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1. Киришүү 

 
Бул баяндама Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияcы 

жана Тынчтык Инновациялар боюнча Булан Институту (мындан ары - Булан институту) 

тарабынан биргеликте жазылды. Баяндаманын максаты Кыргыз Республикасынын 

жарандары кайсы чет мамлекеттерден диний билим алып жатышканын, кайсы 

мамлекеттерде кандай исламий диний окуу жайлар бар жана алардын өзгөчөлүгү эмнеде 

экендигин, ошондой эле биздин атуулдардын чет өлкөлөрдө окуу тенденциясын 

анализдөө болуп саналат. Себеби соңку жылдары Кыргызстанда чет өлкөдө диний билим 

алып келүүгө, дегеле диний билим алууга кызыгуу күчөдү1. 

 

Кыргыз Республикасында жашаган ар бир жаран үчүн дин тутуу эркиндиги кепилденип2, 

алардын жынысына, улутуна, тилине, социалдык жана мүлккө ээ болуу абалына, ден 

соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелгенине, ишинин түрүнө жана мүнөзүнө, дин 

тутуусуна, саясий жана диний ынанымдарына, жашаган жерине жана дагы башка 

жагдайларга карабастан билим алууга укуктары бар3. Эгемендик алгандан кийин дароо 

1991-жылы кабыл алынган Кыргыз Республикасынын “Дин тутуу эркиндиги жана диний 

уюмдар жөнүндөгү” мыйзамынын” 6-беренесинде жазылгандай, кандай түрдөгү жана кандай 

деңгээлдеги билим алуу укугу алардын динге карата мамилесине карабастан берилет4. 

Андыктан ошол укуктарды коргоо менен жарандарыбыздын сапаттуу диний билим менен 

камсыз болушуна жана шарт түзүлүшүнө салым кошуу Дин иштери боюнча комиссиянын 

жана Булан институтунун максаты болуп саналат. 

 

Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон тартып СССР убагында чектелип келген диний 

жана руханий боштукту толтуруу максатында диний жандануу пайда болгон. Бул 

процесстин көрсөткүчү катары мечиттердин курулушун жана медреселердин тездик 

менен ачылышын айтсак болот. Мисалы эгемендүүлүккө чейин, 1990-жылы мечиттердин 

жалпы саны Кыргызстанда болгону 39 болсо, бүгүнкү күндө намазканаларды кошо 

эсептегенде бул сан жүз эсеге өстү. Учурда Кыргызстанда ислам багытында 112 диний 

окуу жай, анын ичинде 10 жогорку диний окуу жай жана 102 медресе бар, бирок анын 

ичинен 8  медресенин жабылуусу боюнча документтер даярдалып жатат5. Албетте, 

мечиттердин жана медреселердин санынын көбөйүшү менен бирге сапаттуу диний 

кызматкерлерге болгон талап да жогорулабай койгон жок. Натыйжада Куранга жана араб 

тилине болгон кызыгуунун артынан диний билимге кызыккан атуулдардын чет өлкөлөргө 

диний билим алуу максатында чыгып кетүүсү көбөйө баштаган. 

 

Соңку жылдары чет өлкөлөргө диний билим алуу үчүн жөнөп жаткан жарандарыбыздын 

толук жана так санын эч бир тиешелүү мамлекеттик мекеме, же Кыргызстан Мусулмандар 

Диний Башкармалыгы (КМДБ)  же башка бейөкмөт уюм дагы так билбейт. Себеби, чет 

өлкөлөргө диний билим алууга чыгып жаткандар милдеттүү түрдө макулдашуу керектиги 

мыйзамда каралганы менен, соңку он жылда чет өлкөлөрдөгү ислам билим берүү 

                                                           
1Караңыз: 14.11.2014-жылы КР Президентинин Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын 

2014-2020-жылдарга диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын Концепциясы” 
2 Кыргыз Республикасынын Конституциясы, 28.12.2016-ж. №218 кабыл алынган. 
3“Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндөгү” Мыйзамынын 3-беренеси, 30.04.2003-ж. №92 кабыл 

алынган. 
4 “Кыргыз Республикасынын Дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү” Мыйзамынын” 6-

беренеси, 31.12.2008-ж. №282 кабыл алынган  редакциясы, 1-пункт. 
5 Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын ырасмий маалыматы, 1-декабрь 2017. 
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мекемелерине көп учурда макулдашуусу жок, көзөмөлсүз, өз алдынча туристтик виза 

жана жеке чакыруулар менен кеткендердин саны өсүп жаткандыгы өтө тынчсызданууну 

жаратууда. Алардын айрымдары  Пакистан, Бангладеш сыяктуу өлкөлөрдө шектүү окуу 

жайларда билим алып, чет жактан  экстремисттик уюмдардын ишине тартылып кетүү 

коркунучу бар. Ошондой эле Кыргызстанга келгенден кийин алардын идеологиясы менен 

саясатын жайылтуучуларына айланышы толук ыктымал.  

 

Эгемендиктин жылдарында чет өлкөгө билим алууга жөнөтүү төмөнкү механизми менен 

жүргүзүлчү - диний уюм ал адамга жолдомо берип, ошол жолдомо менен Дин иштери 

боюнча мамлекеттик комиссияга келип атайын анкетаны  толтурчу. Андан кийин Дин 

иштери боюнча мамлекеттик комиссия макулдашуусун берчү. Бирок, Сирияда согуш 

аракеттери башталып, Орто Чыгышта абал оорлогону диний уюмдар жолдомо берүүдөн 

чочуп калышты. Демек, жолдомосу жок болгондуктан Дин иштери боюнча мамлекеттик 

комиссияга макулдашууга келгендердин саны да кескин азая баштаган. Ал эми 

Кыргызстан Мусулмандар  Дин Башкармалыгы үч жылдан бери чет өлкөлөргө диний  

билим алууну жөнөтүүнү токтоткон. 2012-жылдан баштап чет өлкөлөрдөгү ислам окуу 

жайларга мамлекеттик органдар менен макулдашуусуз эле, өз алдынча туристтик виза, же 

жеке чакыруу менен, же кайрымдуулук фонддордун жардамы менен кеткендердин саны 

өсө баштаган. 

 

Кыргызстан жарандарынын чет жактарга чаржайыт, өз алдынча диний билим алуусун 

жөнгө салуу жана диний билимдин сапатын жогорулатуу учурда мамлекет алдындагы чоң 

милдеттерден болуп саналат. Дал ушул максатта “2014-2020-жылдарга Кыргыз 

Республикасынын дин чөйрөдөгү мамлекеттик саясат Концепциясынын” негизги 

багыттарынын бири катары дин таануу жана диний билим берүүнү мамлекеттик жөнгө 

салуу максаты коюлган.  

 

Ушундан улам Кыргыз Республикасында дин таануу жана диний билим берүүнү 

реформалоо тууралуу концепциясы жумушчу топ тарабынан иштелип чыкты. Ошондой 

эле Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия диний билим берүүнү жөнгө салуучу  

тиешелүү укуктук-ченемдик актыларын иштеп чыгуу максатында Кыргыз 

Республикасынын “КР Дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө” мыйзамына 

өзгөртүүлөрдү парламентке сунуштап жатат. “Анткени диний билим берүүнү жөнгө салуу 

маселеси бүгүнкү радикализм жана экстремизмге каршы күрөшүүдө негизги көйгөй 

бойдон калууда. Мындай көрүнүш Кыргыз Республикасынын светтик үлгүдөгү 

мамлекеттүүлүгүнө, өлкөдөгү жарандардын укуктары менен эркиндиктерине, ошондой 

эле коомдук жана улуттук коопсуздугуна коркунуч туудурат”6. 

 

Кыргызстандыктардын чет өлкөлөрдөн ислам диний билим алуусу тууралуу терең 

изилдөөлөр жокко эсе. 2014-жылы Россиядагы Карнеги Өнүктүрүү фонду7 тарабынан 

“Кыргыз Республикасынын диний коопсуздугу” аттуу изилдөөдө чет жактан билим алуу 

камтылган, бирок изилдөөнүн негизги темасы болгон эмес. Ошондой эле Назира 

Курбанова, профессор жана тарых илимдеринин доктору, “Кыргызстандагы ислам билим 

берүүсү” деген аталыштагы илимий макаласын 2014-жылы жарыялаган8. Анда кыргыз 

жарандары чет өлкөлөргө диний билим алууга жеке чакыруу аркылуу, туристтик виза, 

жеке демөөрчү же ортомчулар аркылуу эч тоскоолдуксуз кетип жатышканы белгиленген. 

                                                           
6Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын эксперти Замир Турсунбековдун Булан институтуна 

берген маеги, 24-ноябрь, 2017. 
7Эмил Насритдинов, Нургүл Эсенаманова, “Кыргыз Республикасынын диний коопсуздугу”, 2014, 

http://carnegieendowment.org/files/ReligiousSecurityinKyrgyzstan.pdf 
8Назира Курбанова, Исламское образование в Кыргызстане, журнал “Центральная Азия и Кавказ”, том 17, 

выпуск 1, 2014.  
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Булан институтунун жана Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бул изилдөөсү 

Сауд Арабиясы, Египет, Түркия, Пакистан, Иордания ж.б. өлкөлөрдөгү диний окуу 

жайлар жана алардын өзгөчөлүктөрү, кыргызстандыктардын ал жактарда билим алышына 

байланыштуу суроолор, расмий статистика жана белгилүү диний ишмерлердин ой-

пикирлери камтылат. Ошондой эле Кыргызстандагы белгилүү диний аалымдар, облустук 

казылар, муфтияттагы маанилүү  кызматтагы адамдар жана Аалымдар кеңешинин 

мүчөлөрү кайсы өлкөлөрдөн жана кайсы окуу жайлардан билим алышы анализ кылынат. 

 

2.  Кыргызстандагы  диний  окуу  жайлар  жана  шарттары 
 

Кыргызстандын Конституциясында даана жазылгандай, өлкөдө светтик мамлекеттик 

башкаруу орногон. Ошону менен катар, калктын 80%ы  мусулман болгондуктан эл ичинде 

исламдык билим алууга, куран жаттоого  кызыгуу күч. Ал эми Кыргызстан эгемендикке ээ 

болгондон кийин, 1991-жылы кабыл алынган “КРда диний ишенимдин жана диний 

уюмдардын эркиндиги жөнүндө” мыйзам бардык диндердин, биринчи кезекте исламдын, 

жанданышына кеңири жол ачты. Анын көрүнүшү катары, диний билим берүү 

мекемелеринин саны жылдан-жылга өсүп отурган менен диний билим берүүчү 

мекемелердин ишин бирдей стандартка салып, иретке келтирүү үчүн мыйзам же 

концепция кабыл алынган эмес.  

 

Ошентип, 25 жылдык эгемендик доорунда, Кыргызстанда лицензиясы да, бирдиктүү окуу 

программасы да жок окуу жайлар жайнап чыга келди9. Расмий маалыматтарды 

салыштырып карасак, жылдан-жылга медреселерде окуган балдардын саны көбөйүүдө. 

Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын маалыматы боюнча, 2013-жылы 

медреселердин саны 67ге, ислам жогорку окуу жайлары он бирге  жетип, аларда билим 

алып жаткандардын саны 4565 адамды түзгөн10. Ал эми 2017-жылы февраль айында, 

Кыргызстан Мусулмандар Дин башкармалыгы медреселерде окуган балдардын саны 6 

миң болгонун Булан институтуна билдирген. 

 

Кыргызстанда учурда Ислам багытындагы 112 диний окуу жай Дин иштери боюнча 

мамлекеттик комиссиядан каттоодон өткөн. Алар Кыргызстан Ислам университети 

(мурунку Азирети Умар атындагы  Ислам университети)11, Расул Акрам университети, 

Азирети Осмон Ислам институту, Нур аль-Ислам институту, Абдулла ибн Масуд 

медресеси, Мааткабыл уулу Шаршенбай медресеси ж.б. Андан сырткары  Түркия 

мамлекетинин Диянет иштери башкармалыгы тарабынан каржыланган теологиялык окуу 

жайлар да ачылды жана алардын өзгөчөлүгү мамлекеттик үлгүдөгү диплом берилгенинде. 

Анын ичинде медреселердин саны - 102, бирок чындап иштеп атканы – 78 медресе.  

 

Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынан (КМДБ) алынган маалыматка 

караганда, республика боюнча 78 медресе учурда чындап иштеп жатат. Бишкекте 5, Чүйдө 

28, Таласта 4, Ысык-Көлдө 1, Нарында 2, Жалал-Абадда 6, Ош облусунда  19, Ош 

шаарында 4, Баткенде 9 медресе бар. КМДБнын окуу бөлүмүнүн адиси Куштарбек 

Маматовдун айтымында, бул медреселерде 6 миңден ашык бала билим алууда. 

Медреселердин эң чаканында 20га чукул бала окуса, эң чоң дегенинде 200дөн ашпаган 

бала окуйт.  

 

                                                           
9Итоговый отчет ситуационного исследования-анализа, Фонд Евразия Центральная Азия, 2014. 

10 КР Өкмөтүнүн алдындагы Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын архивинен: 01.02.2013. карата 

диний уюмдарды   жана бирикмелерди эсептик каттоо. – 2013. – 6 б. 
11Кыргызстан Ислам университети 2017-жылдын июль айында КР Билим берүү жана илим министрлигинин лицензиясына ээ 
болгон.https://www.azattyk.org/a/28615715.html 

https://www.azattyk.org/a/28615715.html
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Кыргызстандагы медреселер Кыргызстан Мусулмандар   Дин башкармалыгынын 

көзөмөлүндө жана окуу программасын муфтияттагы Аалымдар кеңеши бекитип берет. 

2017-жылы июль айында Кыргызстандын тарыхында биринчи болуп,  Кыргызстан Ислам 

университети мамлекеттен лицензия алды. Университеттин мурдагы ректору Марс 

Ибраевдин айтымында, медреселер дагы мамлекеттен лицензия алганы оң болот. 

“Бүгүнкү күндө биздеги медреселерде лицензиясы жок болгондуктан мамлекет алардын 

дипломун тааныбайт. Медреселерди бүткөн балдарыбыз өтө кыйын абалда калып 

жатышат, себеби ал күбөлүк менен жумуш таба албай же окууга тапшыра албай калып 

атышат. Ошон үчүн Билим берүү министрлигинен медреселерге дагы лицензия алынса 

жакшы болмок. Медресени аяктаган  балдарыбызга жогорку окуу жайларга жол ачылмак.  

Ислам университети быйыл лицензия алдык. Бул абдан жакшы экенин сезип отурабыз”12. 

 

Кыргызстандагы медреселердин бардыгы менчик колдо жана жеке финансылык 

булактардан каржыланышат. Медресе ачууну каалагандар алгач Юстиция 

министрлигинен диний уюмду каттоодон өткөрүшү керек. Медреселер ушул уюмдун 

карамагында гана ачылат. Андан кийин медресе ачууга зарыл документтерди топтоп 

алып, Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга баруу керек. Медресенин окуу 

программасы, окута турган мугалимдердин тизмеси жана резюмеси, ошондой эле 

медресенин каржы булактары да так жана ачык көрсөтүлүшү керек. Дин комиссиясы 

Булан институтуна тастыктаганга караганда, муфтият жана облустук казыяттар дагы 

медресе ачууга укугу  бар. “Муфтият дагы келип бизден каттоодон өткөрөт. Облустук 

казыят дагы диний уюм болуп саналат, демек алар да ачууга укуктуу. Мечиттердин 

медресе ачканы дагы мыйзамга каршы келбейт”13. 

 

Учурда өлкөдө иштеп жаткан 80 ге чукул медресенин ичинен орто кылымдагыдай өтө 

жупуну абалдагы медреседен баштап, компьютердик класстары бар заманбап медресеге 

чейин жолуктурууга болот. Булан институтунун иликтөөсү медреселердин эки түрү 

болорун көрсөттү14. Биринчиси - Муфтият менен тыгыз иштеген, Дин иштери боюнча 

мамлекеттик комиссиядан каттоодон өткөн, өзүнчө имараты бар жана балдарды окутууга 

шарттары дурус медреселер. Экинчи түрү - негизинен мечиттерде ачылган хужра 

тибиндеги медреселер. Мындай медреселерде окууга ылайыкталган шарттар түзүлгөн 

эмес. Алар мечитке түшкөн садакадан жана башка кайрымдуулук каражаттарынын 

эсебинен иштейт. Мындайлардын көбүнүн каттоосу жок, өз билгениндей ачып алып, 15-

20 баланы окутуп жатышат15. 

 

Кыргызстанда Конституция боюнча дин мамлекеттен ажыратылгандыктан, мамлекеттик 

бюджеттен медреселерге жана башка диний окуу жайларга каржылык колдоо 

көрсөтүлбөйт. Ошондуктан жеке демөөрчүлөрдүн финансылык чамасына жараша 

медреселерде окуу жана жатакана шарттары да ар башка. Айрым медреселерде китепкана, 

компьютердик класстар ачылса, бир даарында жада калса, отуруп окуганга стол жок, 

жерге төшөлгөн килемчеге тизелеп отуруп окушат. Медреселердеги окуу шарттары да, 

Аалымдар кеңеши бекиткен окуу программанын аткарылышы да көбүнчө араб 

өлкөлөрүнөн келген, же ички кайрымдуулук уюмдардан түшкөн, же садака сыяктуу 

мечиттерге түшкөн каражаттарга көз каранды экендиги изилдөө учурунда дайын болду.  

