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арнадым. 

 

Карт тарыхта жакында эле белгилІІ болгон кошуна элдер °з 

тектерин байыркынын тІпкІрІн°н жигердІІ иликтеп, 

изденишІІд°. Евразиянын эґ байыркы эли - кыргыздардын °т° 

байыркы, ары мазмундуу тарыхын, тІпкІлІктІІ маданиятын, эл 

эсине, журт назарына кайтарып берІІ биздин ардактуу 

милдетибиз… 

Автор 

 

Кириш с°з ордуна 

 

Ñîґêó æûëäàðäа °лк°д°гІ, коомдогу òІïêІëІêòІІ зор °çã°ðІІë°ðг° êІá° áîëóóäàáûç. 

Їëê°íІí êîîìäóê-ñàÿñèé òóðìóøóíäàгы мындай ïðîöåññòåð èëèì ÷°éð°ñІí°, ãóìàíèòàðäûê 

áàãûòòàãû èëèìäåðãå, °çã°÷° êûðãûç òàðûõ èëèìèíå °ç òààñèðèí òèéãèçáåé êîéãîí æîê. Êûðãûç 

òàðûõ èëèìèíäå, жалпы кыргызтаануу жаатында бІгІнкІ êîîìäóê òІçІëІøê°, °тк°н тарыхый 

доордогу калыптанган шарттарга ылайык илимпоздор тарабынан жетишерлик к°ґІë á°ëІнб°é 

келген элибиздин этностук тарыхына, ýòíîãåíåçèíå, салттуу маданиятына, ñîöèàëäûê-

ýêîíîìèêàëûê, саясий °íІãІІñІíІí òàðûõûíà æàґû÷à °ґІòò° ñаðэñåï ñàëûíûï, àéðûì òûÿíàêòàðãà 

учурда кайрадан объåêòèâäІІ илимий баалар берилип жатат. Ушул тапта кыргызтаануучулар 

тарабынан ар тараптуу ургаалдуу илимий изилд°°ë°ð æІðãІçІëІï, монографиялык атайын 

иликт°°л°р, îêóó êóðàëäàðû æàðûê ê°ðІІä°. Кыргызстандын тарыхы боюнча жогорку окуу 

жайларына мамлекеттик сынактар киргизилди. Бул илимий саамалыктарга “кыргыз” этнониминин, 

Кыргыз мамлекетинин жана мамлекеттІІëІãІíІí 2200 æûëäûê ìààðàêåñèíèí эë àðàëûê äåґãýýëäå 

áåëãèë°° салтанаты да негиздІІ äàëèëдин бири. Êûðãûçòààíóóäàãû æàґычыл илимий багыттар, 

ñîґêó à÷ûëûøòàð êûðãûç òàðûõ èëèìèíèí æàґычыл сапаттагы баскычынын пайдубалы к°з 

алдыбызда к°т°рІлІп жаткандыгын чагылдырат. Ошондуктан, кыргыздардын этностук тарыхын, 

ýòíîãåíåçèí, ìàäàíèÿòûíûí °íІãІІ áàñêû÷òàðûí æàґû íóêòà, èäåîëîãèÿëàøпаган áàãûòòà èëèêò°° 

учурдун олуттуу маселелеринин бири. Èðèäå, æàґû áàãûòòàãû èëèìèé èçèëä°°ë°ðäІí 

æûéûíòûêòàðû, тыянактары историзм жана объективдІІлІк принциптерине таянуу менен бирге, 

ìàìëåêåòòèí, улуттун тІпкІ кызыкчылыктарына т°п келмеги çàðûë.  

Борбордук Азиянын тІðê òèëäІІ элдеринин этностук тарыхын, тІпкІ маданий очокторун 

èëèêò°° тарых илиминин, òІðêîëîãèÿíûí êîìïëåêñòІІ ïðîáëåìàëàðûíûí áèðè áîëóï êàëäû. 

ÞÍÅÑÊÎ òàðàáûíàí «Áîðáîðäóê Àçèÿíûí ê°÷ì°í ýëäåðèíèí äІéí°ëІê öèâèëèçàöèÿíûí 

òàðûõûíäàãû ðîëó» äåãåí æàëïû àò ìåíåí áåëãèëІІ áîëãîí ìàñåëåíè ÷å÷ІІ áІãІíêІ ÷ûãûøòààíóó 

èëèìèíèí íåãèçãè ìàêñàòòàðûíàí áîëóï êàëäû (×îðîåâ 1995, 5). Этностук-ìàäàíèé òàìûðû òåðåґ, 

òІðê-ìîíãîë òèëäІІ ýëäåðäèí è÷èíåí ýґ àëãà÷êû ìàìëåêåòòè íåãèçäåï, °íІêòІð° àëûøêàí 

êûðãûçäардын адамзат цивилизациясынын °íІãІІñІí° êîøêîí ІзІрлІІ ñàëûìû, íàðêòóó îðäó áàð. 

Êûðãûçäàðäûí äІéí°ëІê ê°÷ì°н цивилизациясына жана адамзаттын руханий кенчтерине, æàçìà 

маданий тарыхына кошкон салымын иликт°° áèð íå÷å ìóóíäàãû òàðûõ÷ûëàðäûí, ýòíîãðàôòàðäûí, 

археологдордун, òІркологдордун жалпы, кІжІрм°н зор эмгеги болуп калды. Адамзат тарыхында аз 

дегенде 2200 æûëäàí àøóóí ìåçãèëäåí бери °çІíІí ìàìëåêåòè æàíà ìàìëåêåòòІІëІãІí° ýý áîëãîí 

кыргыздардын аталган узак тарыхый доордун ичинде этностук жІзІ, салттуу маданияты, 

ìàòåðèàëäûê æàíà ðóõàíèé ìàäàíèÿòûíûí ä°°ë°òò°ðІ êàëûïòàíäû; °ç àëäûí÷à ìàìëåêåòòІІëІêê° 

ýý áîëóï, àíû °íІêòІðІï, æàґû áàñêû÷êà, жаґы мазмундагы сапаттык деґãýýëãå ê°ò°ðІøòІ. Äàë 

ушул тапта элибиздин тарыхын жана маданиятын окуп-Іéð°íІІ æàëïû Áîðáîðäóê Àçèÿíûí ê°÷ì°í 

æàíà îòóðóêòàøêàí öèâèëèçàöèÿëàðûíûí эриш-аркак øèðåëèøêåí °зг°ч° ê°ðІíІøò°ðІí èëèêò°°г° 

да æàґû÷à ìèëäåò êîþп жатат.  

ÁІãІíêІ êІíä° элибиздин этностук тарыхын, ýòíîãåíåçèí, ýòíîãðàôèÿñûí, ýòíîìàäàíèé 

áàéëàíûøòàðûí èëèêòåï Іéð°íІІ кыргызтаануудагы орчундуу, àðû êåëå÷åêòІІ ìàñåëåëåðäåí 

áîëóï êàëäû. Áóë îëóòòóó ìàñåëå àäèñ-îêóìóøòóóëàðäûí, этнографтардын, археологдордун, 

òèë÷èëåðäèí, элибиздин оозеки чыгарма кенчтерин изилд°°чІл°рІн, ñàíæûðà÷ûëàðäûí, Ата 

Мекендин òàðûõûí àçäåêòåï îêóãàíäàðäûí áèð êàí÷àëàãàí ìóóíäàðûí эбак эле òІéø°ëòІï êåëгени 

èëèì ÷°éð°ñІí° ìààëûì. Êûðãûçäàð æ°íІíä°ãІ маалыматтардын хронологиялык алкагы, êàòìàðû, 

ãåîãðàôèÿñû, òàðàëãàí àðåàëû áèð êûëêà ýìåñ. Îøîíäóêòàí, èëèìãå áåëãèëІІ áîëãîí 

ìààëûìàòòàðäû, òàðûõûé áóëàêòàðäû, ата мекендик жана чет °лк°лІк изилд°°÷Іë°ðäІí 

ýìãåêòåðèí, àðõåîëîãèÿëûê êàçóóëàðäûí æûéûíòûêòàðûí, ýëäèê оозеки чыгармалардын, 
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ñàíæûðà-äàñòàíäàðäûí ІëãІë°ðІí êîìïëåêñòІІ нуктагы иликт°°ë°ð ãàíà íåãèçäІІ òûÿíàêòàðäû 

жарата алары анык. Кыргыздар боюнча так маалыматтар байыркы жана орто кылымдардагы кытай 

æûë áàÿíäàðûíäà, Орхондогу (Монголия), Энесайдагы (Хакасия, Тува), Òàëàñòàãû, Êî÷êîðäîãó 

кыргыз (тІрк) жазуу эстеликтеринде, àðàá æàíà ôàðñè òèëèíäåãè àâòîðëîðäóí ýìãåêòåðèíäå, 

°çã°÷° Ìàõìóä Êàøãàðè, Ðàøèä àä-Äèí, Àáóë Ãàçè, Ñåéô àä-Äèí Àõñèêåíäèíèí ÷ûãàðìàëàðûíäà, 

XVII-XVIII êê. îðóñ äîêóìåíòòåðèíäå, XIX к. алкагында жана XX к. баш чендериндеги орус, íåìèñ, 

ìàæàð (âåíãð), ôèíí æ.á. îêóìóøòóóëàðäûí èçèëä°°ë°ðІíä°, áààòûðäûê äàñòàíäàðäà, °çã°÷° 

“Манас” эпосунун материалдарында, айрым санжыралык маалыматтарда, элдик оозеки 

чыгармаларда, óëàìûø-æîìîêòîðäî ÷àãûëäûðûëган. Монографиядагы °ç°êтІІ ìàñåëå áîëãîí 

êûðãûçäàðäûí Ñàÿí-Àëòàé, Чыгыш ТІркстан (Батыш Кытай, Ички Азия) àéìàãûíûí òІðê æ.á. 

ìîíãîë òèëäІІ óðóóëàðû, ýëäåðè, этнографиялык топтору (шорлор, карагастар, ТІндІк Батыш 

Монголиянын этнографиялык топтору), сары уйгурлар (сарыг угур), лобнорлуктар, лакайлар, 

башкырлар ж.б. байланыштарын иликт°° элибиздин этностук тарыхынын, ýòíîãåíåçèíèí æàíà 

салттуу маданиятынын эволюциялык калыптануу, °нІгІІ ýòàïòàðûí à÷ûï ê°ðñ°ò°т. Саян-Àëòàé, 

Чыгыш ТІркстан, ТІштІк Урал, Монголия, Орто Азия жана ага жамаатташ жайгашкан тІðê, ìîíãîë 

òèëäІІ ж.б. этномаданий ч°éð°л°р менен кыргыздар ажырымсыз, жалпы этностук-ìàäàíèé 

ìåéêèíäèêòå áèðãå °íІãІøê°í. Ìûíäàí ñûðòêàðû àëòàéëûêòàðäûí (òІøòІê àëòàéëûêòàð), 

òóâàëàðäûí, õàêàñòàðäûí, øîðëîðäóí, êàðàãàñòàðäûí (òîôàëàð), башкырлардын, каракалпактардын, 

ногойлордун ж.б. этностук тарыхына, этногенезине, ìàòåðèàëäûê æàíà ðóõàíèé ìàäàíèÿòûíà 

Кыргыздардын òèéãèçãåí ðîëó °ò° çîð. Àëáåòòå, бул маалыматтарды тактоодо этнонимиянын 

(óðóó-óðóê, эл аталыштары) мааниси зор. Кыргыздардын этностук курамынын калыптанышынын 

êàòìàðëàðûí òàêòîîäî ýòíîíèìäåð òàðûõûé ëåêñèêàíûí, диалектилердин белгилІІ êàòìàðëàðûí 

òІçã°íäІêò°í, òèëäèí òàðûõû ìåíåí ýëäèí òàðûõûíыí àæûðàãûñ áèðèìäèêòå °íІãІІñІí, òåêòåø 

жана башка тилдер менен болгон алакаларын тактоодо °çã°÷° ìààíèãå ýãåäåð. Ýòíîíèìäåð áóë 

áàãûòòàãû ìàñåëåëåðäè ÷å÷ІІä° жазма жана башка булактар менен бирге так, баалуу фактыларды 

бере алары ырас. Нечен кылымдар илгери пайда болгон уруу-óðóê, ýë àòàëûøòàðû ê°°í° алтай, 

áàéûðêû òІрк (кыргыз) доорлоруна таандык боëãîí ôîíåòèêàëûê æàíà ìîðôîëîãèÿëûê 

°çã°÷°ëІêò°ðäІ ñàêòàï êàëãàí.  

Êûðãûçäàð V ê. ýêèí÷è æàðûìûíäà æóàí-æóàíäàðäûí (àéðûì ìààëûìàòòàðäà õóííó 

урууларынын) кысымы астында бІãІíêІ Тува, Õàêàñ-Минуса ойдуґу жана ага чектешкен 

аймактарга журт которушат. Жаґû этностук ч°éð°ä° °íІã° áàøòàãàí êûðãûçäàð æåðãèëèêòІІ 

æ.á. ýòíîêîìïîíåíòòåðäè °ç êóðàìûíà ñèґèðãåí. Бóë ïðîöåññ XVIII ê. áàø ÷åíäåðèíå (1703-æ.) 

÷åéèí óëàíãàí ýëå. Бул этностук компоненттерге ìàíãûò (ìóíãóø), ìóíãóø, áàðãû, òóáàé 

(ñàðóó), òóóìà òóêóì (íàéìàí), æåëäåґ (áàðãû, áóãó), á°ã°æІ (êûòàé), накай (кушчу), кашка 

(басыз), чулум кашка (д°°л°с), êóäàéëàò (áàñûç), ìóíäóç, áàãûø, áóãó, á°ðІ, адигине, ñàðóó, 

ñàðû, áîòóãóð (ìîґîëäîð), оготур ж.б. уруулар кирет. Белгилей кетчІ ìàñåëå, æîãîðóäàãû 

óðóóëàðäûí (óðóêòàðäûí) чыгыш тегинин °т° байыркылыгын °з энчилІІ àòàëûøòàðû ãàíà 

ýìåñ, алардын уруулук тІçІëІø ñòðóêòóðàëàðû äà àéãèíåëåéò. Áóë ïðîöåññòè êûðãûçäàðдын 

курамына жуурулушкан кет, самодий тилдІІ этнокомпоненттерден да байкоого болот. Мисалы, 

êàáàé (ìîґîëäîð), êóäàéëàò (áàñûç), àáàêàí (ìóíäóç), êàðäû (êóø÷ó), êóçãóí (ñàðòòàð), êàðà 

êóø (áàðãû), êàðàãàíà (áàñûç), áàé òåðåê (ñàðû áàãûø), ýðêå êàøêà (ìóґãóø) æ.á. 

ýòíîíèìäåðäèí ïàðàëëåëäåðè áІãІíêІ Õàêàñ-Ìèíóñа îéäóґóíäà æåð-суу аталыштары катары 

ñàêòàëûп калган. Кылжыр (геноним), Êóëóíäó, Алабука, Ïà÷àòà, Àêñû, ×Іé, Êåìèí, Áàðãû, 

Атбашы, Карасеґèð, Акбаш, Актерек, Кызылкыя, ÒІï, Сарыой, Кызарт, Аккыя, Á°ðІëІ, Ê°кбел, 

Каракужур, Ò°рткІë æ.á òîïîíèìäåð (жер аталыштары), ãèäðîíèìäåð (суу аталыштары), 

îðîíèìäåð (тоо аталыштары ж.б.) Êûðãûçñòàíäûí æàíà Ñàÿí-Àëòàéäûí, Монголиянын, Чыгыш 

ТІркстандын, ТІштІк Уралдын топонимиясында арбын кездешери байкалган. Àëàðäûí 

айрымдары рун сымал деп илимге кирип калган кыргыз жазуу эстеликтеринде (V-X êê.) 

÷àãûëäûðûëàры маалым. Бостоннор, Бостонтерек, Орхунор, Меркит сыяктуу жер-суу аттары 

кыргыздардын Чыгыш ТІркстанды (Батыш Кытай же Ички Азия жана ага чектеш жерлер) 

байыртадан мекендегенинен тІз кабар берет. 

Êûðãûçäàðäûí Ñàÿí-Àëòàé, Монголия, Чыгыш ТІркстан (Ички Азия), ТІштІк Урал, Орто 

Азия (лакайлар, каракалпактар, авгандык катагандар ж.б.) ч°ëê°ìІ ìåíåí ýòíîìàäàíèé 

áàéëàíûøòàðû áàéûðêû òІрк доорунда (ТІðê êàãàíàòòàðû, Óéãóð êàãàíàòûíûí äîîðëîðó, VI-IX 

êê.) äà òûíûìñûç æІðã°í. Áóãà êûðãûçäàðäûí Áîðáîðäóê Азияда ээлеген согуштук-ñàÿñèé 

ыґгайлуу абалы негизги чечІІчІ жагдайлардан экени талашсыз. Кыргыздар бул мезгилде °ç 

àëäûí÷à êІ÷òІІ ìàìëåêåòòèê òІзІлІшк° ээ болгондугу маалым. Эпитафиялык жазуу 
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эстеликтерде чагылдырылган карлук, éàáàêó, ñèð-òàðäóø, êûï÷àê, он ок будун (он ок), àç, ач, 

îãóç, òàòàð, îí óéãóð, тогуз огуз, жети б°рІ, отуз, азык, Іч ок, баят ж.б. кыргыздардын курамына 

ýòíикалык êîìïîíåíòтер êàòàðû êèðèøòè. Кàðäû (êóø÷ó), æàáàãû (áàðãû), б°рІ, ò°ðä°ø 

(êûòàé), êûï÷àê, îí îê (êóø÷ó), òàòàð (ìóíãóø), óéãóð (ìóíãóø), àçûê, Іч ок (каґды), отуз уул, 

тогуз (багыш), ачы (мунгуш), алакчын (саруу) сыяктуу уруулар (уруктар) кыргыз курамына 

жуурулушту. Тардуштар VIII к. башындагы кыргыздын бир ири уруусу болушкан. Анткени, ÊІë 

Тегиндин эстелигинде: «…Îí îê (ýëèíåí), (менин) уулуман, ТІðãІñ (ТІðã°ш) каганынан Макра 

Тамгачы, Огуз Билге Тамгачы келди, Êûðãûç êàãàíûíàí Òàðäóø Ûíàí÷ó ×óð êåëäè...»- äåãåí 

ñàïòàð áàð (Îðõîí-Енисей тексттåðè, 1982, 69). Байыркы хуннулар «тардуш» жана «бугу(г)» деген 

ири уруулук топторго ажырашкан. Таштагы чегерилген жазууларда “Отуз оглан”, “Кара Чур”, 

“Агулт” деген генонимдер (этнонимдер) Кара Чоро, Îòóç óóë, Ак уул формаларында 

êûðãûçäàðäын санжыралык тІпкІ áàáàëàðы катары баяндалат. Мындан сырткары, êûðãûçäûí 

è÷êèëèêтер (Булгачы) урууларынын °кІлд°рІ Àê óóë (îґ êàíàò) æàíà Êóу óóëäàí òàðàãàí 

óðóóëàðäû «Отуз уулдун балдары» деген лакап ат менен аташары маалым. Бул генонимдер 

(ýòíîíèìäåð) òІðê òèëäІІ ж.б. элдердин курамдарынан êåçäåøïåéò. Рóí сымал деп аталып калган 

кыргыз æàçóó маданиятынын, эстеликтеринин келип чыгышы жана эволюциясы Кыргыз 

мамлекетинин жана ìàìëåêåòòІІëІãІíІí °нІгІшІнІн экинчи этабынын (VI-XI êê.) êàëûïòàíóóñó 

ìåíåí õðîíîëîãèÿëûê æàêòàí äàë êåëåри илимде далилденди. 

Кыргыздардын Уйгур каганатын моюн сундуруп, Борбордук Азиянын кенен 

ìåéêèíäèêòåðèíå ÷ûãóóñó ýòíîìàäàíèé áàéëàíûøòàðäû жана этникалык процесстерди æàґû 

òåïêè÷êå, жаґы сапаттык деґгээлге к°ò°ðã°н. Кыргыздар каратып алынган зор аймактарда жаґы 

мамлекеттик-саясий курулушту тІпт°шІп, аны аскердик-административдик жактан к°ç°ì°ëã° àëóó 

ìåíåí æåðãèëèêòІІ уруу-уруктарды, элдерди °з êóðàìûíà ñèґиришти; кыргыздардан б°лІнІп 

чыккан айрым этнокомпоненттер башка урууларга, ýëäåðãå æóóðóëóøòó. Монографияда 

кыргызтаанууда соґку мезгилге чейин к°ґІë á°ëІíá°é êåëãåí ñàðû óéãóðëàð (сары уйгур, сарыг 

þãóð, угур), лобнорлуктар (лоптуктар) жана лакайлар IX-X кк. чейинки кыргыздардын урпактары 

экендиги илимий негиздІІ такталды. Этнонимиялык параллелдер, энтамгалардагы жалпылыктар, 

элдик оозэки чыгармалардын маалыматтары, тарыхый-лингвистикалык параллелдер лакайлардын 

òåãèíèí ê°÷ì°í-°збек урууларынан, êàçàêòûí îðòî æІз уруулар тобунан салыштырмалуу алыс 

òóðàðû, тескерисинче, лакайлардын кыргыздар менен бир этногенетикалык жалпылыктарын 

тастыктайт. Ошону менен бирге, эмгекте àòàëãàí ýëäåðäèí (ýòíîãðàôèÿëûê òîïòîðäóí) Ñàÿí-

Àëòàéäûí ýòíîìàäàíèé ÷°éð°ñІ ìåíåí жІрг°н тыгыз àëàêàëàðûíà сереп салары ырас. 

Илимий адабияттарда, °зг°ч° тарыхый мазмундагы изилд°°ë°ðä° êûðãûçäàðäûí áàøêà 

ýëäåðäèí эл катары калыптануусуна (ýòíîãåíåçèíå), материалдык жана руханий маданияттарына 

òèéãèçãåí òààñèðèне жана “кыргыз” этнониминин таралуу ареалына к°ґІл бурулбай келди. 

Áàøêûðëàðäûí, àñòðàõàí òàòàðëàðûíûí, ñàðû óéãóðëàðäûí, õàêàñ, àëòàéëûêòàð, òóâàëàðäûí 

курамдарындагы “кыргыз” деп аталган óðóóëàðû, энтамгалардагы жалпылыктар, санжыра-

уламыштар ТІíäІê-Батыш Монголиядагы этностук топтордун курамдарындагы (урянхай, 

дархаттар, д°рб°тт°р ж.б.) “кыргыз”, “бурут” уруу аталыштары, ÒІøòІк Молдовадагы, Êðûì 

жарым аралындагы топонимдер, этнонимдер (Кыргыз-Кытай, Кыргыз, Кыргыз-Суу, БІйІк-Кыргыз, 

Кичиг-Кыргыз) ж.б. аталган аймактардагы этностук процесстерге кыргыз урууларынын катышуу 

даражасын туюнтат жана бул маселенин °çã°÷° ìààíèëІІ илимий багыт экендигине ынандырат. 

Таанымал этнограф С.М.Абрамзон: «…бул багыттагы негизги маселелердин бири - «кыргыз» 

деген этнонимди алып жІрІІчІл°рдІн бир эле учурда ТІштІк Сибирь, Чыгыш ТІркстан, Теґиртоо, 

Памир-Алай, Орто Азияда жана бІгІнкІ казак талааларында, Уралда (башкырлардын курамында) 

кездешІІсІнІн °зІ эле кыргыздардын этностук тарыхы Орто Азия жана Борбордук Азиянын элдери 

менен тыгыз байланышкан к°п кырдуу, узакка созулган процесс болгондугун тастыктайт»- деп 

жазат (Абрамзон 1990, 21). Кыргыздардын эл катары калыптануусунда негизинен тІрк тилдІІ 

уруулардын, элдердин ролу чоґ. Бул этностук процесс Энесай-Иртыш ч°лк°мІнд°гІ тІрк тилдІІ 

уруулардын, элдердин, анын ичинен °зг°ч° кыпчак, тогуз-огуз, канглы, монгол дооруна чейин 

Теґиртоону танапташ мекендеген карлук, огуз-уйгур урууларынын тийгизген таасири зор (Петров 

1963, 30-31). 

Èëèêò°°чІë°ðäІí áàñûìäóó á°ëІãІ (Â.Я.Бутанаев, Þ.Ñ.Õóäÿêîâ, Ò.Ê.×îðîåâ, Ї.К.Караев, 

È.Á.Ìîëäîáàåâ, М.Ч.Кожобеков æ.á.) êûðãûçäàðäûí ýíåñàéëûê æàíà òåґèðòîîëóê áîëóï ýêèãå 

ажырап калуусуна кара кытайлардын (кара кидандар) чабуулу, андан кийинки монгол жапырыгы 

башкы себеп болгондугун белгилешет. Чындыгында эле, êûðãûçäàðäûí XII к. соґку этностук-

маданий тарыхы манжур, ìîíãîë òèëäІІ óðóóëàð (êàðà êûòàéëàð, ìîíãîëäîð, êàëìàêòàð) ìåíåí 
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òûãûç áàéëàíûøòà °íІкк°н. Бул этностук процесстен Саян-Алтайдын бІгІнкІ калкы, °зг°ч° 

энесайлык кыргыздар да четте калган эмес. Аны бІгІнкІ тувалардын, алтайлыктардын, 

хакастардын, шорлордун курамдарында жыш кездешкен «кыргыз» деп аталган этностук 

компоненттери айкындайт. XII-XV кк. чегинде кыргыздардын этностук курамына к°ïò°ã°í êàðà 

êûòàé, монгол ж.б. этнокомпоненттери жуурулушту. Кыргыздын уруулук курамындагы кытай, 

êàðà êûòàé (êûòàé), ñàðû êûòàé (êûòàé), íàéìàí, êàòàãàí (ñàÿê), êîґóðàò, äóóëàò (ñîëòî), 

ìåґäóóëàò (êóø÷ó), ìîґîëäîð, óðàíõàéëàð (òûíûìñåéèò), ìîíãîë (áàãûø), кодогочун (мунгуш), 

сулдуз (мундуз), маґгыт (мунгуш) ж.б. монгол тилдІІ ýòíîêîìïîíåíòòåð этногенетикалык, 

этномаданий алакаларды чагылдырары анык. Бул уруулардын (уруктардын) айрымдары Рашид ад-

Диндин “Жами ат-Таварихинде” (XIV к.) насили монгол тилдІІ уруулар экендиги баяндалат (Рашид 

àä-Äèí, Ò.I. Êí.I.-С.123-125). Абулгази Бахадур-хан (XVI ê.) да °з эмгегинде негизинен ушул 

маалыматтарды тастыктагандыгы маалым (Абулгази, 1907, 5-62). 

Монографиядагы дагы бир актуалдуу маселелердин бири - êûðãûç óðóóëóê (óðóê) 

энтамга белгилеринин келип чыгышы жана кыргыз жазма маданиятынын калыптануусу, òІïêІ 

ìàґûç-мазмуну, этностук тарыхты, ýòíîìàäàíèé áàéëàíûøòàðäû àíûêòîî; ýíòàìãà áåëãèëåðè 

аркылуу кыргыздардын байыркы жана орто кылымдар доорлорундагы миграциясын, òåêòåø 

òІрк тилдІІ ýëäåð (Ñàÿí-Алтай ж.б.) менен болгон этногенетикалык, ýòíîìàäàíèé 

áàéëàíûøòàðûí òàêòîî. Ê°ò°ðІëã°í ìàñåëåíèí °ç°ãІ Энесай ч°ëê°ìІíä°ãІ ðóí ñûìàë 

ýïèòàôèÿëûê æàçóó ýñòåëèêòåðèíе (кыргыз жазуулары) чегерилген энтамга белгилери аркылуу 

ал жазуу маданиятынын кыргыздарга таандык болгондугун, °зд°рІ ойлоп тапкан бул жазуу 

системасын кыргыздар ташка ж.б. чегип жазышкандыктарын далилд°°ä°, аны элдин тарыхый 

эс тутумуна кайтарып берІІд° турат. Этностук мааниде чиеленген маселелерге бул 

маалыматтар аркылуу жеткиликтІІ жооп алууга болору калетсиз. Энтамгалар этногенезди, 

этностук тарыхты, этностук маданиятты иликт°°ä° òàðûõûé æàçìà áóëàêòàð ìåíен бирге 

ìààíèëІІ ìààëûìàòòàð êàòàðû êûçìàò êûëàò. Ìûíäàí ñûðòêàðû, óðóóëóê ýíòàìãà áåëãèëåðè 

ê°÷ì°í òІðê-ìîíãîë òèëäІІ ýëäåðäå áàéûðòàäàí òóðóêòóó ñàêòàëûï êåëІІä°. Áóë íåãèçèíåí 

òІрк тилдеринин генеалогиялык жиктешІІñІíä°ãІ êûï÷àê, êûðãûç-êûï÷àê, тукюй-óéãóð 

òîáóíäà ñІéë°ã°í ýëäåðãå ìІí°çäІІ ê°ðІíІш. Уруулук энтамгаларды тотем сыяктуу эле уруу-

уруктарды, этностук топторду, элдерди бирин-экинчисинен айырмалоочу атрибуттар катары 

карасак болот. Тамга - мамлекеттик жана уруулук бирикмелер деґгээлиндеги маанилІІ 

иштерде, жалпы уруулук менчиктеги байлыкка, т°рт тІлІк малга белги коюуда пайдаланылып, 

к°з каранды эместикти, °з алдынчалыкты туюнткан. К°чм°нд°р к°з каранды эместиктин 

атрибуту – уруулук энтамгага °т° ыйык мамиле жасашкан. Кыргыздардын турмушундагы 

энтамга белгилеринин °зг°ч° маанисин этностук аталыштар (этнонимдер) да чагылдырары 

ырас. Мисалы, кош тамга (мунгуш), жагалмай тамга (бугу, мунгуш, сары багыш), ача тамга 

(жору), кош бычак (баргы), т°м°н тамга (кытай), жогору тамга (кытай), Іч тамга (каґды), Іч°к 

тамга (басыз), кылыч тамга (басыз), керки тамга (басыз), жаа тамга (азык), ай тамга (саруу, 

солто) ж.б. Энтамгалардын басымдуу б°лІгІ уруулук (урук) тотемдерди аныктоо менен бирге, 

урук, уруу, уруулук бирикме сыйынган жан-жаныбарлардын, канаттуу жырткыч куштардын 

символикалуу элестерин чагылдырган. 

Тарыхый теги боюнча кыргыздарга жакындыгы илимий такталып жаткан сары 

уйгурлардын (сарыг югур) энтамга белгилери (мисалы, Суґ Тамга, Ача Тамга, Таг Тамга ж.б.) 

шамандардын кудайларын туюнтарын иликт°°чІл°р белгилеп жІрІш°т. Айрым энтамга 

элестеринин аналогдору Сибирдин шаман динин тутунган элдеринде сакралдуу белгилерди 

туюнтары маалым. Ал эми айрым кыргыз энтамгалары байыркы бабаларыбыздын космикалык 

тІшІнІкт°рІн°н да кабар берери бышык. Буга Минуса аймагындагы «Кыргыз Обсерваториясы» 

далил боло алары ырас (анын сІр°тт°рІ берилди). Оболку кыргыз энтамга белгилери ж°нІнд°гІ 

маалыматтар кытай жыл баяндарында VII-VIII кк. эскериле баштайт. Бул маселе боюнча Тан 

династиясынын (VII-X кк.) атайын даярдыгы бар (аймактагы элдин тилин, жаратылышын ж.б. 

шарттарын билген) мамлекеттик расмий чиновниктери иш алып барышкан. Андан соґку 

маалыматтар Минуса (хакасча-М°ґi-Суг) ойдуґундагы, Тува, Тоолуу Алтайдагы кыргыз 

эстеликтеринде (VI-XII кк.) чагылдырылат. Энтамгалар ж°нІнд° орто кылымдардагы белгилІІ 

аалымдар Махмуд Кашгари, Рашид ад-Дин, Абул Гази Бахадур хандын эмгектеринде да 

эскерилгени белгилІІ.  

Кыргызтаануудагы дагы бир актуалдуу маселелердин бири- тарыхый тагдырдын жазмышы 

менен кошуна °лк°л°рд° (Кытай, Їзбекстан, Тажикстан, Казакстан) жашап жаткан кыргыз 

боордошторубуз, алардын бІгІнкІ социалдык-экономикалык абалын, таралып, жайгашуу алкагын, 
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уруулук курамдарын тактоодо турат. Бул кыргыздар аталган °лк°л°рдІн чектеринде байыртадан 

жашап келишет. Буларды XIX к. экинчи жарымындагы орус-кытай (Цинь), орус-англис, андан соґку 

ХХ к. 20-30 -жж. москвалык комунисттер тарабынан жІргІзІлг°н чекараларды тактоо саясатынын 

жалпы жыйынтыгы болуп саналат. Бул улуттук °зг°ч°лІкт°рг° карата б°лІнг°н, улуттук-

административдик башкаруу системаларын тІзІІнІн жыйынтыгы болгон. Натыйжада, кыргыздар 

эзелтеден мекендеген жана кыргыздар к°п жашаган аймактар кошуна республикалардын 

курамдарына кирип калды. Учурда басма с°з каражаттарында, °км°ттІк иш-кагаздарында кошуна 

°лк°л°рд° байыртадан бери жашап келе жатышкан, тарыхый тагдырдан улам ошол °лк°л°рдІн 

юрисдикциясында калган кыргыздарды «этникалык кыргыздар» деген термин менен атап 

келишІІд°. Туура эмес маанидеги терминди мамлекеттик кызматта олтурушкан чиновниктер да 

пайдаланып келишІІд°. Бул илимий °ґІтт°н, этностук-психологиялык жактан алганда илимден 

алыс, туура эмес тІшІндІрм° болуп саналат. «Этникалык кыргыздар» деп аталган бул категорияга 

Кыргызстандан башка °лк°л°рг° барып отурукташып калышкан мекендештерибизди (ТІркия, 

Германия, Россия, АКШ, Казакстан ж.б. жашагандар) киргизІІг° болот. Мисалы, ТІркиянын Âан 

аймагындагы кыргыздарды жогорудагыдай атоого болот. Анткени, алар Совет аскерлери жана 

афган коммунисттеринин кысымы астында Афганистандагы байыртадан жашаган жерлеринен 

башка жакка ооп, к°чІп кетІІг° аргасыз болушкан. 

Ономастиканын, °зг°ч° анын бир тармагы болгон топонимиканын маалыматтары тарыхый-

этностук маанилІІ булак катары кызмат кылары калетсиз. Жер-суу аталыштарында тарыхый 

топонимика гана сакталбастан, кыргыз тилинин тарыхый лексикасынын катмарлары да жатат. 

Топонимдер байыркы, орто, жаґы доорлордогу кыргыздардын таралуу алкагын, °нІкк°н тарыхый 

бай лексикасын (тил байлыгын) чагылдырат. 
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Áàï I. Кыргыз мамлекети жана мамлекеттІІлІгІнІн башаты. 

«Кыргыз» этноними. «Бурут» экзоэтноними 

 

1.1. Кыргыз мамлекети жана мамлекеттІІлІгІ 

 

ЭгемендІІлІктІн жылдарында Кыргыз мамлекети жана мамлекеттІІлІгІ °т° ургаалдуу 

маселелерден болуп калды. БІгІнкІ эгемендІІ кыргыз элинин, Кыргызстандын башаты кайдан 

башталат, ошол байыртадан белгилІІ болгон Кыргыз мамлекетинин чарбалык-экономикалык, 

идеологиялык негизин эмнелер тІзг°н, °лк°нІн этностук, социалдык курамы, мамлекеттик-

башкаруу салттары, территориялык алкагы ж.б. маселелер кызыгууну жаратары ырас.  

Кыргыз мамлекетинин жана мамлекеттІІлІгІнІн тарыхый °нІгІп, калыптануусун 

болжолдуу тІрд° т°м°нд°гІд°й этаптарга б°лІп алууга болот:  

1. Б.з.ч. III к. – б.з. V кк. Кыргыз мамлекети ж°нІнд°гІ алгачкы маалыматтар. 

Кыргыздардын негизги б°лІгІнІн хуннулар (айрым маалыматтарда – жуанжуандар) тарабынан 

кысымга алынгандан соґ, азыркы Монголиянын аймагынан Саян-Алтай тарапка журт 

которуусу; 

2. Б.з. VI-XIII кк. ТІштІк Сибирь жана ага чектеш аймактарда кыргыздардын 

борборлошкон кІчтІІ мамлекетинин курулушу. IX к. кыргыздардын Борбордук Азиянын 

мейкиндиктерине °з Іст°мдІгІн орнотуусу. Кыштым башкаруу институту. «Улуу державалык» 

доору. Караханийлер доорундагы кыргыздар. Кыргыз маданиятынын гІлд°п-°нІгІІсІ. Кыргыз 

жазуу °н°рІ, курулуш, айыл чарба маданияты. Поэзия, мусулман, кытай ж.б. чыгыш 

маданияттары менен алакалар; 

3. Б.з. XIV – XIX кк. Кыргыз мамлекеттІІлІгІнІн Моголстан (XIV-XVI кк.), Чыгыш 

ТІркстандагы шаар-мамлекеттерде, Кокон хандыгынын (XVIII-XIX кк.) мезгилиндеги °нІгІІсІ; 

4. Кыргыз мамлекеттІІлІгІнІн Совет доорундагы °нІгІІсІ. Кыргызстандын бІгІнкІ 

чек арадагы административдик-территориялык аймагынын аныкталышы (1924-1991-жж.); 

5. Кыргыз мамлекетинин жана мамлекеттІІлІгІнІн соґку жаґы доордогу 

эгемендІІ (суверендІІ) °лк° катары °нІгІІсІ.  

Ошондон улам, биз иликт°°л°рІбІзд° мамлекеттІІлІк тарыхынын айрым орчундуу 

маселелерине гана токтолуп кетІІнІ туура таптык. Кыргыз мамлекети жана мамлекеттІІлІгІ 

тууралуу алгачкы маалыматтар эґ оболу кытай жыл баяндарында эскериле баштайт. Тогуз 

жолдун тоому, соода-экономикалык, этностук-маданий алакалар кайчылашкан аймактарды 

мекендеген Кыргыз жерлери аркылуу Улуу Жибек жолу °т° турган. Чыгыш менен Батыштын 

соода-экономикалык, согуштук-саясий артериясы °тк°н аймакты к°з°м°лд°°г° биздин 

замандарга чейинки доорлордон эле хуннулар, кангюйлар, усундар, сяньбилер, кытайлар, 

байыркы тІркт°р, уйгурлар, анын ичинде кыргыздар °т° кызыкдар болушкандыгы илимге 

маалым.  

«Кыргыз» этноними жана Кыргыз мамлекетинин (Каганатынын) аталышы тІрк-монгол ж.б. 

тилдІІ элдердин ичинен даректІІ жазма булактарда эґ алгачкы эскерилген энчилІІ эл аты 

экендиги илимде эбактан маалым. «Кыргыздар» жана «Кыргыз °лк°сІ, каганаты» - элдин, 

мамлекеттин аталышы катары кытай жыл баяндарында, байыркы кыргыз (тІрк), уйгур рун сымал 

жазма эстеликтеринде, грек, араб-фарси, монгол тилиндеги жазма булактарда чагылдырылат. 

Этностук аталыш тІрк-монгол элдеринин, кыргыздардын ж.б. калктардын элдик оозеки 

чыгармаларында сакталып келет. «Кыргыз» аты орто Энесай аймагындагы (Хакасия, Тува, Тоолуу 

Алтай) кыргыздардын байыркы рун сымал жазуу эстеликтеринде - «кыргыз», «кыркыз», грек 

(Âизантия) тилинде – «херкис»; монголчо – «хиргис», «хэргис», латынча - «керкис», араб жана фарси 

булактарында- «хырхыз», «хырхыр» формаларында чагылдырылган. 

Кыргыздар боюнча маалыматтар °т° кенен болбосо да б.з.ч. III к. б.з. ХХ к. чейин кытай 

тилдІІ ж.б. булактарда чагылдырылып келет. Айрым тарыхый доорлордо кыргыздар ж°нІнд° 

маалыматтар жІзд°г°н жылдар эскерилбей калган, алардын басымдуу к°пчІлІгІ 

фрагментардуу мІн°зг° ээ. Атактуу кытай тарыхчысы Сыма Цяндын (б.з.ч. 145-86-жж. жашап 

°тк°н) «Ши-цзи» («Тарыхтар топтому») булагынын 110 б°лІмІнд° б.з.ч. 203-201-жж. 

«…кийинчерээк, Маодунь (Модэ шаньюй) тІндІкт° хунюй, кюйшэ, динлин, гэгун (кыргыз), 

синли °лк°л°рІнІн ээликтерин моюн сундурду; сюннулардын тектІІ адамдары жана 

кызматкерлери баш ийип беришип, Маодунду (Модэ каганды) акылман (каган) деп жарыя 

кылышты» (МИКК, 2003, 13). Бул тарыхый жазма булакта кыргыздар жашаган аймактар 
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«мамлекет», «°лк°», «°з алдынча ээлик» деп аталган. Демек, «кыргыз» этнонимии жана Кыргыз 

мамлекети эскерилген доорду тактасак, анда кыргыздар б.з.ч. 203-201 -жж. чейин эле °з 

мамлекеттІІлІгІн° ээ болгон дегенге толук негиз бар. Себеби, хуннулар Гянгун Го (Хань 

Кытайынын доорундагы тилинде – Кыргыз мамлекети же °лк°сІ) ээлигин убактылуу баш 

ийдирип жатышпайбы?  

Байыркы кытай булактарында б.з.ч. 99-ж. хуннуларга туткунга тІшк°н атактуу кытай 

(Хань доору) аскер башчысы Ли Лин хуннулар тарабынан кыргыздарга башкаруучу 

(губернатор) болуп дайындалган. Империядагы °з алдынча «батыш канаттагы аскердик 

башкаруучу» титулун Ли Линдин алуусу кыргыздардын «тІндІк аймактардагы» к°з каранды 

эмес абалда, суверендІІ жашоосун, чек арадагы °зг°ч° статуска ээ болгондуктарын 

чагылдырат. Хуннуларга туткунга тІшк°н, кытай (Хань) императору сарайында мамлекеттин 

чыккынчысы деп эсептелген Ли Линди ошол эле император сарайындагы жооптуу кызматкер 

Сыма Цянь (б.з.ч. 145-86 -жж. жашап °тк°н) коргоп чыкканда, император жана анын курчоосу 

бул мамлекеттик ири чиновникти куугунтукташып, андан соґ тІрм°г° салышкан, денесин 

жараатташып, кордошкон (Дульшан 1954, -С.37-51). Б.з.ч. 99-ж. кыргыз аскерлери хуннулар 

тарабында Хань мамлекетинин талаа аскерлерин толук талкалоого катышкан жана ага °з 

салымдарын кошушкан (Чороев 1995, -№ 1). 

Кыргыз тарыхынын кызыктуу жана °т° аз изилденген мезгили б.з.ч. 56-49 -жж. болуп 

эсептелет. Ушул мезгилде кыргыздар, динлин жана уцзелер менен бирге хуннуларга каршы 

к°т°рІлІш чыгарышып, к°з каранды эместигин калыбына келтиришкен. «…Чжи-Чжи (б.з.ч. 48-ж. 

хуннулардагы шаньюйдун аты) алга жылып, усундарды талкалады. ТІндІкт° Уцзелерди (Усун 

мамлекети) моюн сундурду. Андан соґ, ал (Чжи-Чжи шаньюй) цзегуларды (кыргыздарды) 

жеґип, алардан тІндІкт° жайгашкан динлиндерди баш ийдирди. Чжи-Чжи Іч ээликти 

(мамлекетти) бир °лк°г° бириктирди (Кюнер 1961, 37). Динлиндер, уцзелер (усундар), кыргыздар 

тІзг°н к°з каранды эмес мамлекеттерди ошол доордогу белгилІІ кытай тарыхчысы Бан Гу «Үч 

падышачылык» деп бекер жерден жазган эместир. Алиги Бан Гу (32-92-жж.) жазган тарыхый 

булак «Цянь Ханшуда» б.з. 49-ж. болуп °тк°н окуялар тизмектелет. Тарыхый жазма булакта 49-ж. 

хуннулардын каганы Іч мамлекетти баш ийдиргендиги баяндалат. Анда эґ оболу усундардын, 

андан соґ динлиндердин, андан кийин цзянгундардын (кыргыздардын) баш ийдирилгендиктери 

жазылган. Мамлекеттик суверенитетти калыбына келтирген кыргыздар б.з.ч. 49-ж. хуннуларга 

убактылуу к°з каранды абалда болуп калган. «…Шаньюйдун мурдагы °рг°°сІн°н кыргыздар 

(«gjzan-кuп») 7 миґ ли батышта, Чеши ээлигинен 5 миґ ли тІндІкт° жайгашышкан. Кыргыздарга 

барып баш калкалаган хунну шаньюйуна кытайлар атайын чабарман жиберишти» (МИКК, Âып.2, 

2003. - С.14). Цянь Ханшунун автору Бан Гу (б.з. 32-92 -жж.) «цзянгундарда (кыргыздарда) баш 

калкалап жаткан шаньюйга чабарман ж°н°тІлг°ндІгІн жазат» (МИКК, 2003, 14). Б.з.ч. 46-ж. Чжи-

Чжи шаньюй Таласта кытай аскерлери менен болгон согушта курман болот. 

Андан соґ, “кыргыз” этноними жана кыргыздар «Âэй-люэде» («Âэй династиясынын 

таржымалы») б.з. 220–280 -жж. эскерилет. Ал Чэн Шоу тарабынан редакцияланып, оґдолуп 

чыккан. Юй Хуандын жоголуп кеткен чыгармасына толуктоо иретиндеги Пэй Сунчжинин (220-

264 -жж.жашап °тк°н) берген маалыматтарында: «…батыштан Иу, Янциден тІндІкт°, Байшянь 

тараптарда циби, боло, чжи, де, субо, уху, хэгу (кыргыз), ниху ж.б. жайгашкан» (Супруненко 

1974, 238). «Хэгу» (кыргыз) этноними Суй династиясынын (581-618 -жж.) Борбордук жана Орто 

Азия аймактары боюнча чийилген карталарында да чагылдырылат. Хэгулар жогоруда аталган элдер 

менен кайрадан чогуу эскерилет. Кыргыздар «Âэй шуда» (Âэй династиясынын жылбаяндары 

боюнча) сяньбилерге баш ийип турушкан эл экендиги баяндалган (Супруненко 1974, 238). Тарыхый 

булакта Цзянькунь (Кыргыздар мамлекети) Канцзюй (Каґды) мамлекетинен тІндІк-батышта 

жайгашкан. Кыргыздар (цзянькундар) 30 миґ тандалма аскер коюуга кудурети жетет. Мал 

чарбачылыгы менен кесиптенишет, асыл тукумдуу жылкылары к°п, териси баалуу киш (кундуз) 

арбын кездешет… Сюннулардан тІндІкт° Хунюй, Кюесше, Динлин, Гегун (Кыргыз), Синли 

мамлекеттери жайгашкан (МИКК, Âып.2, 2003. - С.15). 
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Кыргыз каганатынын мамлекеттик-башкаруу тутуму (5-13 кк.) 

 

 

Каган 

(°лк° башчысы) 

 

Кыргыз каганынын аткар- 

ган функциялары: 

 

1.Мамлекет башчысы 

2.Башкы аскер жетекчиси 

3.Башкы темир уста 

4.Башкы жайчы-шаман 

 

 

Кагандын 

кеґешчилери 
 ЇздІк гвардия 

 

 
Аксакалдар кеґеши 

(Мамлекеттик кеґеш) 

 

 
  

Хэси-бий Оґ канат кыргыз 

башкаруучусу, аскер 

башчы, министр 

 

 

Финансылык, салык 

жыйноо, аны теск°° 

башкармалыгы 

  

Ами-бий Борбор же 

ичкилик кыргыз 

башкаруучусу, аскер 

башчы, министр 

К°з°м°л башкармалыгы. 

Сот иштери, коомдук тартипти 

сактоо ведомствосу 

  

Азюйшэ-бий Сол канат 

кыргыз башкаруучусу, 

аскер башчы, министр 

Аскер башкармалыгы, аскерге 

мобилизациялоо, чек араны 

коргоо, к°з°м°лд°° иштери 

  

  

Байланыш (почта) башкармалыгы 

 

 

Багтардын (аймактар, облустар) иштерин 

теск°° башкармалыгы 

 

Чет элдер менен байланыш 

башкармалыгы, элчилерди ж°н°тІІ жана 

кабыл алуу 

 

Чарба, кен, жер иштетІІ, курулуш 

иштерин башкаруу 

 

Катчылар,  

тилмечтер 

 

Сакчылар 

Чек арачылар 

 

Аґ ишин 

уюштуруу 
 

Чарба башкар- 

малыгы 

   

Актачылар 

(жылкычы) 

Жайчы-

шамандар 
Почта иштери  

Кыштым 

башкаруучулар 

 

 

  

 

 

 

Салык жыйнагандар Соода-сатык иштерин тескегендер 
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Чжоу династиясынын тарыхын чагылдырган жыйнакта (редактору Линху Дэфен) 

тІркт°рдІн келип чыгышы ж°нІнд°гІ уламыш айтылат. Бул уламышта Афу-шуй жана Цзянь-

шуй дарыяларынын аралыгында Цигу (Кыргыз) падышачылыгы жайгашкандыгы баяндалган. 

«…Сыгин (Янду, Моуюй хан) батыш тарапта Иду °лк°сІн, чыгышта Кидандарды талкалады, 

тІндІкт° Цигу (Кыргыз) °лк°сІн баш ийдирди…» (МИКК, Âып.2, 2003.-С.16).  

ТІндІк династиялардын тарыхын редакциялаган Ли Яншоунун «Бэй ши» чыгармалар 

топтому б.з. IV-VII кк. кучагына камтыйт. «…бир туугандар °з ара араздашышты, мыйзамдарды 

тоотпой калышты… ТІркт°рд°н тІндІк тарапта Цигу (Кыргыз) жоокерлери алардан 

(тІркт°рд°н) °ч алуу ІчІн °з мезгилин кІтІп жатышты»-деген маалыматтар айтылган (МИКК, 

Âып.2, 2003, 17). 558-ж. Чыгыш ТІрк каганы Бумындын к°з жумгандыгына арналган аза кІтІІд° 

кыргыздар тараптан °кІлд°р катышкандыгы ж°нІнд° маалыматтар бар. Мындан 

кыргыздардын б.з.ч. III - б.з VI кк. Чыгыш Теґиртоодо, азыркы Манас шаарынан, Боро-Хоро тоо 

кыркаларынан тІндІгІр°°кт° байырлашкандыктарын билІІг° болот. Кыргыз мамлекети, анын 

жайгашкан аймагы, административдик-аймактык тІзІлІшІ, тили, диний тІшІнІкт°рІ, 

социалдык катмары, жазуу маданияты, чарбалык уклады кытай, мусулман, эґ негизгиси 

кыргыздар °зд°рІ жазып калтырган жазуу булактарында кенен чагылдырыла баштайт.  

Кыргыз кагандыгы - Энесай дарыясынын боюнда М°ґгІ-Суу (Минуса) °р°°нІнд° V к. 

пайда болуп, XIII к. баш чендерине чейин жашаган Борбордук Азиядагы ири мамлекет болгон. 

Кыргыз кагандыгынын жигердІІ ички жана тышкы саясаты VII к. баш чендеринен башталат. 

Дал ушул мезгилден М°ґгІ-Суу, Тува ойдуґунан Чулумдун жогорку агымына чейин кыргыз 

маданиятынын эстеликтери тарай баштайт. ТІркт°р, андан соґ жужандардын (кийинчерээк 

аварлар деген ат менен белгилІІ болушкан) мамлекети талкаланып, кыргыздар к°з каранды 

эместикти жеґип алышкан. 554-555-жж. Мухан-каган тІндІкт° «Цигу» (кыргыз) падышалыгын 

жеґип, баш ийдиргени айтылат. 583-ж. кыргыздар Борбордук Азиянын саясий иштерине 

жигердІІлІк менен катыша баштайт. «ТІркт°рд°н тІндІкт° жашаган цигулар (кыргыздар) °ч 

алуу ІчІн °з мІмкІнчІлІкт°рІн кІтІп жатышканы» жазылган. 629-ж. чейин к°з каранды 

эместигин сактаган кыргыздар Сейяньто уруусу башында турган теле (телес  т°°л°с) уруулук 

бирикмесинин каганынын Энесайда °зІнІн жогорку башкаруучусу болгон. Арийне, номиналдуу 

мІн°зг° ээ болгон вассалдык абал узакка созулган эмес. Ушул мезгилде экономикалык негизи 

бар, болочоктогу борборлошкон, кІчтІІ Кыргыз мамлекетинин административдик-башкаруу 

тІзІлІшІ калыптана баштаган (Каратаев 2003, 45). Кыргыз мамлекетинде кагандын Іч башкы 

министри болгон; алар Гйеси-бей, Гюйшабо-бей, Ами-бейлер эле. Болжолу, дал ушул мезгилде 

кыргыздардын оґ, сол жана ичкиликтер уруулук топторунун негизи калыптанып бІтк°н. 

Мамлекеттик башкаруунун жана бийликти б°лІштІрІІнІн дуалдык системасы калыптанып 

бІтк°н. Борбордук Азияда жана ага жамаатташ жерлерде тІрк уруулары Тан династиясына (VII-

X кк.) моюн сундурулган соґ, бул мамлекеттин таасири кІч°й баштайт. 632-ж. кыргыз каганына 

Âан И-Хун жетектеген Тан императорунун элчилиги келет. 648-ж. кыргыз элтебери (Сылифа) 

Шибокюй Ачжан Кытай (Тан) императору Тайцзундун кабылдоосунда болгон (Бутанаев, 

Худяков, 2000, 84). Император «жогорку даражалуу» мейманга °зг°ч° маанилІІ эсептелген «сол 

канаттын ардактуу гвардиясынын генералы» (сангуну) ж.б. титулдарын ыйгарган. Кытайлар 

кыргыз каганын эл аралык расмий жогорку протоколдук деґээлде тосуп алуу менен бирге, 

к°чм°н башка урууларга, элдерге каршы кІр°шІІд° кыргыздардан кІч-кубаттуу, туруктуу 

союздашын к°р° алышкан. Кыргыздар °з кезегинде саясий-дипломатиялык алакалардан 

сырткары, соода-сатык мамилелерине (жибек, фарфор ж.б. кІнд°лІк керектелІІчІ буюмдар) 

кызыкдар болушкан. 653-ж. кыргыздар белгисиз бир себептер менен туткундалган 

уруулаштарын бошотуп алууга белек-бечкектери менен келишкени баяндалат. 682-ж. II Чыгыш 

ТІрк кагандыгынын калыбына келиши менен бирге, кыргыздар Борбордук Азиядагы Іст°мдІк 

ІчІн тІркт°рг° каршы тІзІлг°н коалицияга кошулат. 

VII к. биринчи жарымынан кыргыз-кытай (Тан) дипломатиялык алакалары кІч ала 

баштайт. Кыргыз-кытай саясий-согуштук байланыштары мамлекет башчыларынын деґгээлинде 

ишке ашырылган. Элчилик алмашуулардын интенсивдІІлІгІ Борбордук Азиядагы согуштук-

саясий кырдаалга карата °зг°рІп турган. Бул алакаларды эки этапка б°лІп алууга болот: 643, 

648, 653, 675, 707, 709, 711, 722, 724, 747-жж. (биринчи этабы).  

ТІрк каганы Капаган кыргыздардын башчысынын «каган» титулун таануу менен бирге, 

кыргыз каганы Барс-бекке Кутлуг Элтерес кагандын кызын берІІг° аргасыз болгон. 710-

жылдан 711-жылга караган кыш мезгилинде (болжолу, декабрь айынын этеги) Тоґйокук, 
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КІлтегин, Могилян (Билге каган) жетектеген кошуун Орхон тараптан (азыркы Монголия, Тува 

тараптан) К°гм°н тоосун ашып, Энесайга кол салгандыгы белгилІІ. Согуштук беттешІІд° 

кыргыз каганы Барс-бек курман болуп, кыргыздар ТІрк каганатына убактылуу (номиналдуу) 

к°з каранды абалда болуп калышкан. Аскердик кагылышуулар бир нече ирет болгон. Бирок, 

ТІрг°ш, Тан (Кытай) °лк°л°рІ менен тыгыз байланышта болгон Кыргыз кагандыгы бат эле к°з 

каранды эместикке жетишкен. 731-ж. канзаада КІлтегиндин ашына кыргыз каганы Тардуш 

Ынанчу-Чор аттуу элчисин жибергендиги ж°нІнд° маалыматтар эпитафиялык (Кошо Цайдам, 

Монголия) эстеликтерде бар. 744-ж. II Чыгыш ТІрк кагандыгы кулатылып, уйгурлардын т°б°лІ 

Баян-Чор (кыт. Мояньчжо) такка олтурган (745-759-жж.). Селеґга суусуна жакын жерден 

табылган таштагы Баян-Чорго арналган жазууда Кыргыз кагандыгынын аскерине каршы 750-

751 -жж. согушкандыгы, аларды (кыргыздарды) 758-ж. жеґип алгандыгы айтылган. VIII-IX кк. 

Кыргыз кагандыгы менен арабдар, °з учурунда тибеттиктер жана кытайлардын ортосунда 

соода байланыштары болгон; карлуктар менен °з ара союздаштык алакалар орногон. 820-840 -

жж. кыргыздар менен Уйгур кагандыгынын ортосунда согуш башталат. 840-ж. жут, ачарчылык 

уйгурларды °т° алсыратып салган эле. Натыйжада, кыргыздар 100 миґ колу менен уйгурлардын 

Орхон суусунун боюндагы борбору (байтактысы) Орду-Балыкты басып алышкан. Айрым уйгур 

уруулары кыргыздар тарапка °тІІг°, алардын курамына сиґип кетІІг° аргасыз болушкан. 

IX к. орто чендеринен X к. аягына чейинки доор «Кыргыз Улуу державасынын мезгили, 

салтанаты» деген ат менен илимде белгилІІ. Ушул доордо Кыргыз мамлекети ар тараптан 

чыґалып, тарыхтагы °зІнІн эґ жогорку кІч-кубаттуулугуна жеткен. 840-ж. кийин кыргыз-кытай 

алакалары кайрадан интенсивдІІ улана баштаган. 843-ж. ичинде эле элчилик денгээлиндеги 4 

ирет алмашуу болгон (экинчи этабы).  

20 жылга созулган айыгышкан согуштан соґ, кыргыздар 840-ж. уйгурларды талкалап, 

Борбордук Азиянын кенен мейкиндиктерине чыгышты. Уйгур ханы °лтІрІлг°н, борбор калаасы 

Орду Балык талкаланган болучу. Кыргыз каганы °з ордосун Ло-Шань (Танну-Ола) аймагына 

к°чІр°т. Танну-Ола тоо кыркалары аркылуу бІгІнкІ Тыва Республикасы менен Монголиянын 

ортолугундагы табигый чек ара бар. Стратегиялык бул бийиктикке Іст°мдІк орнотуу 

Борбордук Азияга (ТІштІк Сибирь, азыркы Монголия) ээлик кылуу дегенди туюнткан. Т°рт 

тІлІкк° ыґгайлуу, мал киндиктІІ кеґири аймактар аркылуу Чыгыш ТІркстандын, Орто 

Азиянын °р°°ндІІ жерлерине, шаар, соода борборлоруна к°з°м°л орнотууга боло турган. Эґ 

негизгиси, соода жана саясий алакалардын артериясы болгон Улуу Жибек жолуна кыргыздар °з 

к°з°м°лІн орнотушкандыгы тарыхый чындык. Ушул доордо кыргыздар кытай булактарында 

жыш эскериле баштайт. Кытай жыл баяндары кыргыздар мал чарбачылыгы менен катар, 

буудай, арпа, таруу (кара таруу) айдашары, тІшІмдІ ІчІнчІ айда («бао ши» - «баш айы» же март 

айы) себишип, тогузунчу айда жыйнап алышарын жазышат. Кыргыз усталарынын, кол 

°н°рчІл°рІнІн буюмдары Кытай ж.б. алыскы °лк°л°рд° атагы тараган.  

Їзг°ч°, 843-ж. кийинки тІзІлг°н кырдаалда кыргыз-кытай элчилик байланыштарында 

жаґы динамика, жаґы кІч жаралат. Ошол жылдын март айында Кытайга Кыргыз каганынан 

сангун Чжу-Хэсу деген элчи, ал эми апрелде кыргыздарга Тан Кытайынын Чжао Фан аттуу 

элчиси жооп иретинде ж°н°тІлг°н. Июнь айында Тан императоруна кыргыздардан Âан Ухэ 

аттуу элчи келген. Ушул жерден кыргыз каганына Кытайдын Тан династиясынын императору 

тарабынан ж°н°тІлг°н мамлекеттик-расмий катка к°ґІл бурсак: Сяцзяс (Кыргыз) каганына 

кат: «Император тереґ урматтоо менен Сизге кайрылат. Сиздерде жыпар жыттуу жаз °т° кооз 

болуу керек. Сангун Чжу-у-Хэсу (кыргыз каганынын элчиси, аскер генералы) жана башкалар 

келишти. Сиздин жазган катыґызды алдым, белекке тартуу эткен жылкыларды кабыл алуу 

боюнча маселе менен тааныштым. Сиздер Иншанда (бІгІнкІ Батыш Кытайдагы тоо кыркалары 

жана ага чектеш аймактар) °з баатырдык иштериґиздерди даґазаладыґыздар. Сиз °зІґІз жана 

элиґиз тІзІлг°н мамилеге ак дилден мамиле жасайсыздар. КІч бааланган (аскер кІчІ - О.К.) 

ч°йр°д°гІ башка уруулардын (элдердин) ичинен сиздердин даґкыґыздар туш-тарапка тарады. 

Сиз алыстан атайын элчи ж°н°тІп, белек катары атактуу аргымактарды тартууладыґыз. 

Сиздин улуу чын пейилиґиз… Сиздин катыґызды алгандан соґ, аны окуп чыгып, анын °т° 

маанилІІ, так мазмунуна таґдандым, уйкум качты. Чженгуань (627-649-жж., биринчи Тан 

императору Ли Юандын уулу Ли Шиминь падышалык кылган мезгил) башкарган жылдарга 

сиздерден сарайга белек-бечкектер келчІ, биз °з учурунда мамлекеттик бийлик кызмат 

даражаларын ыйгарчубуз… Сиздер дыкаттык менен даярдангандан соґ, биргелешкен аракеттер 

менен уйгурларды тІп-тамырынан бери жок кылуубуз зарыл. Биз ар тараптуу достук, 
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кошуналык байланышта мурдагы тІзІлг°н саясатты уланта беребиз деген ниеттемин» 

(Супруненко 1963.-Âып.I. -С. 67-81). 

YчІнчІ каттан ІзІндІ: «Император Сяцзяс (кыргыз) каганын тереґ урматтоо менен, 

Сиздин элчиґиз сангун Вэн-у-Хэ келгендигин билдирет. Мен Сиз белек катары тартуу кылган 

100 аргымак, 10 жуп бІркІттІ (кыргый) кабыл алдым… Сиз ж°н°тк°н тектІІ кызматкерлер 

аркылуу катыґызды, белектериґизди алдым. Биздин мамлекеттердин чек аралары бири 

экинчисинен °т° ыраак болгондугуна карабастан, мурда тІзІлг°н достук, аскердик союздаштык 

мамилелерди сактообуз зарыл… (Супруненко 1963, 55). Бирок, 843-ж. кыргыздар Чыгыш 

ТІркстанга басып киришип, Анси, Бэйтин шаарларын каратып алышкан. Бул согуштук 

аракеттер Кытай менен карама-каршылыктардын чыгышына алып келген. Ошондон улам, 

кытай императору кыргыздарды андан аркы басып алууларынан алаксытуу максатында кыргыз 

каганына Цзун-ин Хюн-ву Чен-мин-хан титулун тартуулаган (Бутанаев, Худяков 2000, 34).  

«Кыргыз» этноними андан соґку кытай (Юань, Минь, Цинь династиялары), монгол 

тилдІІ булактарда да жыш эскерилери илимде маалым. 904-ж. кыргыз аскерлери чыгыш 

тарапта Ли Кэ-юн баштаган чыгыш тІркт°рдІн аскердик колуна кошулуп, Тан династиясындагы 

такты талашуу кІр°шІн° катышкан. ТІштІк Сибирь, Монголия, Байкал боюнун бир кыйла 

б°лІгІ, Иртыш дарыясынын бою Кыргыз кагандыгына баш ийген, кыргыздардын батышка журт 

которгон топтору Кашкар, Ысыкк°л, Талас, Кочкорго чейин жеткен. Муну соґку 

археологиялык табылгалар, илимий иликт°°л°р да тастыктайт. Ушул мезгилде Кыргыз 

кагандыгы Азиядагы кІч-кубаттуу жана ири мамлекетке айланган. Їт° зор аймакты кармап 

туруу ІчІн чарбалык-экономикалык °б°лг°л°р, саясий кІчтІІ бийлик зарыл болгон. ТІрдІІ 

элдерден, уруулардан турган, чарбалык укладдары ар кыл денгээлде °нІкк°н зор мамлекетти 

мамлекет кармап туруу кыргыздар ІчІн мІмкІн болбой калган. Экономикалык 

байланыштардын начардыгы, эбегейсиз зор аймактарды кармап туру татаалдаша баштап, °лк° 

бытыранды абалга келе баштаган. Айрым аймактарда кыргыздар таптакыр азчылыкты тІзІп 

калышкан. Х к. Кыргыз кагандыгына азыркы Кыргызстандын аймактарынан башка, ТІштІк 

Сибирь, Алтай, ТІндІк Батыш Монголия гана баш ийип калган.  

Т°м°нд°гІ схема Кыргыз каганатынын мамлекеттик-башкаруу системасынын (автор 

тарабынан реконструкцияланган) Кытайдын Тан династиясынын мамлекеттик-башкаруу 

салттары менен жалпылыгы бар экендигин ырастайт: 
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Кытайдын Тан империясынын мамлекеттик курулушу (7-10 кк.) 

 

 

Император 

 

 

Мамлекеттик кеґеш 

 

Палаталар 

(ведомстволор) 

 

Императордук 

башкарма 

палаталары 

 

1. Чиндер (кадрлар) 

башкармасы 
 Инспекторлор жана цензорат палаталары 

  

Император 

жана анын 

кызматкерлери 

тейл°° 

башкармасы 

2. Каада-салт, этикет, 

илим-билим, нрава, 

диний иштер 

башкармалыгы 

 

Мамлекеттик 

к°з°м°л инспекция 

башкармалыгы 

 

Мамлекеттик 

цензорат 

башкармалыгы 

  

Казына 

башкармалыгы 

 

3. Финансы, эсеп-

кысап, салык-

башкармалыгы 

Мамлекеттик 

кызматтарды 

к°з°м°лд°° 
 

Каада-салт, 

этикет, диний 

уюмдар, илим-

билим иштерин 

к°з°м°лд°° 

 

 

 

 

Чет элдик 

элчилерди кабыл 

алуу, 

императордук 

элчилерди 

ж°н°тІІ 

башкармалыгы 

 

4.Аскер баш-

кармалыгы (чек ара, 

мобилизация, аскер 

поселениялары) 

 

 

 

5. Жазалоо башкармалыгы (сот, тІрм° ж.б.) 

 

 

6. Мамлекеттик иштер (барщина, иштеп берІІ, 

курулуш башкармалыгы) 

 

 Провинция 

башкармалыгы 
10. Провинция 

 

 

Уезд 

башкармалыгы 

 

Айыл 

башкармалыгы 
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Чыгыш ТІркстанда, Теґиртоодо калган кыргыздар карлуктардын, кийинчерээк 

Караханийлер мамлекетинин, Турпанда Уйгур Идикутунун, Жунгариядагы к°чм°н тІрк уруулар 

бирикмелеринин курамына киришкен. X-XI кк. кыргыздардын ээлигинде Саян-Алтай аймагы гана 

калган. Энесайдагы кыргыздар менен Теґиртоо багытындагы кыргыздардын байланышын 

наймандардын (найман уруулук союзу, мамлекети) андан соґ, кара кытай (кара кидан) чабуулдары 

биротоло ажыратып салган. 1207-ж. Чынгыз хандын тун уулу Жоочу Энесайдагы Кыргыз 

кагандыгына багыт алганда кыргыз башкаруучулары (иналдары) °зд°рІнІн монгол тактысына 

вассал экендиктерин билдиришкен. 1218-ж. тумат-кыргыз к°т°рІлІшІ басылгандан соґ, Кыргыз 

кагандыгы жоюлган. Изилд°°чІл°рдІн белгил°°л°рІнд° 840-ж. кийин Кыргыз кагандыгы 360 жыл 

бою к°з каранды эместигинен (суверендІІлІк) айрылган эмес. 

Кыргыз мамлекети жана мамлекеттІІлІгІ боюнча маалыматтар Энесай ч°лк°мІнд°гІ 

(Тува, Хакас-Минуса ойдуґу, Краснояр аймагы, Тоолуу Алтай) кыргыз жазууларында 

чагылдырылат. 

«…Ынанчу КІлІк Чигши Бек Кара-Сеґирдеги эрдигим ІчІн алты баг (аймак) элди, 

кыштымдарды башкардым….Сангун Б°дбІ бул аймактын мыкты башкаруучусу, Кыргыз 

каганы аркылуу жазылды…»- деген саптар бар (Орхон-Енисей текстери, 1982, 164). Мындан 

мамлекеттик бул ишмердин мансап наамдарын да байкоого болот. Кызыл-Чыраадагы (Тува) 

экинчи кыргыз эстелигинде: «…УчІн КІлІг Тириг(к) уулумун, КІлІк Туганмын. Теґир 

колдогон °лк° (мамлекет) ІчІн тогуз эр (баатыр) °лтІрдІм…»- деген саптар бар (аталган эмгек, 

187-бет). Кошо-Öàéäàìäàãû (Ìîíãîëèÿ) ÊІлтегинге àðíàëûï òóðãóçóëãàí ýñòåëèêòå (VIII к. баш 

чендери): «…Кыргыз каганды баштап балбал тиктим..., жыйырма алты жашымда êûðãûçãà 

êàðàé æîðòóóëäàäûê. ÑІґãІ (íàéçà) áîþ êàðäû æèðåï, К°гм°н жышын (жыш - байыркы кырг. 

«òîêîé») àøûï, êûðãûç æóðòóí уйкуда бастык. Каны менен Суґãàäà ñîãóøòóê...»-деген 

маалыматтар бар (Орхон-Енисей текстери, 1982, 65, 66). Òàðäóøòàð VIII к. башында кыргыздын 

бир уруусу болушкан. Анткени, ÊІлтегиндин эстелигинде: “Он ок (элинен), (менин) уулуман, 

òІðãІñ (òІðã°ø) êàãàíûнан Макра Тамгачы, Огуз Билге Тамгачы келди, Êûðãûç êàãàíûíàí 

Тардуш Ынанчу Чур келди...”-деген жазуу бар (Орхон-Енисей текстери, 1982, 69). Демек, бул 

булактарда кыргыздар, кыргыз эли, алардын мамлекети ж°нІнд° маалыматтар айтылып жатат. 

 

 

1.2. Кыргыз каганатынын (VI-XIII кк.) мамлекеттик-башкаруу 

системасындагы титулатурасы (титулдар, 

бийлик рангалары, кызмат орундары) 

 

Кыргыз Каганаттарынын мамлекеттик-административдик башкаруу системасы, °лк°нІ 

башкаруунун салттары байыркы доорлордон бери карай эволюциялык жол менен °нІгІп келди. 

Мамлекеттик-башкаруу терминдери жана ага негизденген титулдар илимде социалдык 

детерминативдер деген ат менен белгилІІ. Социалдык ар тІрдІІ топтордон турган 

мамлекетти калыптандыруу, башкаруу аппараттарын кармап туруу, аны °нІктІрІІ аскердик-

административдик башкаруу системасында °т° татаал маселелерден болгон. Мамлекеттик 

бийликтин кызмат (аскердик-административдик) орундарындагы иерархияга (мамлекеттик 

башкаруу системасындагы кызмат тепкичтери) °т° катаал к°з°м°л орнотулган. Кандайдыр бир 

титулга ээ болуу, саясий жана мамлекеттик башка кызматтарды алуу коомдо орун алган к°п 

жагдайларга жана шарттарга байланыштуу болгон (Махпиров 1997, 135). Титулдар жана 

мамлекеттик ж.б. кызматтар °лк°нІн алдында сиґирген °зг°ч° кызматы ІчІн, тектІІлІгІн°, 

ж°нд°мІн° ж.б. сапаттарына карата берилген. Бул белгилер адамдын коомдогу ээлеген 

статусун да к°рг°зчІ. Титулдар, наамдар жана кызмат орундары аркылуу Кыргыз Каганатынын 

коомундагы мамлекеттин саясий структурасын, административдик-аймактык тІзІлІшІн, 

°лк°нІн калкынын социалдык катмарларынан, чарбалык укладдарынан ж.б. маалыматтар алууга 

болору анык. Рангалар, наамдар (°зг°ч° аскер наамдары), аскердик-административдик кызматтар 

адамдын °лк°д°гІ бийлик системасындагы ээлеген ордун чагылдырган. Байыркы жана орто 

кылымдардагы Кыргыз каганатындагы социалдык терминология кыргыз коомундагы башкаруу 

системасынын дифференциялашуусун чагылдыруу менен бирге, ар тІрдІІ функцияларды аткарган 

коомдун мІч°сІнІн саясий иерархиядагы, административдик-башкаруу системасындагы ээлеген 

ордун, аскердик наамын, динияттык жана граждандык кызмат абалын дааналап турган. Мисалы, 

Кыргыз каганатындагы айрым ири мамлекеттик-аскер ишмерлери бир нече титулду (Бойла 
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Бага Тарган ж.б.) алып жІрІшк°ндІгІ тарых илимине маалым. Ошол эле учурда кызматтык бир 

иерархияда турган адам экинчи иерархиядагы кызмат абалына ээ боло албай турган учурлар да 

кездешет (Деоник 1979, 107). Айрым кыргыз титулдарынын грамматикалык мааниси жагынан 

чечмеленишинде чет элдик, °зг°ч° кытай терминдери да болуусу ыктымал. Аларды кыргызга 

таптакыр жат деп атоодон алыспыз, бул бир чети илимий негизсиз тыянак да болуп калат. 

Анткени, мамлекеттик-башкаруу терминологиясы, °зг°ч° аскер терминдери интернационалдуу, 

консервативдІІ мІн°зг° ээ. Їз учурунда кошуна элдердин лексикасында кыргыз ж.б. тІрк тилдІІ 

элдердин терминдери да арбын колдонулары илимге белгилІІ. Мисалы, кыргыз, тІрк, уйгур ж.б. 

элдердин элчилерине, °лк° башчыларына, мамлекеттик чиновниктерине кытай императорлору ар 

кандай даражадагы титулдарды ыйгарган. 

Т°м°нд° Кыргыз каганатынын (VI-XIII кк.), Энесай Кыргыз мамлекетинин (VI-XIII кк.) 

административдик-башкаруу системасынын курулушу, убактылуу кызматтык жана °мІр бою 

ыйгарылган титулатурасынын айрымдарына, алардын тІпкІ маанилерине токтолобуз: 

Казына - бІгІнкІ кыргыз тилинде мамлекеттин, °лк° падышасынын, элдин акча, кымбат 

баалуу металл, таш ж.б. сакталган атайын жайы, имараты маанисин туюнтат. Экинчи бир 

тарыхый мааниси «казына ІчІн» же мамлекеттин пайдасы, кызыкчылыгы ІчІн ІчІн бекер же 

арзан иштеп берІІ дегенди тІшІндІр°т. «Казына» с°зІ байыркы жана орто кылымдардагы 

кыргыз тилинде “°лк°” дегенди туюнткан. Энесай кыргыздарынын урпактары болгон хакастар 

мамлекетти азыр да “хазына” деп аташат (Бутанаев 2000, 124). Тувалар да ушул терминди 

колдонушуп жІрг°ндІгІ белгилІІ. Бул термин «казына», «казна», «казначейство» ж.б. 

