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КЫРГЫЗ ТАРЫХЫЙ АРХИТЕКТУРАСЫНДА ИНЖЕНЕРДИК ГРАФИКАНЫН 

МААНИСИ 

 

Бул макалада кыргыз тарыхый архитектурасынын өнүгүүсүндө инженердик 

графиканын мааниси жана ээлеген оорду көрсөтүлгөн. 

 

Негизги сөздөр:кыргыз архитектурасы, тарыхы, көчмөн калк. 

 

KYRGYZ IMPORTANT HISTORICAL, ARCHITECTURAL AND ENGINEERING 

GRAPHICS 

 

This article and historical importance in the development of engineering and architectural 

drawing and theories. 

 

Key words: architecture, history and the nomadic population. 

 

Байыртадан кыргыз эли мал чарбасы менен алектенгендигине байланыштуу, мал 

бакканга ылайыкташып көчүп конуп жүрүшкөн. Ошондуктан туруктуу курулушка анча 

көңүл бурушкан эмес. Ошентсе  дагы б.з.ч. бир миң жылдыктан баштап Кыргызстандын 

түштүк тарабында шаар маданияты да өнүүгө баштаган. Орто кылымда түштүк өрөөндө Ош 

жана Өзгөн шаарлары болуп, кээ бир архитектуралык туруктуу курулуштар курула 

баштаган. Ал эми Кыргызстандын түндүк тарабында VI кылымдан баштап шаар, кыштактар 

пайда боло баштаган. Бул шаар, кыштактардын көпчүлүгү улуу жибек жолун бойлото 

жайгашышкан. Ага мисалы катары Суяб (X к. Баласагун) шаарын кароого болот. Алардын 

зор урандылары, биздин күнгө чейин Чүй облусунун Ак-Бешим жана Красная Речка 

айылдарына жакын жерде сакталып калган. Бул шаар, кыштактардын өзгөчөлүгү  “узун 

дубалдар” менен курчалып турган. Узун дубалдардын узундугу 20км ашкандыгын 

архиелогдор далилдеген. Шаардыктар соода  жана кол өнөрчүлүк менен алектенишкен. 

X-XII к.к. Талас, Чүй Ысык-Көл өрөөндөрүндө дыйканчылыкка жарамдуу  жерлердин 

баардыгы өздөштүрүлгөн. Талас өрөөнүнөн архиологдор “узун дубалдары” менен 5 ири 

шаарды жана 50 дөн ашык майда кыштактарды ачышкан. Чүй өрөөнүнөн 18 шаар 60 тан 

ашык кыштактарды, Ысык-Көлдө 90го жакын орто кылымдык кыштактар ачылган. Чүй жана 

Талас өрөөнүндө жайгашкан көптөгөн шаарлар жана архитектуралык курулуштар XIV 

кылымдын экинчи жарымында талкаланган деген божомолдор бар. Алардын бир бөлүгү 

азыр көлдүн суусу менен көмүлгөн. Борбордук Теңир-Тоонун тоолуу районунда  Ат-Башы 

(Кошой-Коргон шаарчаса) шаары курулган 1-сүрөттө орто кылымдагы Ат-Башы шаарынын 

планы көрсөтүлгөн. 

 

      1-сүрөттөгү план XII кылымга таандык,  

ошентсе дагы план рамкага алынып, белгилүү 

масштаб менен аткарылгандыгы көрүнүп турат. 

Планда берилген шарттуу белгилер азыркы 

пландарды пайдалануучу шарттуу белгилерге 

көп окшоштуктары бар. Ошондуктан ошол 

убакта эле инженердик графиканын кээ бир 

элементтери колдонулганы белгилүү.  

     1-сүрөт Улуу жибек жолун бойлото салынган 

шаарларда, ошол мезгилдеги соодагерлерге дагы 
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ыңгайлуу шарттарды түзүүгө аракеттенишкен. Мунун мисалы катары 2-сүрөттө 

көрсөтүлгөн. Борбордук Теңир-Тоодо XII кылымга таандык болгон Таш-Рабат кербен 

сарайын кароого болот.  