 

                                                           
12Марс Ибраевдин Булан институтуна берген маеги, 15-ноябрь 2017. 

13 Закир Чотаевдин Булан  институтуна берген маеги, 5-апрель 2017. 

14 Булан институтунун медреселер боюнча баяндамасы, 23 апрель 2017. 

15 2017-жылы март айында Бишкекте текшерүүнүн жыйынтыгында беш медресе шарттарынын начардыгы 

жана уруксат кагазы жок экендиги аныкталган https://sputnik.kg/Radio/20170301/1032008566/almambetova-

nachar-sharttagy-medreseler-tabyldy.html 
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Айрыкча шаарлардын чеке-белиндеги конуштарда жайгашкан айрым медреселер ным 

жыттанган жертөлөдө иш алып барат, балдардын жатаканасында эң жөнөкөй да шарттар 

жок, санитардык талаптарга жооп бербейт. Ошол эле учурда шаарларда окууга шарттары 

жакшы, короосунда мал-жаны, спорттук машыгуучу жайлары бар медреселерди көрүүгө 

болот. Ислам окуу жайларынын көпчүлүгүндө окутуу программасы Куранды жаттоо жана 

тиричиликтеги негизги ырым-жырымдарды өткөрүүгө ылайыкталган.16. 

 

Булан институтунун бул изилдөөсүнө ылайык, медреселерде сабаттуу жана жогорку 

билимдүү окутуучуларга муктаждык чоң. Кыргызстандагы медреселерде жана башка 

диний окуу жайларда сабак берген диний аалымдар менен имамдардын 20% (пайызынын) 

гана базалык диний билими бар экени расмий тастыкталган17. Ошол эле Мусулмандар 

Дин башкармалыгынын эки миңдей кызматкеринин 70% атайын диний билимге ээ эмес. 

Болгону 2,5% гана өлкөдө же чет жерде жогорку диний билим алган. 20% медреселерди 

бүтүргөн, ал эми 10% атайын кыска мөөнөттүү имамдар курсун аяктаган18.  

 

«Медреселердеги жана жогорку ислам окуу жайларынын окутуу системасында эч кандай 

айырмачылык жок, бул окуу жайларда негизинен куран жаттоо жана ибадатты кандай 

аткаруу тууралуу гана билим берилүүдө, ошондуктан мындай система мамлекеттик жана 

исламдык билим берүү стандартына жана талабына эч кандай жооп бербейт»19. 

 

Диний билим берүүдөгү мүчүлүштүктөр мамлекеттин коопсуздугуна, коомдун 

радикалдашына, диний экстремизм идеяларынын жайылтылышына түздөн-түз таасирин 

тийгизет.  Диний билим берүү сапаты жагынан эмес, сан жагынан өсүүгө карай бара 

жатат20. Алсак, азыркы  ислам билими кайсы бир адистикке ээ болууну айтпаганда да, 

заманбап талаптарга жооп бербейт. Медресе менен институттардын программаларынын 

ортосунда байкаларлык айырма жок, алардын дипломдору мамлекет тарабынан 

таанылбайт  жана кадыр-баркка ээ эмес.21.   

 

Кыргыз Республикасынын Коргоо Кеңешинин 2014-жылдын 3-февралындагы чечими 

менен “Кыргыз Республикасынын Дин ишмердиги боюнча 2014-2020-жылдардагы 

мамлекеттик саясатынын Концепциясы” кабыл алынган жана анда негизги маселелердин 

бири катары “ислам педагогикасы жана билим берүүсүн модернизациялоо максаты” 

коюлган. Учурда Кыргыз өкмөтү жана Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия түзгөн 

жумушчу топ “Диний окуу жайларды реформалоо тууралуу” жобону иштеп чыкты. “2014-

жылы концепция кабыл алынгандан бери бир топ иштер жасалды. Концепцияда каралган 

иш-чараларга эки жыл акча бөлүнбөй, быйыл акча бөлүнгөн болчу. Эми диний окуу 

жайларды реформалоо жобосун жакын арада кабыл алып, ишке киргизгени турабыз” дейт 

Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эргешов22. 

 

2014-жылы Коопсуздук кеңеште кабыл алынган концепциянын алкагында, диний 

аалымдардын жана имамдардын билимин жогорулатуу максатында “Ыйман” фонду 

түзүлгөн. Бул фонд учурда медресе окутуучуларын, имамдарды, казыларды жана 

                                                           
16 Итоги мониторинга религиозных учебных заведений ГКДР КР, 2016 г.  
17 КРнын диний иштер боюнча мамлекеттик саясат тууралуу концепциясында ырасмий көрсөтүлгөн. 
18ОшМУ Жарчысы, С. Мурзубраимов, ОшМУнун доценти, Коомдо диний баалуулуктарды жайылтууда 

жаңыча альтернатива катары теология факультеттери, 143-бет http://www.oshsu.kg/univer/temp/url/ilim/2014-

4-2-v.pdf 
19КРнын диний иштер боюнча мамлекеттик саясат тууралуу концепциясында ырасмий айтылган. 
20Доклад “Религиозное образование в Кыргызстане: медресе нуждаются в срочной реформе”, Булан 

институту, Апрель, 2017. 
21 Из обсуждений межведомственной рабочей группы по реформированию религиозного образования в 

Кыргызстане 
22Зайырбек Эргешовдун Булан институтуна берген маеги, 24-ноябрь 2017. 

http://www.oshsu.kg/univer/temp/url/ilim/2014-4-2-v.pdf
http://www.oshsu.kg/univer/temp/url/ilim/2014-4-2-v.pdf
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аалымдарды окутууда, айрымдарына ай сайын стипендия да берет. “Ыйман” фондунун 

жетекчиси Нуржигит Кадырбековдун айтымында, быйыл 2300 имамды окутушту. “Улам 

кайталап окутуп, баш-аягы беш миңден ашык имам окуудан өттү. Окуу сабактары жалаң 

эле диний эмес, мисалы дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат, маалыматтык технология,  

укук,  ошондой эле улут, маданият жана дин, риторика, толеранттуулук аттуу сабактар 

бар. Светтик жана диний сабактар айкалыштырылып, заманбап ойлонуп жана иштеген 

имамдар болсун деген аракеттер менен иштеп жатабыз”.23 

 

3. Кайсы өлкөлөрдөн Кыргызстан жарандары исламий диний билим 

алышууда?  

 
Кыргызстандыктар учурда Пакистан, Египет, Иордания, Түркия, Сауд Арабиясындагы 

окуу жайлардан диний билим алуу үчүн сапар алышууда. Бул бөлүктө аталган 

мамлекеттерде кандай окуу жайлар бар, эл аралык абройлуу окуу жайлар кайсылар жана 

өзгөчөлүктөрү, билим сапаты кандай экенине,  Кыргызстандагы белгилүү диний аалымдар 

кайсы өлкөлөрдө окуганына токтолобуз.  

 

Биздин изилдөөнүн жыйынтыгына таянсак, диний билимдин сапаты жана заманбап 

шарттары боюнча Египеттеги окуу жайлар, айрыкча Аль-Азхар университети диний 

аалымдар арасында эң кадырлуу. Аалымдар кеңешинин төрагасы Абдышүкүр Нарматов, 

Ислам университетинин мурдагы ректору Марс Ибраев да Египетте окуган. Ал эми 

Түркиядагы окуу жайлар толеранттуу жана светтик билим менен айкалышкандыгы менен 

жогору бааланат. Бул өлкөдө билим алгандар көбүнчө 1993-жылдан бери ырасмий 

түзүлүп келген келишимдин негизинде теология факультеттеринде окуп келишкен. 

Талдоочулардын айтымында, Иорданияда дагы диний билим берүүнүн сапаты жогору 

бааланат. Белгилүү теолог Кадыр Маликов Иорданияда ислам илимий негизде терең 

окутуларын баса белгиледи.  

 

Учурда Сауд Арабияда билим алып жаткан кыргызстандыктар да арбын, бирок Сауд 

Арабия окуу жайлары кооптондурат, себеби  ал жакта салафизм агымына басым жасалат.   

Бирок ошого карабастан акыркы жылдары Саудияга кызыгуу күчөдү. Мисалы, белгилүү 

дин аалымы Чубак ажы Жалилов Сауд Арабияда билим алган. Ал эми  Пакистанды алсак,  

2014-жылга чейин көбүрөк жарандарыбыз барып окушкан, андан кийин Пакистан бийлиги 

медреселерди реформалоо үчүн чет элдик студенттерге чектөө киргизгенден кийин 

кыргыз студенттердин саны кескин кыскарган. Кыргызстан Мусулмандарынын муфтийи 

Максатбек ажы Токтомушев  жана Аалымдар кеңешинин бир нече мүчөсү да Пакистандан 

билим алышкан. Жакынкы Чыгышта согуш аракеттери башталганга чейин Сирияда, 

Ливанда да билим алгандар болгон. Учурда Бангладеш жана Индияга 3-4 айлык диний 

курстарга барып-келип жаткан жарандарыбыз бар.  Кийинки бөлүктөрдө ар бир өлкөгө 

жана андагы диний окуу жайларга токтолобуз.  

 

Булан институту Кыргызстандагы диний аалымдар, имамдар жана муфтиятта иштегендер 

билимди кайсы чет өлкөлөрдөн алганын өздөрүнөн сурап, сурамжылоо кылдык. 

Сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча,  көпчүлүк диний аалымдар, имамдар, ислам 

жогорку окуу жайларынын жетекчилери, теологдор билимди Каирдеги Аль-Азхар 

университетинен, ошондой эле Диянет вакфысы көзөмөлдөгөн түркиялык жогорку окуу 

жайлардан, Меккедеги Умм-аль-Кура университетинен, Иорданиянын, Сириянын 

                                                           
23Нуржигит Кадырбековдун Булан институтуна берген маеги, 16-ноябрь 2017. 
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университеттеринен, ошондой эле  айрымдары Пакистандагы “Таблиги жамаат” 

кыймылына тиешелүү медреселерден да окуп келишкендиги маалым болду.    

 

Дагы бир маанилүү нерсе—Кыргызстанда кадыр-барктуу, муфтиятта жетекчи орунду 

ээлеп турган диний ишмерлердин көпчүлүгү базалык диний билимди  Кыргызстандан 

алгандан кийин гана чет өлкөлөргө окууга жөнөшкөн.    

 

3.1. Кыргызстан Мусулмандар Дин Башкармалыгы жана Аалымдар кеңешинин 

мүчөлөрү каяктардан билим алган? 

 

Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгы: 

 

1. Чүй облусунун мурдагы казысы Укуев Максат,  Кыргызстан мусулмандарынын 

муфтийи Максатбек Токтомушев 1996-2005-жылдары Пакистанда “Мадраса 

Арабия Райванд” медресесин бүтүргөн; 

2. Бишкек шаарынын казысы Маджитов Садриддин Халимович Пакистанда “Абу 

Хурайра” ислам университетин бүтүргөн жана Бишкек шаарындагы “Абдулла ибн 

Масуд” медресесин бүтүргөн; 

3. Талас облусунун казысы Бапиев Таалайбек Талас облусундагы “Али ибн Аби 

тоолиб” медресесин 1996-2000-жылдары  бүтүргөн; 

4. Ысык-Көл облусунун казысы Сагындыков Алмазбек Шаршенбаевич 1994-2004-

жылдары Египеттеги Аль-Азхар университетин бүтүргөн; 

5. Нарын облусунун казысы Ибраев Мамбетасан 1992-2002-жылдары Египеттеги 

Аль-Азхар университетин бүтүргөн; 

6. Жалал-Абад облусунун казысы Закиров Абдулазиз Түркиядагы Куран жаттоо 

курсунда окуган. Жалал-Абад облусундагы “Имам Тирмизий” медресесин 

бүтүргөн; 

7. Ош облусунун казысы Самидин Атабаев Казань ислам университетин бүтүргөн; 

8. Ош шаарынын казысы Сарыбаев Убайдилла Султанбаевич  1993-1997-жылдары 

Ош облусундагы Абдужапар институтун бүтүргөн. 

 

Аалымдар кеңешинин мүчөлөрү каяктардан  билим алган? 

 

Кыргызстан Мусулмандарынын Аалымдар Кеңеши24 Кыргызстан Мусулмандар 

Курултайынан кийинки жогорку органы болуп саналат. Аалымдар кеңешинин 

мүчөлөрү диний билимди кайсы өлкөдөн жана кайсы окуу жайдан алышкан: 

 

1. Аалымдар кеңешинин төрагасы Абдишүкүр ажы Нарматов 1989-1993-жылдары 

Ташкенттеги “Имам-Бухари” университети жана 1992-2000-жылдары 

Египеттеги “Аль-Азхар” университети; 

 

2. Аалымдар кеңешинин төрагасынын орун басары Марс ажы Ибраев  1993-1998-

жылдары Кыргызстан Ислам университети, 1998-2002-жылдары Египеттеги 

“Аль-Азхар” университетин; 

 

                                                           
24Аалымдар Кеңеши өзүнүн ишмердүүлүгүн Курултай тарабынан бекитилген “Аалымдар Кеңеши 

жөнүндөгү Жобонун” негизинде алып барат. 21 кишиден турган Аалымдар Кеңешинин мүчөлөрүн 

Куралтай үч жылга шайлайт. 
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3. Аалымдар кеңешинин төрагасынын орун басары Абибилла ажы Кадырбердиев  

Кадамжай районунун Өрүкзар айылындагы “Азирети Усман” Ислам медресеси, 

жана Бишкек шаарындагы “Расул Акрам” Ислам институту; 

 

4. Замир кары Ракиев Египеттеги “Аль-Азхар” университетин; 

 

5. Тажибай ажы Байтеитов Ош облусунун Кара-Суу айылындагы “Абдыжапар” 

Ислам институту; 

 

6. Кадыр ажы Маликов 1997-2000-жылдары Иордания университети (Амман), 

ислам укуктары; 

 

7. Бактияр Токтогазы уулу 2004-2009- жылдары Триполи университетинде ислам 

укуктары; 

 

8. Жигитали ажы Исмаилов Пакистандагы “Даарул-улуум” университети; 

 

9. Кабылбек ажы Акматов Пакистандагы “Мадраса Арабия Райванд” медресеси;  

 

10. Кенжетай ажы Курманходжаев Египеттеги “Аль-Азхар” университети; 

 

11. Кимсанбай ажы Абдурахманов  Бухарадагы “Мир-Араб” университети жана 

Иордания университети (Амман); 

 

12. Көчкөнбай ажы Садиллаев Ташкент Ислам институту;  

 

13. Абдыманап ажы Масалиев Ташкенттеги “Имам-Бухари” университети; 

 

14. Мамасабыр ажы Досболов (Молдо Сабыр) үжүрө тартипте (худжра); 

 

15. Нурдин ажы Асомудинов (Молдо Надыр) үжүрө тартипте (худжра); 

 

16. Сайдамир ажы Джейналиев үжүрө тартипте (худжра) ; 

 

17. Ниязали ажы Арипов Анкара университети теология факультети; 

 

18. Фархат ажы Юсупов Ош гуманитардык университети теология факультети; 

 

19. Чубак ажы Жалилов 1992-1996-жылдары  Ислам университети, 2000-2006-

жылдары Сауд Арабиясында “Умм аль-Кура” университети, Мекке шаары; 

 

20. Жакшылык ажы Борочоров Анкара Университети, теология факультети жана 

Арабаев атындагы КМУ теология кафедрасы (магистратура); 

 

21. Абдымалик ажы Турсунбеков Анкара университетинин теология факультетин 

аяктаган. 

 

3.2.  Өлкөлөргө сереп: Египеттеги окуу жайлар абдан кадырлуу 

 

Кыргызстандагы имамдар жана муфтиятта иштегендер, теологдор арасында Египеттен 

билим алгандар  арбын жана Египеттен билим алгандарга да сый-урмат күчтүү. Египетте 
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диний билим берүүнүн өтө карт тарыхы бар. Египеттин эң байыркы жогорку окуу 

жайларынын бири—Аль-Азхар мусулман университети Х кылымда негизделип, 

дүйнөдөгү мусулман университеттеринин байыркыларынын бири болуп эсептелет. 

Египетте диний билим берүү 90-жылдардын башында араб өлкөлөрүнүн арасынан 

биринчилерден болуп мамлекеттик колго өткөн.  

 

Кыргызстандагы дин аалымдарынын ичинен Аль-Азхар университетинде Аалымдар 

кеңешинин төрагасы Абдышүкүр Нарматов, Кыргызстандын муфтийинин орун басары 

Замир Ракиев, белгилүү аалым Жоробай Шергазиев, Ислам университетинин мурунку 

ректору Марс Ибраев ж.б. окушкан. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын 

эксперти Эсенгелди Жумабаевдин айтымында, Аль-Азхар университетиндеги диний 

билим Кыргызстандагы биздин салттуу Матрудий  Акыйдасы жана Ханафий мазхабы 

баалуулуктарыбызга туура келет.  

 

 “Египетте окуп келгендер накта ханафий мазхабын  тутунабыз. Сакал койбойбуз. 

