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Антропогенез  

Антропогенез же адамдын келип чыгышы, чөйрөдө болуп жаткан биологиялык 

эволюциянын жыйынтыгында, учурда “адам” деп аталган акыл-эстүү кишинин 

(Хомосапиенс), физикалык тибинин тарыхый-эволюциялык пайда болуу 

процесси, адам деген формага киргендигин көргөзгөн адамга таандык эмгек 

жолунун башталышы, тилди колдонуусу- антропогенез деп аталат. Антропогенез 

бул адам баласынын жаралуу баскычы болгондуктан, бул багытты, антропология, 

генетика, палеоантропология сыяктуу илим тармактары карап, изилдеп келишет.  

Антропогенезди изилдеген, бүгүнкү генетика, байыркы тарыхты казууда, жаңы 

илимий табылгаларды табууда жаңы илим булагына айланууда. Мисалы, Африка, 

Азия, Америка, Европадан бирден кишилерди алып, алардын генин салыштырып 

туруп, алгачкы доорлордогу элдердин миграциясы кайсы аймактан кайсы тарапты 

көздөй болгонун билишүүдө. Ал тургай, ошол эле гендерди изилдөө менен адам 

баласынын кандай эволюцияга учураганын да билүүгө, божомол айтууга 

жетишүүдө.  

Генетиктер жер бетиндеги тирүү организмдердин дайым эволюция ичинде 

болоорун айтышат. Б. а. мисал бере турган болсок, бүгүнкү күндө биз теледен, 

гезит-журналдардан жана жеке жашообуздан көрүп жүргөн жаныбарлардын 

баары ит, кой, жылкы, карышкыр, тоок, ж. б. миң түрлүү тирүү организмдер бар. 

Генетиктердин пикири боюнча, ал тирүү организмдердин эволюциясы бүткөн деп 

айтууга болбойт, себеби эволюция эч качан токтобойт. Биз алардын азыркы 

абалын гана көрүп турабыз. Биз алардын 5000 жыл мурун кандай болушканын 

билбейбиз, алардын 5000 жылдан кийин алардын кандай абалда болоору тууралуу 

да так маалыматыбыз жок.  

Бардык тирүү организмдер, анын ичинде жаныбарлардын эволюциясы кандай 

бүтпөгөн болсо, адам баласынын эволюциясы да бүтө элек, бул бүтпөйт. Себеби 

эволюция, бул сөздүн өзү эле айтып тургандай, дайым кыймыл-аракетте болуп 

турган, кубулуш. Мисалга алсак, илгери дөө, алп деп сыпатталган чоң кишилер 

болгон. Кайсы элдин жомокторун караба, аларда дөөлөр тууралуу жомоктору бар. 

Сыягы бир учурда адам баласы, балким 3000, балким 30 000 жыл мурун азыркыдан 

чоңураак болгон. Мисалы, 2012-жылы Египетте узундугу 38 см болгон жана 

мумияланган бир манжа табылганы жана аны ренгенден өткөргөндө, адам 

баласына таандык манжа экендиги аныкталган. 1964-жылы Эквадор мамлекетинде, 

бир адам сөөгүнүн бир кичине бөлүкчөсү табылган. Клаус Дона аттуу австриялык 

археолог ал адам сөөгүн алып кетип, сөөктүн ДНК анализин чыгарганда ал бою 7.06 

см болгон жана 10 000 мурун жашаганы киши сөөгү экени аныкталган. Ал сөөк 

табылган Эквадордогу аймактын аты Аямар деп аталган жана бул сөз алп кишилер 



көрүстөнү дегенди билдирген. Мындай маалыматтарды айтуу менен, 10 000 жыл 

мурун адам баласынын бою 6-7 метр болчу деп айтуу кыйын, бирок ошол учурда 

чындап эле чоң кишилер салыштырмалуу көп болгон. Алрдын гени сакталып, 

кийин баатырлар, дөөлөр же алп деп аталган чоң албеттүү кишилер да жаралса 

керек. Мисалы, Манас баатыр төрөлгөндө аны 6-7 аначы аял (аялдарды төрөткөн 

аялдар) араң көтөрүшкөнү, майды оозантканда карын-карын майды жегени, 

эпосто көркөмдөлүп айтылат. 2000-жылдан кийин, Нарындагы Тайлак баатырдын 

күмбөзүн реконструкция кылууга өкмөттөн акча бөлүнүп, күмбөздү ошондо ачып, 

4-5 киши көргө киришкен. Ошондо кирип чыккандардын айткандары боюнча 

көрдүн ичи чоң бир бөлмө сыяктуу болуп, жерде тизилип төрт сөөк жаткан. 

Алардын бирөө жашыраак бала сыяктуу, ал эми бирөө болсо сөөктөрү өтө эле чоң 

болгон. Сыягы Тайлак баатырдын сөөгү ошол болсо керек, деп айтышкан. Демек, 

өтө чоң кишилер акыркы 18-19 кылымда да бар болгон. Нарында бою 2 метр 20 

сантиметр болгон Жеңишбек деген бала болгон. Ошол бала, ошол Тайлак 

баатырдын тукумунанбы белгисиз, бирок ал бала ошол күмбөздүн жанындагы 

айылдык болот, демек, алптык өзгөчөлүк ген аркылуу өтүп келген. 

Митохондриялык Ева: Орус окумуштуусу палеонтолог жана биолог Александр 

Марков, учурдагы ДНК анализи аркылуу генди изилдөөдө азыркы кишилердин 

Евага же Обо энеге барып такалааары чындык экенин генетика илимини далилдеп 

жатканын белгилейт. Азыркы кишилердин Обо энеге барып такалаары динде 

өзгөчө Ислам дининде мурун эле айтылып келген. Бирок бул сөздөр илимий 

чындыкка туура келбейт, диний ишеним деген пикир менен кабыл алынбай 

келген.  

Азыркы кишилердин Обо энеге байланышынын генетикалык далилдерине кенен 

токтоло турган болсок, генетикада митохондрия деген түшүнүк бар. Бул аялдардын 

гана организминде боло турган жана эне аркылуу өткөн бир ген болуп эсептелет. 

Бул энеден өткөн гендин баары эмес, анын бир гана бөлүкчөсү. Бул ген энеден 

эркек балага да кыз балага да өтөт, бирок кыз бала гана кийин өз балдарына 

өткөрөт, бирок эркек баладан өтпөйт. Эркек бала, ал митохондрияны алса деле, 

негизинен өз генин, атасынан алган, эркек тарабынан келген гендерди баладарына 

берет. Мектепте биология сабагында адам баласы жана бардык тирүү жандыктар 

клеткадан турат, деп окуганбыз. Бирок илимде ошол клеткаларды түзүп турган 

андан да майда материя бар, ал митохондрия деп аталат. Адамдын жана ар бир 

жаныбардын митохондриясы ар башка формада болот. Азыр ДНКсын 

аныктаптыр... ДНК жыйынтыгы көргөзүп турат.. деген сөздөр, митохондриясын 

текшергенин билдирет1. Митохондрия эркекте да аялда да бар. Болгону ал 

эркектен балдарына өтпөйт, аялдар линиясы аркылуу кийинки муунга өтүп 

туруучу касетке ээ.  