формаларында славян тилдІІ элдерге ж.б. тараган. «Жумурият» (Жумхуриет), «мамлекет» 

(Мамлакот) терминдери кыргыз ІчІн т°л с°з эмес, кыргыз тилине араб-фарси тилдеринин 

таасири астында, так айтканда кыргыздар ислам динин кабыл ала баштаган доордо келип кирген. 

Демек, казынага т°л°°, казынага иштеп берІІ деген с°з «мамлекеттин казынасына салык т°л°°», 

«мамлекет ІчІн милдеттІІ тІрд° иштеп берІІ» ж.б. туюнтат. «Мамлекеттин казынасы» же 

«казынага тиешелІІ» деген с°зд°р °лк°нІн байлыгын, коомдук менчигин билдирет. 

Каган (Qagan) - байыркы жана орто кылымдардагы Кыргыз кагандыктарындагы, ТІрк 

жана Уйгур каганаттарындагы °лк°нІн жогорку башкаруучусунун жана башкы аскер 

жетекчисинин даражасы (титулу). Оболу, «каган» термини жуан-жуандардын (жужандар же 

аварлар) аскер башчысынын наамы катары кытай жыл баяндарында б.з. 312-ж. баштап 

эскерилет (Махпиров 1997, 127). Мамлекеттик-башкаруу салты жогору даражада °нІгІп-°ск°н 

кыргыздарда жана кыргыз коомунда бул мамлекеттик башкаруу титулу б.з.ч. III к. эле белгилІІ 

болгон. Анткени, «Каган» даражасы (титулу) алгачкы Кыргыз мамлекети жана кыргыздар 

менен замандаш жашашкан хунну, сабир, хазар, булгар, аварларда да белгилІІ болгондугу 

илимде маалым. Бул мамлекеттик-башкаруу наамын б.з. VI-к. тартып уйгур, карлук 

башкаруучулары кабыл алышкан, «каган» - император, шахиншахка маанилеш эґ жогорку 

мамлекеттик башкаруу титулу болгон. Байыркы мамлекеттик тІзІлІшт°рд° коомдун саясий 

негизи аскердик-саясий жана аристократиялык багытка таянган. Мындай мамлекеттик-саясий 

°нІгІІд° салттуу аристократиянын колуна коомду идеологиялык жактан башкаруу шыбагасы 

тийген (История первобытного общества, 1988, 230). Арийне, «аскердик демократия» 

принциптери Іст°мдІк кылган коомдо мамлекеттин алгачкы пайдубалы болгон уруулук 

бирикмелерди элдик жыйналыш, аксакалдар кеґеши башкарган. Дал ушул шарттарда коомдун 

социалдык номенклатурасындагы эки топтун (аскердик жана аристократиялык-башкаруучулардын) 

милдеттерин бириктирІІ менен акырындап уруунун, уруулук бирикменин жетекчиси бир эле 

учурда аскер башчылык милдетин аткара баштайт. Бул функцияны «каган» (мамлекет жана 

аскер башчысы) аткара турган болуп калган. VIII к. аягы - IX к. башынан XIII к. чейин киевдик 

княздар (Киев Русу) да каган титулун пайдаланышып, саясий жактан °зд°рІн тІрк тектІІ Хазар 

кагандарына теґ экендигин к°рс°тІІг° аракеттенишкен. Арийне, мындай маалыматтар 

мурдагы советтик доордогу окуу, илимий басылмаларда чагылдырылбай келгендигин билебиз. 

Мисалы, 843-844-жж. Тан (Кытай) императорлорунун кыргыз кагандарына жазган мамлекеттик-

расмий каттарынан эки °лк° теґ °з ара легитимдІІ бийликтерин тааныгандыктарын к°рІІг° 

болот: «…Падыша урмат менен Кыргыз каганына салам айтат. (Сизден) Ошкор Сангун 

келди, (Сиз) белекке берген 100 жылкы, он бІркІтІґІздІ тапшырып алдым…» (Каратаев О.К. 

ж.б. Кытай императорлорунун Кыргыз кагандарына жазган каттары.-Б.:2003, 27-б). 

Борборлошкон Монгол мамлекетин негиздеген Темучин (Чынгыз-хан) да ушул наамды кабыл 

алган. «Каган» термини мусулман булактарында тилдик °зг°ч°лІкт°рг° жараша “хан”, 
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“хакан” тІрІнд° пайдаланылган. Изилд°°чІл°рдІн айрымдары бул терминди байыркы кытай 

тилинен (Хань доору) кирип, “улуу башкаруучу” (кэ-хан) дегенди аныктарын белгилешет. 

Qagan  kekuan  улуу башкаруучу, к°с°м маанисин туюнтат (Баскаков 1985, 154; Рамстедт 

1951, 62). Титул кыргыз ж.б. жазуу эстеликтеринде антропонимдердин (адам аттары) 

компоненттери катары кездешет: Бумын-каган, Ай-каган, Боз-каган, Билге-каган, Барс-бек 

каган ж.б. Кыргыз мамлекетинин башкаруучулары - Кагандар бир эле учурда коомдогу башкы 

шамандын жана башкы темир устанын милдеттерин аткарышкан. Тарыхый маалыматтарга 

караганда байыркы ТІрк Каганатындагы мамлекеттик бийликте кесиби темир уста болгон 

шамандардын (бакшылардын) коомдогу таасири °зг°ч° кІчтІІ болгон. Япон чыгыш таануучусу 

Масао Мори °з иликт°°л°рІнд° байыркы кыргыз (тІрк) доорундагы каган бир эле убакта 

темир устанын функциясын аткарганын чагылдырган кытай булактарындагы (Чжоу 

династиясынын мезгили) уламышка токтолуп, муну шаман дининин °нІгІп, калыптанышынын 

алгачкы этабы катары карайт (Потапов 1991, 123). Шамандардын жана темир усталардын 

генетикалык-ритуалдык байланышын байыркы тІрк тилдІІ уруулардын кІнд°лІк жашоо 

турмушундагы, чарбасындагы темир устанын ээлеген орду тастыктайт. Уруулук коомдо бир эле 

мезгилде эки кесипти теґ аркалагандар (шаман-темир усталар) ТІштІк Тувада жакынкы 

мезгилдерге чейин жашап келди. От менен тыгыз байланышкан темир устанын кесиби ыйык 

эсептелип, замандардын тІпкІрІн°н адамдардын эс-акылында адамдар коомунда жашап келе 

жаткан от кудайын кыйыр чагылдырат. Байыркы кыргыздарда темир иштетІІ, зергерчилик 

кылуу жогорку денгээлде °нІкк°ндІгІн археологиялык табылгалар тастыктап келери бышык. 

БІгІнкІ Хакас-Минуса ойдуґунда эзелки кыргыздар иштеткен шахталардын эбегейсиз зор 

чалдыбарлары сакталып калганы буга далил. ТІркІн металлдардан ширелип, жасалган зергер 

буюмдары кыргыздардын °лк°сІн°н ыраакы жерлерге да белгилІІ эле. Буга кыргыздар 

°ндІрг°н сапаттуу темир металлын кытайлар жана тІркт°р °зг°ч° баалагандары далил боло 

алат. Кыргыз аскер куралдары °зг°ч° сапаты, кооздолуп, ширетилген жасалгалары аркылуу 

айырмаланган (Каратаев 2003, 267). Кыргыз кагандары шаман дининин (К°к Теґирдин) 

урматына °тк°рІлг°н жамааттык диний-ритуалдарды °тк°рІІд° башчылык кылышкан. 

Жамааттык сыйынуу жыйындары азыркы Хакасиядагы, Тувадагы, ТІндІк Монголиядагы 

Хайрахан тоолорунун (кыргыздар массалык тІрд° сыйынып, тІл°° °тк°рІп туруучу ыйык 

эсептелген бийик тоолуу чокулар) этектеринде °т° турган. Бул тарыхый маанилІІ жерлер 

бІгІнкІ расмий географиялык карталарда да дал ошол тІпкІ тарыхый аттарын сактап келет.  

Кунчуйум (канчайым) - каныша. Qunchui - каныша, каныш кыз. Кунчуйумдар (каныш 

кыздар, канышалар) кагандар тегинен (кагандар династиясы) чыгышкан. Qunchui  кытайча 

Qung - chu - «каныша» маанисин туюнтат (Махпиров 1997, 139). Улуг Кем (Тува, Енисейдин 

куймасы) суусунун жанынан табылган, кыргыздын Эл Туган Тутук аттуу аймак башчысына, 

мамлекеттик ишмерине багышталып тургузулган жазуу эстелигинде: «…Элим (°лк°м, 

мамлекетим), канышам (эстеликте, байыркы кыргыз тилинде - кунчуйум), уулум, журтум 

сиздерден алтымыш жаш курагымда айрылдым…»-деген маалымат бар (Орхон-Енисей 

тексттери, 1982, 144). Уйук-Туран (Тува) суусунун жанынан табылган, тархан YчІн КІлІк 

Тирикке багышталган кыргыз жазуу эстелигинде:«…Їрг°°д°гІ канышама (кунчуйум), уулума 

б°кб°дІм (жетпедим?), алтын кемер тагындым, теґир жараткан элиме тойбодум…, …°лк°мдІн 

тагдырына туура келдим…»-деп жазылат. Кызыктуусу, эстеликтердин бир катарында текст 

«канчайымдан айрылдым» деп башталат. Мисалы, кыргыз аскер башчысы (сангуну) Ток 

Б°гІг° арналган эстелик:«…Їрг°°д°гІ канышам (кунчуйум», аттигиниґ, °з уулум сиздерден 

айрылдым. …Каныма (каганыма), элиме – тойбодум (кызмат °т°й албадым). …Калыґ журтум 

кайраттангын, эл (°лк°) заґын (мыйзамын) бузбагыла…» - деген мазмунда жазылган (Орхон-

Енисей тексттери, 1982, 154). Ча-Холдогу (Тува) эстелик да ушундай мазмунда жазылган. 

Жогорудагы маалыматтардан Чур КІч Барс, Ток Б°гІ, Эл Туган Тутук, КІлІк Тирик, Жарук 

Тегин (Ча-Хол, 1-эстелик), Алп Уруґу (Ча-Хол, 2-эстелик), Чур (Чор) (Ча-Хол, 5-эстелик), Ынаґ 

Уграч (Ча-Хол, 10-эстелик) ж.б. мамлекеттик жогорку чиндеги адамдар (аскердик-

административдик) гана эмес, кагандардын жана алардын Ій бІл°л°рІнІн кІй°° балдары 

болгондугун байкоого болот.  

Сангун (Sanggun). Бул мамлекеттик жогорку чин бери болгондо б.з. VI к. маалым. VI-

XIII кк. чегинде Кыргыз каганатында бул термин «ханзаада», «тактын мураскери», «кол 

башчы» маанилерин туюнткан. Кытай императорлору кыргыз кагандарынан расмий элчиликке 

келген адамдарды мамлекеттеги ээлеген кызмат даражасына карата «сангун» деп аташкан. Тан 

www.bizdin.kg



Кыргыздардын теги, таралуу ареалы, этностук-маданий алакалары 21 

доорундагы (VII-X кк.) кытай тилинде (дилектилеринде): sanggun; xiang gong – «ханзаада», 

«принц» маанисин берген жана хан тукумунан тарагандардын атына жалганып айтылган титул 

болгон. Барлыктагы (Тува, Элегест) кыргыздарга таандык жазуу эстеликте: «…Байна Сангун 

уулу КІлІг Чормун, муґсуз улгатым (улгайдым), Теґир берген кІнг°, жердеги элиме б°кб°дІм 

(тойбодум), °рг°°д° кунчайым (канчайым-каныша), уулум калды…»-деген маалыматтар бар 

(Орхон-Енисей тексттери, 1982, 149). Ал эми, Улуг Кем-КІлІ Кемдеги эстеликте Чочук Б°рІ 

Сангун деген адам аты кездешет (аталган эмгек, 156-б.). Уйбат °р°°нІнд°гІ (Хакасия) ІчІнчІ 

эстеликте: «…Теґирим (мени) жалгады (колдоду), калыґ журтуму, Іч уулуму к°рб°дІм, мен 

Тархан Сангунмун, мен Эл-Чур (Чор) элинин пайдасы ІчІн кІр°штІм…» - деп жазылат (аталган 

эмгек, 176-б.). 843-ж. Кыргыз каганынан Тан династиясынын императорунун атайын 

мамлекеттик-расмий кабылдоосунда кыргыздын тектІІ элчилери Тапказ сангун (Чжу-у-

Хэсу), Жоокусол сангун (Табу Хэцу), Ошкор сангун, Дадас Инанч Чорлор (Вэн-у Хэ) 

болушкан (Кытай императорлорунун кыргыз кагандарына жазган каттары, -Б.: 2003). Байыркы 

кыргыз (тІрк) тилинде Inanch - ишенимдІІ, ишеним жІкт°лг°н адам («элчи» с°зІнІн 

синоними) маанисин туюнткан (Махпиров 1997, 191). Ал эми биринчи элчиликти Кыргыз 

каганынын Тапказ(ж) аттуу элчиси жетектеп барган. Tawgach – байыркы кыргыз тилинде 

«кытай», «кытай адамы» деген маанини берген. Болжолу, Тапказ(ж) Кыргыз каганына ак 

дилден кызмат °т°г°н, теги кытай адамы болуусу да ыктымал. Анткени, мамлекеттеги тышкы 

иштер маселелеринде кошуна элдердин, маданиятын, Ірп-адатын, тилин билген адамдар °зг°ч° 

зарыл болгондугу маалым. Кыргыздар менен эґ оболку дипломатиялык алакалар Тан 

династиясынын (мамлекетинин) «Сяцяцы ча гунту чжуан суй»(«Китепкана казынасы») аттуу 

жыл баянда чагылдырылат. Бул баян Кыргыз каганынан расмий иш сапары менен келген 

Тапказ (Чжу-у Хэсу) деген элчиден соґ жазылган. Кытай императору (Тан династиясы, IX к.): 

«Падыша урмат менен Кыргыз каганына салам айтат. (Сизден) Дадас Инанч Чор сангун ордо 

шаарга (борборго) келди. Сиз жиберген катты окуп, тартууга келген эки ак боз аргымакты кабыл 

алдык…» -деп жазат. Болжолу, Кыргыз каганы Тан династиясына °зІнІн мураскерлерин же 

жакындарын элчи катары ж°н°тк°н болуу керек. Каттардын соґунда Тан императору: «…Каган 

ден соолугуґузду жакшы кІтІґІз, Сиз сангундарыґызга, жайсаґдарыґызга, ошондой эле бардык 

вазирлериґизге менден салам айтып коюґуз. Бул катта аларды бирден атап салам айтууга болбоду»-

деп жыйынтыктаган (Каратаев О.К. ж.б. Кытай императорлорунун кыргыз кагандарына жазган 

катары. -Б.: 2003, 43-44-бб.).  

Катун (Хатун) - орто кылымдардагы тІрк-монгол династияларында тектІІ жерден чыккан 

аялдарга, ханышаларга °з аттарына «хатун» («катун») термини жалганып айтылган. Бул термин 

улуу даражалуулукту, тектІІлІктІ аныктап турчу (Монгол орос толь, 1957, 519). Кыргыз 

каганаттарында хан тегинен чыккан ханыша-аялдар «канчайым» (кунчуйум) деп аталарын 

жазуу эстеликтери баяндайт. Сары уйгурларда «катын» - тектІІ жерден чыккан аял, бийик 

даражалуу кызмат адамынын аялы маанисин туюнтат (Малов 1957, 56). Туваларда «кадын» с°зІ 

«падыша аял», «ханыша» дегенди туюнткан (Тувинско-русский словарь, 1968, 217). Бул с°з 

кыргыздарда «улуу аял», «байбиче» маанисин да тІшІндІрг°н.  

Ябгу (Jabgu) – Борбордук Азиядагы (ТІштІк Сибирь ж.б.) тІрк тилдІІ мамлекеттердеги 

кагандан кийинки башкаруучу, вице-каган, мамлекеттеги кагандан кийинки экинчи таасирлІІ 

адам. Хазарларда, булгарларда, батыш тІркт°рд° (Чыгыш жана Батыш ТІрк каганаттары экиге 

б°лІнг°нд°н соґ) алгач «ябгу» °лк°нІн башкаруучусунун титулу (мисалы, карлуктар, огуздар) 

болгондугу маалым. Бул мамлекеттик титулду Кыргыз Кагандыгында да пайдаланышкан. 

Маалыматтарга таянсак, оболу ябгу Каган тарабынан °з Ій-бІл°сІнІн ичинен дайындалган. 

Ябгулук бийлик мансабы кагандын дайындалган жатындаш кичІІ иниси же °з уулуна таандык 

болгон. Изилд°°чІл°р титулдун келип чыгышын °з кезегинде кушандыктардын мамлекеттик-

саясий салттарын уланткан эфталиттерден келип киргендигин белгилешет. Jabgu < iawuga - 

«башкаруучу», «буйрук берІІчІ» маанилерин туюнтат (Махпиров 1997, 128). Кыргыз (тІрк) 

жазуу эстеликтерде Тоґ-Йокук «бойла бага тарган», àë ýìè Ìî÷æî æàíà Äóñèôó «øàä æàíà 

ябгу» титулдарына ээ болушкандыктары баяндалат (Кляшторный 1964, 31).  

Ынанчы (Inanch) - Кыргыз кагандарынын ишенимдІІ жардамчылары, элчилери. 

Кыргыз жазма эстеликтеринде (V-XIII кк.), кытай жылбаяндарында бул термин кыргыз энчилІІ 

адам аттарына жалганып айтылат. Мисалы, Inanch han, Inanch Kair han, Dadas Inanch 

Chor, Inanchi Mengu, Inanch bek ж.б. Inanch - «ишеничтІІ киши», «ишенич жІкт°лг°н 

чабарман» маанисин туюнткан. Демек, бул с°з (Inanch) дипломатиялык титулду, «элчи» 
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термининин синонимин туюнтат. Абакан суусунун (Хакас-Минуса ойдуґу) оґ жээгининдеги 

Ачура деген жерден табылган кыргыз жазуусунда: «…ил (эл) эгеси Ынычу Билге ириг °лІг 

ара…, улуґун аты КІч уры, °з атаґыз Уры бек (башкаруучу), °з элиґиз (мамлекетиґиз) ІчІн 

жакшылык кылып, сиз (айрылдыґыз)…»-деген маалыматтар бар (Орхон-Енисей тексттери, 

1982, 166-167). Бул лексика бІгІнкІ кыргыз тилинде «ынануу», «ынаным», «ынаным», 

«ынанымдуу», «ынанычтуу» формаларында сакталып калган. 

Тутук (Tutuq) – Кыргыз каганатындагы (V-XIII кк.) аскердик-административдик титул. 

Изилд°°чІл°рдІн (Рамстедт 1951, 75) тыянактарында терминдин келип чыгышы кытай 

тилиндеги tutuk chin - «генерал» маанисиндеги берилиши илимий негиздІІ (Махпиров 1997, 

131). Башка илимий адабияттарда Tutuq - «аймактын аскердик башкаруучусу» маанисинде 

чечмеленип жІр°т (ДТС, 593). Титул-компонент катары антропонимдерге (адам аттары) 

жалганып айтылат: Abak tutuk, Alp tutuk, Begu tutuk, Tutuk Beg ж.б. Ї°к Тарлак деген 

жерден табылган (Тува) кыргыз эстелигинде: «…Атым Эл Туган тутук (tutuk) мен теґири 

элимке элчиси эртим, баг будунка бек эртим…» деген маалыматтар бар (Орхон-Енисей 

текстери, 1982, 144). Чаа-К°лд°гІ (Тува) т°ртІнчІ эстеликте: «…Мен Алп Уруґу Тутукмун, 

°рг°°д°гІ канышам, эки уулумдан, жалгыз кызымдан алыстадым (айрылдым), ал эми 

Означенная кыштагынын жанынан 1847-ж. табылган кыргыз эстелигинде: «…Канышаман, 

курдашыман айрылдым, муґайып жоого кирдим. КІчтІІ КІл Тутук сизден айрылдым, элим, 

каным сиздерден айрылдым, алтын кештен (кемер) айрылдым» - деген маалыматтар бар 

(Орхон-Енисей текстери, 1982, 165). Эґ кызыктуусу, Барлыктагы экинчи эстеликте:«…Мен 

КІнІ Тирик, Іч жашымда атасыз калдым, мени даґктуу тутук (Tutuq) агам киши кылды, 

тарбиялады, °рг°°д°гІ канышамдан, °з энемден, эжелеримден айрылдым» – деген маалыматтар 

баалуу (аталган эмгек, 148-бет). Ал эми, Кежилиг-Хобудагы (Тува) эстеликте: «…Эр атым 

Шубуш Инал, атым КІмІл Їг°. Беш жашымда атадан, он тогузумда энемден айрылдым. Эр 

жетип, отузга толгондо мамлекеттик (каганга) кызматка кирдим. Кырк жыл мамлекеттик 

Тутук катары журтумду башкардым, тышкы душманды жоолодум, жеґдим…»-деп жазылганы 

илим ІчІн маанилІІ (аталган эмгек, 149-бет). «Їг°» - кадимки эле °г°°нІ туюнтат. Мисалы, 

КІмІл Їг°° деген энчилІІ кыргыз адам аты. Бул маалыматтар кыргыздардын мындай 

маанидеги атайын эскертІІ жазуулары бар эстеликтер мамлекеттин (кагандын) алдында °зг°ч° 

эмгеги сиґген адамдарга гана арналып тургузулгандыгын айкындайт. 

Елтебер (Elteber) – коомдогу, °лк°д°гІ °т° таасирлІІ адамдарга, атактуу аскер 

башчыларына ыйгарылган титул. Бул титулду атактуу кыргыз башкаруучусу, 642-ж. Тан 

императору Ли Шиминдин кабылдоосунда болгон элтебер Шибокюй Ачжан алып жІрг°ндІгІ 

тарыхый булактардан белгилІІ. Бул титул аздарда жана карлуктарда да белгилІІ болгон. 

Атактуу уйгур аскер башчылары, ошол доорго замандаш Булгар (волгалык булгарлар) хандары 

да «Элтебер» титулун алып жІрІшк°н.  

Шад (Sad) – «улуу, башкы жетекчи» маанисин берген. Шад - Борбордук Азиядагы 

к°чм°н элдерде кенен таралган мамлекеттик-башкаруу титулу. Шаддар к°бІнч° мураскер 

ханзаадалардан дайындалып, мамлекеттеги эґ жогорку административдик жана аскердик 

жооптуу функцияларды аткарышкан. Рун сымал кыргыз (тІрк) жазуу эстеликтерде Тоґ-Йокук 

“бойла бага тарган”, àë ýìè Ìî÷æî æàíà Äóñèôó «шад жана ябгу» òèòóëäàðûíà ýý 

болушкандыктары баяндалат (Кляшторный 1964, 31).  

Тегин (Tegin) - орто кылымдар доорундагы Борбордук Азиядагы тІркий тилдІІ 

мамлекеттердеги кагандык тактын мураскеринин, ханзааданын синонимдеш аталышы. 

Изилд°°чІл°р титулдун кытай тилинен келип киргендигин белгилешет. Tegin < кытайча tek – 

“улуу урматтуу, тектІІ, жогорку”, him – «адам» же «жогорку тектІІ адам, киши» маанисин 

туюнтат (Махпиров 1997, 139). Мисалы, КІл Тегин ж.б. 

Аксакалдар кеґеши - Кыргыз Каганатында жана анын башкаруу иеархиясында °зг°ч° 

функцияны аткарган. Бул кеґешке кыргыз коомуна жана мамлекеттин алдында °зг°ч° эмгек 

сиґирген коомдук-саясий, аскер ишмерлери, уруу жана уруулук бирикмелердин жетекчилери, 

кагандын кеґешчилери, жакын жардамчылары катыша алышкан. Аксакалдар кеґешинде каган 

тарабынан сунушталган маанилІІ мамлекеттик маселелер, °лк°нІн ички жана тышкы 

саясатындагы учурдагы урунттуу жана болочок маселелер талданып, мерчемделген. Чарбалык-

экономикалык тІзІлг°н жалпы абал, °лк°д°гІ калктын жашоо деґгээли талданган. Бул 

кеґештин патриархалдык-уруулук мамилелер тереґ калыптанып, °нІкк°н коомдо °зг°ч° 

абройго ээ болгондугу илимде маалым. Аксакалдар кеґеши Кыргыз мамлекетинин жана 
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мамлекеттІІлІгІнІн °нІгІІсІнІн соґку доорлоруна чейин °з функциясын аткарып келди. 

Арийне, борборлошкон Кыргыз каганаттары тІзІлІп, °нІгІп-°сІп жаткан доорлордо мамлекет 

башчылары болгон кагандар °лк°д°гІ °т° маанилІІ маселелерди жеке °зд°рІ да чече 

алышкан. Аксакалдар кеґеши - алгачкы обшиналык (жамааттык) коомдо (к°пчІлІк учурда 

мамлекетке чейинки коомдордо да) коллективдик-жамааттык, уруктук, уруунун ичиндеги 

жашы боюнча башкаларга салыштырмалуу улуу мІч°л°рІ, ошол коллективдин бийлик жана 

башкаруу органы болгон. Аксакалдардын коомдогу ээлеген (эреже катары, эркектер) орду 

алардын каада-салттарды сактап алып жІрг°н кадыр-баркы, аброю менен аныкталган. Алгачкы 

обшиналык (жамааттык) коомдун °сІп-°нІгІшІ менен бирге, аксакалдар менен катар башка да 

бийлик жІргІзІІчІл°р, анын ичинде жолбашчылар (жолбашчы деп к°бІнч° мураска калуучу 

башкаруу бийлигин тІшІнІш°т) пайда боло баштайт. Аксакалдар менен жол башчылардын 

коомдогу (уруудагы, уруулук бирикмедеги) реалдуу бийлигинин салыштырмалуу салмагы 

°зг°рІп турган. Коомдун °нІгІІсІ, жеке менчиктин жана мІлктІк дифференциянын пайда 

болуусу менен бирге жол башчылардын бийлиги жогорулай баштайт. Уруу башчылары болгон 

аксакалдар кеґеш берІІчІл°рг° айланышат. Бирок, бул жаатта да аларды жол башчынын жан-

ж°°к°рл°рІ (аскердик дружина же жамаат мІч°л°рІ) артка сІрІп олтурушту. Ошого 

карабастан, алгачкы жамааттык коом ыдырап, бузулуп бара жатканда аксакалдар жамааттын 

жаш мІч°л°рІн° салыштырмалуу к°бІр°°к артыкчылыктарды алууга мІмкІндІк алышкан. 

Аксакалдар мындай артыкчылыктарды °з туугандарына бекемдеп берІІг° умтулушкан. Ошону 

менен бирге, алар урук-уруулук °зг°ч° аристократиялык катмардын калыптанышында негизги 

булактардын бири катары калышкан. 

Элчи – Кыргыз каганатынын тышкы иштер маселесин тейлеген, ага к°з салган 

мамлекет кызматкери, кагандын °зг°ч° маселелер боюнча чабарманы, жакын жардамчысы, 

мамлекеттик ири чиновник. Кыргыз кагандарынын элчилери Кытай династиялары, ТІрк 

(Батыш, Чыгыш, Экинчи Чыгыш ТІрк каганаттары) ТІрк, ТІрг°ш, Уйгур каганаттары, Карлук, 

Тибет, Тангут мамлекеттери менен саясий-дипломатиялык ІзгІлтІксІз алакаларды алып 

барышкан. Кыргыз каганаттарында Inanch - «ишенимдІІ адам», «ишеним жІкт°лг°н 

чабарман» маанисин туюнткан элчилик термин да колдонулгандыгын тарыхый булактар 

ырастайт. Дипломатиялык алакалар, °з ара мамлекеттик келишимдер тІзІлг°н саясий 

кырдаалга карата °зг°рІп, °нІгІп турган. Ї°к Тарлактагы (Тува) кыргыздарга таандык 

эстеликте: «…Атым Эл Туган тутук (tutuk) мен теґри элимке (Теґир колдогон элдин элчиси) 

элчиси эртим, баг будунка (аймактык башкаруусу бар журтка) бек эртим (бек элем)…» деген 

маалыматтар бар (Орхон-Енисей тексттери, 1982, 144). Бул маалыматтардан аймак (баг) 

башчысы бек Эл Туган элчилик милдетти да аткарганын к°рІІг° болот. Хакасиядагы Алтын-

К°л аймагындагы Барс-бек каганга арналып тургузулган эстелик жазуудан алыс эмес жерден 

Тибетке ж.б. °лк°л°рг° барган Эрен Улук аттуу кыргыз элчисине багышталган эстелик 

табылган: «…Болшар уруусунан, кІчтІІ элден (кыргыздан) чыккан эр атым Эрен Улук…, 

Менин элим кайраттуу, мамлекетим (°лк°м) чоґ (кубаттуу, кІчтІІ) болгондугу ІчІн журт 

козголгон жок. Энем он ай к°т°рдІ, эр жеттим, дІйн°нІ т°рт кыдырдым (тегерендим), эрдигим 

ІчІн Ынанчу алп (атагын) алдым. Болшардан (байыркы кыргыз уруусунун аталышы) чыккан 

эрдигимен Эсин Алтын Капарга (Капкага ?) кирдим. Эрдигим ІчІн Тибет канына элчиликке 

бардым, олжо алып келдим…» (Орхон-Енисей тексттери, 1982, 171-172). Бул кыргыз 

эстеликтериндеги маалыматтардан дипломатиялык иерархияда (кызмат тепкичтери) «элчилик» 

(«элчи») термини менен катар, Inanch - кызматтык титул наамы колдонулгандыгын к°рІІг° болот. 

Мисалы, Ынанчу алп ж.б. Ал эми, Кыргыз кагандарынын °рг°°л°рІ жайгашкан Уйбаттагы 

(Хакасия) биринчи жазуу эстелигинде: «…Эрдигим, каармандыгым ІчІн Кара ханга бардым, элчи 

болуп барып, келбедиґиз, бегим…» деген маалыматтар жазылган (к°рс°тІлг°н эмгек, 172-б.). 

Кыргыз элчилери ж°нІнд° Тан Кытайынын императору кыргыздардын каганына мындай деп 

жазган: «…Мына бул жоокерлик м°°н°тт° (убакыт чеги) с°зсІз убадага бек бололу. Каган 

толук ишенимде, биз менен бир аракет, бир максатта болот деп ойлоймун. Дадас Инанч Чорду 

(Чоро) (кыргыз элчиси) °зІм Ли ды гу сарайында кабылдагамын, кадыресе аны конок алып, 

оюн-шоок менен кІттІк. Ошону менен бир убакытта Сиз жазган каттын талабы боюнча аны 

(элчини) к°пк° жІргІзб°дІк…» (Каратаев О.К. ж.б. Кытай императорлорунун кыргыз 

кагандарына жазган каттары.-Б.: 2003). Байыркы жана орто кылым доорлорунда «элчи» 

термини «бакшы» маанисин да туюнткан. Себеби, бакшылар к°бІн эсе кат-сабаттуу, °з 

мезгилинин билги, коомдун кадырлуу адамдарынан болушкан. Ошондон улам, каганга жакын 
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болгон билги бакшылар (шамандар) мамлекеттик °зг°ч° маанилІІ дипломатиялык-саясий 

тапшырмаларды да аткарышкан. 

Áàêøû – шаман динин тутунган кыргыз коомундагы °зг°ч° статуска ээ социалдык 

топтун °кІлІ. Элдик илим-билимдерден кабардар, кат тааныган бакшы-шамандар коомдун 

алдыґкы катмарында турушкан. Боло турган окуяларды алдын ала билІІ касиетине эгедер 

бакшылар кыргыз кагандарынын жакын жардамчылары болушкан. Айрым маалыматтарга 

караганда бакшылык кесип атадан-балага мурас катары °тІп турган. Бакшы-шамандар 

°зг°ч°л°нг°н тектІІ уруулардын ичинен чыккан. Мисалы, байыркы кыргыздарда бакшы-

шамандардын к°пчІлІк б°лІгІ мангыт («манги» - аюу маанисин берет) уруусунан чыгышкан. 

Кыргыз, êàçàê, ê°÷ì°í-°çáåê, êàðà êàëïàê, òІðêì°íä°ðä°ãІ -“бакшы”, ìîíãîë òèëäІІ ýëäåðäåãè - 

“б°°”, òóíãóñ-ìàíæóð òèëäІІ ж.б. элдердеги “шаман”, Ñàÿí-Àëòàéäûí òІðê òèëäІІ ýëäåðèíäåãè -

“кам” (кям) терминдери мааниси бир синонимдеш с°çä°ð. Øàìàí òóíãóñ-манжур тилдІІ 

ýëäåðäåãè äèí (øàìàí äèíè) àäàìäàðûíûí êûçìàòòûê-èåàðõèÿëûê òåïêè÷èí àíûêòàéò æàíà 

илим айлампасына бабаларыбыз ñûéûíãàí äèíäèí øàðòòóó àòàëûøû (шаман дини - О.К.) 

катары орус ж.б. илимпоздору тарабынан ХIÕ ê. êèðãèçèëãåí. Øàìàí äèíè òІðäІІ òàðûõûé-

òèëäèê, ìàäàíèé øàðòòàðãà ûëàéûêòàøûï, òàðûõûé °íІãІІä°ãІ ýâîëþöèÿëûê °çã°ðІІë°ðã° 

äóóøàð áîëóï òóðãàí. «Áàõøè» òåðìèíè ñàíñêðèò òèëèíåí êåëèï êèðèï, “катчы”, “кат тааныган 

áèëèìäІІ адам” ìààíèñèí òóþíòêàí (ÌÈÊÊ, 1973.-Âûï.I. -С.241). Бул термин байыркы кытай 

òèëèíå санскриттен “бао-ши” формасында °òІï, мааниси «îêóòóó÷ó», «óñòàò» äåãåíäè àíûêòàãàí 

(ÄÒÑ, 83; Махпиров 1997, 186). «Ïàõøû» - санскритче “кечил” (монах) дегенди да туюнтканы 

маалым (Малов 1957, 185). Àë ýìè òІðêì°н тилинде «áàãøû» - ûð÷û, äàñòàí÷û, ñàíæûðà÷û 

маанилерин берет. Мындан сырткары, “багшы” деген наамды тІркм°н°рдІн уруу башчылары да 

àëûï æІðІøê°í. Õèâà õàíäàðû òІðêì°íä°ðäІн атактуу уруу башчыларына “бакшы” титулун 

ûéãàðûøêàíäûãû ìààëûì (Àòàíèÿçîâ 1988, 27). Äåìåê, “бакшы” термини билимдІІ, êàò 

òààíûãàí, æåòåê÷èëèê øûãû áàð êèøè», «шайтандарды” кубалап чыга турган сыяктанып, 

áóðêàí-øàðêàí òІøІï, æààëäàíãàí àðàêåòòåð ìåíåí ýìäåï-домдой турган дарымчы (“Манас”. 

Ýíöèêëîïåäèÿ, Ò.I, 134-бет). Їлк°д°гІ башкы шамандын (бакшынын) милдети, негизги диний-

ритуалдарды уюштуруп, ага °зг°ч° маани берип °тк°рІІ шыбагасы кыргыз каганына таандык 

болгон. Кыргыз каганы жаматтык диний каадаларды уюштуруп, алып баруу, жетект°° 

милдетин аткарган. Ал эми билими кІчтІІ шаман-бакшылар кагандын эґ жакын жардамчы, 

кеґешчилеринен болушкан.  

КІлІк (Kulug) – мамлекеттеги белгилІІ башкаруучулардын, аскер башчыларынын, 

кыргыз кагандардын жакын тууган-туушкандарынын аттарына жалганып айтылган. Бул 

терминдин баштапкы мааниси Kulug – «атактуу», «тектІІ» деген маанини туюнтат (Баскаков 

1986, 53, 65, 80). Кемчик-Хая Бажыдагы (Тува Республикасы) аскадагы жазууда ошол доордогу 

кыргыз Анныґ аттуу битигчинин (тамгачы, жазгыч, сабаттуу адам) жазгандарынын 

мазмунунда: «…Ынанчу КІлІк Чигши Бек Кара Сеґирдеги эрдигим ІчІн алты баг (аймак) элди, 

кыштымдарды (баш ийген элдердин аталышы) башкардым… Сангун Б°дбІ бул аймактын 

мыкты башкаруучусу, Кыргыз каганы аркылуу жазылды…» - деген саптар бар (Орхон-Енисей 

тексттери, 1982, 164). Бул маалыматтардан аталган мамлекеттик ишмердин к°зІ тирІІ 

мезгилинде алган мансап наамдарын, даражаларын да байкоого болот. Кызыл-Чыраадагы 

(Тува) экинчи эстеликте: «…УчІн КІлІг Тириг(к) уулумун, КІлІк Туганмын. Теґир колдогон 

°лк° (мамлекет) ІчІн тогуз эр (баатыр) °лтІрдІм…» - деген саптар бар (аталган эмгек, 187-бет). 

Жазуу эстеликтеринен т°м°нкІ энчилІІ аттарды (наамдарды) байкоого болот: Az Kulug, 

Kulug Chigsi, Kuluk Inanch Sachu Sangun, Kuluk Tiriq, Kuluk Tutuk, Kuluk Urungu ж.б. 

Маалыматтар титул-терминдин байыркы Кыргыз каганатынын аймагында кенен таралган 

мамлекеттик-башкаруу титулу, ошону менен катар мансап ээлерине тІб°лІк ыйгарылуучу 

энчилІІ ат, антропокомпонент болгондугун тастыктайт.  

Тарган (Tarqan) - Кыргыз каганатындагы жогорку мамлекеттик башкаруу титулу (VI-XIII 

кк), Ілк°н таасирдІІ кызмат даражасы, наамы, коомдогу °зг°ч° укуктарга ээ болгон аскердик 

сословиени (кыргыз коомундагы °зг°ч° социалдык катмар) аныктаган. Таргандар (Тархан) кыргыз 

коомунда °зг°ч° социалдык статуска ээ катмар. Бул термин же башкаруу институту кийинчерээк 

Чынгыз-хан жана анын мураскорлору тІпт°г°н мамлекеттик-башкаруу системасында (XIII-XIV кк.) 

да кабыл алынып, колдонулгандыгы маалым. Кыргыз тилинде: 1. Согуштук куралдарды жасоочу 

óñòà; 2.Їòì° мааниде: Àðäàêòóó, êàñèåòòІІ, ûéûê, êàäûðëóó, сыймыктуу дегенди туюнтат (КТТС, 

239). Ìîíãîë òèëèíäå ò°ì°íêІ ìààíèëåðäå ÷å÷ìåëåíåò: Äàðõàí. I.Óñòà, óñòàêàíà; Äàðõàí 1. Ûéûê, 
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àÿð, êîë òèéáåñ; 2. òàðûõ. Ìàìëåêåòòин алдында аткарылуучу àð êàíäàé ìèëäåòêåðëèêòåí 

бошотулган эркин адам (Монгол орос толь, 1957, 143). Бул мамлекеттик-башкаруу титулу, бийлик 

мансабы кыргыздарда эрте орто кылымдардан эле белгилІІ болгон. Сужи-Давандагы (азыркы 

Монголия) кыргыз жазуу эстелигинде:«…Мен кыргыз баласымын, буйрукмун, Бойла Бага 

Тарганмын…» – деген маалыматтар бар. Бул титул ТІрк каганатында да (VI-VII кк.) белгилІІ 

болгон. Кыргыз кагандарынын °рг°°сІ жайгашкан Уйбат °р°°нІнд°гІ (Хакасия) ІчІнчІ кыргыз 

эстелигинде: «…Теґирим жалгады (колдоду), калыґ журтуму, Іч уулуму к°рб°дІм, мен Тархан 

Саґгунмун, мен Эл-Чур (Чор) элинин пайдасы ІчІн кІр°штІм…» - деген маалыматтар бар (Орхон-

Енисей тексттери, 1982, 176). Äàðõàíäàð (тархандар) îðòî êûëûìäàðäàãû ìîнãîë õàíäàðûíûí 

ñàðàéûíäà «êîë òèéáåñ óêóãóíà ýý áîëóøêàí» (×àðåêîâ 1990, 73; Æàíóçàêîâ 1982, 136). Áàéûðêû 

òІðê äîîðóíäà òåìèð óñòà áèð ýëå ó÷óðäà øàìàíäûê æàíà êàãàíäûê ìèëäåòòè àòêàðãàíäûãûí 

аныктаган фактылар бар. Бул мисал темир устанын коомдогу ээлеген ордун чагылдырган. “Манас” 

ýïîñóíäà Äàðêàí äåãåí ýïèçîääóê êåéèïêåð, áåëãèëІІ óñòà áàÿíäàëàò. Ýïîñòóí àéðûì 

âàðèàíòòàðûíäà Ìàíàñ І÷Іí Äàðêàí àê áîëîòòîí êûëû÷ æàñàï áåðåò («Ìàíàñ». Ýíöèêëîïåäèÿ.Ò.I, 

177). «Tarqan» - таанымал чыгыштаануучу Э.Пуллиблэнктин пикиринде титул катары эзелки хунну 

äîîðóíàí ýëå áåëãèëІІ áîëãîí. Чындыгында эле, Êûòàéäûí Õàí äèíàñòèÿñûíûí äîîðóíäàãû 

хуннулардын “шаньюй” титулу кытай транскрипциясындагы «tarqan» маанисине дал келет. Демек, 

«тарган» (tarqan) термини оболу «уруу бирикмесинин башчысы», «мамлекеттин жетекчиси» 

маанисин туюнтушу ыктымал. Терминдин кытай тилинен келип чыгышын изилд°°чІл°р «ta-t-» - 

«к°п билген, к°п окуган» маанисине байланыштырышат (Махпиров 1997, 131). Башка тІрк тилдІІ 

эстеликтерде Apa Tarhan, Altun Tamgan Tarhan, Alp Tarhan, Hazar Tarhan, Ton Tarhan ж.б. 

маалыматтар бар. Таш эстеликтердеги жазууларда Тоґйокук “бойла бага тарган”, àë ýìè Ìî÷æî 

жана Дусифу “шад жана ябгу” титулдарына ээ болушкандыктары чагылдырылат (Кляшторный 1964, 

31). Этностук жана топонимикалык аталыштар катары Дархан (Тархан) кенен аймактык ареалды 

кучагына камтыйт. Тарган (Тархан) деген аталыш адегенде байыркы булгар (áîëãàð) óðóóëàðûíûí 

êóðàìûíàí, ошол уруулук êîíôåäåðàöèÿäàãû àðèñòîêðàòèÿëûê óðóó êàòàðû áåëãèëІІ áîëãîí. 

Àéðûì èçèëä°°÷Іë°ðäІí эмгектеринде ýòíîãåíåòèêàëûê æàêòàí «òàðõàí» ýòíîíèìè äóíàé 

áîëãàðëàðû, âåíãð, âîëãàëûê áîëãàðëàð, ÷óâàø æàíà áàøêûðëàðäûí îðòîëóãóíäàãû ýòíостук 

áàéëàíûøòàðäû ÷àãûëäûðàò (Êóçååâ 1974, 342-343). Ýòíîíèì «äàðõàò» ôîðìàñûíäà êàçàê, îðäîñòóê 

ìîíãîëäîðäî æàíà òóâàëàðäà «äàðõàí» (òàðõàí) âàðèàíòûíäà áІãІíêІ òІðêì°í, áàøêûðëàðäûí 

óðóóëóê êóðàìäàðûíàí êåçäåøåò (Æàíóçàêîâ 1982, 167; Ïîòàïîâ 1965, 50; Àòàíèÿçîâ 1988, 111; 

Ìîëäîáàåâ 1995, 183). Ал эми монголдордо (Чынгыз-хан, Алтан-хандардын тушунда) таргандар 

°зг°ч° сиґирген кызматы ІчІн эркин к°чІп-конуу укугуна ээ болушкан. Монгол ч°йр°сІн° бул 

социалдык термин, мансап абалы кыргыздардан кабыл алынуусу толук мІмкІн. Жогоруда 

келтирилген айрым мисалдардан «äàðõàí» ñ°çІíІí áàøòàïêû ìààíèñè «ýðêèí», «êîë òèéáåñ», 

«ìèëäåòêåðëèêòåí áîøîòóëãàíäàð» äåãåíäè òІøІíäІð°ò äåãåí òûÿíàêêà êåëІІã° áîëîò. Äåìåê, áóë 

òåðìèí áàéûðêû кыргыз êîîìóíäàãû ñàëûêòàí áîøîòóëãàí, êàãàíãà æàêûí, ýðêèí àñêåð 

àäàìäàðûíûí °зг°ч° катмарын (ñîñëîâèåñèí), туруктуу аскер б°лІкт°рІнІн мІч°л°рІн 

òІøІíäІðã°í. Äàðõàí – Ысыкê°ë êûëààñûíäàãû àéûëäûí àòàëûøû êàòàðû да ìààëûì (ÑÃÍÊ, 1988, 

52). 

Áàãà («Âàgà») - байыркы жана орто кылымдардагы Кыргыз каганатында аскердик-

àäìèíèñòðàòèâäèê башкаруу òèòóëу êàòàðû маалым болгон. Бул титул жазуу эстеликтеринде 

«Âàgà» формасында кездешип (ÄÒÑ, 77), белгилІІ бир аймактын акими, башчысы, наместниги, 

губернатору деген маанини туюнткан Сужин-Давандан табылган кыргыз жазуу эстелигинде 

«Мен кыргызмын. Мен Бойла Бага Тарганмын…»-деген маалыматтар илимде белгилІІ. Ї°к 

Тарлактагы (Тува) кыргыздарга таандык жазуу эстелигинде: «…Атым Эл Туган Тутук. Мен 

теґри элимке элчи эртим, баг будунгка бек эртим…»-деген маалыматтар бар (Орхон-Енисей 

тексттери, 1982, 144). Мындан бек Эл Туган Тутук бир аймактын жетекчиси, кагандын элчиси 

экендигин байкоого болот. Барлыктагы (Тува, Элегест) эстеликте: «…Йигин Алп-Туран алты 

баг будунда Іч жыйырма жашымда адырылдым (айрылдым)…» - сыяктуу баалуу маалыматтар 

кездешет (аталган эмгек, 148-б.). Илтереш-êàãàí °ç àìèðè ìåíåí Òîґйокукка («Þàнь ÷æåí») 

“бойла бага таркан” деген титул ыйгарганы маалым (Кляшторный 1964, 31). Áàéûðêû жана орто 

кылымдардагы Кыргыз мамлекети админиñòðàòèâäèê-àéìàêòûê æàêòàí àëòû áèðäèêêå («áàã») 

á°ëІíã°íäІãІ (азыркы маанисинде - аймак) òóóðàëóó äàðåêòІІ ìààëûìàòòàð áàð (Êûçëàñîâ 1965, 

39). ÁІãІíêІ Òóâàäàãû Ї°ê Òàðëàêòàí (Å.1) òàáûëãàí áàéûðêû êûðãûçäàðãà òààíäûê ýñòåëèêòå: 

«...àòûì Ýë Òóãàí Òóòóê áåí(ìåí). Òåґèðè ýëèìêå ýë÷èñè ýðòèì. Àëòû áàã áóäóíãêà [ýëãå, 
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журтка] эр[тим]»-äåãåí ñàïòàð æàçûëãàí (Ïàìÿòíèêè...-Âûï.III, 8-9). Àíòêåíè, эзелтеден 

àéìàêòûê-àäìèíиñòðàòèâäèê á°ëІíІøò°ð óðóóëóê æå ýòíостук áåëãèëåðãå êàðàòà àíûêòàëûï 

келери аныкталган. Багачы - мунгуш, моґолдор урууларынын курамдарындагы уруктар катары 

белгилІІ.  

Бойла - Кыргыз мамлекетинин байыркы жана орто кылым доорлорундагы 

мамлекеттик-башкаруу титулу. VII к. таандык жазуу эстеликтеринде Тоґйокуктун (Тонюкук) 

демилгеси менен Кутлуг °зІн Илтериш-каган деп жарыялап, Тоґйокук “бойла бага тархан”, ал 

эми Мочжо жана Дусифу деген кенже инилери “шад”, “ябгу” (“жабагы”) наамдарына ээ 

болушкан. Демек, “бойла бага таркан” кагандын башкы кеґешчиси, иш башкаруучу баш 

министр, мамлекеттик-башкаруу аппаратынын жетекчиси титулуна дал келген. Арийне, 

Монголиянын Сужа деген жеринен табылган (Сужа жазуусу) рун сымал кыргыз жазуу эстелиги 

°т° баалуу тарыхнаамалык мааниге ээ. “…Мен келдим, Уйгур жергесинде Яглакар-ханды жаа 

менен атып °лтІрдІм. Мен кыргыздын уулумун (перзентимин). Мен Бойла Кутлуг 

Тарганмын. Мен башкаруучу Кутлуг Бага Таркандын °кІмІн (буйругун) аткаруучумун. Менин 

даґкым кІн чыгыштан кІн батышка чейин угулду. Менин ондогон айылым, сансыз мал-жаным 

бар эле. Жети кичІІ инилерим, Іч уулум, Іч кызым бар эле. Уулдарыма чарба, мал-жан, энчи 

б°лІп бердим, кыздарымы калыґсыз кІй°°г° узаттым... Демек, Кутлуг Ярган (таркан) - кыргыз 

аскер башчысынын энчилІІ атын, ал эми “бойла” термини титулду аныктайт. Кыргыздын 

к°рІнІктІІ аскер башчысы Бойла Кутлуг Тарган (Тархан) кыргыз тартибинин Борбордук 

Азиянын аймактарына орношуна жетекчилик кылган. Бул жазуу эстелиги кыргыз тарыхын, 

анын байыркы тил маданиятын изилд°°нІн °т° баалуу булагы.  

×îðî - Кыргыз каганатындагы аскердик-административдик башкаруу титулу. Хан менен 

бектин ортосундагы мансаптык даража болгон. Антропоним, генеоним катары кыргыздарда 

(Кара чоро, Кара чор ж.б.) байыртадан белгилІІ. Кыргыздардын аскердик-áàøêàðóó òèòóëó 

болгон “чур” (чор), (чура) “чора” с°çІ áàéûðêû ôàðñè тилинде “жоокер, “баатыр” деген 

òІøІíІêê° ýý ýêåíäèãè, áèðîê ñîґêó ìåçãèëäåãè òІрк (кыргыз тили) тилдеринин °íІãІІ 

баскычтарында (байыркы кыргыз доору) титул катары (хан менен бектин ортосундагы) 

ìàíñàïòûê äàðàæàíû àíûêòàãàíäûãû маалым (“Манас.” Энциклопедия, Ò.II, 337). Мындан 

сырткары, термин кожоюн, башкаруучу, ээлик кылуучу; экинчи бир маанисинде союз, 

биримдик, бир жамаат (Жанузаков 1982, 163). Îéðîò-êàëìàê (Æóíãàð) ìèôîëîãèÿñûíäà ê°ïòІê 

òІðä° “чорос”, “цорос” äåãåí äэрбэò æàíà æóíãàð êíÿçäàðûíûí áàéûðêû àòà-áàáàëàðû êàòàðû 

àéòûëàò. Îéðîòòîðäî - (жунгар калмактары) “öîð”, îðòîґêó êûï÷àê òèëèíäå - “чора”, “шора”, 

“чоро” терминдери “баатыр” деген маанини билдирген. Чур (чор), (÷óðà) ÷îðî òèòóëóíóí 

íåãèçèíäå îøîë áàéûðêû òІðê äîîðóíàí áàøòàï ýëå ê°ïò°ã°í àäàì àòòàðû áåëãèëІІ áîëóï, 

êІíä°ëІê òóðìóøòà êîëäîíóëóï êåëãåí. Áóãà áàéûðêû кыргыз жазуу эстеликтеринде 

÷àãûëäûðûëãàí Àãóø ×óð, Áåã ÷óð, Èë ×óð, Моюн Чур °ґäІІ ûñûìäàð êІá° (ê°ðñ°òІëã°í 

ýìãåê, 337-бет). ×îðî - òåðìèíè êûðãûç ýëèíèí îîçåêè ïîýòèêàëûê ÷ûãàðìàëàðûíûí è÷èíåí 

“Манаста” гана салттуу тІðä° òóðóêòóó àéòûëàò. ×îðîëîð °ç àëäûí÷à óðóó êàòàðû XIII ê. 

эскериле баштайт. Изилд°°чІл°рдІн айрымдары чекир саяктардагы чоро уругун 

Ìîãîëñòàíäàãû ÷îðîñ óðóóñó ìåíåí æàëïûëûêòà êàðàãàí ïèêèðèí àéòàò (Àáðàìçîí 1990, 62). 

×îðî - ñ; -ñ/-ç ê°ïòІê ìààíèíè àíûêòîî÷ó áàéûðêû ñ°ç æàñîî÷ó ìІ÷° ýêåíäèãè ìààëûì. 

Изилд°°чІл°р чоростордун бир б°ëІãІ XIII ê. ×ûãûø ÒІðêñòàíäàí ×àãàòàé óëóñóíà æóðò 

которгондугун жазган. Чоростор Моголстандын (°çã°÷° ×ûãûø ÒІðêñòàíäà) ñàÿñèé òóðìóøóíà 

àêòèâäІІ êàòûøышêàí (Êàðàåâ 1995, 132). Çàõðåääèí Áàáóð °çІíІí ìåìóàðëàðûíäà («Áàáóð-

íàìý») Ìîãîëñòàíäûí àéìàãûíäà ÷îðîñ àòòóó óðóóíóí áîëãîíäóãóí òàñòûêòàéò (Ãóáàåâà 1983, 

56). ×ûíûíäà ýëå, ÷îðîñòîð áІãІíêІ Булгаачы (уруулук бирикмеси), òàãàé (ãåíåîíèì), êóø÷ó, 

äóóëàò, áàðãû óðóóëàðû ìåíåí áèðãå ýñêåðèëåò (Þäèí 1965, 56-59). Этнокомпонент 

êûðãûçäàðäûí êóðàìûíà äàë óøóë òàðûõûé äîîðäî êèðІІñІ ìІìêІн. “Чорос” этноними бир эле 

ó÷óðäà îéðîò-êàëìàêòàðäûí äà êóðàìûíäà ýñêåðèëåò. Æóíãàð (äýðáэò) õàíäàðûíûí áàñûìäóó 

ê°ï÷ІëІãІ “чорос” аттуу аристократиялык (ак с°°ê) óðóóäàí ÷ûãышкан. Муну “Илэтхэл 

Шастирден” башка монгол жана калмак булактары да ырасòàéò (Ñàí÷èðîâ 1990, 55). Æóíãàð 

õàíäûãû êîîìäóê-ñàÿñèé òІçІëІøІ æàãûíàí áàøûíäà õàí òóðãàí íåãèçãè ò°ðò îéðîò óðóóñóíóí 

ñîþçó áîëãîí. Àð áèð óðóóíóí áàø÷ûñû òàéäæè (äà-òîáöçè) äåï àòàë÷ó. ×îðîñ óðóóñóíóí ÷îґ 

òàéäæèñè óðóóëóê áèðèêìåíèí æåòåê÷èñè áîëóï, áèð ýëå ó÷óðäà õàí äåï äà àòàëãàí (×åðíûøåâ 

1990, 57). XIV ê. àÿãûíäà (1399-1445-ææ.) êûðãûçäàð Óãå÷è Êàøêà (ÃІéëІæІ, Ì°ґê° Òåìèð) 

æåòåê÷èëèãè àñòûíäà îéðîò-ìîíãîë óðóóëàðûíà Іñò°ìäІêê° æåòêåíäèãè áåëãèëІІ 
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(Áåéøåíàëèåâ 1989, 9). Äåìåê, Óãå÷è Êàøêà (Їг°°чІ кашка) îéðîò-êàëìàê óðóóëàðûí 

áèðèêòèðãåí êûðãûçäûí ÷îðî(ñ) óðóóñóíàí ÷ûêêàí äåãåí æûéûíòûêêà êåëІІã° áîëîò. Òàðûõûé 

æàçìà äàðåêòåðäèí ìààëûìàòòàðû, иликт°°ë°ðäІí æûéûíòûêòàðû êûðãûçäàðäûí ýòíостук 

òàðûõûíäà, ýòíîãåíåçèíäå, ñàëòòóó ìàäàíèÿòûíûí êàëûïòàíûøûíäà îðòî êûëûìäàðäàãû òІðê-

ìîíãîë òèëäІІ óðóóëàðäûí òèéãèçãåí òààñèðèí ÷àãûëäûðàò. Їç êåçåãèíäå êûðãûç æ.á. òІðê 

òèëäІІ ýëäåð, óðóóëàð ìîíãîë æ.á. òèëäІІ ýëäåðäèí ýòíостук òàðûõûíäà, ýòíîãåíåçèíäå °çã°÷° 

ðîëäó ýýëåøкен.  

Инал (Энал) - байыркы жана орто кылымдардагы кыргыздардын мамлекеттик-башкаруу 

системасындагы титул. Болжолу, XIII к. мамлекеттик бытырандылыкты (бир нече °з алдынча 

ээликтер) башынан °тк°рІп жаткан кыргыздарда «каган» терминине синонимдеш с°з катары 

колдонулган. Азыркы Тувадагы (Оттук Даш, Е-5) кыргыздарга таандык жазуу эстеликтеринде 

(VI-X кк.) “ынал” («инал») термини ж°нІнд° маалыматтар айтылат (Памятники др.-тюркской 

письменности Тувы. Âып. I-III, 1963. -С.23). Рашид ад-Дин (XIII к.) кыргыздар ж°нІнд° маалымат 

бергенде, алардын падышасы “инал” деп аталарын, кыргыздарды Урус инал аттуу хан 

башкарарын жазат (Рашид ад-Дин, Т.I, Кн.I. -С.150). Чынгыз хан тарабынан ж°н°тІлг°н Алтан 

жана Букра аттуу чабармандар менен бирге хандын °рг°°сІн° (Чынгыз хандын) кыргыз 

хандарынан расмий элчилер Урут, Уйгу, Элик Темир, Аткирактар келишти (к°рс°тІлг°н эмгек, 

150-б.). Бул маалыматтар кыргыздар жана алардын мамлекети кара кытай чабуулунан соґ эки 

б°лІкк° аргасыз ажырап калышкандыгын чагылдырары бышык. Абул Гази Бахадур хан “ТІрк 

санжырасында” (“Шеджарай-и тІрк”) Кыргыз каганы Урус Инал Чынгыз хандан келген Алтан 

жана Турамыш аттуу элчилери менен монгол °кІмдарына расмий элчилер тобун кошо 

жибергендигин жазат. Чынгыз- ханга тартуу кылынган белектердин ичинен эґ кымбаты ак 

тІст°гІ алгыр куштар болуптур (Абул Гази 1906, 76). Кыргыз-монгол согуштук саясий тыгыз 

мамилелери XIII к. баш чендеринен (1206-ж. кийин) жигердІІ уланган. Чынгыз хан такка 

мураскер уулу Огодойго (Угедей) Кыргыз каганынын Дачин деген кызын кудалагандыгы, ал 

эми Дачин-хатун хандын байбиче аялы болуп калгандыгы маалым (Бутанаев, Худяков 1998, 

123). Махмуд Кашгари “С°здІкт°” “инал” с°зІн° т°м°нкІд°й аныктама берет: 1. Энеси хан 

тегинен, атасы карапайым жерден чыккан; тектІІ, жогорку даражалуу. 2. ЭнчилІІ ат, титул 

(Махмуд Кашгари, Индекс-с°здІк -С.209). Ал эми ушул эле Туванын К°желик Хову деген 

жеринде табылган [Е - 45] кыргыздарга таандык жазуу эстеликте: “Баатырдык атым Шубуш-

ынал, °з атым КІмІш °г°..., ...отуз жашка чыкканда акылым толду, мамлекетте тутуктук 

(башкаруучу) кылуу менен бирге, эл башкардым, тышкы душмандар менен согуштум, 

жеґдим...”-деп жазылат (Памятники..., Âып.II. -С.44-46). Минуса музейинде (Тува эстелиги): 

«…Эр атым Ак-Баш атык, мен Ынал Їг° жетимиш жашымда кырк эки того (белги) менен 

сыйландым, жоодо отуз эрди °лтІрдІм»- деген маалыматтар бар (Орхон-Енисей тексттери, 

1982, 194). Ак-Юс дарыясынын боюндагы жардагы таш бетинде: «…Алту Шанга келдим, менин 

мамлекетим, менин элим…, менин улуу эр (баатырдык) атым Їгд°м Алп Ынал…»-деген 

кыргыз жазуусу чегилген (аталган эмгек, 180-б.).  

Буйрук (Buiruk), буйруктар - Кыргыз каганатындагы административдик-башкаруу 

кызматтык функциясын аткарышкан. ТІрк каганаты Іч «ичкерки» жана алты «сырткары» 

буйруктарга б°лІнг°ндІгІ маалым (Махпиров 1997, 131). Кытай жыл баяндарында бул 

административдик-башкаруу мансаптары министрликтер, тутуктар же жер-жерлердеги мандаты 

бар башкаруучулар деп жазылган.  

Êàøêà - байыркы жана орто кылымдардагы Кыргыз каганатындагы аскердик, 

мамлекеттик-башкаруу титулу. Илимий адабияттарда “кашка” ñ°çІíІí áèð ìààíèñè “уруу 

башчысы”, “жол башчы” дегенди туюнтат (Юдахин, 363). Êàøêà. 1. Óðóó áàø÷ûñû, óðóóíóí 

æîë áàøòàãàí àêûëìàíû, ê°ñ°ìІ; 2. °òì. ЇòêІð, òàðòûíáàãàí, òàéìàíáàãàí (ÊÒÒÑ, 493). 

Энесайлык кыргыздардын уруулук курамында “кашка” (“хасха”) деген уруу (этноним) болгон. 

Ýòíîíèìäèí ïàðàëëåëè áàéûðêû æàíà îðòî êûëûìäàðäàãû êûðãûç ýòíîêîìïîíåíòòåðè 

áàñûìäóóëóê êûëãàí àçûðêû õàêàñ-качиндерде “хасха” формасында белгилІІ. Ìûíäàí ñûðòêàðû, 

хакастардын курамында “хаска хыргыс”, “хасха пІðІт”, “хасха пІІр”, “хасха иргит” аттуу 

тектІІ уруулар (с°°êò°ð) áåëãèëІІ. “Хасха” бІãІíêІ õàêàñòàðäûí êóðàìûíäàãû èðè óðóê (ñ°°ê) 

áîëóï ýñåïòåëåò. «Êàøêà» титулу энесай кыргыздарынын мамлекеттик-áàøêàðóó ñèñòåìàñûíäà 

кеґири колдонулгандыгын тастыктаган маалыматтар бар: “Энесай кыргыздарынын коому 

ñîöèàëäûê æèêòåëІІä° áàéûðòàäàí ýêè êàòìàðãà á°ëІíІøê°í: “Хасха с°°к”- àê ñ°°êò°ðã° 

(áàøêàðóó÷ó, àðèñòîêðàòèÿëûê óðóó) - êûðãûçäàð, àë ýìè “пора с°°к” æå áîç ñ°°êò°ðã°, 
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êûðãûçäàðãà òІá°ëІê ñàëûê ò°ë°øê°í -“кыштымдар” же к°ç êàðàíäû óðóóëàð, элдер (тІндІк, 

тІштІк алтайлыктар, шорлор, тувалар, хакастардын айрым этнографиялык б°лІкт°рІ ж.б.) 

êèðèøêåíин ырастарында шек жок (“Манас”. Ýíöèêëîïåäèÿ, Ò.I, 1995, 286). ТІрколог Т.Абдракунов 

äà °ç èëèêò°°ë°ðІíä° “кашка” титул-ýòíîíèìè æ°íІíä° áèð òîï êûçûêòóó îé-ïèêèðëåðèí àéòàò 

(Àáäðàêóíîâ 1995, - 2, 7-12). Äåìåê, “кашка” башкаруу титулу жана ýòíостук àòàëûø êàòàðû 

êûðãûçäàðäà ýíåñàé äîîðóíàí (V-IÕ êê.) áåëãèëІІ. Îøîíó ìåíåí áèðãå, êûðãûçäûí ñàðóó óðóóñóíäà 

“онтогор кашка”, мунгуш уруусунда ”эрке кашка”, ä°°ë°с уруусунда “чулум кашка” аттуу 

ïàðàëëåëäåðè ñàêòалып келет. Шорлордун элдик оозеки чыгармаларында “хашхалар” тулкусу 

æàíûáàð ñûÿêòóó áîëãîí ìèôîëîãèÿëûê ýë êàòàðû ÷àãûëäûðûëàò (Áóòàíàåâ 1999, 185). Áîëæîëó, 

бул маалымат Саян-Алтайда узак убакыт бою Іст°мдІк абалды ээлеген байыркы кыргыздар 

æ°íІíä° êûéûð кабар берет. БІãІíêІ øîðëîðäóí àòà-áàáàëàðû да êûðãûçäàðäûí êûøòûìäàðû 

áîëóøêàíäûãû ìààëûì. Êàøêà -áàñûç, ñàðû áàãûø, òåéèò óðóóëàðûíûí êóðàìäàðûíäàãû óðóê 

аталыштары катары белгилІІ. 

Бектер – байыркы жана орто кылымдардагы кыргыздардагы аскердик титул. 

Изилд°°чІл°рдІн басымдуу б°лІгІ бул терминди титул катары карашат. Оболу, байыркы тІрк 

(кыргыз) коомунда бектер каган менен карапайым элдин ортосундагы уруулук аристократияга 

кирген социалдык катмарды тІзІшк°н. Бул титул байыркы айрым антропонимдерге жалганып 

айтылып жІр°т. VII-VIII кк. чектеринде Кыргыз каганатын атактуу Барс бек каган 

башкаргандыгы белгилІІ. Мындан сырткары, Beg Arslan, Beg Bars, Beg Buqa, Urun beg, 

Bek Temur ж.б. энчилІІ аттар болгондугу маалым (Махпиров 1997, 132). “Бек” с°зІ байыркы 

доорлордо эле “бекем”, “темирдей катуу, бекем” маанисин туюнтканын тІркологдор 

белгилешет. Мисалы, Irinchin beg, Nimasiri beg ж.б. (Махпиров 1997, 186). XVIII к. баш 

чендерине чейин энесай Кыргыз мамлекетинде бектер (бег) коомдогу °зг°ч° аскердик 

башкаруучу катмарды тІзІшк°н. Кемчик-Хая Бажы (Тува) аскасындагы жазуусунда Анныґ 

аттуу тамгачы (аскага жазуу тІшІрг°н) кыргыз: «…Сиздин улуу даражаґыз, Бул менин 

каганымын жана Їлк°мІн (мамлекетимин) Кара Сеґир тоосундагы тІб°лІк калган эстелиги. 

Ынанчы КІлІк Чигши бек °лк°нІн (эстеликте - «Ілкени») алты баг элине, кыштымдарына ээлик 

кылдым»- деп жазган (Орхон-Енисей тексттери, 1982, 164). Энесай кыргыздарынын орус басып 

алуусуна каршы кІр°шк°н (XVII к. экинчи жарымы) аскер жетекчиси атактуу Эренак-бек 

болгондугу белгилІІ. Кыргыз мамлекетин башкарган Эренак-бек орустарга каршы ийгиликтІІ 

жоортуулдарды уюштуруп, Кыргыз жерин жан аябастан коргогон. «Кыргыз жерин» (Хакас-

Минуса ойдуґу) Орусия басып алгандан кийинки элдик кыймылды Ханза-бек жетектегендиги 

маалым (Бутанаев, Бутанаева 1998, 34). Бек - “Манас” дастанында аскердик титул катары да 

эскерилери маалым (“Манас”. Энциклопедия. Т.I, 142-б.).  

Бий. Кыргыздардын коомдук тІзІлІшІнд° ХХ к. биринчи чейрегине чейин башкаруу 

жаатындагы административдик титулу, бийлик мансабы, уруу башчысына ыйгарылуучу титул. 

Уруудагы административдик °зІн-°зІ башкарууну ишке ашырган бийл°°чІ. Бул бийлик 

мансабы мурас катары атадан-балага берилген эмес. Уруунун бийинин мансабы жамааттын 

(уруунун) добуш берІІг° укугу болгон эркек мІч°л°рІнІн шайлоосунун жыйынтыгы менен 

бекитилген. Бийлер чарбалык-экономикалык, укуктук негиздеги талаш-тартыш маселелерди 

адат укугунун негизинде ж°нг° салып турушкан. Уруулар жана уруулук бирикмелер жыйынына 

°з уруусунун (уругунун) атынан катыша алган мандатка ээ болгон. Їз уруусунун укугун коргоо 

менен бирге, кыргыз урууларынын жайлоо-кыштоо багыттарын тактоо, аскер ж.б. иштерине 

катыша алган. Кыргыз урууларынын атайын чакырылган (зарыл учурда жылына бир канча 

ирет) курултайына катышуу менен бирге, добуш берІІ укугуна ээ болгон. Мисалы, XV-XVIII кк. 

Энесай Кыргыз мамлекетинде курултайга 300д°н ашуун делегат катышканын тактаган 

маалыматтар бар. Алардын дээрлиги жер-жерлерде бийлик милдеттерин аткарышкан. Россияга 

каратылгандан соґ, кыргыз бийлери салык жыйноо, административдик-башкаруу милдеттерин да 

аткара башташкан. Бий – кыргыздардын мамлекеттик-башкаруу иерархиясындагы титул-термини 

катары VII к. чейин эле белгилІІ болгон. Бул терминден «бийлик», «бийлик жІргІзІІ» ж.б. 

с°зд°р келип чыккандыгы айкын. Кытайдын Тан династиясынын (VII-X кк.) жыл баяндары VII 

к. орто чендериндеги энесайлык кыргыздардын башкы министрлери Гйеси бей (бий), Гюй-шабо 

бей (бий) жана Ами бей (бий) ж°нІнд° маалымат берет. Болжолу, бул °т° маанилІІ 

мамлекеттик-башкаруу титулу менен °лк°д°гІ этникалык негизди жана аскер бирдиктерин 

тІзг°н (мисалы, кыштым урууларын, угро-финндер, монгол ж.б. тилдІІ уруулар, элдерди 

кошпогондо) кыргыздын Іч уруулук топторунун (Оґ, Сол, Ичкилик уруулук бирикмелери) 

www.bizdin.kg



Кыргыздардын теги, таралуу ареалы, этностук-маданий алакалары 29 

жетекчилери аталышкан. Кыргыз каганатындагы (V-XIII кк.) «бий», «бийлик кылуу» 

терминдери бІгІнкІ «министр», «баш министр» кызматынын функциясын аткарган.   

Жайчы - жайташтын жардамы менен аба ырайын °зг°ртІп жиберІІчІ сыйкырчы. Бул 

касиет к°пчІлІк учурда жайчы-шамандарга таандык. Жайчылык °н°рдІн кыргыз коомундагы 

ролун, салттык маанисин баатырдык дастандардан к°рІІг° болот. Термин кыргыздардын 

байыркы мифологиялык-диний тІшІнІкт°рІн° карата келип чыккан. Жайташ - аба-ырайынын 

°зг°рІшІн° таасир кылуучу магиялык кІчк° ээ таш. Коомдук °нІгІштІн алгачкы 

баскычтарында адам табияттын сырын билип, баш ийдирІІг° кылган аракетинен келип чыккан. 

Мифологиялык термин байыркы тІрк (кыргыз) доорунан белгилІІ; «jadci» – байыркы кыргыз 

(тІрк) тилинде “сыйкырчы” маанисин туюнткан. Бул с°з Орто Азия ч°лк°мІн°н табылган 

таштагы орто кылымдык несториандык жазууларда да бар экендигин аныкталган. Жайчылык 

салт тІрк-монгол урууларында кенен таралганын фарсы тарыхчысы Рашид ад-Диндин (XIV к.), 

кытай авторлорунун эмгектеринен байкоого болот. Жайташ монголдордо «жада», «яда», 

казактарда – «жайтас», якуттарда – «сата» деп аталып, сыйкырдуу керемет (магиялык) кІчк° ээ 

таш катары сІр°тт°л°т. Байыркы кыргыздардын ишениминде жайташ к°бІнч° койдун же 

уйдун карынынан табылган. Мифтик мындай ишенимди дІйн° элдеринин оозеки 

чыгармаларында кеґири кездешкен суунун ээси жылан ажыдаар болуп эсептелген белгилІІ 

салттык сюжеттин бир элеси, к°рІнІшІ катары кароого болот. Жайчылык °н°рг° «Манас» 

эпосундагы оґ каарман Алмамбет ээ экендиги кенен чагылдырылган. Эпосто жайчынын 

чагылдырылышы табияттын ар кандай кубулуштарынын ички сырларын Ійр°нІІг°, табийгатты 

адамдын эркине баш ийдирІІг° болгон ой-мІд°° болуп эсептелет. «Яда» терминин 

(фонетикалык °зг°рг°н формасы) Авестадагы «yatu» (сыйкырчылык), жаґы фарси тилиндеги 

«jadu» с°зІ менен параллел кароого болот. Бул Ирандын жана фарси маданиятынын байыркы 

кыргыздарга тийгизген таасирин аныктайт. Этноним кыргыздардын байыркы шамандык 

тІшІнІкт°рІн чагылдыраары ырас. Туваларда °зг°ч° “чат” деген ташы бар шаманды “чатчы 

хам” деп аташкан. Бул таштын жардамы менен тува шаманы коркунучтуу кырсыктарды жарата 

алган экен. Маселен, тувалар кІчтІІ шамандар “чат” ташынын жардамы менен душмандарга 

каршы м°ндІрдІ, бороон-чапкынды жарата алышат деп ишенишкен. Мындай маанидеги 

шамандык тІшІнІкт°рдІ кыргыз эпосторунан да кезиктирІІг° болот.  

Калча – кыргыздарда аскердик алгачкы такшалууну, машыгууну калыптандырган 

жалпы аґ уулоону башкарган адам. Бул коомдук кызматты атайын такшалуудан °тк°н адамдар 

аткарышкан. Бул к°рІнІштІ тектеш ж.б. элдерден да к°рІІг° болот. Мисалы, байыркы 

буряттарда коллективдІІ аґчылыктын жетекчиси коомдук °зг°ч° абройго ээ шаман (бакшы) 

болгондугу маалым. Жалпылап (коллективдІІ) аґ улоонун алдында ырым-жырым каадасын 

(ритуалын) жасоо менен бардык ишти башкарган шаман «галша» деп аталган (Âяткина 1933, -

№ 5-6. -С.64-65). Галша (галшин, галчи) с°зІнІн тІпкІ мааниси “гал” -от, -ша/-ча суффикси 

кесиптин жана кыймыл-аракеттин маанисин аныктайт. “Галша” - отту сактоочуну, бир эле 

учурда алачыкты кІз°тт°°, чабылып алынган аґды ууга катышкандар ІчІн б°лІштІрІІнІ 

башкаруу милдетин да аткарган. Терминдин баштапкы маанисинде байыркы бабаларыбыздын 

отко сыйынуу салты жатат. Алгачкы жамааттык коомдо уруктагы (уруудагы) отту °чІп 

калуудан сактоочу абройлуу милдет жана ага сыйынуу каадасын (ритуалын) аткаруу 

кийинчерээк, шамандардын шыбагасы болуп калган (Жамбалова 1991, 92-95). АнонимдІІ фарси 

тилдІІ булак “Худуд ал-Аламда” (Х-ХI кк.) кыргыздар отко °зг°ч° маани беришери баяндалат. 