Апаппак узун көйнөктөрдү кийип самсаалабайбыз. Алла-таала сакал кой, момундай кийин 

деп талап кылбайт пендесин. Бардыгы таза жүргөнүңдөн, жүрүш-турушуңдан, жүрөгүңдө 

болушу керек. Биздин сырткы келбетибизден эле негизи Египетте окуганыбызды дароо 

эле таанышат”.25 

 

Египетте диний билим берүүгө өзгөчө көңүл бурулат, ошондуктан бул тармак Билим 

берүү министрлигине баш ийбейт, өлкөнүн премьер-министрине түз баш ийген атайын 

мекеме түзүлгөн. Египеттеги исламий диний билим берүү системасын Аль-Азхар 

институтунун Жогорку кеңеши көзөмөлдөйт. Кеңештин өзү Билим берүү министрлигине 

көз каранды эмес, ал өлкөнүн премьер-министринин көзөмөлүндө.   

 

“Бул университетте студенттердин биринчи эле суроосу өлкөнүн тутунган мазхабы 

тууралуу, анткени диний билим берүүнүн баары Ханабий мазхабдын негиздерин эске алуу 

менен берилет. Эгер студент салафизмди тутунуп, эч кандай мазхабды кабыл албаса, аны 

окуу жайга албай коюшат. Бул учурда ага, “кечирип коюңуз, сиз бул жакта окуй 

албайсыз” деп айтышат дейт Марс Ибраев. 

 

Марс Ибраев Египеттеги  Аль-Азхар университетине 1992-жылдын декабрь айында 

кыргыз студенттеринин тобу менен барган. Институтта окууну баштоодон мурда адегенде 

даярдоо курстарын окушуп, баш-аягы Египетте жети жыл окуган. “Эгер сен тилдин 

негизин билсең жана диний түшүнүгүң болсо, анда окуу 4-5 жыл созулат. Диний билим 

берүүдөн сырткары, сабактардын 45-55% ын светтик деп аталган сабактар түзөт, алар 

философия, психология, тарых, тилдер, математика, география ж.б.  Дин сабагынан биз 

классикалык Куранды, хадистерди, шариаттын негиздерин, мусулман укуктарын жана дин 

тутууну окудук” дейт Марс Ибраев.  

 

Аль-Азхардагы окуу системасы америкалыктардын окуу системасына окшош түзүлгөн, ал 

жакта зачет системасы жок. “Он алты сабак боюнча экзамен тапшыруу керек, эгер 

экзаменди тапшыра албай калсаң, кийинки курска көчпөй каласың. Теология 

факультетинде мен Ислам дининин негиздерин окудум, исламдагы эң негизги маселе 

болгон тафсир, хадистер жана ислам философиясын окудум” дейт Булан институтуна 

берген интервьюсунда Ислам университетинин  мурдагы ректору Марс Ибраев.   

 

                                                           
25Египетте окуп келген аалымдын Булан институтунда бейформал баарлашуусунан. 
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Кыргызстан мусулмандарынын Дин башкармалыгынын муфтийинин орун басары Замир 

кары Ракиев да Египетте Аль-Азхар  университетин аяктаган. Ал жакта диний гана эмес, 

светтик да билим берилээрин белгилейт. “Адегенде мен Бишкектин Борбордук мечитинин 

алдындагы Куранды иликтөө курсун аяктагам. Андан кийин гана, 2004-жылы Египетке 

окууга жөнөдум. Менин базалык билимим болгондуктан тил үйрөнүү курстарын 

кошкондо  сегиз жыл окудум. Ал эми базалык билими жоктор ал жакта 12 жылга чейин 

билим алышат. Аль-Азхар университети бардык жердегидей эле билим берген жогорку 

окуу жайы, ал жакта диний сабактардан тышкары светтик факультеттер бар. Бул 

дүйнөдөгү абройлуу жана байыркы мусулман университеттеринин бири. Башка окуу 

жайлардан айырмаланып, ал жактагы мусулман дини жогорку деңгээлде окутулат” деп 

айтты Ракиев.   

 

Чет мамлекетте окуп жүрүп ар кандай диний агымдарга азгырылып кеткендер да жок 

эмес. Замир Ракиев бул жогорку окуу жайынын айрым бүтүрүүчүлөрүнүн арасына чоочун 

агымдарга кирип кеткендер кездешип калган учурлар, кантсе да адам фактору болушу 

мүмкүн экендигин айтат.   “Жеткиликтүү исламий билими жок адам андай үгүттүн жеми 

болуп калышы ыктымал. Экинчи жагынан Аль-Азхар университетинен окугусу 

келгендердин арасынан кокусунан келип калгандар болушу мүмкүн. Алар сабакты 

калтырбай окуунун ордуна турист катары жер көргөнү келип алгандар болот. Анан алар 

Египеттин курортторунда гид, котормочу болуп иштешет. Мындайлар болот. Алардан 

“Эмне минтип жүрөсүң?” деп сурасаң “жөн эле...” деп жооп беришет”  деп айтты КР 

муфтийинин орун басары Замир кары Ракиев.   

 

Египетте учурда Кыргызстандын 500гө чукул жараны окуп атышат. Бул санды Египетте 

Аль-Азхар уриверситетинде окуп аткан Акылбек Тагаев Булан институтуна билдирди. Ал 

Каир шаарында тогуз жылдан бери жашап, Аль-Азхар университетинин Шарият 

факультетинде окуйт. Төрт баласы бар, үй-бүлөсү да жанында. Акылбекти муфтият 

Египеттеги студенттерге координатор кылып койгон, ал жактагы студенттер менен 

муфтияттын ортосунда көпүрө болуп, алардын көйгөйлөрүн билдирип турат. “Бул жакка 

окууга келген балдардын көбү жеке тааныштары, туугандары себеп болуп келип калышат. 

Бул жакта элчилик жок, ошондуктан студенттердин так санын айтыш кыйын. Бирок 

болжол менен 500гө жетет. Мурда Аль-Азхар университети министрликтер аркылуу чет 

өлкөлөрдөн жыл сайын ондон студент алып келчү экен. Бизден да ошентип келишкен, 

бирок эки жыл мурда бул программа токтоп калган” дейт Акылбек. 

 

3.3. Түркиянын окуу жайлары теология факультеттери менен күчтүү 

 

Кыргызстанда диний чөйрөдө Түркиядан диний билим алуу абройлуу, себеби бул өлкөдө 

көбүнчө мамлекеттик университеттердеги теология факультеттерге барып окушат. Диний 

аалымдардын жана теологдордун айтымында, билим берүүнүн нейтралдуулугу жана 

светтик сабактарды да айкалыштырып окуткандыгы менен кадырлуу. Кыргызстанда 

мамлекеттик органдар тарабынан атайын келишим түзүлүп, окууга ырасмий жөнөтүү 

көбүнчө Түркия менен болгон.  

 

Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин бүтүрүүчүлөрүнүн басымдуу 

бөлүгү26 , билим берүү жаатында түрк ЖОЖдорунун өкмөттөр аралык программасы 

боюнча окуусун түрк окуу жайларында улантат, ал Дианет Вакфы27, түрк фондунун 

демилгеси менен ачылган. Бул жаштардын дээрлик бөлүгү Түркиядан политология, 

социология жана теология негиздерин окуп келишкен, бирок алар диний билим алышкан 

эмес.  Түркия ЖОЖдору светтик сабактарды да айкалыштырып, гуманитардык жана 

                                                           
26 ОшМУнун теология факльутети  http://www.oshsu.kg/univer/?lg=1&id_parent=698 
27Тürkiyediyanetvakfi, http://www.diyanetvakfi.org.tr/ 

http://www.oshsu.kg/univer/?lg=1&id_parent=698
http://www.diyanetvakfi.org.tr/
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социологиялык сабактарды кошо окутканы менен башка өлкөлөрдөн айырмаланып турат, 

мисалы Орто Чыгыш өлкөлөрүндө көбүнчө исламдын негиздерин жана шариаттарын 

классикалык араб тили менен окутууга басым жасалат.   

 

Сайфулла Базаркулов Ош МУнун теология факультетин аяктагандан кийин Анкара 

университетинде Социалдык илимдер институтунда магистратураны бүтүрүп,  докторлук 

ишин да ошол жактан жактаган 28.  “Табият боштук каалабайт деген физикадагы мыйзам 

сыяктуу, ишенимди туура жана так аныктап албаса зыяны көпкө тиет. Бул жерде 

мажбулоо жөнүндө эмес, тандап берүүгө, аныктап алууга шарт жөнүндө сөз болуп жатат. 

Бул маселени илимий педагогикалык алкакта карап, өлкөдөгү педагогдор жана теологдор, 

теология факультеттериндеги жетиштүү болгон адистерибиз менен ички 

потенциалыбызды колдонуп чечишибиз керек»29.  

   

Айрыкча ОшМУнун теология факультети менен Анкара университетинин келишиминин 

негизинде бир топ жарандарыбыз Түркиядан окуп келишти. ОшМУнун бүтүрүүчүлөрүнөн 

эле 500дөн ашык адам Түркияда билим алган. ОшМУнун теология факультетинин 

окутуучусу Зайнабидин Ажымаматовдун айтымында, ОшМУдан барган студенттер эки 

жыл окуп келишет. Билим берүү министрлиги дагы Түркия менен ырасмий келишим 

түзүп, студенттерди жөнөтүп турган. “Мен магистратураны, докторантураны Түркияда 

окуп, дипломду ошол жактан алдым.  Түркиядагы мамлекеттик дипломдор биздин 

Кыргызстанда таанылат. Мамлекеттик окуу жай болгондуктан  аларда деле атайын билим 

берүү боюнча стандарт бар. Ошол стандарттын негизинде дин боюнча билим беришет.  

Негизи университет болгондуктан азыркы замандын талабына ылайык программа 

түзүлгөн” дейт Зайнабидин Ажыматов. Анын айтымында, учурда Арашандагы 

гуманитардык факультеттин да студенттери келишим менен Түркияга барып окуп 

келишүүдө.  

 

Белгилүү жаш теологдордун бири Абай Кенжекулов Түркиянын Стамбул 

университетинин дин социологиясы бөлүмүндө докторантурада окуйт. «Кадимки 

мектептерде  дин маданияты деген сабактар милдеттүү түрдө окутулат. Жакынкы Чыгыш 

жана Мусулман өлкөлөрүндө эң эле ирээттүү диний билим берүүнүн практикасын 

Түркиядан көрө алабыз. Түркияда диний билим берүүнү атайын тиешелүү гана тараптар 

бере алышат. Алар Диянет Ишлери Башканлыгы (Дин иштери боюнча жетекчилик) жана 

ЖОЖдор. Диянет болсо, түздөн-түз мамлекеттик институт экенин эскерте кетүү керек. Ал 

эми ЖОЖдор диний билим берүү катары эмес, теология факультеттеринин негизинде 

болуп эсептелет» дейт Абай Кенжекулов.  

 

Белгилүү теолог жана саясат таануучу Искендер Ормонов да Түркиядан билим алып 

келген. 1992-жылы барып, Түркиянын Мерсин шаарындагы диний багытта окуткан “Имам 

Хатыб” лицейинде окуган. “Ал жерден бир жыл түрк тилин үйрөндүк. Экинчи жылы 

жалпы диний маалымат алып, даярдоо курсунда окудум.  Анан ушул эле багытта 

документ ала турган жогорку окуу жайда окууну улантууну каалап, чет өлкөлүктөр үчүн 

сынакка катышып, 12 факультеттин ичинен теологияны тандап алдым. Ошентип, Анкара 

университетинин теология факультетинин студенти болдум. Араб тилин да окудум. 

Андан соң саясат таануу факультетинин эл аралык мамилелер бөлүмүнө тапшырып, 

магистратураны бүтүрдүм” дейт Искендер Ормонов. 

 

                                                           
28Анкара университетинин ырасмий баракчасы  https://www.ankara.edu.tr/ 

 
29 Сайфулла Базаркуловдун Булан институтуна берген маеги, 15-октябрь 2017. 

https://www.ankara.edu.tr/
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Искендер Ормонов Түркиянын диний билим берүүсүн абдан күчтүү деп эсептейт. 

Теология факультеттеринде  Европадан, АКШдан келген профессорлор сабак берээрин 

баса белгиледи. “Теология факультеттери Түркиянын бардык университеттеринде  бар. 

Ошол учурда эле 100 гө жакын теология факультеттери бар болчу. Азыр жеке менчик 

окуу жайларын  кошкондо 200 гө жакындады. Өзгөчө чоң шаарлар: Анкара, Мармара, 

Измир, Бурсада теология факультеттери золоболуу болуп саналат. Ар бир университеттин 

өзүнүн бренддери бар. Анкараны, мисалы,  саясатчылардын, бюрократтардын, 

студенттердин жана илимпоздордун шаары деп коюшат. Айтып тургандай,  

университеттерде жалаң Европа, Америкада докторлугун жактап келген профессорлор 

сабак берчү” дейт Искендер мырза.  

 

Белгилүү теолог Улан Усупов Түркиянын ислам университеттери студенттерди кантип 

азгырарын айтып берди. “Мен Ысык-Көл мамлекеттик университетине өтө албай 

калгандан кийин, Ош МУдагы теология факультетине тапшыруу сунушу болуп калды. 

Келечекте Түркиядан окуу мүмкүнчүлүгү бар экенин укканда кубандым, бирок ал кезде 

ислам дини тууралуу түшүнүгүм да жок эле. Эгер ал кезде мени исламдын негиздерин 

окуйсуң деп айткандар болсо, анда такыр ишенмек эмесмин. Себеби мени Түркиядан 

политолог адистигине окуу мүмкүнчүлүгү бар экенин айтып, азгырышты. Мен окуу жана 

дүйнөнү көрүү мүмкүнчүлүгү болгон үчүн макулдугумду бергем”30.    

 

1993-жылы Ош мамлекеттик университети менен Диянет Вакфыда түрк ЖОЖдоруна 

окууга ар жылы 40 улан жана 20 кызды жөнөтүп туруу келишимине кол коюлган. 

“Биринчи келишим он жылга эсептелген, андан кийин аны узартып жүрүп отурушту. Мен 

Түркияга жөнөтүлгөн кыргыз студенттердин биринчи тобуна туш болдум.  Биринчи 

күндөрү аларды эки жылга жөнөтүшчү, андан кийин аны бир жыл кылып кыскартышты. 

Жалпысынан түрк ЖОЖдорунда эки жыл окудум. Адегенде Болу университетинде, андан 

кийин Анкарада. Биринчи жылы түрк тили менен катар исламдын негиздерин окудум. 

Бирок тил жагынан кыйынчылык аябай болду” дейт Улан Усупов.   

 

Улукбек аттуу кыргыз жигит Түркиянын Бурса шаарында, Улудаг ( Улуу тоо) 

университетинде учурда  аспирантурада окуйт. Улукбектик айтымында, ал окуган окуу 

жайда жалпы 43 кыргызстандык студент билим алууда. Исламдагы агымдар тарыхы 

бөлүмүндө билим алып, быйыл акыркы жылы болгондуктан "Кыргызстанга 

салафийликтин кириши жана иш аракеттери" деген темада дипломдук иш жазууда. «Мен 

алгач Түркияга Түрк дүйнөсү бирикмеси аркылуу Түркия Билим берүү министрлигинин 

стипендианты катары келгем, бирок учурда окуумду өз күчүм менен улантып жатам. 

«Түркия динди светтик билим менен айкалыштырып окутат. Билим сапаты боюнча Батыш 

өлкөлөрүн да артта калтырат. Мисалы, теология сабактарынан АКШдан, Европадан 

келген профессорлор беришет. Бул жакты тандаган себебим Кыргызстанда Түркиянын 

дипломдору таанылат, ал эми Араб өлкөлөрдөн же Пакистандан алган дипломдор 

жарабайт», дейт Улугбек. 

 

 

3.4. Иордания ислам окуу жайлары британ системасы менен окутат 

 

Диний аалымдардын жана эксперттердин айрымдары  Иорданияда исламий билим 

берүүнүн сапаты жакшы экенин баса белгилешти. Кыргызстандан бул өлкөгө СССР 

тушунда эле Кимсанбай ажы Абдрахманов окуп келген болсо, азыр да ал жакта окуп аткан 

кыргыз жаштары бар. Учурда Иорданияда Амман шаарында чоң мечиттердин биринде 

                                                           
30 Улан Усуповдун Булан институтуна берген маеги, 28-август 2017. 
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Ильяз аттуу кыргыз жигит имам болуп иштейт. Апасы фейсбукка уулунун Амманда 

шаардык мечитте курандан сүрөөлөрдү окуп аткан же жума намаз убактагы видеолорун 

коюп, «МашАллах, менин уулум Ильяз» деп жазып чыгарып турат. Уулунун апаппак, 

этеги узун кийген формасы менен сүрөттөрүн да коет. Ильяз 30-32 жаштарда. Ильяз менен 

же апасы менен байланышуу аракетибиз майнапсыз болду. Бирок Иорданияда учурда 

билим алып аткан Абдунасир Абдисаматовдун айтымында, Иорданияда мечиттерге имам 

болуп орношуш жеңил эмес. «Ильяз өтө кичи пейил, адеп-ахлактуу, жанга жагымдуу, 

ыймандуу жигит. Ислам университетинде бакалавриатта окуп атат. Ильяз кары деп 

айтышыбыз керек. Себеби Куранды толук жаттап, кары болгон жигит. Анан Алла-таалам 

Ильяз карыга бир касиеттүү үндү берген, Куранды кырааты менен дене-бойду дүркүрөтүп 

мыкты окуйт. Ушундай мыкты сапаттары  болгон үчүн имам болуп иштеп атат” деди 

Абдунасир. Ильяз кары нарындык экенин билдик. Себеби, «Бул бала кыргызбы?» деп 

сурагандарга, апасы фейсбуктан «Ооба, болгондо да нарындык супер саяк» деп жооп 

берген.  

