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Социалдык теңсиylutздик 
 

Кыргыз элинде энчи берүү деген жакшы бир салт бар. Бирок кыз бала башка 

бирөөнүн бүлөөсү деп энчи негизинен кыздарга берилбейт. Бул энчи берүү салты 

азыр да бар жана энчини берүүнүн чеги жок. Өз атасы, чоң ата, аталаш тууган, аба, 

аке, байке болгондун баары эркек уулга энчи берет. Өзгөчө, эркек уулга тайке-тага 

тарабы энчини үзбөй беришкен. Ошол себептен, эркек уул жаңы баса баштаганда 

энеси тай-тай-тай... деп жетелеп, -уулум тайтайлап там-туң басканда, тайкелерине 

барып тай минип келет го.. деп айтышкан. Бул сөз, тайке-тага журту да жээнине 

энчиге салт катары тай баштаган мал беришкен деген маанини берет. 

Энчи берүү, бул Кыргыз салттуу түшүнүгүндө, эркек уулдун жеке мүлкүн түптөө 

болуп эсептелген. Жаңы төрөлгөндө, там-туң баскан учурда, өспүрүм кезге келгенде, 

ар кайсы тууганынан бирден улак, козу же тай энчи алса, бой жетип үйлөнгөндө, өз 

атасы малынын бир бөлүгүн энчи деп бөлүп берген. Ошол себептен, Кыргыз салттуу 

түшүнүгүндө, энчи бөлүп берүү, эркек уулдун өзүнчө оокат кылуусу үчүн бала 

кезинен тарта жеке мүлкүн түптөөга байланышкан маанилүү салт болгон.  

 

Бүгүнкү күнгө чейин, социалдык теңсиздиктин келип чыгышы, пайда болушу 

деген түшүнүккө пикир айткандардын көбү, социалдык теңсиздиктин жеке 

мүлккө ээ болуудан келип чыгаарын айтышкан. Европалык агартуу доорунун 

ойчулу, франко-швецариялык философ Жан Жак Руссо (1712-1778) 1755-жылы 

жазган Кишилер арасындагы теңсиздиктин булагы деп аталган эмгегинде жеке мүлк 

бул социалдык теңсиздиктин себеби жана ошол эле учурда натыйжасы да болуп 

эсептелет деген пикир айткан. СССР түзүлгөндө, бул чоң мамлекеттин 

башчылары, биринчи кезекте жеке мүлктү жок кылуу менен Советер Союзун 

түзүүнү пландашкан. Ошол себептен, ар бир айылдан, ар бир райондон жеке 

мүлкү өтө көп байлар менен манаптар кулакка тартылган. Алардын малы ортого 

алынып, кийин колхоздордун экономикасы ошол бай-манаптын малы менен 

түптөлгөн. СССР социалдык теңсиздикти жок кылуу, баарына бирдей, тең 

укуктуу жашоо, социалдык жактан адилеттүү турмуш куруу үчүн, жеке мүлк 

ээлери менен өтө катуу күрөшкөн. 

Союз түптөлгөндөн кийин да социалдык теңсиздик чыкпасын деп, өзгөчө айыл 

жеринде бир үй-бүлөгө 10 кой 1 уй гана күтүүгө уруксат берилген. Уюу тууса, 

торпогун келип алып кетишкен. Койлору тууса, козуларын этке төктүргөн. 

Ошону менен коом ичинде жеке мүлкү көбөйүп байлар чыккан эмес, жеке мүлкү 

азайып кедейлер да болгон эмес, материалдык жактан баары тегиз орто классты 

түзүшкөн. Ал эми жогорудагы Кыргыз салтындагы энчи берүү аркылуу жеке 

мүлктү түзүү, бул эң туура, практикалык мааниси теңдешкис чоң салт болгон. 

Болгону, бай, бий, бек жана манап сыяктуу “аткаминерлер” катмарынын 

балдарына бөлүп берген энчиси короо-короо кой үйүр-үйүр жылкы болсо, кедей-

кембагалдар балдарына бир-эки улак же майда жандыктан гана энчи катары бере 



алган. Советтер Союзу курулганга чейинки Кыргыз салтуу коомунда, социалдык 

теңсиздик энчи берүүдөн башталган.  

Эми социалдык теңсиздик боюнча, дүйнөдөгү абалды карай турган болсок, 

нобелдик сыйлыктын ээси, профессор Жозеф Стиглицтин 2011-жылы берген 

маалыматына таянсак, Америка Кошмо Штатынан эң бай кишилери калктын 1% 

түзөт жана бул 1% байлар, мамлекеттик кирешенин 4/1ин алышат. Ал эми жалпы 

өлкөдөгү байлыктын 40% алардын колунда турат. Бул укканга жөн гана 

цифралар сыяктуу көрүнүшү мүмкүн, бирок бул Америка Кошмо Штатындагы 

киреше теңсиздигинин өтө коркунучтуу көрсөткүчү болуп эсептелет. Жозеф 

Стиглицтин билдирүүсү боюнча, бул кирешедеги теңсиздик, ошону менен токтоп 

калган жок, акыркы 25 жылдан бери бул абал туруктуулугун сактап, кирешедеги 

теңсиздик өтө эле тереңдеп баратат. 

Кирешедеги теңсиздик, социалдык теңсиздиктин бир гана бутагы, анын жанында 

дагы байлык, жаш, жыныс, раса, дин жана ишенимдердин айырмачылыгына 

байланышкан, көптөгөн социалдык теңсиздик түрлөрүн жашоодо көрүүгө болот. 

Социалдык теңсиздик, бул жеке мүлк, бийлик жана коомдук иш бөлүшүүдөн 

дайым келип чыккан социалдык бир кубулуш. Мисалы, бир депутат тууралуу 

анекдотто: 

 
Депутат ойлуу жалгыз тамак ичип отурса, таанышы келип сурайт. -Эмне болду? Эмне 

анча кайгыргансып отурасың? Эмне үйүң жокпу? десе, депутат: -Үйүм бар, бир эмес эки 

үчтү кабат кылып салып койдум, бирди Маямиден бирди Дубайдан алып койдум. Берки 

киши: -Анда машинаң жок го? десе, депутат: -Машинам деле бар. 2019 жылкы Лексус 570 

джиптен үйдө өзүм, аялым, кызым менен балам төртөөбүз төрттү айдап жүрөбүз. Берки 

киши: -Анда чет өлкөгө эс алган жоксуң го? десе, депутат: -Ой эс алдым, эс алганда да 

кандай. Үй-бүлөмдү алып, Монте Карлодон баштап, Канар аралдарына чейин эки ай кыдырып 

жаңы эле келдим. Берки киши:-баары жайында турбайбы! анда эмне кайгырасың? десе, 

депутат бираз ойлонуп туруп, кейиштүү үн менен жооп берген экен: -Досум, эл 

кыйналып жатат да эл..!  

 

Анекдотто берилгендей, башкалар сыяктуу эле мамлекеттен айлык алып жашаган 

депутат үй-бүлөсүн алып эң алыскы эң кымбат өлкөлөрдүн бири эмес, бир 

канчасын кыдырып, тийиштүү иш графигине ылайык бир ай эмес, эки ай эс алып 

келет. Ал эми ошондой эле депутат сыяктуу өлкөгө кызмат кылган, ал сыяктуу 

мамлекеттен айлык алып жашаган мектеп мугалими, чет өлкө эмес, Ысык-Көлгө 

келип эс алганга шарты жок. Бул социалдык теңсиздик. 20-22 жаштагы 3-4 студент 

бала капкара Гелленваген джип машинасын тизилип айдап, Бишкектин эң 

кымбат жерлеринде түшкү тамактарын ичип, колдорунда 50 000 $ турган Ролекс 

саатын тагынып жүрүшөт, бирок ошол эле учурда кээ бир студенттер жолуна 

тыйыны жок 30-40 мүнөт жөө келип окуп, түшкү тамакка бир сындырым нан гана 

жешет. Бул да социалдык теңсиздик.  

Жогоруда мисал катары берилген теңсиздик окуяларын, бир жагынан 

экономикалык теңсиздикке кошсо да болот, бирок социалдык тенсиздик деген 

көбүрөөк туура. Себеби Э. Дюркгейм жана Макс Вебер сыяктуу көптөгөн 

социологдор айткандай, коомдо баарына бирдей акы төлөө болбойт, кесиптердин 

баалуулугуна жараша кызмат акы төлөнөт, бул таң калууга болбой турган 



кадыресе көрүнүш. А эгер Геллен ваген джип машинасын минип, 50 000 $ турган 

Ролекс саатын тагынган студент балдарды жөнөкөй студенттерге салыштырып, 

экономикалык теңсиздик деп карай турган болсок, анда аларды экономикалык 

жактан теңдөө үчүн абалдарын теңөө керек. Баарына Геллен ваген джип 

машинасы жана Ролекс сааты менен камсыз кылуу же баарын карандай чач ичип 

окуган абалга түшүрүү керек болот. Андай болбойт, ошол себептен дайым болуп 

келген социалдык теңсиздик деп кароо эң туурасы болуп эсептелет. 

Түркиялык социолог Метин Өзгүрлү, социалдык теңчилик же социалдык тең 

укуктуулук дегенди издей берип, ага жетем деп жүрүп, адам баласы, социалдык 

теңсиздикти көбүрөөк жаратаарын айтып, ага 18-кылымдагы Америка жана 

Француз революцияларын мисал катары берет. Мисалы Француз 

революциясында карапайм эл, аристократ деп аталган жогорку классты жок 

кылышкан. 1789-жылы Француз революциясы болгондон кийин бийликке 

келгендер, Франциянын адам жана журтташтар укуктары декларациясын 

(Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen) кабыл алып, анда “кишилердин 

туулганда эле тең укуктуу болуп туулушканы жана тең укуктуу жашоосу керектиги” 

тууралуу жазылган. Себеби, коомдук теңчиликти курабыз, социалдык 

адилеттүүлүктү орнотобуз дешкен. Ал эми 1776-жылы кол коюлган Америка Кошмо 

Штаттарынын эгемендүүлүк декларациясында (United States Declaration of 

Independence) “баардык адамдардын тең уктуктуу жана бирдей жаратылганы, 

жашоо, эркиндик жана бактылуулук сыяктуу колунан алууга болбогон 

укуктардын Кудай Таала тарабынан берилгени” жазылган. Бул декларациянын 

кабыл алыныш себеби, Америка Кошмо Штатындагы көптөгөн жерлер, ошол 

учурда Улуу Британиянын колониясы болуп, ага салык төлөп турганына 

байланыштуу болгон. Ал колониялык бул декларация кабыл алуу менен британ 

колониясынан чыгып, ар бири өз өзүнчө штат-руспублика болуп түзүлгөн. 

Маалыматтар боюнча ошол декларациянын кабыл алынышы менен АКШ 

мамлекетинде биринчи штаттар түзүлгөн жана ал штаттардын саны он үч болгон. 

Джорж Оруел тарабынан 1945-жылы жазылган Жаныбарлар фермасында, Джонс 

кандай куулуп, ордун карапайым жан-жаныбар ээлеген болсо, Француз жана 

Америка революцияларында да укумдан-тукумда өтүп келген ак-сөөк 

аристократтар да, ошондой эле жок кылынып, ордун карапайым калк ээлеген. 

Эки окуяда тең теңчилдик, тең укуктуулук деген сөздөр манифесттерде, дубалда 

жазылган. Бирок карапайым эл, системалуу катмарлашууну ошол өлкөлөрдө жок 

кылуу менен, чыныгы социалдык теңсиздикке жол ачышкан. Жаныбарлар 

фермасында Наполеон уйдун сүтүн, жердин түшүмүн, тооктордун жумурткасын 

көмүскө жана ачык сатып, ферманын кирешесин кандай талап-тоносо, ошондой 

эле теңсиз эле абал, Француз, Америка революцияларынан кийин да болгон. 

Америкада ар бир штатта плантаторлор пайда болгон жана алар эзүүнү 

улантышкан. Ал эми, Джорж Оруелдин Жаныбарлар фермасында, Джонстон кийин 

бийликке келген Наполеон аттуу үй-жаныбары, кайсы бир денгээлде аталган 

повесттин Француз революциясын жана андан кийинки абалды чагылдырып 

турганын билүүгө болот. 