Ошол эле Александр Марков митохондриянын изилдениши менен, азыркы адам 

баласынын келип чыгышы боюнча, Митохондриалдык Ева деген түшүнүк тууралу 

айтат. Бул Митохондриалдык Ева түшүнүгү, “азыркы адамдар бир энеден тараган” 

деген идеяны билдирет. Ал эненин ким экенин тактаган илимде анык жообу жок 

                                                           
1 ДНК менен изилдөө бул кийин акыркы 15-20 жылда чыккан палеогенетикага таандык ыкма. 1000 
жыл болгон сөөк табылса, аны кимдики экенин тактап көргөзүп коет. 



болгонуна караганда, динде айтылган Обо эне же Ева, бул адамзаттын биринчи 

энеси болгону чындыкка жакын. 

Бир жагынан, учурдагы так маалыматты берген генетика азыркы адамдардын бир 

энеден тараганы тууралуу жыйынтыгы, Ч. Дарвиндин адам баласынын 

эволюциялык жолу тууралуу пикирин жок кылат. Эгер Ч. Дарвиндин теориясы 

туура болгондо, генетика илими ошол Митохондриялык Еванын маймыл сымал 

болгонун кошо далилдеп көргөзөт эле.  

Митохондриялык Ева боюнча ДНК анализдери, азыркы адам баласынын алгачкы 

жаралуу локализациясы, мындан 160 000-200 000 жыл мурун Чыгыш Африкада 

жаралганын көргөзөт. Бул жыйынтык, буга чейин антропология, 

палеоантропология жана археология илимдеринде айтылып келген жыйынтыктар 

менен дал келүүдө. Өзгөчө археологиялын изилдөөлөрундө айтылган, эң алгачкы 

акыл-эстүү жандык деп аталган хомо сапиенстин да ушул Чыгыш Африкада буга 

чейин 160 000-200 000 жыл арасында жаралганы тууралуу маалымат менен дал 

келет. 

Адамда жана бардык тирүү организмдер клеткадан турат жана ар бир клетканын 

өзөгүндө 23 жуп хромосома болот. Булардын 22 жубу аял менен эркектин экөөндө 

тең болот, себеби булар аялды да эркекти да жаратат. Аял менен эркектин буту-

колу, башы, дене тузүлүшү баары негизинен окшош болушунун себеби 23 жуп 

хромосоманын, 22 жубу аялда да эркекте да бар болгонуна байланыштуу. Бирок 

23-жубу, XY-жыныс жубу деп аталат жана ошол хромосомалар, аял менен эркекти 

бөлөт. Тактап айтканда, жаралган балада бир Ү-хромосома жана бир Х-хромосома 

болсо анда эркек, эгер эки Х-хромосома болсо, анда кыз жаралат2. 

Эми, илимде Ү-хромосома Адама деген түшүнүккө бираз токтолуу туура болот. 

Эркектердеги Ү-хромосоманын ДНК анализин изилдеп көрүп, Ү-хромосоманын 

кимге барып такалаарын тактаганга аракет жасалган. Себеби, Ү-хромосома бул улам 

бир эркектен экинчи эркекке өтүп, жок болбой ушул күнгө чейин келген. Эгер 

андай болсо, эң биринчи Ү-хромосоманы алып жүргөн эркек ким деп изилдегенде, 

учурдагы генетика “диндеги Адам ата болгон бирок ал митохондриялык Ева көргөзгөн 

аялдан мурун жашаган”, деген пикир айтылат. Б. а. Митохондриялык Еванын ДНК 

анализи эң биринчи жаралган аялдын, мындан 160 000-200 000 жыл мурун 

жашаганын айтса, Ү-хромосома жыйынтыгы боюнча так датасын айта алышпайт, 

бирок эркек атанын Евадан мурун жашагандыгын көргөзөт. Б. а. эркектин Ү-

хромосома текшергенде, эң биринчи эркек же эң биринчи ата болгон эркек 200 000 

жылдан мурункуга туура келет.  

Бирок генетика илими, биринчи ата менен биринчи эненин жаралышын, диндеги 

маалыматтарга өтө жакын экенин мойнуна алган жана ошол себептен 

Митохондриялык Ева жана Ү-хромосома Адама деген диндеги Адам ата менен Обо 

энеге тийшитүү терминдерди колдонуп жатат. Бирок генетика илими, биринчи ата 

менен биринчи эненин эки башка доордо жашаганын көргөзгөн илимий 

жыйынтыкка жана ортодогу убакыт боюнча келип чыккан айырмачыкка так жооп 

                                                           
2 Хромосомалар ДНКнын молекулалары деп да аталат. ДНК деп формасы бирбирине оролгон эки 
спирал сыяктуу түзүлүш айтылат. Ал эми ДНКнын бир аты ген болуп эсептелет.  
 



бере албай жатат. Бул биринчи ата менен биринчи эненин жаралышындагы ортодон 

келип чыккан убакыттын чоң айырмасын кайра эле динден издөө туура болот. 

Динде “Адам ата биринчи жаралган” деп айтылат. Генетикадагы биринчи ата да 

биринчи энеден мурун жаралган. Экинчиден ортодо эмне үчүн убакыт боюнча чоң 

айырмачылык бар? деген суроого, кайра эле диндеги Адам ата менен Обо эненин 

бейиште жашаганы жана ал жакта убакыт деген түшүнүк жок болуп, Адам атанын 

да Обо эненин да өлбөс болгонун мисал катары берүү балким туура болот. Өлбөгөн 

адам биринчи энеден 40-50 000 жыл мурун эмес, миллион жыл мурун жашаса да, 

генетика көргөзгөн биринчи атанын биринчи энеден бир топ мурун жашагыны 

тууралуу түшүнүккө дал келет. Биринчи ата, канча миң жыл мурун жашаса да, 

балалуу болбой жана өлбөй эле жашашы мүмкүн. Кийин Обо эне Адам атанын 

кабыргасынан жаратылгандан кийин, азыркы адам мууну улана баштаган болуусу 

керек. Бул диндеги айтылган маалыматты толугу менен тастыктайт.  

Азыркы адам баласынын эң түпкү атасы, же биринчи ата болгон эркек, 200 000 

жылдан мурун жашаса, ал эркектин Ү-хромосомасы, кийинки муунга же баласына 

кайсы бир аялдын жардамы менен өткөнү чындык. Себеби аялдын жардамысыз, 

бала төрөлбөйт. Демек, Ү-хромосоманы атадан алып, балага өткөрүп берген ортодо 

бир “эне” бар. Аялдын митохондриялык ДНКсын анализдесе, ал биринчи ата 

болгон эркек дооруна туура келбейт, андан кийин жаралган. Ал ДНК кийинки 

дагы канча миң жыл кийинки бир аялды “эң биринчи эне” деп көргөзүп жатат. 

Генетика илими болсо буга жооп таба албай келет.  

Бул сөздү жыйынтыктоо менен, генетика илиминин бир чоң салымы, эркек 

тарабынын Ү-хромосомасы менен аял тарабынын Митохондриялык Евасын 

анализдеп, “эң биринчи ата” менен “эң биринчи апанын” эч бир шимпанзе же 

горилла сыяктуу маймыл тектүү жаныбарга байланыштырган жок.  

