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“Ош шаары жана Сулайман так” аттуу макаланын
кыргызчасы
Өскөнбай Зууридинов
Абстракт
Ахлулла Хайрулла уулу деген ат менен жазылган бул макала Ош
шаары жана Сулайман тоо тууралуу тарыхий маалыматтарды камтыйт.
Автор жадидчи пикирде болгондуктан Ош шаары жана Сулайман тоого
байланыштуу мифтик окуяларды сынга алган. Бул макала 1913-жылдын 1августунда тиражы 14 даана болуп чыккан “Шура” деген аталыштагы
журналда жарыяланган.
Ачкыч сөздөр: Ош шаары, Сулайман так, пайгамбарлар, күмбөз

Translation of The Article by Titled “Osh City and
Throne of Sulaiman” into Kyrgyz Language
Abstract
This article included historical information about Osh city and Sulaiman
mountain may have been written by Ahlullah Hayrullah oglu. The autor criticized
mythical beliefs about Osh city and Sulaiman mountain because of he adopted
jadidism. This article is published in journal of Shuro in 1913 on 1 august as 14
pieces.
Key words: Osh city, Sulaiman takht, prophets, tomb

Киришүү
Ош шаары жана Ош шаарынын көркү Сулайман тоо тууралуу
мындан бир кылым мурда жазылган макала биздин өлкөбүздүн
өтмүш тарыхын билүү үчүн маанилүү болуп саналат. Бир кылым
аралыгында
Сулайман
тоодогу
өзгөрүүлөрдү
макаладагы
маалыматтар аркылуу байкап көрсөк болот. Ошондой эле Ахлулла
Хайрулла уулу деген ат менен макаланы жазган автордун
жадидчилик пикирди карманганы жана Сулайман тоодогу элдик
ишенимди сынга алуусу көптөгөн окурмандардын кызыгуусун
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жаратат. Автордун айтымында, Ош шаарында диний таалим болгону
менен диний агартуу дээрлик жокко эсе. Анткени, аймакта өтө аз
санда динди терең түшүнгөн аалым болгонун жазат. Учурда
Сулайман тоодо уланып жашап келе жаткан элдик ишенимдер
макалада да дээрлик окшош таризде сүрөттөлгөн. Болгону, автор күбө
болгон айрым тарыхий эстеликтер учурга чейин жетип келген эмес.
Бул макала мурда да кыргыз тилинде басылып чыкканын окудум.
Бирок, ал котормонун жеткиликтүү болбой калганын көргөндөн
кийин жарыялоону чечтим. Мүмкүн болушунча автордун стилин
сактаганга аракет жасадым.
Автордун өзүнүн аты Ахлулла Хайрулла уулу деп жазылганы
менен анын чыныгы аты ким экенин билбейбиз. Бир мезгилдерде
Бакуга барганын, Андижанга келгенде атайын Ошко да келип
кеткенин, ал эми макаланы журналга Кокондо туруп жазып
жибергенин эске алганда анын мамлекеттик кызматта жүргөн деп
болжосок болот. Автор өзүнүн ногой тектүү экенин макалада
баяндалган тоого баргандагы окуясында айтып өткөн.
Мен бул макаланы Анкара университетинде докторантурада
мени менен бирге окуган татарстандык Ильяс Мифтахов деген
досубуздан алдым. Ал мага макаланы окуп берди, мен анын аудио
үнүн жаздырып алып, макаланын үстүндө иштедим. Түшүнбөгөн
сөздөрдү Ильястан телефон аркылуу сурап турдум. Ошого карабастан
ката кетирген жерлерим болуп калышы мүмкүндүгүн эске алып,
окурмандардан алдын ала кечирим сурайм. Ошондой эле бул
макаладагы ишенимге байланышкан жагдайлар тууралуу кошумча
маалымат алуу үчүн Исмаил Хаккы Үнал тарабынан даярдалып, Али
Жусубалиев агайыбыз тарабынан кыргыз тилине которулган “Бул
китепче шаарлардын жакшысы-Ош шаарынын өзгөчөлүгү” аттуу
макаланы (ОшМунун теология факультетинин илимий журналынын
20-21 саны) окууну сунуштап кетем. Ошондой эле макаланын түпкү
нускасы салыштыруу ирээтинде кошо жарыяланды.