Буга чейин берилген мааалыматтарды жыйынтыктай турган болсок, “коомдук 

катмарлашуу” менен “социалдык теңсиздик” өтө жакын мааниге келген 

түшүнүктөр болуп эсептелет. Америкалык социолог Нейл Смелзер (1930-2017) 

“коомдук катмарлашуу” менен “социалдык теңсиздикти” төмөнкүчө айырмалайт. 

Индивиддердин коомдук кайсы бир ресурска, байлык жана бийликке теңсиз 

абалда, бирдей болбогон шартта жакындыгы/байланышы- социалдык теңсиздик 

болуп эсептелсе, коомдо калыптанып калган кайсы бир теңсиздиктин муундан 

муунга өтүшү бул социалдык катмарлашуу болуп эсептелет. Себеби муундан 

муунга өтүү менен коом ичинде катмарлар пайда болот.  

Эмил Дюркгейм 1893-жылы жарыкка чыгарган О разделении общественного труда 

деген эмгегинде, социалдык теңсиздик тууралуу биринчилердин болуп жазган. Э. 

Дюркгейм, баардык эле коомдордо кайсы бир иш-аракеттер башкаларына 

караганда маанилүү болоорун айтат. Мисалы, бир коомдо билим жогору 

бааланса, экинчисинде байлык же бийлик, башкасында болсо диний билим 

жогорку абал катары бааланат. Ошол баалуулуктарга жараша, ал коомдордо 

социалдык иерархиялар калыптанат. Э. Дюркгеймдин, социалдык теңсиздик 

боюнча айткан дагы бир пикиринде, кишилердин ар түрдүү деңгээлде таланттуу 

болгонуна басым жасайт. Өнүгүп, өсүп бараткан коомдордо, таланттуулар жакшы 

орундарга отуруп, жакшы сыйлыктарга ээ болушу керек деп белгилейт. 

Кийинки структуралык функционалисттер, тактап айтканда 20-кылымдын эң чоң 

социологу деп аталган америкалык Кингсли Девис (1908-1997) жана Уилберт Мур 

(1914-1987) 1954-жылы, Э. Дюркгеймдин пикирине таянып Социалдык теңсиздик 

боюнча өз теорияларын сунуш кылышкан. Алар талантуулар коомдогу маанилүү 

кесиптерди аркалашы, аткарышы керек дешкен. Мисалы дин иштери да 

талантты талап кылган кызмат, ага динге жакын киши болушу, жеке кишилик 

сапаты ишенимге жакын болушу керек, башкаруу да ошого окшош, лидер 

кишилер, башкарышы керек. 

Дижон академиясы француз революциясына чейин, Франциядагы эң чоң окуу 

жайлардын бири болгон. Дижон академиясы ошол учурдагы Франциядагы эң 

бай окуу жай болуп, ошол учурда эле окуу стипендияларын жарыялап турган. 

1753-жылы Дижон академиясы: Кишилер арасындагы теңсиздиктин булагы эмнелерден 

турат жана бул теңсиздик табигый бир кубулушпу? деген суроо менен конкурс 

жарыялап, көлөмдүү сыйлык көргөзгөн. Бул конкурска Жан Жак Руссо да 

катышкан жана ал бул жагдай тууралуу төмөнкүчө пикирин айтат:  
 

1753-жылы, Францияда тенсиздик асманга чыгып, аристократтар дайынын таппай байып 

жаткан учурда, Дижон академиясынын мындай суроо менен коомчулукка кайрылуу жасаганы 

өтө таңкалыштуу болду. Мен тенсиздиктин булагы чындап эле табиятпы деген суроого 

башым катып, токойго, табияттын ичине кеттим. 7-8 күн табияттын ичинде жашап, 

майда-жандыктарга чейин кармалап көрүп, анан “жок”, кишилер арасындагы теңсиздикке 

табияттын эч байланышы жок деп айттым да келип конкурска катышуу үчүн жазууну 

баштадым,- деп белгилейт.  

 

Конкурстун жыйынтыгында биринчиликти бир чиркөө кызматкерине беришкен. 

Бирок Руссо, ошол Дижон окуу жайынын конкурсуна жазган эмгегин, 1755-жылы, 



Кишилер арасындагы теңсиздиктин булагы деген аталышта китеп кылып 

жарыялаган.  

Ал эмгегинде Руссо, нерсенин табияттык чөйрөдөн социалдык чөйрөгө өтүшү, 

социалдык теңсиздиктин булагы болуп эсептелет, б. а. адам өзү табигый жандык 

болчу, бирок кийин ал социалдашты, башка адамдар менен аралашып жашоого 

туура келди, социалдашуу адамды бузду. Жер да табигый нерсе, ал эч кимге 

таандык эмес, бирок качан гана адам баласы келип аны ээлеп, бул жер менин 

жерим- деп социалдаштырганда, аны кайсы бир кишилер, ооба бул жер сага 

таандык, деп мыйзамдаштырып беришти. Табигый болгондун баарынын анын 

ичинде адамдын өзүнүн социалдашышы (же башка адамдар менен коом түзүп, 

аралашып жашоосу), теңсиздикти кошо жаратты. Ошол эле жер, социалдык 

нерсеге айланганда, бирөөгө жеке мүлк болуп берип, бул социалдык теңсиздикке 

себеп болду. Руссонун пикири боюнча, жеке мүлк- социалдык теңсиздиктин 

себеби жана ошол эле учурда натыйжасы болуп берди. 

 

Британиялык экономика тарыхчысы 

Ричард Генри Тоуни (1880-1962), 

1926-жылы Ачкөздөр коому жана 1931-

жылы Теңчилик деген эки китебин 

жазган. Китебинде ал, Ачкөздөр 

коому деп капиталисттерди атаган 

жана баардык коомдук-саясий 

мыйзамдар, ошол 

капиталистттердин бийликтеги 

мамилелеш тааныштары тарабынан, 

ошол капиталисттерди коргоого 

багытталып жазылганын айткан. 

 

 
Сүрөт- 1: Түшкү тамак1  

Финляндиялык этнограф Гуннар Ландтман (1878-1940) Жаңы Гвинеядагы Киваи 

папуастары арасында изилдөө жүргүзүп, социалдык теңсиздик керек болсо, ушул 

Киваи сыяктуу эң примитивдүү элдер арасында да бар экенин мисалдар менен 

көргөзүп берген. Г. Ландтман айтат, бул папуастар арасында бир караганда 

социалдык теңсиздик жок сыяктуу көрүнөт, себеби эч кимисинин үйү жок, ал 

жерде кул, кызматчы кармоо деген жок. Бирок чогуу жашаганда көрүүгө болот, 

баатырлар, дем салган жана сыйкыр иштерин жасагандар коомдо сыйланып 

турат. Көзү көрбөгөн, ооруган, үйлөнбөгөндөр болсо коомдо анча деле 

сыйланбайт. Аялдарды да көп сыйлашпайт, алар эркектерден төмөн турушат. 

Эркектер менен чогуу аңга чыгышпайт, токойдон мөмө-жемиш жыйнашат.  

Теманы ушул жерде жыйынтыктап айта турган болсок, буга чейинки 

катмарлашуу боюнча теория жараткан, Карл Маркс, Макс Вебер, Ральф 

Дарендорф, Роберт Микьелс, Ллойд Уорнер сыяктуу көптөгөн социолог 

илимпоздордун катмарлашуу боюнча айткан пикирлерин, ошол эле бойдон бул 

                                                           
1 http://ege59.ru/2016/11/05/socialnoe-neravenstvo-prichiny-priznaki-primery. 



жерде кайрадан мисал берип, аларды социалдык теңсиздик боюнча айтылган 

теориялар катары сыпаттаса да болот. Бирок анын кереги деле жок.  

Жыйынтыктап айтканда, биринчиден социалдык теңсиздик бул тарыхтын ар 

турдүү доорлорунда бар болгон бир кубулуш. Бул кубулшту дин рамкасында 

карай турган болсок, учурда 1.5.млрд мусулманды артынан ээрчиткен Мухаммед 

пайгамбар, өз учурунда социалдык теңсиздикти өзүндө жойгон. Арап элинин 

башкаруучу классы болгон атактуу Курейш уруусунан чыкса да, эч качан 

жибектен кийим кийип, алтын-күмүш тагынган эмес. Элдин алдына хандай 

болуп чыккан эмес жана такты жасатып отурган эмес. Жаткан жери, үйү, 

күнүмдүк тамак-ашы эң карапайым кишилерден айырмасы болгон эмес. Бир 

жагынан ошол социалдык теңсиздикти өзүндө биринчи жок кылуу менен элди 

Исламга тарта алган.  

 

 

 

Социалдык мобилдүүлүк 

 
Орус жазуучусу Алексанр Сергеевич Пушкиндин Алтын балык деген жомогунда 

чалдын кемпири өтө напсисин тыя албаган каарман. Чалдын колуна түшкөн алтын 

балык, чалдын кемпирин бай-дворян аялга айлантты. Дароо байыган кемпир, өз 

чалын да тааныбай калды. Бирок байлыктан бат тажап, көп өтпөй кемпир 

ханышага айланды. Андан да тажап, “деңиз менин менчигим, алтын балык менин 

нөөкөрүм, кызматчым болсун”- деди. Бирок аны укканда, алтын балык унчукпады, 

куйругун сууга чаап койду да деңизге кирип кетти. Чал үйүнө барса, баягы эски 

үйдө, эски сынган тепшиде отурган кемпирин көрдү.  

 

Орус жазуучусу Алексанр Сергеевич Пушкиндин Алтын балык жомогу бизге 

социалдык мобилдүүлүктү эң сонун көргөзүп берет. Социалдык мобилдүүлүк- бул 

кайсы бир индивиддин же топтун коомдук социалдык түзүлүштөр, катмарлар 

арасында кыймыл-аракетте болуусу, кыймыл-аракеттин жыйынтыгында 

статустарынын өзгөрүшү болуп эсептелет. “Кандайча” деп сурай турган болсок, 

Алтын балык жомогунда кемпир башында жашоосу оор, карапайым эң төмөнкү 

катмардын кишиси эле. Алтын балык колго тийгенден кийин ал индивид катары 

катмарлар арасы кыймыл-аракетке өттү. Б. а. дароо бай-дворян аялга айланды, 

статусу жогорулады. Мурда кепе сыяктуу үйдө чалы экөө жашаса, эми заңгыраган 

кабат үйгө жашап, алдында кызматчылары пайда болду. Кутула албай араң эле 

турган экен, чалын атканага батирге чыгарды. Кийин ханыша болду, төбөсү 

көккө жетти. Колго түшкөн алтын балык кемпирди социалдык мобилдүүлүктүн 

вертикалдык мобилдүүлүгүнө салып туруп асманга чейин көтөрүп салды.  

Мобилдүүлүк- деген терминди өзүнчө бөлүп алып, аны бираз чечмелей турган 

болсок, бул кыймыл-аракеттүүлүк дегенди билдирет. Мисалы, адам бул өзү 

мобилдүү же кыймыл аракеттүү бир жандык. Себеби өзү каалаган учурда 

каалаган жагына баса алат, каалагандай кыймыл-аракетте боло алат. Айрыкча 

учурда өтө мода болуп жаткан сенсордук телефондордун бир аты мобилдик 

телефон деп аталат, себеби алгачкы телефондор үйлөрдө жана офистерде болуп, 



кыймыл-аракеттүү же дайым чөнтөктө көтөрүп жүрүүгө болгон эмес. Кийин гана 

чөнтөктө көтөрүп жүрүүчү же кыймыл-аракетте боло турган чөнтөк телефондор 

чыккан кезде, анын өзгөчөлүгүнө карап мобилдик телефон деп аталган.  

Питерим Александрович Сорокин: П. А. Сорокин Социология илиминдеги белгилүү 

социалдык мобилдүүлүк теориясынын негиздөөчүсү2. Социалдык мобилдүүлүк бул 

топтордун мобилдүүлүгү жана индивиддердин мобилдүүлүгү болуп коомдо эки 

формада ишке ашып, П. Сорокин аныктап жазып жана теориялаштырып 

кеткендей, ошол эле топтордун да индивиддердин социалдык мобилдүүлүгү 

горизонталдык мобилдүүлүк жана вертикалдык мобилдүүлүк деп эки багытта жүрөт. 

 

 

 

 

 

 

Горизонталдык мобилдүүлүк: Бул кыймыл-аракетте, кайсы бир топтун же 

индивиддин горизонталдык формада кыймыл-аракетте болушу, бирок 

социалдык статустарынын мурункудай эле сакталышы же өзгөрбөшүн айтабыз. 