Илим өз багыты менен, адам баласында жоголбой ХҮ-хромосомалары бар 

клеткаларды (себеби клеткалардын өзөгүндө хромосомалар турат) изилдөө менен, 

адамзаттын келип чыгышын тактоого аракет жасайт. Бирок ошол эле клетка 

тууралуу жана ал клеткаларындын адамда сакталышы тууралуу ислам дининде да 

айтылат: 

 
Адамда, тээ моюндан башталып, куймулчактын үстүнө чейин келген арка деп 

аталган сөөктөр тизмеги бар. Аркынан бүткөн жеринде акыркы уч сөөк катары 

көрүнгөн бир сөөк бар. Буга Кыргыздар чычаң дешет. Исламда Абу Хурейра аттуу 

сахабага Мухаммед (Саллалоху алейхи ва саллам) пайгамбарыбыз минтип айтты: - 

Адамда бир сөөк бар. Ошол сөөк биринчи жаралып, андан кийин адамдын башка сөөктөрү, 

дене бою жаралган. Адам өлүп жок болсо да ошол биринчи жаралган сөөгү жок болбойт. 

Кыямат күнү келгенде, ошол сөөк аркылуу адам кайра калыбына келет. Абу Хурейра: - Ал 

кайсы сөөк? деп сурады пайгамбардан. Пайгамбар: -Ал чычаң (орусча: копчик)! деп 

жооп берди. 

Англиялык микробиологдор, андан кийин кытайлык окумуштуулар жана 

кийинкиси йемендик окумуштуулар ошол хадисте айтылган чычаңды текшерп 

көрүүгө аракет кылышкан. Алар алгач өлгөн адамдын денесин толук өрттөшкөн. 

Андан кийин биринчи 1000 градус ысыкта күйгүзүп, бирок буга кйбөй койгондо, 

6000 градустук ысыкта күйгүзүшкөн. Андан алып 200 градус суукта тоңдурушкан, 

айнек жана болот кылкылдап ээрип кеткен эң агрессивдүү кислотага салышкан, эң 

күчтүү радиоактивдүү шоолага кармашкан. Бирок жыйынтыгында карашса, ошол 



чычаң деп аталган сөөк кызырап, ар түрдүү өңгө кирсе да, сөөк ичиндеги “жашоого 

жөндөмдүү клеткалар” тирүү бойдон калган. 

 

 

Этногенез 

Этногенез- байыркы грек тилинен (этно-уруу, эл, генез-келип чыгуу, пайда болуу) 

келген жана кайсы бир этногенез процесси жыйынтыгында этнос келип чыгат. 

Мисалы, Кыргыздарды карай турган болсок (төмөндө формага караңыз), Кыргыз 

элинин этногенезинде, так убактысын айтуу кыйын, бирок Кыргыздардын өзүнчө 

этникалык топ катары алгачкы өзөгү б. з. ч. жылдарда эле түзүлгөн. Ошол 

түзүлгөндөн баштап, төмөндө формада көргөзүлгөндөй спиралга окшош түрдө, 

ошол чакан этникалык ядро, доорлор алмашкан сайын, өнүгүп жүрүп отурган. Б. 

а. Кыргыздардын ичине, башка этникалык компоненттер саясий, экономикалык, 

социалдык, ж. б. себептерден улам кошулган; сан жагынан көбөйгөн учурда 

Гяньгунь го деген атты алган мамлекет түптөлгөн; башка өлкөлөр менен болгон чыр-

чатактардын жыйынтыгында, алсыз болуп бир учурда жеңилген; Енисей Алтай, 

андан кийин азыркы Ала Тоого жер которушкан, ал жерлерде жашаган башка 

этникалык компоненттер менен аралашышкан; улам биригип же чачырап 

тарыхтын өтө түрдүү саясий, экономикалык курч окуяларын жеңип өтүп, аягында 

төмөндө формада көргөзүлгөндөй өзүнчө чоң этноско айланган.  

 

 
1-форма: Аалгачкы өзөктөн этноско чейинки этногенездин өсүүсү  

  

 

Тарых, көптөгөн доорлору менен, эч бир элди бир аймактан көчүрбөй, эч ким 

менен аралаштырбай, бир тектүү өзүнчө эл болуп калыптанышына шарт түзгөн 

эмес. Тарыхтагы ондогон балким, жүздөгөн этникалык майда жана чоң топтордун 

бири бирине ассимиляция болуп, жоголуп, аралашып, бир мамлекет куласа, 

ордуна башкасы түзүлүп, ар башка этникалык топтордун улам бир мамлекеттин 

курамынан чыгып, экинчисинин ичине кириши, өтө аралашышы менен этногенез 

процесси тынымсыз жүргөн. Тарыхтын жуздөгөн кылымдары ичиндеги согуштар 

же кайсы бир саясий өзгөрүүлөрдөн улам, элдердин, бири бири менен өтө 

татаалдашкан, тынымсыз аралашуусу, ирээтсиз этногенез процессинин жүрүшүн 

камсыз кылган жана аягында учурдагы элдер келип чыккан. 

 



 

 
Сүрөт- 1: Кыргыз этнониминин 

метафоралык өзгөчөлүгү 

Сүрөттөгү Кыргыз деген жазуусу бар калпакты, 

кыргыздардын этногенезинин жыйынтыгы 

мисалында салыштырмалуу түрдө түшүндүрө 

турган болсок, бул жерде метафоралык (кыйыр 

түрдө) маани жатат. Тактап айтканда, жогоруда 

этногенезге аныктама бергенде тарыхтагы 

жүздөгөн этникалык майда жана чоң топтордун 

бири бирине ассимиляция болуп, жоголуп, 

аралашуусунун жыйынтыгында, этнос же эл деп 

аталган акыркы формадагы этникалык 

бүтүндүктүн келип чыгышы деп карай турган 

болсок, бүгүнкү Кыргыздар да так эле ошол 

жүздөгөн этникалык майда жана чоң топтордун 

аралашуусунан өткөн, ондогон башка топторду 

өзүнө ассимиляция кылуу жыйынтыгында эл 

болгон. 

 

Ал эми, калпакта Кыргыз деген жазуунун көргөзүлүшү, Кыргыз деген аттын, 2200 

жылдан бери жоголбой шапка же калпак катары сакталып келишин билдирет. 

Себеби, бул шапка астында, тынымсыз аралашуулар, ассимилияциялык 

процесстер жүрүп, көп эл тарыхта жок болуп кеткен, бирок канчалык аралашса да 

кыргыз деген этноним туруктуулукту сактай алган.  