 

 

      2-сүрөт Борбордук Теңир-Тоодогу Ат-Башы 

шаарындагы кербен сарайынын планы жана 

ошол убактагы (XI к.). Аксонометриялык 

проекциясы (мейкиндиктеги көрүнүш ) жогорку 

оң жак бурчунун жара кесилиши менен 

көрсөтүлгөн. Сүрөттө көрүнүп тургандай кербен 

сарай өз доорунун жогорку архитектуралык 

курулуштун мисалы боло алат.  

 

 

           

 2-сүрөт Ошондой эле VIII-IX кылымдарда Суяб 

шаарынын жанында Чүй дарыясына жыгач көпүрө, 

ал эми Талас суусуна таш көпүрө курушкан. Орто 

кылымдарда Кыргызстандын территориясында 

көптөгөн соода борборлору жайгашкан. VII-VIII 

кылымдарда Суябдагы соода жармаңкеси 

даңазалаган. Архиологдор тарабынан ачылган 

Суяб шаарындагы буддалык жана христяндык 

храмдар Суябда алыскы өлкөлөрдөн чыккандар 

такай жашагандыгын далилдейт. 3-сүрөттө Чүй 

өрөөнүндөгү Буранадан көрүнүп тургандай, 

Бурананын пайдубалы төрт бурчтук же болбосо 

призма формасына ээ болсо, түпкү бөлүгү сегиз 

бурчтуу призмага ээ болуп, жогорку бөлүгү  конус 

формасына ээ болгон. Демек ошол мезгилде эле куруучулар пайдаланууга ыңгайлуу болгон 

геометриянын тегиз жана көлөмдүү фигуралар ээ болгон буюмдарды өз турмуш 

тиричилигине пайдаланып келишкен. 

3-сүрөттө көрсөтүлгөн Бурана мунарасынын көрүнүшү оңдолгондой кийинки абалы 

кээ бир булактардан белгилүү болгондой мунаранын бийиктиги 40 метрге жеткен, бирок жер 

титирөөдөн кийин кыскарып оңдоп түзөөдөн кийин азыркы бийиктиги 24 метрди түзөт. 

Мындай архитектуралык түзүлүш курулуштун ар-кандай табийгий кырсыктарына жана 

каршылыктарына, туруктуулукту жана бекемдикти камсыз кылган. Ал эми сырткы 

жасалгалоодогу оймо-чиймелери, азыркы убактагы архитектуралык курулуштарда дагы 

кеңири колдонуп келүүдө.  

XV кылымдарга таандык болгон Ош шаарындагы Сулайман-Тоодо жайгашкан “Бабур - 

үйү” ошол мезгилдеги архитектуранын бир далили (4-сүрөт) Бабурдун - үйү Ош шаарынын 

көзөмөлдөө очогу катары кызмат кылган. 

Көптөгөн илимий булактардын далилине караганда X-XI кылымдарда Өзгөн шаары 

өнүккөн маданиятты, кол-өнөрчүлүктүн жана сооданын борбору болгону белгилүү. 
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4-сүрөттө көрсөтүлгөн Бабурдун-үйү бет маңдайынын 

көрүнүшүндө (фасадында) тик бурчтуу төрт 

бурчтуктук  формага ээ болуп, ал эми тикесинен 

симметриялуулукту камсыз кылып турат.  

  

                  4 сүрөт 

 

      Анткени Чыңгыз хандын орто Азияга болгон 

жортуулунда Өзгөн шаарында хандык болуп, кол-

өнөрчүлүк дүркүрөп өнүккөнү жасалат. Андан 5-сүрөттө 

Бабаур-Намеддин Өзгөндү камалоо миниатюрасында 

көрсөтүлгөн сүрөттөн, Өзгөн шаарынын архитектурасы 

жогорку деңгээлде экендиги көрүнүп турат.  