Мисал менен карай турган болсок, 10а - класста окуган бир окуучу 10б –класска 

которулса; Нарындагы бир мектептин 6-классынан, Чүйдөгү же Бишкектеги бир 

мектептин 6-классына которулуп келсе; бир айылдын өкмөт башчысы башка бир 

айылга өкмөт башчы болсо; бир райондун акими башка бир районго аким болуп 

барса; бир өлкөнүн жараны чет өлкөдө иштеп, ал өлкөнүн жарандыгын алса, 

булардын баары горизонталдык мобилдүүлүк болуп эсептелет. Себеби ал “а” 

класстан “б” класска же бир райондон экинчи районго которулган, булардын 

баарында ал индивиддердиин социалдык статусу же абалы өзгөргөн жок. башка 

өлкөнүн жарандыгын алууда, жарандар ал өлкөлөрдө жарандык алышса да, 

статусу эч өзгөрбөй, бир өлкөнүн жарандыгынан башка өлкөнүн жарандыгына 

өтүштү, натыйжада жаран бойдон калды. 1990-жылдан кийин Кыргызстандагы, 

өзгөчө Бишкек шаары тегерегиндеги айылдардагы Орус, Украин, Немец сыяктуу 

этникалык топтордун көпчүлүгү, өз тарыхый мекендери болгон Германия, Россия 

                                                           
2 П. А. Сорокин, орус тектүү америкалык социолог жана педагог. 1889-1968 
жылдар арасында жашаган. 1889-жылы Волгоград губерниясында 
мугалимдин үй-бүлөсүндө туулган. 1906-жылы социалдык-
революционерлер партиясына мүчө болуп кирип, ошол жылдын декабрь 
айында революционер катары айыпталып, камакка алынган. П. Сорокин 
социалдык мобилдүүлүк теориясынын негиздөөчүсү. Ал 1917-жылдары 
большевиктер тарабынан куугунтукталып, түндук токойлордо жашынган. 
1919-жылы Петроградка келип, өлкөдөгү эң биринчи социология 
факультетин түзгөн. Бирок 1922-жылы В. И. Ленин тарабынан П. Сорокин 
жана анын тарапташтары өлкөдөн чыгарылган. Берлинде жана 
Чехословакияда жашаган. 1923-жылы президент Т. Масаринанын 
чакыруусу менен АКШга кеткен. Ал жактан англис тилин үйрөнүп, 
Гарвард университетинде социология факультетин жетектеп, дүйнөлүк 
деңгээлдеги социолог катары таанылган. “Социальная мобильность”, 
“Система социологии”, “Преступность и её причины” эмгектеринин автору. 

 

 
П.А. Сорокин 

  

горизонталдык мобилдүүлүк 

Вертикалдык мобилдүүлүк 

Топтор, 

индивиддер 

 



жана Украинага көчүп кетишкен. Ошол эле 1990-жылдан кийинки жашоо-

шарттын оордугунан улам алыскы региондордон көптөгөн кыргыз үй-бүлөлөр, 

көчүп кеткендердин үйлөрүн арзан баада сатып алып, отурукташып калышкан. 

Бул дагы горизонталдык мобилдүүлүккө жакшы мисал. Чет элге көчүп кеткендер 

да, айылдан Бишкек тегерегине көчүп келгендер да болгону туруктуу жашаган 

жерлерин гана өзгөртүштү, бирок алардын статусу эч өзгөргөн жок, мурдагыдай 

эле кайсы бир айылдын же шаардын тургуну бойдон калышты. 

Вертикалдык мобилдүүлүк: Бул кайсы бир топтун же индивиддин вертикалдык 

формада кыймыл-аракетте болушун жана эң негизгиси социалдык статусунун 

өзгөрүшүн айтабыз. Аталган социалдык статустун өзгөрүшү жогоруну көздөй жана 

төмөндү көздөй болуп эки багытта өзгөрүшү мүмкүн. Мисал менен карай турган 

болсок, окуу жайды бүтүргөн бир адис, өз жеке фирмасын ачса, аны акырындап 

чоңураак компанияга айлантса, бара бара андан да өнүгүп концерн, холдинг 

кылып кеңейтсе, бул абал ал адистин жогору көздөй кеткен вертикалдуу 

мобилдүүлүгү болуп эсептелет. Себеби улам фирмасын кеңейткен сайын, ал 

жогоруну, өсүүнү көздөй кыймыл-аракетте болуп турат. Социалдык лифт менен 

жогору көздөй гана чыгып отурат. А эгер байыган сайын адам сараң боло 

баштаса, өкмөттөн салыгын жашырып төлөбөй кача баштаса, салыкчылар 

текшерип, өтө көлөмдүү штраф сала турган болсо, анда ал көлөмдүү штрафтын 

айынан компания жумушчуларынын санын кыскарта турган болсо, демек анда ал 

жогорулоо эмес, төмөндү көздөй кетүүсү башталат. Бул абал анын төмөндү көздөй 

вертикалдуу мобилдүүлүгүн көргөзөт. 

Бирок тарыхта кээ бир учурда, социалдык мобилдүүлүккө жол биротоло 

жабылып калган учурлар көп болгон. Ошондо, төмөнкү катмарларлар, 

хроникалык ооруга айланган жана жабык катмарлашууга айланып бараткан 

коомдук абалды революция жолу менен бузган же өзгөртүп турушкан. 

Британиялык тарыхчы, марксист, Эрик Хобсбаум (1917-2012), класс жана катмар 

тууралуу сөз кылганда, 19-кылымды төңкөрүш (революция) доору, капитал доору 

жана империя доору деп үчкө бөлүүгө болоорун айтат жана төңкөрүш доорунда 

класстардын талкаланып калаарын белгилүү француз революциясы мисалы 

менен берет. Француз революциясынын алдында, төмөнкү катмардан байдын, 

колунда бир кишинин, бийликке келген кишинин, окуган билим алган кишинин 

жогору чыгышы же вертикалдык мобилдүүлүккө барышы эч мүмкүн болбой 

калган. Байдын баласы, Англияда барондун баласы, Францияда графтын 

балдары кайра эле бийликти ээлеп, сот бийлигин ээлеп, министр, депутаттар 

ошолордон чыккан. Бийликтин кийинки муунга өтүшү, бюрократиянын 

циркуляциялык формасы, тээ жогоруда элден алыс, элден өзүнчө жашаган 

жогору жакта, жогорку класс арасында гана жүрүп, төмөндө, төмөнкү класс болсо 

да элдин бар экенин толук унутуп коюшкан. Ошондо төмөнкү класс, тарыхтагы 

эң кандуу француз революциясын жасап, бул теңсиздикке таянган 

катрмалашууну жоюшкан. Бул жерде революциялык жол менен социалдык-

вертикалдык мобилдүүлүк келип чыккан. Француз революциясы тууралуу бир 

тарыхый анекдот бар. Ал революциянын чыгышын эң сонун сүрөттөп берет. 

Анда:  



 

Парижде бир граф кымбат баалуу жумшак халат кийип, үйүнүн экинчи кабатында 

балкондо торт жеп отурган болот. Бираздан кийин сыртта көчөдө көп кишинин ызы-

чуусу угулат. Балкондон түшүп келип, сырткы дарбазасын ачса, көчө толо көп киши 

борбор тарапты көздөй кетип баратышат. Баарынын кийимдери начар, өздөрү 

жинденген, кыжырланган, ачуулуу кыйкырышат. Колдоруна чалгы, союл, кетмен, 

күрөк кармап алышкан. Граф болсо буларга эмне болгон деген таризде аларды 

түшүнбөйт. Бир-экөөнү токтотуп сурайын десе, колдорун булкуп алып эч кимиси 

жооп бербейт. Күч менен бир жашыраагын кармап алып “ой айтчы! эмне болду? кайда 

баратасыңар? деп сураса, тиги киши: кайда дегениң кандай? элде жумуш жок, кийим жок, 

баары ачка! жеген нан да жок нан! дейт да колун булкуп алып кете берет. Граф болсо дагы 

деле түшүнбөй: кызык! нан жок...? ... ... ...нан жок болсо торт жешпейби? дейт да ийнин 

куушуруп карап кала берет.  

 

Социалдык лифт 

Социалдык лифт теориясын, социалдык мобилдүүлүк теориясы ичинде П. А. 

Сорокин көргөзүп берген. П. А. Сорокин социалдык лифтке себеп болгон 8 

факторду санап көргөзөт: аскердик кызмат,  диний уюмдар, билим берүү, мектеп жана 

окуу жайлар, өкмөттүк уюмдар жана партиялар, искусство, пресса, ТВ жана радио, 

экономикалык уюмдар, үй-бүлө жана турмуш куруу. Төмөндөгү Бил Гейтске күйөө 

бала болгон бала, үй-бүлө жана турмуш куруу аркылуу келип чыккан социалдык 

лифтке мисал болуп берет. Себеби, дүйнөлүк банктын кожоюну, тиги баланы Бил 

Гейтс үй-бүлөсүнүн бир мүчөсу болгону үчүн кызматка койду. Мисалы, Шарль 

Пьеронун калемине таандык Золушка чыгармасы боюнча тартылган 

мультфильмде, Золушка өзү кедейдин кызы, бирок принцке турмушка чыгат да 

принцесса болуп калат. Бул Золушка үчүн жогору көздөй кеткен социалдык лифт 

болуп эсептелет жана ал турмуш куруу аркылуу социалдык лифтке түштү. Ал 

түшкөн социалдык лифт, кедей абалын тез өзгөртүп, өлкөнүн биринчи айымына 

айлантты. 

 
Бир кишинин баласы, экономика адистигин бүтүрөт. Атасы, белгилүү Бил Гейтске 

барып: кызыңды менин уулума бер-деп айтат. Бил Гейтс: -эмнеге сенин уулуңа беришим 

керек?- десе, тиги киши: -анткени менин уулум, Дүйнөлүк банктын башчысы,- дейт. -

Андай болсо макул, деп Билл Гейтс кызын бергенге макул болот. Тиги киши Билл 

Гейтстен чыгып алып түз эле Дүйнөлүк банктын кожоюнуна барат да: -Менин 

уулумду дүйнөлүк банкка башчы кыл,- дейт. Ал эмнеге?-деп сураса, тиги киши: -Анткени 

менин уулум Билл Гейтстин күйөө баласы,- деп жооп берет. -Андай болсо макул,- деп 

уулун дүйнөлүк банкка башчы кылат. 

 

Жогоруда айтылган кичине окуя, анекдот сымал интернет баракчаларында бар. 

Бул окуя, социалдык мобилдүүлүк ичиндеги социалдык лифт темасы үчүн жакшы 

мисал. Себеби кадимки кабат-кабат салынган үйлөрдө биз көрүп-билип жүргөн 

лифтти, кишилер, кандай тез өйдө чыгуу же тез ылдый тушүү максатында 

колдонушса, социалдык лифт да так ошол мааниде, кайсы бир кишилердин тез 

өйдө чыгышы же тез эле төмөн түшүп кетишин билдирет. Жогорудагы Билл 

Гейтске күйөө бала болгон бала тууралуу окуя, анекдот формасында болсо да, 

социалдык лифтти эң жакшы чагылдырып берет. Ал баланын акылдуу атасы же 

бүгүнкү күндүн тили менен айтканда, уулунун эң күчтүү “пиаршиги” катары, 



окуу жайды жаңы бүткөн уулун, жогоруну көздөй кеткен социалдык лифтке 

салып туруп бир күндүн ичинде дүйнөлүк банкка башчы жана Бил Гейтске күйөө 

бала кылып койду. 

Учурдагы ОРТ экзамендери да билим берүү жаатындагы эң күчтүү социалдык 

лифт болуп бере алат. Себеби, алыскы тоолуу айылдарда окуган, шаарды 

билбеген, орус, англис тилин билбей туруп, ОРТ сынагы аркылуу жогорку балл 

алып, аны менен Кыргызстандын эң күчтүү окуу жайына, балким Германия, АКШ 

же Франциядагы кайсы бир окуу жайга өтүп кетиши мүмкүн. Мындайда ал 

айылдык окуучу, алыскы айылдан келип, эң күчтүү окуу жайга тез өтүп кетиши, 

билим берүүнүн социалдык лифттеги таасирин көргөзөт. 