Этногенез боюнча эң негизги теориялардан Лев Гумилёвдун “Этногенез жана 

жердин биосферасы” деп аталган эмгегиндеги Этногенездин пассионардуулук 

теориясына кайрылуу жетиштүү. Бирок Л. Гумилёв тууралуу бир маселени да ушул 

жерде айта кетүү туура болот. Л. Гумлёвдун айткан пикирлери, салттуу илимий көз 

караштар рамкасынан өтө чыгып, өзгөчөлүктү жаратканы үчүн, учурунда катуу 

талаш-тартыштарга, тынымсыз талкууларга себеп болгон. Натыйжада, Советтик 

окумуштуу болгон Лев Гумилёвдун пикирлери, Советтер Союзу мейкиндигинде 

да анын сыртында да илимде туруктуу бир ордун таба алган эмес. Ал эми азыркы 

учурда, Орусия, Казакстан, Өзбекстан сыяктуу өлкөлөрдө Л. Гумилёвдун 

Этногенездин пассионардуулук теориясы этнос боюнча теория катары окутулуп 

жатат. 

 

Этногенездин пассионардуулук теориясы  

Лев Гумилев 1939-жылы, өз сөзүндө: Эмне үчүн Александр Македонский Европадан 

чыгып, Борбор Азияга жана Индияга чейин барган? Ал жакка баруу менен Македонский эч 

деле пайда тапмак эмес, Европада деле жетиштүү аймактарды басып алган. Анын өтө 

алыс жерлерге чейин басып алуусу менен ага бир гана нерсе керек эле. Ал даңкка жетүү! 

Атактуулукту эңсөө болгон. Бул чоң жана өзгөчө бир эңсөө сапатына мен 

“пассионардуулук” деп ат бердим, деп айтат. Бул сөз латын тилинде пассио – эңсөө, 

бир нерсеге жетүүгө болгон эңсөө деген сөздөн келет. 

Кишилер бири биринен жеке адеп-ахлагы, психологиялык өзгөчөлүгү, акыл-эсинин 

өзгөчөлүгү сыяктуу көп жагынан айырмаланып, өзгөчөлөнүп турат. Бирок алардын 

арасында жеке энергетикасы өтө өзгөчөлөнгөн, күчү, потенциалы жөнөкөй 



турмушта жашоого батпай ашып-ташып турган кишилер да болот. Буларды Л. 

Гумилёв пассионарийлер деп атайт. Жогоруда берилген Александр Македноский-

пассионарий болгон. Кыргыз тарыхынына мисал бере турган болсок, Манас баатыр- 

пассионарий болгон. Себеби ал жеке энергетикасы, күчү, потенциалы жөнөкөй 

турмушка батпай ашып-ташып турган киши болгону үчүн, кулаалы таптап куш 

кылдым, курама жыйып журт кылдым деп өзү айткандай, чачылган Кыргыз элин 

жыйнаган. Манас баатырдын күчү менен Кыргыз эли, 90 000 аскери бар чоң элге 

айланган. Манас эпосундагы Чоң Казат окуясында Кыргыздын колу 90 000 

кишиден турган.  

Чыңгыз хан-пассионарий болгон, ал Евразиядагы эң чоң империяны курган. 

Наполеон, Ататүрк, Ленин, Сталин баары пассионарийлер болушкан. 

Пассионарийлер, жөнөкөй жашоого, кадимки эл жашаган жашоо циркуляциясына 

ыраазы болушкан эмес, алардын жеке энергетикасы ашып-ташып тургандыктан 

бар болгон жашоо түзүлүшүн дайым бузушкан. Жаңы, өзүнүкүн түптөп, ошону 

башкаларга кабыл алдырышкан.  

Эмне үчүн элдер өнүгүп, башкаларды өзүнө каратып күчтөнүп кетет? Эмнеге алар 

кээде начарлап, күчүн жоготуп, кулап да калышат? деген суроого, Л. Гумилёв, 

пассионарийлерге байланыштырып жооп берет. Эгер коомдо пассионарийлер 

көбөйүп кетсе, ал өлкө тез күчтөнөт, себеби пассионарийлер ал коомдун салттуу 

жай өнүгүүсүн бузуп, алдыга тездик менен сүйрөйт. Ал эми пассионарийлери 

азайып же жок болгон коом болсо, ал начарлайт жана кулайт. Элдин келип 

чыгышы да, жок болуп кетиши да пассионарийлерге байланыштуу. Б. а. 

пассионарийлер, айланасына күч топтоп, өз этникалык чакан биримдигин 

башканын курамынан бөлүп чыгып, жаңы бир элдин өзөгүн түзөт. А эгер 

пассионарийлери жок эле болсо, аларын жоготкон эле болсо, алар жок болуп да 

кетет.  

Эмнеге тарыхта укмуш гулдөгөн шаарлар курулган? Эмнеге азыркы учурда, супер 

кирешелүү компаниялар курулуп жатат? Азыркы учурда эмне үчүн Майкрософт, 

Фейсбук, Гуугл, Амазон сыяктуу компаниялардын жылдык кирешеси бир канча 

миллиард долларды түзөт? Баары, пассионарийлерге байланыштуу. Ал иштердин 

артында туруп, башкарып, багыт берип жаткан пассионарийлер бар. 

Тыйындын эки бети болгон сыяктуу эле, эч бир шаар, мамлекет же бир компания 

дайым көкөлөп, өнүгүп жогоруда жүрө бербейт. Себеби энергиянын жана 

энергетикасы күчтүү кишилердин азайган же түгөнгөн учуру болот. Айрыкча, 

энергия азайган же түгөнгөн учурда, коомдо башка бир катмар болгон 

кылмышкерлер, сойкулук кылып жан сактагандар, жалкоолор, кызыл-кулак 

алдамчылар, коррупционерлер, иштен качкан зыянкечтер, ж. б. деп аталган 

субпассионарийлер коомдо көп көрүлө баштайт. Б. а. пассионарийлер элди, коомду, 

өлкөнү өнүктүргөн, алдыга сүйрөгөндөр болсо, субпассионарийлер, энергиясы, 

потенциалы жок, коомго пайдалуу болуу, кызмат кылуу оюна да келбеген жана бар 

болгон энергетикасын, коомдун өнүгүшүнө тоскоол болгон, артка тарткан 

кылмыш, сойкулук, жалкоолук, алдамчы-коррупционерлик сыяктуу терс 

жолдорго сарптагандар болуп эсептелет. Субпассионарийлер ар бир коомдо бар, 

бирок ар бир коомдо субпассионарийлер болгон санда пассионарийлер болбойт. 



Б. а. субпассионарийлер менен пассионарийлер ортосундагы тең салмактуулук 

коомдо дайым сакталбайт. Коомдо субпассионарийлер дайым бар болсо, 

пассионарийлер кээде жок, көпкө чейин жаралбайт. Пассионарийлер аз болсо, же 

жок болсо, субпассионарийлер коомду артка тартып кетет, кулоо башталат. 

Коррупция өтө өнүгүп, бийлик менен чырмалып калган учуру, бийликтегилердин 

субпассионарийлерден турганын көргөзөт.  

Этногенез боюнча теорияларда, Л. Гумилевдин пассионардуулук теориясы менен 

чектелип, калган теорияларды, этногенез менен өтө тыгыз байланышы бар болгон 

этностун келип чыгышы боюнча пикирлерге багыт алат. 