Ош шаары жана Сулайман так
Фергана вилайетинде беш шаардын бирөөсү болуп эсептелген
Андижандын түштүк-чыгыш тарабына кырк чакырымдай жүргөн
кезде кичинекей бир дабан (тоо) ашуу. бар. Бул дабандан ашкандан
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кийин жол айланасы таштуу тоолор менен курчалган кичинекей
тегиздиктен өтөт . Тоонун башына чыгып караганда, сыягы, ал жерде
чоң бир көлдүн орду тургандай болуп, ал көлдүн суусу куруган соң
анын ордуна элдер отурукташкандай көрүнөт.
Бул тегиздиктин түштүк-чыгыш тарабындагы тоого
жакырынаак [жерде] Ош деп аталган шаар бар. Жергиликтүү эл бул
шаарды[н тарыхын] өтө эски деп ойлошот. Кала берсе, “Азирети Адам
алгачкы жолу дүйнөгө түшкөндө Ош шаарында өгүз менен жер
айдаган имиш. Ошол кезде өгүзү чарчап жатып калганда “Хош! Хош!”
деп кууп тургузган. Ошондон тартып бул жерге “Хош” деген ат
берилген. Көп убакыттын өтүшү менен ал сөздү “Ошко”
айлантышыптыр”-дегендер да бар.
Ош шаарынын түштүгүндөгү кардуу тоолордон чогулуп, өтө
ылдам агып келген чоң дарыясы бар. Кар суусунун таш-тоолорду
жарып чыккан ордун көрсөңүз, шексиз муну адамдар кескен деген
ойго батасыз. Чындыгына келгенде, көптөгөн кылымдардан бери бул
орундан суу агып отуруп, жылдан жылга аккан сайын түпкө түшүп
барганын көрөсүз.
Жергиликтүү эл мунун да кандай [пайда] болгонун айтууга
сөз таап койгон. Алардын пикири боюнча, Сулайман а.с. дөөлөргө
буйрук бергенде, кырк жылдык мөөнөттө бул тоону кесип отуруп суу
чыгарышыптыр. Айтмакчы, кесип чыгарылган деп да болбойт,
алыстан караганда созулуп барган тоону (аркылуу?) кесип салгандай
көрүнөт (?).
Оштун түштүк жана түштүк-чыгыш тарабындагы, ошондой эле
чыгышындагы тоонун ичине жолдор аралап кирип кетет. Оштон ары
Орусияга караган шаарлар жок. Бирок, бир нече сарт айылдары менен
тоо араларында кыргыз журттары бар. Жалаң жана тегизирээк
орундуктарда борбордук Орусиядан келген хахол көчмөндөрдүн
айылдары да бар. Келгенде кыйналып келишсе да, учурда бардыгы
байып кетишкен. Эгин жана үй жумуштарда жергиликтүү
мусулмандарды иштетишет. Өз ишиңде убагында эринсең да, жалчы
болгон кезде эринип отурушка болбойт да!
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Түркстан вилайетинин башка жерлери сыяктуу Оштун
жерлери да түшүмдүү, суусу мол, абасы жакшы. Эгиндери: күрүч,
пахта, жүгөрү ж.б.
Оштун базары чоң. Базардын соодалары: тоо араларында
көчмөн абалда жашаган кыргыздардан ар түрдүү малдар, кой, уй, ат,
кол эмгектер, чай, шекер ж.б. аркылуу [жүргүзүлөт].
Кытайга караган Түркстандын ичиндеги Кашкар шаарына да
малдар [товар] Ош аркылуу жиберилет (Бажыкана Кокондо). Анын
ордуна Кашкардан да Ош аркылуу килем, кийиз, бөз, такта алып
келишет. Буларды Ферганада сатып, кол эмгек, шекер ж.б. товарларга
алмаштырып кетишет.
Түркстан вилайетинин шаарларында, ошондой эле Ош
шаарында да эл ыраатсыз отурукташышкан. Көчөлөрү тар,
башаламан. Бирок, бул өлкөлөр Орусия тарабынан каратып алынып,
өлкөбүзгө кошулгандан кийин1 шаардын бир четинен түз көчөлөр
кесип, теректер отургузулуп, көчөнүн эки тарабынан суу агызып,
жакшы имараттарды жана бакчаларды курушкан.