 

Учурда кыргызстандык Абдунасир Абдисаматов Аммандагы Иордания университетинде 

окуйт. Анын болжолунда, учурда Иорданияда 40 тан ашык кыргыз жараны билим 

алышууда, бирок так санын айтыш кыйын. «Айттарда, жума намазда кыргыздар чогулуп 

турабыз. Кээде чогуу футбол ойнойбуз. Бири-бирибизден жакшылыгыбызды аябайбыз, 

абдан ынтымактуубуз» дейт Абдунасир. Анын атасы да, апасы да Иорданияда билим 

алган. «Менин ата-энем экөө тең ушул жактан билим алгандыктан бул жакты тандадым. 

Апам Иорданияда бакалавр дипломун алган алгачкы кыргыз аялзаты. Учурда ата-энем 

Кыргызстанда, шартка байланыштуу экөө тең жумушсуз.  Алла-таалага ыраазымын, 

карындашым да Иорданиядан окуп,  диплом алып кетти. Учурда иним да бул жакта окуп 

атат”31. 

Кыргызстандагы белгилүү диний аалымдардын ичинен мурдагы муфтий Кимсанбай ажы 

Абдрахманов Иорданиядан билим алган. Булан институтуна билдиргенине караганда,  

СССР убагында эле Өзбекстандын  Бухара шаарындагы Мир-и Араб Ислам медресесин 

аяктаган.  Андан кийин 1976-1980-жылдары  Иорданиянын борбору Аммандагы Иордания 

университетинин шарият факультетинде окуп, аны ийгиликтүү бүтүрүп, Иорданиянын 

падышасынын колунан Ислам шариатынын адиси деген дипломду алган. “Иорданияда 

исламды окутуунун карт тарыхы бар. Бул өлкө билим берүү жагынан абдан өнүккөн, 

исламды бурмалабай таза окутат. Илимий изилдөөлөр боюнча да Иордания башка 

мусулман өлкөлөрүнөн бир кыйла астыга кеткен” деп билдирди Кимсанбай ажы32.  

Белгилүү теолог Кадыр Маликов да  Иорданияда билим алган. Ал чет мамлекеттерден 

диний билим алууну каалаган жаштарга Иорданияны сунуш кыларын айтты. “Иорданияда 

ЖОЖдор абдан күчтүү, ал жактагы билим берүү системасы британиялык системага 

окшош. Эгер жаман окусаң, сени эч ким жетелеп жүрбөйт, дароо чыгарып салат. Чет 

өлкөлөрдөн диний билим алууну каалагандарга мен иорданиялык университеттерди 

сунуш кылар элем”.33 

 

Кадыр Маликов 2001-жылдан баштап ислам юриспруденциясы  адистиги (шарият 

факультети/The Faculty of Sharia) боюнча Иордания университинен билим алган. 

“Иордания университетинин ислам укугу факультетинде мусулман дүйнөсүндө кадыр-

баркы бийик,   илимдин доктору даражасы бар гана окутуучулар сабак беришет. Ал 

жактагы окуунун жүрүшү эркин. Практикалык сабактарда окуучуларды эркин ой 

                                                           
31 Абдунасир Абдисаматовдун Булан институтуна берген маеги, 27-ноябрь 2017. 
32Кимсанбай ажы Абдрахмановдун Булан институтуна берген маеги, 20-сентябрь 2017. 
33 Кадыр Маликовдун Булан институтуна берген маеги, 20-сентябрь 2017. 
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жүгүртүүгө, талкууга катышууга, далил келтирүү менен сабаттуу далилдөөгө үйрөтөт.  

Айтмакчы, бул факультетте Кыргызстандын биринчи муфтийи Кимсанбай ажы  да окуган. 

Сириядагы, Ирактагы жана Иорданиядагы жогорку билим берүү окуу жайлары мусулман 

дүйнөсүндөгү күчтүү окуу жайлардын бири болуп саналат” дейт Кадыр Маликов34. 

 

“Иорданияга жаңы барганда бир жыл даярдоо курсунан мен араб тилин окудум, андан 

кийин негизги окуу башталды. Бул ЖОЖду бүткөндөн кийин мамлекеттик үлгүдөгү 

диплом алып чыктым,  “ислам юриспруденциясы” адистиги дүйнөнүн көптөгөн 

өлкөлөрүндө бааланат. Дипломго британиялык система боюнча баалар  жазылып 

тиркелет. Диний билимден тышкары бизге укук, эл аралык мамилелер, чет тилдери, 

саясий философия, демократиянын негиздери, экономика, конституциялык укук, тарых, 

аскер иши жана мусулман ченемдери боюнча жазалоо системасы окутулду.  Дүйнөлүк 

диндерден христиан жана иудаизмди окутууга көңүл бурулду. Араб өлкөлөрүндө  светтик 

түшүнүк тууралуу айта турган болсок, алар бул түшүнүккө такыр башка маанини 

беришет. Бизде светтик дегенде, негизинен атеисттик көрүнүш кабылданат”.35 

 

Кадыр Маликов  Иорданиядагы университетти аяктагандан кийин Испаниядагы эң 

байыркы мамлекеттик Universidad Complutense de Madrid36 университетинде “Азия—Тынч 

океан аймагында жана Борбор Азиядагы конфликттерди башкаруу жана коопсуздук” 

адистиги боюнча курста окуган.  

 

3.5. Сауд Арабиядагы диний окуу жайлардын өзгөчөлүктөрү 

 

Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын адистери билдиргенге караганда, 

Кыргызстан жарандарынан Сауд Арабиясына окуганы баргандар көбүнчө Умм аль-Кура 

де Жидда университетине кызыгышат. “Сауд Арабиясындагы диний билим берүү  

салафизм идеологиясына негизделген, ошондуктан Ислам дининин айрым 

түшүндүрмөлөрү Кыргызстандагы салттуу Исламга туура келбейт” дейт Дин иштери 

боюнча мамлекеттик комиссиянын кызматкери Замир Турсунбеков. 

 

Сауд Арабиянын Мекке шаарындагы Умм аль-Кура университети 1949-жылы шарият 

колледжи катары түзүлгөн. Бул өлкөдөгү эң алгачкы окуу жай болгон. 1981-жылы 

падышалыктын буйругу менен бир нече колледждер бириктирилип, аталган университет 

түзүлгөн37. Кыргызстандагы таанымал диний аалымдардын ичинен мурдагы муфтий 

Чубак ажы Жалилов Сауд Арабиядагы ушул окуу жайды аяктаган. Ошондой эле Баткен 

облусунун казысы Муса Жолдошов Сауд Арабиясынын Медина шаарындагы Ислам 

университетинен 2006-2010-жылдары окуп, бакалавр дипломун алган.  

 

Сауд Арабияда окугандарга толук шарттар түзүлөт. Жатакана, тамак-аш бекер, жада калса 

Кыргызстанга каникулга келип кеткен учак билетин да алар төлөп беришет. Саудияда 

окуган студенттер стипендия алышат. Жалгыз бойлорго 230 доллар, ал эми үй-бүлөсү 

менен баргандарга 800 долларга чейин стипендия берет. Учурда ошол жакта окуп аткан 

Усман аттуу жигит менен соцтармак аркылуу байланыштык. Медина шаарындагы Ислам  

университетинде шарият факультетинде билим алып атыптыр. Алгач баргандар араб тили 

институтунда окуп, араб тилин терең үйрөнүп чыгышат. “Мен жаңы келгенде оболу араб 

                                                           
34 Кадыр Маликовдун Булан институтуна берген маеги, 20-октябрь 2017. 

35Кадыр Маликов учурда “Дин, укук жана саясат” көз карандысыз аналитикалык борборунун директору 

болуп иштейт. 
36Официальный сайт UniversidadComplutensedeMadrid, http://www.ucm.es/ 
37Университттин ырасмий баракчасы бул жерде: https://uqu.edu.sa/english 

http://www.ucm.es/
https://uqu.edu.sa/english
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тили институтунда бир жыл окудум. Ошто медреседе окуп атканда араб тилин 

окугандыктан бир аз жеңилирээк болду. Учурда шарият факультетинде, заманбап тил 

менен айтканда юридикалык факультетте окуп жатам,” дейт Усман. 

 

Сауд Арабияда учурда окуп аткандар тууралуу сураганыбызда так санын билбестигин, 

бирок быйылкы окуу жылында  22 жаңы студент келгенин укканын айтты. “Так санын 

айтыш кыйын. Көбү биздин түштүк дубандарда жашаган өзбектер жана дунгандар да бар. 

Саудияга акыркы жылдары кызыгуу абдан күчөдү. Себеби, бул жакта билим берүү 

системасы да күчтүү жана материалдык кыйынчылык эч болбойт, университет билимди 

гана ойлоп, тынбай окушуңа абдан жакшы шарт түзүп койгон. Эч качан жашоодон 

кыйналбайсың, илимди гана ойлойсуң”, дейт Усман. Сауд Арабия окуу жайлары оболу 

араб тилин мыкты, жогорку деңгээлде үйрөтүп чыгат экен. Араб тилине басым күчтүү. 

Ошондуктан Сауд Арабияда араб тилин мыкты үйрөнүп алгандан кийин ошол жактан 

жумуш таап, бизнеске аралашып же башка өлкөгө кеткендер да бар. 

 

Учурда Сауд Арабияда окуп аткан Рахим бул өлкөдөгү окуу жайларда салафизмге 

көбүрөөк басым жасаларын моюнга алат. “Биз бул жакта төрт мазхабды тең окуйбуз. 

Бирок акыйда маселесине келгенде салафий акыйдага басым жасалат. Бирок 

террорчулукту окутпайт, тескерисинче Сауд Арабия террорчулукка эң көп күрөшүп аткан 

мамлекет да. Андыктан бул жактагы окуубуз Кыргызстанга эч коркунуч алып келбейт. 

Бул жакта кыргыз студенттер ханафий мазхабын өзүбүзчө ханафий аалымдардан да окуп 

атабыз. Буюрса биз да мекенге кайтып, Чубак ажыга окшоп элге кызмат кылабыз деген 

тилек бар”, дейт Рахим. 

 

Баткен облусунун казысы Муса Жолдошов Сауд Арабиясынын Медина шаарындагы 

Ислам университетинен төрт жыл шарият факультетинде араб тилинде окуган. Ага чейин 

Бишкектеги Ислам институтун аяктаган. Анын айтымында, окууга кетип атканда Дин 

иштери боюнча мамлекеттик комиссияга келип катталган. 

 

“Интернет булактарынан издештирип жатып, көңүлүм ушул жогорку окуу жайына түштү. 

Ал бедели жогорку, өкмөт тарабынан каржыланган жогорку окуу жайы экен. Медина 

шаары Меккеден кийинки экинчи ыйык шаар да. Мединадагы  Ислам университетинин 

шарттары мага туура келгенден кийин, ага өтүүнү туура көрдүм. Окууга өтөрдүн алдында 

биздин Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга каттоого туруп, андан кийин кеткем.   

Ал жакта окуу акысыз, стипендия төлөнөт, тамак-ашы, жатаканасы бекер, авиабилетти да 

алып беришет.  Жыл сайын үйгө каттап турсаң болот” дейт Муса Жолдошов. Чет өлкөдө 

окуган себебин ошол 2006-жылы Кыргызстанда диний жогорку окуу жайларында күчтүү 

окутуучулардын аздыгы менен түшүндүрөт. Аны менен кошо ошол жылдары Сауд 

Арабияда кыргызстандыктар окуган, бирок так саны эсинде жок.  

 

Мурдагы муфтий Чубак ажы Жалилов дагы Сауд Арабияда окуган. Окуусун 2000-жылы 

баштап, алты жыл бою Меккеде окуган. Алгачкы эки жылы араб тилин өздөштүрүп, андан 

кийин мусулман фикха факультетин аяктаган. Чубак ажынын айтымында, ар бир өлкөнүн 

өзгөчөлүгү бар. “Ар бир өлкөнүн диний билим багытында өзгөчөлүктөрү бар. Сауд 

Арабияда салафизм багыты бар, Египетте болсо “ашария” багыты окутулат. Чет өлкөгө 

бараардан мурда бул жактан окуп, Исламды таанып, анан барыш керек. Мен Меккедеги 

университетке тапшырып атканда  Улуттук университетте Чыгыш таануу факультетинде 

сабак берчүмүн. Ислам университетин эчак аяктагам. Бизден барган жарандар Исламдын 

ханафий мазхабы багытын окушат. Ал эми эч кандай билими, базасы жок барган жаш 

балдар ар кандай шектүү диний агымдарга азгырылып кеткенин да көрдүм, себеби 

алардын  билими жетишсиз, даяр эмес барышкан” дейт Чубак ажы Жалилов 
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Сауд Арабия Падышалыгы исламий араб өлкөсү болгондуктан ислам жана шарият 

мамлекеттин ар бир тармагында б.а. идеологиясы, мыйзамдары, башкаруу системасы, 

билим берүү өңдүү тармактарда басымдуулук кылат. Учурда Сауд Арабияда 28 жогорку 

окуу жай, 24 миң мектеп жана ар кандай колледждер бар, ар бир окуу жайдын билим 

берүү программасынын өзөгүн Исламды таануу түзөт. Сауд Арабияда алдыңкы делген 

айрым университеттердин атын атай кетсек, алар: Умм-аль-Кура университети, Имам 

Мухаммед бен Сауд атындагы Ислам университети, Король Сауд университети, Король 

Абдель Азиз университети, Касым университети жана Жидда университети.  

 

3.6. Пакистанда медреселер көп, каттоосу жоктору да бар 

 

Пакистанда медреселерде окугандардын саны эки миллионго жакын. Анын 200 миңдейи 

экстремисттик маанайдагы медреселердеги аскердик окуусу өзгөчө кооптонууну пайда 

кылат38. 2013-жылдагы статистикалык маалыматтарга ылайык, медреселердин саны 13 

миңден ашкан.39 Аларда окугандардын саны 1 миллион 759 миңге жеткен. Айрым 

эксперттердин маалыматтары боюнча, мечит-мектептерди кошкондо Пакистанда 

медреселердин саны 80 000ге жетет. Медресе жана мечит-мектептерде жалпы өлкөдөгү 

мектеп жашындагылардын үчтөн бири окуйт.40 

 

Пакистанда диний окуу жайлардын басымдуу бөлүгүн медреселер түзөт жана алар 

«Таблиги жамаат», «Ахл-у Хадис», ар кандай диний агымдарга тиешелүү. Ахл-у Хадис 

жамаатына тиешелүү Панжап аймагында медреселер, мечиттер, басмаканалар жана саясий 

уюмдар бар. Муридке шаарындагы «Марказ-и Дава-йы-Иршад» медресеси билим берүү 

менен кошо саясий, соода-сатык жана аскердик ишмердүүлүктү да окутат. Пакистанда 

деобанд медреселери да  эркин жайылган41. Миңдеген мечит-медреселерди көзөмөлдөгөн 

деобандия  Пакистандагы эң таасирдүү жана эң чоң жамаат болуп саналат. Уюмдун 

Пенжапта 1176, Синдде 687, Белжистанда 624 медресеси бар.   

 

Пакистанда «Таблиги жамаат» кыймылы 1934-жылдан ишмердүүлүгүн баштаган. Ахмед 

Рыза Хан Барелви тарабынан 1904-жылы түзүлгөн уюм жергиликтүү индуизм жана башка 

диндердин ишенимдерин Ислам менен кошо алганы менен башка мусулмандардан жана 

жамааттардан бөлүнүп турат. Алар өздөрүн ханафи жана суфи деп эсептешет. Алар 

деобандийлер жана салафийлерге каршы чыгышат.  

 

Учурда Пакистан бийлиги медреселердин санынын кескин көбөйүшү жана алардын ар 

кандай диний бутактарга караштуу болушуна тынчсызданууда. Ошондуктан диний окуу 

жайларды реформалоо жүргүзүп, коопсуздук маселелерине байланыштуу чет өлкөлүктөр 

үчүн диний окуу жайларга студенттик виза берүүгө тыюу салынган. Ошондуктан Кыргыз 

Республикасынын жарандары диний билим алуу максатында Пакистанга барууга 

мүмкүнчүлүгү чектелүү болуп калды. Дин иштери боюнча комиссия берген 

статистикада42 соңку жылдары Пакистанда окуган жарандардын саны кескин 

кыскарганын көрүүгө болот. 