 

 5-сүрөттөгү Бабур-Намеддин Өзгөндү камалоо 

миниатюрасында, менин оюм боюнча Перстер Өзгөн 

шаарын штрумалоодогу  сүрөт көрсөтүлгөн. Сүрөттөн 

көрүнүп тургандай шаарды курчап турган чеби, шаарга 

архитектуралык эле көрк бербестен, шаарды сырткы 

душмандардан коргоого дагы ыңгайлашкан.   

 

5 - сүрөт 

Чүй өрөөнүндө жайгашкан Буранадагы мунара менен Өзгөн шаарында жайгашкан 

мунаранын көп окшоштуктары бар. Анткени экөө тең X-XII кылымдарга таандык, андан 

тышкары пайдубалдары, төмөнкү  жана жогорку бөлүктөрү, сырткы жасалгалоосу 

жалпысынан окшоштукту камсыз  кылып турат. 

 
6-сүрөт 

 

 

 6-сүрөттө көрүнүп тургандай, Мунаранын 

пайдубалы бийиктиги 1,8м болуп, тик бурчтуу 

төрт бурчтуу формасындагы призмага ээ болсо, 

төмөнкү бөлүгү 8 метрдик бийиктиктеги  сегиз 

бурчтук  призманын диаметри 11 метрди түзгөн ал 

эми конустук формадагы бөлүгү 15метрди түзүп,                                     

сфералык формадагы купол менен аяктаган. 

Мунаранын  жалпы бийиктиги 27,4 метрди  түзөт. 
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Байыркыбы же азыркыбы архитектуралык курулуштарда “Сызма геометрия” жана 

“Инженердик графиканын” ээлеген орду өтө чоң экендигин айтпаса деле болот. Ошентсе 

дагы ар кандай деңгээлдеги архитектуралык курулуштарды курууда, куруучу инженерлерге, 

архитекторлорго жана куруучу адистерге же жумушчуларга жалпы чоң мааниге ээ болгон 

төмөндөгү касиеттер жогорку деңгээлде болуусу талап кылынат.  

1) Көз алдыга элестетүү мүмкүнчүлүктөрү.   

2) Байкагычтын же баамдуулук, ынтаа коюу, эске тутуу, көз менен ченөө (өлчөө) 

касиеттери. 

3) Өзүнүн оюндагы идеясын турмушка ашыра билүү жана ошол нерсени жасай же кура 

билүү.  

4) Ар кандай буюмдардын же курулуштардын (имараттардын) мейкиндиктеги 

көрүнүшүн сүрөттөй билүү.  

Жогоруда каралган маселелерди чечмелөөдө же касиеттерди жогорулатууда жана 

калыптандырууда “Сызма геометрия” жана “Инженердик графиканын” мааниси өтө чоң. 

Анткени бир гана “Сызма геометрия ” сабагын окуу менен келечектеги куруучу инженерлер 

жана архитекторлор көз алдыга элестетүү мүмкүнчүлүктөрүн калыптандырат жана 

жогорулатат. 

Кыргыздардын тарыхый курулуштарынын жогоруда бир канчасын карап өтүк. Ошол 

заманда “Сызма геометрия ” же “Инженердик графиканы” билишпегендиктери менен ар бир 

курулуштарды, курууда инженердик графиканын элементтери (бөлүкчөлөрү) кеңири 

колдонулгандыгын сүрөттөрдө даана көрүнүп турат. Демек, байыркы заманда курулган 

курулуштарды курардан мурун  алардын кандайдыр бир деңгээлде пландалганы, сүрөттөрү 

тартылып, талдоо жүргүзүлгөндүгү байкалып турат. Жыйынтыкта кыргыздардын тарыхый 

курулуштарында “Сызма геометрия” жана “Инженердик графика ”, азыркы курулуштарда 

кандай мааниге ээ болсо, анда деле дал ошондой мааниге ээ болгон деген чечимге келебиз.  
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