Искусство, пресса, ТВ жана радиого, Түштүк Кореянын 

Гангнам Стайл деген ыры менен дүйнөгө таанылган 

PSY группасын айтсак болот. Музыка дүйнөсүндө 

жылдап билим алып, өмүрүн толук арнап, койгон жүз 

миңдеген музыканттар, өз өлкөсү чегинде араң 

таанылууга жетишет. Ал эми аталган PSY группасы 

бир эле ыры менен өтө кыска убакыт ичинде дүйнөгө 

таанылды. Бул интернет деп аталган жаңы 

жагдайдын, жогору кеткен социалдык лифтке шарт 

түзүп берип жатканынын жакшы бир көрсөткүчү. 

 
Сүрөт- 2: 

PSY группасы ырчысы 

PSY группасы эле эмес, Кыргызстандагы Каныкей, Зере, сыяктуу ырчылар да бир 

эле ыры менен коомчулукка тез таанылып, угуучуларды өздөрүнө тез тартып 

алганы менен, жогору кеткен социалдык лифтке мисал боло алышат. 

Бирок, социалдык лифт, индивиддерди жана топторду дайым эле жогору ташыбайт. Тез 

эле төмөн түшүрүп салган учур да көп болот. Мисалы, жогоруда социалдык 

лифттин болушуна себепкер болгон жагдайлар арасында көлөмдүү коомдук 

кырсыктар деп кошсо да болот. Буга Кыргызстандагы акыркы 10-15 жылдагы 

төңкөрүштөрдү мисал берсек болот. Тактап айтканда, 2005-жылы биринчи 

президент А. Акаев, 2010-жылы болсо экинчи президент К. Бакиев качты. Бул 

ошол эки президент үчүн социалдык лифттин төмөн көздөй кеткенинин күбөсү. 

Бир күн ичинде, бүтүндөй бир өлкөнү башкарып отурган кишилер, эртеси эле 

качкын, ишсиз деген абалга түшүштү. Өтө көп киши кумар оюндарына жакын, 

көпчүлүгү казинодо ойноп бир күндө байып кетсе, уттургандар да көп.  

Сирияда согуш башталган учурда, бир күндүн ичинде үй-жайы, үй-бүлөсү, дос-

туугандарынан айрылган көп кишилер болду. Алар да социалдык лифттин төмөн 

кеткен формасына мүнөздүү. Абрам Маслоунун муктаждыктар пирамидасында 

адам муктаждыктары пирамидалык формада беш баскычта көргөзүлөт. Эң 

төмөнкү баскыч бул адамга эң керектүү болгон тамак-аш, суусундуктун камсыз 

болуусу. Улам турмуш-шарты оңолгон сайын, кийинки жогорку баскычка 

коопсуздук, социалдык, статустук, өзүн өзү өнүктүргөн абал сыяктуу жаңы 

баскычтарга чыгып көтөрүлүп жүрүп отурат. Бирок согуш сыяктуу көлөмдүү 

коомдук кырсыктар, ал кишилерди, кайсы баскычка чыкса да, эң төмөнкү баскычка 

чейин түшүрүп койгон учурлар көп болот. Кыргыз эли Үркүн окуясында 

жогоркудай абалга кириптер болушкан. 



 

Маргиналдуулук: Вертикалдык мобилдүүлүк ичиндеги кызыктуу термин 

социалдык лифттен кийинки дагы бир түшүнүк чет, четтөө маанисине келген – 

маргиналдуулук болуп эсептелет. Эгер кайсы бир индивид же топ, өзүнүн дайым ээ 

болуп келген социалдык статусунан ажыраса, чыкса жана башка бир социумга 

кире албай, отурукташа албай эки ортодо калган кризистик абалга кабылса, 

социалдык изоляцияга туш болсо, ал топко да бул топко да кире албай ортодо 

калса, ага маргиналдуулук абал деген ат берилет. Мындайда индивид же топ, эч бир 

социумдун ичине кирбей, коомдун сыртында калган сыяктуу абалга кептелет. 

Терминди илимге ким киргизгени белгисиз, бирок бул социологиядагы бир 

кубулуш катары биринчи жолу 1920-жылдары Америка социология илиминде 

термин катары кездешет. 

Мисалы акыркы 10 жыл ичинде эле, көптөгөн Африкалык мигранттар Европага 

баруу максатында, Жер Ортолук деңизин кеме менен сүзүп өтүп баратып, сууга 

чөгүштү. Аман-эсен өткөндөрү, учурда, жүз миндеп Европанын чек араларында, 

суусуз, тамак-ашсыз, үй-жайсыз абалда жашап жатышат. Бул мигранттарды 

маргиналдар деп айтса болот, себеби өз социумунан чыгышкан, башка социумга 

барып кире албай, чек арада, эки ортодо жатышат. Аларды өз өлкөлөрүндө 

болгон кайсы бир кырсык (согуш, ачкачылык, ж. б.), өздөрү дайым ээлеп келген 

социалдык орундарынан түртүп чыгарып салды. Өз өлкөсүндөгүлөр толук минтип 

көчпөсө да, ачкачылык же согуштун азабынан алар өз коомунан четтеп, үй-

жайынан айрылып, жан кайгысы менен жөө-жалаңдап Европага көчүп, 

маргиналдашышты. 

 
Америкада Крайслер деген маркадагы машинанын заводдору бир учурда Детройт 

шаарында жайгашкан. Эгер “Крайслер машинасы чыккан шаарды көрөйүн”- деп ал 

шаарга барсаң, шаарга түштүк жагынан киргенде эле таң каласың. Биз укмуш, 

өнүккөн деген Америка ушундайбы? же бул жерде жаңы эле согуш болгонбу?- деп ойлойсуң. 

Үйлөрдүн көбү өрттөнгөн. Арасында чала же жарым жартылай күйгөндөрү да бар. 

Талкаланган, шаар тим эле бир толук таштанды жайы сыяктуу. Ал жактын эли, 

жашоо шарты өтө өтө начар, кедей- кара түстөгү үй-бүлөлөр. Бурч бурчтарда, 

үймөлөктөшкөн ишсиз кара түстөгү эркектер. Кышкысын ар кайсы жердин эски 

оокаттарды жагып, жылынып көчө боюнда тура беришет.  

 

Жогоруда, окуяда берилген Детройт шаарындагы “кышкысын ар кайсы жердин эски 

оокаттарды жагып, жылынып көчө боюнда турган кара түстөгү ишсиз кишилер”, ошол 

Америка өлкөсүнүн жана ошондой эле Детройт шаарынын маргиналдашкан 

тургундары. Крайслер заводдору, арзан иш күчүнөн улам, Детройттогу 

заводдорунун баарын Кытайга көчүргөндөн кийин, көпчүлүк эле жумушсуз, 

пенсия пособиесиз калган. Көпчүлүк ээлеп келген статусунан, ишинен, айлык 

кирешесинен ажыраган жана маргиналдашкан. Маргиналдашкан индивиддер, өзү 

дайым ээлеп келген социалдык статусун жоготкондон кийин, кризистик абалды 

көтөрө албай, өзүнүн жашоого болгон кызыгын, жашоого аны байлап, кошуп 

турган баалуулуктарын жоготушу да мүмкүн. Мисалы, Кыргызстанды карай 

турган болсок, өз өлкөсү ичинде туруктуу үй-жайы жана иш болбогон жана 

негизинен таштанды казып оокат кылган киши же селсаяк (бомж) деп аталгандар 



бар. Кыргызстандагы 1990-жылдарда келген доор алмашуунун жыйынтыгында, 

өткөөл мезгилдин кыйынчылыктарына туруштук бере албаган кээ бир 

индивиддер, коомдогу маргиналдуу катмарга же бомждарга айлынышты. Себеби 

алар, ошол эле вертикалыкдык мобилдүүлүктүн төмөндү көздөй кеткен 

формасына кабылып, үй-жайынан же үй-бүлөсүнөн ажыраган, балким ишинен да 

ажыраган. Бул кыйынчылыктарды көтөрө албай, депрессияга алдырып, өтө төмөн 

катмарга түшүп кетишкен. 

Айрыкча, учурда айыл жеринен шаар чекесиндеги айылдарга көчүп келген кээ 

бир үй-бүлөлөрдү ошол айылдын тургундары, сырттан келгендерди өздөрүнө 

аралаштырбоо максатында аларды өздөрүнө кошпой, киришип-чыгышпай четтеп 

коюшат. Айрыкча, аларды айыл ынтымагы деп аталаган айыл ичиндеги 

жакшылык-жамандыкка да кошушпай, эң жаман жери алардан бирөө өлсө, 

айылдын мүрзөсүнө койдурушпайт. Бул сыяктуу ошол айыл ичинде жашап, 

бирок айыл коомуна аралаша албаган, айылдын коомдук мейкиндигие катыша 

албагандарды да маргиналдар деп айтууга туура болот.  

Люмпен: Карл Маркс өзүнүн класс теориясында коомду буржуазия жана 

пролетариат деп экиге бөлүп көргөзүп, пролетариаттын эң төмөнкү катмарын 

немец тилинде “самсаалаган” деген маанидеги люмпен деп атайт жана коомдогу 

селсаяк (бомж), соттолгон, өтө жакыр кишилерди бул катмарга кошуп карайт. Бул 

катмарга кирген кишилер коом талап кылган нормага ылайык жашай албайт, 

ким күчтүү же акчалуу болсо ошонун колу алдында жашап жүрө бергенге макул 

болгон кишилер. Айрыкча сойку болгон кыздар да көпчүлүк учурда люмпендер 

катмарына кошуп каралат. Себеби алар коом талап кылган нормага ылайык 

жашоодо кыйналышат жана жашоонун оңой жолу, өзүн аёсуз эксплуатация 

кылдыруу менен жашоого макул болот. Айрыкча, коомдо социалдык 

адилетсиздик өтө өскөн учурда жана кризис учуру көпкө созулган кезде коомдун 

люмпенизациясы жүрөт. Бул коомдун люмпенизациясы деген коомдо жакыр, өзүн өзү 

бага албаган катмардын көбөйүшүн билдирет. 

 

 Х-хромосома жана социалдык мобилдүүлүк: Түркиялык социолог Шериф Мардин, 

Түркияда бир телевизор каналында “унутулган класс түшүнүгү” деп аталган бир 

социологиялык талкууга катышып анда, акылдуу энелердин балдары, жакшы окуп, 

класстан класска оңой аттай алаарын айтат. Бул сөз өтө кызыктуу жана ойлонууга 

ылайык бир түшүнүк. Башкача айтканда, Ш. Мардиндин бул оюнан, жогорку 

класс, ортоңку класс жана төмөнкү класс деп коом канчалык катмарларга бөлүнүп 

турса жана ал коом катмарлар арасы мобилдүүлүккө шарт түзгөн ачык коомго 

кирсе, анда коомдогу жарандар ата-энесинен алган генетикалык өзгөчөлүктөрүнө 

жараша, төмөнкү катмардан жогорку катмарга оңой аттай алышаарын билгизет. 

 
1994-жылы, Кебридж университетинин окумуштуулары, 14-22 жаштагы 12 686 

респондентти IQ абалын изилдешип, ал изилдөөдө респонденттердин расасына, 

билимине, социалдык-экономикалык статусуна көңүл буруп бөлүп карап, анан 

“балдардын интеллектти, энесинен болоорун” тактап чыгышкан. Анын 

жыйынтыгы боюнча, атанын да эненин да генин алуу менен болочок балдары 

калыптанат, ар бир органдын, керек болсо мээнин калыптанышында атанын да 



эненин да гендери чогуу иштейт. Бирок аң-сезим, акыл-эси калыптанаарда 

организмде эненин гени негизги функцияны аткарат. Акыл-эстин гени 

хромосомада болот. Атанын У-хромосомасынан да балага интеллект гени өтөт, 

бирок аялдарда Х-хромосома деген экөө болгондуктан, эне, балага эки эсе көп 

интеллект генин өткөрүп берет.  

 

Жогоруда айтылган, эненин эки Х-хромосомасы менен балага эки эсе көп өткөн 

интеллект гени, ал баланын төрөлүп, бул жашоого келгенден кийинки социалдык 

мобилдүүлүккө таасир этээрин көрсө болот. Демек, эненин интеллекти жогору 

болсо, ал энеден төрөлгөн балдардын жашоодогу социалдык мобилдүүлүк 

мүмкүнчүлүгү өтө жогору болот. 

