кетпейт, ал атанын 
түтүнүн улантып,өз элинде, өз жеринде жашайт. Кыз 
бала – убактылуу конок. Ал бойго жеткенде, өз 
түгөйүн таап, башка жакка кетет. Ошондуктан тукум 
эркек бала боюнча аталат. 

Санжыраларда Чыныбайдын туулган жана өл-
гөн жылдарында да айырмачылыктар бар: О.Алба-
ковдун эмгегинде 1833-жылы (Тилекмат аке 40 
жашка келгенде) төрөлүп, 1888-жылы өлгөн5. Ал эми 
окумуштуу, Кыргыз Республикасынын илим жана 
техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыктын лау-
реаты Дөөлөтбек Сапаралиевдин берген маалыматы 
боюнча 1839-жылы төрөлүп, 1890-жылдары өлгөн.6  

Ошентип, биринчи вариант боюнча Чыныбай 55 
жашка, экинчи вариант боюнча 51 жашка чыккан. 
Биздин оюбузча, биринчи вариантта  көрсөтүлгөн 
жылдар туура болуу керек. Анткени Ысык-Көл өрөө-
нүнөн чыккан жети акени изилдеп жүргөн тарыхчы 
Кашымбек Асанбековдун эмгектеринде да ушул 
жылдар көрсөтүлгөн.7 

Чыныбай да бойго жеткенденден көзү өткөнгө 
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чейин 7 аял алган: биринчиси - Манат, андан 5 уул; 
экинчиси - Телегей, андан 6 уул; үчүнчүсү - Айгүлчө, 
андан 1 уул; бешинчиси- Топчу, андан бир уул; ал-
тынчысы - Кыйкатай, эркек баласы жок; жетинчиси - 
Чолпон, эркек баласы жок. 

Санжыралардын маалыматтары боюнча Чыны-
байдын да  кеңешип турган жана өзгөчө жатык адам-
герчилик менен мамиле жасаган байбичеси Телегей 
болуптур. 

 Чыныбай да атасын тартып, жерден боорун 
алгандан баштап эле чыйрак, жасала турган иштерди 
айттырбай, өзү сезип, байкап турган баамчыл, 
мүнөзү боюнча адамга жакын жана жылуу-жумшак 
туура сөзгө кулак төшөгөн бала болуп өсүптүр. 

Чыныбай 7-8 жашка чыгып калган учурунда, 
деги эле Кенжекеден көргөн балдарымды сындатып 
алайын деп, Тилекмат аке Сарт акени үйүнө 
меймангерчиликке чакырат. Анткени Сарт аке 
адамдын келечетеги тагдырын, кандай адам болорун 
жаземдебей айткан сынчы, акылман адам. 

Сарт акенин кечкурун келе турган маалында 
Тилекмат аке балдары менен эшик алдында тосуп 
турушат. Сарт аке үй алдына келгенде, Чыныбай 
күтүлбөгөн жерден озунуп чуркап барып, акенин 
атынын чылбырынан сол колу менен кармап, оң колу 
менен колтуктап, аттан кипейлдик менен түшүрүп, 
биринчи болуп саламдашкандан кийин атты мамыга 
өзү байлайт. Сарт аке тилекмат жана анын бала-
чакасы менен учурашып турганда, Чыныбай 
урматтуу адамга арналган ак өргөнүн эшигин 
көтөрүп, мейманды үйгө кириңиз дегендей ишарат 
кылып турганын көрүп, акелердин ичтери жылыган 
экен. 

Сарт аке үйгө кирип жайланышып, төргө 
отургандан кийин, мурдатан эле көрүп-билип жүргөн 
чоң атасы сыяктуу анан жанына барып отуруп, 
Чыныбай Сарт акенин сол тизесине сүйөнүп кал-
ганда, энеси Кенжеке уялып, андай отурба, чоң атаң 
кенен-кесири эркин отурсун деп, баланы колунан 
тартканда, Сарт аке бала менен бирге отуруу ниетин 
билдирет. Ошондон баштап кеткенге чейин Сарт аке 
Тилекмат акенин бардык кыймыл-аракетин, тамак 
жеп жаткандагы кылык-жоруктарына чейин байкап 
отурат. Бата тиленип, кол жуугандан кийин Тилек-
мат аке Сарт акеден балдарынын келечеги тууралуу 
кабар алгысы келгендигин айтат. Анда Сарт аке: 