 

Кыргыздардын этногенези 
 

Кытай жылнаамаларында кыргыз деген этноним Гяньгунь го деп берилген. Кытайдын 

тарыхчысы, б. з. ч. 3-кылымда жашаган Сыма Цянь, Кытайдын кайсы бир аскер 

башчысы, түндүктөгү бир канча эл менен чогуу Гяньгунь го деп аталган бир 

мамлекетти багындырганы тууралуу жазат. Сыма Цянь Гяньгунь го деп берген, “го”- 

Кытай тилинде мамлекет дегенди билдирген. Ошол “го” деген терминден улам, 

Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы деген чоң майрам өткөрүлгөн. 

Тарыхчылар, Сыма Цяндын ошол Гяньгунь деп берген элин, Кыргыздар деп 

чечмелешет. Б. а. Гяньгунь деген термин, Кыргыз деген этнонимдин кытайча 

транслитерациясы-айтылышы болуп эсептелет.  

 

Учурда Орусияда Башкирия деген автономдуу аймак бар. Башкирлердин келип 

чыгышы тууралуу өздөрүндөгү бир уламыш боюнча, Башкир эли төмөнкү Урал 

аймагына бир карышкырды ээрчип келишкен. Ошол карышкырдын астыга түшүп 

жол башташы менен Башкыр (баш курт=башап жүргөн карышкыр) деген ат этноним 

катары Башкыр эли алышкан, деген уламыш бар. Төмөнкү Урал деп аталган Урал 

тоолорунун төмөн жагына келип жайгашкандан кийин, көптөгөн башка 

этникалык топтор Башкыр элине келип кошулушкан. Учурда, Башкыр элинде 

кырк уруу бар жана ал уруулардын бири Кыргыз деп аталат.  

1913-жылы арап графикасында жазылган Шуро деп аталган журналда, башкырлар 

арасындагы Кыргыз уруусунун санжырасы жарыяланган. Ал санжырада Кыргыз 

уруусунун башчысы катары Коркут ата болуп көргөзүлөт. Ал эми башкырлар 

арасындагы Кыргыз уруусу боюнча жазылган башка Башкыр санжыраларында 

болсо, Кыргыз уруусунун башчысы катары Кандыр бей, Калдар бей деген аттар 

айтылат. Калдар бей, анын баласы Ахмед бей, анын баласы Мухамед бей, анын баласы 

Джана бей, анын баласы Кушук бей. Буга чейинке аталардын кайда жашаганы 

тууралуу маалымат жок, бирок ал санжыра боюнча акыркы Кушук бей, учурдагы 

Башкириянын аймагында жашаган. Кушук бейден да генеология нары уланат. 

Кушукбейдин Аккуш бей жана Куккуз бей деген эки уул. Куккуз бейден Кылчан 

жана Тануч.  

 

Ал эми бүгүнкү Кыргыздарга келе турган болсок, Кыргыздардын 

антропологиялык өзгөчөлүктөрү, алардын ак жуумал-блондин, сары-кызыл чачтуу, 

көк көздүү болушканы жөнүндө бири бири менен байланышы жок кытай, арап 

жана перс жазма булактары жазышкан. Кайсы бир кытай жылнаамасында б. з. ч. 



3000 жыл мурун, Кытайдын чегине, ак жуумал, сары чачтуу бир эл келип токтоп, 

чек арадан бери өтпөй, Кытай менен көпкө согушкан. Алардын ким болгону 

тууралуу маалымат жок. Сыягы, алар индоевропалыктар же Арийлер болушу 

мүмкүн, себеби Арийлер дайым бир жерге токтобой көчүп турушкан, жана алар 

Иран, Индияга барып, ал жерде да токтобой, жогору, Кытайды көздөй кетишкен 

болсо керек. Ал эми, Кытай жылнаамасындагы б. з. ч. 3000 жыл мурун, Кытайдын 

чегине, ак жуумал, сары чачтуу бир эл келип токтоп, чек арадан бери өтпөй, Кытай 

менен көпкө согушкан эл да ошол Арийлер болуусу мүмкүн. 

Кара тору түстөгү монгол типтүү Азиялыктардын арасына “ак жүздүү жана сары 

чачтуу” кишилердин келиши, аралашышы бул өтө кызык тарыхый окуя. 

Канчалык кызык жана таң калыштуу болсо да, ал ак жүздүү жана сары 

чачтуулардын бул Азия чөлкөмүнө сырттан келгени чындык. Ал эми, байыркы 

индоевропалыктардын көрүстөндөрүн изилдеген орусиялык окумуштуу, доцент 

Э. Б. Зальцмандын жазганы боюнча, Кытайдын чыгышындагы Такла Макан 

чөлүндө киши мумиялары табылган. Ошол эле мумиялар, Турфан шаарына 

жакыш Тарим суусу бассейининде да табылганы үчүн, илимде бул мумиялар Тарим 

мумиялары деп аталат. Бул б. з. ч. 1800-жылдарга таандык болгон бул эстеликтерди 

Кытай археологдору коомчулукка билгизбей жашырышкан. Себеби кишилер, 

кытайларга окшошкон эмес, алар монгол типтүү жана сары чачтуу, ак жүздүү 

болушкан. 

Андай болсо, ал “сары чачтуу, ак жүздүүлөр” кайда кетти? деген суроо дайым 

туулат. 11-кылымдагы персиялык тарыхчы Гардизи, Зайн ал Ахбар деген эмгегинде, 

Кыргыздар тууралуу жазгандарында, Кыргыздардын Славяндардын чыккандыгы, 

себеби алар Славяндар сыяктуу чачтары кызыл жана денелери ак болоорун жазат. 

Бул чөлкөмдө, Кыргыздар гана сары чачтуу, ак жүздүү болушкан. 

Евгений Кычанов Жизнь Чынгыз хана деген китебинде, Чынгызханды Кыргыз 

болушу мүмкүн деген пикирин айткан. Себеби, Чыңгыз Хан да сары чачтуу болгон. 

Чыңгыз Хан кандайча Кыргыз болушу мүмкүн дегенге, ошол эле окумуштуулар 

орус чыгыш таануучусу, Илья Николаевич Березин, орус синологу Евгений 

Кычанов, монголдор арасында Чыңгыз хандын төрөлүшү тууралуу бир уламышты 

мисал келтиришет. Ал уламышта Чыңгыз хан Алан Гоа деп аталган жана 

түндүктөн түшкөн бир нурдан жаралган кишинин тукуму болгон жана 

Чыңгызхандын уругунун баары сары чачтуу жана көк көздүү болушкан. Айрыкча, 

Чыңгыз хандын энеси, түндүктөн түшкөн бир нур менен сары чачтуу кишиден 

боюнда болгон. Ал эми ошол учурду карашса, ал чөлкөмдө Кыргыздар гана сары 

чачтуу, көк көздүү болушкан. 