 

 

 

 

Жакырчылык 

 
1993-жылы Квин Картер аттуу 
фотограф, Судан өлкөсүндө ачкалыктан 
өлүм алдында жаткан кыздын сүрөтүн 
тартып, Пулитцеров сыйлыгына 
татыган. Ачкачылыктан жаны 
кыйналган жана өлүм тооруп турган 
өспүрүм кыз, алы жок болсо да тамак 
издеп Бириккен Улуттар Уюмунун 
лагерине 1.5 км аралыкка жөрмөлөп 
барган. Фотограф ачкадан араң 
жөрмөлөгөн кызга жардам берип БУУ 
лагерине жеткизүүнүн ордуна, кызды 
аңдып аны жол бою сүрөткө тарткан 
жана сүрөтү бүткөндө кетип калган. Бул 
сүрөт коомчулукка жарыялангандан 
кийин, дүйнө коомчулугунун өтө кызуу 
талкуусуна алынган.  

 

 

Сүрөт 1: Эки жырткычтын ортосунда 

Себеби сүрөттөгү жөрмөлөгөн кыз, өлүмүн күтүп отурган жырткыч жоору куш менен 
ачка кызды сүрөт үчүн аңдыган фотогораф ортосунда калган. Жоору менен 
фотогорафтын ачка кызга жасаган мамилеси жырткычтык катары сыпатталып, бул 
сүрөткө “Эки жырткычтын ортосунда” деген ат берилген. 

 

Жакырчылык, бул дүйнөдөгү бардык өлкөлөрдүн орток маселеси, себеби 

жакырчылык бардык өлкөдө бар, баары аны менен күрөшүп, жеңе алышпай 

келишет. Жакырчылык тар жана кенен мааниде, эки түргө бөлүнөт. Тар мааниси, 

курсагын тойгузууга кыйын болгон кишилерди тар мааниге, курсагы тоюп, бирок 

коомдо эң төмөн шартта жашагандар экинчи топко киришет. 

Жакырчылык ичинде абсолюттук жакырчылык, салыштырмалуу жакырчылык жана 

инсандык жакырчылык деп аталган түшүнүктөр колдонулат. Бул түшүнүк, дүйнөлүк 

банктын көрсөткүчтөрүнө ылайык, киши башына күнүнө 1 доллардан аз акча 

коротуп жашаса, анда ал абсолюттук жакырчылык ичинде жашаган киши катары 



каралат. Салыштырмалуу жакырчылык- бул абсолюттук жакырчылыкка 

салыштырмалуу жакшыраак абалда же курсагын тойгузууга шарты бар, жей 

турган тамагы бар болуп, бирок кийим-кече, жашаган үйү жок кишилер болуп 

эсептелет. Бүгүнкү күндө инсандык жакырчылык деген жаңы түшүнүк кирип жатат, 

бул түшүнүк боюнча, курсагы ток, кийими бүтүн, үстүндө үйү бар, бирок, билим 

алууга шарты жок (билим алууга үй-бүлөсүнүнүн шарты жок), тийиштүү калорияга 

ылайык же жетиштүү тамактануу мүмкүнчүлүгү жок (Кыргызстандын шартында 

айына бир жолу эттүү тамак жегенге шарты жок), алдына алууга мүмкүн болгон 

оорулар менен ооруу сыяктуу абалдагы кишилерди бул жаңы категорияга 

кошууга болот. 

Англис социологу Сибом Раунтри (1871-1954) өзүнүн туулуп өскөн Йорк 

шаарында ар бир үйдү жана алардын кирешесин изилдеп жакырчылык боюнча 

фундаменталдуу эмгектерди (мисалы: Жакырчылык. Шаар турмушун изилдөө, 1901) 

жазып, жакырчылыктын эң төмөнкү баскычы болгон абсолюттук жакырчылык 

түшүнүгүн андан терең анализдеп, абсолюттук жакырчылыктын үстүңкү чеги 

маанисине келген жакырчылык чеги деген тушүнүктү илимге киргизген. 

Жакырчылыктын чеги туруктуу болбойт, тарыхтын ар башка доорунда жана ар 

башка мамлекеттерге жараша өзгөрүп турган. Бирок Дүйнөлүк Банктын 1990-2020 

жылдар арасындагы дүйнө коомчулугундагы жакырчылыктын жайылышын 

изилдеп, 1.2$ акчаны жакырчылыктын чеги же абсолюттук жакырчылыктын 

үстүңкү чеги деп белгилеген. Атап айтканда, күнүнө киши башына 1.2$ дан аз 

киреше тапкандар эң жакыр катмарга кирген. Дүйнөлүк Банктын божомолу 

боюнча 2020-жылы күнүнө 1.2$дан аз киреше менен жашагандардын саны 

дүйнөнүн 12.8% түзөөрү айтылган.  

Ал эми, жакырчылыктын кийинки даражасы салыштырмалуу жакырчылыктын 

(göreceli yoksulluk) үстүңкү чеги, ошол эле Дүйнөлүк Банктын эсеби боюнча 3.2 $ 

түзгөн. Эгер айлык тапкан кирешесин күнгө бөлгөндө, ал 1.2$дан аз боло турган 

болсо, анда ал киши абсолюттук жакырчылык чегинде жашагандардын катарына 

кирет. А эгер, ошол эле айлык тапкан кирешесин күнгө жараша бөлгөндө 

абсолюттук жакырчылык чегинен ашып бирок 3.2 $га жетпесе анда ал 

салыштырмалуу жакырчылык чегинде жашагандар тобуна кирет.  

 



Мисалы, статистикалык комитеттин маалыматтарында, Кыргыз Республикасында 

мектеп мугалимдеринин айлыктары 3 000-25 000 сом арасы деп көргөзүлөт. Бирок 

басымдуу көпчүлүгү 7000-8000 тегерегинде айлык акы алаарын эске алсак, жалпы 

мектеп мугалимдеринин орточо айлык акысы 4500-4600 сомду түзөт. Бул сумманы 

күнгө бөлгөндө, күнүнө 2.2$ды түзөт. Демек, анда өлкөдөгү мектеп 

мугалимдеринин жакырчылык деңгээли, Дүйнөлүк Банктын көрсөткүчтөрүнө 

салып карай турган болсок, алар күнүмдүк 3.2$дан аз киреше табышканы үчүн, 

салыштырмалуу жакырчылык денгээлине кирип калат. 

Демек анда дүйнөдө барчылык менен жакырчылык ортосунда бир чийим же сызык 

бар, Дүйнөлүк Банк өз изилдөөлөрүнө таянып, жакырчылык чеги катары- 1.2$ деп 

көргөзөт. Андай болсо, күнүмдүк кирешеси киши башына 1.2$дан аз болгондор, 

жакырчылык чийиминин астында жашагандар болуп эсептелет.  

1990-жылдарга чейин, Кытай, Индия, Түштүк Африка өлкөлөрүнүн калкынын 

негизги бөлүгү жакырчылык чеги болгон 1.2$дын астында жашашкан. 

Жакырчылык чегин 1.2$ эмес, 2 $га көтөрүшкөндө, ошол эле Кытай, Индия, 

Түштүк Африканын өлкөлөрү сыяктуу көп аймактарда, жакырчылыкта жашаган 

кишилердин саны 2020-жылы 1.926 миллионду түзөөрү эсептелген. Учурда, 

жакырчылык чегинен төмөн жашагандарды, чектин үстүнө чыгаруу боюнча көп 

иштер жүргүзүлүп жатат. Мисалы, Кытайда 1990-жылдарда 1.2$ төмөн киреше 

тапкан жана ошого жашаган калктын саны 683 миллионду түзгөн. Кытай 2020-

жылы бул санды өтө азайтып, 56 миллионго түшүрүүнү пландап жатат. 

Кыргызстанда киши башына түшкөн улуттук киреше (ИДП) 1.219 долларды 

түзөт. Айына киши башына 101 доллар жана күнүнө 3.38 доллардан айланат.  

Коомдо керектөөчүнүн себети (tüketim sepeti) деген болот, бул ар бир адамдын 

жашоосу жана ден соолугун сактоосу үчүн керектөөчү тамак-аш, кызмат жана 

товарлардын минималдуу топтому болуп эсептелет. Мисалы, эмгекке жарамдуу 

бир кишинин, балдардын, пенсионердин бир жыл ичинде азыктанышы керек 

болгон минимум тамак-ашы бар. Атайын эксперттердин эсеби боюнча, бир 

жылда эмгекке жарамдуу бир киши белгилүү өлчөмдө тамак-аш (120 кг нан, 100 кг 

картошка, 69 кг эт, 200 кг ар түрдүү жер-жемиш, 90 литр сүт, ж.б.) жейт, ар кандай 

кызматтарды (болжолдуу коомдук транспортторду колдонушу, театрга, киного 

барышы, жылына сууга, светке газ канча төлөшү, ж.б.) колдонот, ар кандай 

товалардан пайдаланат (кийим кече, машина, ж.б.). Кыргызстан, Россия, Түркия, 

АКШ жана Германия сыяктуу ар бир мамлекетте, керектөөчүнүн себети эсептелген 

жана ар бир өлкөдө ар бир кишинин канча түр тамак-аш, канча түр кызмат, канча 

түр товардан пайдаланат, баары такталган. Мисалы, учурда Россияда булардын 

жалпы саны 156 (керектелген тамак-аш, кызматтар, товарлардын саны,), АКШ-300, 

Германия-475 болуп көргөзүлөт. Бирок бул керектөөчүнүн себети бир өлкөдө 

жалпы бир саны белгиленсе да, ар башка региондорунда мунун саны, мазмуну 

өзгөрүп турат. Мисалы, түндүк тараптагылар этти көбүрөөк жесе, түштүк 

тараптагыларда жер-жемиштин түрү көп. Россияда болсо бир жагында балыкты 

көп жешсе, экинчи жагында Бугунун этин көп жешет. Ошол себептен, 

керектөөчүнүн себети ар бир өлкөдө өзгөрөт, ар бир өлкө ичиндеги аймактарга 

жараша да айырмаланып турат. 



Керектөөчүнүн себети жеке эле бир кишинин бир жылдык керектөөлөрүн эсептеп 

чыгарбайт, ал ошол эле учурда коомдогу жашоо үчүн зарыл болгон каражат 

минимуму (прожиточный минимум) деген көрсөткүчтү тактоого да жардам берет. 

Жашоо үчүн зарыл болгон каражат минимуму- бул керектөөчү себетиндеги бардык 

тамак-аш, кызмат, товарларга кошуп, ошол кишинин жыл бою мамлекетке 

төлөөсү керек болгон минимум (үй, машина, ж.б. салыктары, балдардын мектеп 

чыгымдары, ж.б.) төлөө каражаттарынын топтомун билдирет. Эмгекке жарамдуу 

кишилер, балдар, пенсионерлердин жашоо үчүн зарыл болгон каражат 

минимумдары ар башка болот. Адамдын, жашоосу жана ден соолугунун 

сакталашы үчүн керектөөсү керек болгон минимум кызматтардан, тамак-аштар 

топтомунан ж.б.лардан колдонуусу болуп эсептелет. Мисалы, бир үй-бүлөдө 

атасы-апасы жана үч баласы бар болсо, ал үй-бүлөнүн бир жумалык жей турган 

тамак ашы, суу, свет, газга төлөй турган акчасы, милдеттүү башка чыгымдары 

болот. Атап айтканда сууктап кетпеши үчүн 2 кг эт, витамин жана минералдарды 

организмге алуу үчүн 2-3 кгдан болсо да ар түрдүү жашылча- жемиштер, ун-

талкан болуп баардык керектелүүчүлөрдүн акчасы канча сумманы түзө турган 

болсо, ал ошол өлкөдөгү жашоо үчүн зарыл болгон каражат минимуму болуп 

эсептелет. Керектөөчү бул каражаттарды кааласа да каалбаса да коротот. Эгер бул 

керектүү тамак-аштар кемисе, толук алынбаса, балдарда оору пайда болот, 

витамин жетишсиздиги, ж.б. чыгат. Ошол себептен ар бир өлкөдө өз базарына 

жараша жашоо үчүн зарыл болгон каражат минимуму (бул өзгөрүп турат) бар. 

Кыргызстанда акыркы 2018-жылдагы статистика комитетинин маалыматы 

боюнча киши башына жашоо үчүн зарыл болгон каражат минимуму 3.115 сомду 

түзөт. 

Жакырчылык маданияты: Жакырчылык өзүнчө бир маданият деген пикирге 

таянган Оскар Льюис, илимге жакырчылык маданияты деген түшүнүктү киргизген. 