 

                                                           
38Ипатов А. Религиозное образование в Пакистане // 

http://religio.rhga.ru/upload/iblock/f1f/21)%20%D0%90.%20%D0%98%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D

0%B2.pdf.203-бет. 
39Ипатов А. Религиозное образование в Пакистане // 

http://religio.rhga.ru/upload/iblock/f1f/21)%20%D0%90.%20%D0%98%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D

0%B2.pdf. 
40 Ипатов А., аталган макала, 4-бет. 
41Деобанд медреселери тууралуу кенен маалымат үчүн караңыз. Масуда Бано, Beyond Politics: the Reality of a 

Deobandi Madrasa in Pakistan /Journal of Islamic Studies, 18-тому, 1-саны, 1-январь 2007, 43–68 бб. 
42 Кийинки бөлүктү караңыз. 

http://religio.rhga.ru/upload/iblock/f1f/21)%20%D0%90.%20%D0%98%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://religio.rhga.ru/upload/iblock/f1f/21)%20%D0%90.%20%D0%98%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://religio.rhga.ru/upload/iblock/f1f/21)%20%D0%90.%20%D0%98%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://religio.rhga.ru/upload/iblock/f1f/21)%20%D0%90.%20%D0%98%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
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Кыргызстандын мусулмандар муфтийи Максатбек ажы Токтомушев 1996-2005-жылдары 

Пакистанда “Мадраса Арабия Райванд” медресесин бүтүргөн. Тилекке каршы, муфтийден 

ал жактагы алган билими тууралуу баарлашуу аракетибиз майнапсыз болду. Пакистанда 

муфтийден сырткары Кыргызстандагы белгилүү казылар жана имамдар да окушкан. 

Бишкек шаарынын казысы Маджитов Садриддин Халимович Пакистанда “Абу Хурайра” 

ислам университетин бүтүргөн. Ошондой эле муфтияттын Аалымдар кеңешинин 

мүчөлөрү Жигитали ажы Исмаилов Пакистандагы “Даарул-улуум” университетин, ал 

эми Кабылбек ажы Акматов Пакистандагы “Мадраса Арабия Райванд” медресесин 

аяктаган.  

 

Пакистанда тогуз жыл окуп келген Максат учурда Чүй облусунда жашайт. 45 жаштагы 

бул адам Пакистандын Райванд шаарындагы  “Жамияты Медресе Арабия Райвандия” 

медресесинде тогуз жыл окуган. 2006- жылы кетип, 2014 –жылы кайтып келген. Ал 

Пакистанга кеткенге чейин Кадамжай районунун Кара-Дөбө айыл өкмөтүнө караштуу 

Имам Азам атындагы медреседен билим алган.  Дин боюнча мамлекеттик комиссиядан 

каттоодон өтпөй эле, Пакистанга турист катары барып окуган. “Бир агаларым себепчи 

болуп, окуу жай менен байланыштырып, бүт бардыгын уюштуруп берген. Өз жолум 

менен кетип окуп келгем”. Максат учурда Чүй облустундагы медреселердин биринде 

сабак берет жана ошол жерде мечитте да имам болуп иштейт.  

 

“Араб тилин урду тили аркылуу үйрөндүк.  Оболу урду тилин бир жыл окудум. Андан 

кийин кайра бир жыл араб тилин жаттадым. Андан кийин эки жыл бою Куранды 

жаттадым. Ошентип экзамен тапшырып, анан 2-курска отурдум дароо” дейт Максат. Баш-

аягы Пакистанда тогуз жыл окуган. “Жаңы барганда көнө албай кыйналып, кайра кетким 

келген күндөр болгон. Бирок азыр өкүнбөйм, себеби чыныгы инсан болууну ошол жактан 

тааныдым. Пакистанда стипендия берилчү эмес. Бирок медресени толук камсыз кылган 

жергиликтүү демөөрчүлөрү эч нерседен кем кылышпайт эле. Жашаган жерибиз, үч маал 

тамак бекер, окуганга бардык шарттарды түзүп беришчү”. 

 

Бишкек шаарынын казысы Садриддин Маджитов Пакистандын Кувейта штатындагы Абу 

Хурайра атындагы Ислам университетин аяктаган. Ага чейин, Бишкектеги Ислам 

институтун аяктаган. 2000-жылы алгач Индия жана Пакистанда төрт ай дааватта жүрүп, 

андан кийин Кувейта деген штатында (16 млн балуч уруусу жашайт) Абу-Хурайра 

атындагы Ислам университетин аяктаган. “Биздин чоң атабыз 1996-жылы, Акаевдин 

президенттиги учурунда,  Акаевдин сунушу жана жалпы Уламалардын сунушу менен 

муфтий болгон адам Маджитов Мулла Абдусатар, ошол кишинин алдында үжүрөдө 

окуганбыз. Ферганада мулла Шакирдин колунда үжүрөдө окуганбыз. Союз учурунда  

медресе болгон эмес, жашыруун түрдө, молдолордун үйүндө окучубуз, ошондой заманда 

окуган окуу үжүрө деп аталат” дейт Садриддин Маджитов. 

 

Пакистанга кетип атканда Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга же муфтияттан 

каттоодон өткөн эмес. Өз алдынча эле виза алып кеткен экен. “Биз ал жакта дааватта 

жүргөндө сураштырып, кайсы окуу жайда ханафий махзабга ылайык окуу бар деп издеп 

атып анан ушул университетти таап окугам.  Пакистанда мен фарси тилинде окудум. 

Себеби Кувейтада урдулар жашабайт, 16 миллион калкы бар бул аймак балуч тилинде 

сүйлөшөт. Тамак-аш, жатакана, окуу акысы медресенин эсебинен болчу, стипендия 

болгон эмес. 2003-жылы тогуз жылдык окууну үч жылда мөөнөтүнөн мурда аяктап 

кайттым, анткени менин билим деңгээлим жогору болуп, дароо 6-курска отургам”43. 

 

                                                           
43 Садриддин Мажитовдун Булан институтуна берген маеги, 22-ноябрь 2017. 
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Пакистандагы медреселер ар кандай шектүү диний агымдардын таасири күчтүү катары 

катуу сынга кабылып келишет. Санынын өтө көптүгү, каттоосу жоктугу, ар бири Талибан, 

Таблиги жамаат же салафизм сыяктуу ар башка агымдарга тиешелүү экендиги чоң 

суроолорду жаратат. Кыргызстандын муфтийи Максатбек ажы Токтомушев аяктаган 

Пакистандагы Аль-Арабия медресесин да сындагандар бар. “Биздин муфтий окуп келген 

медресе  Пакистанда мамлекет тааныбаган окуу жайы. Андай окуу жайларды биздин 

жарандарга сунуштаганга болбойт”44.  

 

Пакистандагы окуу жайлар тууралуу шектенүүлөргө Бишкек шаарынын казысы мындай 

жооп айтты: “Чынында Пакистанда медреселердин саны өтө эле көп. Алардын кээ бири 

каттоодон өтсө, кээ бири өткөн эмес. Кээ бири жихад деп туруп экстремизмге тарбиялайт,  

кээ бири талибанга тиешелүү, кээ бири салафизмди тутунат. Салафизм Исламабадда 

көбүрөөк. Кээ бири балдарды башка эле бир агымга тарбиялайт. Маселен, Пакистанда 99 

% ханафий мазхабдабыз дей беришет, бирок 145 млн эли бар чоң мамлекетте каттоосу 

жок жеке медреселер абдан көп. Биз деле андайларды өз көзүбүз менен көргөнбүз”45.  

 

 

3.7. Башка өлкөлөр: Бангладештин медреселериндеги кыргыз балдар 

 

Сирияда жарандык согуш башталганга чейин мындагы жергиликтүү университеттер 

менен медреселерде кыргызстандык жаштардын бир кыйласы окуган.  Андан кийин 

алардын көпчүлүгү же үйүнө кайтып келишти, же Жакынкы Чыгыштагы башка окуу 

жайларга которулуп алышты.  Сирияда окугандардын бири, КР мусулмандар Дин 

башкармалыгынын фетва жана мечит бөлүмүнүн адиси -  Бахтияр Токтогазиев.  

 

Ал тааныштарынын кеңеши менен Сирияны тандап алып, 2003-жылы Дамаскка белгилүү 

теолог Ахмат Кафтарунун Академиясына барган.  (Редакциядан эскертүү: Ахмат Кафтару, 

Сириянын мурдагы жогорку муфтийи, 2004-жылы 88 жашында дүйнөдөн кайткан.   Бул 

кадырлуу теологдун көзү тирүү учурунда шейх Ахмат Кафтаро46, фонду түзүлгөн, ал 

мусулмандарды окутуу менен активдүү алектенет). “Мен бир жыл тил үйрөнүү 

курстарында окудум, андан кийин билимди чет өлкөлүк студенттер үчүн институтта 

уланттым. Бардык факультеттердин ичинен мен Фатфул Исламиге токтолдум, анткени ал 

ханафий мазхабын тутунат. Акыркы курста мен эреже боюнча Аль-Азхар университетине 

экзамен тапшырышым керек болчу, бирок объективдүү себептер менен ал жакка бара 

алган жокмун.  Ошондуктан мен ЖОЖду аяктоо үчүн коңшулаш  Ливияга, Триполи 

шаарына бардым. Сирияда жалпысынан беш жыл окудум, дагы бир жыл Триполи 

университетинен окудум 47”, дейт КР мусулмандар Дин башкармалыгынын адиси 

Токтогазиев. 

 

Жарандык согуш башталгандан бери, албетте, Сирияга диний билим алууга эч ким 

барбайт.Ал эми Малайзияны алсак, эксперттердин пикиринда бул өлкөдө окуу жайлар 

сапаттуу билим беришет. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы Малайзияда 

биздин табиятка туура келген ханафий мазхабы окутуларын жана билим деңгээли жогору 

экендигин эске алуу менен сырттан окууну каалагандарга Малайзиядагы эл аралык Ислам 

университетин да сунуш кылат. Бул университет дүйнөдөгү ислам окуу жайларынын 

мыктыларына кирет. Тилекке каршы, азырынча Малайзия окуу жайлары менен байланыш 

дагы, келишимдер да жок.  

                                                           
44Орозбек Молдалиевдин Булан институтуна берген маеги, 16-ноябрь 2017. 
45Бишкек шаарынын казысы Садриддин Маджитовдун Булан институтуна берген маеги, 21-ноябрь 2017. 
46Ахмата Кафтаронун ырасмий сайты  http://www.kuftaro.net/english/ 
47Ливандагы Триполи университети http://www.ut.edu.lb/ 

 

http://www.kuftaro.net/english/
http://www.ut.edu.lb/
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Учурда Кыргызстандан Бангладеш, Шри Ланка жана Индияга дааватка жана 3-4 айлык 

диний курстарга бала-чакасы менен кошо кеткендер бар. Алар адатта 15-20 адам топ-топ 

болуп жолго чыгышат.  Булан институтуна Индияга жакын тууганы төрт айлык диний 

курска барып келген Назира аттуу айым маек берди. Анын айтымында, жыйырма адамдан  

турган топ аэропорттон учуп кетишкен. “Бардыгы мусулманча кийинген, бирок мени 

дендароо кылып таң калдырганы кыпкыргыз аялдар бүт капкара кийинип, беттерин жаап 

алып кетишти. Көздөрү гана көрүнөт. Бардыгы кыпкыргыз аялдар экен. Менин да жакын 

агам Индияга барып келди. Төрт ай бою эч жакка чыкпай диний курсту окушат экен” дейт 

Назира. 

 

“Индия, Бангладешке менин билишимче азыр төрт айлык  дааватка көбүрөөк кетип 

атышат. Мен Индияга же Бангладешке барып келген жокмун, бирок ошол  жакка барып 

келгендерден ал жакта  да кыргызстандык студенттер окуп жатканын уктум. Бангладеште 

көбүрөөк экен” дейт ОшМУнун теология факультетинин окутуучусу Зайнабидин 

Ажыматов.  

 

Бангладеш Азиядагы өтө жакыр мамлекеттердин бири. Территориясы Кыргызстандан да 

кичине болгону менен 163 миллион калк жашайт. Бул өлкөдө жеке адамдар тарабынан 

ачылган он миңден ашык медресе иш алып барат. 2012-жылы  Нарын облусунун Жумгал 

районунан мектеп жашындагы балдар Бангладешке кеткени ачыкталып,  массалык 

маалымат каражаттары жазып чыккан48. Ошол кезде эле динге берилген ата-энелер 

Бангладешке бир нече айга дааватка  балдарын кошо ала барып, ошол жактагы 

медреселерге окууга таштап келишери белгилүү болгон. Ал жакта qawmi деп аталган 

медреселер Таблиги жамаат агымына же Талибандын идеяларына сугарып тарбиялашы 

толук мүмкүн49.  

 

Бангладеште мектеп жашындагы балдар окуп атканын өз көзү менен көргөн Камил аттуу 

адам Булан институтуна маек берди. “Дакканын Какраил районунда жайгашкан 

дааватчылардын борбору бар. Мына ошол жерге кыргыздар көп барышат экен. Кыргыздар 

бүт үй-бүлөөсү менен дааватка же диний курска 4-5 айга барышат. Кээ бири балдарын 

атайын ошол жерге алып барып, диний билим алсын деп таштап кетишет. Мен барганда 

40 тан ашуун кыргызстандык балдар окуп жатышкан экен. Арасында 9-10 жаштагы да 

балдар бар. Дээрлик баары дааватчы кыргыздардын балдары экен. Аларды ата-энеси алып 

барып таштап кеткен. А чынында Бангладеште да окуп жүргөн кыргыздар бар экенин 

көпчүлүк биле бербейт. Мен көрүп абдан таң калдым» дейт Камил.  

 

Мурдагы муфтий Чубак ажы Жалилов дагы Бангладешке кетип аткандар тууралуу кабары 

бар экенин айтты. “Жаштар Бангладешке кетип атат деп угуп атабыз. Бангладешке мен 

деле баргам, ал жакта ислам университеттери жок. Орто билим деңгээлдеги гана 

медреселер болушу мүмкүн. Алар туристтик виза менен өз алдынча кетип атышат да. 

Барып келгенден кийин постфактум угуп калып атабыз. Муфтиятта да бул көйгөйдү 

изилдеп көргөн эмес, алардын толук маалыматы  жок.  Негизи диний билим алуу 

мамлекеттик органдар, муфтият аркылуу түзүлгөн келишимдер аркылуу болгону жакшы”.  

 

Ал эми Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Зайырбек Эргешов дагы 

Бангладешке жаш балдар диний билим алуу максатында чыгып кеткендери боюнча 

                                                           
48 Чему наши подростки могут научиться в Бангладеш? https://kloop.kg/blog/2013/08/19/azatty-k-chemu-nashi-

podrostki-mogut-nauchit-sya-v-bangladesh/ 
49Кыргызские ученики таинственных медресе в Бангладеш http://rus.azattyq.org/content/kyrgyzstan-
bangladesh-medrese/25086376.html 

 

https://kloop.kg/blog/2013/08/19/azatty-k-chemu-nashi-podrostki-mogut-nauchit-sya-v-bangladesh/
https://kloop.kg/blog/2013/08/19/azatty-k-chemu-nashi-podrostki-mogut-nauchit-sya-v-bangladesh/
http://rus.azattyq.org/content/kyrgyzstan-bangladesh-medrese/25086376.html
http://rus.azattyq.org/content/kyrgyzstan-bangladesh-medrese/25086376.html
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фактылар бар экендигин тастыктады. “Бангладешке дааватка барып аткандар тууралуу 

бизде маалыматтар бар. Ата-энелер туристтик виза алып, үй-бүлөөсү менен чыгып кетип 

атышат. Турист катары чет өлкөгө чыгуу, саякаттоо - ар бир адамдын укугу да. Бирок 

ошол жакка барып, балдарын ошол жактагы медреселерге калтырып келип аткандар бар 

экен. Ал эми келатканда балаңды каякка таштадың деп эч ким сурай албайт экен да. 

Саякаттоо, чет өлкөгө баруу ар бир адамдын укугу да. Ошондуктан биз бул жаатта укук 

коргоо органдары менен чогуу иштеше баштадык” дейт Зайырбек Эргешов.  

 

2013-жылы Жогорку Кеңеште ал кездеги депутат Каныбек Осмоналиев мыйзам долбоорун 

сунуштап, жашы 18 ге жете электерге чет өлкөлөргө диний билим алуу үчүн барууга 

тыюу салуу демилгесин көтөрүп  чыккан. Так ошол кезде Жумгалдан мектеп жашындагы 

балдарды Бангладеш жана Сириядагы медреселерге жөнөткөн фактылар ачыкка чыккан 

болчу. Парламенттик комитет бул мыйзам долбоорун карап,  жактырган менен Жогорку 

Кеңештин сессиясында өтпөй калган. Демек, 2013-жылкы көрүнүш бүгүнкү күнү да 

токтогон жок. Бангладешке жана Индияга дааватка барып аткан ата-энелер азыр да 

балдарын ошол жакка таштап келишүүдө. Демек, мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, 18 

жашка чыга электер сырттан диний билим ала албайт деген чектөө абдан зарыл экенин 

турмуш далилдеп атат.  Дин комиссиянын ошол кездеги өкүлү Табылды Орозалиев 

айткандай, “Балдар адегенде өз Мекенинде билим алып, өз элинин маданиятын, тилин 

жана тарыхын окугандан кийин гана чет өлкөлөрдөн билим алышы керек”.50 

 

Кыргызстанда дааватка чыгууну таптакыр тыюу салуу сунуштары болгон. Бирок, тыюу 

салуу маселени чечпейт. 2014-жылы Кыргызстан Мусулмандар Диний башкармалыгы 

даават тууралуу жаңы устав кабыл алган. “Ошондо даават мечиттин ичинде гана жүрсүн, 

дааватчылар диний жактан билимдүү болсун, анан улуттук кийим гана кийсин деген 

эрежелерди бекиткенбиз. Андан кийин муфтият тарабынан даватчыларды окутуу боюнча 

төрт борбор ачылган. Дааватчылар ошол жерден даярдыктан өтүшөт. Тыюу салгандан 

пайда жок болчу, булар катталбаган уюм, тизмеси да жок, анан кайсы тыюуга баш ийет? 