 

Этникалык романтизм: Бул этника же этнос жагынан, тарыхый фактыга эмес, роман 

сыяктуу окуяларга таянган, жана тарыхый чынтыкты, роман сыяктуу кароо жана 

кабыл алуу дегенди билдирет. Союх кулагандан кийин, этникалык романтизм өтө 

күч алган. Башкача айтканда, кыргыздар арасында кыргыздардын тарыхы боюнча 

кыялданууга таянган тарыхый китептер жазыла баштаган. Мисалга алсак, 

кыргыздын бир ышкыбоз тарыхчысы-мифолог, ошол эле мая элин, Кыргыздын 

Мундуз деген уруусунан чыкканын айткан жана Мая Мундуздан чыкканбы? деген 



китебин жазган. Башка бир ышкыбоз тарыхчысы-мифолог, 5 млн жыл мурун эле 

Кыргыздар жер жузундө бар болчу деп жазат. Эгер бул пикирди эволчуионисттердин 

мындан 3-4 млн жыл мурун маймылдан адам жаралган деген пикири менен салыштыра 

турган болсок, анда жер жүзүндө биринчи кыргыз жаралган, анан маймыл 

жаралган андан кийин анан маймылдан башка адамдар чыккан болуп калат. 

Мындай жаңы эч тарыхый фактыга таянбай тарыхый китеп жазган ышкыбоз 

тарыхчы-мифологдор учурда көп. Алардын ою боюнча бир учурда Евпорпаны 

басып алган Атила, кыргыхдын Адыл деген жигити, Аыскы Аляска Кыргыздын 

Ала Аскасы, Латын Америкада орун алган прагвай жана уругмай мамлекеттери 

кыргыздын баракбай урукбай деген эки кишисинен тараган чоң уруулар. 

Кыскасы, учурда, этнос же этносту изилдеген этнология илиминде, жаңы 

этникалык романитзим деген бир багыт бар. муну дабилип коюшунар керек. Бул 

жеке эле Кыргыздар арасында эмес, учурда Казактар арасында, Тажик, өзбек кеерк 

болсо, Орусияда ал тургай Түркияда да өтө кенен жайылган жаны багыт. Тарых 

шумерден башталат деген сөз бар илимде. Ал эми Түркияда кээбир ошондой 

ышкыбоз тарыхчысы-мифологдор шумерлер түрк болгон деп айтышат.  

 



Этнос түшүнүгү 

 
Этнос- байыркы грек тилинен келип үч маанини берген. Биринчиси- эл. Экинчиси адеп-

ахлак жана үчүнчүсү эл жашаган географиялык мейкиндик деген мааниге келет. Грек 

тилинде берилген жогорку үч маанини, этнос бул, конкреттүү бир географиялык 

мейкиндикте жашаган, жалпы адеп-ахлакка ээ болгон жана бир органикалык 

(биологиялык) бүтүндүк ичиндеги кишилер топтому деген аныктамага айландырууга 

болот. Демек анда этнос, конкреттүү бир географиялык мейкиндикте жашайт, окшош, 

ырым-жырымы, адеп-ахлакка ээ болот жана башка кошулмасы жок, таза кандуу бир эл 

болуп эсептелет. 

 

Бул эмгектин парадигмалар жана методологиялык өзгөчөлүктөр деген темасында, 

этнос түшүнүгү боюнча примордиалисттик жана конструктивисттик көз 

караштарга токтолгон элек. Бираз ал көз караштарды кайталоо менен этнос 

түшүнүгүнө баштай турган болсок, этнос деген эмне? деген суроого, 

примордиалисттик көз караш этноско “өзгөрбөгөн, аралашпаган”, “таза кандуу” 

учурун же “баштапкы абалы” деп карайт. Бул түшүнүк боюнча, этнос- бул 

примордиалдык кубулуш. Б. а. ар бир элдин, “эң таза”, “эч кимге аралашпаган”, эң 

алгачкы абалы болгон, ошол учуру - этнос болуп эсептелет. Эгер кайсы бир эл, 

баштапкы абалын жоготкон болсо, же башкалар менен аралашып өзгөргөн болсо, 

анда ал этнос боло албайт. Ал, этникалык топтун этнос деген өзгөчөлүгүн жоготуп, 

кайсы бир жаңы же кийинки абалда болгон учуру болуп эсептелет.  

Ал эми, этнос деген эмне? деген суроого, конструктивисттер кандай жооп берет? деп 

суроо узата турган болсок, этнос бул кайсы бир этникалык топтордун же элдердин 

учурдагы абалы-этнос болуп эсептелет, деген пикирге таянат. Тактап айтканда, 

азыр кайсы гана эл болбосун, башкалар менен аралашып, өзгөргөн, жаңыланган же 

конструктивизмде баса белгилегендей, учурга жараша конструкцияланган. 

Канчалык өзгөрсө жана учурга жараша жаңыланса да, жоголбой келген ар бир эл, 

этнос болуп эсептелет. Айрыкча, адам баласынын иш-аракетинин жыйынтыгы 

жана бар болгон кайсы бир баалуулуктун учурга-шартка жараша жаңылап, 

кайрадан конструкциялап турушу менен этнос жашайт. 

Мисалы, Кыргыздар бир этнос катары жогоруда айтылган примордиализм менен 

конструктивизм көз караштарынын кайсынысына туура келет? деген суроого жооп 

издей турган болсок, конструктивизмге мүнөздүү деп айтууга болот. Себеби, 

примордиализмдин эң алгачкы, таза этникалык түзүлүш формасы, учурдагы 

Кыргыз элинде жок. Кыргыздар, тарыхый-этникалык эволюция жолунда, Динлин, 

Монгол сыяктуу көптөгөн элдер менен аралашып жуурулушкан. Демек, кайсы бир 

доордун талаптарына ылайык, этникалык жактан жаңыланган жана этникалык 

жактан конструкцияланып турган.  

Этнос боюнча теориялар: Этнос боюнча так жана бирдиктү ү  көз караш айтуу өтө 

кыйын, себеби дүйнөдө эл көп, жана алар өтө аралашкан. Бири үчүн айтылган көз 

караш башкасына туура келбейт, ар бир этностун жаралуу тарыхы, жашаган 

мейкиндиги жана климаты ар башка.  

Этнос түшүнүгү боюнча көз караштар арасында классикалык социологдордун да 

аттарын кездештирүүгө болот. Мисалы, Макс Вебер, бир тектүү болгонуна же бир 

атадан тараганына “ишенүү” бул этнос болуунун көрсөткүчү деген пикирди айткан. 



Макс Вебердин бул пикирине Кыргыздар мисал боло алат. Себеби, Кыргыздар 

өздөрүн Долон бийден тараганбыз, деп айтышат. Демек биз Долон бийден 

тараганбыз дегенге ишенебиз, себеби бардык эле санжыра китептерде Долон 

бийден тараганыбыз тууралуу жазылган. Казактар өздөрүн Чыңгыз хандын 

тукумунан экендиктерин айтышат жана китептерине да дайым жазышат, демек 

анда ишенишет. Бир тектен келгендиги тууралуу бир уламыш, санжыра же 

кандайдыр бир мифтин болушу жана ошого баарынын ишенүүсү. Мисалы, 

Кыргыздар арасында Калмак тектүүлөр бар. Алар кыргызча сүйлөшөт, өң-келбети 

Кыргыз, бирок алар Долон бийден тараганбыз деп эч качан айтышпайт. Бир кыргыз 

археолог Кемин тарапка археологиялык казуу иштери боюнча барып, ал жакта бир 

айылдык киши менен сүйлөшүп турса, ал киши “тиги дөбө калмактыкы, бул арык 

калмактыкы, тиги мүрзөлөр калмактан калган, бул дубал калмактардан калган”, деп 

айтып кирген экен. Анда кыргыз археолог: “Калмактыкы дебей Кыргыздыкы 

дебейсизби.. десе, тиги киши: -Мен өзүм Калмак болсом эмне кылайын..” деп жооп 

берген экен.  