Оскар Льюис өнүгүп бараткан өлкөлөрдө айыл жеринен шаар жерине көчүп 

келген мигранттардын, шаар тегерегинде шаар мейкиндигине жат формадагы 

жатак үйлөрдү (трущоба) курушканын, шаар мейкиндигине келишсе да шаардык 

боло алышпаганын, жакырчылыкты маданият катары шаар мейкиндигинде 

сакташаары менен жакырчылык маданияты түшүнүгүн түшүндүрүп берет3. 

Льюис 1960-жылдарда Мексикада жана кийинчирээк Кубада бул багытта өз 

изилдөөлөрүн жүргүзгөн. Льюис негизинен төмөнкү коом жана төмөнкү маданият 

деген терминдерди колдонгон, бирок илимий адабиятка Оскар Льюистин бул 

пикири жакырчылык маданияты деген аталышта кирип кеткен. Жыйынтыктап 

                                                           
3 Жакырчылыктын себептери дүйнөлүк деңгээлде так аныкталган жана төмөнкүлөр көрсөтүлөт: 

- Материалдык баалуулукка ээ болбоо (ата-тегинен эч бир материалдык баалуулуктун мурас 
катары өтпөшү) 

- Физикалык начардык (өтө арыктык, күчү-кубаттын жоктугу) 
- Изоляция (кайсы бир максаттарга жетүү аракетинде, бузуп өтүүгө кыйын болгон 

тоскоолдуктардын болушу) 
- Күчсүз абал 

- Жетишсиз катышуу  
- Убакыттын жетишсиздиги 

- Булганыч чөйрө жана чөйрөнүн булганышы 

 



айтканда, Льюстин бул көз карашында жакырчылык бул социалдык-маданий 

атмосферанын туундусу жана бул маданий туруктуу механизм катары муундан 

муунга өтүп турган хроникага айланган кубулуш. Муундан муунга өтүү, кызыктуу 

көрүнүш. Себеби колунда бар кишиден, өз баласына эмне мулкү болсо, мураска 

өтөт. А колунда жок жакырлардын баласына мурас катары бере турган эч бир 

мүлкү жок. Атасынан кандайдыр бир мүлктүн балага энчи катары өтпөшү, 

жакырчылыктын ал атанын баласында уланышын, муундан муунга өтүп 

калышын билдирет.  

Кыргыз коомунда бай, орто чарба жана кедей-кембагал деген үч катмар болгон. 

Бирок тарыхый маалыматтар көргөзүп тургандай, кедей –кембагалдын саап 

ичкенге 1-2 эчки же улагы гана болгон. Ал эми, чыныгы жакырлар булар жатакчы 

деп аталган катмар эсептелип, адабияттардагы “жатакчыны көргөмүн, үйү тургай, 

үрүп чыгаар ити жок” деген сөздөрдө айтылгандай, эң жакыр турмушта жашашкан. 

Алар малы болбогондуктан, жайлоого жана жаздоого да барышкан эмес.  
 

 

Гендердик теңсиздик 
2019-жылы 7-март күнү Жогорку Кеңештин депутаты Карамат Орозова 

парламенттин кезектеги чакырылышында жалпы аялзатын куттуктап, келип, 

конституцияда аял менен эркектин укуктары бирдей деген сүйлөмдү мисалга 

келтирди жана Кыргызстандын эч бир жеринде аял- акимдин жана аял 

губернатордун жок экенин айтты. Мыйзам боюнча, парламент депутаттарынын 

30% аялдардан турушу керек болсо, болгону 15% гана түзөөрүн айтып келип, 

мындан ары “депутатттардын 50 % аялдар болушун талап кылабыз!” деп айтты.  

Эртеси, 8-март күнү, Кыргыз Республикасынын тарыхында биринчи жолу 

Кыргызстандагы феминисттердин көчө журүшү болуп өттү. Ал көчө жүрүштө, 

тынымсыз: Аял укуктары!-Адам укуктары! Ала качуу бул кылмыш! Келиндер да адам! 

Сексизмге жол жок! деген сыяктуу көптөгөн чакырыктар айтылып жатты. Көчө 

жүрүшкө катышкандар, алгач Жогорку Кеңештин имаратынын алдына келип, аял 

укуктарын сактоо боюнча чакырыктарды айтып бираз турушту. Андан соң, баары 

Курманжан Датка айкелинин алдына келип, 10 мүнөттөй аял укуктары тууралуу 

сөз сүйлөштү. Курманжан Датка айкелинин кийин, Уркуя Салиеванын айкелинин 

алдына келип гүл коюшту. Себеби, Курманжан Датка, Кыргыз тарыхында 

гендердик теңсиздикти бузган, бузууга күчү жеткен аялзаты болсо, Уркуя Салиева, 

гендердик теңсиздиктин курмандыгы болгон. 

 

Аял менен эркек ортосунда биологиялык, физиологиялык жана психологиялык 

кээ бир табигый айырмачылыктар бар. Мисалы, физиологиялык айырмачылыкка 

эркектердин бетине сакал-муруттун өсүүсү, булчуң эттеринин чоң болушу, 

айрыкча, жүрөгү, өпкөсү жана мээсинин да аялдыкына караганда көлөмдүү 

болушун айтса болот. Мисалы, эркектин мээси, аялдын мээсине караганда 100-150 

граммга салмактуу жана чоң экендиги илимде далилденген. Мисалы, 

Кыргызстанда туулган бирок учурда германияда иштеген психолог окумуштуу 

аял Людмила Плетт (1949-), эркек менен аялдын ортосундагы физиологиялык 

айырмачылыкта эркек менен аялдын мээсин салыштырган (төмөндөгү сүрөттү 

караңыз). Анда, аял менен эркектин мээлери окшош, экөө тең эки жарым шардан 



турат. Болгону бул жарым шарлар арасында бири бири менен болгон байланыш 

аял менен эркекте ар башка жүрөт. 

 

 
Сүрөт- 3: Аялдын мээси 

 

 

 
Сүрөт- 4: Эркектин мээси 

Т. а. аял экиге бөлүнүп турган мээсинин эки жарым шарын бирдей, бир учурда 

рационалдуу колдонуп, сүрөттө берилгендей, аял бир учурда бир канча нерсени 

ойлонуп, жана бир канча ишти дароо жасай алганы үчүн, мээсинин эки тарабы, 

бири бири менен тынымсыз байланышта болот. Ал эми, эркек мээсин 

аялдыкындай бир учурда бир канча ишти чогуу жасоо менен жүргүзө албайт. Б. а. 

эркек бир ишти жасайт, аны бүтүрөт андан кийин экинчи бир ишке өтөт. Аялдын 

мээси сыяктуу эркектин мээсинин эки тарабы бири бири менен үзгүлтүксүз 

байланышта болбойт, бир тарабы иштеп турганда, экинчи жагы токтоп турат. 

Ошол себептен, эркек бир ишти аткарып жаткан учурда, экинчи бир ишти кошо 

ойлонууга, аны да жасоого жөндөмсүз. 

Бул абал, психологиялык айырмачылыкка да себеп болот. Аялдар аябай сезимтал, 

мээримдүү, жумшак, назик болушса, эркектер күч-кубаттуу, эрктүү, оор 

басырыктуу келип, аялдарга караганда бир топ рационалдуу (акыл-эске салып 

чечим чыгарган, максатка ылайык иш кылган, келечектүү ойлонгон, ж. б.) 

болушат. Мисалы, бала бакчада эле кыздар, эркек балдарга караганда 4 эсе көп 

сүйлөшсө, эркек балдар аз суйлөшөт бирок кыздарга салыштырмалуу 10 эсе көп 

ызы-чуу чыгарышат. Аябай маанилүү жана башкаларга айтылышы керек болгон 

бир канча сандагы маалыматты, бирдей сандагы кишилерге аялдар 20 мүнөттө, ал 

эми эркектер болсо 6 мүнөттө айтып жеткизишет. Себеби аялдар ал 

маалыматтарды айтып жатканда, алар өздөрүнүн пикирлерин, тийиштүү болгон 

сезимдерин жана эмоцияларын кошо кошуп, бир-эки саам ыйлап да коюшат. Бул 

мисалдарды берүүнүн себеби, аял менен эркек ортосундагы теңсиздикке 

жогоруда көргөзүлгөн физиологиялык жана психологиялык 

айырмачылыктардын да кээ бир учурда себеп болоорун билүү туура болот. А 

бирок, жогорудагы эркекке мүнөздүү оор басырыктуулук, күч-кубаттуулук, 

эрктүүлүк жана рационалдуулуктан улам, Исламда, Куран китебиндеги Ниса 

сүрөөсүндө, “үй-бүлөнү эркектин башкарганы оң”- деп жазылган. 

 

Гендер боюнча теориялар  

Гендер боюнча айтылган эң негизги түшүнүк феминизм (латын сөзү “femina”-аял) 

теориясы болуп эсептелет. Бул теориянын автору айтылбайт, себеби 

феминисттик кыймылдар 17-19 кылымдарда Европанын ар кайсы жеринде жүрүп 



турган. Феминизм- бул аялга багытталган саясий, экономикалык жана социалдык 

укуктарын коргоону максат кылган идеологиялардын топтому. Феминизм 

кыймылы негизинен батыш өлкөлөрүндө жүргөндүктөн, батыштагы бул 

кыймылды үч толкунга бөлүп караса болот:  

Биринчи толкун: 1848-жылы Нью Йорк штатындагы Сенека-Фоллз шаарында 

аялдардын укугун коргоо боюнча съезд өткөн жана бул съзедде атайын 

декларация кабыл алынып, анда “үй-бүлөлүү аялдардын жеке мүлккө ээ 

болуусу” жана “шайлоодо добуш берүү укугуна ээ болууга” жетишилген.  

Экинчи толкун: Бул толкун, 1960-жылдарга туш келип, “Аялдарды 

эркиндикке чыгаруу кыймылы” деп сыпатталат жана бул иш-чара аялдарды 

укуктук жана социалдык жактан эркек менен бирдей деңгээлге жеткирүүнү 

максат кылган. Б. а. аялдардын көп жактан укуктарынын чектелишин, бул 

экинчи толкун учурундагылар, аялдар эркин жашай албайт, бардык укук 

жана мүмкүнчүлүктөрү чектелген, аялдар эркектер сыяктуу бардык жерде 

эркин жана эркектер менен тең укуктуу болуусу керек дешкен. Ошол 

себептен, бул экинчи кыймыл, аялдарды эркиндикке чыгаруу кыймылы деп 

сыпатталган. 

Үчүнчү толкун: Бул экинчи толкундун уландысы жана болжолдуу 1990-

жылдарда башталып, ага чейинки болгон толкундардын жыйынтыгында 

ишке ашпай калган аракеттерди кайрадан карап чыгууга багытталган. Бул 

үчүнчү толкун бир топ кеңири масштабда жүргөн жана бул толкун ичинде 

сексуалдуулук маселесине багытталган феминисттер арасындагы сексуалдык 

согуштар деп аталган көп жылдык согушту да ичине камтыган. Кээ бир 

маалыматтар боюнча, бул сексуалдык согуштар 1970-жылдарда эле 

башталганы айтылат. Бул феминисттер арасындагы сексуалдык согуштарда, 

феминисттер менен лезбиан аялдар экиге бөлүнүшкөн жана эки топ 

бирикпей, өз өзүнчө порнография, садомазохизм4, транссексуалдык мамиле 

сыяктуу аялдардын өздөрүнөн чыккан, өздөрүн башкаларга эксплуатация 

кылууга шарт түзүп берген маселелерди кызуу талкуулашкан. Талкуулар 

ызы-чуулар менен коштолуп, сериялуу формада көп убакытка чейин 

созулган. Бул талкуулардан жыйынтыгында феминисттер арасында чоң 

жарака кетип, кыймыл антипорнографиялык кыймыл жана сексуалдык-

позитивдүү феминизм деп аталган эки топту пайда кылган. Бири 

порнографияны колдогон, экинчиси каршы чыккан. 

 

Квир-теория: Гендердин табияты тууралуу 20-кылымдын аягы ченде квир-теория 

деп аталган теория чыккан. Бул теория “гендер жана сексуалдык ориентация, адамдын 

биологиялык жынысы менен эле аныкталбайт, ал адамдын социалдык-маданий 

мейкиндиги жана жеке өсүп чоңойгон чөйрөсүнө карап да аныкталат”- деген идеяга 

таянган. Б. а. көчөдө кетип бара жаткан эркекти көрүп, бирок жакын барганда 

анын эркек эмес аял экенин билген учурда ага таң калуунун, ага карата туура же 

                                                           
4 Садомазохизм- жыныстык мамиле учурунда аялдарга карата өтө чыгармачылык мамиле жасалып, 
ойго келбеген жана аялдарды басмырлаган (эки колун байлап коюуу, ж. б.) оюндардын 
жасалышы. 