Шамандын коомдогу ээлеген социалдык жана экономикалык ролунун жогорулашы менен бирге, 

галша\\галча урууда (урукта) шаман, уруу жетекчиси, аскер башчылык милдеттерин да аткара 

баштайт. Бул процесс жапайы жаныбарларга карата уюштурулган коллективдІІ аґ улоо гана 

эмес, кошуна жашаган башка урууларга да кол салуу менен коштолгон (Âяткина 1933, 64-67; 

Жамбалова 1991, 92-93). Узак тарыхый процессте галшанын (галча) коомдогу ролу жана 

милдеттери бир топ °зг°рІІл°рг° учураган. Ошондуктан, кыргыздардын курамындагы калча 

(тейит уруусунда - галча) этнонимин байыркы галша\\галча титул-термини менен параллел 

кароого болорун белгилегибиз келет. Анткени, башка тІрк-монгол элдери сыяктуу эле к°чм°н 

кыргыздар да тарыхый °нІгІІнІн бул этабын басып °тІшк°нІ ырас. Кийинчерээк, чарбалык 

колдонуудан калып, унутулган “калча” же “галча” титул-термини кыргыздарда уруулук энчилІІ 

ат катары калыптанышы чындыкка жакын. Калча - баргы, бостон, жору, кара багыш, тейит 

урууларынын курамдарындагы уруктар катары белгилІІ.  
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Ìàíàê - VIII-IX кк. Ысыкк°ëä°ãІ Áàðñêàí êàëààñûíûí àêèìèíèí òèòóëó êàòàðû 

áåëãèëІІ áîëãîí. XIV к. ТІрк тилдІІ жалайырлардын уруулук курамы “чу-манак” жана “сыр-

манак” деген эки ири топко б°ëІнг°нІ ìààëûì (Òûíûøïàåâ 1925, 6). Жогорудагы малыматтар 

терминдин “сакчы”, “шаар сакчылары”, «шаарды кайтаргандар» маанилерин туюнтарын 

аныктайт десе болот. Сакчылар аймактагы полицейлик милдетти да аткарышкан.  

Кыдык. Бул термин мамлекеттин, уруунун чегин кайтарган куралчан жоокерлер 

топторуна карата айтылган. Байыркы тІрк (кыргыз) тилдеринде Qidig: 1. Чет, чек ара. 2. Жээк 

маанисин тІшІндІр°т (ДТС, 446). Болжолу, терминдин баштапкы мааниси «чек арага чукул 

жайгашкан уруу, урук», «чек ара аймагын кайтаргандар, к°з°м°лд°г°нд°р» деген мааниде 

болуусу мІмкІн. Этностук аталыш бІгІнкІ тувалыктардын тилинде «чет», «ырааккы чекте», 

°тм° маанисинде «кысымга алынып сІрІлг°нд°р», «чет аймакта жашагандар» дегенди туюнтат 

(ТРС, 1968, 122). Кыдык - бугу уруусунун курамындагы ири уруктун аталышы катары да 

белгилІІ. 

Ак ІйлІІ – Кыргыз каганатында ж.б. тІрк тилдІІ элдерде ”барымта” маанисин аныктаган. 

«Ак ІйлІІ» термининин биринчи мааниси “тектІІ жерден барымтага кармалгандар” дегенди 

туюнтат. Урууну, элди баш ийдирип кармап туруу максатында, же болбосо эки мамлекеттин 

ортосундагы °з ара тІзІлг°н келишимдин гаранты катары тектІІ адамдардын балдарын 

барымтага кармоо байыркы жана орто кылымдар мезгилдерине мІн°здІІ к°рІнІш болгон. Бул 

саясий-дипломиатиялык ыкманы кытай династиялары да °т° кенен пайдалангандыктары маалым. 

К°чм°н элдерде барымтага кармалгандар (же берилгендер) хан сарайына жакын жердеги ак боз 

Ійл°рд° сыйлуу туткун денгээлинде, тереґ к°з°м°л астында турушканы белгилІІ. Бул тарыхый 

термин (“ак ІйлІІ”) ушул себептерден улам келип чыккан (Аннанепесов 1984, 57-58). Экинчи 

мааниси тІркм°нд°рд°, ошондой эле, каршилик к°чм°н-°збектерде уруунун ээлеген чегин 

кайтарган, Ій бІл° кІт° элек боз уландардын тобун тІшІндІр°т (Абрамзон 1990, 224; Атаниязов 

1988, 13). К°чм°н элдерде байыртадан туруктуу сакталып келе жаткан эзелки барымта салты 

“Манас” эпосунда да кенен чагылдырылган. 

Кернейчи – мамлекеттеги атайын кызмат орду. Керней - музыкалык Ійл°м° аспап, 

Орто Азия жана Иранда аскердик кабар берІІчІ музыкалык аспабы катары колдонулган. 

Керней к°бІнч° сурнай менен бирдикте аткарылып, жоокерлерди, элди чогултуу ІчІн 

тартылган (“Манас”. Энциклопедия. Т.I. 292-293-б.).  

Баатыр - Байыркы доордо Batur, Bagadur формаларында белгилІІ болгон термин. 

Согуштук аракеттер жІрг°н кезде °зг°ч° каармандыкты к°рс°тк°нд°рг°, эл четин кайтарган 

эр-азаматтарга берилген наам. Алар кошуунда он башы, жІз башы, миґ башы, тІм°н башчысы 

(мисалы, Субедей багадур) дайындалышкан. Бул термин орустарга «богатырь» формасында 

печенек, кыпчактар, монголдор аркылуу °тк°н. Байыркы жана орто кылымдардагы кыргыздар 

бул терминдин ордуна «эрен» титулун колдонушкандыгын кыргыздын рун сымал жазуу 

эстеликтеринен байкоого болот. Эрен титулу эрен (басыз), беш берен (саруу) урууларында урук 

аталыштары катары сакталып келет. Атактуу кыргыз аскер башчысы (сангуну) Ток Б°гІг° 

арналган жазуу эстелигинде (Элегест, Тува): «…ЖІз эр (баатыр) менен чоролорумунун кІчІ 

бар ІчІн, жІз эрен менен элІІ жолу… согуштан кийин айрылдым (курман болдум)…» - деген 

маалыматтар бар (Орхон-Енисей текстери, 1982, 152). 

Б°к°й – кыргыз коомундагы баатырлар катмарына карата айтылган термин. Бул с°з 

кыргыз, монгол тилдеринде “балбан”, “алп”, “кІчтІІ” маанисин аныктайт (Карасаев 1986, 79). 

Б°к° - “балбан”, “алп” (Юдахин, 151). -й/-ай, -ый, -ой, -ей/ мІч°сІ алтай тилдеринде байыртадан 

к°птІк маанини аныктагандыгы илимде далилденген (Рамстедт 1957; Котвич 1962; Баскаков 

1962; Бертагаев 1974). Байыркы тІрк (кыргыз) эстеликтеринде Воqu 1. Акылдуу, акылман. 2. 

ЭнчилІІ ат; Âоqа 1. Баатыр, каарман, кайраттуу 2. ЭнчилІІ ат (ДТС, 116). Биздин пикирде 

этнонимдин чечмеленишинин экинчи варианты илимий негизде туура (Б°к° - й). Монгол 

тилинде бул с°з “буку” формасында “балбан”, “кІчтІІ” маанисин берет (Чареков 1990, 35). 

“Манас” дастанында да “б°к°” термини ж°нІнд° маалыматтар чагылдырылат: Б°к° - эпизоддук 

кейипкер; Б°к° - балбан, карылуу адам. ТІрк-монгол эпосторунда жеке адамдын кІч-кубатын, 

тайманбас кайратын мІн°зд°й турган к°рк°м каражат катарында милдет аткарат. Эпосто 

сейрек болсо да сакталып калган Б°к° деген к°рк°м каражаттын байыркылыгы байкалат. 

Анткени, алгачкы баатырдык эпостордун салттык эпитеттеринин бири болгон Б°к° деген 

с°здІн Манас менен Жолойго карата айтылгандыгы алардын байыркы образ экенин аныктайт 
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(“Манас”. Энциклопедия. Т.I, 157-бет). Демек, «б°к°й» - балбандар, алптар ж.б. деген маанини 

туюнтат.  

Актачы – кыргыз кагандарынын жылкы ІйІрл°рІн, минген аргымактарына к°з салып, 

караган адам, кызмат наамы. Б.Орузбаева “акта” - монголчо “акта” – ат; - чы; “атчы”, “ат багуучу” 

деген маанини тІшІндІр°рІн жазат (Орузбаева 1980, 70). -чы, -ча морфемасы кесиптин, кыймыл-

аракеттин маанисин билдирІІчІ с°з жасоочу мІч°. С°здІн уґгусу “акта” (ахта) 

П.М.Мелиоранскийдин белгил°°сІнд° тІрк жана монгол тилдерине Чынгыз хандын жеґип 

алууларынын учурунда фарси тилинен XIII к. чектеринде кирген. С°здІн алгачкы мааниси 

“бычылган ат” дегенди тІшІндІрІп, кийинчерээк жылкынын жалпы аталышы катары 

калыптанган (Щербак 1961, 86).  

Койлон – геноним катары белгилІІ. Элдик санжыра боюнча Койлондон кыргыздын оґ 

канатына кирген кооз Жедигер уруусу тарайт. Эвенк тилинде “калун”- жаныбардын тІсІн, 

“кайлун” - жылкынын °ґІ-тІсІ; монголчо “хайлун”- дарыя кемчетин туюнтат. Кыргыз (тІрк) 

жана монгол тилдери тарыхый-аймактык жалпы бир ч°йр°д°, жалпы бир кыртышта 

°нІкк°ндІгІ эбактан белгилІІ. Ошондуктан, генеонимдин монгол ч°йр°сІнд°гІ маанисине 

к°ґІл бурсак: Жунгар (Ойрот) хандыгы боюнча маалыматтарды камтыган “Сиюй-Тучжиде” чек 

араны кайтарып, ага к°з салып коргогон “калун” деген мамлекеттик-аскердик кызмат ж°нІнд° 

даректер бар. Жунгар (Ойрот-калмак) тилинде “калун” - “чек ара аскерлери” дегенди туюнткан. 

Калундар (чек ара аскерлери) мамлекетте т°м°нкІд°й милдеткерликтерди аткарышкан: 1. 

Мамлекеттин карамагына кирген, уруулардын убактылуу пайдалануусуна б°лІнІп берилген мал 

жайыттардын чек араларынын бузулбашын к°з°м°лд°°. 2.Айыл чарбасына, кен казуу 

иштерине, устаканаларга жазасын °т°°г° чегерилген кылмышкерлерге к°з°м°л салу. 

3.Сооданын жІрІшІн к°з°м°лд°°. 4.Мал уурдоонуу болтурбоо. 5. Качкындарды к°з°м°лд°°; 

6.Зарыл учурда мамлекеттик маанилІІ кагаздарды °з даректери боюнча жеткизІІ (байланыш 

же почта кызматы). 7. Салык жыйноо.  

Чындыгында эле, жогорудагы маалыматтар калундар чек ара иштери гана эмес, аскердик-

полицейдик, салык жыйноо функцияларын да аткарышкандыгы байкалып турат. Ошону менен 

бирге, жунгар-ойрот хандарынын негизги тиреги болгон, °зг°ч°л°нг°н катмарды тІзІшк°н 

калундар институту жана “калун” (койлон) термини эрте орто кылымдардан эле белгилІІ болуусу 

мІмкІн. Ушундан улам, «калун-койлон» терминдери баштапкы бир экономикалык-саясий маанини 

туюнтат деген тыянак келип чыгат. 

 

 

1.3. «Кыргыз» этноними ж°нІнд° 

 

«Кыргыз» - Евразия элдерине эзелтеден белгилІІ элдин энчилІІ аты. Мындан 

сырткары, °зІнІн мамлекеттІІлІгІн°, салттуу маданиятына, тилине, жазуусуна ээ элдин °зІн-

°зІ атоосу, энчилІІ аты катары маалым. Кытай жыл баяндарында, байыркы жана орто 

кылымдардагы кытай тилдеринин °зг°ч°лІкт°рІн° карата «кыргыз» аталышынын бир канча 

тІрІ кездешери маалым. Кыргыздар °зд°рІ ойлоп чыгарышкан, орто кылымдар доорлорундагы 

кыргыз тилинин керект°°л°рІн толук канааттандырган, таш ж.б. заттарга чегилген жазуу 

эстеликтеринде «кыргыз» атын, Кыргыз мамлекети ж°нІнд° маалыматтарды арбын жазып 

калтырышкан. Этноним Энесай ч°лк°мІнд° бир канча ирет, Орхондогу (Монголиядагы) жазуу 

эстеликтеринде («кыргыз») 14 ирет чагылдырылат. Мисалы, КТБ (КІлтегин, Билге каган) – 

КІлтегин эстелиги - 4, 14, 20, 35, 36; Тоґйокук - 20, 27, 28, 29; Могилян - 26, 27; Моюн Чур - 22, 23 

ж.б. 1900-ж. атактуу тІрколог Г.И.Рамстедт тарабынан Монголиянын тІштІгІр°°к жагындагы 

Сужин-Даван («Сужа жазуусу» деген ат менен белгилІІ) деген аймактан табылган кыргыздар 

калтырган эстеликтин тарыхый, тарыхый-лексикалык, лексикографиялык мааниси °т° зор. 

Эстеликтеги маалыматтардан кыргыздарда VIII-IX кк. чейин эле этностук °зІн-°зІ таануусу 

толук калыптанып бІтк°ндІгІн байкоого болот. «Бойла Бага Тарган» аттуу эґ жогорку 

титулдарга ээ болгон кыргыздын мамлекеттик жана аскердик белгилІІ кызматкерине арналып 

жазылган эстеликте т°м°нд°гІд°й баалуу маалыматтар бар: «Уйгур жерине мен Яглахкар-кан 

келдим. Мен кыргыз уулумун. Мен Бойламын, даражалуу сотмун, Куттук Бага Таргандын 

буйрук берІІчІсІмІн. Атак-даґкым (кабарым) кІн чыгыштан - кІн батышка чейин жетти. Бай 

(бардар) элем. Агылым (короом) он, жылкым сансыз эле. Иним жети, уулум Іч, кызым Іч эле. 

Уулумду Ійл°дІм, кыздарымды калыґсыз кІй°°г° узаттым. Окутуучума (устатыма) жІз эр, 
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турак (жай) бердим. Жээнимди, неберелеримди к°рдІм. Эми оо дІйн°г° кеттим (ж°н°дІм). 

Уулум эр жеткенде окутуучуґдай бол, ханга (каганга, мамлекетке) ак ниеттен кызмат °т°, 

кайраттан. Улуу уулум сапарда (согушта) эле, к°рб°дІм…, …уул…» (Орхон-Енисей тексттери, 

1982, 191). Бул жазуу эстелиги кыргыздардын Уйгур каганатын моюн сундургандан соґ 

тургузулган дегенге толук негиз бар. Саян-Алтайдан табылып, илимге белгилІІ болгон башка 

рун сымал жазуу эстеликтеринде да «кыргыз», «кыргыз эли» деген маалыматтар учурайт. 

Кемчик-Хая Бажыдагы (Тува Республикасы) кыргыздар калтырган аскадагы жазууда ошол 

доордогу кыргыз Анныґ аттуу битигчинин (таш бетине жазуу тІшІрг°н тамгачынын же жазуу 

°н°рІн билген билимдІІ адамдын) жазгандарынын мазмунунда: “…Ынынчу КІлІк Чигши Бек 

Кара Сеґирдеги эрдигим ІчІн алты баг (аймак) элди, кыштымдарды башкардым… Сангун 

Б°дбІ бул аймактын мыкты башкаруучусу, Кыргыз каганы аркылуу жазылды…”- деген саптар 

бар (Орхон-Енисей тексттери, 1982, 164). Мындан мамлекеттик бул ишмердин мансап 

наамдарын да байкоого болот. Кызыл-Чыраадагы (Тува) экинчи кыргыз эстелигинде: “…ҮчІн 

КІлІг Тириг(к) уулумун, КІлІк Туганмын. Теґир колдогон °лк° (мамлекет) ІчІн тогуз эр 

(баатыр) °лтІрдІм…”- деген саптар бар (аталган эмгек, 187-бет). Кошо-Öàéäàìäàãû (Ìîíãîëèÿ) 

ÊІлтегинге арналып тургузулган эстеликте (VIII к. баш чендери): «…Кыргыз каганды áàøòàï 

áàëáàë òèêòèì..., жыйырма алты жашымда êûðãûçãà êàðàé æîðòóóëäàäûê. ÑІґãІ (íàéçà) áîþ 

êàðäû æèðåï, К°гм°н жышын (жыш - байыркы кырг. «токой») ашып, êûðãûç æóðòóí óéêóäà 

бастык. Каны менен Суґãàäà ñîãóøòóê...» - деген маалыматтар бар (Îðõîí-Енисей тексттåðè, 

1982, 65, 66). Òàðäóøòàð VIII к. башында кыргыздын бир уруусу болушкан. Анткени, 

ÊІлтегиндин эстелигинде: “Он ок (элинен), (менин) уулуман, òІðãІñ (òІðã°ш) каганынан Макра 

Тамгачы, Огуз Билге Тамгачы келди, Êûðãûç êàãàíûíàí Òàðäóø Ынанчу Чур келди...”-äåãåí 

саптар бар (Орхон-Енисей тексттåðè, 1982, 69). Демек, бул булактарда кыргыздар, кыргыз эли, 

алардын мамлекети ж°нІнд° маалыматтар айтылып жатат. 

Арийне «кыргыз» этноними оболу, кытай жыл баяндарындагы (Хань, Âэй, Суй, Тан, Юань, 

Сунь, Цинь династияларынын мезгилдери, б.з.ч. III к. - б.з. XVIII кк.) жазууларда эскерилет. Бул 

династиялардагы мамлекеттик тил жана иш кагаздарын алып баруу бири-биринен таптакыр 

айырмалангандыктан, «кыргыз» этнониминин аталышы жана жазылыш формасы да бир катар 

°зг°ч°лІкт°рг° ээ. Хань династиясынын жыл баяндарында (Сыма Цянь «Ши-цзи»): «…Кийинчерээк 

Маодун тІндІкт°гІ хунюй, цюйше, динлин, гегунь (Кыргыз) жана синьми ээликтерин 

(мамлекеттерин) баш ийдиргенден соґ, сюннулардын таасирдІІ адамдары МаодІн Шаньюйду 

акылман деп аташып, °зд°рІнІн ага моюн сунгандыктарын билдиришти…» (Караев, 1994, 4). Кытай 

булактарында «кыргыз» этноними Хань доорундагы иероглифте «gе-кun», соґку хань тилинде 

«gjzan-кuп» деп жазылганын, андан соґку китептерде hu-gu, hе-gu, dztе-gu, gzu-gu 

формаларында чагылдырылат (Мухаммед Хучженьхуа, 2001, 12). Согуштук-саясий аренага 

чыгышкан хуннулар Борбордук Азиядагы мамлекеттерди баш ийдиришкен. Хань династиясы да °з 

учурунда хуннуларга зор салык т°л°п турууга мажбур болушкан.  

Андан соґ, “кыргыз” этноними жана кыргыздар “Âэй-люэде” (“Âэй династиясынын 

таржымалы”) б.з. 220–280 -жж. эскерилет. Пэй Сунь Чжи берген маалыматтарда: “…батыштан 

Иу, Янциден тІндІкт°, Байшянь тараптарда циби, боло, чжи, де, субо, уху, хэгу (кыргыз), ниху 

ж.б. жайгашкан (Супруненко 1974, 238). “Хэгу (кыргыз) этноними Суй династиясынын (581-618- 

-жж.) Борбордук жана Орто Азия аймактары боюнча тІзІлг°н карталарында да чагылдырылат. 

Хэгулар жогоруда аталган элдер менен кайрадан чогуу эскерилет (Супруненко 1974, 238). 

Тарыхый булакта Цзянькунь (Кыргыздар мамлекети) Канцзюй (Каґды) мамлекетинен тІндІк-

батышта жайгашкан. Кыргыздар (цзянькуньдар) 30 миґ тандалма аскер коюуга кудурети жетет. 

Мал чарбачылыгы менен кесиптенишет, асыл тукумдуу жылкылары к°п, териси баалуу киш 

(кундуз) арбын кездешет… (МИКК, Âып.2, 2003. -С.15). 

Кыргыздар жана «кыргыз» этноними ж°нІнд° кеґири маалыматтар (VI-X кк.) Орхон-

Энесайдагы кыргыз (Орхондогу тІрк) жазуу эстеликтеринде жана Кытайдын Тан 

династиясынын жылбаяндарында чагылдырылат. Династиялык °з ара чыр-чатактардан улам, 

583-ж. I ТІрк Каганаты кулагандан соґ, кыргыздар убактылуу, ары шарттуу тІрд°гІ к°з 

карандылыктан арылышкан, толук суверендІІлІкк° ээ болушкан. Кытай жылбаяндары («Бэй-

ши» – ТІндІк династиялардын тарыхы. Редактору Ли Яншоу): “Тюкюлардан (тІркт°рд°н) 

тІндІкт° жашаган Цигулар (кыргыздар) °ч алуу ІчІн °з мезгилин кІтІп жатышат деген” - 

маалымат беришет. Бул мезгилди кыргыз мамлекетинин °нІгІІсІнІн экинчи этабы катары 

кароо зарыл. Анткени, дал ушул тарыхый окуялардан соґ “кыргыз” этноними жана кыргыздар 
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ж°нІнд° маалыматтар Кытайдын Тан династиясынын жыл баяндарында, араб-фарси жана башка 

булактарында жыш эскериле баштайт.  

VI-VIII кк. кыргыздар саясий жактан бир топ кІчт°нІшІп, Борбордук Азияда саясий 

Іст°мдІгІн камсыз кылууга умтулушкан. 629-ж. Кыргыз мамлекети Т°°л°с (Телес) каганатына 

убактылуу к°з каранды болуп калган. 632-ж. Тан императорунун атынан элчи Âань Ихун 

Кыргыз каганына атайын миссия менен келген (Бутанаев, Худяков 2000, 84). 648-ж. телестер 

(теле урууларынын биримеси) мамлекети кулагандан соґ, Кыргыз каганы “Эл аксакалы, 

Силифа (Элтебер) Шибокюй Ачжан °зІ император Тайцзуґдун (Ли Шиминь) кабыл алуусуна 

келген. Бул дипломатиялык алакалардын тІзІлІшІ, эки °лк°нІн бирин-бири мамлекет катары 

таануусу эле. Кыргыз °лк°сІ кытай документтеринде Тан династиясындагы мамлекеттик 

расмий-тилдик °зг°ч°лІкт°рг° байланыштуу “гян-гун” деп атала баштаган. 638-ж кытай 

мамлекеттик иш-кагаздарында “гегун” деп да жазылган. “Гян-гун” жана “Гегун” бир эле атты, 

“кыргыз” деген энчилІІ атты туюнткан (Яхонтов 1970, 110-120).  

Кытайдын «Тун Дянь» аттуу тарыхый энциклопедиясында: «…алар Бейтинден жана 

Бейхай дарыясынан тІштІкт°, цзегулардан (кыргыздардан) тІштІк-чыгышка карай 

жайгашышкан. …Бома жана цзегулар согушуп турушат, °ґд°рІ сыртынан окшош 

болушкандыгы менен, °з ара тилдерин тІшІнІшп°йт (МИКК, Âып.2, 2003.-С.18). 

758-843 -жж. “кыргыз” этноними кытай (Тан доору) тарыхый жазма булактарында 

“хягас” формасында жазыла баштаган. Профессор Ху Чженьхуа Тан мезгили (618-907-жж.) 

жана андан соґку мезгилдердеги “кыргыз” энчилІІ атын кытай иероглифтеринде Hia-dzizsi, 

Hia-dzia-si, he-ge-si, ge-ge-si формаларында жазыларын маалымдайт (Ху Чженьхуа 2001, 13). 

Кытайда монголдордун Юань династиясы башкарган мезгилде (1280-1368-жж.) кыргыздар dzi-li-

dzi-si, chi-er-dzi-si, chi-li-dzi-si формасындагы иероглифтер менен белгилІІ болушкан.  

Кыргыз (Тува, Хакасия, Тоолуу Алтай жана Кочкор, Талас жазма эстеликтери 

кыргыздарга таандык экендиги илимде далилденип келе жатат) жазуу эстеликтеринде этноним 

“кыркыз” формасында берилет. КІлтегиндин эстелигинде (711-ж): …Тибет, табгач, апар, 

курум, кыркыз, Іч курыкан, отуз татар, кытай, татабы - мынча журт келишти, ыйлашты, 

сыкташты…, КІлтегин жыйырма алты жашында кыргызга карай жортуулдады…- деп 

жазылган (Орхон-Енисей тексттери, 1982, 64-66). Могилян-каганга арналып тургузулган 

эстеликте:«…мен жыйырма алтыга толгонумда чик журту кыргыздар менен бирге жоо 

болушту…» - деген маалыматтар бар. «Кыргыз» этнониминин Орхондогу (Монголиядагы) рун 

сымал жазуулардан к°п ирет эскерилиши кыргыздардын Борбордук Азиядагы согуштук-саясий 

бекем абалын чагылдырган. Кыргыз маданиятынын ТІштІк Сибирдин аймактарына таралышы 

б.з. VI к. башталат. Археологиялык маалыматтар менен кыргыздардын Энесай тарапка журт 

которуусунун хронологиялык алкагы менен дал келет (Худяков 1995, 51-52). Бул тыянактар 

энтамга белгилери, петроглифтер жана башка тарыхый-этнографиялык маалыматтар менен да 

бекемделет. 

Кытайдын “Тайпинхуанюйцзи” (“Тайпиндердин башкаруу доорундагы дІйн°нІн 

сІр°тт°лІшІ”) аттуу жазуу эстелигинде т°м°нд°гІд°й баалуу маалыматтар бар: Сяцзястар 

(кыргыздар) - тІндІк-батыш талаалардагы мамлекет. Алардын абалкы аталышы - цзейгу, башкасы 

- цзюйу, дагы бир аталышы цзянгунь деген ат менен белгилІІ.“Тарыхый баяндарда” цзянгунь деп 

аталса, Хань династиясынын тарыхы бул элде гегунь катары белгилІІ болушкан… Алардын 

(кыргыздардын) падышалыгында башкы аскер жетекчисин Хэси-бей (бий), андан соґку Ацзюйшэ-

бей (бий), андан кийинки башкаруучусу Ами-бей (бий) деп аталышат. Ошол Іч адам (министрлер) 

мамлекетти чогуу башкарышат. Алардын мамлекетиндеги °км°т кызматкерлери цзай-сянь, ду-ду, 

цзянь-цзюня, дацянь (да-гань) деген кызмат даражаларын аткарышат. Чженгуаньдын (Ли Шиминь - 

Тан династиясынын императору) башкаруусунун 6-жылында (632-ж.) Тан мамлекети ян-ши-вэй Âан 

И-Хунду аларга (кыргыздарга) элчиликке ж°н°тІштІ (Кюнер 1961, 55-56). 647-ж. саясий окуялардан 

соґ, кыргыздар Тан империясына менен тІз байланыш тІзІІ максатында, 632-ж. элчиликке жооп 

иретинде 648-ж. белгилІІ мамлекеттик ишмер, элтебер Шибокюй Ачжанды Тхай-цзундун 

(Лишиминь) сарайына расмий иш сапары менен келген. «Император жогорку даражалуу мейманга 

атайын сый-тамак уюштуруп, Цзянькундун (Кыргыз) генерал-губернатору (ду-ху) титулун 

ыйгарган (Худяков 1995, 55). Жогорудагы кытай жыл баянында андан соґку мезгилдердеги кыргыз-

кытай алакалары ж°нІнд° кенен маалыматтар бар. Кыргыздар менен аскердик-саясий алакаларга 

кытайлар °зд°рІ кызыкдар болушканы анык.  
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Араб графикасындагы жазуу булактарында кыргыздар Х к. орто чендеринен эскериле 

баштайт. Ал Истахри: Син падышалыгы к°п тилдІІ. ТІркт°р, тогузгуздар, хырхыз, кимак, гуз 

жана хазладждар алардын тилдерин тІшІнІшп°йт. Хыргыздар (кыргыздар) тогузгуз, 

кимактар, океан суусу жана хазлаждардын жерлеринин ортосунда жайгашкан. Тогузгуздар 

Тибет (Туббет), хазладж, хырхыз жана Чин падышачылыгынын ортолугунда жайгашкан 

(Караев 1995, 36-37). «Худуд ал-Алам» аттуу фарс тилдІІ булакта: «Рас дарыясынын кимак жана 

хырхыздар жашаган жерлерден башталып, гуздардын жери аркылуу Хазар деґизине куят… 

Ааламдагы 51 мамлекет…- Хиарган, Гуз, Кимак, Чигил, Тухси, Халлух, Йагма, Тогузгуз жана 

Хырхыз. …Алардын жетекчилери Хырхыз-хакан… Алардын негизги кесиби к°чм°н турмуш, 

кой, уй жана жылкыга байланышкан. Хырхыздар к°чм°нд°р, жайыт издеп к°чІп жІрІш°т. Боз 

Ійл°рд° турушат, аґчылык жана балыкчылыкты да кесип тутушат. Отко сыйынышат, с°°ктІ 

°ртт°п к°мІш°т (Караев 1995, 34-35). Исламга чейин кыргыздар с°°ктІ °ртт°п к°мІшк°ндІгІ 

кытай булактарындагы маалыматтар менен бекемделгени маалым. 

Халлухтарга жакын жайгашкан аймактын калкы °т° жыш жайгашкан; чыгышка жана 

тІштІкк° карай халлухтар, батышка-тухсилер, тІндІкт° хырхыздардын ээликтери (жерлери) 

созулуп жатат. Халлухтардын жана кыргыздардын аймагында °ндІрІлг°н, иштетилген чийки 

ж.б. заттарды чигилдер да алып турушат. Алардын алган кирешелери арбын, боз Ійл°рд° 

жашашат, айылдар жана шаарлар сейрек учурайт; негизги байлыктары - уй, кой, жылкы сыяктуу 

Ій айбандары. Алардын айрымдары кІнг°, жылдыздарга сыйынышат; ал адамдар °з 

башкаруучусу (каганы) сыяктуу эле жылуу маанай, ак к°ґІл, алар менен баарлашуу °т° 

жагымдуу (МИКК, 1973, 107). Соґку мезгилдеги илимий иликт°°л°р карлуктар негизинен 

кыргыздардын этностук курамына жуурулушканын ырастоодо. 

Атактуу энциклопедист-аалым Махмуд Кашгари (XI к.) кыргыздар ж°нІнд° баалуу 

маалыматтарды берет: «…Румдан кІн чыгышка чейин мусулман жана башка элдерди зикир 

чалдым (сапар жасадым). Румга жакын биринчи эл (уруу) беченек, андан соґ кыфчак (кыпчак), 

огуз, йемек, башкурт, басмыл, андан соґ кайлар, йабаку, андан соґ татар, андан соґ кыргыздар 

(кыркыз) жайгашышкан. Кыргыздар (кыркыздар) Чинге (Кытайга) жакын турушат». Автор 

андан соґ: «кыркыз, кыфчак, огуз, тухси, йагма, чигил, игрек, чаруктардын тили таза тІрк 

тилдери»- деп жазат (Махмуд Кашгари, Т.I, 1960. - С.36). Андан ары, Махмуд Кашгари 

кыргыздардын каада-салттары ж°нІнд° да маанилІІ маалыматтарды берет: «…Кыркыз 

(кыргыз), йабаку, кыпчактар жана башкалар кишиге касам ичиргенде же аткарылчу иш ІчІн 

убада бергенде, кылычын кынынан сууруп, ошол кишинин алдына коюп, «к°к кирип, кызыл 

чыксын»- дешет. Эгер убада же берилген шерт бузулса, бул кылыч к°к кирип, кызыл чыксын, 

канга б°л°нІп чыксын. Бул шерт бузулса темир сени °лтІрсІн, Іч °лтІрсІн дешет. Алар 

(кыргыздар) темирди °т° урматтап мамиле жасашат (Махмуд Кашгари, Индекс-с°здІк, 342). XI 

к. Кыргыздар ж°нІнд°гІ бул маалыматтардын бІгІнкІ тарых илими ІчІн мааниси зор. 

Кыргыздар ж°нІнд° жогорудагыдай кабар берген негизги, булактарга к°ґІл бурсак, XIII 

к. Рашид ад-Диндин (1247-1318) «Жами-ат-таварихи» °зг°ч° орунда турат. Автор кыргыздар 

ж°нІнд° т°м°нд°гІд°й маалыматтарды жазган: «Кыргыз жана Кэм-Кэмжиут чукул жайгашкан 

эки аймак, алар биригип бир мамлекетти тІзІш°т. Кэм-Кэмжиут чоґ дарыя… Алардын 

падышасы (ар бир) ысмы башка болсо да «Инал» деп аталат, ал эми бул аймактан чыккан 

мартабалуу жана таасирлІІ адамдардын уруусун - «иди» деп аташары маалым болгон. Алардын 

падышасы болгон…(жазылбай калган). Экинчи аймактын аталышы – Еди Орун деп аталат, ал 

эми башкаруучусу Урус-инал деген ат менен белгилІІ. Хижранын койон жылында (603-жыл; 

1207-жыл) Чынгыз хан °зІнІн Алтан, Букра деген элчилерин (чабармандарын) кыргыздарга 

ж°н°ттІ. Алар (кыргыздар) жооп иретинде °зд°рІнІн Іч мартабалуу °кІлд°рІ Урутутуджу, 

Элик-Темир жана Аткирактарды ж°н°тІштІ. Алар Чынгыз-ханга кызыл тырмактуу, ак 

кыргыйды тартуу кылышты…(Рашид ад-Дин, Т.I, Кн.II, 150). «Инал» - терминин орто 

кылымдарды энчилІІ ат, титул катары белгилІІ болгон. Махмуд Кашгари терминди 

«мартабалуу, тектІІ, ак с°°к, энеси тектІІ, атасы карапайым жерден чыккан башкаруучу» 

маанисинде чечмелейт. 

Монгол чабуулуна чейин кыргыздар °з мамлекеттІІлІгІн сактап келишкен. Чынгыз хан 

«каган» титулун кабыл алгандан соґ, тун уулу Жоочуну (Жочжу) «токой элдерин» 

багындырганга ж°н°т°т. Ойрот, бурят, бархун, урут, хапхас жана тубастарды моюн 

сундургандан соґ Жоочу тІм°н-кыргыздардын ээлигине жакындап келди. Жучунун алдынан 

кыргыз нойондору Еди Инал, Алдиер жана Олебек-тегиндер тосуп чыгышты. Алар Чынгыз хан 

www.bizdin.kg



Кыргыздардын теги, таралуу ареалы, этностук-маданий алакалары 35 

жана анын мамлекетине баш ийе тургандыктарын билдиришти (Худяков 1995, 75). 1218-ж. 

кыргыздар жана туматтар монголдорго каршы к°т°рІлІш чыгарышкан. Жоочу хан башында 

турган, саны жагынан артыкчылык кылган монгол аскерлери бул к°т°рІлІштІ басышканы 

тарыхый булактарда, илимий адабияттарда кенен чагылдырылып келет. Туматтар хакас 

этнографы Â.Я.Бутанаевдин иликт°°л°рІнд° орто кылымдардагы кыргыздардын бир уруусу 

катары баяндалат. Кыргыздардын курамындагы тубай (саруу), т°б°й, туба (канды), тума (ават), 

тума тукум (найман) ж.б. уруу-урук аттары туматтардын байыркы кыргыз уруусу экендигин 

чагылдырат. Монгол доору жана андан соґку маалыматтарда «кыргыз» этноними жана 

кыргыздар ж°нІнд° маалыматтар арбын кездешет. Соґку мезгилдердеги илимий изденІІл°р 

бІгІнкІ хакастар кыргыздардын тІз тукумдары экендигин далилд°°д°. Арийне, чет °лк°лІк 

айрым тарыхчылар (ата-бала Кызласовдор ж.б.) «хакас» байыркы элдин аталышы, бІгІнкІ 

кыргыздарга «хакас» термининин эч кандай тиешеси жок деген суу кечпеген пикирлерин 

таґуулап келишери маалым. Бул пикирдин туура эместигине Ї.К.Караев, Ю.С.Худяков, 

С.Е.Яхонтов, Н.А.Сердобов, Â.Я.Бутанаев, М.Ч.Кожобеков, Т.К.Чороев ж.б. окумуштуулар 

тарабынан илимий негиздІІ тыянактар айтылган жана толукталууда. 

Хакастар °зд°рІн басымдуу к°пчІлІк учурда «тадар» деп аташары маалым. Жалпы саны 80 

миґден ашкан хакастар бІгІнкІ кІнд° айрым °зг°ч°лІкт°рІ бар т°рт топко б°лІнІш°т: качиндер 

(хааш, хаас), сагай, кызыл, койбал (Бутанаев 1990, 21-25; 1895, 3). «Тадар» деген кошумча энчилІІ ат 

бул элге келгин орустар тарабынан берилген. Азыркы Хакас-Минуса аймагы Россия каратып ала 

элекке чейин «Кыргыз жери», «Кыргыз °лк°сІ» («Кыргызская земля», «Кыргызская страна») деген 

ат менен тарыхый булактарда чагылдырылат. Келгин орустар °зд°рІ менен кошо татар 

тилмечтерин алып жІрІшчІ. Бул элдин (энесай кыргыздарынын кырылгандан аман калгандарын) 

тилинин татар тилине жакындыгынан улам, орустар жергиликтІІ энесай кыргыздарын да «татар» 

деп атай башташкан. Бул термин мезгилдин °кт°мІ менен экзоэтнонимге (сырттан таґууланган 

энчилІІ ат) айланган. Ал мезгилдеги чыгыш жерлерин каратып ала баштаган орустар энесай 

кыргыздарын ж.б. «сибирские татары» (сибирлик татарлар) деп да аташчу. Ал эми «хакас» 

этнониминин (термини) мааниси, келип чыгышы ж°нІнд° так жана туура маалымат берІІ зарыл. 

1917-ж. т°ґк°рІшт°н кийин тынчтык мезгили орногондон соґ, Эл Комиссарлар 

Кеґешинде (СНК) мурдагы Россия империясынын аймагындагы губерниялык жерлерди 

улуттук-аймактык белгилерге карата б°лІІ чечими кабыл алынган эле. Бул чечим ошол 

учурдагы хакас интелигенциясын тІйш°лтІп, бир нече этнографиялык топторду бириктирген 

калкка энчилІІ ат таба алышкан эмес. «Тадар» деген ат келгин орусар тарабынан берилген жана 

бул энчилІІ аттар менен бир нече элдер белгилІІ болгон (крым татарлары, астрахань 

татарлары, казан же волгалык татарлар, сибирь татарлары ж.б.) 

Натыйжада, атайын чечим менен тІзІлг°н мамлекеттик комиссия кыргыз этнониминин 

кытай тилиндеги жылбаяндарында жазылган (Тан династиясынын мезгили, 618-907-жж.) 

«хягас» деген формасын кабыл алууга токтолушат. Бул маалыматты ошол комиссия мІч°л°рІ 

синолог Н.Я.Бичуриндин (Иакинф) кытай жыл баяндарынын орус тилиндеги котормосунан 

алышкан эле. Ошентип, элдин энчилІІ атынын тагдыры бир нече кишиден турган топ 

тарабынан чечилген болучу. Арийне, «хакас» деген жасалма, сырттан таґууланган ат жашап 

кете албады (Бутанаев 1990, 23). Ойлонуп табылган «хакас» экзоэтноними бІгІнкІ кІнІ расмий 

иш-кагаздарында гана колдонулат. Хакастар °з ара баарлашканда «тадар эли», «тадар тили», 

«биз тадарлар» ж.б. деген с°зд°рдІ к°п колдонушарын к°зІм менен к°рІп, кулагым менен 

уктум (Каратаев 2005, 378).  

 

 

1.4. «Кыргыз» этнониминин чечмелениши 

 

«Кыргыз» этнонимин илимий чечмел°° жана анын этимологиясын аныктоо эґ оболу 

Н.А.Аристовдун иликт°°л°рІн° таандык. Илимпоздун айрым этностук аталыштар жана алардын 

чыгыш тегине берген илимий тыянагы бІгІнкІ кІнІ да °з актуалдуулугун жогото элек. 

Н.А.Аристовдун изилд°°л°рІнІн бирден-бир жетишпегендиги болуп, айрым этнонимдердин тІпкІ 

маанисине иликт°°л°р жІргІзІІд° кыргыз тилинин жана лексикасы, башка тІрк тилдеринин 

системасындагы мІмкІнчІлІкт°рІн толук пайдалана албагандыгында болгон (Абрамзон 1990, 24). 

«Кыргыз» этнониминин чечмелениши жана анын баштапкы мааниси боюнча чет °лк°лІк, 

мурдагы советтик жана ата мекендик изилд°°чІл°рдІн бир катар к°з караштары, тыянактары 
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белгилІІ. Мындан сырткары, этнонимдин чечмелениши боюнча элдик этимология, санжыранын 

ж.б. элдик оозеки чыгармаларда маалыматтарда да бар. Этнонимдин баштапкы мааниси элдик 

дастандарда, анын ичинде «Манас» эпосунда да чагылдырылат. 

«Кыргыз» этнониминин маанисине адегенде венгр илимпоздору аныктама берІІг° 

аракеттенишкен. А.Âамбери: «кыр» - талаа, тоо, «кез» - тургуну, жашоочусу»- деген (кыр  кез) 

пикирди айткан. Бул к°з караш кыргыз санжыраларында «кыргез» (кыр  гез) деген элдик 

этимология менен Інд°шІп турат. Таанымал иликт°°чІ Б.Мункачи болсо, «кыргыз» этноними 

«кыр»  огуз» («тоо» же Л.Лигетинин маалыматы боюнча «талаа огуздары») - «талаа огуздары» 

маанисин туюнтушу ыктымал деген божомол айткан. Бул к°з караш Сейф ад-Дин Аксыкендинин 

«Мажму ат-таварихиндеги» (XVI к.) кыргыздар «кырк гуздардан» келип чыгат деген орто 

кылымдык санжыралык маалымат менен Інд°шк°нсІйт (МИКК, 1973, 206-209).  

Â.Â.Радлов «кыргыз» этноними сандык маанини туюнтат деген пикирин айткан. 

Изилд°°чІ «кыргыз» - «кырк  жІз» дегенди тІшІндІр°рІн жазат. Болжолу, автор этностук 

аталыштын чечмеленишин кыпчак тилдІІ элдерге кенен тараган жІз, миґ деген этностук 

компоненттер менен жакын караган. Чындыгында эле, кыпчак тилдІІ к°чм°н °збек, казактар 

уруулук бирикмелер – жІзд°рг° (°збек жІз, казактардагы Улуу жІз, Орто жІз, КичІІ жІз ж.б.) 

б°лІнІшк°ндІгІ маалым. Ал эми, М.Шлегел «кыргыз» этноними «кыргу» - кызыл тІстІ, ал эми 

«жІз»- кишинин °ґІ-тІсІ дегенди туюнткан эки с°здІн биригІІсІн°н келип чыккандыгын жазат. 

Бул пикир орто кылымдардагы (VIII-X кк.) Кытайдын Тан династиясынын жылбаяндарындагы 

маалыматтар менен дал келерин байкоого болот. Кытай жылбаяндарында «кыргыз» этнониминин 

«гянгунь», «гегу», «сяцзясы» (хягасы) формалары басымдуу учурайт (Яхонтов 1970, 110-120). 

«Танхуйяодо»:«…биз уйгур тектІІ тилмечтерден (котормочулардан) сураганыбызда 

(тактаганыбызда) «хя-гяс» с°зІ «сары баш» (сары чачтуу), «кызыл тІстІІ» дегенди туюнтат 

деген»-маалымат жазылган. Болжолу, уйгурлар °з тилинде кыргыздарды ушундайча аташкан. 

«Хягас» с°зІ котормочулардын айтымындагы ошол учурдагы уйгур тилиндеги qirgu - qizgu 

«кызгылт тІстІІ» дегенди туюнткан (Яхонтов 1970, 110-120). Болжолу, уйгур тилиндеги «кыргыз  

уз» с°зІ «кызыл» маанисин аныктап, кытай тилине этноним дал ушул мааниде °тІп калган. Бул 

пикирди кытай изилд°°чІл°рІ да колдоп жІрІш°т. 

Л.Лигети °з эмгегинде Девернянын кытай тилинде «киянкун» - «кыргыз» этнонимин, ал 

эми «Кем»-Энесай, «Кун» - Орхон маанисин туюнтушу мІмкІн деген гипотезасы ж°нІнд° жазат 

(Лигети 1925, 4). Бирок, Девернянын бул пикирин далилсиз к°з караш катары кароого болот. 

Мындан сырткары, илим ч°йр°л°рІнд°гІ башка адистер жогорудагыдай гипотезаны колдоп 

чыгышкан жок. 

Соґку мезгилдеги илимпоздор «кыргыз» этнониминин тоо, кыр, талаа адамдары, °ґІ 

«кызыл», «кызгылт» тІстІІ адамдар маанисинде чечмелеп жІрІш°т. «Кыргыз»-«кырыг» (же 

«кыргы  з») байыркы тІрк тилдеринде «кызыл» тІсІн сыпаттаган сын атооч, - з к°птІк 

маанини (-лар мІч°сІ) туюнткан с°з жасоочу мІч°» (Петров 1964, 81-89). Ушул эле к°з карашты 

Н.А.Баскаков °з изилд°°л°рІнд° колдоп чыккан тыянагын айткан (Баскаков 1964, 2, 92-93). 

Бирок, Н.А. Баскаков qurquz с°зІнІн баштапкы маанисинде quгgu - quгuq – «кызыл», экинчи 

компоненти oquz - quz же quгuq oquz — «кызыл огуздар» дегенди туюнткан. «Кызыл» тІсІ 

байыркы тІрк доорунда «тІштІк» маанисин берген. Изилд°°чІнІн пикиринде этноним бир эле 

учурда «тІштІк огуздар» дегенди аныктайт (Баскаков 1964, 2, 92-93). Бул гипотеза (экинчи 

компоненти боюнча) XVI к. «алатоолук кыргыздардын Хожент тоолорунда кырк гуздардан-

«кыргыз» этноними келип чыгат»-деген санжыра менен дал келет (Бартольд Â.Â. Соч. Т.II, Ч. 

I.1963. - С. 513). 

XIII-XVIII кк. монгол тилдІІ булактарда «кыргыз» этноними «киргут» - кырг  ут- т (- ут) 

формаларында кездешет. - т (-ут; -Іт) монгол тилдІІ элдерде к°птІк маанини тІшІндІрг°н с°з 

жасоочу мІч°. Ойрот (Жунгар) хандыгын Угечи Кашка (ГІйлІчІ, М°ґк° Темир) жетектеген 

кыргыздар (булактарда «киргуттар») 1499-1525-жж. Ойрот (Жунгар) хандыгын 

негиздешкендиги маалым 

Этнонимдин тоо, талаа, кыр, кызыл ж.б.у.с. с°зд°рг° маанилеш келип чыккандыгын 

белгилеген пикирлер соґку мезгилдердеги илимий адабияттарда да жарык к°рІп келет. Илим 

ч°йр°сІнд° бул маселе боюнча дагы бир багыт бар. Биздин пикирде ушул к°з караш негиздІІ 

илимий тыянак болуп калат. Доржи Банзаров, Л.Лигети, С.М. Абрамзондор кырг(к) - сан, -з 

к°птІк маанисин туюнткан с°з жасоочу мІч°. «Кырк  з: - лар к°птІк маанини тІшІндІрг°н 
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с°з жасоочу мІч°». «Кырк  тар» же «кырк уруу», «кырк уруу эл». Бул илимий негиздІІ 

пикирди эґ алгач бурят окумуштуусу Доржи Банзаров айткан. Автор -з к°птІк маанини 

аныктаган монгол аффикси деген тыянакка келет. Арийне, - з мІч°сІ байыркы тІрк доорунан 

эле белгилІІ. Мисалы, кыргыз, огуз, телес, барлас, мундуз ж.б. Огуз  ок(з)  уз; «ок» - байыркы 

кыргыз тилинде «уруу», «эл» дегенди аныктаган oq  oq «жебе», «урук»  uz; -z к°птІк 

маанисин аныктоочу байыркы аффикс (Кляшторный 1964, 122).  

Санга байланыштуу этностук аталыштар байыркы кыргыз (тІрк) доорунда °т° кенен 

тараган. Мисалы, он ок, он огуз, отуз татар, Іч карлук, Іч курыкан, тогуз огуз, отуз уул, Іч ок, 

ж.б. Кыргыздарда кырк уулу (саруу), кырк тамга (жоокесек), отуз уул, тогуз (багыш), жети 

уруу (саруу), Іч ок (басыз) ж.б. урук-уруу аттары кездешет. ТІрк-монгол элдеринде, анын 

ичинде кыргыздарда жети, тогуз, кырк сандары ыйыктыкты туюнтары эзелтеден белгилІІ. 

Мындан сырткары, башкыр, казак, °збектерде жІз, кырктар, миґдер ж.б. этностук аталыштар 

кенен таралган. 

Кыргыз-кырк  ыз (з)  кырк, -ыз (з) к°птІк маанини тІшІндІрІІчІ с°з жасоочу мІч°. 

Кырк  з – «кырк уруу эл», «кырк уруунун биримдиги, союзу» дегенди туюнтат. Элдик оозеки 

чыгармаларда «кырк уруулу калыґ кыргыз» с°зІ арбын кездешет. Ушул эле маалыматтар 

«Манас» эпосунда да чагылдырылат: 

…Кырк уруулуу кыргызмын 

…Кырк уруу болгон кыргызмын 

…Кыра уруу кыргыз уругум (Абрамзон 1946, 123-132) ж.б. 

 

 

1.5. “Бурут” экзоэтноними ж°íІíä° 

 

Ýëäèí, óðóóíóí, óðóêòóí, ýòíîãðàôèÿëûê òîïòордóí, æåð-суу объектилеринин ýí÷èëІІ 

àòòàðû êîêóñóíàí ýëå коюла бербеси ырас. Адам баласына белгилІІ болгон ар бир энчилІІ 

àòòûí, асман жылдыздарынын болсун, äàðûÿ-ñóóëàðäûí, êîêòó-êîëîòòîðäóí, áèéèê 

÷îêóëàðäûí, °р°°нд°рдІí, àéûë-êûøòàêòàðäûí, øààðëàðäûí, ýëäåðäèí, ýòíîãðàôèÿëûê 

òîïòîðäóí, óðóó-уруктардын аталыштары болсун, энчилІІ аталыштарынын келип чыгышынын 

ñåáåï-æàãäàéû, ìààíèñè, òàðûõûé òàãäûðû, °çã°÷° себептери бар. Топонимикалык (жер-суу 

аттары) аталыштардын келип чыгышында жердин рельåôè, ландшафт, àáà-ûðàéäûí, климаттын 

аймактагы шарты, àë æåðäè ìåêåíäåãåí àäàìäàðäûí, óðóó-óðóêòàðäûí ýí÷èëІІ àòòàðû, каада-

салттары, жашоо образдары ж.б.у.с. к°ïò°ã°í îáъåêòèâäІІ æàãäàéëàð òààñèð áåðåðè ýáàêòàí 

äàëèëäåíèï êåëåò (Íèêîíîâ 1970, 23). Экзоэтноним - бир элдин (этностук топтун) экинчи бир 

элге берген энчилІІ атын билдирет. Эндоэтноним - элдин (уруунун, этностук топтун) °зІ-°зІн° 

берген же кабыл алган энчилІІ атын тІшІндІр°т. Этнонимдердин (уруу-óðóê, ýòíîãðàôèÿëûê 

òîï, ýë àòòàðû) ïàéäà áîëóøóíäà óðóóëóê òîòåìäåðäèí, áàéûðêû äèíäåðäèí, àäàìäàðäûí 

êåñèáè, ñûðòêû êåëáåòè, àëàð áàéûðëàãàí æàðàòûëûøòûн øàðòû, àäàìäàð æàøàãàí ìàäàíèé-

этностук аймак, òèëäèê ÷°éð° ж.б. реалдуу себептер негизги орунда турары илиге маалым. 

Àéðûì ó÷óðëàðäà óðóóíóí (óðóêòóí) òІïêІ áàáàëàðûíûí àíòðîïîëîãèÿñû, °ґІ-òІñІ, ÷àðáàëûê 

êåñèáèíèí °çã°÷°ëІãІ, àëàð жашаган табигый шарт да энчилІІ аттын келип чыгышында 

÷å÷ІІ÷І ðîëду îéíîãîí (Àòàíèÿçîâ 1990, 23-27).  

Ê°ï÷ІëІê ó÷óðëàðäà áèð óðóó (ýë), ýêèí÷è áèð óðóóãà (ýëãå) ýí÷èëІІ àò ûéãàðãàí ìèñàëäàð 

àðáûí êåçäåøåðè áàéêàëàò (Íèêîíîâ 1970, 12). Ìàñåëåí, õàêàñòàð “абакан татарлары”, àëòàé-

кижилер “ак калмактар”, “ойроттор”, азербайжандар болсо “терекеме”, “тІрк”, кавказдык тІркт°р 

æ.á.ó.ñ. ýí÷èëІІ àòòàð ìåíåí äà áåëãèëІІ áîëóøêàí (Áàñêàêîâ 1980, 201). Êûòàéëàð °çä°ðІн “хань” 

(“ханзу”), ал эми мамлекетин эзелтеден “Æóí-Го” (Борбордук же Ортолук мамлекет, °ëê°) äåï 

атап келишет. Ал эми “кытай” деген этностук аталыш (экзоэтноним) орто кылымдардагы Ляо 

ìàìëåêåòèí íåãèçäåãåí ê°÷ì°í òåêòІІ, ìîíãîë-òóíãóñ òèëäІІ «êèäàнь», «êàðà êèäàíь» (õàê. àëò. 

«êûäàò», «õûäàò») äåãåí óðóóëàðäûí àòòàðûíûí íåãèçèíäå êåëèï ÷ûãûï, õàнь (êûòàéëàð) ýëèíå 

òІðê-ìîíãîë òèëäІІ элдер тарабынан берилген энчилІІ ат болуп саналат. Ханзулар батыш 

ýëäåðèíäå «China» деген ат менен аталары текши белгилІІ. «Qitay», «Cina» áІãІíêІ êûòàéëàð 

І÷Ін сырттан берилген ат болуп эсептелет; ал эми ошол эле учурда “хань”, «ханзу» этнонимин 

ýëäèí °çІí-°çІ àòîîñó, энчилІІ аты катары тІøІíІІ зарыл. «Хань» ýòíîíèìè áàéûðêû Êûòàéäûí 

(á.ç.÷. III - á.ç. III êê.) Õàнь äèíàñòèÿñûíûí àòàëûøûíàí êåëèï ÷ûãàò. «Õàíь-æýíь» - «õàíь 

àäàìäàðû» ìàíèñèí òóþíòàò. Áóë ýí÷èëІІ àòòûí ò°ðêІíІ ßíöçûíûí êóéìàñû áîëãîí Õàнь 
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äàðûÿñûíûí àòûíà байланыштуу (Àãååâà 1990, 74-75). Этноним («Хань-æýнь») Хань дарыясын 

жээктеп жашаган калк маанисин туюнтат. Орто кылымдардагы (VII-ÕII êê.) Áóëãàð õàíäûãû 

(Âîëãà áîþíäàãû ÕIII ê. ÷åéèí æàøàãàí ìàìëåêåò), Балкан жарым аралындагы тІрк тилдІІ 

ê°÷ì°íä°ð íåãèçäåãåí Áîëãàð ïàäûøà÷ûëûãû ìåíåí ÒІíäІê Êàâêàçäàãû áІãІíêІ áàëêàðëàðäûí 

этностук негиздІІ áàéëàíûøòàðûíà áàéûðêû òІðê òèëäІІ áóëãàð óðóóëàðû áàøêû ðîëäó 

îéíîãîíäóãó èëèìäå äàëèëäåíãåí. Áóëãàð óðóóëàðûíûí І÷ àæûðûìãà á°ëІíІï òàðàï êåòІІñІ 

ÒІíäІê Êàâêàç, Àçîâ äåґèçèíå æàìààòòàø æåðëåðäå æІðã°í äåãåí æûéûíòûêêà êåëІІã° áîëîò 

(Êóçååâ, Ãàðèïîâ 1976, 13-16). Айрым учурларда этностук аталыш жеґèï àëãàí óðóó æàíà àíûí 

°êІëä°ðІ тарабынан (элдин) баш ийген же ошол ассимиляция (жуурулушкан) болгон урууга 

(ýëãå) äà áåðèëІІñІ ìІìêІí.  

Êûðãûçäûí òûíûìñåéèò óðóóñóíóí êóðàìûíäà “уранхайлар” деген урук аталышы бар. 

Óðàíõàé (Óðÿíõàé, Õóðýíõýé) äåãåí àò ìåíåí áІãІíêІ ñàõà-ÿêóòòàð, òóâàëàðäûí (òûâàëàð) áèð 

á°ëІãІ, ÒІíäІê-Áàòûø Ìîíãîëèÿíûí àç ñàíäóó òІðê òèëäІІ ýòíîãðàôèÿëûê òîïòîðó àòàëàðû 

маалым (Каратаев 2003, 54). Монголдор орто кылымдар доорлорунан тарта тІíäІêò°ãІ 

áàéûðëàãàí òІðê òèëäІІ ýëäåðäè «õóðýíõýéëåð» - «ñóóê æåðäèí, òàáèéãàòû êàòààë àéìàêòûí 

адамы» жана “биздин тилди тІøІíá°ã°íä°р” деп аташкан (Николаев 1970, 194-195). Бул энчилІІ 

ат Саян-Алтайдын климаттык оор шарттарына карата берилгендиги анык. «Уранхай» этноними 

ìîíãîë òèëäІІ áóðÿòòàðäà - áåø, âîëãàëûê êàëìàêòàðäà - áèð èðåò êåçäåøåðè àíûêòàëãàí 

(Ãàëäàíîâà 1991, 23). Бул параллелдер орто кылымдардагы °з ара этностук жуурулушууларды 

чагылдырат. Туваларды бІãІíêІ монголдор “урянхаттар”, ал эми ошол эле монголдор (халха-

монголдор) тІíäІê-áàòûø Ìîíãîëèÿíûí òІðê òèëäІІ этносторун “хурэнхэйлер” деп аташары 

ìààëûì (Àðèñòîâ 1894, 345; Âàéíøòåéí 1961, 31; Каратаев 2003, 54). Уранхай (Хуренхей) - 

ìîíãîëäîðäîí òèëè àéûðìàëàíãàí òІðê ýòíîñòîðóíà êàðàòà áåðèëãåí ýí÷èëІІ àò.  

Монографиялык иликт°°л°рІбІзд° “бурут” деген аталыштын келип чыгышына дагы 

бир ирет кайрылдык. Экзоэтним жана анын келип чыгышы, мааниси, чечмелениши кыргыз 

тарых илиминде бир топ талаш-тартыштарды туудуртуп келет. «Бурут» аты жана анын 

этимологиясы, кайсыл элге таандык экендиги ж.б. маселелер илим адамдарын эки кылымдан 

бери кызыктырып, талкууга алынып келет. Айрым илимий басылмаларда экзоэтнонимге талаш-

тартыштарды, бир беткей пикир келишпестиктерди жараткан макалалар жарыяланды. 

Ошондон улам, бул олуттуу маселеге илимий негиздІІ тыянак берІІ мезгили келип жетти. 

Экзоэтнонимди чечмел°°г° жасалган айрым аракеттерде бІтІнд°й бир элди басмырлоо ж.б. 

орун алгандыгы илимде белгилІІ.  

VII-ÕVIII кк. Цинь-манжур (Кытай), ìîíãîë òèëäІІ áóëàêòàðäà, îøîë ìåçãèëäåðäåãè îðóñ 

àâòîðëîðóíóí эмгектеринде Теґиртоо кыргыздары “бурут”, “буруттар” деген ат менен да белгилІІ 

болушкан (Сапаралиев 1999, 11-13). 1856-æ. кыргыздарга келип кеткен Ч.Âалиханов:“...кыргыздар 

êûòàéëàð àòàãàíäàé “бурут” äåãåí àòòû òàïòàêûð áèëèøïåéò, áóë ñ°çäІ àëàð (êûðãûçäàð) òàêûð 

угушкан эмес; “бурут” деген уруктун аталышын кыргыздардын ичинен кездештире албадым”-äåï 

æàçàò (Âàëèõàíîâ 1958, 324). «Ìàíàñ» ýïîñóíóí áàðäûê âàðèàíòòàðûíäà êàëìàê-êûòàéëàð 

тарабындагы терс каармандар кыргыздарды “бурут” деп аташкан («Ìàíàñ». Ýíöèêëîïåäèÿ, Ò.I, 161-

бет). 

«Бурут» экзоэтноними боюнча Í.ß.Áè÷óðèí, Ð.Ô.Ìèëëåð, Í.À. Àðèñòîâ, Â.Â.Ðàäëîâ, Ã.Ãîóðò, 

À.Ëåâøèí, Ã.Å.Ãðóì-Ãðæèìàéëî, Ã.Â.Êñåíîôîíòîâ, Ê.È.Ïåòðîâ, Э.Ж.Маанаев, Þ.À.Çóåâ, 

À.Àáäûêàëûêîâ, Ї.Ê.Êàðàåâ, С.Аттокуров, Å.Êû÷àíîâ, Т.К.Бейшеналиев, Â.ß.Áóòàíàåâ, 

Ä.Ñàïàðàëèåâ, О.К.Каратаев °ґäІІ èëèêò°°÷Іë°ðäІí ýìãåêòåðèíäå àéðûì îé-ïèêèðëåð, òåðìèíäèí 

÷å÷ìåëåíèøè, àíûí êûðãûçäàðãà áàéëàíûøû æ°íІíä° ñóíóø-ïèêèðëåð àéòûëûï êåëåò. 

Болжолу, биздин замандын баш чендеринде Чыгыш ТІркстан (Батыш Кытай же Ички 

Азия) жана ага чектеш аймактарды байырлаган кыргыздардын бир б°лІгІ «бурут» (кыт. 

«булу», «булутэ») деген ат менен белгилІІ болушкан. Н.Я.Бичурин (Иакинф) “булутэ” (бурут) 

òåðìèíèíèí ÷ûãûø òåãèí Õîòîíäîí òІøòІê-áàòûø, Òèáåòòåí òІíäІãІð°°êò° áàéûðëàøûï, á.ç. 

IV ê. Òåґиртоого журт которгон кыргыздарга байланыштырган эґ àëãà÷êû ê°ç êàðàøûí èëèì 

÷°éð°ñІí° ñóíóø ýòêåí. Àâòîð òåðìèíäи орто кылымдардагы Кытайдын Тан äèíàñòèÿñûíûí 

æûëáàÿíäàðûíäà («Ñè þé âýнь öçÿнь ëó» - «Áàòûø àéìàêòàðäàãû °ëê°ë°ð áîþí÷à ê°ðã°í æàíà 

уккандарды таржымалоо» ж.б.) “болу”, “булу” этнонимдери менен параллел карап, òàðûõ 

илиминде “кыргыз” жана “бурут” этнонимдеринин байланышы, òІïêІ æàëïûëûãû æ°íІíä°ãІ ýґ 

àëãà÷êû îþí àéòêàí (Áè÷óðèí 1950, 28). Изилд°°чІл°р, негизинен чыгыштын жазма 

адабияттарына таянуу менен, Чыгыш ТІркстан жана ага чектеш аймактарды кыргыздардын 
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алгачкы туруктуу калкы деп эсептешкен. Алар (Н.Я.Бичурин 1829, 28; 1881, 191; Â.Шотт 1864, 

465; Ч.Âалиханов 1958, 312-314) Чыгыш ТІркстанда жашаган «булу» урууларын °з тилдеринин 

°зг°ч°лІгІн° карата «буру», «бурут» деп таанышып, «буруттар» - булар кыргыздар деген 

тыянакка келишкен (Маанаев 1969, 7). Жогоруда аталган авторлордун кыргыздарды Чыгыш 

ТІркстандын жана ага чектеш аймактардын тІпкІ калкы катары карашкан пикирлерин эч ким 

т°гІнд°й элек. Чындыгында, андан соґку маалыматтар кыргыздардын азыркы Батыш Кытай 

жана ага жамаатташ жерлерди эзелтеден мекендеп келишкендигин тастыктоодо. Профессор 

Э.Ж.Маанаев °з эмгегинде мындай маанилІІ фактыны келтирет: «Кыргыз урууларынын 

Энесай, Теґиртоо аймактарынан тышкары Притибет, Афганистандын райондорунда 

жашагандыгы ж°нІнд° кабарды XI к. жазылган Ибн ал-Асирдин «Тарих ал-Камал» аттуу 

чыгармасынан жолуктурабыз. Бул чыгармада Ибн ал-Асир XI к. аралыгында ТІндІк 

Афганистанда болгон айрым окуяларга токтолот да, Газневийлер державасына (Махмуд 

Газневи негиздеген мамлекет) кызмат °т°г°н кыргыз (хыргыс) эмирине к°ґІл бурган, 

тагыраак айтканда орто кылымдагы автор °з эмгегеинде кыргыздар Газневийлерге тиешелІІ 

аскердик б°лІкт°рдІ башкарган» (Маанаев 1969, 9). Албетте, кыргыздардын эрте жана °нІкк°н 

орто кылымдар мезгилдериндеги локализациясы, Борбордук жана Ички Азиядагы (азыркы 

Батыш Кытай жана ага чектеш аймактар) миграциясы жана анын негизги багыттары, 

жергиликтІІ этностор менен °з ара этникалык-маданий алакалары °з алдынча олуттуу 

иликт°°л°рг° муктаж.  

×ûãûøòààíóó÷ó Ã.Å.Ãðóì-Гржимайло “бурут” термининин келип чыгышы жана кыргыз 

ýòíîñóíóí òåãè, êàëûïòàíûøûна °ç èçèëä°°ë°ðІíä° °çã°÷° ìààíè áåðãåí. Èçèëä°°÷І òåðìèíäèí 

êåëèï ÷ûãûøûí áІãІíêІ êІíä°гІ áåëãèëІІ “бурят” этноними жана монгол тилдІІ буряттар менен 

жалпы негизде карайт. Автор °з эмгегинде Рашид ад-Диндин “Жами ат-Таварихинде” эскерилген 

áàðãó-буруттар менен “бурут” термининин тарыхый жалпылыгы бар деген пикирин колдогон 

(Ãðóì-Ãðæèìàéëî 1926, Ò.II, -С.537; Т.III. -С.188). Бул жІй°лІІ илимий к°з караш колдоого 

татырлык. Иликт°°÷І “буруттарды” °ç àëäûí÷à ýë áîëóï, Òåґиртоо кыргыздарынын этностук 

æІçІíІí êàëûïòàíûøûíà íåãèçãè ðîëду îéíîãîí ýòíîêîìïîíåíò êàòàðû êàðàéò. Г.Е.Грум-

Гржимайло бул маселеге аргумент катары Хакас-Минуса ойдуґóíäàãû ñàãàé, êà÷èíäåðäèí æàíà 

àëòàé-теленгиттердин курамдарынан бирдей жана дайыма кездешкен “кыргыз”, “бурут” деген 

ýòíîíèìäåðèíèí ïàðàëëåëäåðèí êåëòèðåò. ×ûíäûãûíäà ýëå, áІãІíêІ õàêàñ-сагайларда, õàêàñ-

качиндерде, õàêàñ-êûçûëäàðäà-«ïІðІò», «хыргыс», àëòàé-теленгиттердин курамында “бурут” 

äåãåí óðóêòàð (ñ°°êò°ð) áàð ýêåíäèãè ìààëûì (Áóòàíàåâ 2001, 40-41). Ìûíäàí ñûðòêàðû, ÒІíäІê-

Áàòûø Ìîíãîëèÿäàãû äýðáýò, áàÿò, óðÿíõàé, õîòîí, мингат монгол тилдІІ этностордун (халха 

монголдору) баарында теґ “кыргыз” жана “бурут” этнонимдери бирдей кездешери кызыгууну 

жаратары ырас. Бул илимий негиздІІ параллелдер аталган аймактын тІрк-монгол тилдІІ 

элдерине кыргыздардын тийгизген этникалык-маданий таасирлерин чагылдырат.  

ÕVII ê. Àëòàéäà °ç àëäûí÷à Áóðóò îòîãó (óðóãó) áîëãîíäóãó ìààëûì (Áóòàíàåâ 2001, 40-

41). БІãІíêІ Àñòðàõàнь облусунда жашаган ногойлордун (Астрахан ногойлору) курамында 

êûðãûç-áóðóò аттуу уруу кездешери катталган. И.Г.Георгинин белгил°°ñІíä° êûðãûç-áóðóòòàð 

башка этностук топтор сыяктуу эле 1758-ж. калмактардын Âолга боюна акыркы к°÷ІІñІí° 

êàáûëûøêàí (Âèêòîðèí 1998, 225). Анткени, дал ушул жылдары Жунгар хандыгы талкаланып, 

калмактардын (ойроттордун) негизги б°лІгІ циндер тарабынан толук кыргынга алынган 

болучу. Болжолу, бул кыргыз-буруттар кыргындан баш калкалаган, тагыраак айтканда 1703-ж. 

Жунгарияга к°чІрІлг°н энесайлык кыргыздардын б°лІкт°рІ болуусу ыктымал. «1782-æ. 

ÆІðãІçІëã°í эл каттоодо» калмак хандарынын бийлигинен бошонгон «увача-áóðóòòàð» 350 

æàíäû òІçã°н. Алардын 200 жакыны утар-àëàáóãàòòàðäûí, êàëãàí á°ëІãІ íîãîé-êàðàãàøòàðäûí 

курамдарына киришти. Кыргыз-буруттар азыр да утар-алабугаттардын êóðàìûíäàãû ñûéëóó 

æàíà àê ñ°°ê аталган «êûðãûç» óðóãóí òІçІø°ò (Âèêòîðèí 1998, 225). Бул мисалдар аталган 

кыргыз-буруттардын энесайлык кыргыздардан экендигинен кабар берери ырас.  

Кыргыздардын жана жалпы тІðê òèëäІІ ýëäåðäèí òàðûõûí èçèëäåãåí ê°ðІíІêòІІ 

окумуштуу Н.А.Аристов биздин баамыбызда “бурут” экзоэтнонимдин келип чыгышы боюнча 

алгачкы илимий негиздІІ ïèêèðèí àéòêàí (Àðèñòîâ 1894, 345). Èçèëä°°÷І áóë ýí÷èëІІ àòòû 

“б°ðІ” деген с°çä°н келип чыккандыгын жазат. Бул маселеге тІз мисал катары, êûðãûçäàðäûí 

êóðàìûíäàãû àäèãèíå óðóóëóê òîáóíà êèðãåí á°ðІ уруусунун энчилІІ àòûí êåëòèðåò 

(к°рс°тІлг°н эмгек, 345-á.). Автордун пикиринде “бурут” (буру  ò) - “б°ðІ” этнониминин 

ôîíåòèêàëûê °çã°ðã°í ôîðìàñû. (-т монгол тилдІІ элдерде к°ïòІк маанини билдирген с°ç 

æàñîî÷ó ìІ÷°нІ туюнтат). Н.А.Аристовдун бул маселеге карата айтылган к°ç êàðàøûíäà 
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èëèìèé íåãèçäІІ пикир жатат. Буга параллель катары баргу(т), нойгу(т), мерки(т), мурку(т), 

тайчиу(т), онгу(т), кыйа(т) ж.б. келтирІІг° болот. Байыркы хуннулар, тІркт°р, монголдор ж.б. 

°зд°рІн карышкырдан тараганбыз деген тотемисттик ишенимдери тарыхый жазма булактарда, 

илимий адабияттарда кенен чагылдырылган. 

Êûðãûç òàðûõ÷ûëàðûíûí è÷èíåí À.À.Àáäûêàëûêîâ °з эмгегинде терминдин келип 

÷ûãûøû, ìààíèñè, ïðîáëåìàíû èëèêò°°íІí òàðûõíààìàñû áîþí÷à êåíåí ìààëûìàò áåðãåí. Àâòîð 

èëèìèé áèëäèðІІñІíä° “бурут” термини кыргыздарга б°ò°í ýë òàðàáûíàí òàґóóëàíãàí ëàêàï àò 

(ýêçîýòíîíèì), ìîíãîë-калмак тилдеринде “дини башкалар”, “кІí°°ëІІë°р” дегенди тІшІндІр°рІн 

æàçàò (Àáäûêàëûêîâ 1963, 127). Èçèëä°°÷І áóë ìàñåëåäå òàðûõ÷û È.È.Ïåòðîâäóí ê°ç êàðàøûí 

колдойт. К.И.Петров монгол тилдери боюнча жарык к°рг°н с°çäІêò°ðä°ãІ ìààëûìàòòàðãà òàÿíûï, 

“буруу” - “чыккынчылар”, “дини б°ò°íä°р” дегенди туюнтарын, àë ýìè òåðìèí êûðãûçäàðãà êàðàòà 

áåðèëãåí ëàêàï àò ýêåíäèãèíå òîêòîëãîí (Ïåòðîâ 1961, 57). Àðèéíå, òèë èëèìèíèí ãàíà 

êàðàæàòòàðûíà òàÿíûï, áóë ìààíèëІІ ìàñåëåäå áà÷ûì òûÿíàê ÷ûãàðóó èëèìèé æûéûíòûê áîëáîøó 

ûðàñ. Ìàñåëåí, кыргыз тилинде “тили буруу” деген с°ç òèëè òІøІíІêñІç, äèíè á°ò°í àäàìäàðãà, 

àéðûì ó÷óðëàðäà ýëäåðãå àéòûëàðû ìààëûì. Àëáåòòå, áóë îëóòóó ìàñåëåäå òàðûõûé-

ýòíîãðàôèÿëûê ìààëûìàòòàðäû ïàéäàëàíóó òàê ìààëûìàòòàðäû áåðåðè àáçåë. Ìûíäàí ñûðòêàðû, 

òåґèðòîîëóê êûðãûçäàð ÕVI-ÕVII êê. èñëàì äèíèíäå áîëãîíäóãó àíûê. Ìóíó Ñàéô àä-Äèí 

Àõñèêåíдинин “Мажму ат-Таварихиндеги” берилген маалыматтар да тастыктайт (МИКК, 1973, 207-

209). Àë ýìè àòàëãàí ìåçãèëäå ìîíãîë òèëäІІ êàëìàêòàð (îéðîòòîð), õàëõà ìîíãîëäîð, áóðÿòòàð 

ëàìà (áóääà) äèíèí òóòóíóøêàí. Áîëæîëó, “дини б°ò°н” деген экинчи бир тІøІíІк дал ушул диний 

маанидеги себептерден улам келип чыгышы да мІìêІí.  

Чыгыштаануучу Ю.А.Зуев колдо болгон бир катар тарыхый-этнографиялык 

маалыматтардын негизинде “бурут” термининин келип чыгышынын башатын тотемдик ыйык куш 

– áІðêІòê° áàéëàíûøòûðàò (Çóåâ 1970, 84). ÁІðêІò - êûðãûçäàðäûí áàéûðòàäàí ûéûê òóòêàí 

негизги тотемдеринен болуп келгендиги уруу-урук аталыштарында (кара куш, жагалмай ж.б.), 

энтамга белгилеринде (жагалмай тамга ж.б.), óëàìûø-ñàíæûðàëàðäà, ýïîñòóê æàíà ôîëьêëîðäóê 

ìààëûìàòòàðäà ÷àãûëäûðûëàò (Ìîíãóø Êåíèí-Ëîïñàí 1995, 145; “Манас”. Энциклопедия, Ò.I, 85-

86). Бул маалыматтарды Гардизи (Х к.) жазуу тІðІíä° бергендиги да маалым. Автор кыргыздардын 

бІркІтк° °зг°ч° табынуу менен мамиле жасашарын жазган (Àáðàìçîí 1946, 131). 