-Тилешим, өзүң Алла-Тааланын назары түшкөн 
адамсын. Уучуң  куру эмес экен. Бардык балдарың 
турмуш-тиричиликте кор болбойт. Адам катары өз 
милдеттерин абийрдүүлүк менен аткарат. Ошондо да 
өзүңдү тарткан бирөө бар экен. Ал мына бул мага 
шынарлап отурган перзентиң - Чыныбай. Чыныбай 
да эл атасы болуп, дубаңды бийлеген адам болот, 
анын адам жылдыздуу ңкендигинен баштап, ар 
ненрсени алдын ала сезеип, туюп, байкап 

тургандыгына чейин мүнөздөп берген экен. 
Тилекмат аке Чыныбайдын чоң үмүт кылып жүргөн. 
Бала тестиер  өспүрүм болгон учурунда Верныйга 
(азыркы Алматы шаары) жиберип, 3-4 жылы орусча 
окуткан. Анткени Тилекмат аке табият тартуулаган 
акыл-эсти билим менен байытуу зарылдыгын өз 
башынан өткөргөн. 

Тилекмат аке Чыныбайга өзгөчө көңүл бөлүп, 
өзү аралашып жүргөн чөйрөдө кимдер бар 
экендигин, кимисинин кандай өнөр-кесиби  

Бардыгын, тек-дарегине чейин айтып, кимге 
кандай мамиле жасоо керектигине чейин 
түшүндүрүп жүрчү экен. Ал гана эмес, элди туура 
багытта башкаруунун өзү билген жол-жоболоруна 
чейн айтып берген. Ошондой болсо да, дайым эле 
айткан нерсе аытаканындай боло бербейт эмеспи. 
Чыныбай да бийликке келип, узак убакыттар бою эл 
башкарып такшалган кезде, өз билгениндей, өзү 
ойлогондой иш жүргүзүп, кээ бир учурда олдоксон 
иш жасагандыгы эл арасында айтылып жүрөт. Бул 
жөнүндө Чыныбайдын имшмердиги тууралуу сөз 
болгондо кайрылмакчыбыз. 

Тилекмат акенин жашоо-тиричилиги, басып 
өткөн жолу, башынан өткөргөн окуялары ары татаал, 
ары оор болсо, Чыныбайдын өмүр жолу бирбеткей 
сыяктуу байкалат. Мисалы, Тилекмат аке бирдиктүү 
мамлекети жок, ошондон улам уруу-уруу болуп 
жашап жүргөн, айрым жагдайларга түрдүү 
шарттарга байланыштуу уруу башчыларынын бирин-
бири көрө албастыгы, же биринен бири өйдөөсүнгөн-
дүгүнүн кесепетинен келип чыккан чыр-чатактарга, 
пикир келишпестиктерге күбө болуп, ошол эле 
учурда башка элде один - калмактардын, кээде казак, 
айрыкча Кокон хандыгынын төрөлөрүнүн – запкы-
сын көргөөн эл менен бирге жашап, оор күндөрдү 
башынан өткөргөн. Ал эми Чыныбай болсо атасы-
нын аркасы менен эч кандай оор жашоо-тиричилик-
ти көргөн эмес. Эс тарткандан баштап, Чыныбайдын 
өмүр жолу россия империясынын колониялык 
саясатынын алдында өттү. Ошондо да ал эл көргөн 
кысымды керт башынан өткөрбөстөн, колониячылар-
дын талабын аткарып, алардын бийлигин, жүргүзгөн 
саясатын колдоп, Каракол уездинин башчысынын 
жардамчысы кызматын аткарып жүргөн. Бул кызмат-
та ал өмүрүнүн акырыны чейин иштеген.Тагыраак 
айтканда, Чыныбай уездин баш жетекчисинин 
жардамчысы деген мансатуу кызматта 1863-жылдан 
1888-жылга чейин иштеген. Бул маалымат О.Алба-
ковдун «Акылман, элчи Тилекмат аке» деген 
эмгегинде кездешет. Ушул эле эмгекте Чыныбай Ка-
ракол уездинин орун басары, башчысы (начальниги) 
болуп иштеген деген туура эмес маалымат да 
берилген8 