Кыш күндөрү Фергананын башка шаарларында кар азыраак
жааса да, Ош шаары тоо арасында, ошондой эле бийигирээк
болгондуктан мында көбүрөөк жаап, узагыраак турат. Жазда абасы
жакшы, таза, түнү салкын. Кымызы көп жана коюу болот. Колунда бар
адамдардын көпчүлүгү атайын жазды өткөрүү үчүн үй-бүлөсү менен
Ошко көчүп келишет. Кээ бир убактарда кымызга келишет.
Ошто уезд начальниги, бир нече пристав турат. Почта,
телеграф жана казынаканасы бар. Почтаны Андижандан ат менен
(почтовый тракт) жүргүзүшөт (Кашкарга да почта Ошту ашып өтөт).
Жолчулар Андижандан сарт арабасында, атка минип, дилижанс,
почта арабалары менен барышат. 3-4 жылдан бери автомобиль да
жүрө баштады (Ош менен Андижандын аралыгы 42 чакырым).
Оштун түпкү эли кыргыздар болгону менен Фергана өзбектери
соода ишинде аларга караганда алдыда болгондуктан соодагерчилик
менен келип отурукташып калышкан жана мекен тутушкан.

1

Макаланын автору Орус падышачылыгынын жарааны болгондуктан сырттан
байкоо жүргүзгөн.
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Ош шаарында бир нече медресе жана эсепсиз мечиттер бар.
Шакирттери [окуучулары] диний жана так илимдерди алуу үчүн
Андижанга, Коконго жана Бухарага барышат (Мурдараак усулужадиде мектеби бар эле. Татар мугалимдерге тыюу киргизилгенден
кийин усулу-жадиденин уландысынан кабарым жок). Ошто кары
жана жаш аалымдардан, муфтий жана мударристерден, ошондой эле
карапайым адамдардан да пикири- билими тереңдер бар.2 Бирок,
булар күндөн бир күкүм, деңизден бир тамчы гана.
Ош шаарынын түштүк-батыш жагында кызгылт жана сары
түстүү таштардан турган чоң бир тоо бар. Мына ушул тоого
“Сулайман так” деген атты беришкен. Айтмакчы, чыгыш элдеринде
“так” сыяктуу [башка] чоң мансап жана таттуу орундук жок, ошондой
эле бул тоо шаардын ичинде жана элдин көңүл ачуучу жерине
айланган. Үстүнө чыкканда Ош шаарын курчап турган бардык кардуу
тоолордун жүздөгөн чакырымга чейин көрүнүп туруусу жана ошол
курчалган майдандагы шаар, айыл, кыштак, жер, суу, чачыранды
өскөн токойлорунун жашарып көрүнүп туруусу, ошондой эле шар
агып жаткан дарыяларынын [?] жалтырап көрүнүп туруусу, албетте
буга “так” [деген] аталышты бердирген[дир]. Бирок, бул сыяктуу
көркөмдүү көрүнгөн жайларга жана пайдалуу минералдуу сууларга,
туз көлдөргө ж.б. дем алуучу жайлардын бардыгына Түркстан эли
“мазар” [деген] атты бергендиктен Ош тоосу да “Сулайман так”
титулун алгандыр.
Ош шаарындагы мазарпарастар3 бул тоону ушунчалык улуулап
алууга жетишишкен, кала берсе сартийелерден4 Мекке Мукаррамага
баргандардан алгач эле ушуну сурашат имиш:
- Сиз кай жерликсиз?
- Бухаралык.
- Ал жердеги ажылыкты аткардыңызбы?
Мындан автордун жадидчи көз карашты карманганын түшүнсөк болот.
Автор жадидчи көз карашта болгондуктан жергиликтүү элдин ишенимин сынга
алат. Жогоруда Түркстан эли өзгөчө жайларды “мазар” деп атап коюшарын айтты.
Ошондуктан ислам динине байланышы жок өзгөчө жайларга сыйынгандарды
“мазарпарас” деп атады.
4
Отурукташкан эл
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Ал кайсы ажылык?
Ал Ош шаарындагы экинчи ажылык, Сулайман так.