Ошол себептүү, биз Коргоо кеңешинин 2014-жылдагы чечимине ылайык аларды ханафий 

мазхабынын матруди акыйдасын (ишенимин) жайылтууда пайдаланалы деп чечкенбиз. 

Ошол төрт окуу борборунан окугандар дааватты ханафи-мазхабынын негизинде жүргүзүп 

жатышат. Исламдын ханафий мазхабы тынчтыкты жактайт. Бирок ага да баш ийбей өз 

алдынча дааватка чыккан агымдар да көбөйдү”51. 

 

4. Чет өлкөлөрдөн исламий диний билим алуу жана  мамлекеттик 

саясат 

 
4.1. Исламда  билимдин мааниси жана жер кыдырып билим алуу салты 

 

Дүйнөлүк диндердин52 жана Ибрахимий диндеринин53 үчтөн бири эсептелген Ислам дини 

илимге, билимге умтулууну эң алдыңкы максат катары коёт. Мусулмандардын ыйык 

китеби Куранда, Мухаммед пайгамбарга (САВ) эң алгачкы түшкөн аят “Оку”  деген сөз 

менен башталат: “Оку, жараткан Эгеңдин аты менен! Ал инсанды бир тамчы суудан 

жаратты. Оку, сенин Эгең Айкөл! Ал, эч нерсе билбеген инсанды калем менен жазганга 

үйрөттү”54. Ал эми билим жаатында Исламда: “Аллах силердин араңардан 

                                                           
50Граждане Кыргызстана не смогут получать религиозное образование за рубежом до 18 лет, 

https://24.kg/archive/ru/parlament/153257-grazhdane-kyrgyzstana-ne-smogut-poluchat.html/ 
51Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы директору Орозбек Молдалиевдин Булан 

институтуна берген маеги, 10-ноябрь 2017. 
52Буддизм, Христиан жана Ислам 
53Иудаизм, Христиан жана Ислам 
54Куран, Ал-Аляк сүрөсү: 1-5 

https://24.kg/archive/ru/parlament/153257-grazhdane-kyrgyzstana-ne-smogut-poluchat.html/
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ыймандуулардын жана билимдүүлөрдүн даражасын көтөрөт”55  деп айтат. Билим тууралуу 

Мухаммед пайгамбар (САВ) осуяттарында мындай деп айткан: “Билим алуу ар бир 

мусулмандын милдети”56. Демек, ислам дини илим жана билим менен жуурулушкан, 

билим алууга чакырган дин болуп саналат. 

 

VI-VII кылымдардан тартып Борбордук Азия аймагында, анын ичинде кыргыз жергесине 

да, билим алууга үндөгөн ислам дининин толеранттуу мазхабы саналган ханафий мазхабы 

жайыла баштаган. Натыйжада Борбордук Азия чөлкөмү ислам маданиятынын мындан 

аркы өнүгүп-өсүүсүнө зор салымын кошо турган жана жалпы адамзаттын 

цивилизациясына из калтырган окумуштуу, илимпоздорду жараткан. Ислам тарыхындагы 

илимпоздор билим алууну көздөп,  жолдун узактыгына карабай илимдин, маданияттын 

чордону болгон ири шаарларга жер которушкан.  Натыйжада окумуштуулардын жана 

аалымдардын көпчүлүгү туулган жери менен атак-даңкка ээ болушса, айрымдары туулган 

жерине эмес, билим алган жерине таандык лакаптар менен белгилүү болушкан.  

 

Мисалы, орто кылымдардагы бухаралык Исмаил Бухарий, ташкенттик Имам Шаший, 

оштук Сиражудин Оший, баласагындык Жусуп Баласагуний ж.б. болушкан. Бирок ошол 

эле учурда, Махмуд Кашгарий туулуп-өскөн жери Барсхан эмес, билим алган Кашкар 

шаарына таандык лакап алган. Ошондой эле өзгөндүк Имам Серахсий билим алган Серахс 

шаарына таандык лакабы менен белгилүү. ХХ кылымдагы аалым Мухаммед Рүстөм уулу 

өзү Кокон шаарынан болсо да билимин Индияда алгандыктан Мухаммед Хиндустаний же 

Даммулла Хиндустаний аталган57. Демек, тарыхка кылчайсак, диний билимдин 

мыктысын, сапаттуусун алыш үчүн жер кыдырып, диний аалымдар өзү туулуп-өскөн 

жеринен алыс жайгашкан окуу жайларга сапаттуу диний билим алуу үчүн барышкан. 

 

4.2.  Азыркы мамлекеттик саясат жана мыйзамдык нормалар 

 

Кыргыз Республикасы эгемендикке ээ болгондон тартып Иордания, Сауд Арабия, Египет, 

Сирия, Түркия, Пакистан ж.б. өлкөлөрдөн келген демөөрчүлөрдүн колдоосу менен 

мечиттердин жапырт курулушу башталып, алардын аркасынан исламий диний окуу 

жайлар да ачыла баштаган.  “Ошол эле учурда сырттан диний билим алгандар өлкөбүзгө 

кайра кайтып келгенде ошол жактын менталитетин, кийген кийимин, маданиятын, жүрүш-

турушун таратуучу болуп калышууда.  Кыргызстанда диний радикалдашуу кайсы бир 

деңгээлде чет элдик диний-экстремисттик борборлордун жана уюмдардын таасири менен 

болууда”.58 

 

Советтер Союзу убагында, Кыргызстанда диний билимге ээ болуу үжүрө усулу59 менен 

гана чектелип, ал эми жогорку диний билим алуу Өзбекстандын Бухара жана Ташкент 

шаарларында гана жүргүзүлгөн. Советтер союзу ыдырап, Кыргызстан эгемендик алгандан 

берки 25 жыл ичинде мамлекет диний окуу жайлардын иштешин иретке келтире албай, 

диний билим берүү маселесин жетиштүү деңгээлде жөнгө сала алган жок. Кыргызстан 

жарандарынын Араб өлкөлөрүнөн, Түркиядан же Пакистандан диний билим алууга 

умтулуусунун бир нече себеби бар.  

 

                                                           
55Куран, Ал-Мужаадаля сүрөсү: 11 
56 Сахих Ибн Маажа, хадис №224 
57 Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын талдоочусу Замир Турсунбековдун Булан институтуна 

берген маеги 
58 2014-2020-жылдардагы  

Дин тармагы боюнча мамлекеттик саясат тууралуу концепция, КРнын Президентинин 14- ноябрь,2014 -жыл 

№ 203 токтому менен бекитилген: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/68294 
59Үжүрө усулу – (хужра) диний билим берүүнүн кустардык методу 
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Биринчиден, Кыргызстандын ичиндеги диний окуу жайларда билимдин сапатсыздыгы 

жана замандын талабына жооп бербегендиги  көпчүлүк жарандар диний билим алуу 

максатында чет өлкөлөргө чыгып кетишине себеп болууда. Экинчиден, чет өлкөлөрдөгү 

ар кандай кайрымдуулук фонддор, жеке демөөрчүлөр ортомчу болуп, ошол университетте 

окуп калышына себеп болушууда. Сауд Арабия, Египет сыяктуу өлкөлөрдө жатакана, 

тамак-аш бекер жана стипендия да берилет. Үчүнчүдөн, билимди чет мамлекеттен 

тереңдетүүгө ар бир атуулдун укугу бар жана Исламда жер кыдырып, күчтүү устаздарды 

издеп таап, алардан илим алуу илгертен салтка айланган. Төртүнчүдөн, соңку беш жылда 

чет өлкөлөргө диний билим алуу чаржайыт болуп, ал жакка кетип аткандарга  мамлекет 

же муфтият тараптан тоскоолдук да жок, ошол эле учурда багыт берүү да, көзөмөл да жок.  

 

2016-2017- окуу жылын алып карасак,  КРнын Дин иштери боюнча мамлекеттик 

комиссиясынын маалыматына ылайык, учурда Кыргыз Республикасынын 322 жараны 

диний билим алуу максатында чет өлкөлөрдө окуп жүрүшөт60. Алардын ичинен Сауд 

Араб падышалыгында 127, Түркияда 87, Египетте 26, Иорданияда 25, Орусияда 24, 

Пакистанда 9 жана Кувейтте 6 студент окуп жатат. Бирок бул ырасмий сандар, ал эми өз 

алдынча туристтик виза же жеке чакыруу аркылуу чыгып кетип окуп аткандардын санын 

эч ким так билбейт. Демек, чет өлкөлөрдө окуп аткан кыргызстандыктардын саны мындан 

бир кыйла көп деп ишенимдүү айтууга болот. 

 

Соңку жылдарда чет мамлекеттерден диний билим алган кыргызстандыктардын 

саны (Ырасмий сандар)61 

 

Кайсы жыл  Кайсы өлкөдө Окуган атуулдардын саны 

2012 Пакистан   147 

 Сауд Арабия   133 

 Египет   287 

 Кувейт   4 

Кайсы жыл  Кайсы өлкөдө Окуган атуулдардын саны 

2013 Пакистан   153 

 Сауд Арабия   133 

 Египет   314 

 Кувейт 

 

  4 

Кайсы жыл  Кайсы өлкөдө Окуган атуулдардын саны 

2014 Пакистан   22 

 Сауд Арабия   133 

 Египет   155 

 Кувейт, Сирия, Иордания              

 

Түркия 

  Бул өлкөлөр боюнча так 

сан жок 

  84 

Кайсы жыл  Кайсы өлкөдө Окуган атуулдардын саны 

2015  Пакистан   24 

 Сауд Арабия   81 

 Египет   287 

 Кувейт 

Иран 

  6 

  13 

 

                                                           
60Бул ырасмий гана сандар экенин эскертебиз. Өз алдынча туристтик виза же жеке чакыруу менен 

кеткендердин так санын эч ким билбейт. 
61Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын Булан институтуна берген ырасмий маалыматы боюнча. 
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Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия 2007-2012-жылдары мыйзамга ылайык, чет 

өлкөлөрдө окуу үчүн Кыргызстандын жарандарына жолдомо берүү боюнча 119 гана 

макулдашуу жүргүзгөн. Алардын 118и Сауд Арабиясына берилсе, бирөө  гана Пакистан 

Ислам Республикасына берилген. “Чет өлкөлөрдө окуп аткандар тууралуу жогорудагы 

сандар сөзсүз эле булар Дин комиссиясына келип катталып кеткен дегенди билдирбейт. 

Статистиканы өзүбүз толуктайбыз, изилдеп маалымат топтогон өз жолдорубуз бар” дейт 

мамлекеттик комиссия башчысы Зайырбек Эргешов62.  

 

Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия билдиргенге караганда, 2012- жылдан кийин 

чет өлкөлөргө эч кимдин тастыктоосуз эле, айрым учурда туристтик виза аркылуу эле 

чыгып кете башташты. “Бизди тынчсыздандырган өзгөчө нерсе, чет өлкөлөргө билим алуу 

үчүн баруу Кыргыз Республикасынын нормативдик-укуктук актысын бузуу менен ишке 

ашырылып жаткандыгы” дейт Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын кызматкери 

Гүлназ Исаева63.--Андан дагы тынчсыздандырган жагдай, диний билим алуу үчүн чет 

өлкөлөргө 9-14 жаштардагы жашы жете элек балдар кетип жаткандыгы. Мындай 

фактылар массалык маалымат каражаттарына да чыккан. Өзүңүздөр билесиздер, 

Кувейтке, Бангладешке мектеп жашындагы балдар барып окуп атканы тууралуу 

коомчулукка дайын болгон”64. 

 

Дагы бир орчундуу маселе, айрымдардын баштапкы диний түшүнүгү жана пайдубалы тар 

болуп, ар кандай радикалдуу идеологиянын тузагына түшүп, өлкөгө салттуу эмес диний 

агымдардын импорттолушуна өбөлгө түзүү коркунучу бар. Ушундай чочулоолордон 

улам, коңшу өлкөлөр Өзбекстан менен Тажикстан радикалдуу кадамга барып, чет өлкөдө 

диний билим алууга тыюу салып гана тим болбостон, Пакистан, Сауд Арабияда окуп 

аткан атуулдарын чакыртып алды. 

 

 “Кыргызстан андай кадамга барган жок. Себеби радикалдуу кадамдар жакшы натыйжа 

алып келбейт. Агрессияны күчөтөт. Мисалы, тыюу салып койсо эле, диний агымдар ишин 

токтотуп калбайт, жашыруун түргө өтүп, ого бетер бийликке карата жек көрүүнү күчөтөт. 

Мындай катаал чаралар адамдын эркин дин тутуу жана билим алуу укугун чектеп, 

демократиялык принциптерге дал келбейт”65. 

 

Кыргызстан бул багытта башка жолду тандап, мыйзамдык базаны бекемдеш үчүн бир 

нече өзгөртүүлөрдү киргизүү алдында турат. «Кыргыз Республикасындагы дин тутуу 

эркиндиги жана диний уюмдары жөнүндө» мыйзамга бир нече өзгөртүүлөр сунушталып, 

Жогорку Кеңештин эки комитетинен өткөн. Дин иштери боюнча комиссиянын директору 

Зайырбек Эргешовдун айтымында, бул өзгөрүүлөр кабыл алынса, бир топ маселелерге 

чекит коюлат.  

 

“Биз аталган мыйзамга чет өлкөгө окууга кетип аткан жаран Дин комиссиясына келип 

кабарлап коюшу керек деген өзгөртүүнү киргизген атабыз. Себеби каяктарга кетип 

атканын билип, маалымат топтоп база түзүшүбүз керек. Азыркы учурда так маалымат 

Тышкы иштер министрлигинде да, укук коргоо органдарында да жок болуп атат. 

Ошондой эле “Билим берүү жөнүндө” орто жалпы билим (11 класс) алгандан кийин же 

негизги жалпы билим (9 класс) алгандан кийин гана диний билим алууга болот. Демек, 

бала 9-классты бүтмөйүн медресеге кире албайт мыйзам боюнча. Ал эми чет өлкөгө 18 

жашка  чыкмайын чек арачылар деле жалгыз кое бербейт. Бирок, чет өлкөгө диний билим 

                                                           
62 Зайырбек Эргешовдун Булан институтуна берген маеги, 25-ноябрь 2017. 

63 Гүлназ Исаеванын Булан институтуна берген маеги, 15-ноябрь 2017. 

64 Чему учат в Бангладеше детей из Кыргызстана? - "РО"/ http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1407387420 

65 Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын  директору Зайырбек Эргешовдун Булан институтуна 

берген маеги. 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1407387420
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алганга кеткенге чейин Кыргызстанда медреселерде окуп, базалык диний билим алып, 

анан барганы өтө маанилүү»66. Учурда  Дин иштери боюнча комиссиянын жобосунда 

“Сыртка диний билим берүүчү окуу жайга окуганы кетип аткан абитуриенттин арызы Дин 

иштери боюнча мамлекеттик комиссия менен макулдашылат” деп жазылуу.  

 

Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жобосуна ылайык, сыртка диний билим 

алууга кетип аткан абитуриент Дин иштери боюнча комиссияга келип, арызын көрсөтүп, 

кайсы өлкөгө жана кайсы окуу жайга кетип атканы тууралуу макулдашып кетиши керек. 

Бирок бул норма алсыз болуп аткандыгы жана чет өлкөгө чыгып аткандардын баарын 

камтыбастыгы Президент 2014-жылы кол койгон концепцияда да ачык айтылган.  

 

Аталган концепция бул багытта эки максатты койгон: 

 

 Чет өлкөлөрдөгү кыргыз жарандары окуп аткан диний окуу жайларын анализдеп 

чыгуу жана ал жакта окуу канчалык максатка ылайык болоор же болбостугу 

тууралуу эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү ; 

 Кыргызстандын чет өлкөлөрдө диний окуу жайларда окуп аткан атуулдарын 

каттоого алыш үчүн ведомстволор аралык механизмдерди иштеп чыгуу, ошол 

мамлекеттердин мамлекеттик органдары менен иштешүү жана окуп аткан 

жарандарыбызга консультативдик ж.б. жардам көрсөтүү. 

 

Тилекке каршы, Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан эгемендик алгандан бери 

диний билим сапатына көңүл бурган биринчи президент болду. Бирок бул концепция 

кабыл алынгандан бери чет өлкөлөргө диний билим алуу боюнча мамлекет тарабынан 

кандай нормалар коюлду? Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын аналитикалык 

бөлүмүнүн жетекчиси Гүлназ Исаеванын айтымында, чет өлкөлөрдөгү диний окуу 

жайларга билим алууга кетип жаткан жаран диний уюмдун жолдомосунун  негизинде 

мамлекеттик комиссияга келип, кабыл алуучу окуу жайы жөнүндө маалымат берип, Дин 

иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын макулдугун алышы керек.  