Орус окумуштуусу, социолог, этнолог, Сергей Михайлович Широкогоровдун 

(1887-1939) оюу боюнча, окшош тилде сүйлөгөн жана бир тектүү болгондор этнос 

болуп эсептелет деген пикирин айтат. С. Широкогоровдун этносту, окшош тилде 

сүйлөгөн деп көргөзүшү, кыргыз археолог менен кыргызстандагы калмак кишинин 

диалогу жокко чыгарат. Себеби, ошол эле калмак киши сыяктуу, Кыргызстандагы 

көптөгөн этникалык топтор, кыргызча таза сүйлөсө да аларды Кыргыздар менен 

бир этнос деп айтууга болбойт.  

Жогорудагы этнос тууралуу пикирлерден айырмалынып, Лев Гумилев, этностун 

бир тектүү, бир тилде сүйлөгөн, бир тектүү экенине ишенген, ж. б. деген 

пикирлердин эч бирин жаратпайт. Аларды болбогон кеп деп белгилеп, этностун 

башка критерийлер менен белгилениши керектигин айтат. Гумилев: этнос - бул 

кандайдыр бир “биз” деп сүйлөгөн “биз” деп бирдиктүү караган топ. Түбү башкабы, 

башка тилде сүйлөйбү? айырмасы жок, этнос болуу үчүн башкаларга - “башка” 

деген көз менен карап, “биз” деп айтуу, сүйлөө жетет. Лев Гумилевдун пикирине, 

бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын абалын мисал бере турган болсок, белгилүү 

өлчөмдө туура деп да айтууга болот. Кыргызстанда 80ге жакын этникалык топ 

жашайт, бирок канчасы же алардын кимиси, өздөрүн кыргыздар менен бирге, 

чогуу сезип, биз деп айтышат?  

Л. Гумилев өзү мындай мисал берет. Эгер автобуска түшсөң, кийген киймиң 

башкаларга окшош, колуңдагы көтөргөн гезит башкалардын да колунда бар, 

учурашып, баш ийкешип, сүйлөшкөндө баары бир тилде сүйлөп турса, анда 

алардын орус, кыргыз же башкабы айырмасы жок. Алар “биз” деп сүйлөгөн, бири 

бирин “башка” деген жат көзү менен карабаса, анда ал этнос болууга тийиш. 

Титулдук элби же ичиндеги майда бир этникалык топпу айырмасы жок, баары тең 

биз деп сүйлөсө, ал этнос болуп эсептелет. 

Азыр Бишкекте көчөдө каттаган маршруткага түшүп, ал жакта кавказдыктардан 

бир-экөө бар болсо, биз баш ийкеп учурашпайбыз, себеби аларга жат көз менен 

карайбыз. Дунган, орус же башка бир этникалык топтон бирөөнүн үйүндө той 

болуп жатса, алардын үйүнө барып калса, “кел” деп төргө отургузбайт, себеби алар 



Кыргыздарды, же Кыргызстандагы башка тектүү этникалык топторду өздөрү 

менен чогуу “биз” деп карашпайт. Л. Гумилёв өзүн конструктивист катары 

карабайт, бирок этнос боюнча айткан пикири, конструктивизмдик көз карашка 

көбүрөөк жакын.  

Л. Гумилёв, этностун келип чыгышына ландшафтты да эске алат. Эки башка 

ландшафт, бир эле элди эки башка түргө бөлүп коёрун айтат. Эгер Австралия 

менен Жаңы Зеландия ортосун суу бөлбөй бирдиктүү ландшафт болгондо, ар 

башка эки этнос чыкпайт эле. Себеби алардын ойлонуулары, тили, дин, кийими 

баары бирдей.  

Кыргызстандан мисал бере турган болсок, Кыргызстандагы Калмактардын бир 

бөлүгү 1990-жылдан кийин Орусия чеги ичинде орун алган Калмыкияга көчүшкөн. 

Бирок көп өтпөй кайра көчүп келишкен. Себеби ал жактагы Калмактар менен 

канчалык түбү бир болсо да алар эки башка ландшафтта өсүшкөндүктөн бири 

бирине жат болуп калышкан. Тилдери бири бирине окшошкон эмес. Бири 

христиан болсо экинчиси мусулман болгон. Кийими- кече, жашоодогу 

баалулуктар, кулк-мүнөз баары башка болуп калган.  

Л. Гумилевдун теориясына ылайык карап, этнос болуу үчүн, “биз” деп айтуу 

жетиштүү болсо, ар башка элдерден куралган Америка Кошмо Штатынын элин биз 

деп сүйлөгөн бир этнос деп айтууга болот. Христофор Колумб Американы 

ачкандан бери, ар бир континенттен, ар бир мамлекеттен кишилер көчүп келип, 

Америка элин түзүшкөн. Окшош кийинип жүрсө, көчөгө чыкканда бир тилде 

сүйлөсө, жана эң негизгиси, өзүн амеркалык сезип, биз деп сүйлөсө анда ал этнос 

болуп эсептелет. Азыр Америка Кошмо Штатынын өз тили, өз маданияты жана эң 

негизгиси Л. Гумилевдун теориясына ылайык “биз” деп сүйлөгөн, өзүн амеркиалык 

сезген эли бар. Мисалы, Лос Анджелес шаарына жакын Лонг Биич шаарчасынын 

тургуну жана өзү түрк тектүү амеркалык, автобуска түшүп, бир орундукка 

отургандан кийин, дароо эле жанында отурган кишиге карап - Ой карачы кандай 

сонун аба-ырайы? күн жаркырап тийип турат! (же ал кишинин колунда кармаган 

гезити бар болсо) -Сиз ушул гезитти көп окуйсузбу? Мага да жагат бул гезит! деп 

тааныбаса да тааныштан бетер сүйлөшө беришээрин айткан эле. Мындай 

жагдайды ар бир жерден көрүү мүмкүн эмес. Көп өлкөлөрдө, автобуста, метродо 

кишилер тааныбаган кишилер менен сүйлөшмөк тургай, тааныган кишисине баш 

ийкеп учурашып гана тим болот. Ошол себептен, Лонг Биичтеги кишинин 

айтканы, өзүн ошол өлкөдө жашагандар менен чогуу сизип, биз деп айтуунун бир 

жакшы мисалы болуп эсептелет.  

 

Этнос түшүнүгүнө жыйынтык сөз айта турган болсок, этнос- өзү социалдык- 

маданий тушүнүк. Бул коомдун ядросу, кайсы бир коом өтө чоң, же кичине болгон 

көп этникалык компоненттерди өзүнө камтышы мүмкүн, бирок анын ядросунда 

бир чоң этнос бар. Мисалы Кыргыздар, Кыргызстандыктар деген чоң коомдун 

ядросун түзүп турат. Казактар, Орустар, Кытайлар, Немецтер баары өз 

өлкөлөрүндө, ошондой эле формада чоң коомдун ядросун түзүп турушат.  