Биз анын ажылык экенин билбедик!
Билген эмес болсоңуз кайра кайтып, аны ажылык
кылыңыз.
Аны
ажылык
кылмайынча
мындагы
ажылыгыңыз
кабыл
болбойт.
Бул
жердеги
5
кабырпарастардын
карапайым жана ак ниеттүү
мусулмандарга кыла турган насааттары мына ушул
таризде.

Биз мунун Сулайман такка байланыштуу ишеним жагы менен
эмес, балким “Бешиктен кабырга чейин илим алгыла” деген хадистин
маанисин түшүнүп, табийгаттын сырларын көрүп, досторубуздун
тили менен айтканда, табийгат мектебинен сабак алуу үчүн тоого
чыгып көрдүк. Өтө укмуш жай таптык. Эски кысса жана риваяттарда
Азирети Сулайман а.с. бир нече миң аскери жана куш-жандыктары
менен абада учуп жүргөнүн жазышыптыр. Эгер ал сөздөр туура боло
турган болсо, бул Ош тоосундагы Сулайман такка Сулайман а.с.
ушунчалык жандыктары менен түгүл, чоңураак үй-бүлөлүү адам да
сыйбайт. Тоонун үстүндөгү адам жүрө турган орунду чарчы аршынга6
жайганда жыйырма адамдык жай же чыгат, же чыкпайт.
Мындан төмөн тоодогу айрым кереметтерди да жазайын.
1) Тоонун үстүнө чыгып жатканда төмөнүрөөк топурактуу жерде
эски макбара (күмбөз) бар. Макбаранын жогору тарабында бир
оюк бар. Бул Ибрахим жана Азирети Пайгамбардын кадам
жайлары. Жогору чыккан кезде бир орунда узунча келген
жалпак эки таш бар. Бирөөсүнүн үстүнө арапча аят АльКурсий оюлуп, экинчисинин үстүнө төмөнкү сөздөр
жазылган: “Аль-Амир Аль-Ажалл Аль-Аълам Мухаррам
Фахрул-умароо бир [бин?] Сабреддин (?) Усман бин Юсуф бин
Мухаммед Кутлуг...” Кутлугдан кийинкисин окуп болбоду.
Ошол жерде назыр алып отурган кат-сабаты жок шайыктын
Ыйык жай катары эсептелген жерлерге сыйынгандарды “мазарпарас” деп атаса, ал
эми күмбөздөргө сыйынуучуларга карата колдонуусу керек болгон “кабырпарас”
деген сөздү да мазарпарастын синоними катары жазды.
6
Автор жакынкы аралыкты дайым аршын менен өлчөйт. 1 аршын 0,71 м.
5
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айтканы боюнча, бул киши эмирдин лашкери [аскери] болуп,
бир риваятта Азирети Ибрахимдин кырк миң сахабасы менен
келген[и айтылат]. Алар келгенде суу болбогондуктан төмөн
жактагы мечиттин ылайын Азирети Ибрахим төөнүн сүтү
менен эзип туруп курган.7 Андан соң Азирети Сулайман келип
тоодон суу чыгарткан (жогоруда жазылган эле).
2) Тоо бетинде үч киши жанаша сыя турган бир үңкүр (тешик)
бар. Бийиктиги бир, ич тарабына карай он беш аршындаса
болот. Кыязы, казып оюшкан деп ойлойсуң. Сырттан үч аршын
чамасы киргенде оң жагында үч айлык бала сыя турган/ бата
турган оюк (чукур) бар. Бул жерден Салих пайгамбардын
төөсүнүн баласы [ботосу] чыгыптыр.8 Үңкүргө киргенде сол
жагына бурулуп кетет. Эң арты эңкейин отура турганчалык.
Ошонун бир четинде таштардын арасы нымдашып турат.
Артында чукурураак бир жерде өтө былжыраган суу турат. Бул
суу [кудайдын] кудурет[и] менен таштын арасынан чыгат.
Кимде ким көзүнө сүртсө өмүрүндө көзү оорубайт имиш.