 

Тилекке каршы, соңку жылдары Сауд Арабия, Пакистанга же Египет болобу, ал жактарга 

окуганы кетип аткан жарандар муфтиятка да, Дин комиссиясына да маалымдабайт. Көбү 

туристтик виза аркылуу же жеке чакыруу менен өз алдынча кетип, учурда чет 

мамлекеттерде канча жараныбыз исламий окуу жайларда окуп атканын болжолдуу да 

саны жок. Бул сандарды  Кыргызстан Мусулмандар Дин Башкармалыгы (КМДБ) да так 

айта алган жок. КМДБнын окуу бөлүмүнүн адиси Орозали Адыраңовдун айтымында, 

муфтиятка жолдомо жана мүнөздөмө сурап келгендер болот, бирок беришпейт.  

 

“Соңку кездери Сауд Арабияга барып окуйт элек дегендер көп болуп жатат. Анан ал 

жактын шарты боюнча диний башкармалыктан жолдомо, мүнөздөмө талап кылат экен. Ал 

документтерди бергиле деп келишет бизге, бирок биз баш тартып атабыз. Себеби, үч 

жылдан бери четке окууга жөнөткөндү токтотконбуз. Бирок айрымдар мүнөздөмөнү ар 

кимден жаздыртып, аны котормо борборлоруна котортуп алып кетип атышканын угуп 

атабыз. Бирок ал кагаздарды, дагы бир жолу баса белгилейм, биз тараптан берүү 

токтотулган. Демек, аларга эч кандай биз уруксат берген эмеспиз жана жооп бере 

албайбыз. Андайларга чара да көрө албайбыз. Ошондуктан чет жакта окуп аткандардын 

санын дагы айтуу кыйын”67. 

 

                                                           
66 Дин иштери боюнча комиссиянын директору Зайырбек Эргешовдун Булан институтуна берген маеги, 25-

ноябрь 2017. 

67Орозали Адыраңовдун Булан институтуна берген маеги, 12-ноябрь 2017. 
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Кыргызстан Мусулмандар Дин Башкармалыгы 2014-жылга чейин Кувейт, Иордания, 

Египет жана Сауд Арабияга диний билим алууну каалагандарды жөнөтүп келген. Бирок 

үч жылдан бери муфтият чет өлкөлөрдөн билим алууга уруксат берүүнү же жөнөтүүнү 

токтоткон. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын окуу бөлүмүнүн башчысы 

Акимжан Эргешов Булан институтуна билдиргенге караганда, буга бир нече себеп бар.  

 

“Эң башкысы Сириядагы согуш жана дегеле Орто Чыгыштагы азыркы абалга 

байланыштуу биз да алдын-алуу, сак болуу максатында ушундай чечим кабыл алганбыз. 

Ошол эле учурда чет мамлекетке диний билим алууга кеткендер чоочун идеологияга 

берилип кетпесин деген чочулоо да бар. Чет өлкөлөрдөгү окуу жайлар менен эч кандай 

биздин келишимибиздин  жоктугу да ушундай чечим кабыл алууга түрткү болду. Биздин 

жарандар кайсы мамлекетке диний билим алууга барышпасын, ал жактын окуу шарты, 

идеологиясы, жарандарыбыздын амандыгы, саламаттыгы үчүн эч ким кепилдик бербейт” 

дейт Акимжан ажы Эргешов. 

 

“Өздөрү эле жолун таап, туристтик виза алып, өз каалоосу менен сыртка чыгып кетип, ал 

жакта калып билим алып аткандар бар. Бирок аны биз жөнөткөн эмеспиз жана 

жоопкерчилик дагы ала албайбыз.  Ошондуктан муфтият ар кандай кырдаалды алдын-

алуу максатында үч жыл мурда, биз токтотконго чейин кеткендер бар.  Биз ошол ар 

кайсыл мамлекетте окуп жаткан студенттер менен байланышып турабыз жана кеңешин 

түзүп, кеңештин башчысын дайындаганбыз. Алар биз менен түздөн-түз байланышып, 

студенттердин абалын, алардын алып жаткан тарбиясын,  багытын дайыма бизге 

маалымдап турат. Ал студенттерге дайым көз салып турабыз”, дейт Акимжан Эргешов. 

 

КРнын “Билим берүү жөнүндө” мыйзамында,  дин менен мамлекет ажыратылгандыктан, 

диний билим тууралуу сөз жок. Эксперттердин көбү, Кыргызстандын ичинде да, чет 

өлкөлөрдөн  да, диний билим алууну жөнгө сала турган мыйзам керектигин, мамлекеттик 

көзөмөлдү жолго кое турган кошумча нормалар керектигин баса белгилешти. “Орто 

Чыгыштагы абал жакшырышын күтүп атабыз. Андан кийин муфтият келечекте диний 

билим алууну каалоочуларга биз сунуштай турган окуу жайлардын тизмесин түзүп, анан 

ал окуу жайлар менен келишим түзүүнү максат кылуудабыз”.68 

 

4.3.  Айрым өлкөлөргө чектөө киргизилип, бирок прайм-тизме сунушталат 

 

Жогоруда айтылгандай, Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия жарандардын чет 

өлкөлөрдө  диний окуу жайларда окуусун тартипке келтирүү максатында  “Кыргыз 

Республикасында Дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар тууралуу” мыйзамына айрым 

нормаларды киргизүүнү сунуштап атышат. Мыйзам долбоору парламентте эки 

комитеттин кароосунан өткөн, эми парламентке сессияга алынып чыгылат69. 

 

Андан сырткары Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы чет өлкөлөргө диний 

билим алууну каалаган жарандарга сунуштала турган окуу жайлардын тизмесин түзүп 

чыкты. Эми бул тизмени Кыргызстан Мусулмандар Дин Башкармалыгы жана башка 

тиешелүү мекемелер менен чогуу бекитүүнү максат кылууда. Ошондой эле бул окуу 

жайлар менен келишим түзүп, окууга кетип аткан жаран бардык документтери менен 

келип, Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын базасына катталышы керек. 

Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандары чет өлкөдөн диний билим алуудан 

мурда сөзсүз түрдө Кыргызстандан орто билим жана орто диний билим алышы керек.  

                                                           
68Акимжан ажы Эргешовдун Булан институтуна берген маеги, 22-ноябрь 2017. 

69Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын аналитика борборунун жетекчиси Гүлназ Исаеванын 

Булан институтуна берген маеги. 
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Азыркы учурда Кыргызстан мусулмандар Дин башкармалыгы менен Дин иштери боюнча 

мамлекеттик комиссия биргеликте карап аткан чет өлкөлөрдөн исламий билим алууну 

каалаган Кыргызстандын жарандарына окууга сунуштала турган чет элдик он окуу 

жайдын тизмеси бул70:   

 

 

 1. Аль Фараби Казакстан улуттук университети ; 

 2. Казакстан жана Египеттин «Нур» ислам университети; 

 3. Имам Бухари атындагы Ислам институту; 

            4. Имам Азъама-Абуханифа Нуъмона ибн Собит атындагы Тажикстан ислам  

             институту; 

 5. Россия ислам институту; 

 6. Казань ислам институту; 

 7. Москва ислам институту; 

            8. Теология факультеттери бар Түркия мамлекеттик университеттеринин баары; 

 9. Малайзиядагы эл аралык Ислам университети; 

 10. Египеттеги Аль-Азхар университети 

  

Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын адиси Эсенгелди Жумакуновдун 

айтымында, бул тизмедеги окуу жайларды тандоодо бир нече себептер бар. “Диний билим 

алууда жалгыз гана диний адабиятты окутуу менен чектелбестен, алар менен кошо 

заманбап гуманитардык жана социалдык илимдер да камтылса деп атабыз. Экинчиден, 

окуу жайдын тарыхы, аброю, билимдин сапатын анализдедик. Мисалы, Казакстандагы 

Аль-Фараби университетинде дин философиясы, дин социологиясы, дин психологиясы 

ж.б. баары камтылган”71. 

 

Бул тизмеге кирген бардык  окуу жайлар менен эки тараптуу келишим түзүлүшү керек. 

Ошондой эле Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы билдиргенге караганда, диний 

билим алууга сунушталган окуу жайлар катары Борбор Азиядагы, Россия 

Федерациясындагы, Түркиядагы, Египеттеги жана Малайзиядагы университеттерди да 

сунуштоого болот. Дин комиссиясы айрым өлкөлөргө барып диний билим алууну чектөө 

зарылдыгын баса белгилейт. “Диний билим алуу үчүн Сауд Арабия падышалыгы, 

Пакистан Ислам Республикасы, Иран Ислам Республикасы, Ирак Республикасы, Ливия 

мамлекети, Йемен Республикасы жана Сирия Араб республикасына барышын чектөө 

керек, анткени ал жактарда Кыргызстанда кабыл алынган салттуу диний баалуулуктар 

окутулбайт.  Аталган өлкөлөрдөгү диний билим берүү биздин өлкөдөгү диний 

агымдардын ортосундагы пикир келишпестиктерге алып келет”72.  

 

Кыргызстандагы көпчүлүк  дин жаатындагы эксперттер бул кадамды колдошот. 

ОшМУнун Арашан теология факультетинин деканы Сайфулла Бузаркулов прайм-

тизменин түзүлүшү четтен окууну каалаган жарандар адашпай, туура окуу жайды 

тандоого шарт түзөт деп эсептейт. Бирок диний билим алууну каалагандар негедир 

Россияга, Казакстанга же Өзбекстанга барууну анча каалашпайт. Эксперттердин 

айтымында, биринчиден исламды окуш үчүн сөзсүз араб өлкөлөрүнө баруу керек деген 

түшүнүк бар. 

 

                                                           
70Азырынча бул бекитиле элек, долбоор экендигин эске салабыз.  
71 Эсенгелди Жумакуновдун Булан институтуна берген маеги, Булан ТВ, 6-ноябрь 2017. 

72Замир Турсунбековдун Булан институтуна берген маеги. 
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“Демократия дегенде АКШ менен ассоциация болгондой эле, исламды окуу дегенде араб 

өлкөлөрүн түшүнүшөт”73. Экинчиден, Россияга же Казакстанга барыш үчүн каражат табуу 

маселеси тоскоол болот. Сауд Арабия, Египет өңдүү мамлекеттерде бекер жатакана, бекер 

тамак-аш менен камсыз болуп,  стипендия да алуу мүмкүнчүлүгү чоң. Дин иштери боюнча 

мамлекеттик комиссиянын мурдагы директору Орозбек Молдалиев араб өлкөлөрүнө көп 

атуулдарыбыз, араб тилин үйрөнүп, ошол жактагы бай шейхтер менен мамиле түзүп, 

бизнес кылуу үчүн барышарын айтты. “Алар үчүн Россия, Казакстан же Казань кызыктуу 

эмес, чет өлкө деп эсептешпейт. Ал эми араб өлкөлөрүнө диний билим үчүн эмес, бизнес 

жасоо, акча табуу үчүн барышат” дейт Орозбек Молдалиев. 

 

2015-жылы Сауд Арабияда окуган студенттерди чогултушканда ошол жакта окуп атат 

делген студенттердин көбү  машина минип келишкендигин эскерет. “Египет, Сауд 

Арабияга барып араб тилин үйрөнүп, анан арабдар менен ымала түзүп, бизнес кылып 

баюу алардын максаты, окуп билим алыш эмес. Айрыкча ажылык, умра мезгилинде 

жакшы акча табышат экен”74. 

Айрым эксперттер Сауд Арабия, Пакистан өңдүү мамлекеттерде сөзсүз эле экстремизмге 

окутат деп курулай чочулай бербеш керектигин эскертет. “Чет өлкөгө диний окууга 

кеткендердин баарын эле террористтер дебейбиз да. Четтен окугандарга стереотип менен 

караганды токтотуу керек. Алар Кыргызстанга  кайра келген учурунда иштей турганын 

билип көңүлү ток болсо,  бейкапар окушмак. Албетте, эгер чет өлкөлөргө окууга кеткен 

жарандарыбыз террористтик кандайдыр бир топко киришсе, анда бул мамлекеттин  

коопсуздугуна коркунуч туудурат. Легалсыз кеткендер же болочоктогу боевиктер 

тууралуу айтсак, ооба, алар азгырык менен кетишет. Алсак, Афганистандагы 

медреселерге, Пакистанга азгырылып кетишет. Алар кантип кетишет дегенде, биринчиден 

туристтик виза менен барышат. Айрым өлкөлөр менен бизде визасыз режим орногон. 

Бирок интернет булагынан башка да аларды уюштуруп турган киши болуш керек” дейт 

теолог Индира Асланова, Кыргыз-Славян университетинин Диндер боюнча окуулар 

кафедрасында ага окутуучуcу.  

Индира Асланов убагында өзү да Египетте бир жыл окуган. “Сауд Арабия же башка 

өлкөдөгү белдүү диний жогорку окуу жайы болуп, диний, исламий билим берсе, анда 

алардан мамлекеттик коопсуздукка коркунуч жок. Себеби ортобузда дүйнө тааным 

боюнча гана айырмачылык кезигет, мисалы мазхабдарды салыштырып карасак, намаз 

окууда, салт-санаа жана ырым-жырымдарда гана айырма бар. Мисалы, ханафий мазхабы 

Сауд Арабиясында кеңири таралган. Ал жакта маркумду ошол эле күнү жерге беришет. 

Буга тарыхый себеп бар,  ал жакта күн ысык. Бизде болсо өзүбүздүн жерибиздин шартына 

ылайыкталган каада-салтты, адатты карманышат” дейт Индира Асланова.  

Индира Асланова Кыргызстанда чет өлкөгө диний билим алууга кетип аткандарды 

мыйзамсыз кетип атат деп атоого же кандайдыр бир айыптоого болбостугун айтат. “Чет 

өлкөлөргө диний билим алууга кеткендерди легалсыз агым деп атабастан, көзөмөлгө 

алынбаган агым деп атасак туура болор. Ошол жогорку окуу жайлар менен эки тараптуу 

келишим түзүшүбүз керек, ошондо жарандарыбыз туура тандоону үйрөнүп, ошол эле 

учурда атаандаштык жаралмак”.  

Индира Асланованын айтымында, Дэвид Абрамсон аттуу илимпоз Египетте окуп жаткан 

Борбор Азия студенттери канчалык деңгээлде радикалдашып кете алат деп  иликтөө 

                                                           
73 Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия директору Зайырбек Эргешовдун маегинен.  
74 Орозбек Молдалиевдин Булан институтуна берген маеги, 10-ноябрь 2017. 
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жүргүзгөн. Изилдөөнүн аягында Дэвид Абрамсон мындай бүтүмгө келген: “Эгер адам 

диний жагынан жакшы билимге ээ болсо, анын мындай топтордун азгырыгына кириши 

күмөн. Тескерисинче, алар өз өлкөсүнө келгенде маргиналдашып кетет, себеби алардын 

чет өлкөдөн алган диний билим  дипломдору  баркка ээ болбой, бул жактан кандайдыр иш 

таба алышпайт, алардын мойнуна Араб өлкөлөрүнүн диний окуу жайларында окугандыгы 

тууралуу жарлык тагылып калат”.       

4.4. Четтен диний билим алуу көзөмөлдөнүшү керекпи: Диний аалымдар жана  

эксперттердин пикири  
 

Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын адистери мамлекеттик бийлик тарабынан 

жаштарды чет элдик диний окуу жайларга көзөмөлсүз жиберүү келечекте мамлекеттин 

коопсуздугуна залакасын тийгизиши мүмкүн деп эсептешет.  Ошондуктан алдыда айрым 

мыйзамдык нормаларды киргизүүгө даярданышууда. “Эл аралык террористтик 

уюмдардын эмиссарлары жаштарды чет өлкөлөрдөгү диний окуу жайларга окутабыз деп 

азгырып, чет өлкөлөргө виза ачып же жеке чакыруу аркылуу алып кетишүүдө. 

Ошондуктан чет өлкөлөрдөн диний билим алууну жөнгө салуу учурда абдан актуалдуу 

маселе болууда” дейт Замир Турсунбеков, Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын 

кызматкери.  

 

Кыргызстандагы эң орчундуу маселелердин бири болгон диний билим сапатын 

жогорулатууну жөнгө салуу максатында Кыргыз Республикасынын “Дин тутуу эркиндиги  

жана диний уюмдар тууралуу” мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам 

долбоору иштелип чыккан. Ал мыйзам долбоорунда чет өлкөлөрдө диний окуу жайларга 

өлкөнүн ичинде базалык орто билим жана  диний билим алгандан кийин гана барсын, 

ошондой эле Дин  иштери боюнча мамлекеттик комиссияга окууга кетээр алдында 

маалымдоо керектиги жазылган. “Бул мыйзам долбоору парламентте эки комитеттин 

кароосунан өткөн. Жакын арада Жогорку Кеңештин кароосуна чыгат. Бул жаңы нормалар 

чет өлкөлөрдө диний билим алуу учурунда жаштар экстремисттик уюмдардын кооптуу 

идеяларынан алыс болуу максатын көздөйт” дейт Зайырбек Эргешов.  