Ñàõà-якут тарыхчысы Г.Â.Ксенофонтов бул термин боюнча илимге °зІнІн кызыктуу 

ïèêèðèí ñóíóø ýòêåí. Ìàñåëåí, элоттор (°ëåò) - Æóíãàð (Îéðîò) õàíäûãûí íåãèçäåãåí èðè óðóóëóê 

áèðèêìåëåðäèí áèðè êàòàðû òàðûõòà ìààëûì (Ñàí÷èðîâ 1990, 49-52). Ýòíîíèì ñàõà-ÿêóòòàðäà 

адамды кордогон, êåìñèíòêåí ìààíèíè òІøІíäІð°т. Ошол эле учурда “бурут  буруут” с°çІ “б°ò°í 

уруудан”, “б°ò°н жердик”, “чет жердик” дегенди да туюнтат. Мындан сырткары, ñàõà-ÿêóòòàðäûí 

лексикасында “бурут” с°çІ жаш балдарды ыйлаганда сооротуу, êîðêóòóó І÷Ін да колдонулган 

(Êñåíîôîíòîâ 1992, 162-164). Ал эми ”кыргыз” (кыргыс) с°çІ áІãІíêІ ìîíãîëäîðäî êàéìàíà 

маанидеги “каардуу”, ”жаалдуу”, “кырып-жойгуч” дегенди туюнтары маалым (Бутанаев 2001, 41). 

Ушул эле “кыргыз” термини Саян-Àëòàé ýëäåðèíäå (øîð, àëòàé æ.á.) æàø áàëäàðäû ûéëàãàíäà 

ñîîðîòóó, êîðêóòóó І÷Іí ïàéäàëàíûøàðû áåëãèëІІ.  

Êûòàéäûí Þàíь æàíà Ìèíь äèíàñòèÿëàðûíûí æûëáàÿíäàðûíäàãû êûðãûçäàð æ°íІíä°ãІ 

маалыматтарга жана кыргыз тарыхына èëèêò°°ë°ðäІ æІðãІçІï êåëèøêåí Å.Êû÷àíîâ æàíà 

Ò.Áåéøåíàëèåâäåð “бурут” термини ойроттор (жунгар-êàëìàêòàð) òàðàáûíàí êûðãûçäàðãà 

берилген кошумча ат экендигин жазышат. Изилд°°÷Іë°ðäІн пикиринде бул термин ойрот-

калмактардын тилиндеги бору(к) -“аска-зоолор” деген с°çІí°н келип чыккан. Энесайга куйган 

Õåì÷èê-Áîðóê äàðûÿñûíà æàìààòòàø æàøàãàí êûðãûçäàðäûí áèð á°ëІãІ °з учурунда «бору(к)  

áîðó  ò  áóðó  ò» äåãåí àò ìåíåí àòàëûøêàí äåãåí òûÿíàêòû àéòûøàò (Êû÷àíîâ, Áåéøåíàëèåâ 

1991, 242-243). Авторлор этнонимди “кыр  кыр” (кыргыз  êûð  ãûð) òåðìèíèíèí êàëькасы деген 

тыянакты айтышат. Деген менен бул жІй°лІІ пикир кошумча илимий негиздІІ òàêòîîëîðäó òàëàï 

êûëмагы ырас.  

Ñàÿí-Àëòàé ýëäåðèíèí ýòíîãðàôèÿñûí, °çã°÷° бул аймактын элдеринин мифологиялык-

диний тІøІíІêò°ðІí êóíò êîþï èçèëäåãåí Ë.Ï.Ïîòàïîâ àëòàéëûêòàðäàãû (òåëåíãèòòåð) “бурут” 

(bur-ut) этнониминин келип чыгышын эзелки тотемдик жаныбар - áóãóãà áàéëàíûøòûðàò 

(Ïîòàïîâ 1935, 147-148). Ê°ï÷ІëІê èçèëä°°÷Іë°ð °з эмгектеринде бугу (байыркы мифологиялык 

“бука” термиíèíèí òðàíñôîðìàöèÿãà ó÷óðàãàí ôîðìàñû) ýòíîíèìèí òІðê-ìîíãîë òèëäІІ 

ýëäåðäèí ýґ áàéûðêû òîòåìäèê òІøІíІêò°ðІí°í óëàì êåëèï ÷ûêêàíäûãûí äàëèëäåï æІðІø°ò 

(Åãîðîâ 1985, 128-133). Áóãà êûðãûçäàðäûí ãåíåàëîãèÿëûê áàÿíäàðûíäàãû Áóãó-Ýíå æ°íІíä°ãІ 
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ñàíæûðà-уламыштар мисал боло алары ырас. Санжыралардагы Бугу-Ýíå êûðãûçäûí áóãó 

óðóóñóíóí òІïêІ ýíåñè, информаторлордун пикиринде этникалык башаты, баштоочусу катары 

ìààëûì. Áóë óëàìûø-санжыра жана анын маґыз-мазмуну, сюжети бабаларыбыз басып °тк°н 

àëãà÷êû îáщèíàëûê êîîìäîãó ýíåëèê äîîðäîí êàáàð áåðåò. Àðèéíå, àâòîð (Ë.Ï.Ïîòàïîâ) 

òåðìèíäèí òàê ìààíèñèí, тІпкІ этимологиясын ачып к°ðñ°òê°í ýìåñ. Èðèäå, Ë.Ï.Ïîòàïîâäóí 

ê°ç êàðàøûí èëèìãå êèðãèçèëãåí æІé°ëІІ пикир катары кабыл алууга болот. Кыргыз тарыхчы-

этнографы С.А.Аттокуров иликт°°л°рІнд° «бурут» – бугулардын тІпкІ ата-бабасынын аталышы 

деген к°з карашын жазат (Аттокуров 1997, 20).  

Профессор Â.Я.Бутанаевдин пикиринде “бурут” термининин т°ðêІíІ ìîíãîë òèëäåðèíå 

òààíäûê. Êûðãûçäàð áóë ýêçîýòíîíèìäè ò°ðò òІëІê ìàëäûí ñàêòîî÷óñó áîëãîí ê°ê òІñòІІ “ызыхка” 

(Ій жаныбарларынын ыйык колдоочусу) байланыштуу кабыл алышкан. Автордун пикиринде бул 

òІñ êûðãûçäàðäûí Ñàÿí-Алтайдагы аскердик-ñàÿñèé, экономикалык Іñò°ìäІãІíІí ñèìâîëóí 

àíûêòàãàí òІøІíІêòІ äà ÷àãûëäûðàò (Áóòàíàåâ 2001, 41).“Бурут” термини монгол доорунда 

Òåґиртоодо гана эмес, Ñàÿí-Алтай аймагында да кенен белгилІІ болгон. Алтайлыктардын тарыхый 

ôîëьêëîðóíäà ÒІøòІк Алтай аймагын мекен кылган байыркы буруттар ж°íІíä° óëàìûøòàð áàð. 

Àëàð (áóðóòòàð) òîîëóó-талаалуу жерлерди мекендешкен, ìàäàíèÿòû æîãîðêó äåґãýýëäå °íІêê°í 

ýë áîëóøêàí. Æåð èøòåòèï, êàíàë êàçûøûï, àðûê ÷ûãàðûøêàí, äóáàë ìåíåí êóð÷àëãàí øààð-

÷åïòåðäè òóðãóçóøêàí. Àëòàé æåðãåñèíäå æåð áåòèíå äàðàêòàð °ñ° áàøòàãàíäà, æàðàòûëûøòûí 

áóë êóáóëóøóí áîëîð êûðñûêòûí áåëãèñè êàòàðû òІøІíІøІï, бул аймакты калтырышып, òІøòІê 

тарапка к°÷Іï êåòèøêåí. Àëàð æ°íІíä° сакталып калган «бурут сувага», «áóðóò æóðòó» äåãåí 

òîïîíèìäåð äà êàáàðëàãàíñûéò. Áóë óëàìûøòûí àíàëîãó áІãІíêІ õàêàñòàðäà ñàêòàëûï êåëåò. 

Мифологиялык болмуштуу бул эл (буруттар) хакастарда «кыргыздар» деп баяндалары маалым 

(Áóòàíàåâ 2001, 39-40). Äåìåê, жогорудагы маалыматтарга таянсак, анда Саян-Àëòàéäûí áІãІíêІ 

элдери уламыштардагы буруттарды жана кыргыздарды бул аймактын эґ áàéûðêû ýли катары 

òІøІíІø°т. “Бурут” термини иликт°°÷Іë°ðäІí ïèêèðëåðèíäå áàéûðêû «ïî-ëó», «áó-ëó» 

(Í.ß.Áè÷óðèí), «áóðÿò» (Ã.Å.Ãðóì-Ãðæèìàéëî) ýòíîíèìäåðèíåí, «á°ðІ» (Í.À.Àðèñòîâ), «á°ò°í 

æåðäèê», «äèíè áàøêà», «êààðäóó-æààëäóó», «êІí°°ëІІ» (Ã.Â. Êñåíîôîíòîâ; Ê.È.Ïåòðîâ; 

À.Àáäûêàëûêîâ; О.Êàðàåâ), «áІðêІò» (Ë.Ï.Ïîòàïîâ), “аска-зоодо жашагандар, тоолуктар” 

(Å.Êû÷àíîâ, Ò.Áåéøåíàëèåâ), Ê°к Теґирдин тІñІ, ыраґы жаныбарларды колдоочу” 

(Â.ß.Áóòàíàåâ), «бугу уруусунун тІпкІ бабасынын аталышы» (С.Аттокуров) деген с°çä°ðä°í 

êåëèï ÷ûêêàí. Íàçàð ñàëãàíûáûçäà, “бурут” атынын тараган ч°éð°ñІ Ñàÿí-Àëòàé, Ìîíãîëèÿ, 

Батыш Кытайдын жана ага чектеш жерлерге кенен таралгандыгы байкалат.  

Саян-Алтайдын тІрк-монгол тилдІІ элдеринин оозеки чыгармаларында кыргыздар менен 

«буруттардын» жашаган жерлери бир аймак экендиги баяндалат. Ошол эле учурда 

хакастардын жана алтайлыктардын тарыхый фольêëîðóнда “буруттар” °ç àëäûí÷à òåêòІІ, êІ÷-

êóáàòòóó ýë ýêåíäèãè айтылган. Áóë ìààëûìàòòàðäàн “буруттардын” æàøàãàí àéìàãû áèðäå 

Ñàÿí-Àëòàé, àéðûì ó÷óðëàðäà àçûðêû Ìîíãîëèÿ ÷°ëê°ìä°ðІ ýêåíäèãèн баамдайбыз. 

×ûíäûãûíäà ýëå, æîãîðóäà àòàëãàí àéìàêòàðäûí òІðê-монгол элдеринин бІгІнкІ кІнд°гІ 

уруулук курамдарынан “бурут” жана “кыргыз” °ç àëäûí÷à óðóê àòòàðû êàòàðû ÷àãûëäûðûðàðû 

ûðàñ (êàðàґûç: Áóòàíàåâ 2001, 40-41). Ñàÿí-Àëòàéäûí òІðê-ìîíãîë òèëäІІ элдеринде (хакас, 

àëòàéëûêòàð, òåëåóòòàð, óðÿíõàéëàð, õîòîí, òîðãîóò, миянгат, дэрбэт) кенен таралган “бурут” 

(ïІðІт) уруктарынын тегинин ушул аймактын эзелки эли болгон кыргыздар менен байланышы 

бар. «Бурут» кыргыздардын экинчи бир этностук аталышы болгон. Хакас фольклорунда “бурут” 

(ïІðІò) óðóóñóíóí òІïêІ ìåêåíè Áóðÿòèÿ, ýêèí÷è ìààëûìàò áîþí÷à Äýðáåòèÿ (ÒІíäІê-Áàòûø 

Ìîíãîëèÿ) ýêåíè áàÿíäàëàò (Áóòàíàåâ, Áóòàíàåâà 2001, 54-55). Õàêàñ ôîëьêëîðóíäà “буруттар” 

æ°íІíä° кызыктуу маалыматтар сакталып келет: “Бурут” (хак. «пІрІт») уруусунун тІïêІ 

áàáàñû áîëãîí Èð Òîõ÷ûí (Ýð Òîõ÷ûí) °ç óóëóíà áóðóò õàíûíûí êûçûí àëûï áåðІІíІ ÷å÷åò. 

Êàðà äàëû áîëóï êàëãàí áóðóò õàíûíûí êûçû àê êèðãåí ÷à÷ûí І÷ òàë êûëûï (õàêàñ÷à - 

“сІрмес”) °ðІï àëûïòûð. Êóäàëàøûï, ÷îґ òîé °òê°ðã°íä°í ñîґ, áóðóòòàðäûí õàíû °ç êûçûí 

òîëãîí-òîêîé ñåáè ìåíåí Èð Òîõ÷ûíãà êîøóï áåðåò ýêåí. Àëàð Ñàÿíäàðäû (Àõ Ìàð÷ûê) àøûï, 

Èþñ òàëààñûíà êåëèï òІøІø°ò. Èþñ ñóóëàðûíûí àéðûëûøûíäàãû Уòèã-Õàÿ òîîñóíóí ýòåãèíå 

êîíóï êàëûøàò. Êûç óêòàï æàòûï, òІøІíä° Àòà-Æóðòóíóí êîëäîî÷ó-äóõó êî°í êåáèí êèéèï 

êåëå æàòêàíäûãûí ê°ðІïòІð. Òàґ àãàðãàíäà, îîð òІø ê°ðІï îîðóï êàëãàí êåëèí àðòûíàí ýýð÷èï 

êåëãåí áóðóòòàðäûí äóõòàðûí êàéòûï êåòІІã° ìàæáóðëîî І÷Іí Èð-Òîõ÷ûíäàí êóðìàíäûê 

÷àëûï, òІë°° °òê°ðІІíІ ñóðàíàò. Ìóíó óãóï à÷óóëàíãàí Èð-Тохчын: “Уу, òàòàé! Ìåí êåëèíäІІ 

áîëóï êåòèï æàòàìûí äåï îéëîñîì, к°рс°, сен шаман (бакшы) турбайсыґáû!” -äåï êûéêûðûï 
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æèáåðåò. Êàéûí àòàñûíàí áóë ñ°çäІ óêêàí áóðóò õàíûøàñû ýñ-ó÷óíàí òàíûï, áàëáàë òàøêà 

àéëàíûï êàëûïòûð. Áóë òàø áІãІíêІ êІíä° хакастарда “Хозан-хыс” (Койоí êûç) äåï àòàëàò. 

Àíûí æàíû àê êîйоíãî àéëàíûï, êàðãûø àéòêàí áîéäîí Уòèã-Õàÿ òîîñóí І÷ èðåò àéëàíûï, 

ê°çä°н кайым болгон имиш. Óøóíäàí ñîґ, Èð-Òîõ÷ûíäûí ýëèíå æóãóøòóó îîðóó òàðàéò. Èð-

Òîõ÷ûí øàìàíäàðãà æàðäàì ñóðàï êàéðûëãàíäà, алар: “урукту аман алып калуу І÷Іí àð áèð áîç 

Іéã° êîйоíäóí ýëåñèí àíûêòàãàí æàñàëãà êîþø êåðåê, àë ýìè áóðóò õàíûíûí êûçû ìèíèï 

êåëãåí àãûø æàëäóó êóëà атты уруунун сактоочусу “ызыхы” катары сактоо керек”-äåï êåґåø 

áåðèøåò. Óøóë îêóÿäàí ñîґ, Èð-Òîõ÷ûí æàíà àíäàí òàðàãàí óðïàêòàð Áóðóò (ÏІðІò) äåï àòàëûï 

êàëûïòûð. Áóðóòòàð Іч жылда бир ирет “Хозан-хыс” балбалына т°ì°íä°ãІä°é ñ°çä°ðäІ àéòûï 

òІë°° °òê°ðІøІï: “Сåí àòàê-äàґêòóó áóðóòòàðäàí ÷ûêòûґ ýëå, àê êî°íãî àéëàíûï êàëäûґ!”- äåï 

äóáà àéòûø÷ó. Îøåíòèï, буруттардын уруулук сактоочу тумары “хозан т°с”, ò°ðò òІëІêòІí 

ñàêòîî÷óñó - àê òІñò°ãІ æàëäóó êóëà àò – «ûçûõ» áîëóï êàëäû (Áóòàíàåâ, Áóòàíàåâà 2001, 54). 

Êûçûêòóóñó, хакас фольклорундагы айрым маалыматтар, àíäàãû óðóê-óðóó àòàëûøòàðû 

êûðãûçäûí óëàìûø-ñàíæûðàëàðû, этностук аталыштары менен толук дал келет. Бул 

ìààëûìàòòàðäàí êûðãûçäàðäûí ìîíãîë òèëäІІ óðóóëàð ìåíåí àëàêàëàø, êîøóíà æàøàãàíûí, 

àëàðäûí áèð á°ëІãІíІн “бурут” деген ат менен аталышын байкоого болчудай. Анткени, áóë 

оозеки маалыматтардын пайда болгон мезгилин болжол менен ХIII-ÕIV êê. äåï àëñàê, àíäà 

“бурут” термини Хакас-Минуса ойдуґóíäà æàíà Ìîíãîëèÿäà áèð ìåçãèëäå ýñêåðèëèï æàòàò. Áóë 

êûðãûç óðóóëàðûíûí áèð á°ëІãІíІн миграциясын да аныктайт деген тыянакка келІІг° болот.  

Цинь династиясынын мамлекеттик иш-кагаздарында кыргыздар «буруттар» деген экинчи 

бир аталыш менен белгилІІ болушкандыгы маалым. Циндер болжолу, бул экзоэтнонимди династия 

негизделген учурдан (Цинь династиясы 1644-ж. негизделген) баштап расмий иш-кагаздарда колдоно 

башташкан сыяктуу. Цинь булактарында бул терминдин мааниси боюнча маалыматтар учурда 

табыла элек. Мамлекеттик-расмий иш-кагаздарындагы маалыматтарда, атайын билдирІІл°рд° 

колдонулган «бурут» экзоэтноними кошуна жашаган элге карата тІз, маани-маґызы туура с°здІ 

туюнткан.  

Áèçäèí ïèêèðäå, æîãîðóäàãû èëèìèé òàëêóóäàãû Í.À.Àðèñòîâäóí «áóðóò» òåðìèíè «á°ðІ» 

äåãåíäè òóþíòàò äåãåí ê°ç êàðàøû èëèìèé íåãèçäІІ æàíà êîëäîîãî негиз бар (Аристов 1894, 345). 

“Бурут” экзоэтнониминин оболку формасы «б°ðІ» (á°ðІ  ò  ïІðІò  áóðóò) äåï àòàëãàí. Á°ðІ  ò; - 

ò (- ûò; - óò; - èò) àôôèêñè ìîíãîë òèëäІІ ýëäåðäå ê°ïòІê ìààíèíè àíûêòàãàí ñ°ç æàñîî÷ó ìІ÷° 

ýêåíäèãè èëèìäå äàëèëäåíãåí. Ìèñàëû, òàíãóò, áàðãóò, ìàíãûò, ä°ðá°ò, òàé÷èóò æ.á.ó.ñ. 

Àéðûì èçèëä°°÷Іë°ðäІн “бурут” б°ò°í æåðäèê, ÷ûêêûí÷û æ.á.ó.ñ. òûÿíàêòàðûíà ìàêóë 

áîëóóãà íåãèç æîê (êàðàґûç: Ïåòðîâ 1961, 57). ÕIII ê. òàðòûï ìîíãîëäîð, ÕV-ÕVI êê. îéðîò-

êàëìàêòàð êûðãûçäàð ìåíåí äèïëîìàòèÿëûê àëàêàëàðäû òІçІï, ñîþçäàø áîëóóãà àðàêåò 

æàñàøêàíû áåëãèëІІ. Ìûíäàí ñûðòêàðû, êûðãûçäàð ìåíåí ìîíãîë òèëäІІ óðóóëàðäûí ÷àðáàëûê-

ìàäàíèé òèïòåðèíäåãè, æàøîî òóðìóøóíäà, êààäà-ñàëòòàðûíäà, äèíèé æ°ð°ëã°ë°ðІíä° òàðûõûé 

æàëïûëûêòàð áîëãîíäóãó èëèìäå äàëèëäåíèï êåëåò. Êûðãûçäàð ìîíãîë òèëäІІ óðóóëàð ìåíåí áåðè 

áîëãîíäî, IÕ-Х кк. этностук-ìàäàíèé, òàðûõûé òûãûç êàðûì-êàòíàøòà áîëóï êåëèøêåí. Ìèñàëû, 

×ûíãûç õàí äІéí°ä°í °òê°íä°í ñîґ, óëóó êàãàí äåï æàðûÿëàíãàí Огодой хан (Óãåäåé) êîëäîî èçä°° 

максатында кыргыздын хандар тектІІ áåëãèëІІ т°р°сІнІн (болжолу хан тектІІ) Æà÷ûí àòòóó 

кызын “т°ðòІí÷І ханыша” аялы катары алган. ХVII к. биринчи жарымында Энесай кыргыздарынын 

Àëòûð óëóñóí æåòåêòåãåí Ê°÷°áàé àòòóó áåëãèëІІ êíÿçû Æóíãàð (Îéðîò) õàíäûãûí íåãèçäåãåí 

Êàðàãóë-òàéøèíèí Àáàõàé àòòóó êàðûíäàøûíà Іéë°íã°í (Õóäÿêîâ, Áóòàíàåâ 2000, 156). Áèðîê, 

òàðûõ÷û Ò.Áåéøåíàëèåâ êûòàé æûë áàÿíäàðûíäàãû ìààëûìàòòàðãà òàÿíãàí èçèëä°°ë°ðІíä° 

Æóíãàð (Îéðîò) õàíäûãûí àëãà÷, êûðãûçäàð òІïò°ã°í äåãåí æІé°ëІІ ïèêèðèí àéòêàí 

(Áåéøåíàëèåâ 1988, 7). Áóë ìààëûìàòòàðäàí ìîíãîë æàíà îéðîò-êàëìàêòàð êûðãûçäàðäàí òàáèãûé 

ñîþçäàøûí ê°ðІøê°íäІãІ баамдалат. Кыргыздар Борбордук Азиянын аймактарында чоґ ñàÿñèé-

ñîãóøòóê êІ÷ê° ýý áîëóøêàí.  

Башаты тотемдик негизден келип чыккан «б°рІ» этнонимине аныктама берІІ зарыл: 

б°ðІ - êûðãûçäûí àäèãèíå óðóóëóê òîáóíäàãû èðè óðóóíóí àòàëûøû êàòàðû ìààëûì (Àáðàìçîí, 

105). Этностук аталыштын параллели азык уруусунун курамында бар. Этноним тотемдик 

æàíûáàð - êàðûøêûðãà áàéëàíûøòóó êåëèï ÷ûêêàí. Á°ðІ, êàðûøêûð, ãóðò\êóðò, ìà÷àê\ìаæаê, 

÷èíî\÷îíî ñèíîíèìäåø ñ°çä°ð. Áîðáîðäóê Àçèÿíû ìåêåíäåãåí áàéûðêû óðóóëàð (õóííóëàð, 

òІðê-ìîíãîë òèëäІІ óðóóëàð) °çä°ðІíІí áàøàòûí êàðûøêûðäàí äåï òІøІíІІ ìåíåí, àãà 

êàñèåòòІІ êІ÷ êàòàðû ñûéûíûøêàíäûêòàðû ìààëûì (Ãóìèëåâ 1993, 21-23; Àòàíèÿçîâ 1988, 34). 

Карышкырга сыйынуу эзелки хуннулардан белгилІІ. Õóííó óëàìûøòàðûíäà êàðûøêûð (àéðûì 
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âàðèàíòòàðûíäà - ýëèê) Àòèëëà æàíà àíûí àñêåðëåðèíå æîë áàøòîî÷ó êàòàðû êàòûøàò 

(Áîðãîÿêîâ 1976, 57). Õóííóëàðäûí ñàíæûðàëàðû (ìèôòåðè) óíóòóëóï êàëáàñòàí, àíäàí ñîґêó 

áàøêà óðóóëàðãà, ýëäåðãå ìóðàñ êàòàðû °òòІ. Áàéûðêû òåëå óðóóëàðû °çä°ðІí õóííó ò°ð°ñІíІí 

êûçû æàíà êàðûøêûðäàí òàðàãàíáûç äåãåí èøåíè÷òå áîëóøêàí (Àòàíèÿçîâ 1988, 24-35). 

Áàéûðêû òІðêò°ð санжыраларда °çä°ðІí õóííó õàíçààäàñû ìåíåí ýíå-êàðûøêûðäûí óðïàêòàðû 

ýêåíäèãèí °çã°÷° áåëãèëåøêåí (Ãóìèëåâ 1994, 21-23). Êûòàé æûëáàÿíäàðûíäà Ãàîãþéëàð 

ýýëèãèíèí àòà-áàáàëàðû õóííóëàðäàí êåëèï ÷ûãàðû áàÿíäàëàò. Õóííóëàðäûí øàньþéëàðûíûí 

áèðè ýêè êûçäóó болот. Айдай сулуу болгон кыздарды падышанын ордодогулары болмуштуу 

àÿë-êóäàéëàðãà ñàëûøòûðûøêàí èìèø. Øàньþé °з кыздарын К°ê Òåґèðãå ûðàà ê°ðІï, адамдын 

жолу, êîëó æåòïåãåí æåðãå °ðã°° òèêòèðèï, Òåґèðäè ÷àêûðà áàøòàéò. Їðã°°ä°ãІ õàíûøàëàðäû 

картайып калган карышкыр кайтаруу милдетин °зІн° àëûïòûð. Êàðûøêûðäû Ê°ê Òåґирдин °зІ 

æ°í°òê°í êàáàð êàòàðû òІøІíІø°т жана кабыл алышат. Ханышалардын бири уул т°ð°ï, ал бой 

тартып, акылы толгондо °ç ìàìëåêåòèí íåãèçäåïòèð (Ïîòàïîâ 1991, 80).  

Байыркы элдик оозеки чыгармаларда сюжети окшош, жалпы санжыралык маалыматтар 

учурайт. Мисалы, энесайлык кыргыздардын урпактары болгон хакастардагы «читi ïІІð» (æåòè 

á°ðІ) óðóãóíóí êåëèï ÷ûãûøû æ°íІíä°ãІ óëàìûø áàéûðêû òІðê ñàíæûðàñû ìåíåí òîëóê äàë 

êåëåò: “Душман капыстан кол салганда, êîø áîéëóó àÿë Íèíÿ äàðûÿñûíûí æîãîðêó 

àãûìûíäàãû áèð ІґêІðã° æàøûíûï, анда к°ç æàðûï, óóë ò°ð°éò. Áóë ІґêІðä° àëòû á°ëòІðІêòІІ 

Ýíå-êàðûøêûð æàøàïòûð. Àÿë ò°ð°ò ó÷óðóíäà êàçà òàáàò ýêåí. Îøîë íàðèñòåíè Ýíå-êàðûøêûð 

°çІíІí àëòû á°ëòІðІãІ ìåíåí êîøî ýìèçèï ÷îґîéòóïòóð. Àëàðäàí áІãІíêІ хакастардагы «читi 

ïІІð» óðóóñó (ñ°°ãІ) òàðàéò (Áóòàíàåâ, Áóòàíàåâà 2001, 44). Êàðûøêûð æ°íІíä°ãІ 

óëàìûøòàðäûí òàðûõûé òàìûðû òåðåґ. Н.Я.Бичурин эмгегинде тІðê-òóãþëàðäûí Эíå-

карышкыр жана кыргындан калып, журтта калган он жашар баладан тарагандыгы ж°íІíä°ãІ 

óëàìûøòû æàçàò. ÒІðêò°ðäІí òІïêІ áàáàëàðûíûí áèðè áîëãîí Àøèíàíûí àñàáàñûíà 

êàðûøêûðäûí ýëåñè òІøІðІëã°í. Õóííóëàðäûí ІéІí°н (тукумдарынан) тараган байыркы тІðê 

êàãàíäàðû êåëãåí ýë÷èëåðäè êàðûøêûðäûí ýëåñè òІøІðІлг°í àñàáàãà ñûéûíìàéûí êàáûë 

àëûø÷ó ýìåñ (Áè÷óðèí 1950, 220, 231).  

Èëèìäå àëãà÷êû àäàìäûí êåëèï ÷ûãûøû æ°íІíä°ãІ áàéûðêû òІрк тилдІІ уруулардын 

т°рт санжырасы белгилІІ: «ÒІðêò°ð õóííóëàðäûí °çã°÷° áóòàãûí òІçІøê°í. Àëàðäûí 

(тІркт°рдІн) уруусунун аты Ашина эле. Капысынан кол салган душман бул уруктун адамдарын 

êûðûï, àìàí êàëãàí îí æàøàð áàëàíûн êîëó-áóòóí êåñèï, æóðòòàãû ñàçäàê æåðãå òàøòàï 

êåòèøåò. Æàðàäàð áîëóï, кансыраган он жашар баланы Эне-êàðûøêûð ýò, °зІнІн сІтІн берип 

áàãà баштайт. Жоонун башчысы ж°н°тк°н чабармандары баланы °ëòІðІï êåòèøåò. Áèðîê, Ýíå-

карышкыр ошол баладан кош бойлуу абалда болуп калат. Эне-Карышкыр Гаочан (Турфан) 

òàðàïêà êà÷ûï áàðûï, ІґêІðä° îí óóë ò°ð°йт экен. Алар бой жетишкенде жергиликтІІ элдеги 

êûçäàðãà Іéë°íІøІï, °з урууларын, элдерин жетектеп калышты. Шайланган жетекчи ошол 

тараган элди (тІðêò°ðäІ) Àëòàéãà ê°÷ІðІï àëûï áàðàò. Òåìèðäè ýðèòІІíІ Іéð°íІøê°н жана 

андан буюмдарды жасай билишкен тІðêò°р жужандарга (аварларга) к°ç êàðàíäû áîëóï 

êàëûøêàíäûãû áàÿíäàëàò» (Ïîòàïîâ 1991, 79).  

Ýêèí÷è óëàìûøòà áàéûðêû òІðêò°ðäІ Со деп аталган мамлекеттен чыгарышат. 

ÒІðêò°ðäІн жетекчиси он жети бир тууганы бар Апангпу деп аталган киши болгон экен. 

Àëàðäûí È÷èíèøèòó äåãåí áèð òóóãàíû êàðûøêûðäàí òóóëóïòóð. Àë ê°çІ à÷ûêòûê (áàêøûëûê) 

êàñèåòêå ýý áîëóï, æààí-÷à÷ûíäû ÷àêûðà (æàé÷ûëûê) àë÷ó ýêåí...(Ïîòàïîâ 1991, 79-80). 

Êîîìäóê ìàìèëåëåðäèí °íІãІІñІ ìåíåí áèðãå, êàðûøêûð òîòåìäèê ãàíà ýìåñ, ìàãèÿëûê 

ñàêòîî÷ó ôóíêöèÿëàðäû àòêàðà áàøòàãàí. Áàéûðêû êûòàé æûëáàÿíäàðûíäà ýñêåðèëãåí 

“Ашина” этнониминин (геноним) мааниси (ашина; -“а” урматтоону аныктаган кытай префикси; - 

øîíî\÷èíî\÷îíî - монголчо “карышкыр”) “б°ðІ”, “карышкыр” дегенди аныктаган (Атаниязов 

1988, 24-25). Ю.А.Зуев “Цзычжи тунцзянь”, «Òóньäÿнь» жана “Чжоушудагы” чагылдырылган І÷ 

âàðèàíòòóó óëàìûøòàðäû áèð íå÷å êûëûìäàðäàí ñîґ пайда болгон “Цзянь Ханшу” жана “Ши-

цзидеги” маалыматтарды усундарга таандык уламыштар менен салыштырган. Ал уламышта 

íàðèñòåíè òààï àëãàí æîëîî÷ó êèøè òàìàê èçäåãåíè êåòèï, êàéðûëûï êåëñå, íàðèñòåíè 

êàðûøêûð ýìèçèï æàòêàíûí ê°ð°ò. Þ.À.Çóåâ áóë óëàìûøòàðäûí ñþæåòòåðèíäåãè ìàéäà 

äåòàëäàðäûí îêøîøòóãóíà, æàëïûëûãûíà ê°ґІë á°ë°ò (Çóåâ 1960, 121-124; Àáðàìçîí 302-303). 

Бул маалыматтан карышкырдын Усун уруу бирикмесинде (Усун мамлекети) сыйынган 

тотемдик æàíûáàð áîëãîíäóãóí áàéêîîãî áîëîò (Àáðàìçîí 1990, 303). Áóë áàéûðêû óëàìûøòûí 

аналогдору кыргыздарда да сакталып келет: “Окуя Теґиртоодо болуп °òІïòІð. Æàðûê äІéí°ã° 

êåëãåí íàðèñòå òóáàñà áå÷åë ò°ð°ëІï, áàñà àëáàé êàëàò. Æàéëîîãî êàìäàíãàí àòà-ýíåñè 
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íàðèñòåíè æóðòêà òàøòàï êåòèøåò. Áåéòàíûø áèð æîëîî÷ó êåëå æàòûï, îøîë íàðèñòåíè 

êàðûøêûð ýìèçèï æàòêàíûí ê°ðІï êàëàò. Æîëîî÷ó êèøè íàðèñòåãå Êàáà äåãåí àò êîþï, 

òàðáèÿëàï, áàãûï ÷îґîéòîò ýêåí. Àíûí êåæèãåñèíäå æàë ñûìàë ÷à÷ áîëãîíäóêòàí Æàëäóó Êàáà 

äåãåí ëàêàï àò àëàò. Êàáà - êûðãûçäûí ñàÿê óðóóñóíäàãû èðè óðóêòóí òІïêІ áàáàñû êàòàðû 

àéòûëàðû ìààëûì. Êàáàäàí àê òåðè æàíà áîç òåðè óðóêòàð òîïòîðó òàðàéò (Àáðàìçîí 1990, 303). 

Áóë ôàêòûëàð áàéûðêû êûðãûç, óñóí, òІðê æ.á. óðóóëàðäà êåíåí òàðàëãàí òîòåìäèê òІøІíІêòІ 

чагылдырары ырас. Айрым абройлуу иликт°°÷Іë°ðäІí ïèêèðèíäå óñóíäàð - áàòûø êûðãûç 

óðóóëàðû áîëóøêàí (Çóåâ 1960, 5-23). Áóãà êûðãûçäûí òåéèò óðóóñóíäàãû êàðà óñóí, ñàðû óñóí 

óðóê àòàëûøòàðû äàëèë áîëî àëàðû àíûê.  

ÒІðê òèëäІІ ýëäåðäå êåíåí òàðàëãàí Îãóç êàãàí æ°íІíä°ãІ óëàìûøòà êàðûøêûð æîë 

áàøòîî÷ó, æîë ê°ðñ°òІІ÷І êàòàðû êàòûøàò (Áåðíøòàì 1935, 25). Óëàìûø áîþí÷à Îãóç 

êàãàíäûí °ðã°°ñІí° òàґãà æóóê êІí íóðó ñûÿêòóó æàðûê òІø°ò. Îøîë íóðäàí ê°ãІø òІñòІІ 

æІíäІІ, ê°ê æàë àëï êàðûøêûð ïàéäà áîëóï, ñ°з айтат: “Огуз-êàãàí! Àñêåðèґ ìåíåí àëãà êàðàé 

æûëñàґ áîëîò. Áåêòåðèґäè, ýëèґäè áàøòà! Æîëóґäó ìåí ê°ðñ°òІп беремин!”. Карышкырдын 

àðòûíàí áàòûøòû ê°çä°é àòòàíãàí Îãóç êàãàí °çІíІí äóøìàíäàðûí æåґèïòèð (Шåðáàê 1959, 

37, 45). “Карышкыр - жол баштоочу” ж°íІíä°ãІ сюжет самниттердин (байыркы италиялыктар) 

ãèðïèí (ãèðïóñ - “карышкыр”) ж°íІíä°ãІ óëàìûø ìåíåí îêøîø. Ãèðïèíäåð °çä°ðІ æåґèï àëãàí 

æåðëåðãå êàðûøêûðäûí æåòåêò°°ñІ ìåíåí êåëãåí äåøåò (Áîðãîÿêîâ 1976, 56).  

Башкыр элинин оозеки уламыштарында да бул маанидеги кызыктуу маалыматтар 

айтылат: «Сырдарыянын т°ì°íêІ àãûìûíàí ÒІøòІê Óðàëäûí òІçäІêò°ðІí° ê°÷Іï áàðàòêàí 

áàøêûð óðóóëàðû ÷°ë îðòîñóíäà æîëäîí àäàøûï êàëûøêàíäà êàïûñûíàí ïàéäà áîëãîí 

êàðûøêûð æîë ê°ðñ°òІï, ýëäè àìàí àëûï êàëãàí èìèø. Óðàëãà æåð êîòîðóï êåëãåí ýë 

карышкырдын атынан “башкорт” (“баш карышкыр”) деп аталып калыптыр» (Илимбетов 1971, 

224). ÁІãІíêІ ìîíãîëäîð ÷ûãûø òåãèí êàñèåòòІІ ìàðàë (Ãàî Ìàðàë) æàíà êàðûøêûðäàí (Áîðòý 

×èíî) òàðàòûøàðû óëàìûøòàðдын °з°гІн тІз°т. Àë ýìè áàøêûðëàðäûí ôîëьêëîðóíäà áóë 

ýëäèí ìåðãåí÷è ìåíåí ýíå-карышкырдан тарагандыгын баяндаган уламыштар баяндалары ырас 

(Ñàãèòîâ 1984, 79). Карышкырдын (б°рІнІн) кульòóíóí êàëäûêòàðûí ò°ì°íêІ ñàíæûðàäàí 

áàéêîîãî áîëîò: Áàøêûðäûí óñåðãàí óðóóñóíóí êåëèï ÷ûãûøûí æàø ìåðãåí÷è æèãèòêå 

байланыштырышат. Мергенчи куралы менен бутада турган эне-êàðûøêûðãà êåçèêêåíäå, àë 

àäàìäûí ІíІ менен: “Мени куйругумдан кармап жерге чап!” дегенде, ìåðãåí÷è àíûí àéòêàíûí 

îðóíäàòàò. Êàðûøêûð ñóëóó êûçãà àéëàíûï, дал ошол мергенчиге турмушка чыгат. Алардан 

бІгІнкІ áàøêûðëàðäûí óñåðãàí àòòóó óðóóñó òàðàïòûð (Èëèìáåòîâ 1971, 225). 

Карышкырга тотемдик жаныбар катары сыйынуу мезгилдин жана доордун алмашуусу 

астында трансфоðìàöèÿãà ó÷óðàï, àë ê°ï÷ІëІê òІðê òèëäІІ ýëäåðäå êóäàé òàðàáûíàí æ°í°òІëã°í 

ñàêòîî÷ó (ïîêðîâèòåëь) ôóíêöèÿñûí àòêàðûï êàëãàí (Êóçååâ 1974, 155; Ïîòàïîâ 1991, 81). 

Òóâàäàãû Áåãðå äàðûÿñûíà æàêûí æåðäåí òàáûëãàí êûðãûçäàðãà òààíäûê ýñòåëèêòå (Å-11. Ì.40): 

“Мен Т°ð Àïà È÷ðåêè. Ìåí îí áåø æàøûìäà áèëèì àëäûì. Îí áåø æàø êóðàãûìäà Òàáãà÷ 

(Êûòàé) õàíûíà ýðäèãèìäè äàґàçàëàãàíû àòòàíäûì. ...áààòûð áîëäóì. Àëòûí, êІìІø, êèëåìäåðäè 

îëæîëîäóì, àÿë àëäûì. Æåòè á°ðІ °ëòІðäІì, áàðñ ìåíåí ýëèêêå òèéãåí æîêìóí. Á°ò°í æåðäå 

°çІìäІн шамандык (бакшылык) бубенимден айрылдым”-äåãåí ìààëûìàòòàð áàð (Ïàìÿòíèêè 

äðåâíåòþðêñêîé ïèñьìåííîñòè Òóâû. -Âûï. II, -Êûçûë, 1966.-С.26-27). Áóë ìààëûìàòòàðäà 

øàìàíäûê ìèëäåòòè àòêàðãàí, Òàáãà÷òàí (Êûòàéäàí) áèëèì àëãàí êûðãûçäûí ìàìëåêåòòèê 

áåëãèëІІ ò°ð°ñІ æ°íІíä° àéòûëãàíû ûðàñ. Áèçäèí ïèêèðäå, “жети б°ðІ”, “барс”, “элик” 

терминдери уруу жана уруулук бирикмелердин аталышын чагылдырат. “Жети б°ðІ” - æåòè óðóó 

á°ðІ ýëè, æåòè àéìàêòóó æåð ìààíèëåðèí àíûêòàéò äåãåí òûÿíàêêà êåëІІã° áîëîò. Áóë 

ôàêòûëàðãà ò°ì°íêІ ìààëûìàòòàðäû ïàðàëëåë êîþóãà áîëîò. ÁІãІíêІ õàêàñòàðäûí êóðàìûíäàãû 

“читi ïІІðë°р” (жети б°ðІ) ýґ áàéûðêû êûðãûç óðóóñó ýêåíäèãè áåëãèëІІ. Энесайдагы 

æàçóóëàðäà êûðãûçäàð °ëê°ñІíІн ичинде “жети б°ðІ” жана алардын курамындагы “к°ê æàíà êàðà 

á°ðІ” уруулары менен согушкандыктары баяндалат. Хакастардагы “читi ïІІр” уруусу “ак пІІр”, 

õàðà ïІІр”, “к°ê ïІІр” ж.б. жети уруктан турары маалым (Бутанаев 1990, 68). Бул кыргыз 

жазууларындагы «к°к жана кара б°рІ» урууларынын °з ара согушу, ошол учурлардагы 

мамлекеттин ичиндеги аскердик-саясий топтордун °з ара согуштарынан кабар берІІсІ ыктымал. 

Кызыктуусу, ошол эле хакастардын курамындагы “кыргыз” уруусу “ах хыргыс”, “хара хыргыс”, 

“к°к хыргыс”, “хасха хыргыс” ж.б.у.с. уруктардан турары маалым. 

Êûðãûçäàðäàãû êàðûøêûðãà áàéëàíûøòóó ûðûì-жырымдар байыркы тотемизм 

ишениминин изин чагылдырары ырас (Баялиева 1972, 22). Êàðûøêûðäûí òûðìàãû, òèøòåðè, 

òàðàìûøòàðû æ.á. îîðóóäàí, òІðäІІ êûðñûêòàðäàí ñàêòîî÷ó тумар (àìóëåò) áîëãîíäóãó ûðàñ. 

www.bizdin.kg



Кыргыздардын теги, таралуу ареалы, этностук-маданий алакалары 45 

Мындай тотемистик ишенимдер, ûðûì-æûðûìäàð Ñàÿí-Àëòàéäûí òІðê-ìîíãîë ýëäåðèíäå 

(àëòàéëûêòàð, õàêàñ, òóâà, òîôàëàðëàð, ìîíãîëäîð, áóðÿòòàð, ÿêóòòàð) àáäàí êåíåí òàðàëãàí 

(Àëåêñååâ 1980, 48-51). Òóâà øàìàíäàðûíûí ýґ íåãèçãè æàðäàì÷û-äóõòàðûíûí áèðè êàðûøêûð 

áîëãîíäóãóí ûðàñòàãàí ôàêòûëàð áàð (Âàéíøòåéí 1981, 146). 

Êàðûøêûð - Ñàÿí-Àëòàé ýëäåðèíèí æàíà êûðãûçäàðäûí äèíèé èøåíèìäåðèíäå ðåëèêò 

êàòàðû ñàêòàëûï êåëåò. Àë ìàãèÿëûê ìІí°çã° ýý áîëãîí, æàêøûëûêêà æîîðóó÷ó ê°ïò°ã°í 

áåëãèëåðãå, òûþó (òàáó) ñàëóóëàðäà êîëäîíóëãàí (Àëåêñååâ 1980, 38). Ìèñàëû, êûðãûçäàðäà 

ìІëêê° кол салган ууруларды аныктоо І÷Іí êàðûøêûðäûí òàðàìûøûí îòêî êІéãІçã°í 

ìàãèÿëûê èøåíèì мурда êåíåí òàðàëãàíäûãû ìààëûì. Áóë ûðûì-æûðûì ñàõà-ÿêóòòàðäà äà 

áåëãèëІІ áîëóï, êàðûøêûðäûí òàðàìûøûí îòêî êІéãІçñ°, ìІëêê° êîë ñàëãàí óóðó êàðûøûï 

êàëàò äåï òІøІíІøê°í. Áóë ìàãèÿëûê ûðûì-æûðûìäûí õàêàñ-êûçûëäàðäà äà ñàêòàëãàíäûãû 

ìààëûì (Áóòàíàåâ 1990, 45). Àë ýìè àëòàéëûêòàðäûí ýëäèê ìåäèöèíàñûíäà îîðóëóóíó 

äàðûëîîíóí ìàãèÿëûê ûêìàëàðûí ïàéäàëàíûøêàí. Îîðóäàí ñàêòîî÷ó тумарларгна 

(àìóëåòòåðãå) êàðûøêûðäûí ñ°°êò°ðІ, ñІë°°ñІí, àþóíóí òûðìàêòàðû æàíà òèøòåðè êèðãåí 

(Àëåêñååâ 1980, 41, 48, 50-51). 

Жогорудагы маалыматтардын жана фактылардын негизинде кыргыздардын башка 

ýëäåðäå бир эле учурда «кыргыз» жана «бурут» (булу) деген ат менен белгилІІ болгондугун, àë 

эми «бурут» (булу – булу  т) “б¸рІ”, “карышкыр” маанилерин туюнткан деген тыянакка 

êåëІІã° болот. Эки этнонимдин бир эле учурда зор аймактарда кездешиши кыргыздардын эрте 

жана °нІкк°н орто кылымдар мезгилдериндеги к°чм°н турмушунан (миграциясынан), кошуна 

жашаган элдер менен алакаларынан да кабар берет.  

 

 

1.6. Евразия мейкиндигиндеги “кыргыз” 

этнокомпонентинин таралуу ареалы 

 

Êûðãûçòààíóó÷óëàðäûí èëèêò°°ë°ðІíä° негизги маанилІІ маселе катары кыргыздардын 

àçûðêû Ìîíãîëèÿäàí Ì°ґãІ-Су (Минуса ойдуґó, Õàêàñèÿ) îéäóґóíà, Òóâà æàíà Àëòàé 

àéìàêòàðûíà, àíäàí ×ûãûø ÒІðêñòàí, Òåґиртоого журт которуусуна, ìèãðàöèÿëûê êûðäààëäûí 

òàðûõûé °íІãІІ этаптарына к°ґІл б°ëІíІï êåëäè. Èðèäå, илим адамдарынын соґку 

èëèêò°°ë°ðІíä° êûðãûçäàðäûí ýë áîëóï êàëûïòàíóóñóí, ìàäàíèé òàðûõûí òàêòîîäî, àíûí 

курамына кирген негизги этностук компоненттерди аныктоо кыргызтаанууда îëóòòóó 

íàòûéæàëàðäû æàðàòàðû ê°ґІë áîðáîðóíà àéëàíäû. Îøîíó ìåíåí áèðãå, Азиянын эзелки тІïòІІ 

ýëäåðèíèí áèðè áîëãîí êûðãûçäàðäûí òІðê-ìîíãîë, òóíãóñ-ìàíæóð, óãðî-ôèí òèëäІІ æ.á. ýëäåðäèí 

ýòíîãåíåçèñèíå катышкан ролу илимде толук тактала электиги маалым. 

“Кыргыз” ýòíîíèìè Ìàíæóðèÿäàí (Êûòàé Ýë ðåñïóáëèêàñû), Òóâà, Àëòàé, Õàêàñèÿ, 

Ìîíãîëèÿ (ÒІíäІê-Áàòûø Ìîíãîëèÿíûí тІрк-монгол тилдІІ ýòíостук òîïòîðóíóí êóðàìäàðûíäà), 

Áàòûø Êûòàé (ñàðû þãóðëàð), ëàêàéëàðäûí, êàòàãàí æàíà êîґóðàòòàðäûí (ÒІøòІê Òàæèêñòàí, 

Àôãàíèñòàí), áàøêûðëàðäûí, àñòðàõàíäûê íîãîéëîðäóí, татар-алабугаттардын, êðûì òàòàðëàðûíûí 

æ.á. êóðàìäàðûíàí êåçäåøåò. Îøîë ýëå ó÷óðäà, “кыргыз” аты Саян-Àëòàé, Êûòàé, Ìîíãîëèÿ, 

Їçáåêñòàí, Òàæèêñòàí, Башкортостан, Êðûì æàðûì àðàëû, Ìîëäîâàãà ÷åéèíêè ýáåãåéñèç çîð 

àéìàêòàðäàãû æåð-ñóó àòàëûøòàðûíäà бар. Бул маалыматтар кыргыздардын этностук калыптануу 

тарыхы кенен аймактарды кучагына камтуу менен бирге, ê°ï êûðäóó, узак татаал процесс 

экендигин аныктары ырас. Мындан сырткары, áóë òóðóêòóó ôàêòûëàð àòû àòàëûï °òê°í 

àéìàêòàðäàãû ýëäåðäèí ýòíîãåíåçèíå æàíà ìàäàíèÿòûíà êûðãûçäàðäûí êàòûøóó äåґãýýëèí 

к°рс°т°т. 

Тарыхчы С.М.Абрамзон бири-ýêèí÷èñèíåí °ò° ûðààêòà æàéãàøêàí ìàçìóíó æàíà 

ôîðìàñû áèðäåé ýòíîíèìäåð òåêòèê, этностук жалпылыктарды òàñòûêòàé àëáàéò äåãåí àéðûì 

изилд°°чІл°рдІн к°з караштарын колдогон пикирин айтат (Абрамзон 1990, 31). Àðèéíå, áóë 

ïðîöåññ óðóó-óðóêòóí æå óðóóëóê áèðèêìåíèí ê°÷ì°í, æàðûì ê°÷ì°í, îòóðóêòàøêàí æàøîî 

îáðàçäàðûíà, шартта–рына байланышкан. Уруу мІ÷°ë°ðІíІí °ç àðà áèðèìäèãè àéìàêòûê æå 

òèëäèê æàëïûëûê ýìåñ, áèð àòà-бабадан тараган туугандык сезимге байланышкан (Козлов 1971, 

93). Óðóóëóê òІçІëІøò°ãІ ÷àðáàíûí °íІãІІñІ, àëãà÷êû êîîìäîãó èäåîëîãèÿíûí (àòà-áàáàëàðäûí 

культу) калыптануусу, æàðûì îòóðóêòàøêàí æàøîî îáðàçûíà °òІІ äîîðóíäà àéìàê, “ата-

бабалардын жери” уруктун же уруунун ыйык культунун жайгашкан жерине айлана баштаган 

(Êîçëîâ 1971, 92-94). Бул мисалдарды “кыргыз” этнониминин (этнокомпонентинин) Евразиянын 
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êåíåí алкагында êåçäåøІІñІ òàñòûêòàé àëàò. Õàêàñ, òóâà, áàøêûðëàð–äûí êóðàìäàðûíäàãû 

“кыргыз” урууларынын келип чыгышы байыркы жана орто кылымдардагы кыргыздар менен 

òûãûç áàéëàíûøòà. Áóãà òàðûõûé ôàêòûëàð, фольклордун маалыматтары менен катар 

ýíòàìãàëàðäàãû ýòíîãåíåòèêàëûê æàëïûëûêòàð да äàëèë экени анык. 

Кыргыз тарыхы боюнча олуттуу маселелерде башкырлардын курамындагы “кыргыз” 

этнокомпоненттери илимий негиздІІ кызыгууну жаратары ырас. Башкыр тили тІðê òèëäåðèíèí 

ãåíåоëîãèÿëûê êëàññèôèêàöèÿñûíäà êûï÷àê òîáóíà êèðèï, бІгІнкІ татар тилинин 

грамматикасынан бир катар фонетикалык °çã°÷°ëІêò°ð ìåíåí àéûðìàëàíàò (ßçûêè ìèðà: 

Òþðêñêèå ÿçûêè - С.206). “Башкорт”  “башкырт” этноними IX-XI êê. ÷ûãûø æàçìà áóëàêòàðûíäà 

«áàøêàðä», «áàøãåðä», «áàñêàðò», «áàñæåðò» æ.á.ó.ñ. ôîðìàëàðäà êåçäåøåò. Èçèëä°°÷Іë°ð 

этноним мааниси жагынан “баш  корт” - “баш карышкыр” маанисин туюнтарын белгилешет 

(Íèêîíîâ 1970, 18). Башкырлардын этностук жІçІíІí êàëûïòàíûøûíäà ôèíí-óãîð æ.á. êåëãèí 

этностук элементтер, андан соґку мезгилдеги (XII-XIII êê.) êûïчак этнокомпоненттери басымдуу 

ðîëäó îéíîãîí. ТІрк тилинде сІйл°г°н дээрлик бардык элдердин этностук тарыхында 

кыпчактардын °зг°ч° орунга ээ экендиги талашсыз. ТІðêîëîã Í.À.Áàñêàêîâ °з кезегинде бІгІнкІ 

êûðãûç òèëèíèí òèïîëîãèÿëûê æàíà íåãèçãè °çã°÷°ëІêò°ðІí°í êûï÷àê òèëäåðèíèí çîð òààñèðèí 

байкоого болорун белгилеген (Баскаков 1962, 297). Албетте, тарыхый фактылар белгилегендей, X 

к. аяк чендерине карата кыргыз тили активдІІ тІрд° кыпчакташа баштаган. Анткени, бул 

мезгилде саны жагынан басымдуулук кылган кыпчак уруулары Иртыштан Днепрге чейинки 

мейкиндикте °з Іст°мдІгІн орноткон эле. Кошуна жашаган кыргыздар менен чарбалык-

экономикалык, маданий, тилдик ж.б. алакалар жІрг°ндІгІ талашсыз. Ушул мезгилден тартып 

кыргыздардын курамына кыпчак элементтери кире баштаган. ТІрколог-аалымдын бул илимий 

тыянагын Е.И.Убрятова, Э.Р.Тенишевдер да °з изилд°°л°рІнд° колдоп келишери маалым 

(Òåíèøåâ 1966, 94). Êûðãûç-башкыр маданий-этностук алакаларына Ñ.Ì.Àáðàìçîí, Ð.Ã.Êóçååâ, 

И.Б.Молдобаев сыяктуу илим адамдары °ç èëèêò°°ë°ðІíä° êàéðûëûшкан (Àáðàìçîí 1990, 73-74; 

Êóçååâ 1974, 360-362; Ìîëäîáàåâ 1995, 176-185).  

К°рІнІктІІ башкыртаануучу С.И.Руденконун белгилегенине караганда, êûðãûçäàð 

монгол басып алууларына чейинки доордо эле башкырлардын негизги 12 уруусунун эґ 

èрисинин этникалык аталышы, энчилІІ аты катары белгилІІ áîëãîí (Àáðàìçîí 1990, 73). 

Башкырлардын курамындагы “кыргыз” этнонимдери ири уруулардын аталыштары катары 

учурда Башкортостандын тІíäІê-áàòûø æàíà ÷ûãûø àéìàêòàðûíäà áåëãèëІІ. Ð.Ã.Êóçååâ 

èëèêò°°ë°ðІíä° áàòûø àéìàêòàãû êûðãûçäàðäû IX-XI кк. кыпчак толкуну менен (Сырдарыя 

àðêûëóó æóðò êîòîðóï êåëãåí áàéûðêû áàøêûð óðóóëàðû), àë ýìè áІãІíêІ Áàøêîðòоñòàíäûí 

÷ûãûøûíäàãû êûðãûçäàð XVI-XVII êê. Ýíåñàéäàí òІç æóðò êîòîðóï êåëãåí êûðãûç 

этнокомпоненттери же калмак чабуулунун тушунда к°чІп келген кыргыздар деп жазат (Кузеев 

1974, 360-362). «Êûðãûç» ýòíîíèìè áІãІíêІ áàøêûðëàðäûí êóðàìûíäà «òàíêåé» æàíà 

«кадыкей» аттуу уруктарды бириктирген °ç àëäûí÷à óðóóíóí àòàëûøû, òàáûí, êóäåé, ìèґ 

сыяктуу урууларынын ичиндеги эґ èðè óðóêòàðäûí ýí÷èëІІ àòòàðû êàòàðû êåçäåøåò. Ýґ 

êûçûêòóóñó, òàáûí ýòíîíèìèíèí ïàðàëëåëäåðè õàêàñòàðäûí æàíà ôóþé êûðãûçäàðûíûí 

(õàêàñòàðäà-”табхын”, ôóþé êûðãûçäàðûíäà -“табындар”) курамдарынан кездешет (Чжан 

Òàéñÿí, Øîìàåâ, Ñêîáîëåâ 1994, 230-234; Áóòàíàåâ 1990, 34). И.Б.Молдобаевдин берген 

маалыматтарына караганда Башкортостандын аймагында «кыргыз мІрз°л°рІ» же 

«кыргыздардан калган мІрз°л°р» деген жерлер бар. Балким, бул кыргыздардын бир б°лІгІнІн 

аталган аймакта узак убакыт бою тургандыгын аныктап жІрб°сІн. Мындай параллелдер 

êîêóñóíàí ýëå êåëèï ÷ûãóóñó ìІìêІн эмес. Ал эми курамына “кыргыз” уругу кирген 

êóäåéëåðäèí áІãІíêІ кыргыздарда “кудайлат” (басыз уруусу) аттуу параллели бар. “Худалат” 

Хакасияда топонимикалык аталыш катары да маалым (караґыз: Áóòàíàåâ 1995, 68). Ал эми 

санжыра боюнча башкырлардагы “кыргыз” óðóêòàðû êèðãåí êàäûêåé, òàíêåéëåð °çä°ðІíІí 

абалкы мекени катаðû Ñèáèðь àéìàãûí, òåãè æàãûíàí ×ûíãûç-õàí, òІïêІ бабаларынан болсо 

Ò°í°ê-áèé æàíà Êûäûê-áèéäè àòàøàò. Áóë êûðãûçäàðäûí ýòíîãåíåçèíäå °çã°÷° îðóíäó ýýëåãåí 

М°ґгІ-Суу (хак. Ì°ґãІ-Суг, орусча Минуса) ч°ëê°ìІ ìåíåí òûãûç áàéëàíûøûí àíûêòàðû 

ырас. Далил болчу факт, кыргыздын бугу уруусунун бир уругунун аталышы “кыдык”. Ð.Ã.Êóçååâ 

башкырлардын курамына кирген кыргыз этнокомпоненттерин Сырдарыяга VIII-IX êê. îãóç 

óðóóëàðû ìåíåí áèðãå æóðò êîòîðóï, ñîґку этностук æІçІ óøóë ÷°éð°ä° °íІêê°íäІãІí áàñà 

белгилейт. Автор айрым оозеки маалыматтарда кыргыздардын тІïêІ бабасы катары Коркут-Àòà 

àéòûëàðûí æàçàò (Êóçååâ 1974, 361-362). И.Б.Молдобаев “Манас” эпосундагы маалыматтарды 

èëèêò°°д°, эки элдин этностук тыгыз алакаларын айгинелеген 15 этнонимиялык аòàëûø áàð 
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экендигин жазуу менен бирге, êûðãûç-башкыр этностук алакалары Ногой ордосу аркылуу 

æІðã°íäІãІí° токтолгон (Молдобаев 1982, 89-90). 

Орус букаралыгына кирердин алды башкырлар консолидациялуу бир этносту тІçІøê°í 

ýìåñ, àëàðäûí è÷èíåí áîëãàð, êåðåé, êûðãûçäàð °çã°÷° á°ëІíІï òóðóøêàí. Ìîíãîë 

æàïûðûãûíà ÷åéèí áàøêûðëàð 12 óðóóäàí òóðãàí áèðèêìåíè òІçІøІï, àëàðäûí æåò°° ìóðäàãû 

Їô° (Óôà) ïðîâèíöèÿñûíäà, Èêà äàðûÿñûíàí áàòûøêà êàðàé áîëÿðëàð, Èêà æàíà Äåìå 

äàðûÿëàðûíûí æîãîðêó àãûìäàðûíäà êûðãûçäàð òóðóøêàí (Ðóäåíêî 1955, 50). 

Ï.È.Ðû÷êîâäóí 1730-ж. жазган “Топография Оренбургская” аттуу эмгегинде кыргыздар °ç 

àëäûí÷à óðóó, 113 òІòІí Іé, 4 àéûëäàí òóðãàí âîëîñòь áîëãîíäóãó ÷àãûëäûðûëàò. 1898-æ. 

башкырлардын чек араларын тактоо комиссиясы кыргыздарды °ç àëäûí÷à 4 óðóóäàí òóðãàí 

âîëîñòь катары каттаган эле (Руденко 1955, 53-59). Äåìåê, XIX к. карата кыргыздар бул аймакта 

компактуу жашай беришкен. Маселеге °з учурунда С.М.Абрамзон да кайрылып кеткени илимде 

белгилІІ (Àáðàìçîí 1990, 73-74). 

Жогорудагы иликт°°ë°ðä°н жана илимпоздордун тыянактарынан óëàì, êûðãûçäàð 

башкырлардын курамына эки этап менен кирген деген тыянакка келІІг° áîëîò:  

I ýòàï: IX-XI кк. башкырлардын негизги урууларынын ТІштІк Óðàëãà æóðò 

которуусу (анын ичинде “кыргыз” уруусу); 

II ýòàï: XVII-XVIII êê. ýíåñàéëûê êûðãûçäàðäûí àéðûì á°ëІêò°ðІíІí àçûðêû 

Чыгыш Башкортостанга к°÷Іï êåëІІñІ. 

Ìûíäàí ñûðòêàðû, иликт°°л°рІбІзд° кыргыздардын жана башкырлардын уруулук 

энтамга белгилеринде эки элдин ортосундагы этногенетикалык жалпылыктар байкалды 

(караґыз: Karataev О.К. The Seals Turkish Old Kirgiz-Oguz etnik Connections\\The Turks.II. 

Ankara, 2002, -s.476-480). Ò°ì°íä° áàøêûðëàðäын курамындагы “кыргыз” уруулары менен 

кыргыз энтамгаларынын параллелдери берилди:
1 
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«Кыргыз» атынын (этноним, жер-суу аталыштары) 

таралуу ареалы: 

1  - Молдова (Кыргыз-Су, Кыргыз-Кытай энчилІІ аттары); 

2  - Крым жарым аралындагы “кыргыз” (“бІйІк кыргыз”, “кичиг кыргыз”) этнонимдери жана 

топонимикалык аталыштары; 

3  - ТІндІк-Батыш Башкортостандагы “кыргыз” уруусу; 

4  - ТІштІк-Чыгыш Башкортостандагы “кыргыз” уруусу; 

5  - Саха-Якутиядагы “кыргыз” энчилІІ аты; 

6  - ТІндІк-Батыш Монголиядагы “кыргыз” уруу-урук аталыштары; 

7  - Сарыг югурлардын (КЭР) курамындагы “кыргыз” уругу; 

8  - Лобнорлуктар (КЭР); 

9  - Фуюй (Манжурия, КЭР) уездиндеги кыргыздар, фу-йу кыргыздары; 

10  - Тувалыктардын курамындагы “кыргыз” уруктары; 

11  - Хакастардын курамындагы “кыргыз” уруктары, жер-суу аттары; 

12  - Алтайлыктардын курамындагы “кыргыз” уруктары; 

13  - Краснояр аймагындагы “кыргыз” топонимдери (гидронимдери); 

14  - Казакстандагы (Павлодар) “кыргыз” этнонимдери (топонимдери); 

15  - Лакай, катаган, коґураттардын курамындагы “кыргыз” уруктары; 

16  - ТІркия Республикасындагы (Âан к°лІ) этникалык кыргыздар; 

17  - Кытайлык (Шинжаґ-Чыгыш ТІркстан) кыргыздар; 

18  - Каракалпак кыргыздары; 

19  - Тажикстандык кыргыздар; 

20  - Їзбекстандык кыргыздар; 

 

 

Кыргыз энтамгалары: Башкырлардагы «кыргыз» 

 урууларынын энтамгалары: 

 

Кош тамга (муґгуш) тэнкэй-кыргыз 

 

 

Жагалмай (бугу) тэнкэй-кыргыз 

 

 

Багыш тамга кадыкэй-кыргыз 

 

 

Саяк тамга тІндІк башкырлар 

 

 

Керки тамга (басыз) тІндІк башкырлар 

 

 

Кара саадак (кесек) тІндІк башкырлар 

 

 

Кош тамга (муґгуш) тІндІк башкырлар 

 

 

Кайчы тамга (чекир саяк) тІндІк башкырлар 

 

 

Кашка тамга (саруу) тІндІк башкырлар 
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Б°рІ тамга тІндІк башкырлар 

 

 

Кушчу тамга тІндІк башкырлар 

 

 

Бай кІчІк (азык) тІндІк башкырлар 

 

 

Азык тамга тІндІк башкырлар 

 

 

Куу с°°к (моґолдор) тІндІк башкырлар 

 

 

Бугу тамга тІндІк башкырлар 

 

 

Адигине тамга тІндІк башкырлар 

 

 

Кылыч тамга (басыз) тІндІк башкырлар 

 

 

Мундуз тамга тІндІк башкырлар 

 

 

 

(Áàøêûð ýíòàìãàëàðû áîþí÷à ìààëûìàòòàð Ð.Ã.Êóçååâäèí (1974. -С. 369-374) ýìãåãèíåí 

иргелип алынды). 

«Кыргыз» этнокомпоненти бІгІнкІ тажиктердин арасынан кездешет. «Авлоди кыргыз» 

уруулары Гиссар, Яван, Канабад, К°кташ, Куляб, Гарм ж.б. жерлерде бар экендиги байкалган 

(Маанаев 1969, 28). «Авлоди кыргыз» уруулары ТІштІк Тажикстандагы кесамир, карлук, барлас 

ж.б. этнографиялык топтордун ичинен да кездешерин иликт°°чІл°р белгилеп жІрІш°т 

(Кармышева 1974, 16-56). Бул маалыматтар кыргыздар Каратегин-Памир, Куляб, Коргонт°б° 

(Хатлон), ТІндІк Афганистандын аймактарын эзелтеден мекендеген деген илим адамдарынын 

тыянактарын бекемдейт. Мисалы, ХIX к. Бухара эмирлигине караган Зеравшанда кыргыздар 

жашаган 20 айыл «алты арык кыргыз» деген ат менен белгилІІ болушкан (Маанаев 1969, 31). 

Арык же суу чыгаруу чек араны белгил°°, тактоо дегенди туюнткан. Отурукташууга °тк°н 

кыргыздар °зд°рІ жашаган аймактын чек арасын тактоо, жайгашкан сугат жерлерге менчикке ээ 

болуу ІчІн атайын арык казышып, суу чыгарышып, ошол жерлерге °з урууларынын энчилІІ 

аттарын ыйгарышкан. Бул сыґары жер-суу аталыштары кыргыздар менен отурукташкан 

(°збектер, тажиктер) башка элдердин чек аралаш жерлеринде к°п санда учурайт. Демек, бул 

маалыматтардан Заравшан тІздІгІнІн бир б°лІгІнІн кыргыздардын ээлигине киргендигин 

билІІг° болот.  

“Кыргыз” ýòíîíèìè êàçàê-аргындардын курамынан да кездешери аныкталган (Кузеев 

1974, 360). Санжырачылар казактын улуу жІзІнІн курамында «кыргыз» уруктары учурарын 

маалымдашат. Айрым маалыматтарда Казакстандын Павлодар аймагындагы компактуу тІрд° 

жашаган «кыргыз» уруктары XIX к. ЧІй °р°°нІ жана ага чектеш жерлерден сІрІлг°н 

кыргыздардын бир б°лІгІ катары баяндалат.  

Àñòðàõàí íîãîéëîðóíóí è÷èíäå “кыргыз-бурут” àòòóó óðóó áàð ýêåíäèãè êàòòàëãàí. 

Àéðûì èëèêò°°÷Іë°ðäІн пикирлеринде (И.Георги, Т.А.Трофимов) “кыргыз-буруттар” бул 

аймакка 1758-æ. êàëìàêòàðäûí àêûðêû òîëêóíó ìåíåí êåëãåíäèãè àéòûëàò. 1782-ж. “увачалык 

áóðóò-татарларда” жІðãІçІëã°í êàòòîîäî êàëìàêòàðäàí á°ëІíІï ÷ûêêàíäàðäûí ñàíû 350, àíûí 

è÷èíäå óòàð-àëàáóãàòòàðäûí êóðàìûíäà 200, êàëãàíäàðû áîëñî íîãîé-êàðàãàøòàðäûí 

курамдарына жуурулушкан. Акыркылар ногой-óòàðëàðäûí è÷èíäåãè ý´ ñûéëóó, àê ñ°°ê 

“кыргыз” уругун тІçІø°ò (Âèêòîðèí 1998, 225-229). 
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“Кыргыз” этноними Крым жарым аралындагы татарлардын курамында (крым татарлары) 

«áІéІê êûðãûç» (óëóó æå ÷îґ êûðãûç), «êè÷èã êûðãûç» (êè÷ІІ êûðãûç) ôîðìàëàðûíäà 

сакталып келерин профессор Â.Я.Бутанаев тастыктап келет. XVII-XVIII êê. ýíåñàéëûê 

кыргыздардын («Кыргыз жергеси») админстративдик-àéìàêòûê á°ëІíІІñІíä°ãІ Àëòûñàð óëóñó 

“Чоґ кыргыз” äåï àòàëãàíû ìààëûì (Áóòàíàåâ 1998, 34). Óøóë ýëå ýòíèêàëûê àòàëûø êûðãûçäûí 

êàґäû, мундуз урууларында “чоґ кыргыз” формаларында кездешери такталган (Тажикстан, 

Æåðãåòàë ðàéîíó; Ñóçàê ðàéîíó, Чангырташ айылы). 

“Кыргыз” этнотопонимдери ТІøòІк Молдованын аймактарынан кездешет. Бул энчилІІ 

àòòàð (Êûðãûç, Êûðãûç-Êûòàé) äàðûÿëàðäûí àòàëûøòàðû (ãèäðîíèì) êàòàðû áåëãèëІІ 

(Áàñêàêîâ 1964, 48-49). Ìûíäàí ñûðòêàðû, óøóë ýëå àéìàêòàãû Àê Ìàґãûò, Äæàëàèð (êûðã. 

Æàëàéûð), Êàðà-Êûòàé, Êàðà-Íàéìàí, Êåðåèä (êûðã.Êåðåèò), Êîìðàò (êûðã. Êîґóðàò), Êîï÷àê 

(êûðã.Êûï÷àê), Êîñòàìãàëèÿ (êûðã. Êîø òàìãàëû), Ìàíêûä (êûðã. Ìàíãûò), Íàéìàí, Òîêóç (êûðã. 

Òîãóç) æ.á.ó.ñ. ýòíîòîïîíèìäåðäèí êûðãûç óðóóëàðûíûí è÷èíäå ïàðàëëåëäåðè êåçäåøåò. 

Í.À.Áàñêàêîâäóí ïèêèðèíäå áóë ýòíîòîïîíèìäåð XI-XII кк. эле пайда болгон (Баскаков 1964, 51). 

Кыргыз этнокомпоненттери бул аймакка, балким печенег урууларынын негизги толкунó ìåíåí IX-

X кк. журт которуп áàðûï êàëуусу ыктымал. Ушул эле аймакта печенектердин тІз урпактары 

болгон гагауздар (айрым маалыматтарда «к°к огуздар») байырлашары маалым (Каратаев О.К. 

Êûðãûç ýòíîíèìäåð ñ°çäІãІ. -Áèøêåê, 2003, 86-бет). 

“Кыргыз” ýòíîíèìè °ç àëäûí÷à óðóê àòàëûøòàðû êàòàðû ÒІíäІê-Áàòûø Ìîíãîëèÿäàãû 

äýðáýò, óðÿíõàé, õîòîí, ìèíãàòòàðäûí (ìàíãóòмангыт) курамдарынан кездешери тастыкталган 

(Áóòàíàåâ 2001, 40-41). Бул этностук компоненттер аталган этнографиялык топтордун 

êóðàìûíà ÕII-XIV êê. êàðà êûòàé, ìîíãîë æàïûðûãûíäà, àéðûìäàðû ýíåñàéëûê êûðãûçäàð 

Æóíãàð õàíäûãû òàðàáûíàí çîðäîï ê°÷ІðІëã°í ìåçãèëäåí ñîґ êèðІІñІ ûêòûìàë. 4000 òІòІí 

êûðãûç Öåâàí Рабдандын аскерлери тарабынан к°÷ІðІëІп кеткендигин орус документтери ж.б. 

булактар баяндайт (Грум-Ãðæèìàéëî 1930, Ò.III.-С.529). Жогоруда аталган этнографиялык 

òîïòîðäóí áààðûíäà òåґ “кыргыз” àòû ìåíåí áèðãå, “бурут” аттуу уруктар параллел 

кездешери илимий кызыгууну жаратары ырас (Бутанаев 2001, 40-41). 

Êûòàé Ýë Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôóþé óåçäèíäå ìîíãîë, даур жана кытайлар менен аралаш 

жашаган “кыргыз” àòòóó ýòíîãðàôèÿëûê òîï áåëãèëІІ. Áóë êûðãûçäàðäûí æàëïû ñàíû 500 

÷àìàëóó (Àáðàìçîí 1961, III.-С.119). Улуу муундар °çä°ðІн “кыргыз”, ал эми жаштары кытай 

òèëèíèí °çã°÷°ëІãІ менен “тиртиз” (кыт. «цзилицзи») деп аташары маалым (Тенишев 1966, 88). 

Ôóþéëóê êûðãûçäàðäûí àêñàêàëäàðû áåðãåí ìààëûìàòòàðãà êàðàãàíäà, àëàð áóë àéìàêêà 

(Õýéëóньöçÿнь) îðóñ Àëòàéûíàí, ìûíäàí 300 ÷àìàëóó æûë èëãåðè ê°÷Іï êåëèøêåí ýêåí (Òåíèøåâ 

1966, 88), Ñ.Ì.Àáðàìçîíäóí ïèêèðèíäå êûðãûçäàð Õýéëóньöçÿíãà èìïåðàòîð Öÿнь Ëóíäóí òóøóíäà 

(1736-1796-ææ.) ê°÷ІðІëã°í (Àáðàìçîí 1961, III.-С.119). Фуюй кыргыздары боюнча Э.Р.Тенишевден 

башка кытай илимпозу М.Хучженьõóàíûí èëèêò°°ë°ðІ áåëãèëІІ. Èëèìïîç áóë ýòíîãðàôèÿëûê 

òîïòó áèð íå÷å èðåò èçèëäåï, баалуу маалыматтарды илимге киргизди; °зг°ч° фуюй 

кыргыздарынын лексикасы менен кыргыз тили боюнча салыштыруулары илим ІчІн ченелгис 

мааниси бар. Мындан сырткары, Õýéëóньцзянда максаттуу сапарда болушкан Чжан Тайсян, 

À.À.Øîìàåâ, Ñ.Ò.Ñêîáîëåâ °ґäІІ èçèëä°°÷Іë°ð áèð êàòàð æàґы маалыматтарды илимге сунуш 

этишти (караґыз: ×æàí Òàéñÿí, Øîìàåâ, Ñêîáîëåâ 1994, 227-233).  

Бул багытта °зг°ч° профессор Â.Я.Бутанаевдин 2006-ж. уюштурган атайын 

экспедициясын белгил°° зарыл. Окумуштуу бул кыргыздардын арасында бир топ убакыт болуп, 

кыргызтаануу ІчІн зор маалыматтарды топтогон. Натыйжада, этнографиялык-тарыхый баалуу 

эмгек жаралган. Анда жергиликтІІ фу-йу кыргыздарынын антропологиясы жана бІгІнкІ 

хакастардын антропологиясы менен салыштыруу иликт°°л°р жІрІгІзІлг°н. Автор бир кыйла 

сандагы с°здІк жана терминологиялык салыштырууларды ишке ашырган (Бутанаев Â.Я. 

Хакасы из провинции Хэйлунцзян.-Абакан, 2006, 88 бет, иллюстрациялары, карталары менен).  