Үңкүрдүн ичи табигый караңгы. Сартийе жана кыргыздар
тазаланып киришет да ошол суудан көздөрүнө сүртүп
чыгышат. Буларга күкүрт жагып кароого болбойт, мазар урат
дешет. Ошондой болсо да биз киргенде шам жагып карап
турдук. Бизди мазар урган жок. Балким, ногойду урбайттыр.9
Үңкүрдүн ичи кызгылт жана көгүлжүм таш[тан турат]. Көп
убактан бери бир токтобой эл кирип чыккандыктан [ичи]
жарык. Үстү да, асты да биленгендей жалтырак. Чукурдагы
сууну назыр алып отурган шайыгы кечинде эч ким көрбөгөн
Ислам ишеними боюнча, Ибрахим пайгамбар уулу менен Меккедеги Каабанын
пайдубалын таап, анын дубалын кайрадан тургузат. Мына ушул окуя менен
Сулайман тоонун байланышы түзулүп, Сулайман тоого дагы да ыйыктык статусун
берүүнү каалашканын болжосок болот.
8
Ислам ишеними боюнча, Алла сыноо үчүн Салих пайгамбардын коомуна бир төө
берет жана эл менен төө кудуктагы сууну кезеги менен ичет. Салих пайгамбардын
коому акырында төөнү өлтүрүп, Алланын каарына калат. Ал эми Салих
пайгамбардын төөсүнүн ботосу менен Сулайман тоону байланыштыруу аркылуу
тоого дагы да ыйыктык ыйгарылганын түшүнсөк болот.
9
Мындан биз автордун Орусиядан келген ногой экенин билебиз.
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маалда ылдыйдан алып чыгып куюп коёт. Таза, ак көңүл
сартийе [отурукташкан эл] жана казакийе [көчмөн эл]
элдеринин акчаларын алып, пайдалуу суу деп, сасып бүткөн
былжырак сууну көздөрүнө сүрттүрүп, көз ооруну берип
жиберет.
3) Мындан жогорураак бир жерде кол баткыдай үч тешик бар.
Мунун аты “оорубас” имиш. Мунун алдында жыйырма өгүздү
оозунан кармап, байлабастан союп алуучу кыпкызыл бир
бүкүр киши отурат. Мында Сулайман а.с. колун салып
чыгарган, кимде ким назырын (садакасын) берип, колун салып
чыгарса, кол оору көрбөйт имиш.
4) Мындан жогорураак бир жайда кыйгач жылма таш үстү бар.
Зыяратка келген киши аркасы менен жатып тайып түшөт. Бир
киши назырын берип, үч жолу тайып, сыйгаланып түшсө,
өмүрүндө бир да бел оору менен оорубайт имиш. Бул таш
ажайып көгүлжүм түстө. Узундугу алты-жети аршын чыгат.
Күндө нече жүз киши келип, үстүндө жатып тайып, назырын
берип кетет. Көп убакыттан бери үстүндө нече миллион жолу
тайылгандыктан үстү биленгендей жылма жана жалтыраган.
Илгери өтө көп ак көңүлдүүлөрдүн кийимдери сүрүлүп,
тытылып кеткени белгилүү болсо да, бирок мындай жерден
жыйырма-отуз тыйын аркылуу пайда жана сооп табууну
адатка айлантып алган жана ушуга ишенген адамдардын
кийимдери түгүл денелери жыртылып кетсе да чыдашат.
Бакуда болгон кезде бакулук туугандарыбыздын Мухаррем
айында болуучу окуяларын көз алдыма келтирдим. Өз колу
менен өткүр канжар кармап, өз башын жарып, Хасан жана
Хусейин азиреттердин көңүлүп табат. Эгер өлүп калса, шейит
сообун алып, ошол азиреттер менен бирге болот. Биз Бакуда
болгон кезибизде бирөө тебриздик жана бирөө эрдебилдик,
эки түрк тууганыбыз өз баштарын өздөрү жарып,
шейиттердин катарына кошулган эле!
Аты аталган таштын аты “сыйпалама таш”, бел түзөтүүгө
Ибрахим пайгамбардан калган. Көрөгөч кишилер ошол
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таштын үстүндө карап туруп, бул жердин эли эски мажусият10
доордон бери тайып келгендиктерин далил келтиришет.