 Россия империясынын Түркстан генерал-губер-
наторлугунун колониялдык-башкаруучулугу жарым 
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согуштук (полувоенный) түзүлүштө болгон: облас-
тардын, уездердин башчылары падышалык  орус 
офицерлери  жана участкалык приставдар болушкан. 
Ал эми болуштукту (волость - уезддин бир бөлүгү) 
уруулардын, уруктардын билермандары  жетекте-
ген9. Ошол кезде кыргыздар жашаган территория 
Жети-Суу, Самаркан, Сырдарыя жана Фергана об-
ластарынын курамна кирген. Ал эми Каракол уезди 9 
болуштуктан турган. Алардын жетекчилери (болуш-
тары) кыргыздар болгон. 

Ырас, Кемин, Токмок, Каракол уезддеринин 
жардамчылары Шабдан да, Чыныбай да орус аскери-
нин офицери болушкан. Бирок алар улуту боюнча 
орус болгондуктан, уезддин жетекчилери болгон 
эмес. Чыныбай Верныйдан жана Санкт-Петербург-
дан орусча окуган адам болгондуктан, Каракол 
уездинде жардамчы да, айрым учурда катчы бо-
лгондугу белгилүү. 

Чыныбайдын Каракол уезд башчысынын жар-
дамчысы болуусу да көп деле каршылыксыз, атасы 
Тилекматтын колдоо-сунушу боюнча ишке ашкан10. 

Чыныбай орус бийлигине аралашкан учурда, 
Ысык-Көл өрөөнүнө, айрыкча Каракол шаарына 
түрдүү жолдор, себептерге байланыштуу орустар, 
украиндыктар менен катар татарлар, өзбектер, 
уйгурлар, сарткалмактар (булар нагыз калмактар 
эмес), дунгандар келе башташкан. Бул элдер менен 
карым-катыш жасоо, жергиликтүү элге салыштыр-
малуу, бирдей болгон жмес: орустар, украиндыктар 
кыргыздардын Россия империясынын карамагына 
өтүүсү менен байланыштуу жер которуп келишип, 
үстөмдүк кылуу мүмкүнчүлүгүндө болушса, татар-
лар орустаоды колдоо (Файзулла Ногаев сыяктуу 
тыңчылар), соода-сатык иштерин жүргүзүү, ислам 
динин кыргыз арасына кеңири жаылтуу максатын 
көздөшкөн. Ал эми уйгурлар менен өзбектер, негизи-
нен, соода-сатык иштери менен келишип, кыргыз-
дардан арзан мал алышып, аларды Анжиян, Наман-
ган шаарларына айдап барышып, 3-4 эсе кымбатка 
сатышып, ченебегендей байлык топтошкон. Сарткал-
мактар атайы жер которуп келишсе, дунгандар, 
кытайлар менен кагылышып, катуу жеңилишке дуу-
шар болуп, жан сактоо максатында келишкен. Эми 
бул элдерге жер берүү, алар менен карым-катыш 
жасоо маселелери жөнүндө маалымат берели. 

Жергиликтүү эл жер которуп оошуп келген эл, 
аргасыздан  качып келген эл жана соода-сатыкка 
байланыштуу атайы максат менен келген элдер 
менен болгон мамилени жөнгө салууда, алардын 
суроо-талаптарын чечүүдө Чыныбай кыйла эле 
иштерди аткарган. 

      Сарткалмактар менен болгон мамиле 

Каракол шаарынын түндүк батыш жана түштүк 
батышындагы айылдарда – Челпек, Таш-Кыя, Бурма-
Суу, Бөрү-Башта жашаган элдерди жергиликтүү 