Èëèêò°°÷Іë°ðäІí áàñûìäóó á°ëІãІ Ôóþé êûðãûçäàðûíûí Õýéëóньöçÿíãà ê°÷Іï áàðóóñóí 

XVIII ê. (1703-æ.) áàø ÷åíäåðèíäåãè ýíåñàéëûê êûðãûçäàðäûí Æóíãàð õàíäûãû òàðàáûíàí çîðäîï 

ê°÷ІðІëІІñІí° байланыштырышат. Алар бул тыянакты айрым тарыхый булактар менен катар, 

òèëäèê ìààëûìàòòàðãà òàÿнып айтып келишет. Фуюй кыргыздары кошуна жашаган манжур, 

ìîíãîë, äàóð, ýâåíêòåðäåí æІçä°ðІíІí àê æóìàëäûãû, åâðîïàëûê °ґІ-òІñІ ìåíåí àéûðìàëàíûøàò. 

Àéðûì Іé-áІë°ë°ðä° àê-ñàðãûë, êІð°ґ òІñò°гІ чачы бар кыргыздар êåçäåøåò. Êîøóíà òóðãàí 

ýòíîãðàôèÿëûê òîïòîðäîí êàðà ìàë êàðìàøûï, ñІò æàíà ñІò àçûêòàðûí êåíåí ïàéäàëàíãàíäûêòàðû 
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ìåíåí да айырмаланышат. СІòò°í àéðàí, ñІçì°ä°í êóðóò æàñàøàò (×æàí Òàéñÿí, Øîìàåâ, 

Ñêîáîëåâ 1994, 229). 

-з тилдер тобуна кирген Фуюй кыргыздарынын тили, òåãè æàãûíàí áІãІíêІ õàêàñ, øîð, 

этностук башатынын кыргыздар менен жалпылыгы аныкталып жаткан сарыг югур (сары уйгур), 

ëîáíîðëóêòàð ìåíåí æàêûí òóðàò. Õàêàñ ëèíãâèñòè Ä.È.×àíêîâ áóë ýòíîãðàôèÿëûê òîïòóí õàêàñ-

êà÷èíäåð ìåíåí æàëïûëûãûí àíûêòàãàí èëèêò°°ë°ðІí æІðãІçã°н (Чанков Д.И. Ñîãëàñíûå 

õàêàññêîãî ÿçûêà. Àáàêàí, 1957.-С.17-68). Õàêàñ-ñàãàé, øîð, õàêàñ-áåëòèð, õàêàñ-êà÷èíäåðäèí òèëè 

Ôóþé êûðãûçäàðûíûí òèëè ìåíåí °ò° æàêûí (Òåíèøåâ 1966, 91). Áèçäèí èëèêò°°ë°ðä° õàêàñ-

êà÷èíäåð ìåíåí òåґиртоолук кыргыздардын этногенетикалык тереґ æалпылыктары такталды. 

Ìûíäàí ñûðòêàðû, áèðè-áèðèíåí °ò° ûðààêòà æàéãàøêàí ýíåñàé êûðãûçäàðûíûí óðïàêòàðû 

áîëãîí Ôóþé êûðãûçäàðû менен ëîáíîðëóêòàð, ñàðûã þãóðëàð, õàêàñòàð æàíà òåґèðòîîëóê 

êûðãûçäàðäûí ìàäàíèé-этностук, °çã°÷° òèëäèê æàëïûëûêòàðûíûí ñàêòàëûï êàëóóñóн èëèìäåãè 

ôåíîìåíàëäóó ê°ðІíІø êàòàðû êàðîîãî áîëîò.  

Òåíèøåâ Э.Р. тыянагында Ôóþé êûðãûçäàðûíûí òèëè XVI-XVII êê. ýíåñàé 

кыргыздарынын колдонгон тили болуп саналат. Ал эми энесайлык кыргыздар болсо °з кезегинде 

IX-XI кк. таандык болгон байыркы кыргыз тилинде сІéë°øê°í (Òåíèøåâ 1966, 93). Áóë æІé°ëІІ 

илимий тыянакты Э.Р.Тенишев °çІíІí ñîґêó èëèêò°°ë°ðІíä° °íІêòІðІï êåëåò (êàðàґûç: 

Ý.Ð.Òåíèøåâ. Äðåâíåêûðãûçñêèé ÿçûê. -Áèøêåê, 1997). 

Ñîãóø÷àë, òûí÷û æîê, àñêåðäèê-ñàÿñèé òІçІëІøІ кубаттуу кыргыздардын аскердик-саясий 

кІчІн алсыратуу максатында монголдор, àíäàí ñîґ Жунгар хандары кыргыздарды Монголия жана 

Ìàíæóðèÿ òàðàïêà áèð íå÷å èðåò ê°÷ІðІІ саясатын жІз°г° ашырышкан. Бул маалыматтар Юань 

äèíàñòèÿñûíûí æûë баяндарында кенен чагылдырылат (Кычанов 1963, 59). Ал эми ушул 

ìåçãèëäåãè ýíåñàéëûê êûðãûçäàðäûí æàëïû ñàíû 9000 òІòІн болгондугун немис синологу Â.Шотт 

æàíà êûðãûçòààíóó÷ó Ê.È.Ïåòðîâ áåëãèëåøåò (Ïåòðîâ 1960, Ò.II.-Âûï.3. -С.65-67). 

“Öçèëèöçèëåðäèí (êûðãûçäàðäûí) êààäà-салты башка ээликтегилерден таптакыр айырмаланып 

турушат. Алардын тилдери уйгур тилине тектеш. Цзилицзилер (кыргыздар) àëà÷ûê æàíà áîç 

Іéë°ðä° æàøàøàò. Àëàð æàéыт жана суунун шартына карата к°чм°н÷ІëІê ìåíåí êІí ê°ðІø°ò. 

Алардын кадыресе жер иштетип, дыйканчылык кылгандыктары ж°íІíä° áèð êûéëà ìààëûìàòòàð 

áàð. Êàð òІøê°íä° æûãà÷ àòòû (лыжа) минишет жана аны минип аґ óóëàøàò. Àëàðäûí æåðèíäå 

àñûë òóêóìäóó àê áîç æûëêûëàð, àґ óóëàé òóðãàí àê æàíà êàðà òІñòІІ áІðêІòò°ð ê°п тапталат” 

(Êû÷àíîâ 1963, 59-60). Êûðãûçäàðäûí Ìàíæóðèÿ òàðàïêà êІ÷ ìåíåí ê°÷ІðІëІІñІ æ°íІíä° 

ò°ì°íä°ãІä°é ìààëûìàòòàð áàð: “...1276-æ. Ìîíãîëèÿãà Õàéäó-õàíäûí àñêåðëåðè ÷îґ æІðІø 

æàñàøêàí ýëå. Êûðãûç êíÿçû íàìåñòíèêêå à÷ûê êàðøû ÷ûãà àëáàé, àéëàêåðëèê êûëà áàøòàäû. 

1279-æ. êûðãûç êíÿçû Õàî-ëè ìåíåí ñІéë°øІІë°ð æІðãІç° áàøòàäû... Êûðãûçäàðäûí Õàéäóíóí 

òàðàáûíà °òІøІ, àëàðäû (êûðãûçäàðäû) èìïåðèÿ òàðàáûíàí °ëê°íІí òóø òàðàáûíà àñêåð àéûëäàðû 

êûëûï ê°÷ІðІï æèáåðІІñІ, êûðãûç ýòíîñóíóí áàøêà ýëäåðãå æóóðóëóï êåòІІ êîðêóíó÷ó ñåáåï 

áîëóóñó ìІìêІí. Àñêåð àéûëäàðûíäàãû àáàë °ò° оор болгон. “1283-æ. Òóëå-Òóäàãû æàøàãàí 

îîêàòòóó êèøèëåðãå áåðèë÷І 600 áàø áóêàíû êåäåé êûðãûçäàðãà òàðàòûï áåðІІã° áóéðóê 

берилген.” (Бутанаев, Õóäÿêîâ 1999, 157). “1292-æ. Òóòóõà Àëòàé òîîëîðóíäàãû æåðëåðäè òàëàï-

тоноду… Артка тартканда Хэлинге (Каракорумга) кайрыла кеткен. Ушул жерден ал (Тутуха) 

êûðãûçäàðãà (öçèëèöçèñè) ýýëèê êûëóóãà áóéðóê àëäû. 1293-æ. æàç àéëàðûíäà àíûí àñêåðëåðè 

Öÿньõý äàðûÿñûíûí æýýãèíå ÷ûãûï, ìóçäóí ІñòІ ìåíåí áèð êàí÷à êІíä°ð æîë æІðã°íä° ãàíà 

àëàðäûí (êûðãûçäàðäûí) ÷åãèíå æåòèøòè. (Òóòóõàíûí àðìèÿñû) áóë áåø óðóóëóó ýëäè ýýëåï, 

êàéòàðóó І÷Іí àñêåðëåðèí æàéãàøòûðäû. Òóòóõà æåòèøêåí èéãèëèêòåðäè áèëäèðãåíäå, 

бийликтегилер анын кызмат абалын к°ò°ðІІã° ÷å÷èì êàáûë àëûøòû... Õàéäó êûðãûçäàðäû 

êóòêàðóó ìàêñàòûíäà Öÿíüõý (Ýíåñàé) äàðûÿñû òàðàïêà àñêåð æ°í°ò°ò. Òóòóõà áóë àñêåðäè 

òàëêàëàï, аскер башчысы Болочаны туткунга алган эле” (Кычанов 1963, 63). Êûðãûç æåðëåðè 

ìîíãîëäîðäóí Þàнь èìïåðèÿñûíà êàéðàäàí áàø èéäèðèëãåí áîëó÷ó. Êûðãûçäàðäûí áèð á°ëІãІ 

Ìèíóñèí îéäóґóíàí æàíà Òóâàäàí Ìàíæóðèÿãà êîçãîëîґ÷ó Íàÿí íîéîíäóí ýýëèãèíå ê°÷ІðІëã°í 

ýëå. 1293-ж. бул жерлерге “усухан, õàíàñ, öçèëèöçèñè (êûðãûçäàð) óðóóëàðûíûí °êІëä°ðІ 

ê°÷ІðІëã°н. ”Хубилайдын атайын буйругу ìåíåí êûðãûçäàð æàíà áàøêà óðóóëàð àñêåð àéûëäàðû 

êàòàðû æàґû íåãèçäåëãåí ×æàî÷æîó øààðûíà îòóðóêòàøòûðûëãàí. “1293-æ. àãà (Õàðà-áàòàð) 

êàéðûëûï, èìïåðàòîð Øè-öçó (Õóáèëàé) ìûíäàé äåï àéòòû: Íàÿíãà òààíäûê áóë áàéûðêû æåðëåð 

Àáàëõó äåï àòàëàò æàíà áàëûê áåðèï òóðóøàò. Àçûð ìåí àë æåðãå øààð òóðãóçóï, àíäà І÷ óðóó ýëäè 

æàéãàøòûðäûì. Àëàð þàíñóõàí, õàíàñòàð æàíà öçèëèöçèñè (êûðãûçäàð). Áóë øààð ×æàî÷æîó 

äåï àòàëûï êàëäû. Ñåí îøîë æàêêà æ°í°ï, ñþàíâýéøèíèí (àéìàêòûê áàøêàðóó÷ó) êûçìàòûí °ç 

êîëóґа алгын...”. Кûðãûçäàðäûí äàãû áàøêà áèð á°ëІãІ “Хасыхэ жерине”, Ìàíæóðèÿíûí äàãû áèð 
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аймагына жайгаштырылган. “1293-æ. Ùè-öçó (Õóáèëàé-õàí) Õýñûõý æåðèíå àñêåð àéûëäàðû êàòàðû 

÷æèðõýõóñîòàé öèðöèçäåðäèí (êûðãûçäàðäûí) 700 Іé-áІë°ñІ отурукташтырылган”.“1295-æ. Öçèнь-

Øàнь (Àëòàé) òîîëîðóíäà æàøàãàí êûðãûçäàðäû Øàньäóí àéìàãûíà îòóðóêòàøòûðûøûï, àëàðãà 

æåð, áóêà æàíà Іð°н таратылып берилди...”(Кычанов 1963, 62). Áóë àðàêåòòåð êîçãîëîґ ÷ûãàðãàí 

óðóóëàðäû á°ò°н этностук ч°éð°ë°ðã° ê°÷ІðІï àëñûðàòóó æàíà àëàðäûí ІñòІí°í ê°ç°ì°ë êûëóó 

І÷Іí æàñàëãàí ÷àðàëàð ýëå. Áóë ñàÿñèé ÷àðàëàð èìïåðàòîð Õóáèëàé °ëã°íä°í êèéèí äà óëàíòûëà 

áåðãåí (Áóòàíàåâ, Õóäÿêîâ 1999, 157-161). 

Ôóþé óåçäèíäåãè êûðãûçäàðäûí óðóóëóê êóðàìû àëòû óðóêòàí òóðàò. Àëàð ò°ì°íêІë°ð: 

Òàáõûí, Òàáûíäàð, ×èãäûð, Ñàíäûðäûð, Áûëòûðäû, Їðòòûð æå Êýðãýñòåð (×æàí Òàéñÿí, 

Øîìàåâ, Ñêîáîëåâ 1994, 230). Áóë ýòíîíèìäåðäèí ïàðàëëåëäåðè Ì°ґгІ-Ñóу (Минуса ойдуґó, 

Õàêàñèÿ) °ð°°íІíІí, Êûðãûçñòàíäûí òîïîíèìèêàñûíäà æàíà áІãІíêІ êûðãûçäàðäûí 

этнонимиялык аталыштарында чагылдырылат.  

1618-æ. Âàñèëèé Òþìåíåö äåãåí êàçàê-îðóñ àòàìàíû Àëòûí-õàíäàðãà ýë÷èëèê ìèëäåòèí 

àòêàðãàíû êåòèï æàòûï, Жогорку Абакан суусуна туташ жайгашкан “Табын жери” аркылуу °òê°í. 

Посолдук Приказда “Табын жери” - Êûðãûç æåðèíèí áèð àòàëûøû, àëàð Êûðãûç æåðèíå, Àëòûí-

õàíäàðãà ñàëûê ò°ë°ï òóðóøàò (×æàí Òàéñÿнь, Øîìàåâ, Ñêîáîëåâ 1994, 230-231; Áóòàíàåâ 1994, 15). 

Òàáàíäàð (Òàáûí) - áІãІíêІ õàêàñ-áåëòèðëåðäèí êóðàìûíäàãû, òàãûðààê àéòêàíäà, Òàáàí 

àéìàãûíäàãû êûðãûçäàð ìåíåí òåãè áàéëàíûøòóó óðóê. Òàáàíäàðäûí áàáàëàðû æàøàãàí æåð Òàáàí 

Чул (Табан суусу), àґ уулаган жерлери Матур дарыясына туташ жерлерде жайгашкан “Табан-Тайга” 

àéìàãû áîëãîí (Áóòàíàåâ 1994, 15). Табандардын кыштоосу “Таáàí-Чул” деп аталып калган 

(Áóòàíàåâ 1995, 117). 

Ôóþé êûðãûçäàðûíûí «áûëòûðäû» àòòóó óðóóñó õàêàñòàðäàãû áåëòèð (ïèëòèð) óðóóëóê 

тобунун аталышы менен толук дал келет. Бул этностук аталыштын параллели бугу уруусунун 

курамынан “билдир” формасында кездешери ìààëûì. Èðèäå, áóë ìàñåëå áîþí÷à 

êûðãûçòààíóó÷óëàð äà °ç îéëîðóí àéòûøêàíû ìààëûì (Áóòàíàåâ, Ìîëäîáàåâ 1988, 23-24; 

Ìîëäîáàåâ 1995, 115), Бир негиздІІ ýòíîíèìäèê ïàðàëëåëäåðäèí êåëèï ÷ûãûøû êîêóñóíàí ïàéäà 

áîëî áåðáåøè ûðàñ. Õàêàñòàðäûí òàðûõûé ôîëьêëîðó áåëòèðëåðäè (õàê. ïèëòèð) 1703-æ. 

Æóíãàðèÿãà êІ÷ ìåíåí ê°÷ІðІëã°í êûðãûçäàðäûí àòà-æóðòóíà êàéòûï êåëãåíäåðäèí óðïàêòàðû 

êàòàðû áàÿíäàéò (Áóòàíàåâ 1990, 48).“Кыргыз жериндеги” Алтыр улусуна кирген Белтир аймагы 

орус жазма булактарында 1635-æ. áåëãèëІІ æàíà бул уруу “ак пилтир” жана “кара пилтир” деген 

òîïòîðãî á°ëІíІøê°í (Áóòàíàåâ 1994, 14). Áåëòèðëåð °ç àëäûí÷à óðóóëóê òîï êàòàðû XVII ê. 

áåëãèëІІ (Äîëãèõ 1960, 622). Ôàêòûëàð áèëäèð  ïèëòèð  áûëòûðäû ýòíîíèìè êûðãûçäàðäà áåðè 

áîëãîíäî XIV ê. áåëãèëІІ áîëãîíäóãóí ÷àãûëäûðàò. Ìàñåëåí, ó÷óðäà õàêàñ-ñàãàéëàðäûí êóðàìûíà 

ñèґип кеткен “пилтир” этноними бурят-монгол (калмак) тилдеринде “аралаш”, “бир °ґ÷°й эмес”, 

“жуурулушкан” деген маанилерди туюнтат. Убакыттын °òІøІ менен “пилтир” деген термин 

этностук аталыш (экзоэтноним) катары калыптанган (Бутанаев 1990, 48). Àçûðêû ó÷óðäà òóâàëàð 

хакастарды “белдир” деп аташары маалым. Ал эми “белтир” - õàêàñ, àëòàéëûêòàðäà äàðûÿíûí, 

ñóóëàðäûí, êîêòóëàðäûí áèðèãèï êîøóëãàí æåðëåðин да туюнтары белгилІІ (Áàñêàêîâ 1966, 107). 

Äåìåê, этностук аталыш энесай доорундагы кыргыз тилинде “бир нече уруктан, ýëäåí òІïò°ëã°í 

óðóó, урук”, “теги аралаш, жуурулушкан” деген маанини туюнткан деген тыянакка келІІã° áîëîò. 

Ìàñåëåí, êàðìûø - áàðãû, ä°°ë°с жана кыпчак урууларынын курамдарындагы уруктар (Абрамзон 

1960, 118). Этностук аталыштар байыркы тІрк тилдеринде “аралаш”, “курама эл”, “калк” 

маанилерин туюнтат (Жанузаков 1982, 149). Ал эми тІðêì°н тилинде “кармыш” - àðàëàø, 

êîíãëîìåðàò, òåãè òІðäІІ дегенди билдирет (Атаниязов 1988, 44). Ýòíîíèìäåðäèí ïàðàëëåëäåðè 

òІðêì°í, êàçàê, ëàêàé, êîґóðàòòàðäûí êóðàìäàðûíäà áàð (Êóçååâ 1974, 46; Øàíèÿçîâ 1974, 147; 

Êàðìûøåâà 1976, 233). Àéðûì èëèêò°°÷Іë°ð êàðìûøòàðäûí òåãèí Äåøò è-Êûï÷àê óðóóëàðûíûí 

ýòíèêàëûê ÷°éð°ñІ менен байланышта карап келишери маалым (Шаниязов 1974, 147).  

Êûðãûçäûí æîðó (àäèãèíå) óðóóñóíóí êóðàìûíäà êàðàêóíàñ àòòóó óðóó áàð (Àáðàìçîí 1960, 

117). Qarakunas - áàéûðêû òІðê äîîðóíäà àäàìäûí ýí÷èëІІ àòûí òІøІíäІðã°í (ÄÒÑ, 425). Ðàøèä 

àä-Äèíäèí “Тарыхтар жыйнагында” монголдордун сулдуз уруусунун курамындагы урук катары 

ýñêåðèëåò (Ðàøèä àä-Äèí, Ò.I. Êí.I. -С.175). С.М.Àáðàìçîí ýòíîíèìäè êàíàòòóó êóøêà áàéëàíûøòóó 

êåëèï ÷ûêêàíäûãûí æàçàò (Àáðàìçîí 1946, 130). Êàðàêóíàñ - áóòó ìåíåí ìîéíó óçóí, èëåãèëåê 

ñûÿêòóó êåëãèí êóø (ÊÒÒÑ, 595). Áóë ýòíîíèì Ôåðãàíà °ð°°íІí áàéûðëàøêàí òІðêò°ðäІí (ó÷óðäà 

áóë ýòíîãðàôèÿëûê òîïòîðäóí êûðãûç, °çáåê æ.á. êóðàìäàðûíà æóóðóëóøóó ïðîöåññè æІðІІä°) 

курамдарында бар экендиги такталган. Ушул эле с°ç ìåíåí XIII-XVII êê. Ìàâåðàííàõð 

÷àãàòàéëàðûíûí ëàêàï àòû áåëãèëІІ áîëãîí. Ìûíäàí ñûðòêàðû, XV ê. ìîãîëäîð 
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(Моголстандыктар) теги аралашкан адамдарды “караунас  карагунас” деп атачу (Губаева 1983, 71). 

Ñ.Àòàíèÿçîâ òІðêì°íä°ðä°ãІ “гарнас” этнонимин “аралаш”, конгломерат” маанисинде чечмелейт 

(Àòàíèÿçîâ 1988, 47). Мындай маанидеги этностук аталыштар тІðê-ìîíãîë ýëäåðèíäå êåíåí 

òàðàãàíäûãû, негизинен “биримдик”, “топ”, “жыйын” маанилерин туюнткан деген тыянакка келІІã° 

áîëîò. 

Àéðûì èçèëä°°÷Іë°р фуюй кыргыздарындагы “чигдыр” ýòíîíèìèí XVII ê. Ì°ґІ-Ñóã 

(Минуса) îéäóґундагы “Шик” улусу менен байланыштырышат (Быконя Г.Ф. Заселение русскими 

Ïðèåíèñåéñêîãî êðàÿ â XVIII â. Íîâîñèáèðñê, 1981. –С.48-52). Ìûíäàí ñûðòêàðû, êûðãûçäûí 

ичиндеги саяк уруусунда шыкмамат аттуу ири уруктар тобунун аталышы белгилІІ (Абрамзон 1960, 

124). Õàêàñ ýòíîãðàôû Â.ß.Áóòàíàåâ õàêàñ-сагайлардын курамындагы “iчеге” с°°ãІíІí (óðóãóíóí) 

àòàëûøûíûí áàéûðêû ÷èêòåðäèí ýí÷èëІІ àòû ìåíåí Іíä°ø ýêåíäèãèíå òîêòîëîò (Áóòàíàåâ 1994, 

14). Áóë óðóêòóí °êІëä°ðІ °çä°ðІí топон суу каптаган мезгилден тарта жашашарын, °ç àòûí Òóâà 

òàðàïòàí àëûï êåëèøêåíäèãèí àéòûøàò. Ôîëьêëîðäóí ìààëûìàòòàðû óðóêòóí áàéûðêû ÷èêòåð 

ìåíåí áàéëàíûøû áàð äåãåíäè ò°ãІíä°á°éò (Áóòàíàåâ 1994, 14). 

×ûíäûãûíäà ýëå, “чик” же “чиг” байыркы рун жазуу эстеликтеринде эл аты катары 

баяндалат. Чиктердин болжолдуу турган аймагына Энесайдын жогорку агымына жамаатташ 

жерлер жана азыркы Туванын айрым аймактары кирген. БІãІíêІ Тува жана ага чектеш жерлер IX 

ê. áèðèí÷è æàðûìûíàí òàðòûï êûðãûçäàð І÷Іí ýґ ìààíèëІІ ñîãóøòóê-ñòðàòåãèÿëûê àéìàêêà 

айлана баштаган. Айрым изилд°°чІл°р кыргыздар IX к. чейин эле Танну-Олага танапташ 

жайгашышкан деген илимий негиздІІ пикирлерин айтып келишкен (Петров 1963, 13). Танну-Ола 

кыргыз кагандарынын ордолору жайгашкан ыґгайлуу аймак болгон. Туванын тІштІгІн°н орун 

алган Танну-Оладан кыргыздар Борбордук Азиянын кенен мейкиндиктерине тІз чыгуу 

мІмкІнчІлІгІн° ээ болушкан. Могилян каганга (Билге-каган 716-734-жж.) багышталып тургузулган 

эстеликте: “Менин жашым жыйырма алтыга толгондо чик ýëè êûðãûçäàð ìåíåí áèðãå ìàãà æîî 

болушту” - äåãåí ìààëûìàòòàð áàð (Êàðàåâ 1994, 31). Áóë ìààëûìàòòàí ÷èêòåð °ç àëäûí÷à ýë 

(óðóóëóê òîï, áèðèêìå) ýêåíäèãèí áàéêîîãî áîëîò. Їз мезгилинде чиктер азыркы ТІíäІê-Áàòûø 

Ìîíãîëèÿíûí àéìàêòàðûí ìåêåíäåøêåí. Óéãóð êàãàíû Ìîþíчурга багышталып тургузулган 

ýñòåëèêòå (745-759 ææ) ò°ì°íä°ãІä°й маалымат айтылат: “Ал кыргыздарга чабармандарын (карлук 

õàíû) æ°í°òІï, ÷èêòåðäè äà ê°ò°ðІëІøê° Іíä°äІ...” Áóë îêóÿ 751-æ. áîëóï °òê°í. Óéãóð êàãàíû 

Моюнчур кол курап, ÷èêòåðãå êîë ñàëûï, æàðäàìãà êåëãåí êûðãûç àò÷àí àñêåðëåðèí ñІðІï ñàëäû. 

Êàðà Èðòûøòûí òІøòІк тарабындагы карлуктар талкаланган эле (Караев 1994, 32). 

Îðòî êûëûìäàðäàãû ÷èêòåð òІрк тилдеринин бир бутагында сІéë°øê°íІ анык. Махмуд 

Кашгари: “...кыргыз, êûï÷àê, îãóç, òóõñè, ÿãìà, èãðåê, ÷àðóê æàíà ÷èãèë òèëäåðè - òàçà òІðê 

тилдери”- äåï æàçàò (Ì.Êàøãàðè. Ò.I. -С. 66). Чигил, Õèô÷àê, Êèìàê, Хиргиз ж.б. “Худуд ал-àëàìäà 

(“Аалам чектери”) °ç àëäûí÷à ìàìëåêåòòåð êàòàðû áàÿíäàëàò (Êàðàåâ 1994, 41-42).   

Êûðãûçäàð áІãІíêІ ñàõà-ÿêóòòàðäûí àòà-áàáàëàðû ìåíåí îðòî êûëûìäàðäûí ýðòå 

ìåçãèëäåðèíåí áàéëàíûøòà áîëóï êåëèøêåí. ßêóòòàðäûí îðòî êûëûìäàðäàãû êûðãûçäàðäûí 

êîøóíàñû áîëãîí êóðûêàíäàð ìåíåí ýòíîãðàôèÿëûê áàéëàíûøû, óéãóðëàð ìåíåí àëàêàëàðû 

шамандардын “кара далы тогуз уйгур” же “тогуз кара далы уйгур кыздары” деген дубаларында 

÷àãûëäûðûëàò. Ñàõà-ÿêóòòàðäûí áîëìóøòóó àòà-áàáàëàðû áîëãîí Îìîãîé æàíà Ýëëåé êûðãûç 

óðóóñóíàí ÷ûêêàí êà÷êûíäàð êàòàðû áàÿíäàëàò (×îðîåâ 1995, 95). Êóðûêàíäàðäûí Áàéêàë 

òàðàïòàí Ëåíàíûí ò°ì°íêІ àãûìäàðûíà êàðàé æóðò êîòîðóóñó èëèìäå àëãûëûêòóó èëèêòåíãåí 

(êàðàґûç: Êñåíîôîíòîâ 1993, Ò.I, II; ×îðîåâ 1995, 90-103). ßêóòòàðäûí àòà-áàáàëàðûí Áàéêàëãà 

ê°÷Іï êåëå áàøòàãàí ìîíãîë òèëäІІ óðóóëàð ñІðІï ÷ûãàðãàí. 

Àëàê÷ûíäàð òІøòІê-áàòûø òàðàïòàí êûðãûçäàð, ÷ûãûø òарабынан курыкан уруулары 

ìåíåí ÷åêòåøêåí. ßêóòòàðäûí îëîíõîñóíäà Ààí Àëàõ÷ûí àòòóó æåðäèí ìèôîëîãèÿëûê êîæîþíó 

æ°íІíä° óëàìûøòàð áàÿíäàëàò (Áåêìóõ аялдын атынан калган) жерге (азыркы Якутск шаары) 

келип жашап калышат (Березкин 1987, 18; Молдобаев 1995, 131-132).  

1937-ж. Якутскиде С.И.Боло Д.Н.Никифоров аттуу жергиликтІІ кишинин оозунан «кыргыз 

уруусу» («Кыргыс омук») деген санжыра жазып алган: «Омогой Баая» жана Элтой Боотурлар 

башкарган мезгилде тІштІкт°гІ °лк°д°н «кыргыс уруусу» жылкы жана ири мІйІздІІ малдар 

менен к°чІп келишет. «Кыргыс» уруусунун бул °лк°д°гІ саны анчалык к°п эмес эле. Эгер кимдир 

бир°° к°з жумса, жылкынын ич майы менен с°°ктІ майлашып, атайын оюп жасалган жыгач 

табытка салышчу. Токой ичинде жыйналышып, тІл°° °тк°рІІ учурунда атайын даярдалган 

тамакты жешчІ. Андан соґ, маркумду тирІІ мезгилиндеги °з байлыгы менен ошол жерде °ртт°п 

салышчу. Алар бул салтты «с°°к коюлду» деп аташат (Исторические предания и рассказы якутов. 
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Ч.I, 1960, 94; Молдобаев 1995, 132). Болжолу, бул с°°к коюу салтынын байыркы кыргыздар менен 

тІз байланышы бар сыяктанат.  

«Кыргыс уруусу» ж°нІнд° санжыралар К°б°й жана Якутиянын башка аймактарынан да 

учуратууга болот: «Кыргыстаах уругу Âилюйдан ооп келишти. Алар °зд°рІн кыргыс-якуттарбыз, 

тегибиз Кыргыдай уругунанбыз деп билдиришти…» Санжыра Кобяйда жашаган «кыргыс» уругу 

ж°нІнд°гІ маалыматы менен баалуу. Экинчиден, санжыра кыргыс жана Кыргыдай этнонимдерин 

салыштыруу аркылуу да кызыгууну жаратат. Н.А.Аристов °з учурунда «кыргыдай» терминин 

«кыргыз» этнониминин якут-бурятча аталышы катары караган (Иванов М.С. Предание о роде 

Кыргыс//Мифология народов Якутии, 1980, 65; Молдобаев 1995, 132). 

Соґку белгилІІ иликт°°л°р «кыргыз» атынын ТІштІк Сибирь (Саян-Алтай) аймактарында 

бери болгондо б.з. V-VI кк. маалым экендигин аныктайт. Саян-Алтайда жана анда жашаган элдердин 

курамында «кыргыз» аты («хыргыс», «кыргыс», «кыргыз», «кыргут» формаларында) 

топонимиялык, этнонимиялык аталыштарда кенен чагылдырылган. Алтайлыктар, хакастар жана 

тувалардын (карагас, шорлорду кошо эсептегенде) тарыхый фольклорунда, элдик уламыштарында 

кыргыздар жогоруда эскерилген аймактардын тІпкІ эли экендиги баяндалат. Муну «кыргыз» 

атына байланышкан, к°п кездешкен жер-суу, уруу-урук, адам-аттары, уламыштар, жомоктор, 

аталган элдердин философиялык-диний к°з караштары ж.б. айгинелей алары ырас. 

Минуса (хак. М°ґІ-Суг) ойдуґунун жана ага жамаатташ аймактарда мекендеген 

хакастар (°зд°рІн «тадар» деп аташат) энесайлык кыргыздардын урпактары экендиги анык. 

1703-ж. энесайлык кыргыздар Жунгарияга кІч менен к°чІрІлг°нд°н соґ, Энесай ч°лк°мІнд°гІ 

кыргыз этносунун негизине монгол жапырыгынан кийинки экинчи ирет катуу сокку урулган 

эле. Бирок, «кыргыз» этнокомпонентинин бул аймактагы басымдуу ролу бІгІнкІ кІнг° чейин 

сакталып келІІд°. 

Ал эми «кыргыз» жана «хакас» этноними жана анын мааниси ж°нІнд° олуттуу маселе 

илим ч°йр°сІнд° эбактан эле талаш-тартыш болуп келгени маалым (Аристов 1884, вып. III, IV; 

Бартольд 1963, т.II, ч.II; Бернштам 1955, № 2, 16-26; 1956, № 4, 118-125; Радлов 1989, 348-355; 

Абрамзон 1990, 3-81; Киселев 1951, 118-245; Евтюхова 1984, 60-67; История Тувы, т.I, 1964, 145-

150; Яхонтов 1970, 100-12; 1992, 63-69; Кызласов 1968, № 4, 88-97; Караев 1970, № 4, 255-259; 

Потапов 1957, 278; Сердобов 1970, 53-58; Петров 1961, 17; Баскаков 1964, № 2, 92-93; Худяков 

1982, 1980, 1986; Бутанаев 1988, 66-77; 1990, 16-19; Молдобаев 1988, 90-113; Караев, Кожобеков 

1989, 81-89; Чороев 1995, 71-81; Кляшторный 1992, 59-61; Кызласов 1992, 69-75; Бутанаев, Худяков 

2000, 7-40; Каратаев 2003; Каратаев, Эралиев 2005 ж.б.). Теґиртоо жана Саян-Алтай тоо 

кыркаларын байырлаган элдердин бири-бири менен болгон этностук-маданий байланыштарын 

иликт°°чІл°р 200 жылдан ашуун убакыттан бери козгоп келе жатышат. Ырас, орто 

кылымдарда аталган аймактарда «кыргыз» деген жалпы этноним менен аталган этносаясий 

бирикмелер болгондугу белгилІІ (Бутанаев, Молдобаев 1988, 11-12). «Тадар» жана «хакас» 

терминдери жана алардын келип чыгышы ж°нІнд° негиздІІ булактар менен жыйынтыкталган 

иликт°°л°р белгилІІ (Бутанаев, Худяков 2000, 18-40). Хакастар учурда айрым °зг°ч°лІкт°рІ 

бар т°рт топко б°лІн°т: качиндер (хааш, сагай, кызыл, койбал). БІгІнкІ Минусин ойдуґу XVII-

XVIII кк. «Кыргыз °лк°сІ», «Кыргыз жергеси» деп аталып келгенин жазма булактар кенен 

чагылдырат (Бутанаев, Каратаев 1999, 99-106). 

Кыргыздардын жана хакастардын тарыхый-этникалык, маданий байланыштарынын 

хронологиясын болжол менен V к. орто ченинен (кыргыздардын Минуса, Тува ойдуґуна журт 

которгон мезгили) XVIII к. баш чендерине (1708-ж.) чейинки мезгилди кароого болот. Бир катар 

тарыхый булактардагы, илимий адабияттардагы маалыматарга таянып, кыргыз-хакас 

этникалык алакаларынын тамыры тереґ, алар энесайлык кыргыздардын негизги б°лІгІнІн 

Теґиртоого жана ага чектешкен аймактарга журт которгон мезгилине чейин бирдиктІІ 

тарыхый кыртышка ээ болгондугун байкоого болот. 

БІгІнкІ хакастардын этникалык жІзІнІн калыптанышына самодий, кет тилдІІ элементтер 

да катышкан. Бирок, сибирдик кыргыздар хакастардын этногенезисинде башкы ролду 

ойногондуктан, хакастардын байыркы Энесай кыргыздары менен азыркы теґиртоолук 

кыргыздардын ортосундагы байланышын тактоодо Манчжуриядагы фу-ю (фуюй) кыргыздарынын 

тобу, сары уйгурлар жана лобнорлуктар (лоптуктар) сыяктуу эле бириктирІІчІ жагдайлардан болуп 

кызмат аткаруусу мІмкІн. Энесай кыргыздарынын хакастардын этногенезисинде негизги орунда 

турарын хакастардын элдик санжыралары да ырастайт: «Тарыхый фольклордун маалыматтары 

боюнча хакастар теги кыргыз ПІрІст°н, экинчи бир варианттарында тогуз миґ сандуу хоорайлар 
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(хакастар) тогуз бир тууган кыргыздан тарагандыгы баяндалат» (Бутанаев 1989, 66-69). Бул 

маалыматтар Юань династиясынын жылбаяндарында да чагылдырылат. Энесайлык кыргыздардын 

монголдордун ич ара согуштарына, андан соґку Жунгар (ойрот) мамлекетинин тІзІлІшІн° 

жигердІІ катышышканы, алардын башкы ролу негиздІІ тарыхый булактарга таянып иликтенген 

(Петров 1961, 20-38; Бейшеналиев 1989, 7-9; Бутанаев, Худяков 2000, 145-190). 

Хакастардын курамындагы «хыргыс» с°°гІ (уруусу) азыр да эґ к°рІнІктІІ, тектІІ уруу 

катары маалым. «Хыргыс» этноними хакастардын ири урууларынын дээрлигинен кездешери 

байкалган. Эгерде, хакастарда жалпысынан 1200 фамилия белгилІІ болсо, «хыргыс» с°°гІ 

алардын 5 пайызын тІзг°н (Бутанаев, Молдобаев 1988; Бутанаев 1990, 14). Мисалы, XVII-XVIII 

кк. азыркы Хакас-Минуса ойдуґунун калкы негизинен социалдык эки чоґ топко б°лІнг°ндІгІ 

белгилІІ. Кашка с°°кт°р (ак с°°к уруу, эл) катмарына кыргыздар, кара с°°к (боз с°°кт°р, 

тексиз уруулар) катмарына кыргыздарга салык т°л°г°н к°з каранды уруулар, этнографиялык 

топтор - кыштымдар кирген (Бутанаев 1995, 22). Нили дарыясынын °р°°нІнд° «кыргыс» 

с°°гІнІн колдоочусу катары эсептелген «Иней тас» деген чулу таштар болгон. Бул уруктун 

°кІлд°рІ жыл сайын, июнь айы келген мезгилде бул жерге атап тІл°° °тк°рІшІп, сыйынышчу. 

Уламыштар «Иней тасты» кыргыздардын ташка айланып калган тІпкІ энеси катары баяндайт. 

«Хыр хыс» – ак буурул чачы бар кызды аныктайт (Бутанаев 1994, 5). Хакастар жана кыргыздар 

Энесай кыргыздарынын °т° бай руханий маданиятынын мураскорлору экендигин Â.Â.Радлов да 

°з учурунда белгилеген: «Этностун мындай Іст°мдІк абалын тІрк тилдІІ элдердин ичинен эки 

элден: абакандык жана минусиндик татарлардан (хакастардан) жана кара кыргыздардан гана 

к°р° алдым» (Радлов Â.Â. Предисловие//Манас. Героический эпос кыргызкого народа. 1989, 

69). Чындыгында эле, аталган элдердин оозеки поэтикалык чыгармачылыгында сюжети жана 

аталышы бирдей чыгармалар бар. Мисалы, кыргыз фольклорчусу Т.Абдракунов «Ак Мактым» 

жомогу менен хакастардын «Абахай-Пахта» тарыхый чыгармасы аталышы жана мазмуну 

жагынан жалпы экендигин °з иликт°°л°рІнд° далилдеген (Абдракунов 1983, 5). «Хыргыс» 

с°°гІ (уруу) хакастардын ири уруктарынын дээрлик бардыгынан кездешет.  

БІгІнкІ хакас-качиндердеги, хакас-тубиндердеги «хыргыс» уруусу т°м°нд°гІд°й 

уруулук ажырымга б°лІн°т: 

а) ах хыргыс – тІрдІІ фамилиялардын курамына кирет; 

б) хара хыргыс – Огуржиндер фамилиясы; 

в) к°к хыргыс – Чабыновдор, Сарлиндер фамилиясы; 

г) хасха-хыргыс – Баклановдор фамилиясы; 

д) сарыг хыргыс – Созыевдер фамилиясы; 

е) малчан хыргыс – Чарковор фамилиясы; 

ж) туба хыргыс – Бочегуров, Чарковдор фамилиясы; 

з) ойрот хырхыс – Баиновдор, Картиндер фамилиясы; 

и) чода хыргыс – Аешиндер фамилиясы; 

к) хырым хыргыс – Аешиндер фамилиясы; 

л) паратан хырхыс – Аткниндер фамилиясы; 

м) талчаґ хыргыс – Нанахтаевдер фамилиясы; 

н) чарба хыргыс – Аешиндер фамилиясы; 

о) алгай хыргыс – Аршановдор фамилиясы; 

п) том хыргыс – Созыевдер фамилиясы; 

р) пилтiр хыргыс – Рудаковдор фамилиясы ж.б. 

Хакас энтамгалары, анын калктын коомдук-экономикалык мамилелердеги ордуна 

профессор Â.Â.Бутанаев °з иликт°°л°рІнд° кайрылып жІр°т (Бутанаев 1980, 100-104). Уруулук 

энтамгалардагы параллелдІІлІкт°р да этникалык жалпылыкты аныктарында шек жок. Т°м°нд° 

хакастардагы «хыргыс» с°°кт°рІ менен кыргыз урууларынын (уруктарынын) энтамгаларындагы 

этногенетикалык жалпылыктар берилди: 
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Хакастар Кыргыздар 

Хырым хыргыс Азык тамга 

 

 

Алгай хыргыс Кашка тамга (саруу) 

 

 

Ах хыргыс Ача тамга (баарын) 

 

 

Паратан хыргыс Моґолдор 

 

 

Ойрот хыргыс Балта тамга 

 (сары багыш) 

 

Ак хыргыс Мундуз 

 

 

Кур хыргыс Кудайлат (басыз) 

 

 

Хыргыс  Бай кІчІк (азык) 

 

 

Ак хыргыс Кушчу тамга 

 

 

Хара хыргыс Жагалмай тамга 

 (мунгуш) 

 

К°к хыргыс Солто (ай тамга) 

 

 

Пилтир хыргыс Т°г°р°к тамга 

 (баарын) 

 

Ак хыргыс Кара саадак (кесек) 

 

 

Кыргыс  Кайчы тамга (чекир 

 саяк) 

 

Хакастардын тарыхый уламыштары жана болмуштарында кыргыздар °з 

мамлекеттІІлІгІн° ээ болушкандыгы баяндалат. Ал мамлекет «Хыргыс-хан» деп аталган жана 

анын башкаруучусунун Энесай °р°°нІнд° (Оглахты тоосу), Абакан °р°°нІн° (Уй таг) жакын 

жерде °рг°°сІ болуптур. Ошол учурдагы кыргыздар мал чарбачылыгы жана жер иштетІІчІлІк 

менен кесиптенишкен (Бутанаев, Бутанаева 2001, 28). Бул маселеде Ю.С.Худяковдун 

монографиялык кенен изилд°°сІ илим ч°йр°сІнд° маалым (караґыз: Худяков 1995, 185). 

Топонимиялык аталыштар да тарыхый даректІІ маанилІІ маалымат боло алары ырас. 

Мисалы, орто кылымдарда кыргыздар иштеткен эгин талаалары - «хыргыс тарлаглары», «кыргыз 

тегирмен–дери» деп аталат. Кыргыздар балыкты «суг хурты» (кыргыз тилинде - суу курту) деп, 

иренжип жешчІ эмес. Бул жерде талаа маданиятын алып жІрг°н к°чм°нд°рдІн аґчылык жана 

балыкчылыкты кесип туткан токой элдеринен кескин айрымасы турат. Ошол балыктан (суу хурты) 

арылуу максатында курулган суу арыктары бІгІнкІ кІнІ да «хыргыс кообы» деп аталып келет. 

Кыргыздар темир кенин иштеткен жерлер - «хыргыс узанган чир», атайын кыналып салынган таш 
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жол – «хыргыс чолы», жез тыйындар - «хыргыс ахчазы» ж.б. деп аталып келет (Бутанаев, Бутанаева 

2001, 28). Мындан сырткары, хакастарда «хыргыстын хыргычы» - «кыргыз эрдиги» деген с°з 

айтылары маалым.  

Ал эми монгол тилдІІ элдерде «хыргыс» с°зІ «каардуу», «жаалдуу» деген маанини 

билдирет (Бутанаев 1989, 69). Жогорудагы фактыларга XIX к. белгилІІ хакас окумуштуусу, 

профессор Н.Ф.Катановдун: «Менин бабаларым чыккан сагай уруусу кара кыргыз аттуу тІрк 

элинин урпактары болот» - деп жазганын мисал катары келтирІІг° болот (Молдобаев 1995, 

116). 

Т°м°нд° Минуса (М°ґi-Суг) ойдуґундагы кыргыздарга таандык жер-суу аттары боюнча 

маалыматтар берилет (кыргыздар калтырган жер-суу аттары Â.Я.Бутанаевдин (Топонимический 

словарь Хакасско-Минусинского края. -Абакан, 1995. - С.189-192) эмгегинен иргелип алынды: 

- Хыргыс -Хакасиянын Орусиянын баскынына чейинки аталышы; 

- Хыргыс аргылары – Уйбат жана Бидна дарыяларына улап казылган байыркы кыргыз 

каналдары; 

- Хыргыс аргычагы -Аскиз аймагындагы Ары-Таг тоосунун жанындагы байыркы суу аккан 

кыргыз арыгы; 

- Хыргыс ахчалыг хыр - (кыргыз тыйындары табылган д°б°л°р). Ак Июс дарыясына жакын 

жердеги жез тыйындар табылган д°б°л°р; 

- Хыргыс к°дреси (Кыргыз сазы) - тарыхый фольклордун маалымат–тарында Ус дарыясына 

жамаатташ аталган аймактарда кыргыздар мекендешкен. Кыргыздар тІштІкк° ооп кеткенден 

соґ, ал жерден кыргыз жылкыларынын кишнегендери бІгІнкІ кІнг° чейин угулуп турат 

имиш; 

- Хыргыс к°шкен хол - (кыргыздар к°чІп °тк°н бел, ашуу) - Мрасу дарыясынан Кобырза деп 

аталган дарыянын чатына чейинки тоонун бели. Санжыралык маалыматтар боюнча 1703-ж. 

Жунгарияга кыргыздар жогоруда аталган бел аркылуу зордоп к°чІрІлг°н; 

- Хыргыс к°лІ (Кыргыз-К°л) - Чулум дарыясына жакын жайгашкан к°л. Минусадан келген 

кыргыздар аталган к°лдІн жанында жашаган кыштымдардан салык жыйнашчу; 

- Хыргыс Кообы (Кыргыз-Арык) - Бейка дарыясына туташ салынган байыркы кыргыз 

арыктары; 

- Хыргыс орамнары (Кыргыз к°ч°л°рІ) - Табат, Кара Июс дарыяларынын ойдуґуна орто 

кылымдардагы кыргыздар тарабынан салынган д°б° жана аґ тІрІнд°гІ атайын курулган 

коргонуу чектери (фортификациялык курулуштар); 

- Хыргыс Пили (Кыргыз-Бел) - Божие дарыясына чукул орун алган ашуу; 

- Хыргыс-Суг (Кыргыз-Суу): 1.Кичи Абакан дарыясынын куймасы. Бул суу Она дарыясынан 

агып чыгат. Бул жерде аґ уулаган хакастарды алтайлыктар азыр да кыргыздар деп аташары 

маалым (Бутанаев 1995, 190); 2. Энесайдын сол куймасы Кыргыс-Суг деп аталат; 3. Хол 

дарыясынын оґ куймасы; 

- Хыргыс с°°ктери (“Кыргыз бейиттери”) - кыргыздар калтырган к°рІст°н-эстеликтер 

окумуштуулардын далилд°°л°рІнд° Хакас-Минуса ойдуґунун он эки жеринен табылган. Бул 

эстеликтерди хакастар: “кыргыз жоокерлеринин бейиттери” - деп атап келишери маалым; 

- Хыргыс сыххан чол (“Кыргыздар чыккан жол”) - Кобырза дарыясынын жогорку агымындагы 

Хакасиядан Шорияга ашып °тчІ жол (Таштып аймагы); 

- Хыргыс сынрады (“Кыргыз к°рІст°нд°рІ”); “кыргыз к°рІст°нд°рІ” деп аталган эстеликтер 

Минусин ойдуґунда алты ирет эскерилет; 

- Хыргыстар аалы (“Кыргыздар айылы”); Бул ат мени Абакан, Ниня дарыяларынын ойдуґунда 

жайгашкан Іч айыл белгилІІ; 

- Хыргыс тогынган чир (“кыргыз °ндІрІшІ жайгашкан жер”) – Июс дарыясынын аймагында к°п 

сандаган кІл д°б°л°р, к°мІр табылган. Тарыхый булактар бул жерде кыргыздар темир 

иштетишкендигин кабарлайт; 

- Хыргыс узанган жер (“Кыргыз устаканалары”) - Тея дарыясынын °р°°нІ. Бул жерлерде 

кыргыздар ири темир кендерин иштетишкен; 

- Хыргыз хара суг (Кыргыз булактары) – К°кс° дарыясынын °р°°нІ; 

- Хыргыс чолы (кыргыз жолу). 1. Базин Бейка дарыясына туташ казылган байыркы канал. 2. 

Камышта дарыясына жакын жердеги байыркы канал. 3. Аскиз дарыясынын оґ жээк тарабында 

казылган байыркы кыргыздардын сугат каналы. Бул канал Харахач тоосуна чейин 

жеткирилген. ХХ к. баш чендеринде ушул каналдын нугуна жаґыдан сугат системасы 
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салынган. Бул сугат каналдын курулушу байыркы кыргыздардан жогорку геодезиялык жана 

арифметикалык тактыкты, тереґ табигый илим-билимдин болушун талап кылгандыгы 

к°рІнІп турат; 

- Хыргыс Чул (“Кыргыз °з°нд°рІ”); Минусин ойдуґунда жогорудагыдай аталыш менен алты °з°н 

белгилІІ; 

- Хырхыс чазы (“Кыргыз талаасы”); 1. Абакан дарыясы аркылуу Тея жана Аскиз дарыяларынын 

куймаларына чейинки аймактын аталышы; 2. Божие к°лІнІн айланасындагы тІздІктІн 

аталышы; 

- Хыргыс чурты (Кыргыз журту); 1. Рейнгол к°лІнІн жанындагы жердин аталышы; 2. Уйбат 

дарыясынан Капчалыга чейинки жердин аталышы ж.б. 

Кыргыздардын жана тувалардын этностук жана маданий байланыштары эрте орто 

кылымдар мезгилине таандык. Тыва (Тува  туба) этноними да этногенетикалык тереґ алакаларды 

чагылдырат. Этнонимдин «тума», «тумат» формаларындагы аталыштары бар. Туматтар теги 

жагынан кыргыздарга жакын болушкан (Сердобов 1971, 120-121). Туванын жана ТІндІк-Батыш 

Монголиянын аймактарында бул регионго мІн°здІІ эмес таш курчалган к°рІст°нд°рг° °ртт°п 

к°мІІ салтын Минуса ойдуґунан (Хакасия) к°чІп келишкен калкка байланыштырышат. Булар 840-

ж. Уйгур каганатын биротоло талкалаган кыргыздар экендигинде талаш жок (Длужневская 1982, 

122-123). 

Маалыматтар к°рІст°н таштардагы, аска беттериндеги жазууларды байыркы кыргыздарга 

таандык экендигин айгинелейт. Коктулардагы рун сымал жазууларды кыргыздар калтырган, бул 

жерлерден байыркы тІркт°р калтырган эстеликтер илим ч°йр°сІнд° аныктала элек (Длужневская 

1982, 124). Уйгур каганаты талкалангандан соґ, азыркы Туванын аймагы Кыргыз каганатынын 

андан аркы согуштук жеґиштІІ басып алууларынын плацдармына айланган. Кыргыз каганынын °з 

ставкасын Танну-Олага к°чІрІІсІ бул аймактын аскердик-стратегиялык маанилІІлІгІн тастыктай 

алары ырас. Кызыктуусу, дал ушул аймакты тувалардын «кыргыз» уруусу эзелтеден мекендери 

маалым. 917-ж. Борбордук Азиянын чыгыш б°лІгІ монгол тилдІІ кидандардын (кара кытайлар) 

ээлигине °т°т. 917-ж. кийин кыргыздар негизинен азыркы Тува жана Минуса ойдуґуна ээлик 

кылып калышкан (Сердобов 1971, 92-98). 

Кара кидан аскерлери кыргыздар менен азыркы Туванын тІштІгІнд° кагылышкандан соґ 

Имил, Чугучак тарапка ооп кетишкен (История Тувы, 1964, Т.I, 144). Тува XII к. биринчи чейрегине 

чейин Кыргыз каганатынын курамында кала берген. 1199-ж. кыргыздар наймандар менен 

кагылышкан. Ошол эле жылы Чынгыз-хандан качкан наймандардын Буюрук-ханы ТІштІк-Алтай 

тараптан «кыргыздардын ээлиги» болгон азыркы Тувага кире качкан (История Тувы, 1964. Т.I, 

144). 

Тувалардын курамында «кыргыз» этнонимдеринин учурашы, уруулук энтамгаларынын 

кыргыздардын уруулук энтамгалары менен жалпылыгы, тувалардагы «кыргыз» урууларынын 

°кІлд°рІнІн к°п сандуулугу бул этностун калыптанышындагы кыргыздардын басымдуу ролун 

к°рс°т°т. Жазуу булактары, изилд°°л°р туваларда °з алдынча «кыргыз» деген эки уруулук 

аталыш бар экендигин чагылдырат. Мындан сырткары, бул этностук аталыштар узак тарыхый 

убакыттан бери эле белгилІІ (Дулов 1951, 60; Дьяконова 1978, 55). Биринчи Кыргыз сумону 

Салчак кошунунун курамына кирип, Сайзыг-Гол, Эрзин, Нарын дарыяларына туташ жерлерди, ал 

эми калгандары Танну-Оланын ТІштІк аймактарын жердешкен. 1913-ж. бул Кыргыз сумону 1200-

1500 адамды тІзг°н. Бейге-Хошундун курамына кирген экинчи Кыргыз сумону (аймактын 

монголча аталышы) Саян тоолорун жана анын этектерин мекен кылышкан. Атактуу иликт°°чІ 

Н.Ф.Катанов «Кыргыз уруусунун °кІлд°рІн Чаа Хол, Шаган, Арысу, Элли-Хэм, Чадан, Бош-

Хемчик жана Улуг-Хемден да жолуктурган» (Дулов 1951, 60). Соґку мезгилдеги жІргІзІлг°н 

иликт°°л°рд° тува-кыргыздардын компакттуу жашаган Іч жери такталган. Изилд°°чІл°р аларды 

энесай кыргыздарынын урпактары экендигин белгилешет. Бул маалыматтар т°м°нд°гІд°й: Терс-

Хол (ТІштІк-Чыгыш Тува) - 166 тІтІн; Эрзин аймагы - 444 тІтІн; Улуг-Хем - 721 тІтІн, Овюр - 66 

тІтІн; баары - 1462 тІтІн тува-кыргыздар бар (Сердобов 1971, 107). Жайгашуунун мІн°зІ 

чагылдыргандай, келгин кыргыздар аскер кІчІ менен ыґгайлуу жерлерди ээлешкендигин бІгІн 

да байкоого болот. Кыргыздардын айрым б°лІгІ башка уруулар менен да жуурулушкан. Буга, 

болжолу уйгур тектІІ болгон «кыргыз-ондор» уругун мисал катары келтирІІг° болот (Сердобов 

1971, 107). ТІштІк-Чыгыш Туванын калкынын теґ жарымын «кыргыз» уруусунун °кІлд°рІ 

тІзг°н. К°чм°н чарбалуу кыргыздар 1923-ж. административдик реформага чейин °з алдынча 

сумонду (Салчак кошуну) тІзІшк°н. Жандыктан кара мал, топоз, эчки, кой, жылкы °стІрІшк°н. 
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Кыргыздар башка этностук топторго (урууларга) салыштырмалуу оокаттуу, бай жашашкан. 

Тилдери дээрлик монголдошуп, тувача тІшІнб°й калышкан (Âайнштейн 1954, 164-165). 

Байыркы кыргыздардын с°°ктІ °ртт°п к°мІІ салты СІт-Хол аймагында жашаган 

«ондар-кыргыз» уруусунун °кІлд°рІнІн эстеринде сакталып калган. Бул уруунун °кІлд°рІ 

кайсыл бир °тк°н мезгилдерде с°°ктІ °ртт°п к°мІшк°ндІгІн эскеришкен (Потапов 1966, 12). 

Ал эми Эрзиндик тува-кыргыздардын сыйынган тоосу Хайырахан деп аталчу (Дьяконова 1978, 

56). 

Этногенетикалык жалпылыкты уруулук энтамга параллелдери да аныктайт. Эґ 

кызыктуусу, башкыр-кыргыз, хакас-кыргыз, тува-кыргыздардын энтамгаларына кытай 

булактарында эскерилген кыргыздардын энтамгасы жана бІгІнкІ кыргыздардын уруулук 

энтамгалары менен толук дал келет. Тува-кыргыздарынын энтамга белгилери:  

 

Азык тамга кыргыс (тува) 

 

 

 

 

 

Козугуна (азык) кыргыс (тува)  

 

 

Жалпысынан, «кыргыз» этнониминин (топониминин) таралуу ареалын, кыргыздардын 

тІрк-монгол тилдІІ башка элдердин этногенезине тийгизген таасири, анын эбегейсиз зор 

ареалга таралуусу иликтенди. Тарыхый булактар, фольклордун маалыматтары менен катар 

энтамга белгилеринин, топонимиялык ж.б. булактардын маанилІІлІгІ аныкталды. Колдо бар 

маалыматтардын дээрлиги «кыргыз» этнокомпоненттеринин тектеш тІрк жана монгол тилдІІ 

элдердин этностук тарыхына, маданиятына кыргыздардын тийгизген тІз таасирин чагылдырат.  
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Бап II. Кыргыздардын этностук курамынын (эл катары) 

калыптануусунун эволюциясы 

 

2.1.Кыргыздардын этностук курамынын байыркы катмары 

(á.ç.÷. III ê. - á.ç. Õ ê. ÷åéèíки мезгил) 

 

Кыргыздардын этностук курамы Саян-Àëòàé (ÒІøòІê Ñèáèðь), Ìîíãîëèÿ, ×ûãûø 

ÒІðêñòàí, Орто Азия, Тибет жана аларга жамаатташ аймактарды эзелтеден мекендеп келген 

áàéûðêû óðóóëàð, элдер менен байыртадан алакалаш болуп келІІä°. Бул олуттуу маселе 

Â.Â.Бартольд, А.Н.Бернштам, Ї.К.Караев, Ñ.Ì.Àáðàìçîí, Â.Я.Бутанаев, Ю.С.Худяков, 

Т.К.Чороев, И.Б.Молдобаев, Д.Г.Савинов ж.б. окумуштуулардын изилд°°л°рІнд° чагылдырылып 

жІр°т. Кыргыздардын этностук калыптануусу эл аралык, республикалык деґгээлдеги 

симпозиумдарда, илимий жыйындарда талкууланып келІІд°, ошол эле учурда 1956, 1994, 2003-

жж. °тк°н илимий симпозиумдарда да бир катар маселелерге к°ґІл бурулду. Анда этностук 

тарых, этногенез маселелери менен катар, кыргыздардын материалдык, руханий 

маданияттарынын ургаалдуу проблемалары к°т°рІлг°н. Эмгекте кыргыз элинин эволюциялык 

калыптануусунун негизги этаптары жана эґ байыркы этностордун бири болгон кыргыздардын 

курамына кирген этностук компоненттер, алардын кыскача тарыхы, лингвистикалык 

аныктамасы, таралуу ареалы, башка тІрк-монгол элдеринин курамындагы параллелдери, кыргыз 

этносунун курамына кирген болжолдуу мезгилдери сыпатталды. БІãІíêІ êûðãûçäàðäûí 

курамынан байыркы доорлорго (эзелки хунну, ê°°í° кыргыз (тІðê) äîîðëîðó, á.ç.÷. III ê. - á.ç. Õ ê. 

÷åéèí) òààíäûê êûðãûç, îãóç, êûï÷àê, òóíãóñ-ìàíæóð, óãðî-фин ж.б. этнокомпоненттерин 

áàéêîîãî áîëîò. Æîãîðóäà àòàëãàí ýòíîêîìïîíåíòòåðäèí êûðãûç ýòíîñóíóí êóðàìûíà êèðãåí 

ìåçãèëäåðè óçàê òàðûõûé äîîðëîðäó êó÷àãûíà êàìòûéò. Ò°ì°íä°ãІ êûðãûç óðóóëàðûíûí 

(óðóêòàðûíûí) àéðûìäàðûíûí òåãèíå æІðãІçІëã°í èëèêò°°ë°ðä°í ýëèáèçäèí áàéûðêû òåêòІІ ýë 

ýêåíäèãèíåí ñûðòêàðû, àíûí ê°°í° ìàäàíèÿòûí, áàéûðêû äèíèé òІøІíІêò°ðІí (òîòåìèçì, 

øàìàíèçì æ.á.), чарбалык укладдарын, ìàìëåêåòòèê-саясий жана административдик курулушун, 

ìàìëåêåòòèê-êîîìäóê òèòóëàòóðàñûí, àñêåðäèê-ñàÿñèé °íІãІІñІí, êûðãûç óðóóëàðûíûí Åâðàçèÿ 

ìåéêèíäèãèíäåãè ìèãðàöèÿñûíûí, кошуна жана башка мамлекеттер менен болгон °ç àðà 

äèïëîìàòèÿëûê-ñàÿñèé àëàêàëàðûí æ.á. ê°ðІІã° áîëîò. Áóë ìààëûìàòòàð äàðåêòІІ òàðûõûé 

æàçìà áóëàêòàðãà, орто кылымдардагы авторлордун эмгектерине, èëèìèé èëèêò°°ë°ðã°, оозэки 

чыгармалардын, ýëäèê ñàíæûðàíûí ìààëûìàòòàðûíà, êûðãûçäàðäûí ìèôîëîãèÿëûê òІøІíІêò°ðІí°, 

ýëäèê èëèì-билимдердин каражаттарына таянылып иликтенди. Иликт°°ë°ðІáІçä° ê°ï÷ІëІê 

êûðãûç óðóóëàðûíûí òåãè Åâðàçèÿíûí, °çã°÷° ÒІøòІê Ñèáèðäèí (Ñàÿí-Àëòàé, Ìîíãîëèÿ æàíà àãà 

æàìààòòàø àéìàêòàð), Батыш Кытайдын, Борбордук Азиянын (Орто Азия) ж.б. этностук-маданий 

÷°éð°ñІ менен тамырлаш экендиги такталды. Алар т°ì°íêІë°ð: áóéëà á°ðІ (á°ðІ), àçûê, à÷û 

(áàãûø, мундуз), àé òàìãà (ñàðóó), адигине, àêìàí (ìóíäóç), àê ІéëІІ ìóíäóç (ìóíäóç), àþó (àâàò, 

á°ðІ, ÷åêèð ñàÿê), àâàò, àëåò (ñîëòî), àëàãûð (ìîґîëäîð), àáàêàí (ìóíäóç), àëàê÷ûí (ñàðóó), àòàí 

(áàãûø), áóóðàõàí (æîî êåñåê), áàé ò°á°ò (êûòàé), баянды (жедигер), áàéòåðåê (ñàðû áàãûø), 

áàðãû, áàñûç, áóêà (êàґäû), áàéñó (ñàðóó), áóóðàëàð (ä°°ë°ñ), á°ã°æІ (êûòàé), á°ðІ, áèëäèð (áóãó), 

áàãà÷û (ìóíãóø), áå÷åí (÷îґ áàãûø), áàÿò (òåéèò), áàðàê (æîðó, ñàÿê), áàãûø, áàëûê÷û (êûòàé, 

ñàðóó), áû÷ìàí (àçûê), áàêøûëàð (ìóíãóø), áóãó, ã°клеґ (òåéèò), òІêòІІ êóðò, êûçûë êóðò 

(ä°°ë°ñ, ñàðóó), æåòè óðóó (ñàðóó), æîîêåñåê, æåäèãåð, æåòèãåí, æåëäåґ (áàðãû, áóãó), êàéäóóëàò 

(ñàÿê), êàðäû (êóø÷ó), êàðãà (ìîґîëäîð, ñàÿê), êàë÷à (áàðãû, áîñòîí, æîðó, êàðà áàãûø, òåéèò), 

êóäàéëàò (áàñûç), êàøêà (áàñûç, ñàðû áàãûø, òåéèò), êàìàí (áàñûç, ñîëòî), êàðà óñóí (êåñåê), 

ñàðû óñóí (êåñåê), êàґäû, êóó ñ°°ê (ìîґîëäîð), êûï÷àê, òåéèò, ìàíãûò (ìóíãóø), îí îê (êóø÷ó), 

îòóç óóë, îðãó, ñîëòî, ñîêîëîê (ìóíãóø), ñàðû áàãûø, ñàðòòàð, ìóíãóø, òóáàé (ñàðóó), òàòà (ñîëòî), 

òàòàð (ìóíãóø), òóóìà òóêóì (íàéìàí), ò°ðä°ø (êûòàé), òîãóç (áàãûø), óðàíõàéëàð 

(òûíûìñåéèò), І÷ îê (áàñûç), ÷îò (àâàò), ÷åðèê æ.á.  

Кыргыздардын эл болуп калыптануусунун эволюциялык этаптарын жана анын курамына 

кирген этностук компоненттерди Іч катмарга б°лІп алууга болот: 

1. Б.з.ч. III – б.з. Х кк. Байыркы катмар 

2. ХI – ХVI кк. Орто катмар 

3. XVII – XIX кк. Соґку катмар. 
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Кыргыздардын эл болуп калыптануусунун байыркы катмарын болжолдуу эки 

этапка б°лІп алууга болот: 

1. Б.з.ч. III - б.з. V кк. - кыргыздардын Чыгыш ТІркстан (Батыш Кытай, Ички Азия), 

Теґиртоо жана ага жамаатташ жерлерде байырлаган мезгилинде, кыргыздарга Минуса 

ойдуґуна жана ага чектеш аймактарга журт которгонго чейин келип кирген этнокомпоненттер 

т°м°нкІл°р: т°рд°ш (кытай), канды (канглы), отуз уул, жетиген, кайдуулат, бугу, калча (баргы, 

жору, кара багыш, тейит), кара усун (кесек), сары усун (кесек), кыпчак, б°рІ, т°°л°с, мундуз, 

бука (каґды). ж.б.  

2. Б.з. VI-X кк: кыргыздардын Минуса ойдуґуна жана ага чектеш аймактарга 

хуннулардын, айрым маалыматтар боюнча (б.з. V к.) жуан-жуандардын (аварлардын) кысымы 

астында журт которушуп байырлаган мезгили, IX к. орто чендеринде (840-ж.) Борбордук 

Азиянын мейкиндиктерине чыккандан соґку кирген этнокомпоненттер: адыгине, áóéëà á°ðІ 

(á°ðІ), àçûê, à÷û (áàãûø, мундуз), àé òàìãà (ñàðóó), àêìàí (ìóíäóç), àê ІéëІІ ìóíäóç (ìóíäóç), 

àþó (àâàò, á°ðІ, ÷åêèð ñàÿê), àâàò, àëåò (ñîëòî), àëàãûð (ìîґîëäîð), àáàêàí (ìóíäóç), àëàê÷ûí 

(ñàðóó), àòàí (áàãûø), áóóðà õàí (æîî êåñåê), áàé ò°á°ò (êûòàé), баянды (жедигер), áàé òåðåê 

(ñàðû áàãûø), áàðãû, áàñûç, áóêà (êàґäû), áàéñó (ñàðóó), áóóðàëàð (ä°°ë°ñ), á°ã°æІ (êûòàé), 

á°ðІ, áèëäèð (áóãó), áàãà÷û (ìóíãóø), áå÷åí (÷îґ áàãûø), áàÿò (òåéèò), áàðàê (æîðó, ñàÿê), 

áàãûø, áàëûê÷û (êûòàé, ñàðóó), áû÷ìàí (àçûê), áàêøûëàð (ìóíãóø), áóãó, ã°клеґ (òåéèò), 

òІêòІІ êóðò, êûçûë êóðò (ä°°ë°ñ, ñàðóó), æåòè óðóó (ñàðóó), æîîêåñåê, æåäèãåð, æåòèãåí, 

æåëäåґ (áàðãû, áóãó), êàéäóóëàò (ñàÿê), êàðäû (êóø÷ó), êàðãà (ìîґîëäîð, ñàÿê), êàë÷à (áàðãû, 

áîñòîí, æîðó, êàðà áàãûø, тейит) ж.б. 

а) Б.з. VI–X кк. чектеринде кыргыздардын курамына Борбордук Азиядагы тунгус-

манжур, самодий тилдІІ элдерден (уруулардан) келип кирген этнокомпоненттерге болжолдуу 

тІрд° т°м°нкІл°рдІ киргизІІг° болот: мангыт (мунгуш), билдир (бугу), алагыр (моґолдор), 

ботугур (саруу), тубай (саруу), б°г°жІ (кытай), желдеґ (бугу), т°б°й, эштек ж.б. 

б) Уйгур-огуз этнокомпоненттери (болжол менен б.з. V-X кк.): геклеґ (тейит), текреґ 

(тейит), акман (мундуз), тІктІІ курт (д°°л°с, саруу), кызыл курт (д°°л°с, саруу), уйгур (мунгуш), 

уйгур булга (найман), жедигер, баят (тейит), бечен(ек) (чоґ багыш), баянды (жедигер) ж.б. 

Êûðãûçäûí ýë áîëóï êàëûïòàíóó ïðîöåññèíèí ýêèí÷è ýòàáûíà áîëæîë ìåíåí 

á.ç. XI-XVI êê. ìåçãèëäåð êèðåò. Áóë ýòàïòû ò°ì°íêІ тарыхый доорлорго б°ëІï êàðîîãî 

áîëîò:  

1. Êàðà êûòàé (êèäàíäàð), ìîґãîë ÷àáóóëäàðû æàíà êûðãûç óðóóëàðûíûí 

(ìàìëåêåòèíèí) ×ûнãûç-õàí íåãèçäåãåí ìîнгол империясынын курамындагы мезгилинде 

келип кирген этнокомпоненттер (XII-XIII êê.). 

2. Кыргыздардын курамына Моголистан мамлекетинин курамындагы мезгилинде 

келип кирген этнокомпоненттер (XIV-XVI êê.). 

Иликт°°л°р, тарыхый булактардын маалыматтары найман, кереит (д°°л°с), меркит 

(д°°л°с), муркут (д°°л°с), ахна (мунгуш), аргын (кесек), кодогочун (мунгуш), моґолдор, баарын, 

монгол (багыш), токмок (ават, саяк), б°г°н°к (моґолдор), ардай (саруу, баргы), б°° найман 

(найман), чоро (чекир саяк), чогорок (тейит), т°м°н жете (багыш), кара кытай (кытай), кытай, 

дархан (чекир саяк), оторчу (саруу), дуулат (саяк), сарай (б°рІ), могол (ават), ногой (кытай, чекир 

саяк), жалайыр (солто), коґурат, кара кунас (жору), миґ кытай (баргы, жедигер), сулдуз (мундуз) 

ж.б. жогоруда аталган доордун алкагында кыргыздардын этностук курамына жуурулушкандыгын 

тастыктайт. 

Соґку катмарга кыргыздардын курамына XVII–XIX кк. кирген калмак, казак, уйгур ж.б. 

этнокомпоненттер кирет. Аларга чала казак (солто), сарт калмак, калмак (багыш), уйгур 

(тейит), калмакы (басыз), калмактар (тейит) ж.б. кирет.  

 

 

2.1. Байыркы катмар (биринчи этабы) 

 

Бери болгондо, б.з.ч. III к. тарыхта белгилІІ кыргыздардын жана Кыргыз мамлекетинин 

этностук курамын тактоо °т° татаалга турат. Мамлекеттик жана этностук чек аралар °т° бат 

°зг°рІлІп турган шарттарда элдин этникалык курамы да бир кылка болуп турган эмес. Айрым 

учурларда бир эле этникалык аталыш (мисалы, кыргыз, туба, мажар, каґды, кыпчак, печенек, 

огуз, татар ж.б.) башка бир аймактардан да кездешкен учурлар арбын кездешет. Мамлекеттин, 
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уруулук бирикменин, уруунун курамдары, салыштырмалуу саны бат °зг°рІп турган. Бул 

этникалык процесстер ошол доорлордогу тарыхый, экономикалык кырдаалдардан к°з каранды 

болгон. Кытай тилдІІ жана мусулман жазма булактарында белгилІІ болгондой Кыргыз 

каганатынын курамына к°з каранды башка элдер, уруулар (жазма булактарда – кыштымдар) 

жашаган аймактар да кирген. Илимде белгилІІ болгон маалыматтар т°м°нкІ этностук 

компоненттерди кыргыздардын курамына кирген эґ байыркы катмар экендигин айгинелейт:  

Êûï÷àê - êûðãûçäûí ýґ èðè æàíà áàéûðêû óðóóëàðûíûí áèðè. Ãåíåàëîãèÿëûê 

ìààëûìàòòàð áîþí÷à êûï÷àêòàð è÷êèëèêòåð (Áóëãà÷ûëàð) óðóóëóê òîáóíóí êóðàìûíà êèðèøåò. 

Êûï÷àêòàð - îðòî êûëûìäàðäàãû êІ÷-êóáàòòóó óðóóëóê áèðèêìåëåð êàòàðû áåëãèëІІ áîëóøêàí. 

Êûðãûç-êûï÷àêòàðäûí æàéãàøêàí àðåàëû °ò° êåíåí àéìàêòàðäû êó÷àãûíà êàìòûéò. Áóë óðóóíóí 

°êІëä°ðІ Îø, Жалалабат, Áàòêåí, ×Іé îáëóñòàðûíàí ñûðòêàðû, Їçáåêñòàíäûí Àíæèÿí, Íàìàíãàí, 

Òàæèêñòàíäûí Æåðãåòàë, Øààðòóç, Òîîëóó Áàäàõøàí àéìàêòàðû, ÊÝÐäèí Øèíæàґ Àâòîíîìèÿëóó 

îáëàñòûíûí àéðûì æåðëåðèí ìåêåíäåï êåëèøåò. Êûï÷àêòàð æ°íІíä°ãІ àëãà÷êû ìààëûìàòòàð 

êûòàé æûë áàÿíäàðûíàí áåëãèëІІ. Àíäà (á.ç.÷. 201-æ.) õóííóëàð áàãûíäûðãàí æàíà àëàðäûí 

мамлекетинин курамына кирген “кюсше” аттуу (кытай транскрипциясында) журт áàÿíäàëàò 

(Áè÷óðèí 1950, 1, 50). Башка булактарда “кюс-ше”, “кин-ча”, “хи-áè-са” формаларында да кезигет. 