5) Тоонун эң жогорусунда (мындан да жогору тарабы болсо да,
ага Сулайман а.с. чыга алган эмес болсо керек. Ал жакка
сарттар да барышпайт, бирок биз гана чыгып тамаша кылдык)
тегизирээк жерде беш адам сыя турганчалык бир бөлмө бар.
Имараты эскирип калгандыктан оңдоодон өткөрүшкөн.
Эшигинде эски өнөрчүлөрдүн колдору менен жыгачка оюп гүл
түшүрүлгөн жана эшиктин түбүндө “[хижрий] 1245 жылында
Амал молдо Акбото Андижаний” деп жыгачка оюп жазылган.
Бул бөлмөнү тургузган адамды бирөөлөр “Кызыл Арсалан”
аттуу киши деп айтышса да, Ошто жашаган бир наиб (пристав)
“Бабур хан курган” деп айткан имиш.
6) Мындан айланып өткөндө бир жерде кесе сыяктуу үч оюк бар
жана кресло сыяктуу бир отургуч да бар. Мындан башка бир
нече жайлар бар. Бардыгынын өздөрүнө жараша кереметтери,
назырлары жана шайыктары бар.
Азирети Сулайман ж.б. пайгамбарлардын бири да Фергана
вилайетине
келгендиктерине
байланыштуу
тарыхта
маалыматтын жоктугу бизге белгилүү болсо да, мындагы
тоонун эмне үчүн “Сулайман так” деп аталып каганын
сураштырдык. Көрөгөч жана интеллигент бир муфтий жана
мударрис азиреттин айтканы боюнча, мында Сулайман аттуу
бир кыргыз дубана жашаган имиш. Бара-бара Сулаймандын
алдына так деген сөз кошулуп, “Такты Сулайман” болуптур
деди.
Бул тоону ылдый жана алыстан караган кезде, бул жер деңиз
болуп туруп, ал эми тоонун муруну крейсердин муруну
сыяктуу көрүнөт. Дагы да алысыраак барып карасаңыз, көлдө
вулкан болуп, андан лава кайнап чыгып, таш болуп катып
калган сыяктуу көрүнөт. Муну жазууну унутуп калган
экенмин: тоонун түбүндөгү бардык мүрзөлөр дүн жанына,

10

Негизинен зороастризм үчүн колдонулчу терминди биз бул жерде исламга
чейинки доор деп түшүнгөнүбүз оң.
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айрым жерлерге мечиттер курулган, жандарына немец
крестине окшогон жыгач сайып, бир тарабына топоздун
куйругу, бир тарабына да байрак илип коюшкан. Мындагы бир
кабырды Сулайман а.с. вазири Асаф ибн Бурхиянын кабыры
дешет. Ош шаары жана Сулайман так тууралуу уккан жана
көргөндөрүм мына ушулардан турат.
Ахлуллах Хайрулла уулу (Кокон)
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Корутунду
Сулайман тоо жергиликтүү эл үчүн ыйык жай болуп
эсептелет. Бир гана жергиликтүү эл үчүн эмес, кала берсе жакынкы
жана алыскы аймактардан да атайын Сулайман тоонун касиетине
ишенип келгендер четтен чыгат. Жогорудагы Ахлулла Хайрулла уулу
тарабынан жазылган макала өз учурунда жөнөкөй эле маалымат жана
саресептин натыйжасы болгон болсо, ал эми учурубузда биз үчүн
баалуу маалыматка айтынып отурат. Анткени, макаладагы
маалыматтар Сулайман тоого байланыштуу элдик ишенимдердин
кеминде бир кылымдан бери келе жаткан жол-жобосун түшүндүрөт.
Кылымдар мурда белгилүү болгон элдик ишенимдердин
оңойчулук менен жок болбой турганын тарых айнинелеп берет. Ага
кыргыздардын исламга чейинки элдик ишенимдери ислам келгенден
кийин кандай өзгөрүүлөргө учураганын жана кандай үлгүдө жашап
келе жатканын мисал көрсөтсөк болот. Сулайман тоодогу элдик
ишенимдерге келе турган болсок, алардын канчалык исламга
чейинки өтмүшүнөн сөз кылсак да, күнүбүздө чөйрөнүн жана
мусулман элдин таасири менен ал жердеги ишеним жана ритуалдар
исламдык өңүткө бурулуп кеткенине күбө болобуз.
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