кыргыздар илгери Кытай тараптан жер которуп 
оошуп келген калмактар деп эсептешчү экен. Андай 
эмес. Булар калмак эмес, өзүнчө ар кошкон элдерден 
– өзбек, уйгур, кыргыз жана казактан – чыккан 
аралашма аргын эл. Бул эл жаралыш тегинде 20 
түтүн болгон: 4 түтүн өзбек - Бакы, Ошур, Кыяз, 
Казай (түтүн атасынын аттары); 4 түтүн уйгур – 
Чаган, Сүйсө, Акча, Шудургу; 11 түтүн кыргыз – 
Солто, Сарбагыш, моңолдор, жедигер, боор, 
тынымсейит (Манкыш), Бежин Шарип, черик, 
тынымсейит (Шонкур), Чимит, Кыпчак (уруу 
аталышы жана адам аттары); 1 түтүн казак – 
Мышыкбай (адам аты). Ушулар бир айыл болуп 
жашап жүрүп, ич ара биригип, жалпысынан аргын 
(аралашма) сарт калмак деп аталып калышкан. Бул 
этнонимди (сарткалмакты) калмак эли атаган. 

Ысык-Көлгө келгенге чейин Сарткалмактар 
калмактар менен чогуу Кытай жеринде жашаган. 
Ошондон улам сарткалмактар калмак тилин да 
жакшы билишкен. Чындыгында, сарткалмактар көп 
тилди – калмак (азыркы жаштар билишпейт), 
кыргыз, орус, татар – тилдерин билишет. Азыркы 
негизги тили – кыргыз тили. Жалпы элдик мада-
нияты – тили, салты, ырым-жырым, үрп-адаты, дини 
кыргыз мене бирдей, эч айырмасссссы жок. 

Сарткалмактын Ысык-Көлгө ооп келип, кыргыз 
менен толук аралашып кыргыз болуп кеткенине 
болжол менен 147 жыл болду11 . Азыр алар 
паспортунда улутун кыргыз деп жаздырышат. 

Сарткалмактын Ысык-Көлгө келишине эки адам 
– Момун (кыргыз) жана Керем (өзбек) жетекчилик 
кылган. XIX кылымдын ортосунда Россия мене 
Кытайдын чеги такталып жаткан учурда 
сарткалмактар Капкакта, Нарынколдун Кытай 
тарабында жашашкан. Ошол мезгилде эл арасында 
Кытайга кошулуу керекпи, же оруска кошулуу 
керекпи деген эки ой пайда болуп турганда, Момун 
менен Керем (ислам динине үгүттөгөн молдо) элди 
үгүттөп, сарткалмактарды түнү менен жашыруун 
көчүрүп, Ысык-Көлгө баштап келишкен. 

Момун көлгө келери менен Чыныбайга, 
Каракол уездинин жардамчысына, кыргыз эмеспи, 
жакшылыгы тиер деп, биринчи жолугат. Чыныбай 
болсо так жооп бербей, келгиндерге чөбүн чаптырып 
жүрө берет. Эл кыш келгенге чейин отурукташып, 
камылга көрүп алышы керек эле. Ушул жагдайды 
эске алып, элден каражат чогултуп, Момун уездге 
келип  жер сураганда, ага азыркы Челпек, Бөрү-
Башты жердеп калууга чечим чыгарып берет. Бул 
кабарды угуп, Чыныбай уезд башчысына келип, 
мындай кеңешке катышпай калгандыгына 
байланыштуу өкүнүчүн айтканда, уезд башчысы  бул 
чечим чегара маселесинин негизинде болгондугун 
түшүндүрүп, алардын алып келгени ушул эле, сен 
чай ичип кой деп акча берет. 



 
 
 
 
 

295 
 
 

 

ИЗВЕСТИЯ  ВУЗОВ  № 3, 2014 

Сарткалмактар жаңы жер алгандан кийин, 
аларды шарттуу түрдө, өзүнчө болуш кылып, баш-
чысына убактылуу Момунду болуштукка шайлашат. 
Ушул арада Чыныбай менен Момундун мамилеси 
бузулуп, Чыныбай Момунду өлтүрүүнүн аракетинде 
жүргөнүн энеси Кенжеке угуп: 

- Кой, балам, бул адам жөнөкөй адам эмес деп 
укканбыз. Ага жаманчылык жасасаң, айныксыз 
өзүңө зыян болот, – деп тыйып койгону санжырада 
айтылып жүрөт. 