 

Чет өлкөлөрдөн диний окуу жайларды тандоодо түшүндүрүү иштерин жүргүзүү муфтият 

жана Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын максаттарына кирет. Бирок чет 

өлкөлөргө башаламан аттанууну жөнгө сала алгыдай, кетип аткандарды каттоого алып, 

багыт берип, документтерин карап чыкканга аларга жетиштүү бийлик үчүн мыйзамдык-

нормативдик база жетиштүү түзүлгөн эмес.  

 

Мисалы, диний билим алуу үчүн чет өлкөлөргө барууну  көзөмөлдөө боюнча коңшу 

өлкөлөрдүн тажрыйбасын мисал келтирүүгө болот. Алардын бири, мисалы Өзбекстан 

менен Тажикстан сырттан билим алууга таптакыр тыюу салып, студенттерин артка 

кайтаруу чечимин кабыл алды. Казакстан өкмөтү да учурда чет жактан диний билим 

алууну кантип жөнгө салуунун жолун издөөдө. Дин иштери жана жарандык коом иштери 

боюнча министрлиги Казакстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы менен 

биргеликте Казакстандын жарандарын чет өлкөлөрдөн диний билим алуу үчүн өз 

алдынча, башаламан барбоого чакырат, анткени дин башкармалыгынын жолдомосу жок 

билим алып келгендер Казакстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын системасына 

жумушка орноштурулбайт”.75 

 

Кыргызстандын мусулмандар Дин башкармалыгынын (КМДБ) Аалымдар Кеңешинин 

башчысы жана белгилүү дин таануучу Абдышүкүр ажы Нарматов Египетте жети жыл 

                                                           
75РИА Новости https://ria.ru/religion/20170803/1499685151.html 

https://ria.ru/religion/20170803/1499685151.html
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окуган. Ал чет өлкөдөн диний билим алууга кеткендер мусулмандардын диний 

башкармалыгынын, президенттин алдындагы диний комиссиянын көзөмөлү алдында 

барышы керек деп эсептейт. “Чет өлкөдөн диний билим алууга кеткендер адегенде биздин 

ата-бабанын мурастарын үйрөнүп, диний билимдин пайдубалын түптөп, андан кийин гана 

чет өлкөгө барышы максатка ылайыктуу. Чет өлкөдөн алган билим Кыргызстандын 

турмушуна дал келгендей болушу керек. Андай пайдубалы жок адамдар кимдир-бирөөнүн 

идеясынын  курмандыгы болуп калышы ыктымал” деп билдирген Абдышүкүр ажы 

Нарматов “Азаттык” радиосуна берген маегинде76.  

 

“Ыйман” фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков чет өлкөлөргө диний билим алуу 

максатта чыгып аткан атуулдардын агымын көзөмөлгө ала турган мыйзамдык норма жана 

күчтүү структура керек деп эсептейт. “Муфтият дегенде эле динди көзөмөлдөгөн бир 

монстр, күчтүү структура катары түшүнгөндөр көп экен. Муфтият--бир бейөкмөттүк уюм. 

Кыргызстанда бейөкмөттүк уюмдар абдан эле көп, муфтият деле ошолордун бири. 

Булардын реалдуу таасирдүү бийлиги  аз, чын-чынына келгенде.”Биз аларга баш 

ийбейбиз” десе, муфтияттагылар эч нерсе кыла алышпайт. Ал эми Дин боюнча 

мамлекеттик комиссиядан көп иштерди күтсөк болот, бирок аларда да адам ресурсу, 

каражат ресурсу жетишпейт, алардын милдеттери аябай көп. Ошондуктан ведомстволор 

аралык бир структура, жумушчу топ болсо  жакшы болмок.  Ошондуктан бул иштерде 

бардык тиешелүү мекемелер арасында кызматташтык жана шайкештик болушу керек”.77 

 

Ислам университетинин мурдагы ректору Марс Ибраев Булан институтуна берген 

интервьюсунда чет өлкөдөн диний билим алууну көздөгөндөр адегенде сөзсүз түрдө 

Кыргызстандан базалык билим алышы зарыл деп белгиледи. “Чет өлкөдөгү ар кандай 

медреселердин бүтүрүүчүлөрү  бул окуу жайдын тигил же бул формадагы белгилүү 

идеологиясын тутунат. Бул жакка кайтып келгенден кийин алар ошол идеологияны тарата 

башташат.  Эгер биз өлкөбүздүн келечегин ойлосок, анда балдарыбызды кайсы жакка 

жиберип жатканыбызды да ойлоно жүрүшүбүз керек” деп айтты өз интервьюсунда  Ислам 

университетинин мурдагы ректору Ибраев.  

 

Сирияда жана Ливанда билим алган Бактыяр Токтогазиев Кыргызстанда  чет өлкөлөрдүн 

диний жогорку окуу жайларынын  дипломдору керекке жарабай турганы чоң маселе деп 

белгиледи.   “Теология сабагын бериш үчүн мындай дипломду нотариус аркылуу 

күбөлөндүрүш керек. Ошол эле кезде министрликте диний билим алуу боюнча 

стандарттар жок.  Чет өлкөлүк диний жогорку окуу жайларын аяктагандар мамлекеттик 

окуу жайларда иштөөгө ниет кылса, көйгөй ошондо жаралат. Ал эми диний чөйрөдө ишке 

орношуу боюнча көйгөй жаралбайт.  Ошондуктан диний билим берүүнү бизде 

стандартташтырышса жакшы болор эле. Азырынча чет өлкөлөрдүн диний окуу 

жайларынын бүтүрүүчүлөрү өздөрүнун киндигин өздөрү кесүүдө, - дейт Кыргызстан 

Мусулмандарынын Дин башкармалыгынын адиси Токтогазиев. 

 

Белгилүү теолог Улан Усупов Кыргызстан исламдын ханафий мазхабын гана окуткан чет 

өлкөлөрдөгү окуу жайлар менен келишим түзүшү керек деген пикирде. Айрыкча 

Түркиядагы окуу жайлар тарабынан эч коркунуч жоктугун, билим сапаты жакшы 

экендигин баса белгилейт. “Мисалы, кайтып келгенден кийин алар салафизмди жайылтат. 

Бизге салафийлердин не кереги бар? Азыртан эле жума намазда динге ишенгендердин 

кимиси салафий идеологиясына берилгендиги байкала баштады. Алар негизги жамааттын 

диний ишенимдерин сыйлабай, намазды башкача окушат. Ошондуктан Түркия окуу 

                                                           
76Парламент: Наладим религиозное образование, 

http://m.gezitter.org/society/16690_parlament_naladim_religioznoe_obrazovanie/ 
77Нуржигит Кадырбековдун Булан институтуна берген маеги, 21-ноябрь 2017. 
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жайларынан эч чочулабаш керек. Сабактарды илимдин докторлору, профессорлор окутат. 

Болгону ар бир өлкөгө диний окууга жиберип атканда биздин мазхабга туура келген гана 

окуу жайлар менен келишим кылуу керек” деди Бишкектеги Ислам университетинин 

окутуучусу Улан Усупов. Теологдун айтымында, ар кайсы өлкөлөрдөн мамлекет 

тарабынан көзөмөлдөнбөгөн, каттоосу жок, шектүү медреселерди окуп келип аткандар да 

бар. 

 

“Мамлекеттин көзөмөлү” деген түшүнүккө келгенде “тыюу салыш керекпи”, 

“кийлигишүү керекпи” же  “жөнгө салыш керекпи” деп караш керек. Мамлекет тыюу сала 

албайт, себеби жарандарга сыртка чыгууга, сырттан билим алуусун чектөөгө укугу  жок. 

“Сыртка мен турист катары эмес,  диний билим алууга, силерге жакпаган медресеге, 

Пакистанга кетип жатам” десе дагы, мамлекет аларга тыюу сала албайт” дейт Ислам 

изилдөө институтунун директору Маметбек Мырзабаев. Анын пикиринде, чет өлкөгө 

окууга барууну каалагандарга “мындай диний окуу жайлар  бар, ошол жактан окугула, 

булар ишенимдүү, жакшы медресе, муфтият менен келишими бар (эгер келишим түзсө)  

деп сунуштаса болот. “Мамлекеттик органдар, эгер окуу жайлардын тизмесин түзүп, ушул 

тизмеден гана тандап алып окугула,  ушул тизмедеги окуу жайларды бүтүп келгендерге 

диний чөйрөдө иштөөгө уруксат беребиз. Калган окуу жайлардан өзүңөр үчүн окуп келе 

бергиле, бирок, кечирип койгула, силерди диний чөйрөдө ишмердик жүргүзүү 

максатындагы иш менен камсыздай албайбыз ” деши мүмкүн. Бул жол мамлекет үчүн 

жөнгө салууга жакшы рычаг болуп берет”78.  

 

Сайфулла Базаркуловдун пикиринде, чет жактан диний билим алууну каалагандар үчүн 

мамлекет кайсы өлкөнүн кайсы окуу жайы бизге туура келээри же келбей тургандыгы 

жөнүндө прайм тизме чыгарганын абдан туура кадам деп эсептейт. «Бул жерде мажбурлоо 

жөнүндө эмес, тандап берүүгө, аныктап алууга шарт жөнүндө сөз болуп жатат. 

Өлкөбүздүн тиешелүү мекемелери да бул жаатта иш алып барышып, кайсы өлкөнүн кайсы 

окуу жайы бизге туура келээри же келбей тургандыгы жөнүндө прайм тизме чыгарса же 

кетип жаткан жарандар тиешелүү мекемелерден макулдук алуу менен барышса, өлкөбүз 

үчүн да, жарандарыбыз үчүн да жакшы болмок. Муну цензура катары эмес, «сактыкта 

кордук жок» деп түшүнүү катары кабыл алышыбыз керек деп ойлойм» дейт Сайфулла 

Базаркулов. 

 

Көз карандысыз эксперт Данияр Мурадиловдун пикиринде, Дин иштери боюнча 

мамлекеттик комиссия дегеле дүйнөдөгү ислам динин окуткан окуу жайларынын базасын 

түзүшү керек. «Ошол базаны түзүп, Билим берүү министрлиги педагогикалык жагын, 

билим берүү методика сапатын карап берсе, Дин иштери боюнча комиссия окуу 

программасынын мазмунун, диний мазмун жагын карап, анан бизге туура келген окуу 

жайларды жарандарыбызга сунуштап турса туура болмок. Биздин четтен билим алайын 

деген атуулдарга багыт болуп, аларга да, мамлекетке да жеңил болмок»79. 

 

Булан институту сүйлөшкөн эксперттер, теологдор жана диний аалымдардын баары 

кырдаалды бул бойдон калтырууга болбостугун, мамлекет четтен диний билим алууну 

жөнгө сала турган рычагдарды табууга мезгил келгенин айтышты. Алардын көбү Дин 

иштери боюнча мамлекеттик комиссия баштап аткан “сунуштала турган окуу жайлардын 

тизмесине” позитивдүү көз караштарын айтышты.  

 

 

 

                                                           
78Маметбек Мырзабаевдин Булан институтуна берген маеги, 20-ноябрь 2017. 
79 Данияр Мурадиловдун Булан институтуна, Булан ТВга берген маеги, 30-октябрь 2017. 
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5. Корутундулар 

 
Кыргызстанда соңку жылдары Ислам динине болгон кызыгуу күч алды жана бул процесс 

токтоп калбайт. Ошондуктан Коопсуздук кеңеште 2014-жылы кабыл алынган “2014-2020- 

жылдары  дин чөйрөсүндөгү КР мамлекеттик саясатынын Концепциясында” коюлган 

максаттар токтоосуз ишке ашырылышы керек. Кыргызстан либералдуу жана адам укугун 

сыйлаган мамлекет катары бул тармакта чектөө жана мажбурлоо жолун тандабайт. Бирок 

Кыргызстандагы диний окуу жайларда, айрыкча медреселерде, билим сапатын 

жогорулатууга жана ирилештирүүгө багытталган конкреттүү кадамдар ташталышы керек. 

 

Ошол эле учурда чет өлкөлөрдөн исламий билим алууга кызыккан жарандарыбыздын 

саны да көбөйүп атканын эске алуу менен бул процессти башаламан кылбай, жөнгө салыш 

үчүн мамлекеттик рычагдарды табуу керек.  

 

Булан институту бул маселени баш-аягы үч айга чукул изилдеди. Элүүгө чукул 

эксперттер, диний аалымдар жана имамдар менен маектештик. Изилдөөнүн 

жыйынтыгында төмөнкүдөй корутундуларга келдик. 

 

1. Кыргыз Республикасынын жарандарынын чет өлкөлөргө мамлекеттик органдарга 

маалымдабастан туристтик виза жана жеке чакыруу менен кетиши басымдуулук 

кылууда. Ошондуктан учурда Кыргызстандын канча атуулу чет өлкөлөрдө ислам 

багытында билим алып атканы тууралуу так сандарды эч бир мекеме билбейт; 

 

2. Жеке адамдардын же диний уюмдардын азгырыгы менен өз алдынча чет өлкөлөргө 

ислам динин окууга кетип аткан жарандарыбыз Пакистан, Сауд Арабия, Бангладеш 

сыяктуу өлкөлөрдө мамлекет тарабынан таанылбаган, каттоосу жок окуу жайларга 

туш келүү коркунучу бар. Ошондой эле экстремисттик маанайдагы диний 

агымдардын да кылтагына илинүү жана алардын идеяларын бидин өлкөгө 

таратуучу болуп калуу коркунучу бар. Демек, чет өлкөгө окууга барууну каалаган 

жарандар Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын кызматкерлеринен жана 

КМБДнын окуу бөлүмүнөн кеп-кеңеш алууга чакырабыз; 

 

3. Булан институту Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мыкты окуу 

жайлардын тизмесин сунуштоо демилгесин колдойт. Бул тизме чет өлкөдө окугусу 

келгендерге туура багыт берүүгө жана сапаттуу билим алышына өбөлгө түзөт; 

 

4. Кыргызстанда учурда 112 диний окуу жай катталган. Чет өлкөдөн диний билим 

алууга бара турган адам оболу Кыргызстандагы медреселерден жана Ислам 

институттарынан билим алгандан кийин анан сырттан билим алууга белсениши 

керек. Чет өлкөлөргө билим алуудан мурда исламий базалык билимди 

Кыргызстандагы окуу жайлардан жетиштүү алышы керек;  

 

5. « 2014-2020- жылдары Дин тармагы боюнча мамлекеттик саясат тууралуу 

концепциянын » багыттарын жана анда каралган иш-чараларды тездетүү керек. 

Булан институту жаңы шайланган Президент Сооронбай Жээнбековду бул 

концепциянын турмушка ашышын өз көзөмөлүнө алууга чакырат; 

 

6. Чет өлкөлөргө дааватка кетип аткан үй-бүлөлөрдү укук коргоо органдары менен 

чогуу көзөмөлгө алуу керек. Айрыкча Бангладешке балдарын таштап келип аткан 

ата-энелерди таап, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, баланы мектептен билим алуу 
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укугунан ажыратканы үчүн жоопко тартыш керек. Бул көрүнүштү токтотуу үчүн 

Дин иштери боюнча комиссия ошол өлкөдөгү элчилик жана биздин укук коргоо 

органдары менен биргеликте чукул аракеттерди башташы керек; 

 

7. Диний билим берүү жана диний окуу жайлар тууралуу атайын мамлекеттик 

жобонун жоктугу кесепетин тийгизүүдө. Дин иштери боюнча мамлекеттик 

комиссия, муфтият, теологдор, саясат таануучулар жана көз карандысыз 

эксперттерден турган жумушчу топ түзүлүп, бул мыйзам долбоору иштелип 

чыгышы керек80; 

 

8. Диний окуу жайларды классификациялоо, жана орто (медресе), жогорку диний 

билим берүү мекемелердин бирдиктүү стандарттарын түзүү жана бекитүү зарыл. 

Ал стандарттар жалпы билим берүү сабактарын камтуусу абзел; 

 

9.  Диний окуу жайлардын мугалим, мүдүрлөрүнүн квалификацияларын жогорулатуу 

зарылдыгы дале актуалдуу бойдон калууда; 

 

10. Тез арада чет өлкөлөрдөгү биздин салттуу исламга туура келген идеологияда 

окуткан диний окуу жайлар менен келишим түзүү жана ошол келишимдердин 

негизинде гана окууга жөнөтүү зарыл; 

 

11. КР Билим берүү жана илим министрлигинде диний окуу жайларды лицензиялоо 

боюнча бөлүм же сектор ачуу зарылдыгы бар; 

 

12. Кыргызстан Мусулмандар Дин Башкармалыгы жана башка диний уюмдар чет 

өлкөлөрдө диний билим алып жаткан жаштар менен тыгыз иш алып барышып, 

бүтүп келгенден кийин адаптация курстарын (мазхаб, акыйда маселелери боюнча) 

өткөрүүлөрү зарыл. 

 

 

 

 

                                                           
802012-жылы ал кездеги ЖК депутаты Каныбек Осмоналиев сунуштаган мыйзам долбоору парламентте 

кабыл алынган эмес. 