туура эмес мамиле көрсөтүү, ал эркектин биологиялык жактан эркек катары 

көрүнсө да, анын өсүп чоңойгон социалдык жана маданий чөйрөсү аны аял 

кылып койгонун кабыл алуу керектигин айтат. 

Жогоруда айтылган феминисттик кыймылдар, дүйнө коомчулугун аялдардын 

чындап эле эркектер сыяктуу бирдей укукка ээ болушпаганын билгизген, 

маалыматтандырган. Ошол себептен, 20-кылымдын аяк ченинен баштап, өзгөчө 

өнүккөн өлкөлөрдө, дүйнөдөгү гендердик теңсиздикти жоюуу үчүн, өтө көп иш-

аракеттер жасала баштаган. Атап айта турган болсок, Түштүк Азия, Африка, 

Жакынкы Чыгыш сыяктуу көптөгөн аймактарда миңдеген мектептер ачылган. 

Себеби билим алууда гендердик теңсиздик бул аймактарда өтө чоң ажырымга 

кептелип калган. Түштүк Азияда ооруган аялдардын саны көп болгондуктан, 

Дүйнөлүк Банктын финансылык колдоосу менен, аялдардын ден соолуктарын 

чыңдоочу бейтапканалар жана аялдарга тийиштүү эс алуучу жайларды куруу 

менен, 1990-жылдан баштап ал аймакта аялдардын орточо өмүр сүрүү курагын 15-

20 жылга узарышын камсыз кылышкан. Ошол эле 1990- жылдарда америкалык 

окумуштуу, адам мамилеси, өзгөчө аялдардын коомдогу орду боюнча көп китеп 

жазган Джон Грей (1951-) аял-эркек ортосундагы мамилени изилдеп “Эркектер 

Марс, аялдар Венера планетасынан келишкен” деп айткан жана 1992-жылы жазган 

Мужчины с Марса, женщины с Венеры аттуу китеби көпчүлүккө жагып, өзгөчө 

феминизм күчөп турган учур болгондуктан, бестселлерге айланган. 

1970-жылдарда Чыгыш Азия жана Латын Америка өлкөлөрүндө, атайын 

мамлекеттик программаларды кабыл алдыруу менен аялдардын оор кара 

жумушта иштегендерин азайтышкан. Өнүгүп келе жаткан көп өлкөлөрдө, 

аялдарды эркектер менен бирдей айлык алууларын камсыз кылышкан. Кээ бир 

өлкөлөрдө аялдар бийлик бутактарына келсе, аялдардын маселесин, гендердик 

теңсиздик маселесин көтөрүп, ондоого аракеттердин көрүлүшү мүмкүн деген үмүт 

менен, ал өлкөлөргө гранттарды берүү аркылуу кысым көрсөтүп, парламентте 

аялдарга атйынын квоталарды ачтырышкан, аялдардын санын көбөйтүүгө аракет 

кылышкан. Бул жагдайлар абалды бираз гана өзгөрткөн. Бул сыяктуу иштердин 

баары Дүйнөлүк Банк, Бүткүл Дүйнөлүк Аялдарды Коргоо уюму сыяктуу 

уюмдардын колдоосу менен ишке ашкан. Бирок канчалык көп иштерди жасашса 

да, дүйнөдө гендердик теңсиздиктин бир учу гана оюлган. Же укук, саясий 

турмушта активдүүлүк, социалдык жактан тең укуктуу жана бирдей 

мүмкүнчүлүккө ээ болуу жагынан дагы да болсо көп жылыш болбой, көпчүлүк 

бөлүгү ошол бойдон калган. Дүйнөлүк Банктын 2002 жылкы чыгарган бир 

илимий корутундусу боюнча, дуйнөнүн кайсы өлкөсүндө болбосун, аялдар 

эркектер менен тең укуктуу боло албайт. Ал тургай, аялдардын коом ичиндеги 

абалын көтөрүүгө багытталган иш-чаралар жасалса да, 2002 жылга карай, АКШ 

өлкөсүндө 20 %, аялдар жогорку башкаруучу бийлик бутактарында кызматта 

турса, Англияда 21 %, Кытайда 31 %, Россияда 42 % түзөт. Эмнегедир 50% болгон 

өлкөнү көрүү кыйынга турат. 

Жеке эле аз өнүккөн өлкөлөрдө эмес, көпчүлүк чыгыш өлкөлөрүндө аялдардын 

бийлик бутактарында болушу 8% ашпайт. Ал гендердик тең укуктуулукту 

дүйнөгө жайууга катуу киришкен Европа өлкөлөрүндө, т. а. Евробиримдик 



уюмунун эреже мыйзамдарын сактаган Чыгыш Европа өлкөлөрүндө да ушул 

учурда аялдардын бийлик бутактарында орун алышы 25% жетпейт. Бул боюнча, 

Энтони Гидденс, байлык, бийлик жана престиждин ээлери, кедей-кембагалдар, 

класстар деп тарыхтагы жана учурда уланып жаткан өтө түрдүү катмарлашуу 

тууралу көп иштер жасалса да, гендер боюнча коомдогу жикке бөлүнүү 

эмнегедир көз жаздымда калып келген, бирок гендердин өзү, катмарлашуунун эң 

ачык мисалдарынын бири болуп келген, деп белгилейт.  

Мисалы, Африканын кээ бир өлкөлөрүндө, аял, күйөөсү бар болгон учурда гана 

жеке мүлккө ээ болууга акысы бар. Күйөөсү жок аялдарга эч бир жеке мүлк 

мыйзамдуу түрдө берилбейт, ээ боло да албайт. Айрыкча, гендердик теңсиздик, 

бай өлкөлөргө караганда кедей өлкөлөрдө бир канча эсе көп болоорун дүйнөлүк 

өлкөрдү салыштырып изилдеген Деон Филмер жазып чыккан. Деон Филмер 

изилдөөлөрүндө, акыркы 30 жылдык тенденция анализделип, аз кирешелүү 

өлкөлөрдө, жумушсуздук көп болуп, аял укугу, аялдардын мүмкүнчүлүктөрү эч 

эсепке алынбай калаарын, эркектер кыйынчылык менен иш таап жашаган жерде, 

аялдарга иштин табылышы мүмкүн эмес абалга жетип калаарын тактап чыккан. 

Ал эми Кыргызстан табиятынан эле аялдарды сыйлаган жана алардын тең 

укуктуулугун коргогон өлкө болгондуктан мыйзам боюнча парламентте 30% 

аялдарга орун берилет жана Борбор Азияда биринчилерден болуп, аял президент 

Роза Отунбаева шайланган. Мисалы, учурда Кыргызстанда аял режисерлорду 

колдоо, аял ишкерлердин санын көбөйтүү боюнча атайын гранттар бөлүнүп, 

иштер жүргүзүлүп жатат. Ош, Жалалабад аймактарында суммасы 50 000$ га 

жеткен көлөмдүү гранттар сунуш клынып жатат. Кыргызстанда гендердик тең 

укуктуулукту камсыз кылуу жагынан жакшы иштер болууда.  

 

Гендердик терминдер  

Америкалык социолог Нейл Смелзер, жыныстык иденттүүлүктүн деген бүгүнкү 

күндө өтө татаалдашып баратканын белгилеп, аны биологиялык жыныс, гендердик 

иденттүүлүк, гендердик идеалдар жана жыныстык ролдор деп төрткө бөлүп көргөзөт. 

Биологиялык жыныс- бул айырмалоонун эң оңой түрү, себеби биринде бетине 

сакал, мурут өсөт, бирөөндө чачы узун, аял менен эркекте көбөйүү органдары 

башкача, ж. б. Гендердик иденттүүлүк: Бул маселеде Нейл Смелзер, чындап эле 

эркектин баары өзүн өз жынысына таандык деп эсептейби? Эркектер эркекмин 

дейби? Аялдар аялмын деп сезишеби? Себеби көпчүлүк батыш өлкөлөрүндө, өзү 

эркек болсо да аял сыяктуу сезген же аял болуп туруп, эркек сыяктуу 

кыймылдаган, эркек болгусу келгендер дайым болуп келет. Айрыкча, кайсы бир 

маалыматтар боюнча, мындан 10-15 жыл мурун Нарын шаарына жакын бир 

айылда, эркек баладай болгон, мектептегилердин баарын сабаган бир кыз болгон. 

Ал жакында эле жынысын эркек кылып алмаштырган. Себеби, кийин чоңоюп 10-

класска келгенде да дене түзүлүшү аялга окшошкон эмес, балким кайсы бир 

гормондору алмашкан же бузулган. Кийин Бишкектен эле аны операция жасап, 

эркекке которуп коюшкан. Себеби ал кыз эч качан өзүн кыз сезген эмес. Кыз 

болгусу келген эмес.  

 



Гендердик идеалдар  

Эркектин жана аялдын жүрүм-туруму боюнча аң-сезимге сиңген элестетүүлөр 

жана кабыл алуулар гендердик идеал болуп эсептелет. Мисалы, көпчүлүк 

тамекиге багытталган рекламаларда, тамекини эркек менен чогуу рекламалашат. 

Себеби, эркек тамеки чегет, тамеки эркекке тийиштүү гендердин-маданий идеал. 

Ошол эле рекламаларды карай турган болсок, аялдын үй-жумуштарын жасап 

жатканы, кайсы бир даамдуу тамак-ашты бышырганы көргөзүлөт. Демек, 

коомдун пикиринде, үй ичиндеги тирилчилик, аялга тийиштүү идеал катары 

кабыл алынат. Бирок кийин феминизмдин жайыла башташы менен, аялдарды 

офистерде, көп киши катышкан чогулуштарда көргөзүү, көбүрөөк боло баштады. 

Нейл Смелзер буларды мисал катары берүү менен, “акыркы 20 жылда гендердик 

маданий идеалдарда өзгөрүүлөр болууда” деп айтат. Мисалы, эркектер шим 

кийет, офисте иштесе галстук тагынат. Аялдар болсо, юбка кийишет, тамакты 

жакшы жасашат. Бирок гендердик идеалдарда өзгөрүүлөр өтө күчтүү жүрүп, эки 

тарап бири биринин идеалдарын бузушууда. Мисалы, белгилүү кыргыз куудулу 

Күмөндөр Абылов, 1990-жылдардага гендердик идеалдардын өзгөрүшүндө 

кыздардын шым кийгени тууралуу “алыстан карасаң юбка, ача калсаң эле шым” деп 

тамашага салат. Азыркы кыздар шым кийүү -эркекке тийиштүү идеал экенин 

билишпейт, себеби алар төрөлүп, бул жашоого социалдашып баштаганда эле, 

алардын апалары шым кийип жүргөн учур болгон. Жыныстык ролдор: Бул акыркы 

көрөткүчтө, аял эркектин жыныстык мамилеси эмес, өз өзүнчө жыныс катары 

алган, аткарган ролдору тууралуу сөз болот. Күнүмдүк турмушта, жашоодо аял 

эркектин иш-бөлүшүүсү, ага жараша укук жана милдеттери болот. Мисалы, 

өтмүштө, жыныстык ролдор ачык болгон, эркек иштеп тапканы менен үй-бүлөсүн 

камсыз кылган. Аялдар болсо, үйдө жумуш кылып, балдарды тарбиялаган. Бирок 

учурда жыныстык ролдор өтө эле алмашууда. Аялдар милиция бөлүмүндө 

офицер, Кытай, Түндүк Корея, Израил сыяктуу өлкөлөрдө аскерге барып кызмат 

кылышат. А бирок, аялдын табигый ролунда бала багуу бар, себеби аял өзү 

мээримдүү жана моралдык сапаты да эркекке караганда бир топ жогору болот.  

 

Гендердик-жыныстык чындыктар  

Жогоруда көргөзүлгөн гендердик идеалдар, жынысык ролдор, кээ бир гендердик-

жыныстык реалдуулуктар менен түз байланышта. Атап айтканда, гендер-бул 

илимде көп аныктамасы, ар башка түшүндүрмөсү бар бир түшүнүк. Бирок бул 

биринчи кезде жынысты билдирген термин болуп эсептелет. Аял же эркек же 

башка жыныс экенин көргөзгөн, билдирген түшүнүк-көрсөткүч. Эгер Жунгли 

токойлоруна барып, токойду аралап жүрүп, денесин жалбырактар менен жапкан 

бир адам баласын көрсөк, аны биологиялык дене түзүлүшүнө карап эле кайсы 

гендерге таандык экенин билүүгө болот. Бул гендердик өзгөчөлүк болуп 

эсептелет. Ал эми, нидерландиялык социолог Г. Хофстеденин (1928-) пикири 

боюнча, ошол эле адам баласынын кайсы бир социалдык-маданий шартта 

көргөзгөн кыймыл-аракети маскулиндик жана феминдик болуп экиги бөлүнөт. Т. а. 