Экинчиден, этнос жандуу организм сыяктуу. Мисалы бак бул биологиялык 

организм, бакка суу берсең, жаз келгенде ар кайсы бутагында жалбырак же бүчүр 



байлашы мүмкүн. Тамырынан суу ичет, үстү жагында болсо жалбырак өсүп чыга 

баштайт. Себеби ал бак, тамыры жалбырактары менен чогуу биологиялык бир 

бүтүндүк, бир жандуу организм. Эгер биз бакты аралап, бутактарын кесип алсак, 

аны кайра ага кошуу мүмкүн эмес эмес. Себеби күч менен байлап койсок да 

кесилген бутакка жан кирбейт, ал жер куурап калат, себеби организмден бөлүнүп 

калган. Этнос да бакка окшош. Анын маданияты анын бутагы сыяктуу. Эгер 

этностон маданиятын кесип алып салсаң, ал этнос болуу өзгөчөлүгүн жоготот, эгер 

анын сүйлөгөн тилин алып салсаң, анда да этнос жок болот. Эл катары жашай 

берет, бирок этнос деген өзгөчөлүгү жоголот. Эгер ошол этнос ичинде өз кишилери 

“бир тектүүлүгүнө ишенимин жоготсо” анда да этнос моралдык жактан жок болот. 

Себеби, өзүн ошол элден эмесмин деп эсептеген киши, ал элдин келечегине 

күйбөйт. Кыйын учурда жаны сайып коргобойт, самолетко түшөт да каалаган 

жагына учуп кетет. Эгер кайсы бир элдин өз кишилери ошол этностун тилин 

сыйлабаса, маданиятын сыйлабаса, кайдыгер мамиледе болуп эч ким күйүп 

бышпаса, ал этностун өлгөнүн көргөзөт же ал жерде этнос качан эле жоголгон, 

ордуна жаңы бир форма пайда болгон. Ал жерде жашагандар бир этностун 

мүчөлөрү эмес, “индивиддер топтому”на айланат. Ошондуктан, ар бир этникалык 

таза улуттун этнос катары аман жашап туруусу үчүн, жогоруда айтылган негизги 

символдорун жоготпоосу керек.  

Үчүнчүдөн, “Этноско дин таасир этпейт”- деп айтылат. Себеби бир этнос бир канча 

динге бөлүнүшү мүмкүн. Мисалы, Кавказдагы Осетиндердин көбү протестант, аз 

бөлүгү мусулман, калган өтө аз бөлүгү теңирчилер (тоого, сууга, бак-даракка 

ишенет) болуп эсептелет. Бирок алар бир этнос. Кыргыздардын арасында, өзгөчө 

Ысык Көлдө, Таласта башка динге өтүп кеткендер бар. Бирок алар баары бир деле 

Кыргыздар же Кыргыз этносуна киргендер катары каралат. Кыргыздар бир этнос, 

Кыргызстан болсо мамлекет. Казактар бир этнос, Казакстан болсо мамлекет. 

Уйгурлар этнос, бирок Уйгурстан деген мамлекет жок, Немецтер бир этнос, бирок 

мамлекеттин аты Германия. 

Биологиялык линиялар: Антропологиялык типтерине карап, ар бир эл биологиялык 

линияларга бөлүнөт. Мисалы, Кавказдыктар, булар бир биологиялык линияга 

киргендер, себеби баарынын биологиялык же антропологиялык тышкы 

келбетинде окшоштуктар бар. Мисалы, көбүнүн мурду чоң анан каштары кара 

келет. Чачтары тармал көздөрү бакырайып турат. Орустар, булар белорус, 

украиндер менен бирдей эле чачтары негизинен сары, көздөрү көк бойлору узун 

болуп, алар славян тектүү деп аталган бир биологиялык линияга киришет.  

Араптар булар да өзүнчө биологиялык линияны түзүшөт. Араптардын бойлору 

узун, көздөрү нары кирип, жаак сөөгү чыгып турат, көбүнүн чачтары тармал анан 

кара тору болушат. Араптарга Сауд Аравиясындагы араптарды кошуу аздык 

кылат. Африканын түндүгүндөгү Египет, Тунис, Алжир, Марокко баары арап 

тектүүлөр болуп эсептелишет. Баары тармал чачтуу, кара тору, жаак сөөктөрү 

чыккан антропологиялык өзгөчөлүккө ээ.  

Этностун өзөгү же циркуляциялык модел: Этносоциологияда этнос эки бөлүктөн, 

“уруулук (родовой)” жана “өздөштүрүлгөн (свойственный)” эки системадан турат. Б. 

а. эркек, уруулук, аял ошол этносту тузүүдө “өздөштурүлгөн” же өзүмдүк кылынган 



касиетке ээ. Ошол эле “өздөштүрүлгөн касиетке” (же аялга) циркуляциялык модел 

деп да айтылат. Б. а. кандай гана этникалык майда жана чоң топ болбосун, өсүүсү, 

чоңоюуусу, тарыхый эволюциясы үчүн, эркек тарап жана аял тарап болуп эң аз эки 

уруктун өкүлүнөн турган. Эркек бир уруктан болсо, аялы башка уруктан келген. 

Аял этникалык топтун жаралышы жана жашашында циркуляциялык модел катары 

кызмат кылган. Циркуляциялык модел деп аталышынын себеби, эркектер уруунун 

негизги структурасы ичинде өзгөрбөйт, сыртка чыгып кетпейт, аялдар сырттан 

келип турат. Демек, үй-бүлө-бул дуалдык система. Бир мүчөсү сырттан, башка 

этникалык топтон келген же табиятынан циркуляциялык моделди аткарган мүчө 

болуп саналат.  

Бүгүн да аял этностун өнүгүүсүндө, циркуляциялык модел катары кызмат кылат. 

Кыргызда учурда кыр ашырып үйлөн деген сөз болгон. Бул, ушул эле чөйрөдөн аял 

ала бербей, кырдын ары жагындагы элдерден аял алуу керектигин баса белгилеген 

сөз болгон. Кыргыздагы жети ата деген түшүнүк да ушул эле циркуляциялык 

моделге мисал болот, себеби аял ала турган жигит, кыздын ким экенин, кайсы 

элден экенин айтканда, “тууган болуп чыкпасын” деген максатта анын жети атасы 

сүрүштүрүлгөн.  

Жыйынтыктап айтканда, этностун өтө таза калуусу үчүн, бир тектүүлүккө 

таянышы керек эле, бирок мындай бир тектүүлүк (же биологиялык бирдик) этностун 

табиятына туура келбейт экен. Этнос тирүү организм катары жашашы үчүн, сөз 

жок “өздөштүрүлгөн” же башка жактан кошулуп алынган сыртка факторгорго (же 

аял факторуна) көз каранды. Демек, (патриархалдык көз карашта) тарыхта 

түзүлгөн эркектердин кан боюнча курулган туугандык структурасына сырттан 

кирген эң биринчи сырткы таасир, аял болгон.  

 

 