Убакыттын өтүшү менен Чыныбай Момундун 
акылдуу, чындыкты гана айткан таза адам экендигин 
билип, аны менен жылуу мамиледе жүргөндүгүн 
сарткалмактар айтып жүрүшөт. Момундун уруусу – 
солто. Момун өмүрүнүн акырына чейин сарткал-
мактар менен ажырашпай, бир атадан тараган тукум 
сыяктуу бирге жашап өткөн экен. 

Жыйынтыктап айтканда, сарткалмактар Ысык-
Көлгө өз ыктыяры менен жер которуп келген эл.       

Татарлар, өзбектер, уйгурлар жана дунгандар 
менен болгон мамиле 

Сарткалмактар кыргыз, казак сыяктуу көчмөн 
эл болсо, татар, өзбек, уйгур, дунгандар 
отурукташкан, ошондон улам чарбачылыгы, жалпы 
эле экономикасы, анын ичинде соода-сатыгы 
байыртан эле калыпташып, өнүгүп калган эл 
экендиги тарыхта белгилүү. 

Ысык-Көл өрөөнүнө оошуп келген татарлардын 
көпчүлүгү, биринчиден, орустардын кыргыз жерге-
сине келиши менен байланыштуу. Алар орустар 
менен Татарстанда жашап жүргөндө эле карым-ка-
тыш түзүшүп, орус тилин үйрөнүшүп, орус шаар-
ларына - Санкт-Петербург, Москва, Царицын (азыр-
кы Волгоград), Астрахан ж.б. шаарларга отрукта-
шып, сяасий-экономикалык, социалдык-маданий, 
турмуш- тиричилиги боюняа да аралашып кеткен 
калк12. Экинчиден, кыргыз айылдарына (Даркан, 
Шалба ж.б.) жана Каракол шаарына (1869-жылы 
негизделген) жайгашкан татарлар Россиянын кадыр-
баркын кыргыздарга даңазалап, аларга үн – сөзү жок 
баш ийип жашоого үгүттөө, аз да болсо, агартуу 
иштерин жүргүзүү, ислам динин жайылтуу макса-
тында медреселерди (башталгыч окуу жайларын) 
ачуу үчүн келишкен. Үчүнчүдөн, көл өрөөнүнө кел-
ген татарлардын көпчүлүгү жердигинен эле бай, 
соода иштери менен кесиптешип кеткен алып-
сатарлар болушкан. Мындай бай татарлар Каракол 
уезд башчысын, анын орун басарын жана жардам-
чысын байлыктын күчү менен колго алып коюшкан-
дыктан, алар орустар, украиндыктар сыяктуу эле 
өздөрүн кыргыз жергесинде эркин сезишкен. Ошон-
дуктан татарлар менен Чыныбайдын ортосунда эч 
кандай пикир келишпестиктер болгон эмес. 

Ысык-Көл өрөөнүнө ооп келген уйгурлар, 

өзбектер, татарлар – түрк тилдүү калктар. Алар тили 
боюнча гана эмес, жалпы эле чыгыш теги (пайда 
болуу теги) боюнча да ич ара абйланыштагы эл 
экендиги тарыхта белгилүү13. Кыргыздар айрыкча 
уйгурлар менен ьайыртан эле жашаган жерлери 
боюнча да чектеш болгон. 

Чыныбайдын тушунда көл өрөөнүндө жашаган 
өэбектер да, уйгурлар да кыргыз айылдарында жа-
шашкан эмес. Алар соода иштери менен алектени-
шип, Каракол шаарында турушкан. Кыргыз жерге-
синде өндүрүлгөн  өнөр жай товарлары болбогон-
дуктан, алар, негизинен, мал менен соода кылышкан. 
Кыргыздардан жазда арзан мал алышып, аларды 
жайы менен жалданма адамдарга бактырышып, 
күзүндө мал семирген маалда Анжиянга, Наманганга 
айдап барышып, 2-3 эсе кымбатка сатышып, байлык 
топтоп турушкандыгы кыргыз санжыраларында 
айтылып жүрөт. 

Санжыра маалыматтарына караганда, көл 
өрөөнүндө жашаган, башка жактардан оошуп келген 
элдер менен кыргыздардын ортосунда дайыма бир 
калыптагы жакшы мамиле, адамдык жакшы байла-
ныштар болуп, эч качан пикир келишпестиктер, 
каршылыктар болгон эмес. 