эгер эркекке таандык жүрүм-турум (дароо башкаруу, үстүмдүк кылуу, сөгүнүү, 

мушташуу, ж.б) болсо анда ал социалдык-маскулиндик жүрүм-турум деп эсептелет. 



Аялдардын да мушташканын, эркекке таандык кылык-жорук көргөзгөнүн 

жашоодо көрүүгө болот, бирок кандай болгон күндө да бул кыймыл-аракеттер 

эркекке-мүнөздүү социалдык-маскулиндик жүрүм-турум болуп эсептелет. Мисалы 

кыргыздарда “малдаш урунуп отуруу” деген бар, бул социалдык-маскулиндик 

жүрүм-турум. Себеби, Кыргыз салттуу түшүнүгү боюнча эркектер ушундай 

формада отурушат. Көпчүлүк коомдор маскулиндик маданияттагы коомдор 

(патриархаттык түзүлүш) болуп эсептелет жана андай коомдордо эркектин дайым 

күчтүү болуп, аялдын ага баш ийүүсү негизги талап-тартип болгон. Аял кишине 

таандык журүм-турум (көпчүлүк учурда баш ийүү, дайым компромиске баруу, көп 

ыйлоо, учурушканда өбүшүү, ж. б.) болсо социалдык-фемининдик жүрүм-турум болуп 

эсептелет. Фемининдик маданияттагы коомдордо, эркектер жумшак, үнү акырын 

чыгып, майда-чүйдөгө көп кейип, аялга каршы сөз айта албай, аялга окшош болуп 

калат. 

Жыныстык ролдорго Кыргыздарды мисал берип көрөлү. Тарыхта Сак доорунан 

бери карай турган болсок, Кыргыздардын келип чыгышы тууралуу эң маанилүү 

жана илимий жактан кабыл алынган пикир, Кыргыздардын Енисей жана Теңир 

тоолук элдердин аралашышы менен келип чыккан эл деген пикирдин болушу. 

Андай боло турган болсо, Сактар да биздин ата-тегибиз болуп эсептелет. 

Ирандагы Бехистун таш тазуулардында Иран падышасына белек алып келген 

калпакка окшош баш кийим кийген Сак элчилеринин сүрөтү бар. Демек, 

Сактарга жана алардын Томирис аттуу кол башчысына биздин кандайдыр бир 

байланышыбыз бар. Б. з. ч. 7-6-кылымдарда Борбор Азия аймагындагы Сак 

элинен чыккан баатыр аял Томиристин абалын жогорудагы жыныстык ролдор 

маселеси менен карай турган болсок, Томирис аял катары үйдө бала багышы, 

аскер болуп атак-даңкы чыкпашы керек эле. Бирок тарыхта аты калды. Эркектен 

ашкан аскер башчы болду.  

Ошол эле сыяктуу, Кыргыздарга таандык жана болжол менен 15-16 кылымдарда 

жашаган Жаңыл мырза да Томирис сыяктуу аскер, бир атканда жаасына үч окту 

бир салып аткан кыйын жаачы аял болгон. Жаа атууда ага ал доордо эч ким тең 

келе алган эмес. Ал эми, кийинки 19-кылымда, Алайдан чыккан Курманжан 

датка, өз доорунун эң күчтүү даткасы эле эмес, алдына киши салбаган дипломат 

да болгон. Кыргызстандын бүт аймактарындагы ондогон манаптар, даткалар 

орустарга баш ийип, багынып бергенде, Курманжан датка кичине эле Алай 

жерин Орустарга бербей, киргизбей койгон. Орус генералдары эч ким менен 

сүйлөшпөй, Курманжан датка менен гана келишим түзүшкөн.  

Жогоруда айтылган Томирис, Жаңыл Мырза жана Курманжан Датка, эмне үчүн 

тарыхта айтылып калган, себеби алар коомдук кабыл алынган жыныстык 

ролдорунун чегин бузуп, аны ашышкан. Ошол доордогу эркектер жасай 

албагандарды жасашкан. Экинчиден, Кыргыз коому жана ошондой эле жалпы эле 

Түрк тектүү элдерде гендердик теңсиздик өтө катуу, системалуу жүргөн эмес. 

Ошол себептен, Кыргыз коомунан Томирис, Жаңыл Мырза жана Курманжан 

даткалар чыккан. Кыргыз эркектери аялдарга, алардын ийгилигине сый мамиле 

кылып, аялдарга коомдогу татыктуу орундарын беришкен. Мисалы, Манас 

эпосунда Тейиш Хандын тоюнда Манас Баатыр Кыз Сайкал менен эр сайышка 



түшкөн. Кыргыз салттуу түшүнүгүндө, эр сайыш бул кишинин майып болушу же 

өлүмү менен бүтүшү мүмкүн болгон салттуу оюн болгон жана бул оюнда 

аткарылган ролдор эркек жынысына таандык рол катары каралган. Бирок Кыз 

Сайкал менен Манас эрөөлгө чыгып, Манас “кыз бала экен өлтүрүп албайын” деп 

аяп мамиле кылган экен, Кыз Сайкал биринчи беттешкенде Манасты аз жерден 

атынан учура сайып коё жаздаган. Бул жерде сайышта кимдин жеңгени эмес, 

Кыргыз коомунда кыз Сайкал сыяктуу аял кишинин, Манас сыяктуу улуу баатыр 

менен сайышка түшүшүн эрөөн көрбөй, Кыз Сайкалдын эркек жынысына 

таандык ролду аткарышына каршы болбой, аны кабыл алышы, маанилүү жагдай 

болуп эсептелет. Ошол доордун эң алдыңкы баатыры, бет келип алдына киши 

чыга албаган Манас баатырдын Кыз Сайкал менен “сен аялсың, сен эркектен, мен 

сыяктуу Манас баатыр менен эр сайышка түшкөнгө укугуң жок” дебей, аны менен эр 

сайышка түшүүнү кабыл алганы маанилүү. Манасты башкаларда көп болбогон 

айкөл деп сыпаталышын, ар ким ар түрдүү чечмелегенге аракет кылышат. Бирок 

нагыз айкөлдүгүн ушул кыз Сайкалды өзү менен эр сайышка чыгуусуна каршы 

болбогонунан, аны аялсың дебей, эр жүрөктүүлүгүн баалаганынан көрүүгө болот. 

 

 
Сүрөт- 5: Кыргыз боз үйүндө салттуу (жыныска жараша) отуруу тартиби 

 

Бул жогорудагы сүрөттү жыныстык теңсиздик маселеси боюнча чечмелей турган 

болсок, бул жагдайды бир канча өңүттөн кароого болот: 

Биринчиден, сүрөттөгү көрүнүш, боз үй ичиндеги эркектер жана аялдар 

ортосундагы мамиледеги салттуу ирээттүүлүк. Кыргыздар арасында төр, 

босого, эр жак жана эпчи жак эч качан бирдей мааниге, бирдей мамилеге ээ 

болгон эмес. Төр дайым жогоруда, сыйлуу жерде, босого төмөндө болсо, 

сүрөттө көрүнүп тургандай, төрдү эркектер толук ээлебей, аял тарабы 

менен тең бөлүшкөн. Бул жерде баса белгилеп кетүүчү көрүнүш, аял-эркек 

таасиринин бозүй ичинде бирдей абалды камсыз кылынышы. Канчалык 

патриархаттык түзүлүштөгү коом деп эсептелсе да, төр эң сыйлуу, эң 

барктуу мейкиндик катары эркекке гана таандык болгон эмес. Кээ бир 

учурда үйдө эң улуусу аял киши болсо, ал аял төрдө отурган. Кыргыз 

коомунда аял-эркек ортосунда тең салмактуулук сакталганын төрдүн 



мисалында эле көрүүгө болот. Айталы, башка Ирандагы Шахсаван 

көчмөндөрүндө, дин таасири күчтүү болгондуктан аялдар эркектер менен 

чогуу бир дасторконго отурбайт. Демек, төр менен босого бул 

мейкиндиктин иерархиялык бөлүнүшү же салттуу иерархиялык 

ирээттүүлүк болсо, экөө тең аял-эркек ортосунда тең бөлүнөт. Бул эң 

маанилүү гендердик теңчилик.  

Эми, эр жак менен эпчи жак маселесине келе турган болсок, эр жак менен 

эпчи жак үй ичиндегилердин жыныстык же гендердик ирээтүүлүгү. Чакан бир 

бөлмөлүк бозүй ичинде, эркектер бир тарапка, аялдар бир тарапка деген 

жыныстык ирээттүүлүктү көргөзөт. Бул жерде да аялдардын гендердик тең 

укуктуулугу сакталган, б. а. боз үй бир бөлмөлүк түзүлүшкө ээ конструкция 

болсо, анын ичи аял эркекке тең бөлүнгөн. Эгер кыргыздарда гендердик 

теңсиздик системалуу түрдө бар болгондо, эркектер, бозүйдүн бир бурчун 

гана аялдарга берип коюшу да мүмкүн эле. 

Экинчиден, ар бир нерсенин чеги бар. Аял менен эркектин күнүмдүк 

турмуштагы мамилесинде да чек барбы? Болсо кайсы жерге чейин? деген 

суроого бул тема бозүй ичиндеги мамилени мисал кылып көргөзөт. 

Жашоодо аял менен эркек аралашып жүрө берген сыяктанат, бирок бозүй 

ичиндеги эр жак менен эпчи жак алардын ортосундагы көзгө көрүнгөн да 

көрүнбөгөн да кайсы бир чектердин бар экенин ачык далили. Эркектин да 

аялдын да мамилеси, ошол чектер ичинде калыптанат. Кыздар, эпчи жакта 

жатат, келин келсе да эпчи жакка көшөгө тартылат. Аялга тийиштүү салт-

санаа, ырым-жырым калыптанса, эр жакта эркекке мүнөздүү салт келип 

чыгат. Демек, бозүй ичиндеги ирээттүүлүк, улгайган кишинин, аялдын, 

жашардын чектерин эле көргөзүп бербестен, салт-санаанын да аралашпай-

бузулбай ошол чектер ичинде калыптанышына жана сакталып уланып 

келишине шарт түзгөн.  

 

Жыйынтыктап айтканда, ата иштеп акча таап келет, эне үйдө балдарды карайт, 

үй-турмушун көзөмөлдөйт деген бир учурдагы күчтүү социалдык гендердик система 

азыр көпчүлүк өлкөлөрдө бузулган. Ата сыртта иштеп акча тапса, апасы да кошо 

сыртта иштеп акча табат. Жогорудагы эркекке мүнөздүү физилогиялык жана 

психологиялык өзгөчөлүктөн улам, эркек буга көнө албай, учурда дүйнөнү 

жалгыз энеден турган үй-бүлөлөр өтө көбөйгөн. Экөө тең иштегендиктен, үй 

кыматчысы алып бала бактырып, же бала бакчага жөнөтүп иштөө менен маселени 

бираз чечишүүдө. Бул боюнча экинчи жагдай, ата да эне да сыртта иштеп акча 

таап, бирок дагы деле үй-жумуштары толугу менен эненин мойнунда болгон 

коомдор бар. Мындайда эркек, аялына караганда престиждүү жана көбүрөөк акча 

тапкан иште иштесе, аял негизги камсыз кылуучу катары эркекке бираз баш 

ийип, үй-бүлөлөр көбүрөөк сакталат. А тескерисинче, эркектен аялы көбүрөөк 

тапса, анда өзгөчө кыргыздар сыяктуу салттуу коомдордо, үй-бүлөдө эркек менен 

аялдын укуктарын өз өзүнчө коргоо күч алып, үй-бүлөлөр аз сакталат. Ал эми, 

көпчүлүк үй-бүлөлөрдө аялдын кирешеси эркекке караганда көп болсо, аял 



бийликти колуна алып, үйдө да чечимди өзү чыгара баштайт. Бул да кыргыз 

эркекке көп жакпайт.  

 