Кыпчактар энесайлык кыргыздардын батыш тарабынан (Иртыш) коьшу турушкан (Урстанбеков, 

×îðîåâ 1990, 97). Óéãóð êàãàíû Ìîþí ×óðäóí ýñòåëèãèíäå (751-æûë) êàãàíäûí òІðê-êûï÷àêòàð 

ìàìëåêåòèíäå 50 æûë òàêòà îëòóðãàíäûãû áàÿíäàëàò (Îðõîí-Åíèñåé òåêñòåðè, 128-áåò; Ìàëîâ 1959, 

34, 38). Ìàõìóä Êàøãàðè êûï÷àêòàðäû êûðãûç, îãóç, òóõñè, ÿãìà, ÷èãèë æàíà ÷àðóêòàð ìåíåí áèðãå 

òàçà òІðê òèëèíäå ñІéë°ã°íІí áåëãèëåéò (Ìàõìóä Êàøãàðè Ò.I.-С.66). Кыпчактар мусулман жазма 

булактарында “кыфчак”, “кыбчак”, орус жыл баяндарында “половец”, ”половцы”, áàòûø æàçìà 

булактарында “куман”, “коман” формаларында эскерилет. Кыпчактар ж°íІíä°ãІ òàðûõûé 

ìààëûìàòòàðäûí °ò° êåíåíäèãè, áóë óðóóëóê áèðèкìåíèí êІ÷-êóáàòûí, кенен мейкиндиктеги 

этностук ч°éð°ä°ãІ ээлеген ордун даана чагылдырган. Мындан сырткары, òІðê òèëäåðèíèí 

ãåíåоëîãèÿëûê êëàññèôèêàöèÿñûíäà áàòûø õóííó ãðóïïàñûíäàãû êûï÷àê áóòàãûíûí áîëóøó îðòî 

êûëûìäàãû áóë ýëäèí êèéèíêè êàçàê, êàðà êàëïàê, òàòàð, áàøêûð, êóìóê, êàðà÷àé, áàëêàð, ê°÷ì°í 

°çáåêòåð, êîґóðàò, êàòàãàí, лакай ж.б. элдердин кечки этностук жІçІíІí áèðîòîëî êàëûïòàíûøûíà 

òèéãèçãåí ÷å÷ІІ÷І ðîëóí àíûêòàé àëàò. Îøîíó ìåíåí áèðãå, êûï÷àêòàðäûí òІøòІê àëòàéëûêòàð, 

êûðãûç, òІðêì°í, óéãóð æ.á. ýëäåðäèí ýòíîãåíåçèñèíå òèéãèçãåí îð÷óíäóó îðäó èëèìäå ýáàêòàí 

далилденип келет. Кыпчактардын эрте орто кылымдардан соґку ìåçãèëäåðãå ÷åéèíêè ýòíèêàëûê 

æàíà ñàÿñèé òàðûõûí èëèêòåï êàëûáûíà êåëòèðІІ òàðûõ èëèìèíäåãè òîëóê ÷å÷èëáåãåí ìàñåëå 

áîéäîí êàëóóäà (Êóçååâ 1974, 169). Áîëæîëó, VII ê. àÿãûíàí êûï÷àêòàð Ñàÿí-Àëòàé òîîëîðóíà 

æàìààòòàø æåðëåðäè ìåêåíäåøêåí æå êîґøó àéìàêòàðäàí æóðò êîòîðóøêàí. Ã.Å.Ãðóì-

Ãðæèìàéëîíóí ïèêèðèíäå êûï÷àê óðóóëàðû àëòàé äèíëèíäåðèíèí áàòûø êàíàòûí òІçІøê°í, á.ç.÷. 

III ê. õóííóëàð òàðàáûíàí áàø èéäèðèëãåí äåãåí ê°ç êàðàøûí òààíûìàë èëèêò°°÷І Ì.È.Àðòàìîíîâ 

êîëäîï ÷ûêêàí (Ãðóì-Ãðæèìàéëî 1926, 57-59; Àðòàìîíîâ 1962, 420). Áóë èëèìèé òûÿíàêòàð êûòàé 

æàíà ìóñóëìàí æàçìà áóëàêòàðûíà òàÿíûëûï àéòûëãàí. Àíäà áóë àéìàê Èðòûø äàðûÿñûíûí 

æîãîðêó æàíà îðòîґêó àãûìäàðûíà òóø êåëåò (Êóçååâ 1974, 169). ×ûãûø ìóñóëìàí áóëàêòàðûíäà 

êûï÷àêòàð Èáí Õîðäàäáåê òàðàáûíàí àëãà÷ èðåò ÕI ê. ýñêåðèëåò. Áóë óðóóëóê áèðèêìå VIII-IÕ êê. 

êèìàêòàð ìåíåí ýòíîñàÿñèé êàðûì-êàòíàøòà áîëóï òóðóøêàí. Áóë ýëäåðäèí ýòíèêàëûê 

ìàäàíèÿòûíûí ìІí°çІíä° àéûðìà÷ûëûêòàð êèìàê æàíà êûï÷àêòàðäûí ýòíèêàëûê áàøàòûíûí áèð 

íóêòàí êåëèï ÷ûãàðûí äàëèëäåáåéò (Êóìåêîâ 1972, 42-44). Õ ê. òàðòûï, êûï÷àê óðóóëàðû ýêè 

áàãûòêà – òІøòІêê° (Ìàâåðàííàõð), áàòûøêà - Âîëãà áîþíà æóðò êîòîðî áàøòàøêàí æàíà áóë 

ïðîöåññ °çã°÷° ÕI ê. êІч ала баштайт. Дал ушул мезгилден Сырдарыя жана Арал деґèçèíèí 

àéëàíàñûíäàãû æåðëåð “Кыпчак талаалары” - “Дешт и-Кыпчак” деп атала баштаган. Кыпчак 

óðóóëаðûíûí êІ÷ àëûï áàòûøòû ê°çä°é æóðò êîòîðóóñó ïå÷åíåãäåðäè òІøòІê îðóñ òàëààëàðûíà 

ê°÷Іï êåòІІñІí àðãàñûç êûëãàí. ÕI-ÕIII êê. Èðòûøòàí Äóíàéãà ÷åéèíêè ýáåãåéñèç çîð àéìàê 

жалпысынан ”Кыпчак талаасы” деген ат менен белгилІІ áîëóï êàëãàí. Êûï÷àêòàðäûí ñàÿñèé-

ñîãóøòóê êІ÷-êóáàòûíûí òóó ÷îêóñó ÕII ê. òàðòûï, ÕIII ê. áèðèí÷è îí æûëäûãûíà òóóðà êåëãåí. 

Êûï÷àêòàð áîðáîðëîøêîí ìàìëåêåò òІçІøï°ã°íІ ìåíåí ýáåãåéñèç çîð àéìàêêà Іñò°ìäІê 

êûëûøûï, îøîë äîîðëîðäóí °ò° ìààíèëІІ òàðûõûé îêóÿëàðûíà °ç èçèí êàëòûðûøòû (Êóçååâ 1974, 

171). Ìîíãîë æàïûðûãûíûí òóøóíäà êûï÷àê óðóóëàðûíûí áèð á°ëІãІ áàñûï àëóó÷óëàðãà áàø èéèï 

áåðèøñå, àéðûìäàðû Ïàííîíèÿãà (àçûðêû Âåíãðèÿ), Áàëêàí æàðûì àðàëûíà ê°÷Іï °òІøê°íІ 

ìààëûì. Áàòûé õàí íåãèçäåãåí Àëòûí Îðäîíóí íåãèçãè á°ëІãІí êûï÷àê óðóóëàðû òІçІøê°í æàíà 

àíûí áàòûøêà êàðàé æîðòóóëóíà êûï÷àêòàð °ò° æèãåðäІІëІê ìåíåí êàòûøêàíäûãûí òàðûõûé 

áóëàêòàð òàñòûêòàéò. Øàìàí äèíèí òóòóíгàí êûï÷àêòàðäûí, àëàð ýýëåãåí àéìàêòûí ýòíèêàëûê 
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àáàëû áèð êûëêà áîëãîí ýìåñ æàíà áóë èðè óðóóëóê áèðèêìå °ç êóðàìûíà êèìàê, êûðãûç, ïå÷åíåã, 

áóëãàð, õàçàð, áåðåíäåé, èñòÿê, æ.á. óãðî-ôèí ýòíîêîìïîíåíòòåðèí ñèґèðèøêåí. Ìûíäàí ñûðòêàðû, 

áІãІíêІ êàçàê, êàðàêàëïàê, áàøêûð, ëàêàé, êûðãûç, òІðêì°í, àëòàé, íîãîé, êðûì òàòàðëàðû æ.á. 

òІðê òèëäІІ элдердин курамдарындагы “кыпчак” уруулары эь ири этнокомпоненттер болуп 

ýñåïòåëåò. Áóë íåãèçäІІ ôàêòûëàð êûï÷àêòàðäûí àòàëãàí ýëäåðäèí êàëûïòàíûøûíà òèéãèçãåí 

таасирин чагылдыра алат. “Кыпчак” этнокомпоненти кыргыздардын этногенезисинде °çã°÷° ðîëãî 

ýý. Áóë îð÷óíäóó ìàñåëåãå Ñ.Ì.Àáðàìçîí äà °ç èëèêò°°ë°ðІíä° êàéðûëûï êåòåò (Àáðàìçîí 1990, 

55). Òààíûìàë òІðêîëîã-îêóìóøòóó Í.À.Áàñêàêîâ êûðãûç òèëèíèí êàëûïòàíûï °íІãІøІíä°ãІ 

êûï÷àê òèëèíèí òèéãèçãåí òààñèðèí °çã°÷° áåëãèëåéò (Áàñêàêîâ 1962, 297). ×ûíäûãûíäà ýëå, 

êûðãûç òèëè òІðê òèëäåðèíèí ãåíåàëîãèÿëûê êëàññèôèêàöèÿñûíäà ÷ûãûø õóííó ãðóïïàñûíäàãû 

°çã°÷°ë°íã°í êûðãûç-êûï÷àê áóòàãûíà êèðåò. Áóë ôàêò êûðãûç òèëèíå îðòî êûëûìäàðäàãû 

кыпчак тилинин тийгизген таасирин бекемдей алары ырас. 

Êûðãûç-êûï÷àê ýòíèêàëûê àëàêàëàðû áîëæîëó, á.ç.÷. III ê. ýëå áàøòàëãàí áîëóó êåðåê. 

Áóë ïðîöåññ êûï÷àê óðóóëàðûíûí ê°÷ì°íä°ð äІéí°ñІíä°ãІ ñàÿñèé-ñîãóøòóê êóáàòûíûí 

°ñІøІí°í óëàì êІ÷ àëà áàøòàéò. “Кыпчак” этнокомпоненти кыргыздардын курамына эрте орто 

êûëûìäàð ìåçãèëèíäå ýëå êèðІІñІ òîëóê ìІìêІí. Êûðãûçäûí êûï÷àê óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû 

óðóê àòàëûøòàðû, ýíòàìãàëàðû ìåíåí êàçàê-êûï÷àê, êàðàêàëïàê-êûï÷àê, íîãîé-êûï÷àê, 

áàøêûð-êûï÷àêòàðäûí êóðàìäàðûíäàãû ýòíîíèìäåð, ýíòàìãà áåëãèëåðèíèí îðòîñóíäàãû 

ýòíîãåíåòèêàëûê æàëïûëûêòàð àíûêòàëäû. Áóë ìàñåëå áîþí÷à Ð.Ã.Êóçååâäèí äàëèëäІІ 

ôàêòûëàðãà íåãèçäåëãåí èëèìèé ïèêèðëåðè áàð (êàðàґûç: Êóçååâ Ð.Ã. 1974, -С.172-175). 

Áóãó - îґ êàíàòòàãû èðè óðóóëàðäûí áèðè (Àòòîêóðîâ 1995, 112). Áóë óðóóíóí êåëèï 

÷ûãûøû, òåãè æ°íІíä°ãІ óëàìûø-ñàíæûðàëàð êûðãûçäàðäûí áàéûðêû òîòåìдèê èøåíèìäåðèí 

чагылдырат. Этнонимдин параллели “пуга” формасында хакастардын курамында бар (Бутанаев 

1990, 80). Â.Áанг кытай жылбаяндарында эскерилген “пу-гу” этнонимин хунну жана телелердеги 

àñêåðäèê òèòóë-этноними менен байланышта карайт. “Бугу  áóãóã - àñêåð áàø÷ûñû, îґ æå ñîë 

канаттын аскер жетекчиси” (Зуев 1960, 108). Àðèéíå, VIII ê. áóãóëàðäûí ëîêàëдашуусу òàêòàëà 

ýëåê. Àéðûì êûòàé òèëäІІ áóëàêòàð áóãóëàðäû áà-å-ãó(áàéûðêó) æàíà äî-ëàí-ãý (òåëåíãèò) 

óðóóëàðûíà êîøóíà æàéãàøêàí óðóó êàòàðû ýñêåðèøêåí (Çóåâ 1960, 108). Òåëå 

êîíôåäåðàöèÿñûíûí êóðàìûíà êèðãåí áóãóëàð VIII ê. îðòî ÷åíäåðèíåí òàðòûï Óéãóð 

êàãàíàòûíà áàø èéèï êàëûøêàí (Ãóìèëåâ 1993, 370). Ýòíîíèìäèí ýêèí÷è ìààíèñè òîòåìäèê 

æàíûáàðäû òóþíòàò æàíà àë òîòåìäèê ñûéûíóó îáґåêòèñè êàòàðû áàéûðêû òІðê äîîðóíàí 

áåëãèëІІ (Áîðãîÿêîâ 1976, 57). Ñ.Ì.Àáðàìçîí äà óøóë ïèêèðäè êóáàòòàï, °ç èëèêò°°ë°ðІíä° 

äàëèë êàòàðû ÌІéІçäІІ-Ýíå æ°íІíä°ãІ ñàíæûðàãà òîêòîëîò (Àáðàìçîí 1990, 298-302). Áóãó 

æàíûáàðû àëãà÷, áèð ãàíà óðóêòóí ñûéûíãàí òîòåìè áîëóó êåðåê. Үñò°ìäІêê° ýý áîëãîí óðóêòóí 

òîòåìè °çІí° áàø èéãåí, ê°ç êàðàíäû óðóêòàðäûí òîòåìäåðèí ñІðІï ÷ûãàðûï, áІòêІë óðóóíóí 

ýí÷èëІІ àòû îøîë òîòåìäèí àòû ìåíåí àòàëà áàøòàøû ìІìêІí äåñåê áîë÷óäàé. ×ûãûøòààíóó÷ó 

Ä.Å.Õàéòóí äà °ç èçèëä°°ë°ðІíä° óøóíäàé æûéûíòûêêà êåëãåí. ÒІøòІê Ñèáèðäåãè æ.á. òІðê 

òèëäІІ элдердин ишенимдериндги “бугу” жана “бука” тІøІíІêò°ðІ ìèôîëîãèÿëûê áèð 

æàíûáàðäû àíûêòàãàíûí áèð êàòàð èëèêò°°ë°ð òàñòûêòàéò (Åãîðîâ 1985, 128-133). 

Êàґãûð - àçûê óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê. Àéðûì ìààëûìàòòàðäà ãåíîíèì êàòàðû 

баяндалат. Этнонимди орто кылымдардагы “кангар” этникалык аталышы менен байланышта 

êàðîîãî íåãèç áàð. Âèçàíòèÿ èìïåðàòîðó Êîíñòàíòèí Áîãðÿíðîäíûé (905-959-ææ.) êàíãàð 

óðóóëàðûí ïå÷åíåãäåðäèí áàéûðêû àòàëûøû, òàãûðààê àéòêàíäà, X ê. ñîãóø÷àë, òûí÷û æîê, àê 

ñ°°ê ïå÷åíåã óðóóëàðûíûí áèð á°ëІãІ óøóë àò ìåíåí áåëãèëІІ áîëãîíäóãóí æàçàò (Êëÿøòîðíûé 

1964, 163-164). Ð.Ã.Êóçååâ áèð êàòàð äàëèëäІІ ìààëûìàòòàðãà òàÿíûï, êàíãàð-ïå÷åíåãäåðäèí 

æàëïû áèð àòàëûøû áîëãîí äåãåí æûéûíòûêêà êåëåò (Êóçååâ 1974, 174). Ýòíîíèìäè áàéûðêû 

êàíãþé  êàíãõà  êåíãåðåñ  êàíãëû  êàґëû ýòíèêàëûê àòàëûøûíûí áèð âàðèàíòû êàòàðû 

êàðîî çàðûë. À.Ò.Êàéäàðîâ áóë ýòíîíèìäèí òІðäІІ áóëàêòàðäàãû âàðèàíòòàðûí æàëïûëàãàí áåø 

òîïêî á°ë°ò (Êàéäàðîâ 1985, 42-43). Àë ýìè È.Ìàðêâàðò êàíãàðëàðäû Îðõîíäîãó æàçóó 

эстеликтериндеги эскерилген кенгерестер менен жалпылыкта караган алгачкы к°ç êàðàøûí 

àéòêàí. Èáí Õîðäàäáåêòèí æàçãàí ìààëûìàòòàðûíäà Сырдарыя - “Кангар дарыясы” деп аталат. 

Ôàðñè òèëäІІ æ.á. áóëàêòàð, ðóíèêàëûê æàçóóëàðäà кездешкен ìààëûìàòòàð êåíãåðåñòåðäèí 

топтошкон жери аталган аймакта жайгашкандыгын тастыктайт (Кляшторный 1964, 165-167). 

Åâðàçèÿäà °ò° кенен ареалда тараган “кан” с°çІ æàëãàíûï àéòûëãàí æåð-суу аталыштары “суу”, 

”°ç°н”, ”дарыя”, ”суу бассейни”, ”суу башаты” маанилерин туюндурат (Кайдаров 1985, 45). 

К.Менгес этностук аталышка т°ì°íä°ãІä°й аныктама берет: “кенг” - äàðûÿ, “ерес” к°ïòІê 
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ìààíèäåãè óëàíäû ìІ÷° же “Канг суусунун боюндагы адамдар” (ê°ðñ°òІëã°í ýìãåê, 47-бет). 

Äåìåê, этнонимдин баштапкы мааниси “дарыя”, ”дарыя боюн байырлаган уруу, эл” деген маанини 

берет. Орус жылбаяндары половец (кыпчак) урууларынын курамында “кангароглы” деген уруу 

áîëãîíäóãóí êàáàðëàéò (Áàñêàêîâ 1984, 66). Êàíãàðîãëû - êûï÷àêòàðãà ïå÷åíåêòåðäåí êåëèï 

êèðãåí ýòíîêîìïîíåíò áîëóó êåðåê. Êàíãþéëàð îãóç, êûï÷àê òèëäІІ ýëäåðãå æóóðóëóøóï, 

àëàðäûí êèéèíêè ýòíîñòóê òàðûõûíäà îëóòòóó îðóíãà ýý. Áóãà òІðê òèëäІІ ýëäåðäå êåíåí òàðàãàí 

êàíëû/êàґãàð óðóó, óðóê àòàëûøòàðû äàëèë áîëî àëàò. Êûðãûç-печенег (кангар) этностук 

àëàêàëàðûí ÷îґ багыш уруусундагы “бечен” уругу аркылуу да байкоого болот. 

Êàðà óñóí - êåñåê óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àòòîêóðîâ 1995, 195). Этностук 

àòàëûøòûí ïàðàëëåëäåðè ушул эле уруудан “сары усун”, казактардан “сары уйсун”, “уйсун” 

(ІéøІí) ôîðìàëàðûíäà êåçäåøåò (Æàíóçàêîâ 1982, 172-173). Êàðà óñóíäàðäû (ñàðû óñóíäàðäû) 

эзелки усундар менен этностук байланышта кароого негиз бар. Усундар кыргыз, динлиндер 

менен бирге Чжичжи шаньюй жетектеген хуннулар тарабынан баш ийдирилгендиги маалым 

(МИКК, Т.II, 2003. -14-бет). Óñóí óðóê ñîþçó æ°íІíä° èëèìèé àäàáèÿòòàðäà, îêóó êèòåïòåðèíäå 

àçûí-îîëàê ÷àãûëäûðûëûï êåëåò. Áàéûðêû óñóí óðóóëóê áèðèêìåëåðèí ýíåñàéëûê 

êûðãûçäàðäûí áàòûø á°ëІãІ äåãåí ê°ç êàðàøòû Í.À.Àðèñòîâ àëãà÷êû èðåò, 1896-æ. àéòêàí. Áóë 

àâòîðäóí ãèïîòåçàñû ÿïîí аàëûìû Ê.Ñèðîòîðè òàðàáûíàí Öèнь Õàньøóäàãû (Õàнь 

äèíàñòèÿñûíûí æûë áàÿíäàðû) àéðûì ýí÷èëІІ àäàì àòòàðû, òèòóëàòóðàëûê ìààëûìàòòàðäûí 

íåãèçèíäå êîëäîîãî ýý áîëãîí. Áóë ê°ç êàðàøòû Ô.Õèðò, Î.Ôðàíêå, È.Ìàðêâàðò, Ï.Ïåëëьо æàíà 

Þ.À.Çóåâ ñûÿктуу таанымал чыгыштаануучулар °ç èëèêò°°ë°ðІíä° êîëäîï ÷ûãûøêàíäûãû 

ûðàñ (Çóåâ 1960, № I, -С.6-7). Áèçäèí ýðàãà ÷åéèíêè I ê. ñîґêó ÷åéðåãèíäå êàíöçó (êàґäû) 

óðóóëàðû óñóíäàð òàðàáûíàí êàòóó êûñûìãà àëûíãàí. Íàòûéæàäà, êàíöçóëàð (êàíäûëàð) 

ñóþííó-õóííó øàньþéó ×æè ×æèãå æàðäàì ñóðàï êàéðûëóóãà àðãàñûç áîëóøêàí. Óñóíäàðäûí 

õàíçààäàñû ÊІí-áàã (êûò. êóíìî) äåãåí òèòóëãà ýý áîëãîí (ê°ðñ°òІëã°í ýìãåê, 12-13 бет). 

Óñóíäàð °ç ýðêèíäèãèí, ìàìëåêåòòІІëІãІí óçàê ìåçãèëäåð áîþ ñàêòàï êàëà áåðèøêåí. Àðèéíå, 

Жетисуудагы Усун урук союзунун тарых-òàðæûìàëû òîëóê äåґãýýëäå èçèëäåíå ýëåê. Óñóíäàð 

òóóðàëó àêûðêû êàáàðäû 435-ж. алардын борборуна (“Їð°°íä°ãІ кызыл шаар”) келген кытай 

ýë÷èñè Äóí-Äèí êàáàðëàãан. Элчи бул мезгилде Жетисуу ч°ëê°ìІ àâàðëàð (æóàí-æóàíäàð) 

тарабынан чабуулга алынганын жазат (Зуев Ю.А. “Тамги лошадей из вассальных княжеств” ...-

С.121). Усундардын кыргыздар менен теги °ò° æàêûí ýêåíäèãèí êûòàé áóëàêòàðûíäà 

÷àãûëäûðûëãàí òàðûõûé óëàìûøòàð äà òàñòûêòамагы шексиз. “…Бул окуя Теґèðòîîäî áîëóï 

°òІïòІð. ÄІéí°г° áèð íàðèñòå êåëèï, °ç óáàãûíäà áàñà àëáàé, áå÷åë áîëóï àëãàí áàëàíû æóðòêà 

òàøòàï êåòèøåò. Æîëäî êåëå æàòêàí ÷îî÷óí àäàì ýíå-êàðûøêûð ýìèçèï æàòêàí íàðèñòå 

áàëàíû ê°ðІï êàëàò. Æîëîî÷ó àñûðàíäû áå÷åë áàëàãà Êàáà äåï àò êîéîò. Æàë ñûìàë ÷à÷û áàð 

íàðèñòå, êèéèí÷åðýýê Æàëäóó Êàáà äåãåí ëàêàï àò ìåíåí áåëãèëІІ болуп калган”. Санжыра 

áîþí÷à Æàëäóó Êàáàäàí áІãІíêІ êûðãûçäàðäàãû ñàÿêòàðäûí áèð óðóãó òàðàéò (Àáðàìçîí 1990, 

303). Áàéûðêû êûòàé áóëàêòàðûíäà (Öçèíь Õàньшу) “Куньмо” деп аталган усун князы °ëê°ä°ãІ 

êè÷è ýýëèêòè áàøêàðûï êàëàò. Êóньмонун атасы Нан-äîó-íèãå êîë ñàëûøûï °ëòІðІø°ò, ÷î÷óãàí 

ýëè ñþííóëàðäûí ýýëèãèíå êèðå êà÷óóãà àðãàñûç áîëóøàò. Æàґûäàí ò°ð°ëã°í Êóньмону асырап 

àëãàí êèøè íàðèñòåíè øåéøåïêå îðîï ÷°ïòІí àðàñûíà òàìàê òààï êåëІІ І÷Іí êàòûï êåòåò. 

Êàéðûëûï êåëãåí ÷îî÷óí êèøè íàðèñòåíè ýíå-êàðûøêûð ýìèçèï æàòêàíäûãûí, îøîë ýëå 

ó÷óðäà ІñòІíä° áèð ІçІì ýòòè ìûê÷ûé êàðìàãàí êàðãàíûí àéëàíûï ó÷óï æІðã°íІí ê°ð°ò. 

...Êóньмону Шаньþé àñûðàï àëûï, °ç áàëàñûíäàé áàïåñòåï ÷îґîéòóïòóð...; ...Шаньþé ýð æåòêåí 

Êóньмого °ç àòàñûíûí ýëèí, àñêåðèí êàéðûï áåðåò. Àë ýð æåòèï äóøìàíäàðûíàí ìóðäà 

æàñàëãàí ûçàñû І÷Іí °ч алат (Зуев Ю.А.“Тамги лошадей из вассальных княжеств...”-С.122). 

Óëàìûøòà àéòûëãàí êàðûøêûð æàíà êàðãà óñóíäàðäûí òîòåìäèê èøåíèìèí ÷àãûëäûðàò. 

Áàéûðêû òІðêò°ðä° äà æîãîðóäàãûäàé ìààíèëåø óëàìûøòàðäûí áîëãîíäóãóí êûòàé æûë 

áàÿíäàðûнда учурайт. Áóë ïàðàëëåëäåð àáðîéëóó àëûìäàðäûí èëèìèé ïèêèðëåðè êàðà 

óñóíäàðäûí (ñàðû óñóíäàð) êûðãûçäàðäûí êóðàìûíäàãû ýґ áàéûðêû ýòíîêîìïîíåíòòåðäèí 

бири экендигин тастыктары ырас. 

Êàґäû - è÷êèëèêòåð (áóëãà÷ûëàð) óðóóëóê òîáóíäàãû èðè óðóóíóí àòàëûøû. Êàґäû - 

òåêòåø òІðê ýëäåðèíäå êåíåí òàðàëãàí óðóó-óðóê àòàëûøòàðû êàòàðû ìààëûì. Ïàðàëëåëè áàøêûð, 

êàçàê, êàðà êàëïàê, íîãîé, °çáåê, êðûì òàòàðëàðûíûí êóðàìäàðûíäà áàð (Òûíûøïàåâ 1925, 6-7; 

Ëåçèíà, Ñóïåðàíñêàÿ 1985, 81). Èçèëä°°÷Іë°ðäІí áàñûìäóó ê°ï÷ІëІãІ “канды” этнониминин б.з.ч. 

III-I кк. Сырдарыянын орто агымына канатташ жайгашкан Кангюй же Кангха (кытай жыл баяндары 

æàíà Àâåñòàíûí ìààëûìàòòàðû áîþí÷à) ìàìëåêåòè ìåíåí áàéëàíûøòûðûøàò. Ìàìëåêåòòèí 

áîðáîðó áІãІíêІ Îòðàð øààðû æàéãàøêàí àéìàêòà áîëãîíäóãó áåëãèëІІ (Êàéäàðîâ 1985, 35). ÒІðê 
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òèëäІІ êàíãþéëàð çàðîàñòðèçì äèíèí òóòóíóøóï êІíã°, àéãà æàíà àéðûì æàïàéû àґ æàíûáàðëàðãà 

ñûéûíûøêàíäûãû ìààëûì. Óñóíäàðäûí ê°ðñ°òê°í êûñûìûíàí óëàì, êàíãþé óðóóëàðû òІíäІê 

õóííóëàð áàéûðëàãàí àéìàêòàðãà ê°÷Іï °òІøê°í. Òàðûõûé °íІãІІíІí ñîґêó ýòàïòàðûíäà 

êàíãþéëàð àëàí-ñàðìàò, õàçàð, ñîãäó, ýôòàëèòòåðãå, Áàòûø ÒІðê êàãàíàòûíà, àðàáäàðãà, 

êàðàõàíèéëåð ä°°ë°òІí° êàðøû êІð°øІøê°í, àéðûì ó÷óðëàðäà ê°ç êàðàíäû àáàëäà äà êàëûï 

òóðóøêàí. Êàíãäûëàðäûí (êàíëû) êûï÷àê óðóóëàðû ìåíåí àëàêàëàðû °çã°÷° á°ëІï êàðàëóó÷ó 

ìàñåëå. À.Ò.Êàéäàðîâäóí ïèêèðèíäå êûï÷àê Іñò°ìäІãІíІí ìåçãèëèíäå êàґäûëàð êûï÷àê óðóóëóê 

ñîþçóíà ñòðóêòóðàëûê êîìïîíåíò êàòàðû êèðèøêåí (Êàéäàðîâ 1985, 38). XIII ê. êàíãäûëàð 

êûï÷àêòàðäûí îð÷óíäóó á°ëІãІн òІçІï êàëûøêàí (Êóçååâ 1974, 358). Ðàøèä àä-Äèí êàíäûëàð Ýëóé 

Ñèðàñ æàíà Ê°ê Èðäûø (Èðòûø) äàðûÿëàðûíûí îðòîñóíäà íàéìàíäàð ìåíåí áèðãå êûðãûçäàðãà 

æàìààòòàø æàéãàøêàíäûêòàðûí æàçàò (Ðàøèä àä-Äèí Ò.I, Êí.I. -С.136-137). Áîëæîëó, XI-XIII êê. 

êàíãäûëàðäûí áèð á°ëІãІ Жетисуудан тІíäІê-÷ûãûø òàðàïòà ê°÷Іï-êîíóï æІðІøê°í. Äàë óøóë 

ìåçãèëäå Õîðåçì øàõòàðûíûí ìàìëåêåòèíäåãè ñàÿñèé òóðìóøóíäà êàґäûëàðäûí òààñèðè àáäàí 

êІ÷òІІ áîëãîíó ìààëûì (Êåðåéòîâ 1994, 10). Àáóë Ãàçè êàґдыларды огуз уруулары менен Ысыкк°ë, 

Æóëû, Òåëàøòà (Òàëàñ) æàìààòòàø æàøàãàíäûêòàðûí áàÿíäàéò (Àáóë Ãàçè 1906, 34). Â.Â. Бартольд 

áèð êàòàð òàðûõûé æàçìà ìààëûìàòòàðãà òàÿíûï, ×Іé ñóóñóí áîéëîï ê°÷Іï-êîíóï æІðã°í 

êàґäûëàðäû ÷ûãûøòàí îîï êåëãåí êàðà êûòàéëàð ñІðІп чыгарганын жазат (Бартольд Т.I, ×.I. -

С.294.). Дал ушул тарыхый шартта каґäûëàð Õîðåçì øàõòàðû íåãèçäåãåí ìàìëåêåòòèí ÷åãèíå 

ñІðІëІøІ ìІìêІí. Ïëàньî Êàðïèíè æàíà Ðóáðóê XIII ê. êàґдыларды Сырдарыянын т°ì°íêІ 

àãûìûíà, Êàðà Êóìãà ÷åêòåø àéìàêòàðãà æàéãàøòûðûøàò (Òûíûøïàåâ 1925, 7). Äåìåê, XIII ê. 

êàðàòà êàґäûëàð Îðòî Àçèÿäàãû ýáåãåéñèç çîð àéìàêêà (îãóç-êûï÷àê ýòíèêàëûê ÷°éð°ñІí°) 

÷à÷ûðàï êåòèøêåí äåñå áîëîò. Êûï÷àê óðóóëàðû ìåíåí æóóðóëóøêàí êàґäûëàðäû áІãІíêІ íîãîé, 

êàðà êàëïàê, êàçàê, êðûì òàòàðëàðû æ.á. ýòíîñòóê ïàéäóáàëûí òІïò°°ã° êàòûøêàí íåãèçãè 

ýòíîêîìïîíåíò êàòàðû êàðîî çàðûë. Êàґäû óðóóñó êûðãûçäàðäûí êóðàìûíäà Áóëã(à)÷ûíûí 

òóêóìäàðû êàòàðû XVI ê. Ñàéô àä-Дин Аксыкенди тарабынан жазылган “Мажму ат-Таварихте” 

ýñêåðèëåò (ÌÈÊÊ, 1973, 208). Äåìåê, êàґäû ýòíîêîìïîíåíòèí êûðãûçäàðäûí êóðàìûíà 

æóóðóëóøêàí ìåçãèëèí X-XII êê. êå÷ ýìåñ êàðîî çàðûë. Ýòíîíèìäèí ÷å÷ìåëåíèøè æ°íІíä° 

ò°ì°íä°ãІä°é ê°ç êàðàøòàð áàð: Í.Ô.Êàòàíîâ, À.Í.Áåðíøòàì, Ñ.Ã.Êëÿøòîðíûé æàíà Â.Ìóðçàåâäåð 

êàíãëû\êàґëû ýòíîíèìèíèí æåð-ñóó àòòàðûíäà ÷àãûëäûðûëûøû Åâðàçèÿíûí àéìàãûíûí ê°ï÷ІëІê 

æåðëåðèíåí ó÷óðàòóóãà áîëîðóí áåëãèëåøåò (êàðàґûç: Êàéäàðîâ 1985, 44). Ôàðñè òàðûõ÷ûñû 

Ðàøèä àä-Äèí (XIV ê.) «канлы» этнонимин “канг” - “араба” деген ìààíèäå ÷å÷ìåëåéò (Ðàøèä àä-Äèí, 

Ò.I.Êí.I.-С.84). Таанымал ономаст Р.А.Агеева, казак лингвисти Т.Жанузаковдун (1980, 20-21) - 

“Канлы” - Êàí (Åíèñåéäèí áàéûðêû àòàëûøû) äàðûÿñûíûí íåãèçèíäå êåëèï ÷ûêêàí òîïîýòíîíèì 

деген илимий тыянагын колдойт (Агеева 1990, 72). Àðèéíå, àéðûì èçèëä°°÷Іë°ð êàíãëû\êàґëû 

этноними байыркы мезгилдерде “дарыя боюн мекендеген адамдар”, “дарыяны жамааташ 

áàéûðëàãàí óðóó, урук” маанисин тІøІíäІð°°ðІí (êàґäû  êàíãëû  êàґëû; -ëû æàëïû òІðê 

òèëäåðèíäåãè òààíäûê ìІ÷°ñІ) áåëãèëåøåò, È.Ìàðêâàðò, Ê.Ìåíãåñòòåð æîãîðóäàãûäàé àéòûëãàí 

ïèêèðäè êîëäîøîò (Êàéäàðîâ 1985, 45-46). Àë ýìè изилд°°чІл°р С.Г.Кляшторный жана 

Ñ.Ï.Òîëñòîâäîð ýòíîíèìäè “Канг адамы”, “Канг адамынын тукумдары” деген вариантарда 

÷å÷ìåëåøåò (Êëÿøòîðíûé Ñ.Ã. Êàíãþéñêàÿ ýòíîòîïîíèìèêà â îðõîíñêèõ òåêñòàõ\\ÑÝ.1951, -№3.-

С.54-63). À.Ã.Êàéäàðîâ áèð òîï ìààëûìàòòàðãà òàÿíûï, ýòíîíèìäè Êàíã\Êàí\Êàґ - Сырдарыянын 

áàéûðêû (èðàí òèëäåðèíäå) àòàëûøûí ÷àãûëäûðãàí ýòíîíèì äåãåí æûéûíòûêêà êåëãåí. Äåìåê, 

Êàí - “дарыя” маанисин туюнтат (Кайдаров 1985, 47). Æàëïû òІðê-ìîíãîë ýòíîíèìèÿñûíäà æåð-ñóó 

àòàëûøòàðûíà áàéëàíûøòóó êåëèï ÷ûêêàí óðóó-óðóê àòàëûøòàðû êåíåí ó÷óðàéò. 

Îòóç óóë - ãåíåàëîãèÿëûê ìààëûìàòòàð áîþí÷à îґ æàíà ñîë êàíàò êûðãûç óðóóëàðûíûí 

æàëïû àòàëûøû. È÷êèëèêòåð (Áóëãà÷ûëàð) óðóóëóê òîáóíäàãûëàð îґ, ñîë êàíàò êûðãûç óðóóëàðûí 

óøóíäàé÷à àòàï êåëèøåò. Îòóç óóë - áóãó, ÷åêèð ñàÿê óðóóëàðûíûí êóðàìäàðûíäàãû óðóê 

àòàëûøòàðû êàòàðû äà áåëãèëІІ (Àáðàìçîí, 126). Îòóç óóë - Àêñóó ðàéîíóíäàãû àéûë àòàëûøû 

(ÑÃÍÊ 1988, 149). Этникалык аталыштын параллели “отуз оглан” формасында Таластан табылган 

ðóí ñûìàë (VI-X êê.) æàçóóëàðäà ýñêåðèëåò (Æóìàãóëîâ 1963, 18-19). Ã.Ô.Ìèëëåð ÕVIII ê. ÒІøòІê 

Сибирде “отус” аттуу аймактын àòàëûøû áàð ýêåíäèãèíå °ç ýìãåãèíäå áèð íå÷å èðåò êàéðûëûï 

°òê°í (Ìèëëåð 1937, ×.I.-С.261, 281, 573). Ìûíäàí ñûðòêàðû, èëèìäå òåãè êûðãûçäàðãà °ò° æàêûí 

экендиги аныкталып жаткан сары уйгурларда “оглан” деген урук сакталып келет (Малов 1957, 81). 

XV ê. æàзылган “Шаджарак ал-атракта” (“ТІðêò°р санжырасы”) êûðãûçäàð 40 ìîíãîë êûçûíàí, àë 

эми “отуз огул” (отуз уул) алардын 30 баласынан тарагандыгын баяндаган уламыштар бар (Êàðàåâ 

1994, 35). Ñàéô àä-Äèí Àêñыкендинин “Мажму ат-Таварихинде” (XVI ê.) Îòóç óóë - Ñàëóñ áåê 

Áóë(à)ãà÷è Àê óóëäóí áàëäàðû êàòàðû ê°ðñ°òІë°т. Тарыхый санжыралык маанидеги булактарда 
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(«Мажму ат-Таварих») Адигине, Ìóíãóø, Êàðà áàãûø, Òàãàé áààòûðëàð Îòóç óóëäóí áàëäàðû 

ýêåíäèãè ýñêåðèëåò (ÌÈÊÊ, 1973, 208-209). Àðèéíå, æîãîðóäàãû ñàíæûðàäà ýñêåðèëãåí Àäèãèíå, 

Ìóíãóø, Êàðà áàãûø, Òàãàé áààòûð æ.á. àòû àòàëãàíäàðäû èñëàì äèíèí ðàñìèé òІðä° êàáûë àëãàí 

êûðãûç óðóóëàðûíûí °êІëä°ðІ êàòàðû êàðîî çàðûë. Ñ.Ì.Àáðàìçîí îòóç óóëäóí òóêóìäàðû êàòàðû 

XVI ê. êèéèí ñîë êàíàò êûðãûç óðóóëàðû äà àòàëà áàøòàãàíûí áåëãèëåéò (Àáðàìçîí 1990, 38). 

Кыргыз тилчиси К.Сейдакматов “отуз уул” деген термин менен белгилІІ áîëãîí êûðãûçäàðäûí 

óðóóëóê êóðàìûíûí òІçІëІøІ àñêåðäèê êåðåêò°°ë°ðä°í óëàì êåëèï ÷ûêêàíäûãûíà òîêòîëîò. 

Àâòîð àñêåðäèê-÷àðáàëûê áóë òІçІëІø áàéûðêû äóàëäûê (îòóç óóë - îí óóë; îґ - è÷êèëèê - ñîë) 

ñèñòåìàíû àíûêòàéò äåãåí æІé°ëІІ ïèêèðèí àéòàò (êàðàґыз:“Мурас” 1991. № 3, 16-17-бб.). “Оглан”, 

“огул”(уул) терминдеринин мааниси боюнча бирдей пикирлер жок. Â.Банг этнонимди (о-gu-l) - 

“кІч”, “жардам”, “коргоо” ìààíèñèíäå ÷å÷ìåëåñå, Ã.Âàìáåðè (îãóë, îãóëàí, îãëàí, îëàí) - “тукум”, 

“урпактар” тІðІíä° àíûêòàìà áåðІІã° àðàêåòòåíãåí (Êîíîíîâ 1958, 175). ÒІðêîëîã À.Í.Êîíîíîâäóí 

илимий пикири чындыкка жакыныраак десе болчудай. Автор “огул” с°çІн (“ок  ул”) ок  îã - 

“уруу”, “урук”, - óë, “кенже эне” формасында аныктама берет (Кононов 1998, 176). Ìèñàëû, “огул  

оглан” с°çІí° “огуз” (ок  ç) òåðìèíèí ïàðàëëåë êîþóãà áîëîò. Äåìåê, “отуз уул” - îòóç óðóó 

ìààíèñèí òóþíòóøó òîëóê ìІìêІí. 

“Отуз оглан” ñ°çІ ÷àãûëäûðûëãàí Òàëàñòàãû æàçóó ýñòåëèêòåðèíäå XVI ê. тарыхый 

санжырада ýñêåðèëãåí Êàðà ×îðî ãåíîíèìèíèí áîëóøó äà èëèìий ÷°éð°ä° áèð òîï êûçûãóóíó 

æàðàòàðû ырас. Àéðûì àáðîéëóó èëèêò°°÷Іë°ðäІí ïèêèðëåðè Ýíåñàé æàçóóëàðû ìåíåí 

Òàëàñòàãû ýñòåëèêòåðäèí (ðóíèêàëûê æàçóóëàð) òàðûõûé áèð êûðòûøòà æàðàëãàíûí äàãû áèð 

ирет тастыктоодо. Кыргыз археологу К.Ш.Табалдиев жетектеген археологиялык экспедиция 

тарабынан Кочкордон табылган руникалык эстеликтерден “адык”, “азык”, “ач эли” сыяктуу 

èëèìèé ñåíñàöèÿëóó òàáûëãàëàðû áóë ïèêèðèáèçäè áåêåìäåéò. Äåìåê, VI-X êê. ÷åãèíäå êûðãûç 

óðóóëàðûíûí àéðûì áèð á°ëІãІ áóë àéìàêòà áàéûðëàãàíáû äåãåí æІé°ëІІ ìàñåëå êåëèï ÷ûãàáû? 

(Áåðíøòàì 1942, 21; Æóìàãóëîâ 1963, 5). Ушул эле эстеликтерде чагылдырылган “ынал”, “агулт” 

(àê óóë  àãóë  ò) òåðìèíäåðè äà êûçûãóóíó æàðàòàò. Ôàðñè òàðûõ÷ûñû Ðàøèä àä-Äèí °з 

эмгегинде кыргыздар (XII-XIII кк.) журт башчыларын “инал” («энал») äåøåðèí ýñêåðåò (Ðàøèä àä-

Äèí Ò.I. Êí.I. -С 123). Махмуд Кашгари “С°çäІêò°” “ынал” - ýíåñè ÷îґ (òåêòІІ, áåëãèëІІ, êІ÷-

êóáàòòóó) óðóóäàí, атасы “тексиз, карапайым жерден чыккан адам” деген мааниде аныктама 

áåðåò (Ìàõìóä Êàøãàðè, Èíäåêñ-с°здІк, 32-бет). Жогорудагы фактылар “отуз уул” VI-X êê. ýëå 

óðóóëóê (ýòíèêàëûê) àòàëûø êàòàðû áåëãèëІІ áîëãîíäóãóí òàñòûêòàéò. Ї.Êàðàåâ áèð êàòàð 

фактылардын негизинде Талас жергесин IX к. орто чендеринде эле кыргыздар байырлаган деген 

ûíàíûìäóó ïèêèðèí àéòàò (Êàðàåâ 1994, 35).  

Æåòèãåí - ñîë êàíàòòàãû èðè óðóóëàðäûí áèðè (Àáðàìçîí, 114). Í.À.Àðèñòîâ æåòèãåíäåðäè 

(åòèãåí) êûðãûçäàðäûí этностук пайдубалын тІïò°ã°í óðóóëàðäûí áèðè ýêåíäèãè æ°íІíä°ãІ ýґ 

àëãà÷êû ïèêèðäè àéòêàí (Àðèñòîâ 1994, 449-450, 452). Ìèñàëû, ×îґ Æåòèãåí æûëäûçû (îðóñ÷à-

Большая Медведица) хакастарда “идиген” формасында айтылат (Хакасско-ðóññêèé ñëîâàðґ 1959, 

382). Ýëäèк санжыраларда этнонимди “жетиген” (жети шаар), “эдиге”, “жетиген жылдызы” ж.б. 

ìåíåí áàéëàíûøòûðûøàò (Ò°ð°êàíîâ 1995, 118-119). ×îґ Æåòèãåí æûëäûçû òóâà øàìàíäàðûíûí 

àêûë-ýñèíäå Äîëààí (æåòè), Áóðõààí (Êóäàé) - “жети кудай” маанисин аныктаган. Асмандагы жåòè 

êóäàéäûí óðìàòûíà °òê°ðІëã°í каада (ðèòóàë) ó÷óðóíäà øàìàí êàðà êîéäó °ç êîëó ìåíåí 

êóðìàíäûêêà ÷àëãàí (Ìîíãóø Êåíèí Ëîïñàí 1995, 135). Àðèéíå, этнонимди байыркы “ЇòІкен” 

(Otukan jis) òîïîíèìè ìåíåí äà ïàðàëëåëь êàðîîãî áîëîò. Æåòèãåí  åòèãåí  °òІãåí  °òІêå(à)í. 

Otukan jus (ЇòІêåí éûø  ЇòІêåí òîêîþ -Î.Ê) òàðûõûé áóëàêòàðäàãû áàéûðêû (ðóíèêàëûê, 

êûòàé), èçèëä°°ë°ðä°ãІ ìààëûìàòòàðäà ×ûãûø Õàíãàéäàãû òîêîéëóó òîî êûðêàëàðû êàòàðû 

÷àãûëäûðûëàò (Êëÿøòîðíûé 1964, 34). Ë.Ï.Ïîòàïîâ áàéûðêû òІðê äîîðóíäàãû òîïîíèìèêàëûê 

àòàëûøòû àçûðêû Òóâàíûí òІøòІê òàðàáûíда жайгашкандыгын жазат (Ïîòàïîâ Ë.Ï. Íîâûå 

данные о древнетюркском “Оtuкен”//СÂ, 1957, -№ 1.-С.106-117). Àñêåðäèê-ñòðàòåãèÿëûê æàêòàí 

ìààíèëІІ ðàéîí áàéûðêû òІðêò°ðã° àçûðêû Ìîíãîëèÿ, ÒІøòІê Ñèáèðь, ÒІøòІê-Áàòûø 

Ìàíæóðèÿíûí àéìàêòàðûíà òîëóê Іñò°ìäІê êûëóóíó êàìñûç êûëãàí. Ðóí сымал æàçìà ýñòåëèêòå: 

“...акылман ТонукІê áèðîòîëî îòóðóêòàøûï æàøîî ìàêñàòûíäà ЇòІкен жерин тандап алды” - äåãåí 

ìààëûìàò áàð (êàðàґûç: Êëÿøòîðíûé 1964, 34). Áóë òîïîíèì æàéãàøêàí Õàíãàé (êûðã. Êàґãàé) -

“Манас” эпосунун бардык варианттарында топоним, ýòíîíèì, àéðûì ó÷óðäà °ëê° êàòàðû äà 

чагылдырылат (“Манас”. Энциклопедия. Т.I, 271). ЇäІãåíå - àçûðêû Òóâàäàãû äàðûÿíûí ýí÷èëІІ 

àòû (ãèäðîíèì) êàòàðû áåëãèëІІ. Áîëæîëó, ýòíèêàëûê àòàëûø êûðãûçäàðäûí òàðûõûé ìåêåíè 

áîëãîí ÒІøòІê Ñèáèðäåãè áàéûðêû òîïîíèìèêàëûê àòêà áàéëàíûøòóó êåëèï ÷ûêêàí. Àêûðêû 
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ãèäðîíèìäèí êûðãûçäûí Àäûãèíå óðóóëóê òîáóíóí ýí÷èëІІ àòû ìåíåí áàéëàíûøû áîëóøó òîëóê 

ìІìêІí. Мындай æàëïûëûê áàøêà æåðäåí ó÷óðàáàéò. 

Áóêà - êàґäû óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àáûøêàåâ 1965, 15). Áóë ýòíîíèìäèí 

ïàðàëëåëè æåðãåòàëäûê êûðãûçäàðäàí äà êåçäåøåðè àíûêòàëãàí. Áóêà - òІðê-ìîíãîë ýëäåðèíäå 

áàéûðòàäàí òîòåì-æàíûáàð êàòàðû êàáûë àëûíûï êåëãåíäèãè ырас. Хуннулардын шаньюйу 

(падышалары) чыккан уругунун тотеми да бука болгон (Бернштам 1946, 83-84; Áîðãîÿêîâ 1976, 

55). Îãóç êàãàí æ°íІíä°ãІ áàéûðêû óëàìûøòàðäà àíûí ìèôîëîãèяëûê áóêàäàí (óéãóð 

âàðèàíòû) òóóëãàíäûãû áàÿíäàëàò (Áåðíøòàì 1935, № 6, -С.34-35). Áóë óëàìûø êèéèíêè ìîíãîë 

äîîðóíäà äà (Æóâåéíè æàíà Þàнь-шинин маалыматтары боюнча) эволюциялык àéðûì 

°çã°ðІІë°ðã° ó÷óðàãàíäûãû àíûê. ÒІøòІê Ñèáèðäåãè æ.á. òІðê òèëäІІ ýëäåðäå áóãó æàíà áóêà 

ìààíèñè æàãûíàí ìèôîëîãèÿëûê áèð æàíûáàðäû àíûêòàãàíûí áèð êàòàð èëèêò°°ë°ðäІí 

æûéûíòûêòàðû òàñòûêòàéò (Åãîðîâ 1985, 128-133). Áóðÿò ìèôîëîãèÿñûíäà óøóë ýëå ýëäèí 

êóðàìûíà êèðãåí áóëàãàò æàíà õóðõóòòàðäûí òІïêІ ìèôîëîãèÿëûê àòàñû êàòàðû êàñèåòòІІ 

áóêà ýñåïòåëåðè ìààëûì (Êàéûïîâ 1990, 109; Ìàíæèãååâ 1978, 32-33). Àë ýìè áóðÿòòàðäûí 

àéðûì óðóóëàðû (õîíãîäîðëîð, õóáñóãóë áóðÿòòàðû) Áóõà íîéîíäó èðè ìІéІçäІІ ìàëäûí 

сактоочусу (покровитель) êàòàðû áèëèøêåí (Ãàëäàíîâà 1992, 14-15). Áóõà íîéîí æ°íІíä°ãІ 

эзелки уламыштар этнограф К.Â.Âяткинанын иликт°°ë°ðІíä° äà êåíåí ÷àãûëäûðûëàò 

(Âÿòêèíà 1933, 61). Òîòåìäèê æàíûáàð øàìàí äèíèíèí ýâîëþöèÿëûê °íІãІøІ ìåíåí áèðãå, 

шамандар сыйынган культтук объåêòêå àéëàíà áàøòàãàí. Ìèñàëû, бука культу òóâà 

øàìàíäàðûíûí äóáàñû àáäàí êІ÷òІІ, àáðîéëóó æàíà áèëèìäІІë°ðІíІí êîëäîî÷óñó áîëãîí. Áóêà-

øàìàí äåãåí íààìäû àëûï æІðІІ÷Іë°ð àéðûì áàøêà øàìàíäàðãà ñàëûøòûðìàëóó °ò° êàäûð-

áàðêòóó, ñûéëóó áîëóøóï, ê°ï÷ІëІêê° óñòàò áîëóóãà, °ç îêóó÷óëàðûí (øàêèðòòåðèí) 

òàðáèÿëîîãî êàäûðåñå óêóê àëûøêàíû ìààëûì (Ìîíãóø Êåíèí Ëîïñàí 1995, 162, 183). 

Êàé  äóóëàò - ñàÿê óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àáðàìçîí, 116). Êàé  äóóëàò ýðòå îðòî 

кылымдардагы эки этностук аталышты чагылдырат. Алгач, “кай” этноними кытай жазма 

áóëàêòàðûíäà Ñè(hai) формасында эскерилген (Зуев 1960, 123). Êàéëàðäûí òåãè áàéûðêû 

ìîíãîëäîðäóí ñÿíáè óðóóëóê áèðèêìåñèíå áàðûï êîøóëàò. Êûòàé áóëàêòàðû Öè-дань (êèäàí) 

æàíà ñè (êàé  hai) урууларынын тилдеринин °ò° æàêûíäûãûí êàáàðëàéò (Çóåâ 1960, 129). “Кай” 

этностук аталышы IX ê. áåëãèëІІ жана анын мааниси “жылан” дегенди тІøІíäІðã°í (Êóìåêîâ 

1971, 20; Êëÿøòîðíûé, Ñóëòàíîâ 1992, 136-137; ×îðîåâ 1995, 96-99). Ìàõìóä Êàøãàðèíèí 

“С°çäІãІíä°” йабаку, áàñìûë, òàòàðëàð ìåíåí êàòàð, êàéëàð äà æàëïû òІðê òèëèíäå ñІéë°ø°ðІ, àë 

ýìè êàéëàðäûí °çІí÷° áèð òèëè (äèàëåêòè) áàðäûãû àéòûëàò (Ìахмуд Êàøãàðè, Ò.I, 64-65). Êûòàé 

áóëàêòàðûíäàãû äàðåêòåðäè æàíà Ìàõìóä Кашгаринин “С°çäІãІíІн” берген маалыматтарын 

áàéëàíûøòûðñàê, IX ê. монгол тектІІ êàéëàðäûí áèð á°ëІãІ òІðêò°øІІ процессин башынан 

°òê°рІІñІ ìІìêІí. Àíòêåíè, êàéëàð IX ê. тІðêì°í-îãóçäàðäûí êóðàìûíäàãû óðóó êàòàðû àéòûëàò 

(Çóåâ 1960, 129). Äàë óøóë ó÷óðäàí òàðòûï, êàéëàð êèìàê-êûï÷àê, îãóç- òІðêì°í óðóóëàðûí 

áàòûøòû ê°çä°é ñІð° башташат. Эдестик Матвей мындай деп билдирет: “жылан” деп аталган эл 

“сары чачтууларды” (сарыларды) °ç æåðëåðèíåí ñІðІï ÷ûãàðûøòû... (Àõèíæàíîâ 1980, 47-48). 

Ìóñóëìàí äàðåêòåðèíèí àéðûìäàðûíäà êàéëàð Ýíåñàé êûðãûçäàðûíàí ÷ûãûøòà äåëñå, êýý 

áèðèíäå àëàðäàí áàòûøòà äåï ê°ðñ°òІï æІð°ò (Óðñòàíáåêîâ, ×îðîåâ 1990, 70). Ýòíîíèìäèí 

параллели алтайлыктардын курамынан “кый” формасында êåçäåøåò. Äåìåê, “кай” 

ýòíîêîìïîíåíòè êûðãûçäàðäûí êóðàìûíà îðòî êûëûìäàðäûí ýðòå ìåçãèëäåðèíäå ýëå êèðІІñІ 

ìІìêІí. 

Á°ðІ - îґ êàíàòòàãû (àäèãèíå óðóóëóê òîáó) èðè óðóóëàðäûí áèðè (Àáðàìçîí, 107). 

Ýòíîíèìäèí ïàðàëëåëè êûðãûçäûí àçûê óðóóñóíóí êóðàìûíäà äà áàð ýêåíäèãè àíûêòàëãàí. 

Ýòíèêàëûê àòàëûø òîòåìäèê æàíûáàð êàðûøêûðãà áàéëàíûøòóó êåëèï ÷ûêêàíäûãû 

àíûêòàëãàí. Á°ðІ, êàðûøêûð, ãóðò//êóðò, ì°æ°ê// ìà÷àê, ÷îíî//÷èíî ñèíîíèìäåø àòòàð áîëóï 

ýñåïòåëåò. Áîðáîðäóê Àçèÿíû ìåêåíäåãåí áàéûðêû óðóóëàð (õóííóëàð, òІðê-ìîíãîë òèëäІІ 

óðóóëàð) °çä°ðІíІí áàøàòûí êàðûøêûðäàí äåï òІøІíІІ ìåíåí àãà êàñèåòòІІ êІ÷ êàòàðû 

ñûéûíûøêàíäûêòàðû ìààëûì. Áàéûðêû òåëå (ò°°ë°ñ) óðóóëàðû °çä°ðІí õóííó àêèìèíèí êûçû 

æàíà êàðûøêûðäàí òàðàãàíáûç äåãåí èøåíè÷òå áîëóøêàí. Áàéûðêû òІðêò°ð °çä°ðІí õóííó 

õàíçààäàñû ìåíåí ýíå-êàðûøêûðäûí óðïàêòàðû ýêåíäèãèí °çã°÷° áåëãèëåøêåí (Ãóìèëåâ 1967, 

21-23). Áàéûðêû òІðêò°ðã° таандык “ашина” этноними (ашина  “а” урматтоону аныктаган кытай 

ïðåôèêñè, - øîíî/÷îíî/÷èíî; - «чино» монг.“карышкыр”) “б°ðІ”, “карышкыр” маанисин берет 

(Àòàíèÿçîâ 1988, 34-35). ÁІãІíêІ ìîнãîëäîð ÷ûãûø òåãèí êàñèåòòІІ ìàðàë (Ãàî ìàðàë) æàíà 

êàðûøêûðäàí (Áîðòý ×èíî) òàðàòûøàðû óëàìûøòàðäà ÷àãûëäûðûëàò. Îãóç êàãàíäûí àñêåð 
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æІðІøò°ðІíä°ãІ æîë áàøòîî÷óñó êàðûøêûð áîëãîíäóãó æ°нІíä° óëàìûøòàð àéòûëàò 

(Áîðãîÿêîâ 1976, 56). Башкыр фольклорунда бул элдин (башкырлардын) мергенчи менен эне-

карышкырдан тарагандыгын баяндаган уламыштар бар (Сагитов 1984, 79). Ð.Ã.Êóçååâ ê°ï÷ІëІê 

òІрк элдеринде коомдук °нІгІІнІн соґку баскычтарында тотем-êàðûøêûð ñàêòîî÷ó 

(покровитель) ôóíêöèÿñûí àòêàðûï êàëãàíûí áåëãèëåéò (Êóçååâ 1974, 155). Êûðãûçäàðäà òІç 

òèåøåëІІ маалыматтар жоктугуна карабастан, êàðûøêûðãà áàéëàíûøòóó ûðûì-æûðûìäàð 

òîòåìèçìäèí èçèí ÷àãûëäûðàò (Áàÿëèåâà 1972, 12). Êàðûøêûðäûí òûðìàãû, òèøè, òàðàìûøû 

ж.б. ооруулардан, òІðäІІ êûðñûêòàðäàí ñàêòîî÷ó àìóëåò áîëãîíäóãó ûðàñ. Ìûíäàé èøåíèì 

ûðûì-æûðûìäàð ÒІøòІê Ñèáèðäèí ýëäåðèíäå (àëòàé, òóâà, хакас) да абдан кенен таралгандыгы 

илимге маалым (Алексеев 1980, 48-51). Ìèñàëû, êàðûøêûð òóâàëàðäàãû øàìàíäàðäûí æàðäàì÷û-

духтарынын бири болгон (Дьяконова 1981, 146). Áàéûðêû êûðãûçäàðäûí êàðûøêûðãà êàðàòà 

òîòåìäèê èøåíèìäåðè ÒІøòІк Сибирдеги рун сымал кыргыз жазуу эстеликтеринде да 

чагылдырылат: “Мен жети б°ðІíІ °ëòІðäІм...”-äåãåí ìààëûìàòòàð áàð (Ìàëîâ 1952, 33). ÁІãІíêІ 

õàêàñòàðäûí êóðàìûíäà òåãè ýґ байыркы “чити пІІр” (жети б°ðІ) àòòóó óðóê (ñ°°ê) áåëãèëІІ. 

Энесайдагы кыргыз жазууларындагы маалыматтарда кыргыздардын °ëê°ñІíІн ичинде “жети 

á°ðІ” жана алардын курамындагы “к°ê æàíà êàðà á°ðІë°р” уруулары ìåíåí ñîãóøêàíäûêòàðû 

áàÿíäàëàò. Ýíåñàé êûðãûçäàðûíûí óðïàêòàðû болгон хакастардын курамындагы “чити пІІр” 

(æåòè á°ðІ) óðóãó (õàêàñ-ñàãàéëàðäûí è÷èíäå) àê ïІІð, õàðà ïІІð, ê°ê ïІІð æ.á.ó.ñ. æåòè 

óðóêòàðäàí òóðãàíäûãû ìààëûì (Áóòàíàåâ 1990, 68). Æîãîðóäàãû îð÷óíäóó ôàêòûëàð, 

êåëòèðèëãåí àéðûì ïàðàëëåëäåð òІç ýòíîãåíåòèêàëûê áàéëàíûøòàðäû àíûêòàðû áûøûê. 

 

 

2.2. Байыркы катмар (экинчи этабы): 

 

Кыргыз элинин тарыхындагы, кыргыздардын этногенезиндеги °т° солгун иликтенген 

мезгил болгон (б.з.ч. III – б.з.V к.) байыркы катмардын биринчи этабына кайрылып °ттІк. 

Кыргыздар ж°нІнд° кеґири маалыматтар ТІрк Каганаты (VI к.), андан соґку Кытайдын Тан 

династиясы (VII к.) калыптана баштаган мезгилден бери карай кенен белгилІІ боло баштайт. Дал 

ушул доордон Кыргыз Каганатынын курамындагы айрым уруулар, элдер ж°нІнд°гІ маалыматтар 

Орхон-Энесай кыргыз жазма эстеликтеринен (мисалы, аз, ачы, эдиз, кабай, чик, болчар, тІлбер, 

татар ж.б.), кытай жылбаяндарында чагылдырыла баштайт. 

À÷û - кыргыздын байыркы урууларынын бири. Анын бІгІнкІ параллели багыш 

уруусунун курамынан учурайт (Аттокуров 1995, 69). Маалыматтар бул этностук аталыштын 

ïàðàëëåëäåðè êûðãûçäûí á°ðІ, ìóíãóø óðóóëàðûíûí êóðàìäàðûíäà áàð ýêåíäèãèí ÷àãûëäûðàò. 

À÷û - ýґ áàéûðêû êûðãûç óðóóñóíóí áèðèíèí ýí÷èëІІ аты. Энесай кыргыздарынын курамы 

татаал этностук жалпылыкты тІçг°í. Àëàð íåãèçäåãåí ìàìëåêåòòèí êóðàìû òІðäІІ òèëäèê 

æàëïûëûêòàðäан турган àéìàêòàðäû êó÷àãûíà êàìòûãàíäûãûí òàðûõûé áóëàêòàðäàãû æàíà 

èëèìèé àäàáèÿòòàðäàãû ìààëûìàòòàð òàñòûêòàéò. Êûòàé æûëáàÿíäàðû òàðàáûíàí ýñêåðèëãåí, 

Тибетке расмий сапар менен барган кыргыз элчиси атактуу “болчар” (болшар) уругунан 

÷ûêêàí. VI-IХ кк. кыргыздардын этностук курамына руникалык таш жана аска беттериндеги 

æàçóó ýñòåëèêòåðèíäå баяндалган “Ач” аттуу эл кирген (Савинов 1984, 78). “...VII-IÕ êê. Êàðà-

Èþñ äàðûÿñûíàí Åíèñåéãå, Óéáàò äàðûÿñûíàí Êîéáàë ÷°ëІí° ÷åéèíêè àéìàêòàðäû êûðãûçäûí 

“Ач” аттуу уруусу мекендегенин таш бетиндеги жазуулар ырастайт” (Евтюхова 1948, 5). Îøîíó 

ìåíåí áèðãå, бул жазуу эстеликтеринде “ач” жана “болчарлар” менен бирге кыргыздын “ли” 

аттуу уруусу да эскерилет.Таанымал тарыхчы Н.А.Сердобов бир катар иликт°°ë°ðäІí ñîґóíäà, 

VI-VIII кк. Июс жана Уйбат дарыяларынын ортолугундагы жерлерде кыргыздын “ач” аттуу 

óðóóñó ìåêåíäåãåí äåãåí Ñ.Â.Êèñåëåâäóí ê°ç êàðàøûí êîëäîãîí (Ñåðäîáîâ 1971, 88). 1924-

æûëû Óéáàòòàí òàáûëãàí áàéûðêû êûðãûçäàðãà òààíäûê êІìІш идиште:“...алтын..., à÷ ýëèíèí 

белеги...” деген маалымат бар (Евтюхова 1948, 33). С.Е.Малов бул жазууну “...алты он àøàãû à÷ûí 

- à÷ ýëèíåí àëòûìûø òІр тамак” маанисинде чечмелеп окуп чыккан. Автор “ач” элин энесай 

êûðãûçäàðûíûí áèð áóòàãû áîëãîí äåï ýñåïòåéò (Ìàëîâ 1952, 15). Профессор Д.Г.Савинов “ач” 

ýëè VII-IÕ êê. êûðãûçäàðäûí ýòíîñòóê êóðàìûíûí °ç°ãІí òІçã°í äåãåí îéäó àéòàò (Ñàâèíîâ 1984, 

77-78). Æîãîðóäàãû ê°ðñ°òІëã°í ôàêòûëàð, èëèìèé èçèëä°°ë°ðäІí æûéûíòûêòàðû áàéûðêû 

áàáàëàðûáûç òІïò°ã°í ìàìëåêåòòèí óðóóëóê êóðàìûíûí òІçІëІøІí ÷àãûëäûðàðû ûðàñ. Ìûíäàí 

ñûðòêàðû, Êûðãûçñòàíäûí æàíà ÒІøòІê Ñèáèðäèí òîïîíèìèêàñûíäà ÷àãûëäûðûëãàí À÷û 

(Ê°карт °ð°°íІíä°ãІ, Базаркоргон жергесиндеги топонимдер), À÷èíñê, Êàíñê-À÷èíñê (Ðîññèÿ 
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Ôåäåðàöèÿñû, ÒІøòІê Сибирь àéìàãû) ñûÿêòóó æåð-ñóó àòàëûøòàðû (ýòíîòîïîíèìäåð) 

æîãîðóäàãû ôàêòûëàðäû áåêåìäåðè ûðàñ. 

Àëàê÷ûí - кыргыздын эґ байыркы урууларынын бири. Параллели сол канаттагы саруу 

уруусунун курамындагы ири уруктардын бири катары учурайт (Абрамзон 1956, 106). 

Àëàê÷ûíäàð àäåãåíäå, “Цзю-Таншуда” (Тан династиясынын жыл баяндары, VII-X кк.) “Ге-ëî-

чжи”, “э-ëî-чжи”, “бо-ма” (ала аттуулар уруусу) формаларында 638-æ. ýñêåðèëåò. Óøóë ýëå 

òàðûõûé æàçìà áóëàêòà àëàê÷ûíäàð êèðãóòòàðäûí (êûðãûçäàðäûí) êóðàìûíà êèðãåí óðóó 

ýêåíäèãè áàÿíäàëàò (Çóåâ 1960, 124). “Бо-ма” (Алакчын) уруусу “Цзю-Таншуда” “ту-цзюэлер” 

(òІðêò°ðä°í) òІíäІêê° êàðàé 14 000 ëè àðàëûêòà ê°÷Іï-êîíóï æІðІø°ò, 30 000 àñêåð êîþóãà 

÷àìàëàðû æåòåò, àëàð òóðãàí àéìàêòà êàð ê°ï æààéò, æåðäè ñîêîëóó àò ìåíåí èøòåòèøåò. 

Àëàðäûí æûëêûëàðû àëà òІñò°, îøîíäîí óëàì àëàðäûí æåðãåñè Àëàê÷ûí (Áî-ìà  êûòàé 

òðàíñêðèïöèÿñû, VII-X êê.) äåãåí àò ìåíåí áåëãèëІІ. Äåґèçãå ÷óêóë áàéûðëàãàí áóë ýë æûëêû 

ìèíèøïåéò, áèðîê, àíûí ñІòІí òàìàê-àø àçûãû êàòàðû ïàéäàëàíûøàò. Öçå-ãó (êûðãûçäàð) 

ìåíåí ñîãóø àáàëûíäà áîëóï òóðóøàò... (Çóåâ 1960, 124). Áîëæîëó, áóë ìààëûìàòòàðäàí 

êûðãûçäàð °ëê°ñІíІí ýýëèãèíèí êóðàìûíà êèðãåí àëàê÷ûíäàð óðóóñó àéðûì ó÷óðëàðäà ê°ç 

êàðàíäû ýìåñòèêêå ýý áîëóï òóðóøêàíäûãûí áàéêîîãî áîëîò. Áóãà àëáåòòå, ÒІøòІê Ñèáèðäèí 

êàòààë æàðàòûëûø øàðòòàðû, áóë àéìàêòàðäûí ûðààêòûãû äà ñåáåïêåð áîëãîíäîé. Áàéêàë 

ê°ëІí° òóòàø æåðëåðäè ìåêåíäåãåí àëàê÷ûíäàð êûðãûçäàð ìàìëåêåòè ìåíåí ñîãóø àáàëûíäà 

áîëóøêàíäûãû æ°íІíä° ìààëûìàòòàð áàð (Êþíåð Í.Â. Êèòàéñêèå èçâåñòèÿ î íàðîäàõ Þæíîé 

Ñèáèðè, Центральной Азии и Дальнего Âостока. -Ì.: 1961. - с.52-53). VII-IÕ êê. Àíãàðà äàðûÿñû 

àðêûëóó æàíà êûðãûçäàðãà áàø èéãåí ÷ûãûøòàãû áàøêà óðóóëàð ìåíåí (êûøòûìäàð) 

àëàê÷ûíäàðäûí îðòîëóãóíäà òàáèãûé ÷åê àðà °òê°í (Ñàâèíîâ 1985, 31-33). 

“ТІрк санжырасынын” автору Абул Гази Бахадур хан (ХVI ê.) ò°ì°íä°ãІä°é ìààëûìàòòû 

æàçàò: “...бул дарыянын (Ангара-Ìóðåí) áîþíäà èðè øààð æàéãàøêàí, àíûí àéëàíàñûíäà 

êóð÷àëãàí ñàíäàãàí àéûë-êîíóøòàðäà ê°ï ñàíäóó óðóóëàð æàøàøàò. Àëàðäûí ìèíãåí àòòàðû 

àáäàí çîð, òІñò°ðІ °ґ÷°é àëà êåëåò. Àëàê÷ûí äåï àòàëãàí øààðäàí àëûñ ýìåñ æåðäå êІìІø 

êåíäåðè æàéãàøêàí, îøîíäóêòàí àëàðäûí êàçàí-òàáàê, êàðàïà èäèøòåðè áèð °ґ÷°é êІìІøò°í 

жасалат” (Абул Гази 1906, 40). Àëàê÷ûíäàð æ°íІíä°ãІ êûòàé æàíà ìóñóëìàí áóëàêòàðûíûí 

ìààëûìàòòàðû íåãèçèíåí äàë êåëåò. Êûòàé æûëáàÿíäàðûíûí áåðãåí ìààëûìàòòàðûíà êàðàãàíäà, 

àëàê÷ûíäàð (àëà àòòóóëàð óðóóñó) àéðûì ó÷óðëàðäà êûðãûçäàðãà ê°ç êàðàíäû àáàëäà êàëûï 

турушкан. П.Пелльо Абул Газинин 1233 жана 1254-æûëäàðäàãû àëàê÷ûíäàðãà àòàéûí æ°í°òІëã°í 

ìîíãîë ýë÷èëèãè òóóðàëóó æàçãàí ìààëûìàòòàðûíà òàÿíûï, áóë ýëäè Åíèñåé äàðûÿñûíûí ÒІíäІê 

ìóç îêåàíûíà êóéãàí æåðèíå æàéãàøòûðàò. Þ.À.Çóåâ áàéûðêû êûòàé æûë áàÿíäàðûíûí 

ìààëûìàòòàðûíûí íåãèçèíäå àëàê÷ûíäàðäû Áàéêàë ê°ëІíІн (кыт. “Бей-Хай”) чыгыш тарабына 

ëîêàëäàøòûðàò (Çóåâ 1960, 125). Äåìåê, àëàê÷ûíäàð òІøòІê-áàòûø òàðàïòàí êûðãûçäàð, ÷ûãûø 

òàðàáûíàí êóðûêàíäàð ìåíåí ÷åêòåøêåí äåãåí æûéûíòûкêà êåëñå áîëîò. Êûðãûçäàðãà 

æàìààòòàø æàøàãàí áàéûðêû êóðûêхàíäàðäûí òóêóìäàðû áîëãîí ñàõà-ÿêóòòàðäûí îëîíõîñóíäà 

Ààí Àëàõ÷ûí àòòóó æåðäèí ìèôîëîãèÿëûê êîæîþíó (ýýñè) æ°íІíä° óëàìûøòàð áàÿíäàëàò 

(Áåêìóõàìåäîâà 1995, -№ 2, 21-á.). Ûðàñ, îëîíõîäîãó áóë ìààëûìàòòàð áІãІíêІ ñàõà-ÿêóòòàðäûí 

àòà-бабалары болгон курыкандардын алакчындар менен байланышын тастыктайт. “Алакчындар” 

этностук аталыштын мааниси аныктагандай эле байыркы тІðê òèëäåðèíèí áèð äèàëåêòèñèíäå 

ñІéë°øê°íä°é. Ã.Å.Ãðóì-Гржимайло кыпчактарды “бо-ма” деген динлин урууларынын бир бутагы 

êàòàðû êàðàñà, Л.Н.Гумилев “бо-маларды” (алакчындар) °ç àëäûí÷à ìàìëåêåòòèê òІçІëІøê° ýý, 

òІñò°ðІ àê æІçäІІ ýë (óðóó) áîëãîí äåï æàçàò (Ãðóì-Ãðæèìàéëî. Çàïàäíàÿ Ìîíãîëèÿ è 

Óðÿíõàéñêèé êðàé. Ò.II, -С.59; Гумилев Л.Н. Динлинская проблема//ИÂГО. Т.XCI, -Ì-Ë., 1859.-С.18-

20). Ë.Í.Ãóìèëåâ áîìàëàðäû ýêè òîïêî ëîêàëäàøòûðàò: áèð á°ëІãІ (òІíäІê áîìàëàð) áІãІíêІ 

Ñàÿí-Àëòàéäàí òІíäІãІð°°êò°, êàëãàí á°ëІãІ “ди” бутагы деп аталып, ÒІíäІк Кытайда (Ганьсу 

àéìàãû, КЭР) жашашкан (Шаниязов 1974, 31). Байыркы “алакчын” (кыт.”Бо-ма”) этнониминин 

òІç ïàðàëëåëè áІãІíêІ êІíä° êûðãûçäàðäà ãàíà ñàêòàëûï êåëåò. Ýòíèêàëûê êîìïîíåíò 

êûðãûçäàðäûí êóðàìûíà VII-VIII êê. êå÷ ýìåñ êèðãåí äåñå áîëîò. Àéðûì èçèëä°°÷Іë°ð 

àëàê÷ûíäàðäû áІãІíêІ êàçàêòàðäûí, каракалпактардын ичиндеги “алчын”, “алшындар” менен 

ýòíîãåíåòèêà–ëûê æàêòàí æàêûíäûêòà êàðàøàò. Àðèéíå, áóë ïèêèð êîøóì÷à èëèìèé íåãèçäІІ 

òàêòîîëîðãî ìóêòàæ. Àëàê  ÷ûí; -÷ûí  ÷èí  äæèí; Áóðÿò-ìîíãîë òèëäåðèíäå áóë ìІ÷° 

æàëãàíûï æàñàëãàí ñ°çä°ð êåñèïòè, àéðûì ó÷óðëàðäà àäàìäàðäûí æàøàãàí àéìàãûí òІøІíäІð°ò 

(ñàëûøòûðûґûç: Ò.À.Áåðòàãàåâ 1970, 127-129). Ìèñàëû, Áàðãóäæèí-Òîêóì (Áàðãóëàð æàøàãàí 
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àéìàê), áóëãà÷èí - “булгун кармоочулар”, êåðìó÷èí - “тыйын чычкан кармоочулар” ж.б. 

Кыргыздарда “Ак алакчын” деген термин бийлик иеархиясындагы мансапты да аныктаган. 