Дунгандар ысык-Көл өрөөнүнө сарткалмактар-
дан кийин келишкен. Т.Тохтакуновдун санжыра 
маалыматы боюнча сарткалмактар 1866-жылдын 
ортосунда келишкен. 

Чындыгында дунгандардын Ысык-Көлгө кели-
ши жөнүндөгү  Т.Тохтакуновдун маалыматы так 
эмес. Бул окуя жөнүндө тарыхый так маалымат 
В.Г.Люнун иликтөөсүндө кездешет. Анын маалыма-
тына караганда, жалпы эле дунгандардын Россия 
империясын аймагына ооп келиши эки этапта 
болгон: биринчиси - 1877-1878- жылдары, экинчиси - 
1881-1883- жылдар. 

Кытай жеринен оошуп келген дунгандар (жер 
масилеси боюнча чыккын көтөрүлүштө жеңилген 
дунгандар) үч тайпага бөлүнүп, үч багытта жө-
нөшкөн: биринчи тайпада турпандык дунгандар 
болуп, алар түндүк-батышка, экинчи тайпа түндүк-
чыгышка, ал эми үчүнчү тайпа (шэньсилик дунган-
дар) түндүк тарапка жөнөшкөн. Дал ушул үчүнчү 
тайпа, атактуу баатыр аркылуу чекарадан өтүп, Ка-
ракол шаарына келген.14 

Жерин таштап качып, тоо аралап узак жол 
басып кыйналып келген дунгандарга биринчилерден 
болуп жергиликтүү кыргыздар жардам беришкен: 
дунгандар суук түшө баштаган күз айынын акырын-
да, ноябрь айында, келишкендиктен, кыргыздар 
өздөрү жашаган боз үйлөрүнөн жай беришкен; арып-
ачып келген элге тамак-аштан кайрылышкан. 

1878-жылы жазында Каракол уездинин админи-
страциясы 1300 дунганга азыркы Жети-өгүз району-
на караштуу Ырдык өзөнүнөн жай берген. 
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Дунгандардын кыргыз жана казак жергесине 
оошуп келишинин экинчи этабы XIX кылымдын 80-
жылдарынын башында болгон. Бул жылдары оошуп 
келген дунгандар (Кулжалык дунгандар) маньчжур-
цин династиясынан запкы жеген дунгандар 
болушкан. Аларда жергиликтүү кыргыз, казактар 
сыяктуу эле Россия мамлекетине баш ийишкен.15 

Дунгандардын кыргыз жергесине, Кемин-Ток-
мок уездине жана Пишпекке келиши 1883-жыл 
болгон16. 

Дунгандардын Ысык-Көл өрөөнүнө, Караколго 
көчүп келиши жергиликтүү кыргыздардын дыйкан-
чылыгына кыйла эле таасирин тийгизген, анткени 
алар башынан эле дыйканчылыкты, соода-сатыкты 
жакшы өздөштүргөн жан отурукташкан калк болгон. 

Дунгандар Караколго келгенде эле уезд 
башчысына кайрылышып, шаардан, же шаар четинен 
улай жер беришин өтүнүшүп, ой-максаттарына 
жетүү үчүн Ивановго (уезд жетекчисине) акча, 
алтын, күмүш жамбы тартуулашкан. 

Уезд жетекчиси Каракол шаарынын түндүк 
жана түштүк тарабынан улай орун алган сарт-
калмактардын болушу Момунду чакыртып алып: 

- Дунгандар силер менен бирге шаар четинен 
орун алышсыню Сен алардын жашай турган жерин 
бөлүп бер, - деп буйрук кылат. Момун ойлонуп 
туруп, дунгандарга Ырдыкты (азыркы Дыйшынды) 
ыйгарып бериптир17. Ырдык-сарткалмактардын ба-
тыш тарабындагы чектеш жер. Бул жер Каракол 
шаарынан 5 эле чакырым жерде, Ырдык өзөнүнүн 
боюнда жайгашкан. Дунгандардын шаардан, же 
шаарга улай жайгашкан жерден орунсураганынын 
максаты соода-сатыкка байланыштуу экендиги кийн-
черээк билинген. 

Ошентип, дунгандарга жер берүүдө Чыныбай 
катышан эмес. 
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