Áàÿíäû - жедигер уруусунун курамындагы урук. Этноним эзелки мезгилдерде баяндыр  

áàÿíäóð ôîðìàñûíäà àòàëûï, æàçûëãàíû ìààëûì. -ð ê°ïòІê ìààíèíè àíûêòàãàí áàéûðêû ñ°ç 

æàñîî÷ó ìІ÷°. Ïàðàëëåëè òІðêì°íä°ðääІн курамынан “байындыр” формасында кездешет 

(Àòàíèÿçîâ 1988, 28). Энциклопедист Махмуд Кашгари “С°çäІêò°” (Х ê.) áàÿíäû(ð)ëàðäûí 

(“С°çäІêò°” байундур) огуз-òІðêì°í óðóóëóê áèðèêìåñèíå êèðåðè æ°íІíä° æàçûï, ýíòàìãàñû 

òóóðàëó àëãà÷êû ìààëûìàòòû áåðеò (Karataev O.K Turk boilarinda Tamgalar ve Eski Kirgiz-Oguz 

Etnik Baglantlari\\Turkler.II.Yeni Turkiye yayinlari. Ankara, 2002, -s. 85-89.). Ýíòàìãàñû:  ôîðìàäà 

áîëóï, áàéûðêû äàðåêòІІ áóëàêòàðäà ÷àãûëäûðûëãàí æàëïû êûðãûç ýí òàìãàñûíà () òІçІëІøІ 

æàãûíàí îêøîï òóðàò (Ì.Êàøãàðè, Ò.I. -С.90). Рашид ад-Дин “Жами ат-Таварихте” баянду(р)ларды 

Îãóç êàãàíäûí Ê°ê-õàí àòòóó áàëàñûíàí òàðàãàí óðóó (óðóê) êàòàðû ìààëûìàò áåðåò. Ôàðñè 

îêóìóøòóóñóíóí áåðãåí ìààëûìàòòàðûíà êàðàãàíäà áàÿíäóðëàðäûí ýí òàìãàñû Ë Î 

ôîðìàëàðûíäà, àë ýìè ñûéûíãàí êóøó - кыргый болгон (Рашид ад-Äèí. Ò.I, Êí.I.-С.89). Ушул эле 

àâòîð ýòíîíèìäè æ°í°ê°й этимологиялык негизде “жер жІçІ жыргалчылыкка толсун” деген 

ìààíèäå ÷å÷ìåëåéò (àòàëãàí ýìãåê, 89-á.). Àáóë Ãàçè Áàõàäóð õàí áîëñî, этностук аталышка 

“бактылуу”, “телегейи тегиз” маанисинде тІøІíäІðì° áåðåò (Àáóë Ãàçè 1906, 25-26). Àêàäåìèê 

Â.Â.Бартольд орус жылбаяндарындагы берендейлерди - áàéàíäóðëàð ìåíåí æàëïûëûêòà êàðàéò 

(Бартольд Â.Â. Соч.Т.V. -С.272). Арийне, этностук аталыштар бири-áèðèíåí ûðààê æàéãàøêàí ýêè 

башка урууну да аныктары маалым. А.Н.Кононов “баяндур” жана “баят” этнонимдерин негизин 

òІçã°н “бай”, “баян” с°çä°ðІ “бай”, “байлык” маанилерин аныктарын жàçàò (Êîíîíîâ À.Í. 

Ðîäîñëîâíîå äðåâî òþðêîâ.-С.92, 96). Áèçäèí ïèêèðäå, ýòíîíèìäèí ìààíèñèí ÷å÷ìåë°°ä°ãІ 

À.Í.Êîíîíîâäóí ïèêèðè èëèìèé íåãèçäІІ. Ýíòàìãàëàðäàãû ãåíåòèêàëûê æàëïûëûêòàðãà æàíà 

êûðãûç-огуз этностук байланыштарына таянып, áàÿíäûëàðäûí êûðãûçäàðäûí êóðàìûíäàãû 

áàéûðêû ýòíîêîìïîíåíò êàòàðû êàðîîãî íåãèç áàð. 

Áóéëà á°ðІ – á°ðІ óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àáðàìçîí, 112). Ýòíèêàëûê àòàëûøòûí 

áèðèí÷è êîìïîíåíòè áóéëà: 1. Ìóðóíäóí ýêè òàíîîñóíóí îðòîñóíäàãû ÷åìèðåê êàëêàí÷; 2. Ò°°íІí 

ìóðäóí òåøèï °òê°çІëã°í øèø æå áàéëàíãàí æèï (ÊÒÒÑ, 185). Ìîíãîë, тува тилдеринде “буйл” 

жогорудагыдай маанини туюнтат (Монгол орос толь, 1957, 84). Áóéëà (Áîéëà) áèçäèí 

èëèêò°°ë°ðІáІçä° эзелки кыргыздын энчилІІ àòû, àíòðîïîíèì, àéðûì æàçìà áóëàêòàðäà 

ìàìëåêåòòèê áàøêàðóó òèòóëó êàòàðû ÷àãûëäûðûëàò. VII ê. ðóí ñûìàë æàçóó ýñòåëèêòåðèíäå 

Òîíóêóêòóí (Òîíþêóê) äåìèëãåñè ìåíåí Êóòëóã °çІí Èëòåðèø-êàãàí äåï æàðûÿëàï, Òîíóêóê 

“бойла бага тархан”, àë ýìè Ìî÷æî æàíà Äóñèôó äåãåí êåíæå èíèлери “шад”, “ябгу” (“жабагы”) 

íààìäàðûíà ýý áîëóøêàí (Êëÿøòîðíûé 1964, 31). Äåìåê, “бойла бага таркан” - êàãàíäûí áàøêû 

êåґåø÷èñè, èø áàøêàðóó÷ó áàø ìèíèñòð, мамлекеттик башкаруу аппаратынын жетекчиси 

òèòóëóíà äàë êåëãåí. Àðèéíå, Ìîíãîëèÿíûí Ñóäæà äåãåí æåринен табылган (илимде Сужа 

жазуусу деген ат менен белгилІІ) ðóíèêàëûê æàçóó ýñòåëèãè °ò° áààëóó òàðûõíààìàëûê ìààíèãå 

ýý. Áóë ýñòåëèêòåãè æàçóó ìààëûìàòòàðûíûí ÷å÷ìåëåíèøèíèí ñóíóø ýòèëãåí áèð êàòàð 

âàðèàíòòàðû áàð. Èëèì ÷°éð°ñІíä° С.Г.Кляшторныйдын соґку ÷å÷ìåë°°ñІ °çã°ðІІã° ó÷óðàé 

электигин эске алуубуз зарыл. Адепки ирет бул жазуу тІрколог Т.Рамстедт тарабынан окулуп 

чыккан. Суджадагы эстелик IX ê. òóóðà êåëèï, êûðãûçäàðãà òààíäûê ýêåíäèãè òàëàøñûç. Æàçóó 

ýñòåëèãè ò°ì°íä°ãІä°й болуп окулат: “Мен келдим, Óéãóð æåðãåñèíäå ßãëàêàð-õàíäû æàà ìåíåí 

àòûï °ëòІðäІì. Ìåí êûðãûçäûí óóëóìóí (ïåðçåíòèìèí). Ìåí Áîéëà Êóòëóã ßðãàíìûí. Ìåí 

áàøêàðóó÷ó Êóòëóã Áàãà Òàðêàíäûí °êІìІí (áóéðóãóí) àòêàðóó÷óìóí. Ìåíèí äàґêûì êІí 

÷ûãûøòàí êІí áàòûøêà ÷åéèí óãóëäó. Ìåíèí îíäîãîí àéûëûì, ñàíñûç ìàë-æàíûì áàð ýëå. Æåòè 

êè÷ІІ èíèëåðèì, І÷ óóëóì, І÷ êûçûì áàð ýëå. Óóëäàðûìà ÷àðáà, ìàë-æàí, ýí÷è á°ëІï áåðäèì, 

êûçäàðûìû êàëûґñûç êІé°°ã° óçàòòûì... (Êëÿøòîðíûé 1959, 163). Äåìåê, Êóòëóã ßðãàí (òàðêàí) - 

êûðãûç àñêåð áàø÷ûñûíûí ýí÷èëІІ àòûí, ал эми “бойла” термини титулду аныктайт. Кыргыздын 

ê°ðІíІêòІІ аскер башчысы Бойла Кутлуг Тарган кыргыз тартибинин Борбордук Азиянын 

àéìàêòàðûíà îðíîøóíà æåòåê÷èëèê êûëãàí. Áóë æàçóó ýñòåëèãè êûðãûç òàðûõûí, àíûí áàéûðêû 

òèë ìàäàíèÿòûí èçèëä°° І÷Іí °ò° áààëóó áóëàê áîëóï ñàíàëàò.  

Àçûê - îґ êàíàòòàãû èðè óðóóëàðäûí áèðè (Àáðàìçîí 1956, 105). Ýòíîíèìäè áàéûðêû 

ðóíèêàëûê æàçóóëàðäà кездешкен “аз” (аздар) этникалык аталышы менен байланышта кароого 

толук негиз бар. Аздар байыркы кыргыз (тІрк) доорунда (VI-IÕ êê.), áІãІíêІ Òóâàíûí áàòûø 

àéìàêòàðûí ìåêåíäåøêåíäèãèí òàðûõûé áóëàêòàð òàñòûêòàï êåëåðè ìààëûì (Ïîòàïîâ 1969, 

166). Ãåîãðàôèÿëûê °ґІòò°í êàðаãàíäà, áóë àéìàê IÕ ê. ÷åéèíêè Êûðãûç ìàìëåêåòèíèí ýýëåãåí 
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æåðëåðè ìåíåí ÷åêòåøêåí. ÄàðåêòІІ òàðûõûé áóëàêòàð áàéûðêû àçäàðäûí êûðãûçäàðãà 

êîøóíà æàøàãàíäûêòàðûí áàÿíäàéò (Îðõîí-Åíèñåé òåêñòåðè, 1982, 67-б; Бартольд 1991, 139). 

Êûðãûçäàðäûí æàíà àçäàðäûí îðòîñóíäàãû ýòíèêàëûê òІç àëàêàëàð äàë óøóë òàðûõûé 

ìåçãèëäåðäåí (VII ê.) áàøòàëûøû ûêòûìàë. Îøîíó ìåíåí áèðãå, áèð ýëå ó÷óðäà àçäàð áàéûðêû 

êûðãûçäàðäûí óðóóñó áîëóóñó äà òîëóê ìІìêІí. Àçäàðäû á.ç. 706-æûëû Ìîãèëÿí êàãàí 

æåüèëІІã° ó÷óðàòñà, ÊІëòåãèí 716-æûëû áèðîòîëî áàø èéäèðèï àëãàíäûãû ìààëûì. Óøóë 

îêóÿëàðäàí ñîґ, ê°ç êàðàíäûñûçäûãûí æîãîòêîí àçäàð áàòûøòû ê°çä°é æóðò êîòîðóøóï, 

òІðêò°ðäІí êóðàìûíà êèðèøòè (Ïîòàïîâ 1969, 166-167). Â.Â.Бартольд VII к. Жетисуудагы 

òІðêò°ðäІí êóðàìûíäàãû “азийлер” менен байыркы “аз” элин этникалык жакындыкта карайт 

(Àáðàìçîí 1990, 50-51). Ë.Ï.Ïîòàïîâ áèð êàòàð ìààëûìàòòàðãà òàÿíûï, àçäàð àëãà÷, VII ê ÷åéèí 

òåëå êîíôåäåðàöèÿñûíûí êóðàìûíà êèðãåí äåãåí ïèêèðèí àéòàò (Ïîòàïîâ 1969, 167). Êûðãûç 

àðõåîëîãó Ê.Ø.Òàáàëäèåâ æåòåêåòåãåí àðãåîëîãèÿëûê ýêñïåäèöèÿ Êî÷êîð °ð°°íІí°í òàáûëãàí 

ðóí ñûìàë æàçóó ýñòåëèêòåðèíåí “аз эли”, “азык” ýòíèêàëûê àòàëûøòàðû áàð ýêåíäèãèí 

áåëãèëåï æàòûøàò. Àë ýìè êûòàé æûëáàÿíäàðûíäà àçûêòàð (àññèãè) êóø÷ó (ãýøó) óðóóñó ìåíåí 

áèðãå, VI-VII êê. Áàòûø ÒІðê êàãàíàòûíûí Íóøèáè àéìàãûíà êèðãåíäèãè ýñêåðèëåò (Áè÷óðèí 1850, 

-Ò.I.-С. 288-289). X ê. àíîíèìäІІ фарси тилиндеги жазма булак “Худуд ал-Аламдын” (“Àààëàìäûí 

чектери”) маалыматтары, XI ê. ôàðñè ãåîãðàôû Ãàðäèçè àçäàðäû îãóç-òІðêì°íä°ðäІí áèð 

á°ëІãІ êàòàðû áàÿíäàøàò (Ïîòàïîâ 1969, 167). Àëáåòòå, áóë ìààëûìàòòàð àçäàðäûí áàòûøòû 

ê°çä°é æóðò êîòîðãîíóíàí êèéèí æàçûëãàíû ûðàñ. Êèéèí÷åðýýê, “аз” этнокомпоненти 

кыргыздардын курамына “азык”, àëòàéëûêòàðãà (òåëåóò-алтайлар) “т°рт ас” формаларында кирген. 

Буга аталган “т°рт ас” этноними менен кыргыздардагы “т°рт тамгалуу азык” уруусу далили боло 

àëàò (Àáðàìçîí 1990, 51). Áîëæîëó, алтайлыктардын курамындагы “т°рт ас” этнокомпоненти бул 

ýëäèí êóðàìûíà îðòî êûëûìäàðäàãû êûðãûçäàð àðêûëóó êåëèï êèðãåí. Àçû  ê; -ê ìІ÷°ñІ ÷ûãûø 

òåãè áîþí÷à áàéûðêû ãàíà áîëáîñòîí, ê°ïòІê ñàíäû áèëäèðèï, òІðäІІ ýòíîíèìäåðäèí 

æàñàëûøûíà êàòûøàò. Áàéûðêû òІðê òèëäåðèíäå ê°ïòІê ìààíèíè áèëäèðІІ÷І áóë ìІ÷° °т° к°п 

êîëäîíóëãàí (Ñåðåáðåííèêîâ, Ãàäæèåâà 1979, 88). Àðèéíå, àçûê ýòíîíèìèíèí ýґ áàéûðêû 

ôîðìàñû êàòàðû òîòåìäèê “Azûq” ñ°çІí (ìààíèñè áîþí÷à -“аюу”) алууга да ìІìêІí (ÄÒÑ, 13). 

Ìûíäàé áîëãîíäî, ýòíîíèì Áîðáîðäóê Àçèÿíûí àéìàêòàðûíäà æàøàãàí óðóóëàðäûí àґ-ñåçèìèíå 

êåґèðè òàðàãàí òîòåì-æàíûáàðãà (àþó) ñûéûíóóíóí íåãèçèíäå êåëèï ÷ûãóóñó òîëóê ìІìêІí. XI ê. 

“азык” с°çІ îãóç, êûï÷àê, ягма тилдеринде “аюу” дегенди тІøІíäІðã°íІ ûðàñ (Ìàõìóä Êàøãàðè. 

Èíäåêñ-с°здІк, 13-бет). Байыркы тІðê (îðõîí, êûðãûç, óéãóð) òèëäåðèíäå ê°ï÷ІëІê ó÷óðäà ñ°çäІí 

îðòîñóíäà, àÿãûíäà -ñ\-ç (àçàê), -ä\-ò (àäàê) òûáûøòàðäû êîëäîíóëãàíäûãû ìààëûì. 

Íàçàðûáûçäàãû ôàêòûëàð ýòíîíèìäèí áàéûðêûëûãûí, àë ýìè àçûê óðóóñó - êûðãûçäàðäûí 

êóðàìûíäàãû ýçеëêè ýòíîêîìïîíåíò ýêåíäèãèí ûðàñòàéò.  

Àé òàìãà - ñàðóó óðóóñóíäàãû óðóêòóí, ýíòàìãàíûí, ñîëòî óðóóñóíóí ýí òàìãàñûíûí 

àòàëûøû êàòàðû áåëãèëІІ (Àáðàìçîí 1956, 105). Ýòíîíèìäèí ïàðàëëåëäåðèí °çáåê-êîґóðàò, 

òІðêì°í, áàøêûð æ.á. ýëäåðäèí óðóóëóê êóðàìäàðûíàí ó÷óðàòóóãà áîëîò (Êàðìûøåâà 1976, 90-

93; Àòàíèÿçîâ 1988, 15; Êóçååâ 1974, 202--204; Ìîëäîáàåâ 1995, 182). Áàøêûð ýòíîãðàôû 

Ð.Ã.Êóçååâ ê°ï æûëäûê °çІíІí èçèëä°°ë°ðІíä° áàøêûðëàðäàãû ýґ ири “ай” уруусунун чыгыø 

òåãèí áàéûðêû îãóç-ïå÷åíåã ýòíèêàëûê ÷°éð°ñІ ìåíåí áàéëàíûøòûðãàí æûéûíòûêêà êåëåò 

(Êóçååâ 1974, 202-203). Чындыгында эле, îðòî êûëûìäàðäà îãóç óðóóëàðûíûí (XI ê.) áèðèíèí 

ýíòàìãàñû (æóâàëäàð óðóóñó) ôîðìàñû æàãûíàí êûðãûçäàðäàãû àé òàìãàãà îêøîøòóãó 

àíûêòàëäû (êàðàґûç: Ìàõìóä Êàøãàðè, Ò.I, 1960, 90). Áóãà êûðãûçäûí ñîëòî óðóóñóíäàãû 

ýíòàìãà, àíûí ôîðìàñû, óðóóíóí òІïêІ áàáàëàðû äåï ýñåïòåëãåí Ýøòåê (áàøêûð÷à - “Истяк”) 

ãåíîíèìèíèí áІãІíêІ áàøêûðëàðäàãû ûíàíûìäóó ïàðàëëåëäåðè ìèñàë áîëî àëàò. 

Àêìàí - ìóíäóç óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû èðè óðóêòóí àòàëûøû (Ò°ð°êàí óóëó 1995, 88). 

Àêìàí - Базаркоргон аймагындагы айылдын аталышы (этнотопоним) катары да маалым. 

Параллели казактардан “акбан” формасында кездешет (Âостров, Ìóêàíîâ 1968, 88-89; Àòàíèÿçîâ 

1988, 17). Áóë óðóóíóí (óðóêòóí) ÷ûãûø òåãè îðòî êûëûìäàðäàãû îãóç-òІðêì°í ýòíèêàëûê 

÷°éð°ñІ ìåíåí áàéëàíûøòà áîëóóñó òîëóê ìІìêІí. Àíòêåíè, XII ê. îãóç-òІðêì°íä°ð “акман” 

æàíà “караман” äåãåí èðè óðóóëóê áèðèêìåëåðãå á°ëІíã°íäІãІ ìààëûì (Àãàäæàíîâ 1969, 227). 

ÁІãІíêІ Êûòàéäûí Ñþньõóà îêðóãóí áàéûðëàï êåëèøêåí îãóç (òІðê) òèëäІІ ñàëàðëàð °çä°ðІíІí 

òІïêІ áàáàëàðû êàòàðû ëåãåíäàðëóó Àêìàí æàíà Êàðàìàíäû àòàøàò (Àòàíèÿçîâ 1988, 17). 

Êûðãûç-îãóç (òІðêì°н) этностук алакалары орто кылымдарда °ò° àêòèâäІІ æІðã°íäІãІí 

ýòíîíèìèÿëûê ïàðàëëåëäåð (175 ïàðàëëåëь) да аныктары анык (караґûç: Êàðàòàåâ Î.Ê. Êûðãûç-

îãóç òàðûõûé-ýòíèêàëûê áàéëàíûøòàðû// Êîîìäóê èëèìäåð æóðíàëû. ÊÒÌÓ. -Áèøêåê, 2001, 
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175-185 áá; Karataev O.K Turk boilarinda Tamgalar ve Eski Kirgiz-Oguz Etnik Baglantlari\\ 

Turkler.II.YeniTurkiye yayinlari. Ankara, 2002, -s. 85-89). Êûðãûçäàðäûí ýòíèêàëûê êóðàìûíà 

êèðãåí îãóç êîìïîíåíòòåðèíå ò°ì°íêІë°ðäІ ìèñàë êàòàðû êåëòèðñå áîëîò: ãåêëåґ (òåéèò), 

òåêðåí (òåéèò), ýðñàðû (êåñåê, òåéèò), òІðêì°í (êàґäû), éîëàòàí (êûï÷àê) æ.á.ó.ñ. 

Áàãà÷û - ìóíãóø óðóóñóíäàãû ò°ë°éê°íäІí êóðàìûíäàãû óðóê. Ýòíèêàëûê àòàëûøòûí 

ïàðàëëåëäåðè êûðãûçäàðäûí ñàÿê óðóóñóíàí- “бакачы”, òІðêì°íä°ðä°í -“бага”, “багача” 

ôîðìàëàðûíäà êåçäåøåðè ìààëûì (Àáðàìçîí, 109; Àòàíèÿçîâ 1988, 24).“Ваgа”- áàéûðêû òІðê 

äîîðóíäàãû àñêåðäèê-àäìèíèñòðàòèâäèê òèòóë êàòàðû äà ìààëûì áîëãîí (ÄÒÑ, 77). Èëòåðåø-

êàãàí °з амири менен Тонюкукка (“Юань ÷æåнь”) “бойла бага таркан” деген титул ыйгарганы 

ìààëûì (Êëÿøòîðíûé 1964, 31). Байыркы Кыргыз мамлекети админиñòðàòèâäèê- àéìàêòûê 

æàêòàí àëòû áèðäèêêå (“баг”) á°ëІíã°íäІãІ òóóðàëó äàðåêòІІ ìààëûìàòòàð áàð (Êûçëàñîâ 1965, 

39). ÁІãІíêІ Òóâàäàãû Ї°ê Òàðëàêòàí Å.1 òàáûëãàí áàéûðêû êûðãûçäàðãà òààíäûê ýñòåëèêòå: 

“...атым Эл Туган Тутук бен(мен). Теґèðè ýëèìêå ýë÷èñè ýðòèì. Àëòû áàã áóäóíãêà [ýëãå - Î.Ê.] 

ýð [òèì]” - äåãåí ñàïòàð æàçûëãàí (Ïàìÿòíèêè... Âûï.III, -С.8-9). Áàéûðêû òІðê ñ°çäІãІíä° (ÄÒÑ, 

39) ò°ì°íêІä°й маалыматтар бар: “Alti âàg” IX ê. àçûðêû Òóâàíûí àéìàãûíäàãû àñêåðäèê-

àäìèíиñòðàòèâäèê áèðäèêòåð. 840-æ. êèéèí (IX ê.) àçûðêû Òóâàíûí àéìàãû Êûðãûç êàãàíàòûíûí 

êóðàìûíà êèðãåíäèãè ìààëûì. Óéãóðëàðäàí òàðòûëûï àëûíãàí æåðëåðãå, æàґû ýýëèêòåðäåãè 

æàøàãàí óðóóëàðäûí ІñòІí°í êûðãûçäàð °çã°÷° áàøêàðóó ñèñòåìàñûí êèðãèçèøêåíäèãè ê°ðІíІï 

òóðàò. Áàãà  ÷û: ÷ûãûø òåãè áàéûðêû ìåçãèëäåðãå òààíäûê -÷û/-÷ó ìІ÷°ñІ òІðê òèëäåðèíäå 

°т° к°п êîëäîíóëóï, адамдардын жашаган аймактарын да аныктайт. Л.З.Будагов “бага” с°çІí 

“топ”, “тІéІн”, “б°ëІк” же, òàãûðààê àéòêàíäà, мааниси “урук”, “уруу” дегенди тІøІíäІð°ðІí° 

òîêòîëîò (Àòàíèÿçîâ 988, 26). Äåìåê, “баг” термин админиñòðàòèâäèê-àéìàêòûê áèðäèêòåðãå 

á°ëІíІІä° “уруу”, “урук” деген аталыш менен бирдей мааниде колдонулган десе болот. Анткени, 

эзелтеден аймактык-àäìèíиñòðàòèâäèê á°ëІíІøò°р уруулук же этностук áåëãèëåðãå êàðàòà 

àíûêòàëûï êåëåðè àíûêòàëãàí. 

Áå÷åí/ïå÷åí - ñîë êàíàòòàãû ÷îґ áàãûø óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóêòàðäûí áèðè. 

Айрым маалыматтарда “бечина”, “пичине” формаларында чагылдырылат (ТКАЭЭ Т.V.-С.110). 

Ïå÷åíåêòåð (áý÷åíýê, ïå÷åíàê) áàéûðêû òІðê òèëäІІ èðè óðóóëóê áèðèêìåëåðäåí áîëãîíäóãó 

маалым. Бул уруулук бирикме кытай жылбаяндарында “бей-жу” деген ат менен белгилІІ 

(Êëÿøòîðíûé 1963, 177). Îðóñ æàçìà áóëàêòàðûíäà ïå÷åíåêòåð óðóóëóê ñîþçó IX-XI êê. 

÷åêòåðèíäå ìààëûì áîëî áàøòàéò. Áóë áèðèêìåíèí êóðàìûíà õàçàð æ.á. ê°÷ì°í óðóóëàð äà 

êèðãåíè òàëàøñûç. Áîëæîëó, êèéèí÷åðýýê êîâóé, áåðåíäåé, êàåïè÷, áîóò, ìîãóò, òîðê (îðóñ æûë 

áàÿíäàðûíäàãû àòàëûøòàðû °çã°ðІëá°é áåðèëäè- Î.Ê.) óçäàð (îãóç) ïå÷åíåê ñîþçóíàí á°ëІíІï 

÷ûãûøêàí. Îáîëó, ïå÷åíåê óðóóëàðû Áàëõàø ê°ëІ ìåíåí Àðàë äåґèçèíèí îðòîëóãóí 

áàéûðëàøêàí (Ãóìèëåâ 1993, 214). IX ê. ïå÷åíåêòåðäè ÷ûãûøòàí æåð êîòîðãîí êèìàê-êûï÷àêòàð 

óðóóëóê ñîþçó êûñûìãà àëà áàøòàãàí. Âîëãà äàðûÿñûíàí ÷ûãûø òàðàïòà ê°÷Іï-êîíóï æàøàãàí 

ïå÷åíåêòåð IX ê. Êèåâ Ðóñóíóí òІøòІк аймактарына журт которушат (Бартольд Â.Â. Соч. Т.V. -

С.204). XI к. Махмуд Кашгари печенектерди (“С°çäІêò°” - “бечанак” формасында берилген) Румга 

(Âèçàíòèÿ èìïåðèÿñû) ÷åêòåø áàéûðëàãàí òІðê òèëäІІ óðóóëàðäûí (ýëäèí) áèðè ýêåíäèãèí æàçàò 

(Ìàõìóä Êàøãàðè Ò.I.-С.64, 90). IX-XI êê. Âèçàíòèÿ èìïåðèÿñû, Êèåâ Ðóñó ïå÷åíåêòåðäèí 

÷àáóóëóíàí ê°ï æàïà ÷åêêåíäèêòåðè òàðûõûé áóëàêòàðäà, ýëäèê áîëìóøòàðäà (îðóñ 

áûëèíàëàðû) êåíåí áàÿíäàëàò. Ïå÷åíåêòåð òàðûõûé àðåíàãà êåлген кыпчактардын этностук 

æІçІíІн калыптанышына да олуттуу катышышкан. Айрым печенек этностук компоненттеринин 

îðòî êûëûìäàðäàãû êûï÷àêòàðäûí óðóóëóê êóðàìûíà æóóðóëóøêàíäûãûí èçèëä°°÷Іë°ð 

áåëãèëåï æІðІø°ò (Êóçååâ 1974, 170). IÕ-ÕI êê. ïå÷åíåê-êûï÷àê òèëäåðè òåãè æàãûíàí °ò° æàêûí 

áîëгон. Махмуд Кашгари “С°çäІêò°” кыпчак жана печенек тилдери °ò° æàêûí, îêøîø òèëäåð 

ýêåíäèãèí ýñêåðãåí (Ìàõìóä Êàøãàðè Ò.I. -С.66). Êûðãûç-ïå÷åíåê этностук алакалары 

áîëæîëäîãîíäî, VIII-IX êê. Îðòî Àçèÿ ÷°ëê°ìІíä° æІðã°í äåñå áîëîò. Áèçäèí ïèêèðäå, áóë àëàêà 

Итил (Âîëãà) áîþ æàíà àãà æàìààòòàø àéìàêòàðäà äà óëàíãàí. Òààíûìàë èëèêò°°÷І Ñ.È.Ðóäåíêî 

áІãІíêІ башкырлардын курамындагы “кыргыз” этнокомпоненти аталган аймакта кыпчак 

òîëêóíóíà ÷åéèí ýëå (IX-X кк.) белгилІІ болгон деген жІé°ëІІ ïèêèðèí æàçàò (Ðóäåíêî 1955, 50, 

329). IX к. Сырдарыядан бІãІíêІ ÒІøòІê Óðàëäûí àéìàêòàðûíà æóðò êîòîðãîí áàøêîðòòîðäóí 

òîãóç óðóóñóíóí ýґ ириси кыргыздар же булактарда баяндалган «кыргыз уруусу» болгон. Демек, 

êóðàìûíà “кыргыз” ýòíîêîìïîíåíòè êèðãåí áàøêûðëàð Âîëãà òàðàïêà ïå÷åíåêòåð ìåíåí áèð 

ìåçãèëäå æóðò êîòîðãîíó àíûêòàëûï òóðàò. Ñ.Ì.Àáðàìçîí ïå÷åíåê - áå÷åí (÷îґ áàãûø) 

ýòíîíèìäåðèíèí òåãèíèí æàëïûëûãûí áåëãèë°° ìåíåí, Òåґиртоодон тІíäІê-áàòûø òàðàïòà 
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(Âîëãà äàðûÿñû, ÒІøòІê Óðàë àéìàêòàðû) æІðã°í êûðãûç-огуз (печенек) этностук байланыштары 

æ°íІíä° èëèìèé íåãèçäІІ ïèêèðèí àéòêàí. Êûðãûçäàðäûí àéðûì ýëäèê óëàìûøòàðûíäà Áîëãàð 

(Áóëãàð) °ëê°ñІ æàíà àë æàêòàí áІãІí êûðãûç æåðãåñèíå æóðò êîòîðóï êåëãåí (êІðêІð°°, 

æåòèãåí, êóø÷ó) óðóóëàð æ°íІíä° ìààëûìàòòàð áàð (Àáðàìçîí 1990, 76). È.Á.Ìîëäîáàåâ 

èëèêò°°ë°ðІíä° êûðãûç ýòíîíèìèÿñûíäàãû áå÷åí, ÷àðûê, áàÿò æ.á. óðóóëóê àòàëûøòàð îðòî 

êûëûìäàð ìåçãèëèíäåãè êûðãûç-îãóç ýòíèêàëûê àëàêàëàðûíàí êàáàð áåðåðèí áåëãèëåéò 

(Ìîëäîáàåâ 1985, 162). Кыргызтаануучу Т.Абдракунов “Манас” эпосундагы “Бээжинди” 

áåëãèëåíèï æІðã°íä°é Ïåêèí òîïîíèìè ìåíåí ýìåñ, VIII-X к. Сырдарыяга жамаатташ байырлаган 

ê°÷ì°í óðóóëàðäûí ýí÷èëІІ аты “бэжэнэк” этноними менен жалпылыкта караган к°ç êàðàøûí 

àéòàò (Àáäðàêóíîâ 1990, 92-93). Áóë æІé°ëІІ èëèìèé ïèêèð êîøóì÷à èëèêò°°ë°ðã°, àéðûì 

òàêòîîëîðãî ìóêòàæ. ÒІðê òèëäåðèíèí îãóç áóòàãûíäà ñІéë°ã°н гагауздардын этностук жІçІíІí 

êàëûïòàíûøûíäà ïå÷åíåê óðóóëàðû ÷å÷ІІ÷І ðîëäó ýýëåøêåí. ÁІãІíêІ ãàãàóçäàðäûí íåãèçãè 

á°ëІãІ æàøàãàí ÒІøòІê Ìîëäàâèÿäà Êûðãûç, Êûðãûç-Êûòàé ãèäðîíèìäåðèíèí áîëóøó äà 

êàïûñûíàí ýìåñ ÷ûãàð (êàðàґûç: Áàñêàêîâ 1984, 54-61). Ýòíîíèìäèí ìààíèñè æ°íІíä° èëèì 

÷°éð°ñІíä° áèðäåé ïèêèðëåð æîê. Ðàøèä àä-Дин “жакшылык аракетте керект°° жана колдоо”, 

Àáóë Гази “жасоочу”, “аткаруучу” маанилеринде чечмелешет (Махпиров 1997, 114). Ñ.Ï.Òîëñòîâ 

ýòíîíèìäè áàéûðêû èðàí òèëäІІ àïàñèàê æå ïàñèàíäàð ìåíåí ïàðàëëåëь êàðàéò (Àòàíèÿçîâ 1988, 

32). Èçèëä°°÷Іë°ðäІí áàñûìäóó á°ëІãІ ìîñêâàëûê ïðîôåññîð Í.À.Áàñêàêîâäóí èëèìãå êèðãèçãåí 

ê°ç êàðàøûí êîëäîï êåëèøåò. Àâòîðäóí ïèêèðèíäå ïå÷åíåê ýòíîíèìè «áàæà  íàê»; “бажа” же 

íåãèçèíåí áèð óðóóäàí Іéë°íІøê°í óðóê, òîï ìààíèñèí òІøІíäІð°ò. Àë ýìè -íàê ìІ÷°ñІ 

êè÷èðåéòèï, ýðêåëåò÷І òàòààë ñóôôèêñ (Áàñêàêîâ 1985, 51). Áóë èëèìèé ïèêèð Â.Â.Бартольд, 

Î.Ïðèòöàê, Â.Áàíãäûí ê°з караштарын колдоо дегенди аныктары калетсиз. Арийне, áóë ê°ç 

êàðàøêà íåìåö аàëûìû Ã.Äåðôåð °ç èëèêò°°ë°ðІíä° êàðøû ÷ûêêàíäûãû ìààëûì (Ìàõïèðîâ 

1997, 114). 

Áèçäèí ïèêèðäå, ýòíîíèìäè áàøêà ìààíèäå, àíûí ÷ûíûãû ìàґûç-ìàçìóíóí àíûêòàãàí 

°ґІòò° ÷å÷ìåë°°ã° áîëîò. Áå÷åíåê; áå÷åí  åê; «áå÷åí» äåãåí ñ°ç òóíãóñ-ìàíæóð òèëäåðèíäå 

“элик” маанисин билдирет. Айрым изилд°°÷Іë°ðäІí áåëãèë°°ñІíä° áóë òåðìèí òóíãóñ-ìàíæóð 

òèëäåðèíå òІðê òèëäåðèíåí êåëèï êèðãåí (Íîâèêîâà 1972, 141). -ê; -åê ê°ïòІк маанини туюнткан 

áàéûðêû ñ°ç æàñîî÷ó ìІ÷°ë°ð. Äåìåê, беченек этноними “элик уруусу”, “эликтин тукуму” 

äåãåíäè òóþíòóï, áàéûðêû òîòåìèñòèê èøåíèìäè ÷àãûëäûðàò. Áóãà êûðãûçäàðäûí áóãó, áàãûø, 

êèéèê, íàéìàí, êóðàí íàéìàí, òåêå æ.á. ýòíîíèìäåðäè ïàðàëëåëь êîþóãà áîëîò. Æûéûíòûãûíäà, 

ýòíîíèìäèí ìààíèñèíèí ÷å÷ìåëåíèøèíèí àêûðêû âàðèàíòû ÷ûíäûêêà æàêûí. 

Áàÿò - тейит уруусунун курамындагы урук. Бул этностук аталыш байыркы тІðê 

äîîðóíàí ýëå áåëãèëІІ. Ìàõìóä Êàøãàðè áàéûðêû îãóç óðóóëóê áèðèêìåñèíå êèðãåí áàÿòòàð 

æàíà àíû ýíòàìãàñû æ°íІíä° ìààëûìàò áåðåò (Ìахмуд Êàøãàðè Ò.I, 67). Ðàøèä àä-Äèí 

áàÿòòàðäû îðòî êûëûìäàðäàãû îãóç-òІðêì°í óðóóëàðûíûí îґ êàíàòûíà êèðãåí °ç àëäûí÷à óðóó 

ýêåíäèãèí áèëäèðãåí (Ðàøèä àä-Äèí. Ò.I, Êí.I. -С.76). Арийне, óøóë ýëå ôàðñè àâòîðó áàÿòòàðäû 

(монг.“баяут”) монгол тилдІІ этностук ч°éð°ã° òààíäûê ýêåíäèãèí, “жадай-баят” жана 

“кэхэрин-баят” деген эки дарыяга жамаатташ байырлаган сулдуздардын кошунасы катары 

ñІð°òò°éò (àòàëãàí ýìãåê, 173-175-áеттер). Àáóë Ãàçè Áàõàäóð õàí äà °ç ýìãåãèíäå Ðàøèä àä-

Äèíäèí áåðãåí ìààëûìàòòàðûí áûøûêòàãàí îéäó àéòàò. (Àáóë Ãàçè 1906, 52). Áîëæîëó, XII-XIII 

кк. бул этностук компоненттер бир эле учурда монгол жана тІðê òèëäІІ óðóóëàðäûí 

êóðàìäàðûíäà áîëóó êåðåê. Àíòêåíè, àéðûì èçèëä°°÷Іë°ð áàéûðòàäàí ýëå áåëãèëІІ áîëãîí 

“баяттарды” печенег-îãóçäàðäûí êóðàìûíäàãû óøóë ýëå àò ìåíåí ìààëûì áîëãîí óðóó ìåíåí 

этностук жалпылыкта карашат (Кузеев 1974, 174; Àòàíèÿçîâ 1988, 30). Этностук аталыштын 

ïàðàëëåëäåðè êàçàê, °çáåê, ñàðû óéãóð (þãóð) æàíà òІðêì°íä°ðäІí óðóóëóê êóðàìäàðûíäà áàð. 

Ó÷óðäà, Ìîíãîëèÿíûí Óáñóíóð àéìàãûíäà °çä°ðІн “баят” деп аташкан, ìîíãîëäîðäîí àéðûì 

áèð °çã°÷°ëІêò°ðІ áàð óðóó æàøàéò (Íàðîäû ìèðà: Èñòîðèêî-ýòíîãðàôè÷åñêèé ñïðàâî÷íèê. -Ì., 

1988. -С.93). Арийне, аталган этностук топ ìîíãîëäîøêîí òІðê òèëäІІ óðóóëàðäûí áèðè áîëóøó 

да ыктымал. “Баят” с°çІн Махмуд Кашгари аргу (оргу) тилинде “кудай”, “алла-таала” 

ìààíèñèíäå ÷å÷ìåëåéò (×îðîåâ 1991, 457). Ðàøèä àä-Дин “бактылуу”, “телегейи тегиз”, àë ýìè 

Абул Гази “бактылуу”, “бай” деген ôîðìàäà àíûêòàìà áåðèøåò (Àáóë Ãàçè 1906, 25; Êîíîíîâ 

1958, 53). Áèðîê, ñîüêó ìåçãèëäåãè èçèëä°°÷Іë°ðäІí áàñûìäóó á°ëІãІ baiat  baian, ìîíãîë÷î 

“бай”, “байлык” (бая  áàé - ò; -ò ìІ÷°ñІ áóðÿò-ìîíãîë òèëäåðèíäå ê°ïòІê ìààíèíè áèëäèðåò) 

ìààíèñèí àíûêòàðûíà òîêòîëóøàò (êàðàüûç: Ìàõïèðîâ 1990, 67). Ýòíèêàëûê êîìïîíåíò 

êûðãûçäàðäûí êóðàìûíà IX-X êê. ÷åéèí ýëå êèðІІñІ ìІìêІí. 
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Àê ІéëІІ ìóíäóç - ìóíäóç óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû èðè óðóê (Àòòîêóðîâ 1995, 163). 

Ýòíîíèìäèí ïàðàëëåëäåðè áІãІíêІ òІðêì°íä°ðä° - “аг°éëè”, ê°÷ì°í-°çáåê óðóóëàðûíäà - “ак 

Іéëè” формаларында кездешет (Атаниязов 1988, 13; Àáðàìçîí 1990, 222). ”Ак уйлик” термини 

îðòî êûëûìäàðäàãû òІðê òèëäåðèíäå (÷àãàòàé òèëè - О.К.) ”барымта” маанисин аныктаган 

(ÌÈÊÊ, 1972, 241).”Ак ІéëІІ” термининин биринчи мааниси “тектІІ æåðäåí áàðûìòàãà 

кармалгандар” дегенди туюнтат (караґûç: Karataev O.K Eski turk devrindeki kirgiz etnik 

isimleri\\Turkler.II.Yeni Turkiye yayinlari. -Ankara, 2002, -s.80-85.). Óðóóíó, ýëäè áàø èéäèðèï êàðìàï 

òóðóó ìàêñàòûíäà, æå áîëáîñî ýêè ìàìëåêåòòèí îðòîñóíäàãû °ç àðà òІçІëã°í êåëèøèìäèí 

ãàðàíòû êàòàðû òåêòІІ àäàìäàðäûí áàëäàðûí áàðûìòàãà êàðìîî áàéûðêû æàíà îðòî êûëûìäàð 

ìåçãèëäåðèíå ìІí°çäІІ ê°ðІíІø áîëãîí. Áóë ñàÿñèé-äèïëîìàòèÿëûê ûêìàíû êûòàé 

äèíàñòèÿëàðû äà °ò° êåíåí ïàéäàëàíãàíäûêòàðû ìààëûì. Ê°÷ì°í ýëäåðäå áàðûìòàãà 

êàðìàëãàíäàð (æå áåðèëãåíäåð) õàí ñàðàéûíà æàêûí æåðäåãè àê áîç Іéë°ðä° ñûéëóó òóòêóí 

äåíãýýëèíäå, òåðåґ ê°ç°ì°ë àñòûíäà òóðóøêàíû áåëãèëІІ. Бул тарыхый термин (“ак ІéëІІ”) ушул 

ñåáåïòåðäåí óëàì êåëèï ÷ûêêàí (Àííàíåïåñîâ 1984, 57-58). Ýêèí÷è ìààíèñè òІðêì°íä°рä°, 

îøîíäîé ýëå, êàðøèëèê ê°÷ì°í °çáåêòåðäå óðóóíóí ýýëåãåí ÷åãèí êàéòàðãàí, Іé-áІë° êІò° ýëåê 

áîç óëàíäàðäûí òîáóí òІøІíäІð°ò (Àáðàìçîí 1990, 224; Àòàíèÿçîâ 1988, 13). Ñ.Ì.Àáðàìçîí 

ê°÷ì°í элдерде байыртадан туруктуу сакталып келе жаткан эзелки барымта салтын “Манас” 

äàñòàíûíäà äà êåíåí ÷àãûëäûðàðûí áåëãèëåéò (Àáðàìçîí 1990, 222). 

Àþó - àâàò, á°ðІ, ÷åêèð ñаÿê óðóóëàðûíûí êóðàìäàðûíäàãû óðóêòàð (Àáðàìçîí 1956, 

108). Àþó äІéí°íІí ê°ï÷ІëІê ýëäåðèíäå ýçеëòåäåí òîòåìäèê æàíûáàð êàòàðû áåëãèëІІ. 

Áàéûðêû òІðê òèëäåðèíèí äèàëåêòèëåðèíäå áóë ñ°з “aziq”, “adiq” формаларында айтылганы 

ìààëûì (êàðàґûç: Ìàõìóä Êàøãàðè, Ò.I. -С.86; ДТС, 13). Ó÷óðäà òóâàëàðäà æàíà õàêàñ òèëèíèí 

àéðûì äèàëåêòèëåðèíäå áóë жаныбардын аталышы “адыг”, “азыг” тІðë°ðІíä° àéòûëàðû 

àíûêòàëãàí. Êûðãûçäàðäàãû àäèãèíå (àäûã-ýíå) ýòíèêàëûê àòàëûøû äà ÷ûãûø òåãè æàãûíàí 

òîòåìäèê ìІí°çã° ýý. ÒІøòІê Ñèáèðäèí òІðê òèëäІІ ýëäåðèíäå, °çã°÷° ñàõà-ÿêóòòàðäà àþóãà 

байланыштуу табу (“тыюу салуу”) кенен таралганы анык. Мындан сырткары, àþóãà 

áàéëàíûøòóó áèð òîï ýâôåìèçìäåð áåëãèëІІ. Ìèñàëû, ñàõà-ÿêóòòàð àþóíó - “°õ°” (чоґ àòà), 

õàêàñòàð - “аба” (ата), àëòàéëûêòàð - “абага” (тайаке, àãà), òóâàëàð - “ава” (эне, àïà) äåï àòàøàò 

(Шåðáàê 1961, 131). Òóíãóñ-ìàíæóð òèëäІІ элдерде (эвенктерде) “манги” аюу келбеттІІ àäàìäû 

ýëåñòåòèï, àòà-áàáàëàðäûí äóõóíóí ìèôîëîãèÿëûê ñèìâîëó, øàìàíäàðäûí áàøêû êîëäîî÷óñó 

êàòàðû òІøІíІêòІ аныктаган. “Манги” с°çІíІí ñåìàíòикасы учурда “аюу”, “ата-áàáàëàðäûí 

духу” маанисин аныктайт (Анисимов 1951, 200-203). “Тайганын кожоюну” деген ат менен 

áåëãèëІІ áîëãîí áóë æàíûáàð áІãІíêІ êІíä° äà áóãó, æîëáîðñ, áІðêІò ñûÿêòóó êàéáåðåíäåð 

ìåíåí áèðãå òîòåìäèê ûéûê æàíûáàð êàòàðû áåëãèëІІ áîëóï êåëåò. Èçèëä°°÷Іë°ð àäàìçàò 

êîîìóíóí °íІãІІñІíä°ãІ ýíåëèê äîîðäîãó êîëëåêòèâäІІ ÷àðáà æІðãІçІІ (êîëëåêòèâäІІ àґ 

óóëîî) ìåíåí áàéëàíûøûíà òîêòîëóøàò. Ñèáèðь ýëäåðèíäå àþóãà áàéëàíûøòóó æàìààòòûê 

òІë°° °òê°ðІІ каада ìàéðàìû (шаман ритуалы) бІгІнкІ кІнг° чейин °зг°рІлб°й сакталып келет 

(Âасильев 1948, 78-79). Изилд°°÷Іë°ð ÒІøòІк Сибирди тунгус-манжур тектІІ óðóóëàð 

°çä°øòІðã°íã° чейин эле бул аймакта “манги” (“аюу”) аттуу уруу жашаганын далилдеп келишет 

(Âасильевич 1970, 31-32). Болжолу, манги уруусу тІркий тектІІ болушу ыктымал. Параллелдери 

áàøêûð, °çáåê-êîґóðàòòàðäà áàð (Àòàíèÿçîâ 1988, 15). 

Àâàò - è÷êèëèêòåð (Áóëãà÷û) óðóóëóê òîáóíäàãû èðè óðóóëàðäûí áèðè. Ýòíîíèìäèí 

параллелдери “аба” формларында алтайлыктардын (телеуттар) жана шорлордун курамында бар 

ýêåíäèãè ìààëûì (Ïîòàïîâ 1969, 168-169). Àâàò  àáà  ò; -ò ìІ÷°ñІ áóðÿò-ìîíãîë òèëäåðèíäå 

ê°ïòІê ìààíèíè òóþíòàò. ×ûãûø òåãè áàéûðêû ñ°ç æàñîî÷ó ìІ÷°íІí êîëäîíóëãàí, òàðàëãàí 

àðåàëû àáäàí êåíåí. Ìèñàëû, òóíãóñ òèëäåðèíäå áóë ìІ÷°íІí ôîíåòèêàëûê -òàí/-òåí, ìàíæóð 

òèëèíäå -òà/-òå, áàéûðêû êîðåé òèëèíäå -òåí ôîðìàëàðûíûí áîëãîíäóãó áåëãèëІІ (Ðàìñòåäò 

1957, 59). Ä.Å.Åðåìååâ áèð êàòàð äàëèëäІІ ìààëûìàòòàðãà òàÿíûï, -ò ìІ÷°ñІ óëàíãàí òІðê 

ýòíîíèìäåðè ìîíãîë òèëäåðèíèí òààñèðè àñòûíäà XIII ê. êèéèí ãàíà êàëûïòàíãàí äåãåí ïèêèðèí 

àéòàò (Åðåìååâ 1970, 38). Áóë óðóóíóí òåãèí áàéûðêû “аба” óðóóñó ìåíåí ïàðàëëåëь êàðàñà 

áîëãóäàé. “Аба” - òåëå óðóóëàðûíûí áèðè êàòàðû Ñóé äèíàñòèÿñûíûí æûëáàÿíäàðûíäà Áàòûø 

òІðê ìàìëåêåòèíèí êóðàìûíäàãû óðóó áîëãîíäóãó ýñêåðèëåò (Ïîòàïîâ 1969, 169). XVI-XVIII êê. 

“аба” же “абиндер” áІãІíêІ àëòàé-òåëåóòòàðãà êîøóíà æàøàøûï, íåãèçèíåí ìàë ÷àðáà÷ûëûãû 

ìåíåí êåñèïòåíèøåðèí È.Ãìåëèí æàíà È.Ãåîðãè °ç èçèëä°°ë°ðІíä° áåëãèëåøêåí. Ë.Ï.Ïîòàïîâ 

äà áóë óðóóíóí чыгыш тегин байыркы “аба” уруусуна байланыштырат (Потапов 1969, 169). 
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Курамына “аба” уругу кирген алтай-òåëåóòòàðäûí ýòíîãåíåòèêàëûê æàêòàí êûðãûçäàð ìåíåí 

æàëïûëûãû èëèì ÷°éð°ñІíä° ýáàêòàí äàëèëäåíèï êåëåò. 

Àëåò - ñîëòî óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àáðàìçîí 1965, 106). Ýòíîíèìäèí áàéûðêû 

формасы “алат” болушу мІìêІí. Èçèëä°°÷Іë°р бул уруктун аталышын “алакчын” этноними мåíåí 

áàéëàíûøòà êàðàï æІðІø°т. ”Алат” этноними кытай жыл баяндарында “гюньма”, “хэлэ”, “била”, 

“элочжи” формаларында чагылдырылат. Ошол кытай жылбаяндарындагы “алат” этноними “ала 

àòòóëàð óðóóñó, эли” деген маанини туюнткан (Бичурин 1950, Ò.I.-С. 350; Бартольд 1963, Ò. II.-С. 

480-481; Ñàâèíîâ 1985, -С.30). Байыркы кытай жылбаяндарында эскерилген “Бо-ма” этноними 

“алат” этностук аталышынын тІз калькасы катары “ала аттуулар” маанисин берери такталган. 

ÒІñІ àëà æûëêûëàð õóííóëàðäà, áàéûðêû òІðêò°ðä°, óéãóðëàðäà, êèéèíêè äîîðëîðäîãó áàøêà 

ê°÷ì°í ýëäåðäå ñûéûíóó÷ó ûéûê æàíûáàð êàòàðû áåëãèëІІ áîëãîíäóãó ìààëûì (Ñàâèíîâ 1985, 

30). “Цзю-Таншу” 638-æ. Áàòûø òІðê êàãàíû Òîðîê õàíãà (Äó-ëó êýõàí) áàø èéäèðèëãåí áàñìûë, 

êèðãóò (êûðãûç - Î.Ê.), òóõñè-êóíäàðäà äà “ала аттуу уруулардын” болгондугун кабарлайт (Зуев 

1960, 124). Àëàòòàð æ°íІíä°ãІ àëãà÷êû ìààëûìàòòàð á.ç. IV ê. áåëãèëІІ áîëî áàøòàéò. Îðäîñ æàíà 

Èньøàíäûí òІíäІê òàðàïòàðûí áàéûðëàøêàí àëàòòàð VI-VIII êê. Àëòàéäûí òІíäІãІí° æóðò 

êîòîðóøóï, êèéèíêè êûï÷àê, îãóç-òІðêì°í óðóóëàðûíûí êóðàìäàðûíà æóóðóëóøóï êåòèøêåí 

(Çóåâ, 1962, 116). Àëàòòàðäûí àéðûì á°ëІêò°ðІ Ëåíà äàðûÿñûíûí æîãîðêó àãûìû àðêûëóó 

òІíäІêê° êàðàé æåð êîòîðóøóï, êèéèíêè ñàõà-ÿêóòòàðäûí ýòíîãåíåçèñèíäå îëóòòóó ðîëãî ýý 

áîëóøòó (Ñàâèíîâ 1985, 37). Êûòàé æûë áàÿíäàðû àëàòòàðäûí ñûðòêû àíòðîïîëîãèÿëûê êåëáåòè, 

êààäà-ñàëòòàðû êûðãûçäàðãà îêøîø êåëèï, òèëè æàãûíàí àéðûìàëàíàðûí êàáàðëàéò (Áè÷óðèí 

1950, 37). Áóë ìààëûìàòòàðäàí óëàì, àëàòòàðäû êûðãûçäàðäûí êóðàìûíäàãû ýґ áàéûðêû 

этностук компоненттердин áèðè êàòàðû êàðîîãî òîëóê íåãèç áàð. 

Àëàãûð - ìîнîëäîð óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê. Ýòíîíèì àðêûëóó êûðãûçäàðäûí 

òóíãóñ-ìàíæóð òèëäІІ элдер менен эзелки тарыхый байланышын, áèð ýëå ó÷óðäà áІãІíêІ 

êûðãûçäàðäûí êóðàìûíäàãû òóíãóñ-манжур компоненттерин байкоого болот. Ала  ãûð: 

ãèð/ãûð/ãóð - эвенк тилинде “адамдар”, “урук”, “уруу” маанисин аныктайт. Мисалы, ãóðàãèð 

(ãóðàí) - “жапайы теке уруусу”, ïóòóãóð - “каздар уруусу”, êóêòûãûð - “кІêІк уруусу”, êàíäûãèð - 

“°ðä°к уруусу” ж.б. (Анисимов 1951, 194). Àòàëãàí ýâåíê óðóóëàðûíûí ýí÷èëІІ àòòàðû òîòåìèçì 

ìåíåí òІз байланышта келип чыккандыгы анык. Этноним (алагыр) “ала урук”, “ала тІñòІІ уруу” 

ìààíèñèí àíûêòàøû òîëóê ìІìêІí. Ìèñàëû, àëàê÷ûí æ.á. 

Àáàêàí - ìóíäóç óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Ò°ð°êàí óóëó 1995, 88). Àéðûì 

ìààëûìàòòàð áóë óðóêòóí òåãèíèí Áîðáîðäóê Àçèÿ ìåíåí áàéëàíûøûí àíûêòàéò. Õàêàñòàðäûí 

тарыхый фольклорунда Абакан дарыясы (Минуса ойдуґó, Õàêàñèÿ) æ°íІíä° ò°ì°íêІä°é 

уламыштар айтылат: “Алаирт дарыясынын боюнда “Аба-кан” аттуу зор баатыр жашаган экен. 

Øàð àêêàí äàðûÿíû Àáà-êàí áààòûð êóø ñûìàë àðãûìàãûí ìèíèï áàò ýëå êå÷èï °ò÷І äåøåò. 

ÊІíä°ðäІí áèðèíäå ìèíãåí àòû äàðûÿäà ìІäІðІëІï, Àáà-êàí áààòûð ñóóãà ÷°ãІï °ë°ò. Óøóë 

êàéãûëóó îêóÿäàí ñîґ, баатырдын наамына дарыя Абакан деп аталып калыптыр...” (Âяткина 

1933, 53). Êûðãûç ñàíæûðàëàðûíäà óðóó è÷èíäåãè è÷ àðà ÷ûð-÷àòàêòàí ñîґ, òóóãàíäàðûíà 

òààðûíãàí Àáàêàí äåãåí áåëãèëІІ æóðò áàø÷ûñû °ç æàêûíäàðûí àëûï, Энесайга (Енисейгå) 

ê°÷Іï °òê°íäІãІ, àíäàí ýíåñàéëûê ìóíäóçäàð òàðàðû áàÿíäàëàò (À.Òóðãóíáàåâ, óðóóñó ìóíäóç, 

Æàëàëаáàт îáëóñó). Áóë ñûґары фольклордук ïàðàëëåëäåð êàïûñûíàí ïàéäà áîëáîøó ûðàñ. 

Абакан уругу курамына кирген мундуз уруусунда ТІøòІк Сибирдин этностук ч°éð°ñІ ìåíåí 

áàéëàíûøêàí êîìïîíåíòòåð áèð òîï ñàíäà êåçäåøåò. “Аба-кан”; “Аба” - Ñàÿí-Àëòàé ýëäåðèíäå 

“аюу”, “кан” ñ¸çІ “кан”, “хан” ìààíèëåðèí áåðåò. Äåìåê, этнонимди “аюу кан” маанисинде 

÷å÷ìåë°°ã° áîëîò. Àþó Ñèáèðäèí ýëäåðèíèí äýýðëèãèíäå òîòåìäèê ûéûê æàíûáàð êàòàðû 

ìààëûì (êàðàґыз: Âасильев 1948, 78-104). Иликт°°÷Іë°ðäІí äàëèëä°°ë°ðІíä° “аба” – ñ°çІíІí 

áàøòàïêû, байыркы маанисинде “эне” мааниси жатат (Âяткина 1933, 53). Бул мисалдар эзелки 

ýíåëèê доордон (матриархат) да кыйыр кабар берери ырас. 

Àòàí - áàãûø óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àòòîêóðîâ 1995, 60). Àòàí - áàéûðêû òІðê 

тилдеринде “жумушчу т°°” маанисин аныктаган (ДТС, 59). Àòàí - êûðãûç, êàçàê, òóâà òèëäåðèíäå 

ìèíãè÷ ò°°íІ àíûêòàðû ìààëûì. Áóë ñ°ç êûðãûç òèëèíäå ýêè ìààíèäå ÷å÷ìåëåíåò: 1.Áû÷ûëãàí 

ýðêåê ò°°; 2. Àòû ÷ûãûï, ýëãå êåґèðè áåëãèëІІ áîëóó, àòàãû ÷ûãóó (ÊÒÒÑ 1984, 97). Àðèéíå, 

кыргыз тилинин байыркы лексикалык катмарына кирген бул этностук аталыш шамандык диний 

èøåíèìäè ÷àãûëäûðûøû ìІìêІí. ÁІãІíêІ àëòàéëûêòàðäûí êóðàìûíäàãû ÷åëêàí, òåëåóò æàíà 

теленгиттерде шамандын бубени “ак адан” деп аталары белгилІІ (алт. тув. “ак адан” - “ак т°°”). 

Хакастарда бІгІнкІ êІíä° “адан” с°çІ øàìàíäûí áóáåíèí àíûêòàéò (Áóòàíàåâ 1999, 17). ÒІøòІê 
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Ñèáèðäèí òІðê òèëäІІ ýëäåðèíäå áóáåí øàìàíäûí ìèíãè÷ àðãûìàãûí ýëåñòåòåðè áåëãèëІІ. 

Ðèòóàë ó÷óðóíäà æàíûáàðäûí òåðèñèíåí (ìàðàë, áóãó, áàãûø, ò°° æ.á.) îðîëóï, êîîçäîëóï 

æàñàëãàí áóáåí øàìàíäûí Æåð-Ýíå ìåíåí Ê°ê Òåґèðäèí îðòîñóíäàãû àòêàðûëóó÷ó êàáàð÷ûëûê 

ìèññèÿñûíäà êàíàòòóó ìèíãè÷ àðãûìàêòû ýëåñòåòåò (Ïîòàïîâ 1969, 74-75). Òåëåóò øàìàíäàðû 

диний-ритуал процессинде “алты °ðê°÷òІІ ак адан” деген дубасын айткан (Потапов Л.П., àòàëãàí 

ýìãåê, 176-177-áåòòåð). Óøóë ýëå àâòîðäóí áåëãèë°°ñІíä° “ак адан” диний ритуал мезгилинде 

÷åëêàí øàìàíäàðûíûí êûÿëûíäà áû÷ûëãàí àê ò°°íІ òóþíòêàí. Áóë ìèñàëäàð ÷åëêàíäàðäûí, 

òåëåóò æàíà òåëåíãèòòåðäèí àòà-áàáàëàðû °òê°í òàðûõûé ìåçãèëäåðäå ò°° áàãóó ìåíåí 

êåñèïòåíèøêåíäèêòåðèí äà òàñòûêòàéò (Ïîòàïîâ 1969, 79). Óíóòóëóï êàëãàí ìàë ÷àðáà÷ûëûãûíûí 

бир тармагынын шаман бубенинде чагылдырылышы “ак т°°íІн” алгач, òîòåìèñòèê ìІí°çã° ýý 

áîëãîíäóãóí àíûêòàéò. Êûðãûç, òóâà, °çã°÷° êàçàêòàðäà àê ò°°ã° ñûéûíûï, êóðìàíäûê ÷àëûï, 

òІë°° °òê°çІІ °тк°н доорлордо кенен тарагандыгы маалым (Âàëèõàíîâ ×. Èçá. ñî÷. 1958, -С.153-

154). 

Áóóðà õàí - жоокесек уруусунун курамындагы урук. Этностук аталыш XI ê. Êàðàõàíèéëåð 

ìàìëåêåòèí íåãèçä°°÷Іë°ðäІн бири Сатук Богра (Буура) хан Абдали Керимдин аты менен дал 

келет. “Богра хан” - Сатук Абдали Êåðèìäèí áèéëèê èåàðõèÿñûíäàãû êîøóì÷à íààìû áîëãîí. 

Áóóðàõàí - Êàðàõàíèéëåð ìàìëåêеòèíäåãè ýґ æîãîðêó áèéëèê ýýëåðè ïàéäàëàíãàí ìàíñàï íààì 

болгондугу илимде маалым (Урстанбеков., ×îðîåâ 1990, 34). Ïðîôåññîð Ç.Ýðàëèåâ °çІíІí 

èçèëä°°ñІíä° Áóóðà-хан Карахандар мамлекетинде “миґ башы” деген аскердик-

àäìèíèñòðàòèâäèê íààìäû àíûêòàãàíäûãûí æàçàò (Ýðàëèåâ 2000, 27). Áóóðà - êûðãûç òèëèíäå 

“тукумдатуучу т°°” маанисин туюнтат (КТТС, 138). Àéðûì èçèëä°°÷Іë°р этностук аталыштын 

ìààíèñèí òîòåìäèê-æàíûáàð ò°°ã° áàéëàíûøòûðûøàò. Êàðàõàíèéëåð ìàìëåêåòèíäå ò°°íІí 

°зг°ч° òîòåì-жаныбар болгондугун тастыктаган далилдер бар. (Бартольд 1963, 505; Êàðàåâ 1975, 

177-178). Àðèéíå, áóë èëèìèé ê°ç êàðàøòàð íåãèçäІІ èëèìèé òàêòîîëîðãî, èëèêò°°ë°ðã° ìóêòàæ. 

Áóóðà - àëòàéëûêòàðäà (àëòàé êèæèëåð), òåëåóòòàðäà (áóðî-ïóðî) - êóðìàíäûêêà ÷àëûíóó÷ó 

æàíûáàðäû àíûêòàñà, ìîíãîë æàíà ñàõà-ÿêóòòàðäà -“бугу”, ñîéîòòîðäî - “багыш” маанисин 

òóþíòàò (Âÿòêèíà 1933, 50). Хакас тилинде “пугра” - “шамандын жаны” дегенди билдирет 

(Áóòàíàåâ 1999, 94). Äåìåê, áóë ìèñàëäàð òåãè áàéûðêû ýòíîíèìäèí Ñàÿí-Àëòàé ÷°ëê°ìІ, àíûí 

äèíèé-ìèôîëîãèÿëûê ÷°éð°ñІ ìåíåí òåðåґ áàéëàíûøûí ÷àãûëäûðàары ырас. 

Áàé ò°á°ò - êûòàé óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àáðàìçîí 1956, 109). “Т°á°т”- ñ°çІíІí 

ìààíèñèíå òІðê òèëäåðèíäå ýòèìîëîãèÿëûê òàê àíûêòàìà áåðèëå ýëåê. Àéðûì èçèëä°°÷Іë°ð áóë 

этностук аталышты “иттин д°á°òІ”, “карышкырдын д°á°òІ” маанисинде чечмелеп жІðІø°ò 

(Щåðáàê 1961, 127-128). Этноним алгач “тІáІт” формасында Махмуд Кашгаринин “С°çäІãІíä°”(ХI 

к.) эскерилет. Автор: “...тІáІòò°ð - òІðê òèëèíäå ñІéë°ã°í áèð óðóó. ×ûãûø òàðàáûíàí ×èí 

(Êûòàé), òІøòІêò° -Õèíä (Èíäèÿ îêåàíû) äåґèçè, áàòûøòà - Êàøìèð, òІíäІãІíä° - óéãóðëàðäûí 

ýýëèêòåðè ìåíåí ÷åêòåøåò. ÒІáІòò°ðä° àðàá òèëèíèí òààñèðè êІ÷òІІ, энелерин “ума”, àòàëàðûí 

“аба” деп аташат” - äåï æàçàò (Ì.Êàøãàðè Ò.I. -С.337). “Манас” эпосунда Тибет (Тебит) - òîïîíèì, 

êûðãûçäàðãà ÷åêòåø, êàðûì-êàòíàøû áàð ýëäèí æåðè êàòàðû áèð êàòàð ýïèçîääîðäî ýñêåðèëåò 

(“Манас”.Энциклопедия.Т.II, 277-278). Æîãîðóäàãû ìààëûìàòòàð îðòî êûëûìäàðäàãû êûðãûçäàð 

туралуу чагылдырат. Айрым далилдІІ ôàêòûëàð, фольклордун, æåð-ñóó àòòàðûíäàãû æ.á. 

ìààëûìàòòàð êûðãûçäàðäûí Òèáåò, Êàøìèðãå ÷åéèíêè °ò° êåíåí àéìàêòàðäû 

áàéûðëàøêàíäûêòàðûí òàñòûêòàéò (Àáðàìçîí 1990, 67). Áóãà óøóë àéìàêòû ÷óêóë ìåêåíäåï 

келишкен сары уйгурлар жана лобнорлуктардын кыргыздар менен этностук тереґ 

æàêûíäûêòàðû äà äàëèë áîëîру калетсиз. Бул маалыматтарды Б.Солтоноевдин жазгандары да 

бышыктай алат: “...1916-æ. Êûòàéãà áàðãàí ñîîäàãåð êàøêàðëûêòûí àéòóóñóíäà Òèáåòòå ýґ 

àçûíäà 30-40 ìèґ òІòІí êûðãûç áàð. Òèëè áóçóëáàãàí, òàçà, àðàá ñ°зІн каòûøòûðáàãàí, äèíè 

êàëìàê÷à (áóääèçì - Î.Ê.), ìóñóëìàí÷à áàòà êûëáàñòàí, °çІí÷° бата кылат” (Манас: 

Ýíöèêëîïåäèÿ. Ò.II, 278). Áóë ìààëûìàòòàð ò°á°ò (áàé ò°á°ò) ýòíîíèìèíèí êåëèï ÷ûãûøûíäà 

аталган аймактын этностук жана табигый таасирин ырастагансыйт. 

Áàéòåðåê - ñàðû áàãûø óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àáðàìçîí 1956, 109). Àçûðêû 

êûðãûç òèëèíäå ò°ì°íä°ãІä°й тІшІндІрм° áåðèëåò: Áàéòåðåê - æàëáûðàêòàðû êàëûґ, òóø-

òóøêа òàðìàêòàëûï áóòàêòàï ÷ûãóó÷ó ÷îґ òåðåê (ÊÒÒÑ, 118). Минуса ойдуґóíäà (Õàêàñèÿ) 

“Пай-Тирек” аттуу эзелки топоним сакталып келет (Бутанаев 1995, 87). Îøîë ýëå õàêàñ òèëèíäå 

“пай” с°çІ “ыйык” маанисин тІøІíäІð°ò. Їòê°í äîîðëîðäî àð áèð óðóóíóí ñûéûíãàí æàíûáàðû, 

êóøó, òîîñó, ýíòàìãàñû, äàðàãû áîëãîíäóãó ìààëûì. Áóë êûðãûçäàðäà, °çã°÷° ÒІøòІê Ñèáèðäèí 

òІðê-ìîíãîë òèëäІІ ýëäåðäå ñîґêó ìåçãèëäåðãå ÷åéèí ñàêòàëûï êåëäè. Áàéòåðåê êûðãûçäàð 

І÷Іí ûéûê äàðàê áîëãîíäІãІн айгинелеген фактылар бар. “Манас” І÷èëòèãèíäå Áóêàðäû ê°çä°é 
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êà÷ûï, æîëäî ÷àð÷àï-÷ààëûêêàí Êàíûêåé æàíà ×ûéûðäû ûéûê äåï ýñåïòåëãåí áàéòåðåêòèí 

ê°ë°ê°ñІí° ýñ àëóóãà òîêòîï, óéêóãà êåòèøåò. Óøóë ó÷óðäà êàéäàí áèð àðêàð ïàéäà áîëóï, 

Ñåìåòåéäè ñІòІ ìåíåí ýìèçãåíäèãè áàÿíäàëàò (Àáðàìçîí 1990, 303-304). Óøóë ýëå ýïîñòî àñìàí 

ìåíåí æåðäèí îðòîëóãóíäàãû òèð°°÷ êàòàðû òóðãàí äІéí°ëІê äàðàêòûí ìîäåë-òІøІíІãІ 

÷àãûëäûðûëàò (Ìîëäîáàåâ 1995, 208-211). Áàéòåðåê (×ûíàð òåðåê) ýïîñ áîþí÷à áóòàãûíàí 

àäàìãà óêìóøòóó àë-êóáàò áåðІІ÷І ñІò ÷ûêêàí êàñèåòòІІ äàðàê. ÄІéí°ëІê îîçåêè 

÷ûãàðìà÷ûëûêòà æàíà äèíèé òІøІíІêò°ðä° ààëàì äàðàãû (°ìІð äàðàãû, êîñìîñ äàðàãû) 

æ°íІíä°ãІ ìèô êåґèðè áåëãèëІІ. Àë äàðàêòûí òàìûðû æåð àñòûíäàãû äІéí°ä° (°ëІêò°ð 

°ëê°ñІíä°), îðòîґêó ñ°ґã°ãІ æåð ІñòІíä° (êàäèìêè àäàìäàð °ëê°ñІíä°), áàøû àñìàíäà 

(êóäàéëàð °ëê°ñІíä°) æàéãàøûï, áІòêІë ààëàìäû °çІí° òóòàøòûðûï òóðàò äåãåí èøåíèìãå ýý. 

Áàéòåðåêòèí ýýñè ê°ï÷ІëІê ó÷óðäà àÿë (ýíå) òІðІíä° ýëåñòåòèëåò. Àòàéûí èçèëä°° æІðãІçІëã°í 

окумуштуулардын пикирине караганда “бай” - “ыйык”, “жаратуучу” (êóäàé) äåãåí ìààíèãå ýý. 

Äåìåê, “байтерек” - “ыйык терек”, “жаратман терек” дегенди билдирет. Соґêó ìåçãèëäåðãå 

÷åéèí áàéûðêû äèí - øàìàíèçìäè òóòóíóï êåëãåí Áîðáîðäóê Àçèÿäà æàíà Ñèáèðäå æàøàãàí 

òІðê ýëäåðèíèí ÷ûãàðìàëàðûíäà Áàéòåðåê áèçäèí ýïîñòîãóãà ñàëûøòûðãàíäà áàéûðêû 

áåëãèëåðèí òîëóê ñàêòàé àëãàí. ... ßêóò îëîíõîëîðóíäà óøóíäàé ýëå äàðàê àäàìäàðäû àð êàíäàé 

êûðñûкòàí ñàêòîî÷ó ãàíà ýìåñ, àëàðäûí òІïêІ энеси да болуп саналат (“Манас”.Энциклопедия, 

Ò.I, 127). Êûðãûç, õàêàñ, àëòàéëûêòàðäûí äІéí°ëІê äàðàê æ°íІíä°ãІ ìèôîëîãèяëûê 

òІøІíІêò°ðІíä° áèð êàòàð æàëïûëûêòàð áàð ýêåíäèãè àíûêòàëãàí (Ìîëäîáàåâ 1995, 209). 

Этностук аталыштын параллели казактарда “байтерек” формасында сакталып келет 

(Æàíóçàêîâ 1982, 166). Ìûíäàí ñûðòêàðû, êàçàêòûí óëóó æІçІíІí êóðàмына кирген “канлы” 

уруусунун аскердик урааны “байтерек” деп чакырылгандыгы маалым. (Тынышпаев 1925, 29). 

Áàðãû - àäèãèíå óðóóëóê òîáóíäàãû èðè óðóóíóí áèðè (Àáðàìçîí 1956, 110). Ñàíæûðà 

боюнча Баргы Адигиненин улуу баласы экендиги баяндалат. Оґ êàíàòêà êèðãåí áàðãûëàð êûðãûç 

ýòíîñóíóí ïàéäóáàëûí òІïò°ã°í áàéûðêû óðóóëàðäàí áîëîò. Áàðãó - àçûðêû Ìîíãîëèÿäà 

òîïîíèìèêàëûê àòàëûø êàòàðû äà áåëãèëІІ (Ëåáåäåâà 1958, 222). Àéðûì ìààëûìàòòàð È÷êè 

Ìîíãîëèÿäàãû (Êûòàé Ýë Ðåñïóáëèêàñû) ìîíãîëäîðäî “барга” àòòóó èðè óðóó áàð ýêåíäèãèí 

êàáàðëàéò. Ðàøèä àä-Äèí (ÕIII ê.) ò°ì°íêІä°й маалыматтарды жазат: “Кыргыз жана Кэм-

Êýìæèóò êîøóíà, æàêûí òóðãàí àéìàêòàð, áóë æåðëåð áèð ìàìëåêåòòèí (Êûðãûçäàð ìàìëåêåòè.-

Î.Ê.) êóðàìûíà êèðåò. ...Êýì-Êýìæèóòòóí áèð òàðàáû íàéìàíäàð, àíäàí àðû Áàðãóæèí-Òîêóì 

äåãåí æåðäå êîðè, áàðãó, òóìàò, áàéàóò óðóóëàðû æàøàøàò, àëàðäûí àéðûìäàðû ìîíãîë òèëèíäå 

ñІéë°ø°ò (Ðàøèä àä-Äèí Ò.I, Êí.I.-С.150). Фарси автору баргулардан Иранда (монгол 

àäìèíèñòðàöèÿ–ñûíäà, ÕIII ê.) áåëãèëІІ ìàìëåêåòòèê èøìåðëåð áîëãîíäóãóí æàçàò. Ðàøèä àä-

Дин: “баргут, êîðè, ò°°ë°ñ, òóìàò óðóóëàðû òåêòåø ýëäåð, àëàðäû Ñåëåíãà äàðûÿñûíûí àðêû æýýê 

òàðàáûíäà æàøàãàíäûãû І÷Іí áàðãóòòàð, àëàð òóðãàí àéìàê óøóíäàí óëàì Áàðãóæèí-Òîêóì äåï 

аталат” - äåï æàçàò (ê°ðñ°òІëã°í ýìãåê, 121-бет). Баргулар тІðê (êûðãûç) òèëèíäå ñІéë°ã°íІí 

òàðûõûé áóëàêòàãû àäàì àòòàðû, àëàðäûí òèòóëàòóðàñû àéãèíåëåï òóðàðû áûøûê. Äåìåê, XIII ê. 

áІãІíêІ êûðãûçäàðäàãû ýґ èðè óðóóëàð êàòàðû ýñåïòåëãåí íàéìàí, ä°°ë°ñ (ò°°ë°ñ), áàðãû, áàÿò 

(òåéèò), туума тукум (найман) ж.б. “Кыргыз °ëê°ñІ” жайгашкан аймактарды мекендешкен, 

êûðãûç ýòíîñóíóí êóðàìûíà æóóðóëóøêàí. Ýíåñàéäûí ÷ûãûø òàðàáûíäàãû æàéãàøêàí æåðëåð 

ìîíãîëäîðäî XII-XIII кк. “Баргужин-Òóêóì (Токум)” деген ат менен белгилІІ áîëãîí (Áåðòàãàåâ 

1958, 173). Ðàøèä àä-Äèí áåðãåí ìààëûìàòòàðãà êàðàãàíäà, áàðãóòòàð (-ò ìîíãîë òèëäåðèíäå 

ê°ïòІê ìààíèíè àíûêòàãàí ñ°ç æàñîî÷ó ìІ÷° - Î.Ê.) ×ûíãûç õàí æàíà àíûí ìóðàñêîðëîðóíà àê 

äèëäåí êûçìàò °ò°øê°í (êàðàґûç: àòàëãàí ýìãåê, 122-бет). Баргу, ò°°ë°ñ, òóìàòòàð ïàäûøàëàðûí 

“инал” деп аташары алардын теги кыргыздардан экендигин дагы бир ирет тастыктары ырас. 

Баргалжан (Баргужин) монгол тилдеринде “тІнт токойлуу”, “°çä°øòІðІë° элек тоолуу аймак”, 

òîêóì - ìîíã. т°õІм. “т°ðêІн”, “уруулаштар”, “туугандар” дегенди туюнтат (Бертагаев 1958, 174). 

Ó÷óðäà Áóðÿòèÿäà Áàðãóçèí àòòóó àéìàêòûê-àäìèíиñòðàòèâäèê áèðäèê áàð ýêåíäèãè ìààëûì. 

Äåìåê, æîãîðóäàãû ìààëûìàòòàðãà òàÿíñàê, этностук аталыштын эзелки мааниси “токойлуу, 

òîîëóó àéìàêòà æàøàãàí òåêòåø, óðóóëàø òóóãàíдар” маанисин билдирет. 

Áàñûç - ñîë êàíàòòàãû èðè óðóóëàðäûí áèðè (Àáðàìçîí 1956, 110). Óðóóíóí àñêåðäèê óðààíû 

“Акбуура” деп чакырылганы маалым (Абрамзон, Ò.IV. -С.79.). Басыз - êûðãûç, ìóíäóç, ä°°ë°ñ æ.á. 

ýòíîíèìäåðè ñûÿêòóó ýґ áàéûðêû ýòíèêàëûê àòàëûø êàòàðû êàðîîãî áîëîò (êàðàґûç: Karataev 

O.K.Ankara, 2002, -s.80-85.). Áàñûç: -ç ìІ÷°ñІ áàéûðêû òІðê äîîðóíàí ê°ïòІê ìààíèíè àíûêòàãàí ñ°ç 

æàñîî÷ó ìІ÷° êàòàðû áåëãèëІІ (Ñåðåáðåííèêîâ, Ãàäæèåâà 1979, 88). Ñåéô àä-Äèí Àêñûêåíäèíèí 

“Мàæìó àò-Таварихинде” (XVI ê.) æàçûëãàí ãåíåàëîãèÿëûê áàÿíäàð áîþí÷à áàñûç óðóóñó 

êûðãûçäàðäûí ñîë êàíàòûíà êèðåðè àéòûëàò (ÌÈÊÊ, 208). XVIII к. кытай булагы “Сиюй тучжи” 
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басыз уруусу “батыш кыргыз ордосунун” курамында экендигин баяндайт (Абрамзон С.М. Т.IV.-

С.80). Этнонимдин параллели Афганистандын тІíäІê-÷ûãûø àéìàãûí áàéûðëàãàí êàòàãàíäàðäûí 

êóðàìûíäà äà áàð. Áóë èðè ýòíîãðàôèÿëûê òîïòóí ýòíîñòóê òåãèíèí êûðãûçäàðãà °ò° æàêûíäûãû 

бир катар изилд°°÷Іë°ðäІí ýìãåêòåðèíäå äàëèëäåíãåí. Ä.Ëîðääóí áåðãåí ìààëûìàòòàðûíäà 

áàñûçäàð °çáåê-êàòàãàíäàðäûí (ýñêåðòІІ: èëèìãå °çáåê-êàòàãàí äåãåí àò ìåíåí êèðèï êàëãàí áóë 

ýòíîñòóê òîïòóí °êІëä°ðІ °çä°ðІн “°збек” деп аташпайт) он алты уругунун бири болгондугу 

÷àãûëäûðûëàò (Êàðìûøåâà 1976, 105, 244-245; Ìîëäîáàåâ 1995, 149-150). Áóë áàñûçäàðäûí 

êàòàãàíäàð ìåíåí ýòíèêàëûê áàéëàíûøûí òàñòûêòàðû áûøûê. Ñàíæûðàëûê ìààëûìàòòàðäà áàñûç 

óðóóñóíóí òІïêІ àòàñû Àêñóóëóê ÒІã°ë äåï àòàëàò. Ñ.Ì.Àáðàìçîí áóë òîïîíèìäè ×ûãûø 

ÒІðêñòàíäàãû Àê-Ñóó ìåíåí áàéëàíûøòà êàðàéò (Àáðàìçîí 1990, 68). ×.Âàëèõàíîâ, Ï.Ï.Ñåìåíîâ 

Òÿíь-Øàíñêèé, Í.À.Àðèñòîâäîð °ç ýìãåêòåðèíäå áàñûçäàðäû îґ êàíàò êûðãûçäàð ýêåíäèãèí áàñà 

áåëãèëåøåò. Áîëæîëó, áóë ïèêèðëåð áàñûçäàðäûí îґ êàíàòòàãû êûðãûç óðóóëàðû ìåíåí áèðãå 

ê°÷Іï-êîíóï æІðã°íІí°í áîëóóñó ìІìêІí. XVIII к. кытай жазма булагында (“Сиюй Тучжи”) 

áàñûçäàð (êûò. áà-ñå-öçû) áàòûø êûðãûç îðäîñóíóí êóðàìûíà êèðèøåðè áàÿíäàëàò (Àáðàìçîí 

Ñ.Ì.1960, Ò.IV.-С.79-80). 

Áàéñó - ñàðóó óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àáðàìçîí 1956, 109). Этностук аталыш катары 

VII-VIII êê. äàðåêòІІ òàðûõûé áóëàêòàðäà ýñêåðèëåò. Êûòàé æûëáàÿíäàðû (648-æ.) áàéñèëåð (áàéñó) 

- òåëå óðóóëàðûíûí áèðè ýêåíäèãèí ÷àãûëäûðàò (êàðàґûç: Karataev O.K.Ankara, 2002, -s.80-85). Òàí 

династиясынын жыл баяны “Тан шу” берген ìààëûìàòòàðãà êàðàãàíäà áàéñèëåð (áàéñó) àçûðêû 

Ýäçèí-Ãîëãî æàìààòòàø àéìàêòàðäû áàéûðëàøêàí (Çóåâ 1960, 112). Êûðãûç æàíà òåëå 

óðóóëàðûíûí °з ара алакалары VII-VIII êê. ÷åéèí ýëå æІðã°í äåñå áîëîò. Êûðãûçäàð æóàí-

æóàíäàðäûí (àéðûì ìààëûìàòòàðäà õóííóëàð) êûñûìû àñòûíäà àçûðêû Ìîíãîëèÿíûí àéìàãûíàí 

Минуса ойдуґóíà æóðò êîòîðãîíãî ÷åéèí ýëå (V-VI кк.) теле уруулары менен этностук-ìàäàíèé, 

соода алакаларында болуп турушкан. С.М.Абрамзон байыркы телелердеги “пу-гу”, “бай-си” 

óðóóëàðûíûí ýí÷èëІІ àòòàðûí áІãІíêІ êûðãûçäàðäàãû áóãó, байсу (саруу) этностук аталыштары 

ìåíåí æàëïûëûêòà êàðàéò (Àáðàìçîí 1990, 65). Èçèëä°°÷Іë°ð Êðûì æàðûì àðàëûíäà äà Áàéñó 

ýòíîòîïîíèìè áàð ýêåíäèãèí àíûêòàøêàí (Ëåçèíà, Ñóïåðàíñêàÿ 1984, 84). Áàéñó êîìïîíåíòè 

кыргыздардын этностук кураìûíäà áåðè áîëãîíäî VI-VII êê. áåëãèëІІ äåñå áîëîò. Ìûíäàí 

ñûðòêàðû, áàéûðêû òåëåñ (òåëå) óðóóëàðûíàí êûðãûçäàðäûí êóðàìûíà ò°°ë°ñ/ ä°°ë°ñ, ò°ë°ê, 

òåëåê æ.á. ýòíîêîìïîíåíòòåð êèðãåí. 

Áóóðàëàð – ä°°ë°ñ óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àòòîêóðîâ 1995, 204). Этностук аталыш 

Êàðàõàíèéëåð ìàìëåêåòèíäå ìàíñàï íààì êàòàðû áåëãèëІІ áîëãîí (êàðàґûç: áóóðà õàí 

этноними). Кыргыз тилинде “буура”-òóêóìäàòóó÷ó ò°° ìààíèñèí àíûêòàéò (ÊÒÒÑ, 1984, 138). 

Ушул эле мамлекетте “буура” тотем-æàíûáàð áîëãîíäóãóí àíûêòàãàí ôàêòûëàр бар (Бартольд 

Â.Â. 1963, 505; Êàðàåâ 1975, 177-178). Àðèéíå, этностук аталыш биздин баамыбызда кыргыздардын 

áàéûðêû øàìàí äèíè ìåíåí áîëãîí áàéëàíûøûí àíûêòàï òóðàò. Êûçûêòóóñó, òІðêì°íä°ðä° “пыр 

хан” - бакшы (шаман) маанисин туюнтат. Этноним (Буура) алтàé êèæè æàíà òåëåóòòàðäà 

êóðìàíäûêêà ÷àëûíóó÷ó æàíûáàðäû àíûêòàñà, ìîíãîë æàíà ÿêóòòàðäà -“бугу”, ñîéîòòîðäî - 

(тувалар) “багыш” маанисин билдирет (Âяткина 1933, 50). Áóóðà (ïóðà) - àëòàéëûêòàðäûí 

øàìàíäàðûíûí äèíèé ëåêñèêàñûíäà êåíåí ïàéäàëàíûëãàí òåðìèí áîëãîí. Àëòàé òІçäІãІíä°ãІ æàíà 

Òîîëóó Àëòàéäàãû òåëåóòòàðäàãû øàìàíäàð áóë òåðìèí ìåíåí êàíñûç (ìóóíòóëóï °ëòІðІëã°í) 

êóðìàíäûêêà ÷àëûíãàí æûëêûíûí æàíà àíûí ê°ðІíá°ã°í ê°ìІñê°ëІІ êîëäîî÷ó øåðèãèí 

àòàøêàí ýêåí. ÒІíäІê àëòàéëûêòàðäà (òåëåíãèò, êóìàíäû, челкандар) “бура” ыйык духтардын 

æàíà êóäàéëàðäûí ìèíãè÷ àòûí àíûêòàãàí. Ê°ê Òåґир “бураны” шамандарга жардамчы, êîëäîî÷ó 

èðåòèíäå æ°í°òІï òóðàò èìèø. Àéðûì øàìàíäàð äèíèé ðèòóàë (ж°р°лг°) учурунда “буранын” 

жардамы менен “к°к асманга” к°ò°ðІëІï òóðóøêàí (Ïîòàïîâ 1991, 51). Øîð, êóìàíäû, òІíäІê 

òåëåóò, êà÷èí, ñàãàé øàìàíäàðû áóðàíû (ïóðà) áàøêû æàðäàì÷û æàíà êîëäîî÷ó êàòàðû áèëèøèï, 

àíû áóë äІéí°ä°ãІ °çІíІí °ìІðІ, æàøîîñó ìåíåí áèð êàðàøêàí. Áóë ôàêòûëàð øàìàíèçìäèí 

ÒІøòІê Ñèáèðäèí òІðê òèëäІІ ýëäåðèíäå òàðûõûé-этностук, ìàäàíèé áèð êûðòûøòà 

°íІêê°íäІãІí ûðàñòàéò. Áóðà - øàìàí äèíèíäå Іч функцияны аткарган: 1.Тын бура (“тирІІ” же 

“кайрадан °ëІï-тирилген бура”) - øàìàíãà æåêå òààíäûê áîëãîí °çã°÷° áóóðà. Ê°ê Òåґèð ìåíåí 

ñІéë°øІІ ó÷óðóíäà øàìàíäûí òІã°éІ, êîëäîî÷óñó êàòàðû ìèëäåòèí àòêàðãàí; 2.Òàã áóðàíû - 

øàìàí Óëãåí (Їлг°н) кудайынан жамаат сыйынган ыйык тоо аркылуу кабыл алган жана анын 

ýëåñè øàìàí áóáåíèíå òІøІðІëã°í: 3. ×àð áóðàíûí - (æåð áóðà) - áóáåíãå ýëåñè òІøІðІëІï, øàìàí 

òàðàáûíàí ê°ï÷ІëІêê° ê°ðñ°òІëá°é, æàøûðóóí êîëäîíóëãàí (Ïîòàïîâ 1991, 75). Íåãèçèíåí, áóóðà 

- æåð ìåíåí Ê°ê Òåґèðäèí îðòîñóíäàãû øàìàíäûí ìèíãè÷ àðãûìàãûí ýëåñòåòèï, øàìàí 

ëåêñèêîëîãèÿñûíäà êóäàéëàð, äóõòàð ìåíåí áóóðàíûí ûéûê, êàñèåòòІІ áàéëàíûøûí ÷àãûëäûðàò 
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(æàíûáàðäûí òåðèñè êàïòàëûï æàñàëãàí áóáåí øàìàíäûí ìèíãè÷ àðãûìàãûíûí ôóíêöèÿñûí 

àòêàðãàí). Æàëïûëàãàíäà, этностук аталыш кыргыздар тутунган байыркы шаман дининен кабар 

áåðåò. Èñëàìäûí òàðàëûøû ìåíåí áóë äèíèé òåðìèí коомдук êîëäîíóóäàí ÷ûãûï, óðóê (óðóó) 

àòàëûøû êàòàðû ñàêòàëûï êàëãàí. 

Á°ã°æІ - êûòàé óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àáðàìçîí 1956, 111). Á°ã°æІë°ð - áàéûðêû 

êûðãûç óðóêòàðûíûí áèðè áîëîðóí àíûêòàãàí äàëèëäåð áàð. Ïàðàëëåëäåðè õàêàñòàðäàãû òóáà, 

êîéáàëäàð–äûí æàíà ×ûãûø Ñàÿíäàðäàãû õàêàñ-êàìàñèíäåðäèí êóðàìäàðûíàí “п°гечи”, “бугажы” 

ôîðìàëàðûíäà êåçäåøåò. Áóë ìààëûìàòòàð á°ã°æІë°ðäІн (хак. “п°гечи”, “бугажы”) байыркы 

ìåçãèëäåðäå °ç àëäûí÷à êûðãûç óðóóñó áîëãîíäóãóí àéãèíåëåðè øåêñèç. Õàêàñòàðäûí òàðûõûé 

фольклору п°ãå÷èëåðäè 1703-æ. Æóíãàðèÿãà êІ÷ ìåíåí ê°÷ІðІëã°í ýíåñàéëûê êûðãûçäàðäûí 

êàëãàí áèð á°ëІãІ ýêåíäèãèí áàÿíäàéò (Áóòàíàåâ 1990, 66). Ìûíäàí ñûðòêàðû, êûðãûçäàðãà òåãè 

жакын экендиги далилденип жаткан сары уйгурлардын уруулук курамында да “п°геши” (яглагкыр 

óðóóñóíäà - Î.Ê.) àòòóó óðóê áàð ýêåíäèãè àíûêòàëäû (êàðàґûç: Ìàëîâ 1957, 89). Â.ß.Áóòàíàåâäèí 

èëèêò°°ë°ðІíä° êàçàêòûí óëóó æІçІíІн курамындагы “б°гечи” уругу 1703-æûëû Æóíãàðèÿãà 

ê°÷ІðІëã°í ýíåñàéëûê êûðãûçäàðäûí óðïàêòàðû ýêåíäèãè àíûêòàëûï êåëåò (Áóòàíàåâ 1990, 66). 

Æîãîðóäàãû ôàêòûëàð áàéûðêû êûðãûçäàðäûí óðóóëóê êóðàìûí, òІçІëІøІí òàêòîîäî íåãèçäІІ 

ìààëûìàò áîëîðó øåêñèç. 

Áèëäèð - áóãó óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àáðàìçîí 1956, 11). Этностук аталыштын 

параллелдери хакастардан “пилтир”, фуюй кыргыздарынын курамынан “былтырды” 

ôîðìàëàðûíäà êåçäåøåðè àíûêòàëãàí (Ìîëäîáàåâ 1995, 115; ×æàí Òàéñàí, Øîìàåâ, Ñêîáåëåâ 

1994, 230). Êûðãûçäàð, õàêàñ æàíà ôóþé êûðãûçäàðûíûí (Êûòàé Ýë Ðåñïóáëèêàñû) òåãèíèí 

жакындыгын аталган этнонимдер далилдеп турат. Хакастардын тарыхый оозеки чыгармалары 

áåëòèðëåðäè (õàê. ïèëòèð) 1703-æûëû Æóíãàðèÿãà êІ÷ ìåíåí ê°÷ІðІëã°í êûðãûç-õîîðàéëàðäûí 

àòà æóðòóíà (Ìèíóñа îéäóґó) êàéðûëûï êåëãåíäåðäèí óðïàêòàðû êàòàðû áàÿíäàéò (Áóòàíàåâ 

1990, 48). Ó÷óðäà, õàêàñ-ñàãàéëàðäûí êóðàìûíà ñèґип кеткен “пилтирлер” калмак (монгол) 

тилинде “аралаш”, “бир °ґ÷°й эмес”, “жуурулушкан” деген маанилерди туюнтат. Убакыттын 

°òІøІ менен “пилтир” деген термин этностук аталыш (экзоэтноним) катары калыптанган 

(Áóòàíàåâ 1990, 48). Азыркы учурда тувалар хакастарды “белдир” деп аташары маалым. Ал эми 

“белтир” хакас æàíà àëòàéëûêòàðäà äàðûÿíûí, ñóóëàðäûí, êîêòóëàðäûí áèðèãèï êîøóëãàí 

жерлерин да туюнтары белгилІІ (Áàñêàêîâ 1966, 107). Àðèéíå, “белтир” энесай кыргыздарынын 

óðóóëóê ýí÷èëІІ àòû êàòàðû 1703-æ. ÷åéèí ýëå áåëãèëІІ áîëóøó ìІìêІí. Áóë ìàñåëåäå 

êûðãûçäûí áóãó уруусундагы “билдир” уругунун энчилІІ аты далил боло алары калетсиз. Фуюй 

óåçäèíäåãè êûðãûçäàð (÷èãäèð, áûëòûðäûð, òàáõûí, êýðãýñ (кыргыз), òàáûíäàð, ñûíäûðäûð) 

XVIII ê. îðòî ÷åíäåðèíäå Æóíãàð õàíäûãû Öèнь (Кытай) империÿñû òàðàáûíàí òàëêàëàíãàíäàí 

ñîґ, Ìàíæóðèÿãà ê°÷ІðІëІï êåòêåí êûðãûçäàðäûí óðïàêòàðû áîëóï ñàíàëûøàò.  

Áàðàê - æîðó, ñàÿê óðóóëàðûíûí êóðàìûíäàãû óðóêòàð (Àáðàìçîí 1956, 109). Óðóêòàð 

àòàëûøûíûí ïàðàëåëëäåðè °çáåê-êàòàãàí, °çáåê-êîґóðàò (êèéèíêè ó÷óðëàðäà áóë ýòíèêàëûê 

òîïòîðäóí °êІëä°ðІ лакайлар сыяктуу эле “°збек” деген кошумча, æàñàëìà àòòàí áàø òàðòûøêàí 

ôàêòûëàð áàð), êàçàê, òІðêì°íä°ðäІн уруулук курамдарында бар. “Барак” áàéûðêû òІðê 

тилдеринде “ит” деген маанини тІøІíäІð°°ðІн Махмуд Кашгари “С°çäІêò°” чагылдырат 

(Ìахмуд Êàøãàðè, Ò.I. -С.359). Барак - îðòî êûëûìäàðäàãû (Õ-XI êê.) êûï÷àêòàðäà óçóí òІêòІІ 

èòòèí ïîðîäàñûí (òóêóìóí) òІøІíäІðІï, ïîëîâåö (êûï÷àê) êíÿçäàðûíûí ýí÷èëІІ àòû êàòàðû äà 

ìààëûì áîëãîíäóãóí îðóñ æûë áàÿíäàðû ÷àãûëäûðàò (Áàñêàêîâ 1984, 53). Ðàøèä àä-Дин “Жами 

àò-Òàâарихте” ит-áàðàê òåðìèíèí ýñêåðèï êåòåò (Ðàøèä àä-Äèí, Ò.I. Êí.I. -С.148). Демек, áóë 

фактылар “барак” жана “ит” деген синонимдеш терминдердин тІðê äІéí°ñІíä° °ò° êåíåí 

êîëäîíóëãàíäûãûí àíûêòàéò. ÒІðêì°í îíîìàñòû Ñ.Àòàíèÿçîâ àéðûì òààíûìàë èçèëä°°÷Іë°ðäІí 

эмгектерине таянып (Карпов Г.И. Список родоначальных групп Ирана.-Àøõàáàä, 1942; Áîñâаðò 

К.Э. Мусульманских династии: Справочник по хронологии и генеологии. М.: Наука, 1971.-С.204), 

òІðêì°íä°ðä°ãІ “барак” этнониминин келип чыгышын Алтын Ордо ханы Барак хан æàíà 

×àãàòàéäûí òІç òóêóìäàðûíûí áèðè áîëãîí Áàðàê ìåíåí áàéëàíûøòà êàðàéò (Àòàíèÿçîâ 1988, 

29). Àðèéíå, бул этностук аталыштын негизинде байыркы к°÷ì°í óðóóëàðäûí, àíûí è÷èíåí 

êûðãûçäàðäûí èòêå òîòåìäèê æàíûáàð катары ñûéûíóóñó бар. Áóãà êûðãûç ñàíæûðàëàðûíäàãû 

ìèôîëîãèÿëûê èòòåð æ°íІíä°ãІ óëàìûøòàð äà ìèñàë áîëî àëàò. Óëàìûøòûí ìàçìóíó æàíà 

ìàґûçû êûðãûçäàð èñëàì äèíèí êàáûë àëãàíäàí ñîґ áèð òîï áóðìàëàíãàíäûãû ûðàñ. Óøóíäàé 

ýëå óëàìûø êûðãûçäàðãà òåãè æàãûíàí æàëïûëûãû àíûêòàëãàí ëàêàéëàðäà äà áàð ýêåíäèãè 

ûðàñòàëãàíû àíûê (êàðàґûç: Î.Ê. Êàðàòàåâ. Ëàêàéëàð äåãåí êèìäåð?//Êûðãûç Ðóõó. 1997, -№11, 

21-ìàðò). Èòêå áàéûðêû ìîíãîë òèëäІІ óðóóëàð äà ñûéûíûøêàí. Áàéûðêû êèäàíäàð (êàðà 
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êûòàéëàð) æûëäûí êІç ìåçãèëèíå òóø êåëãåí ìàéðàìûí äàí-õå-ìè (êûòàé÷àäàí ñ°çì°-ñ°ç 

которгондо “ит баш”) деп аташкан. Ритуал учурунда мамлекеттин акими °ç êîëó ìåíåí àê èòòè 

êóðìàíäûêêà ÷àëãàíäàí ñîґ, èòòèí áàøûí õàí îðäî ІéІí°í æåòè êàäàì òІøòІê òàðàïêà ê°ìІï, 

òèøòåðèí æåð áåòèíå êàëòûðûï êîþøêàí. Æåòè êІí °òê°íä°í ñîґ èòòèí áàøû ê°ìІëã°í æåðãå 

àêèìäèí îðäî ІéІí îðíîòóøêàí (Ñ.Ï.Òîëñòîâ 1933, № 3-10; -С.12-13). Òóâà øàìàíäàðû òàáûïòûê 

ìèëäåòòè àòêàðóóäà ê°êæàë êàðûøêûð ìåíåí êàòàð òІñІ кара болгон ит (тув. “кара адай”) 

îîðóëóóíó àéûêòûðóóäà æàðäàì÷û-äóõ áîëîðóíà èøåíèøêåíè æ°íІíä° ìààëûìàòòàð áàð 

(Ïîòàïîâ 1991, 137). Èòêå òîòåì êàòàðû ìàìèëå æàñîî àëãà÷êû îáшиналык (жамааттык) коомдо 

ïàéäà áîëóóñó ûêòûìàë. Ýґ àëãà÷êû êîëãî Іéð°òІëã°í Іé àéáàíû èòòèí òîòåì êàòàðû ÷ûãûø òåãè 

êàðûøêûðãà áàéëàíûøòóó áîëóóñó ìІìêІí. Äåìåê, ìûíäàí óëàìûøòàðäàãû ìèôîëîãèÿëûê ñàðû 

èòòåð æàíà Áîðáîðäóê Àçèÿ ÷°ëê°ìä°ðІíä° áàéûðëàï, êèéèí÷åðýýê òóêóì êóðóò áîëãîí êûçûë 

êàðûøêûðëàðäûí îðòîñóíäà áàéëàíûø áàðáû äåãåí ñóðîî êåëèï ÷ûãàò. 

Áàãûø - êûðãûçäûí îґ êàíàòûíà êèðãåí èðè óðóóëàðäûí áèðè (Àáðàìçîí 1956, 108). 

Этностук аталыштын параллелдери кыргыз урууларынан чоґ áàãûø, êàðà áàãûø, êóó áàãûø, àê 

áàãûø, ñàðû áàãûø ôîðìàëàðûíäà êåçäåøåò. Àòàëãàí ýòíîíèìäåð °ç àëäûí÷à èðè óðóóëàðäûí 

ýí÷èëІІ àòòàðû êàòàðû áåëãèëІІ. Ñ.Ì.Àáðàìçîí àòàëãàí óðóóëàðäûí êåëèï ÷ûãûøûí èëèêò°° 

èëèìäå òàòààë ìàñåëåëåðäèí áèðè ýêåíäèãèí æàçàò (Àáðàìçîí 1990, 51). ×ûíäûãûíäà ýëå, 

áàãûø óðóóñóíóí ãåíåàëîãèÿëûê ñõåìàñûíà íàçàð ñàëãàíûáûçäà, àíûí êóðàìûíäàãû 

óðóêòàðäûí ê°ï÷ІëІãІíІí òåãèíèí áàéûðêûëûãû áàéêàëàò. Áàãûø óðóóñóíóí Ñàÿí-Àëòàéäûí 

этностук-ìàäàíèé ÷°éð°ñІ ìåíåí áàéëàíûøûí îáîëêó èðåò, Í.À.Àðèñòîâ àéòûï êåòêåí 

(Àðèñòîâ 1894, 454). Этностук аталыштын мааниñèíèí ÷å÷ìåëåíèøèíäå Ë.Ï.Ïîòàïîâäóí 

илимий пикири абройлуу орунга ээ. Автор энчилІІ àòòûí êåëèï ÷ûãûøûí òІíäІê 

àëòàéëûêòàðäàãû (÷åëêàíäàð - “куу кижилер”, “лебединецтер” деген кошумча аттар менен да 

áåëãèëІІ) шамандын бубенинин аталышына (“эр пагыч”) салышòûðãàí ñåìàíòèêàëûê àíûêòàìà 

áåðãåí (Ïîòàïîâ 1969, 353). Äåìåê, “пагыч” терминин кыргыздын “багыш” этникалык 

àòàëûøûíûí ôîíåòèêàëûê °çã°ðã°í âàðèàíòû êàòàðû êàðîîãî íåãèç áàð (Àáðàìçîí 1990, 52). 

Áàãûø (îðóñ òèëèíäå - лось) жаныбарынын терисинен ултартып жасалган бубен (“эр пагыч”  

áàãûøòûí ýðêåãè) ñûéûíóó-ðèòóàëäûê ïðîöåññòå øàìàíäûí êûÿëûíäàãû ìèíãè÷ àðãûìàêòû 

ýëåñòåòèï, ”К°ê Òåґир менен баарлашкан” (Потапов 1969, 353). Ìàñåëåí, àëòàéëûêòàðäûí 

êóðàìûíäàãû òåëåóòòàðäûí îé-ïèêèð, êûÿëäàíóóëàðûíäà øàìàíäûí áóáåíè - ÷àãàë (÷àãàë  

ìàé//çàãàëìàé  æàãàëìàé) Ê°ê Òåґèð ìåíåí Æåð-Ýíåíèí îðòîëóãóíäàãû øàìàíäû °çІ ìåíåí 

êîøî àëà ó÷êàí êàíàòòóó àðãûìàêòû ýëåñòåòåò (Äóãàðîâ 1988, 147). Áóë ñàëûøòûðóóëàð 

Ë.Ï.Ïîòàïîâäóí øàìàí áóáåíè æàñàëãàí òåðè êàéñûë æàíûáàðãà òààíäûê áîëñî, áóáåí îøîë 

æàíûáàðäûí àòû ìåíåí àòàëàò äåãåí ïèêèðèíèí òóóðàëûãûí òàñòûêòàéò. Ñàÿí-Àëòàé æàíà 

Ñèáèð àéìàêòàðûíûí òîîëóó-òîêîéëóó ìåéêèíäèêòåðèíäå æàøàãàí áóë æàíûáàð êûðãûç 

тилинде гана “багыш” деген ат менен бåëãèëІІ. Áàãûø òóâàëàðäà - “булан”, õàêàñ÷à - “пулан”, 

òàòàðëàðäà - “болан”, êàçàê÷à - “бІлан” формаларында айтылат. Монголдордо - “хандгай”, 

òóíãóñ÷à - “хандага” деген ат менен белгилІІ. Махмуд Кашгари “С°çäІêò°” “булан” - 

ìèôîëîãèÿëûê æàëãûç ìІéІçäІІ æàíыбар” - äåï æàçãàí (Ìàõìóä Êàøãàðè. Èíäåêñ-с°здІк, 77-

бет). Демек, ìààëûìàòòàð ÕI ê. ýëå áàãûø êåíåí àéìàêêà áåëãèëІІ òîòåìäèê ûéûê æàíûáàð 

болгондугун аныктайт. ”Манас” эпосунда да “булан” деп аталган жапайы жаныбар ж°íІíä° 

ìààëûìàòòàð áàð (Àáðàìçîí 1990, 52). Ушул эле эпосто “кандагай” аґ-òåðèäåí æàñàëãàí 

áààòûðëàð êèé÷І чалбар шым экендиги айтылат. Адепки учурда “кандагай” магиялык кІ÷ê° ýý 

áîëãîí æîîêåðëåð êèé÷І шым катары эсептелген. Муну анын “кандагай” деп аталышы да 

ûðàñòàéò. ßêóòòàðäûí (ñàõà-ÿêóòòàð) ìèôòèê èøåíèìèíäå Àëûï Õàíäàãàé òîêîéäóí ýýñè, 

àґ÷ûëûêòûí êîëäîî÷óñó, áàéûðêû Сибирь ýëäåðèíäå Õàíäàãàé (áàãûø) êóäàéû òîòåì-æàíûáàð 

áîëãîí. Òîòåìäèê æàíûáàðäûí òåðèñèí êèéãåí àäàì àíûí êîëäîîñó ìåíåí æåґèëáåñ êІ÷ê° ýý 

болот деген ишеним болгон (“Манас”. Ýíöèêëîïåäèÿ. Ò.I, 265-бет). 

Áàëûê÷û - êûòàé, ñàðóó óðóóëàðûíûí êóðàìäàðûíäàãû óðóêòàð (Àáðàìçîí Ñ.Ì. ÒÊÀÝÝ. 

Ò.V, -С.109). Этнонимдердин параллелдери башкыр, êàçàê, êàðàêàëïàê, òóâà, òІðêì°íä°ðäІí 

êóðàìäàðûíäà êåçäåøåðè ìààëûì (Êóçååâ 1974, 351-352; Æàíóçàêîâ 1982, 166; Ïîòàïîâ 1969, 47; 

Âàéíøòåéí 1961, 40; Àòàíèÿçîâ 1988, 29). Ð.Ã.Êóçååâ áàøêà òІðê òèëäІІ ê°÷ì°í ýëäåðäå (áàøêûð, 

êàçàê, êûðãûç, êàðàêàëïàê, òóâà, òІðêì°í) êåíåí òàðàëãàí áóë ýòíîíèìäè áàéûðêû òІðê äîîðóíäà 

ïàéäà áîëóï, êèéèíêè íàéìàí, кара кытай этностук ч°éð°ñІíä° êàëûïòàíãàíäûãûí áåëãèëåéò. 

Àíòêåíè, áóë óðóê êûòàé (êàòàé) óðóóëóê áèðèêìåëåðèíèí òîëêóíó ìåíåí êåëãåíäèãè 

ìààëûìäàëãàí (Êóçååâ 1974, 351). Äåìåê, áàøêûðëàðäàãû - “катай” (кытай), êûðãûçäàðäàãû 
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“кытай” урууларындагы балыкчы этнонимдери аркылуу этностук жакындыктарды байкоого 

áîëîò. Ñåáåáè, Ð.Ã.Êóçååâ áàéûðêû êûòàé (êàòàé) óðóóñóíóí ýíòàìãàñû ìåíåí áàøêûð-

балыкчылардын энтамгасынын этногенетикалык жалпылыктарын да далил катары келтирген 

(àòàëãàí ýìãåê, 352-бет). Мындан сырткары, êûðãûçäûí êûòàé óðóóñóíóí ýíòàìãàñûíûí áàøêûð-

áàëûê÷ûëàðäûí (êàòàé óðóóñóíäà) ýíòàìãàëàðû ìåíåí îêøîøòóêòàðû àíûêòàëäû (êàðàґûç:   

 ). Áàéûðêû ðóíèêàëûê æàçóóëàðäà balik, baluk “шаар”, balukdaqu “шаардыктар” маанисин 

áåðãåí (Ìàëîâ 1951, 368). Махмуд Кашгари “С°çäІêò°” balik - “шаар” дегенди тІøІíäІð°ðІí 

жазат (Махмуд Кашгари, Ò.I, 360). Óøóë ýëå àâòîð “balikcin” (áàëûê÷ûí) – ñ°çІн “каркыра”, “ак 

кытан”, “балык уулай турган ак куш” маанисинде чечмелейт (Махмуд Кашгари, Ò.I, 348). Áàëûê  

÷û; -÷û ìІ÷°ñІ àäàìäàðäûí êåñèáèí, æàøàãàí àéìàãûí äà àíûêòàðû áåëãèëІІ. Байыркы кыргыз 

(тІрк) доорунда Беш Балык, Îðäó Áàëûê æ. á.ó.ñ. øààðëàð áîëãîíäóãó ìààëûì. Èçèëä°°÷Іë°ð 

“балыкчы” этноними байыркы тІðê (кыргыз) доорунда “отурукташкан адамдар”, “шаар 

àéëàíàñûíäà æàøàãàí ê°÷ì°íä°р” маанисин берерин аныкташат (Кузеев 1974, 351). Ї.Êàðàåâ 

èçèëä°°ñІíä° áàëûê÷û (áàëûê÷è) - íàñèëè òІðê óðóóñó ýêåíäèãèí, XIV-XV êê. Àêñó øààðûíà 

æàìààòòàø áàéûð–лашканын белгилейт (Êàðàåâ 1995, 126). Â.Ï.Þäèí êûðãûçäàðäûí êóðàìûíà 

æóóðóëóøêàí ìîнãîë ýëåìåíòòåðèíå áàëûê÷û óðóóñóí äà êîøîò (Þäèí 1965, -№ 3.-С.61). Арийне, 

бул маалыматтар айрым тактоолорду талап кылары ырас. Анткени, аталган этностук 

êîìïîíåíòòåð êûðãûçäàðäûí êóðàìûíà VI-X êê. ýëå êèðІІñІ ìІìêІí. Ó÷óðäà Ôåðãàíà °ð°°íІíä° 

“Балыкчы” аттуу топонимикалык аталыштар бир топ санда кездешери байкалган (Губаева 1983, 

60). 

Áû÷ìàн - àçûê óðóóñóíäàãû óðóêòàð òîáóíóí àòàëûøû (Àáðàìçîí 1956, 112). Ýòíîíèìäèí 

параллели “бушман” ôîðìàñûíäà áàøêûðëàðäûí æàíà êàçàê-êîíãðàòòàðäûí êóðàìûíäà áàð 

(Êóçååâ 1974, 179). Этнокомпоненттин тегинин байыркылыгын анын с°ç êàòàðû ôîðìàñû äà 

аныктап турат. Этнонимдик аталыштын экинчи компоненти -ìàí ìІ÷°ñІ зор ареалдагы этностук 

àòàëûøòàðäûí, òîïîíèìäåðäèí, àíòðîïîíèìäåðäèí, ãèäðîíèìäåðäèí æàñàëûøûíà êàòûøàò. 

Èçèëä°°÷Іë°р “киши”, “адам” деген маанини аныктаган с°ç æàñîî÷ó ìІ÷°íІí èíäîåâðîïà 

òèëäåðèíåí êèðãåíäèãèí áåëãèëåøåò (Áàñêàêîâ 1972, 227; Òåïëÿøêèíà 1970, 184; Àìàíæîëîâ 1959, 

54; Æàíóçàêîâ 1982, 112-113;). А.П.Дульзон бул с°ç æàñîî÷ó ìІ÷°íІí Сибирь æàíà àãà æàìààòòàø 

àéìàêòàðãà êåò, òІðê òèëäІІ óðóóëàð òàðàëûï, æàéãàøêàíãà ÷åéèí ýëå òàðàãàí äåãåí ê°ç êàðàøûí 

жазат (Дульзон 1962, 23-25). Àðèéíå, àéðûì èëèêò°°÷Іë°ðäІí ïèêèðëåðèíäå áóë ìІ÷°íІí ÷ûãûø 

òåãè àçûðûí÷à òàêòàëà ýëåê (Áîðîíîâ 1988, 193). Таанымал этнограф-òàðûõ÷û Ð.Ã.Êóçååâäèí 

äàëèëä°°ë°ðІíä° áóøìàí  áû÷ìàí áàéûðêû òІðê (êûï÷àê) óðóóñó æàíà àíûí ýí÷èëІІ àòû 

(1974, 179). Ñ.Ì.Àáðàìçîí áû÷ìàí óðóãóí ÷ûãûø òåãèí àëòàé àéìàãûíà òààíäûê этностук 

ãðóïïàëàðãà êîøîò (Àáðàìçîí 1990, 51). Áóøìàí  áû÷ìàíäàðäûí áèð á°ëІãІ áІãІíêІ 

òàòàðëàðäûí (XIII к.) курамына этностук компоненттер катары да киришкени маалым (Кузеев 

1974, 179). ÁІãІíêІ áàøêûð-áóøìàíäàð ìåíåí êûðãûçäàðäàãû àçûê-бычмандардын этностук 

æàëïûëûêòàðûí óðóóëóê ýí òàìãàëàðäàãû îêøîøòóêòàð äà àéêûíäàéò. Áàøêûð-áû÷ìàíäàð:  

(àéðû òàìãà);   (азык тамга). Бул энтамгалардын параллелин хакастардагы “хыргыс” с°°ãІíІí 

(óðóãóíóí) ýíòàìãàñûíàí äà áàéêîîãî áîëîò (êûðãûñ ñ°°ãІ:   ) æ.á. 

Áàêøûëàð - áàðãû óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àáðàìçîí 1956, 109). Êûðãûç, êàçàê, 

ê°÷ì°í-°çáåê, êàðàêàëïàê, òІðêì°íä°ðä°ãІ -“бакшы”, ìîíãîë òèëäІІ ýëäåðäåãè - “б°°”, òóíãóñ-

ìàíæóð òèëäІІ ж.б. элдердеги “шаман”, Ñàÿí-Àëòàéäûí òІðê òèëäІІ ýëäåðèíäåãè -“кам” (кям) 

òåðìèíäåðè ìààíèñè áèð ñèíîíèìäåø ñ°çä°р. Этностук аталыштын параллелдери тІðêì°í, 

êàðàêàëïàê, казактардын уруулук курамдарынан кездешери такталган (Атаниязов 1988, 27; 

Æàíóçàêîâ 1982, 168). Этностук аталыш шаман дининин таасири аñòûíäà êåëèï ÷ûêêàí. Øàìàí 

ìàíæóð-òóíãóñ òèëäІІ ýëäåðäåãè äèí (øàìàí äèíè) àäàìäàðûíûí êûçìàòòûê-èåàðõèÿëûê 

òåïêè÷èí àíûêòàéò æàíà èëèìèé àéëàìïàãà áàáàëàðûáûç ñûéûíãàí äèíäèí øàðòòóó àòàëûøû 

êàòàðû îðóñ îêóìóøòóóëàðû òàðàáûíàí ÕIÕ ê. êèðãèçèëãåí. Øàìàí äèíè òІðäІІ òàðûõûé-òèëäèê, 

ìàäàíèé øàðòòàðãà ûëàéûêòàøûï, òàðûõûé °íІãІІä°ãІ ýâîëþöèÿëûê °çã°ðІІë°ðã° äóóøàð áîëóï 

турган. “Бахши” - òåðìèíè ñàíñêðèò òèëèíåí êåëèï êèðèï, “катчы”, “кат тааныган билимдІІ адам” 

ìààíèñèí òóþíòêàí (ÌÈÊÊ 1973, -Âûï.I.-С.241). Бул термин кытай тилине “баоши” формасында 

°òІï, “окутуучу”, “устат” дегенди билдирген (ДТС, 83; Ìàõïèðîâ 1997, 186). “Пахшы” - ñàíñêðèò÷å 

- “кечил” (монах) дегенди да аныктаган (Малов 1957, 185). Àë ýìè òІðêì°íä°ðä° “багшы” - ûð÷û, 

äàñòàí÷û, ñàíæûðà÷û ìààнилерин берген. Мындан сырткары “багшы” деген наамды уруу 

áàø÷ûëàðû äà àëûï æІðІøê°í. Õèâà õàíäàðû òІðêì°íä°ðäІн атактуу уруу башчыларына “бакшы” 

òèòóëóí ûéãàðûøêàíäûãû ìààëûì (Àòàíèÿçîâ 1988, 27). Äåìåê, “бакшы” термини билимдІІ, êàò 
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òààíûãàí, æåòåê÷èëèê øûãû áàð êèøè, áåëãèëІІ äàñòàí÷û, ñàíæûðà÷û ìààíèëåðèí àíûêòàãàí 

äåñå áîë÷óäàé. Áóë ôàêòûëàð øàìàíäàðäûí êîîìäîãó ýýëåãåí ðîëóíóí ìààíèëІІëІãІí, коомдук 

àáðîéóí ÷àãûëäûðàò. Øàìàí æàìààòòûê êîîìäîãó àêòèâäІІ èíäèâèä êàòàðû áèð ýëå ó÷óðäà 

êàò÷û, òàáûï (äàðûãåð), àòà ìóðàñûí àëûï æІðІІ÷І äàñòàí÷û, ñàíæûðà÷û, æóðò áàøêàðóó÷ó 

ìèëäåòòåðèí àòêàðãàí. Êûòàé æàíà ìóñóëìàí áóëàêòàðû îðòî êûëûìäàðäàãû êûðãûçäàðäà 

шамандар (бакшылар) “кам”, “фагинун” деп аталарын баяндашат (Караев 1995, 54-55). Áàêøû - 

îîðóóãà ÷àëдûêêàí àäàìäû äóáàëàï, “жин-шайтандарды” кубалап чыга турган сыяктанып, áóðêàí-

øàðêàí òІøІï, æààëäàíãàí àðàêåòòåð ìåíåí ýìäåï-домдой турган дарымчы (“Манас”. 

Ýíöèêëîïåäèÿ. Ò.I, 134-бет). 

Ã°êëеґ - òåéèò óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àòòîêóðîâ 1995, 199). Ýòíèêàëûê 

àòàëûøòûí ïàðàëëåëè òІðêì°íä°ðä°н “г°êëеґ” формасында кездешери маалым. Огуз-

òІðêì°íä°ðä° “г°кли” аттуу ири уруу XI к эле белгилІІ болгондугу жазма булактарда 

÷àãûëäûðûëàò (Àãàäæàíîâ 1969, 245). Ã°êëåґäåðäèí àéðûì ó÷êóíäàðûí áІãІíêІ êІíä° 

Àçåðáàéæàí, Èðàí æàíà ÒІðêèÿäàãû îãóç òèëäІІ ÷°éð°ë°ðä°í êåçèêòèðІІã° áîëîò. Àéðûì 

èëèêò°°÷Іë°р этностук аталышты “к°êІл” деген мааниде чечмелешсе, êýý áèðëåðè áîëñî, ã°êëå > 

ã°êëåí – ê°êІëåí  “тамыр жайып, áèðîòîëî îòóðóêòàøóóãà °òІøê°íä°р” маанисинде аныктама 

áåðèøåò (Àòàíèÿçîâ 1988, 53). Àðèéíå, áàéûðêû êûòàé æûëáàÿíäàðû ã°êëåíäåðäè (ãîêëàíäàðäû) 

áàéûðêû õóííó óðóóëàðûíûí áèðè êàòàðû áàÿíäàéò. Òààíûìàë èëèêò°°÷І Þ.À.Çóåâ ã°êëåíäåðäè 

æàíà àëàðäûí æåðëåðèí Îðäîñòîí Öè–Øàньãà ÷åéèíêè àéìàêòàðäà áàéûðëàãàí õóííó 

óðóóëàðûíûí ýòíîñàÿñèé áèðèêìåñèíèí (á.ç. II-III êê.) àæûðûìñûç áèð á°ëІãІ êàòàðû êàðàéò. Áóë 

êîíôåäåðàöèÿãà óñóíäàð, êóòòàð, êóÿíäàð æàíà ãîêëåíäåð êèðèøêåí (Çóåâ 1960, 18). Àâòîð 

П.Пелльо жана Л.Амбинин усундардын кыргыздардагы сары уйсундар (кара усундар), 

êàçàêòàðäàãû æàíà °збектердин ичиндеги “ІéøІíä°р” менен теги бир деген к°ç êàðàøòàðûí 

êîëäîãîí ïèêèðèí àéòàò (ê°ðñ°òІëã°í ýìãåê, 18-бет). Демек, ã°êëåíäåð óñóíäàð ñûÿêòóó ýëå 

êûðãûçäàðäûí êóðàìûíäàãû ýґ áàéûðêû ýòíîêîìïîíåíòòåð äåãåí òûÿíàêêà êåëІІã° òîëóê íåãèç 

áàð. 

Ãóðò//êóðò. Êûçûë ãóðò, òІêòІІ ãóðò - ñàðóó, òІêòІІ êóðò – ä°°ë°ñ óðóóëàðûíûí 

курамдарындагы уруктар (Абрамзон 1956, 123). “Гурт/курт” с°çІíІí áàéûðêû ìààíèñè 

“карышкыр”, “б°ðІ” дегенди аныктайт. Махмуд Кашгари “С°çäІêò°” тІðê óðóóëàðûíûí è÷èíåí 

огуздар карышкырды “курт” деп аташарын жазат (Махмуд Êàøãàðè. Ò.I, 328; ÄÒÑ, 469). Áàéûðêû 

“гурт” с°çІíІí ýêèí÷è ìààíèñè àçûðêû êûðãûç òèëèíäåé ýëå êóðò (÷åðâÿê) ìààíèñèí òóþíäóðàò 

(ÄÒÑ, 469). Êàðûøêûð áàéûðòàäàí òІðê-ìîãîë óðóóëàðûíûí äýýðëèãè ñûéûíãàí, ûéûê òóòêàí 

òîòåì-æàíûáàð áîëãîí (Çóåâ 1960, 121-124; Ñàãèòîâ 1984, 79; Ñ.Ì.Àáðàìçîí 1971, 280-290; 

Áàÿëèåâà 1981, 44). À.Ì.Шербактын ырастоосунда карышкырдын тІðäІІ àò ìåíåí (ýâôåìèçìäåð) 

àòàëûøû (ìèñ., á°ðІ, ìà÷àê, ãóðò/êóðò, êûçûë êàðåê, àãûç êàðà æ.á.) òàáó (òûþó ñàëóó) ñàëóó 

ñàëòû ìåíåí áàéëàíûøêàí (Øåðáàê 1960, 132). Àíòêåíè, áàéûðêû ìåçãèëäå ñûéûíóóíóí 

îáъåêòèñè áîëãîí æàíûáàðëàðäû, êàíàòòóóëàðäû °çã°ðòІëã°í àòòàð (ýâôåìèçìäåð) ìåíåí 

àòàøêàíû àíûêòàëûï êåëåò. Áóë ñàëò ÒІøòІê Ñèáèðäèí òІðê, òóíãóñ òèëäІІ ýëäåðèíäå áІãІíêІ 

êІíã° чейин жашап келет.“Башкорт” этноними (баш  корт) “баш карышкыр”, “башкы карышкыр” 

ìààíèñèí áåðåðè ýáàê äàëèëäåíãåí. Àéðûì óëàìûøòàðäà áàøêûð óðóóëàðûíûí ÒІøòІê Óðàëãà 

æóðò êîòîðóóñóíäà êàðûøêûð æîë áàøòàï áàðãàíäûãû айтылат (Êóçååâ 1974, 447-450; 

Àéòìóðàòîâ 1986, 61-63). Ýòíîíèìäèí ïàðàëëåëäåðè êàçàêòàðäà- “кызыл курт”, “онгурт”, 

òІðêì°íä°ðä° - “гурт” формаларында кездешери маалым (Тынышпаев 1926, 16; Àòàíèÿçîâ 1988, 

55). “Гурт” термини байыркы огуз тилдІІ óðóóëàðäàí калган äåï áîæîìîëäîîãî áîëîò. 

Жети уруу - саруу уруусунун курамындагы уруктар тобунун аталышы (Абрамзон 1956, 114). 

Бул уруктар тобуна балыкчы, сакоо, оготур, кашка тамга, кызыл курт, кызыл кулан ж. б. кирет 

(караґыз: Аттокуров 1995, 146). “Жети” саны Евразиянын калктарында, араб элдеринде эзелтеден 

ыйык каада-салттын маанисин аныктап келет. Ыйык сан Монголиядагы байыркы рун сымал 

жазууларда да эскерилери маалым. КІл Тегиндин эстелигинде анын жылдын он жетинчи кІнІнд°, 

кырк жети жашында к°з жумгандыгы, жыйырма жетинчи кІнІ жерге коюлуп, эстелик жетинчи 

айдын жыйырма жетисинде тургузулгандыгы баяндалат (Петров 1980, 149). Кыргыздарда да 

эзелтеден жети атаны билІІ, бабалардын арбактарын урматтоо салты сакталып келет. Ал эми 

алтайлыктарда жети атадан кийинки бабалардын атын атоого табу (тыюу) салынган ж.б. Жети - 

символикалык ыйык санды, тагырак айтканда, уруу союзун, бирикмелердин да аталышын аныктап 

келет. XI к. автор фарси Гардизи VIII-IX кк. Ибн Хордадбек, Джейхани жана ибн-Мукаффалардын 

маалыматтарына таянып, кимактар ж°нІнд°гІ т°м°нкІ уламышты кагаз бетине тІшІрг°н: “Шад 
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дегенге оболу жети киши, андан соґ жети жІз киши °з уруу жетекчилери менен келишти, алар: 

имек (йемек), татар, кыпчак, ланиказ, ажад, ими” (Петров 1980, 150). Байыркы кимак-кыпчак 

уруулук бирикмеси жети уруудан турган (Кумеков 1972, 35-36; Плетнева 1990, 26-27; Абдракунов 

1995, 8-9 ж.б.). Тувадагы байыркы кыргыздарга таандык Т°р Апа Ичреки аттуу атактуу жоокерге 

арналып тургузулган эстеликте (IX - X кк.) “...жети б°рІ °лтІрдІм...” сыяктуу саптар бар. Бул 

атактуу жоокердин бир эле учурда шамандык (бакшылык) кызматты да аткаргандыгы баяндалган 

(Памятники др.-тюркской письменности Тувы, Âып.II, 1963. -С.26-27, Бегре дарыясы, Е 11, М-40). 

“Жети б°рІ” термини, “жети баатыр”, “жети уруу” дегенди аныктаган. Буга бІгІнкІ хакастардын 

курамындагы “чити пІІр” уругу (с°°гІ) мисал боло алат (Бутанаев 1990, 68). Алтай-кумандылардын 

курамындагы жети сары (алт. дьети сары) аттуу уруу энесайлык кыргыздардын тукумдары 

экендиги белгилІІ. Энесайлык кыргыз мамлекетинин бийлик башында “жети сары” аттуу уруу 

турган (Потапов 1969, 34). Орус жыл баяндары Руска жамаатташ жайгашкан кыпчак (половец) 

урууларында “йетебичи” (“семь родов”) - жети уруу этноними болгондугун чагылдырат (Баскаков 

1982, 65). Этностук аталыштын параллелдери башкыр, казактарда “жетиру” формасында сакталып 

келет (Кузеев 1974, 116; Жанузаков 1982, 168). Демек, жети уруу - этностук аталыш катары 

кыргыздарда эзелтеден (VIII-IX кк.) эле белгилІІ болуп келет. 

Æîî êåñåê - è÷êèëèêòåð (Áóëãà÷ûëàð) óðóóëóê òîáóíäàãû èðè óðóóëàðäûí áèðè. Æîî 

êåñåêòåð òåãè áàéûðêû êûðãûç óðóóëàðûíàí áîëóï ýñåïòåëåò. Êàçàêòûí àëãà÷êû èëèìïîçäîðóíóí 

áèðè Ì.Òûíûøïàåâäèí æàçãàíûíà êàðàãàíäà êåñåê (æîî êåñåê) óðóóëàðûíûí àäåïêè á°ëІãІ 

Жетисууга VI ê. ýëå áàéûðêû òІðê óðóóëàðû ìåíåí êîøî ê°÷Іп келишкен. Алардын эзелки ата-

òåãè ×ó-Ìóñóíäàð, àëàð ×ó (×Іé) ñóóñóíóí áàòûøûíäà æàøàøêàí (Òûíûøïàåâ 1925, 23-25). Æîî 

êåñåêòåð êèéèí÷åðýýê, XVI к. чегинде эскериле баштайт. Сайф ад-Дин Аксыкендинин “Мажму ат-

Таварихинде” (XVI ê.) Æîî êåñåêòåð Áóëãàà÷ûëàð óðóóëóê òîáóíà êèðåðè, àëàð êûðãûçäûí èðè 

урууларынын бири экендиги айтылат (МИКК, 1973, 208). Этностук аталыштын параллелдери 

êàçàêòàðäà - “кара кесек”, “караул кесек”, õàêàñòàðäà - “кезегет”, тожулук туваларда “кезек-хуулар”, 

“кезек-саян”, áàøêûðëàðäà - “кесе-табын” формаларында кездешет (Жанузаков 1982, 169; Áóòàíàåâ 

1990, 69-70; Âàéíøòåéí 1961, 23; Ñåðäîáîâ 1971, 208; Êóçååâ 1974, 270-273). ÒІðêì°íä°ðä° ó÷óðäà 

“алты кесек” аттуу урук бар (Атаниязов 1988, 21). Бул параллелдер кокусунан эле келип чыгуусу 

ìІìêІí ýìåñ. Êûçûêòóóñó, áІãІíêІ õàêàñ-ñàãàéëàðäûí êóðàìûíäàãû êåçåãåò óðóóñó (ñ°°ãІ) 

ýíåñàéëûê êûðãûçäàðäûí òІç óðïàêòàðû ýêåíäèãè àíûêòàëãàí (Áóòàíàåâ 1990, 69-70). Ð.Ã.Êóçååâ 

áàøêûðëàðäàãû êåñå(ê)-òàáûí óðóóñóíóí òåãèí Ñàÿí-Àëòàé àéìàãû ìåíåí áàéëàíûøòûðãàí 

íåãèçäІІ ïèêèðèí àéòàò. Èçèëä°°÷І бул маселеде элдик оозеки чыгармалардын маалыматтарын, 

áóë áàãûòòàãû èëèêò°°ë°ðäІí æûéûíòûêòàðûíàí óëàì òûÿíàêêà êåëåò (Êóçååâ 1974, 271, 273). 

Äåìåê, áóë èëèìèé òûÿíàêòàð õàêàñòûí áåëãèëІІ òàðûõ÷û-ýòíîãðàôû, ïðîôåññîð 

Â.ß.Áóòàíàåâäèí êåçåãåòòåð (ñàãàé-êåçåãåòòåð) ýíåñàéëûê êûðãûçäàð–äûí óðïàêòàðû äåãåí 

äàëèëä°°ñІн бекемдери бышык. Жоокесектин курамына тумар, òåëìèí, òóð÷àê, êûðê óðóó, 

æåéäåìûø, æîðó, êûðê-áààòûð ñûÿêòóó èðè óðóêòàð áàð. Áóë óðóóíóí °êІëä°ðІíІí áèð á°ëІãІ 

Їзбекстандын Âуадил (Фергана) аймагын эзелтеден мекендеп келишери маалым. 

Æåäèãåð - îґ êàíàòòàãû èðè óðóóëàðäûí áèðè. Ýëäèê ñàíæûðàíûí ìààëûìàòòàðûíäà 

Койлондон кооз Жедигер уруусу келип чыгары айтылат. ХVI ê. æàçûëãàí Ñàéô àä-Äèí 

Аксикендинин “Мажму ат-Таварихинде” жедигерлер Тагай баатырдын Кулан (Койлон) деген 

óóëóíàí òàðàðû àéòûëãàí (ÌÈÊÊ, 1973, 208). Жедигерлер “Манас” дастанынын дээрлик 

варианттарында кыргыз урууларынын бири катары чагылдырылат (“Манас”. Ýíöèêëîïåäèÿ. Ò.I. 

213-á.). Îøîíó ìåíåí áèðãå, áàøûíäà Áàãûø äåãåí áåëãèëІІ æåòåê÷è òóðãàí æåäèãåðëåð ýïîñòî 

ê°ï èðåò ýñêåðèëåò (Ìîëäîáàåâ 1995, 139-140). Ìûíäàí ñûðòêàðû, êûðãûç ñàíæûðàëàðûíäà 

Æåäèãåð àòòóó Àñòðàõàí õàíû æ°íІíä° äà áàÿí àéòûëãàí. 1549-æ. Êàçàнь øààðû Åäèãåíèí òóêóìó 

Æåäèãåð òàðàáûíàí áàñûï àëûíãàíû ìààëûì (Àáðàìçîí 1990, 78-79). Àêûðêû ìèñàë êûðãûçäàðäûí 

этностук тарыхында, этногенезинде таасирлІІ орунду ээлеген “ногайлы” доорун чагылдырары 

туура. Этностук аталыштын параллелдери казактардан - “жедигер”, ëàêàéëàðäàí - “жадыгер” 

ôîðìàëàðûíäà êåçäåøåò (Âîñòðîâ, Ìóêàíîâ 1968; Êàðìûøåâà 1976, 99, òàáë.6.). Ïàðàëëåëäåð æàíà 

айрым фольклордук маалыматтар æåäèãåðëåðäèí îðòî êûëûìäàðäàãû ïå÷åíåã, êûï÷àê òèëäІІ 

этностук ч°éð° ìåíåí áàéëàíûøûí ÷àãûëäûðûøû ìІìêІí. Ìèñàëû, êîîç (æåäèãåð)  êóóçãóóç  

îêóç  îãóç  óç; Ìûíäàí ñûðòêàðû, этнонимди байыркы “игдер” (игдер) уруусунун энчилІІ àòû 

ìåíåí ïàðàëëåëь кароого болот деген тыянакка келебиз. Болжолу, æåäèãåð ýòíîíèìèíèí 

баштапкы формасы “жети игдер” же “жети б°ëІêò°í òóðãàí èãäåð óðóóëàðûíûí áèðèêìåñè, союзу” 

дегенди аныкташы ыктымал. “Жети игдер”  æåòèãåð  æåòè èã(ä)åð  æåäèãåð - áàéûðêû 
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этностук аталûøòûí ôîíåòèêàëûê àéðûì °çã°ðã°í ôîðìàñû áîëóóñó ìІìêІí. Èãäèðëåð àðàá 

ãðàôèêàëóó òàðûõûé áóëàêòàðäà áàéûðêû îãóç-òІðêì°í óðóóëàðûíûí áèðè êàòàðû òІðäІІ 

фонетикалык варианттарда чагылдырылат. Махмуд Кашгари “С°çäІêò°” огуздардын курамындагы 

èãäåð óðóóñóí àíûí ýí÷èëІІ ýíòàìãàñû ìåíåí áèðãå, àë ýìè Ðàøèä àä-Äèí - “йигдер”, Àáóë Ãàçè 

Áàõàäóð õàí - “икдур” формаларында эскеришет (Махмуд Кашгари, Ò.I. -С.89; Рашид ад-Äèí Ò.I, Êí.I. 

-С.66; Абул Гази 1906, 25-26). Àòàëãàí áóëàêòàðäûí àéðûìäàðûíäà Èãäèð Îãóç êàãàíäûí íåáåðåñè, 

Äåґèç õàíäûí óóëó êàòàðû àéòûëàò. Èçèëä°°÷Іë°р этнонимди “негиздІІ”, “таза кандуу” 

ìààíèëåðèíäå ÷å÷ìåëåï æІðІø°ò (Êîíîíîâ À.Í. Ðîäîñëîâíîå äðåâî òþðêîâ. 1958, -С.53). Игдер 

(èãäèð) ýòíîíèìèíèí ïàðàëëåëäåðè àçåðáàéæàíäûêòàðäûí, ÒІðêèÿ òІðêò°ðІíІí, Èðàíäàãû òІðê 

(îãóç) òèëäІІ ýòíîñòîðäóí êóðàìäàðûíàí êåçäåøåðè àíûêòàëãàí (Àòàíèÿçîâ 1988, 72). 

Æåëäåґ - áàðãû, áóãó óðóóëàðûíûí êóðàìäàðûíäàãû óðóêòàð (Àáðàìçîí, 114). Àéðûì 

êûðãûç òààíóó÷óëàð æåëäåґ уруусу менен хакастардагы “чилдег” с°°ãІíІí (óðóãó) òІç 

ýòíîãåíåòèêàëûê áàéëàíûøûíà òîêòîëóøàò (Àáðàìçîí 1990, 66; Ìîëäîáàåâ 1995, 115; Áóòàíàåâ 

1990, 62). Хакастардын курамындагы “чилдег” с°°ãІ òåãè æàãûíàí êûðãûçäàðãà °ò° æàêûíäûãû 

далилденген хакас-качиндердин курамына кирет. “Чилдег” ñ°°ãІ õàêàñ òàðûõûé фольклорунда 

æåëäåí, øàìàëäàí òóóëãàí áàëàäàí òàðàãàíäûãûí áàÿíäàéò. Õàêàñ ìèôîëîãèÿñûíäàãû ×èëäåã õàí 

øàìàíäûí êîæîþíó êàòàðû ÷àãûëäûðûëàò (Áóòàíàåâ 1999, 216). Этностук аталыштын экинчи 

êîìïîíåíòè -äåíã/-денг кеттердин (самодий уруктары) “адам”, “киши” деген с°çІí òІøІíäІð°ò. 

Хакас этнографы профессор Â.Я.Бутанаев “кыргыздардын курамында кет (самодий) 

ýòíîêîìïîíåíòòåðèíèí áîëóøó, òåґèðòîîëóê êûðãûçäàðäûí ìåêåíè Ýíåñàé ÷°ëê°ìІ äåãåí 

теориянын тууралыгын далилдейт” - äåï æàçàò (Áóòàíàåâ 1990, 62). Эзелки замандардан адамдар от, 

ñóó, æåð ìåíåí êàòàð àáàãà, °çã°÷° øàìàíãà äà ûéûê êІ÷ êàòàðû ñûéûíûï êåëèøêåíèí øàìàí 

äèíèíåí áàéêîîãî áîëîò. Àëòàé øàìàíèçìèíäå øàìàë (æåë) æàðàòûëûøòûí êІ÷Іí ÷àãûëäûðãàí, 

ðèòóàë ó÷óðóíäà øàìàíäàð áîðîîí-øàìàëäû, æ°í°ê°é ýëå æåëäè ÷àêûðûøêàí. Øàìàí ðèòóàë 

ïðîöåññèíäå áóáåíäèí, áàéëàíãàí òàë-÷°ïòІí, êåçäåìåíèí êåñèíäèëåðè ìåíåí áèðãå êûéìûëäàï, 

àëàðäûí æàðäàìû ìåíåí æàñàëìà òІðä° àéëàíãàí æåëäè (øàìàë) ïàéäà êûëûøêàí. Óøóë æåëäèí 

(øàìàëäûí) ê°ì°ãІ ìåíåí øàìàí °çІí êîëäîî÷ó äóõòàð ìåíåí áààðëàøêàí (Ïîòàïîâ 1991, 80-81). 

Äåìåê, ýòíîíèì æîãîðóäàãû èëèìèé äàëèëäåðäè ýñêå àëãàíäà, øàìàëäàí (æåëäåí) òóóëãàí àäàìäàð, 

êèøèëåð, óðóê äåãåí øàìàíäûê òІøІíІêòІ аныкташы ырас. 

Êàðäû - êóø÷ó óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Ò°ð°êàí óóëó 1995, 14). Ýòíîíèìäè áàéûðêû 

êàðëûê//êàðëóê óðóóëóê áèðèêìåíèí àòàëûøû ìåíåí áàéëàíûøòûðñà áîëîò. ÒІðê òèëäåðèíäå 

ê°ï÷ІëІê ó÷óðäà -ëû ìІ÷°ñІ -äû ìІ÷°ñІí° °çã°ðІï àéòûëàò. Êàðëû//äû  ê; êàð//ëû (äû)  ê  

êàðëûê æ.á. Ýòíîíèìäèí ïàðàëëåëäåðè òІðêì°íä°ðä°í - “гарлык”, °çáåêòåðäåí -“карлук” 

ôîðìàëàðûíäà êåçäåøåò (Àòàíèÿçîâ 1988, 46-47). Êàðëóêòàð áІãІíêІ êІíä° °çáåêòåðäèí êóðàìûíà 

æóóðóëóøóï áàðà æàòêàí °çã°÷°ë°íã°í ýòíîãðàôèÿëûê òîï êàòàðû ìààëûì. Áóë ýòíîãðàôèÿëûê 

òîïòóí òèëè, ìàäàíèÿòû, êààäà-ñàëòû ó÷óðäà æåðãèëèêòІІ èðàí-òàæèê òèëäåðèíèí, ìàäàíèÿòûíûí, 

êààäà-ñàëòûíûí òààñèðëåðèí °ò° êІ÷òІІ алган. Этностук аталыш кытай жыл баяндарында (Тан 

äèíàñòèÿñûíûí ìåçãèëè) 648-ж. “хэ-лу” формасында чагылдырылат. “Тан-шу” берген 

ìààëûìàòòàðãà êàðàãàíäà, êàðëóêòàð VII ê. Áàòûø ÒІðê êàãàíàòûíûí ñàÿñèé òóðìóøóíäà 

Іñò°ìäІê àáàëäû ýýëåøêåíè ìààëûì (Çóåâ 1960, 125). Àðàá æàíà ôàðñè òèëäІІ áóëàêòàðûíäà 

карлуктар “харлух”, “халлух” деген аттар менен белгилІІ болушкан (Бартольд Â.Â. Соч. Т.I. -

С.547). VI ê. òààíäûê àéðûì òàðûõûé булактарда бул уруулук бирикме “І÷ °ãІз” кийинчерээк, “І÷ 

карлук” деген ат менен белгилІІ áîëãîíäóãó ìààëûì (Ãóìèëåâ 1967, 61-62; Óðñòàíáåêîâ, ×îðîåâ 

1980, 76). Ê°÷ì°í òóðìóø ìåíåí êІí ê°ðІøê°í êàðëóêòàð VII-VIII êê. Æóíãàðèÿ, Батыш Алтайга, 

андан ары Èðòûø äàðûÿñûíà æàìààòòàø àéìàêòàðäû ìåêåíäåøêåí. 755-æ. àñêåðäèê 

êàãûëûøóóäà êІ÷ò°íІï êåëå æàòêàí óéãóðëàðäàí æåґèëãåíäåí ñîґ, êàðëóêòàð òІðã°øò°ðäІí 

æåðèíå ñІðІëã°í (Êàðàåâ 1989, 91). Àç ñàíäóó êàðëóêòàð êûðãûçäàð æåòåêòåãåí àíòèóéãóðäóê 

ñîãóøòóê-ñàÿñèé êîàëèöèÿãà êèðèøêåíè ìààëûì. Êàðëóêòàð IX ê. îðòî ÷åíäåðèíäå àçûðêû 

Êûðãûçñòàíäûí àéðûì àéìàêòàðûí (áàòûø àéìàêòàðû) êó÷àãûíà êàìòûãàí ÷àêàí ìàìëåêåò 

òІçІøê°í. Ôàðñè òèëèíäåãè àíîíèìäІІ тарыхый булак “Худуд ал-аламда” карлуктар 

êûðãûçäàðäûí òІøòІê òàðàáûíäàãû êîøóíàëàðû êàòàðû ó÷êàé êàáàð àéòûëàò. Óøóë ýëå áóëàêòà 

кыргыздардын карлуктарга чукул байырлаган “кесайим” аттуу уруусу эскерилет (Шаниязов 1964, 

9). Äåìåê, 840-ж. кийин Энесайдан журт которгон айрым кыргыз уруулары карлуктарга коґøó 

òóðóï êàëûøêàí (Óðñòàíáåêîâ, ×îðîåâ 1990, 76). Ê.Ø.Øàíèÿçîâ òàðûõûé æàçóó äàðåêòåðãå 

òàÿíûï, êûðãûçäàð IX-X êê. òàðòûï, Ûñыкк°ëäІí ÷ûãûø á°ëІãІí áàéûðëàé áàøòàãàí äåãåí 

æîãîðóäàãû ïèêèðãå Іíä°ø ê°ç êàðàøûí àéòêàí (Øàíèÿçîâ 1964, 9). Êàðëóê êàãàíûíûí îðäîñó 

àçûðêû Æàìáóë øààðûíà æàêûí æåðäå æàéãàøêàíäûãû ìààëûì (Çóåâ 1960, 126). Êûðãûç-êàðëóê 
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àëàêàëàðû á.ç. VIII к. эле башталган. Бул уруу (урук) кыргыздардын этностук курамына ушул 

òàðûõûé ìåçãèëäå êèðІІñІ ìІìêІí. 

Êàðãà - ìîґîëäîð, ÷åêèð ñàÿê óðóóëàðûíûí êóðàìûíäàãû óðóêòàðäûí àòàëûøû (Àáðàìçîí, 

ÒÊÀÝÝ. Ò.V, -С.118). Этнонимдин параллелдери хакас, òІðêì°í, êàçàê, °çáåê-êîґóðàò, áàøêûðëàðäà 

áàð (Áóòàíàåâ 1990, 73-74; Àòàíèÿçîâ 1988, 46; Æàíóçàêîâ 1982, 169; Êàðìûøåâà 1976, 212). 

Азербайжандарда да бІãІíêІ êІíä° “гаргалы” аттуу урук бар экендиги такталган (Ахундов, 

Ãåéáóëëàåâ 1978. -№ 2. -С.53). Р.Г.Кузеев башкырлардагы “карга” уругунун тегинин байыркылыгын 

áåëãèëåéò (Êóçååâ 1974, 332). Â.ß.Áóòàíàåâ áèðþñèí-хакастардагы “харга” этнониминин (суг 

õàðãàçû, òàã õàðãàçû) áàøòàïêû ìààíèñèíäå òîòåìäèê íåãèç áàð ýêåíäèãèí áåëãèëåéò. Õàêàñòàð 

(õàêàñ-áèðþñèíäåð) êàðãàíû ûéûê òóòóøêàíäûãûí, áóë êàíàòòóóíóí àòûí àòîîãî òàáó (òûþó ñàëóó) 

иретинде “кара таан” деп аташкаíäûêòàðûíàí áàéêîîãî áîëîò (Áóòàíàåâ 1990, 74). Òóíãóñ òèëäІІ 

ýëäåðäå (ýâåíêòåðäå) õàðãà  харга “жапайы бугу” маанисиндеги этникалык аталыштар бар. 

Ìûíäàí ñûðòêàðû, æàïàéû áóãó (ýâåíê÷å - “харги”) шамандардын идеологиясындагы тотемистик 

áàøàòòû àíûêòàéò. Õàðãè - øàìàíäàðäûí áàøêû êîëäîî÷óñó, æåòåê÷èñè, óñòàòû êàòàðû òІøІíІê 

êàëûïòàíãàí (Àíèñèìîâ 1951, 194-198). Êàðãà - òóâà øàìàíäàðûíûí òІøІíІãІíä° îîðóëóóíóí 

æàðàêàòûí àéûêòûðóóãà æàíà °çІí° душман болгон шаманды издеп табууга жардам берген 

(Ìîíãóø Êåíèí Ëîïñàí 1995, 147). Áóë ìèñàëäàð æàëïû êàðãà  õàðãà  õàðãè òåðìèíäåðèíèí 

áàøòàïêû òîòåìèñòèê íåãèçèí àíûêòàï æІðá°ñІí. Àíòêåíè, êàðãà (õàðãè  õàðãà) áèð ýëå ó÷óðäà 

áóãóíó æàíà ìèôîëîãèÿëûê Ýíå-êóäàéûíûí ýëåñèí òІøІíäІðІï æàòàò. Òóíãóñ òèëäІІ ýëäåðäèí 

ìèôîëîãèÿñûíäà êàðãà äІéí°íІ æàðàòóóãà êàòûøêàí àÿëäûí ýëåñèí áåðãåí. Îøîíäóêòàí, áóë 

êàíàòòóóãà áàãûøòàëûï, êóðìàíäûê ÷àëûíãàí ê°ðІíІøò°ð àðáûí êåçäåøåò (Àíèñèìîâ 1951, 195). 

Àðèéíå, êûðãûçäàðäà êàðãàãà òîòåìäèê êàíàòòóó êàòàðû òóòóíóøêàíûí àéãèíåëåãåí ôàêòûëàð 

áîëáîãîíó ìåíåí áàøêà òІðê, ìîнãîë æàíà òóíãóñ òèëäІІ элдерде бул канаттуунун этностук 

àòàëûø, ìèôîëîãèÿëûê òІøІíІê êàòàðû ñàêòàëûï êàëûøû óðóê àòàëûøûíûí êàïûñûíàí ïàéäà 

áîëáîãîíäóãóí áûøûêòàéò. Æóíãàð(îéðîò-êàëìàê) óðóóëóê áèðèêìåñèíå êèðèøêåí ä°ðá°ò 

(дэрбэт) жана баиттерде “харгачууд” - “каргалар” аттуу ири уруктар болгондугу маалым. Бул 

ôàêòûëàð êàðãàíûí ìîнãîë òèëäІІ óðóóëàðäà äà òîòåìäèê êàíàòòóó áîëãîíäóãóí òàñòûêòàðû 

бышык (Бутанаев 1990, 73-74). 

Калча - баргы, бостон, жору, кара багыш, тейит урууларынын курамдарындагы уруктар 

(Абрамзон 1956, 116). “Манас” Ічилтигинде калчалар кыргыздарга жоо, ал эми айрым 

варианттарында теги жакын эл катары чагылдырылат. И.Б.Молдобаев калчалар кыргыздарга, 

°зг°ч° тажик жана °збектерге жакындыгын эпостогу “каратегин калча” терминине ж.б. 

этнографиялык маалыматтарга таянып айтат (Молдобаев 1995, 151-153). К.К.Юдахин 

калчалардын °збек жана тажиктерге жакындыгын белгилеп, т°м°нд°гІд°й чечмелейт: 1. 

К°рІнІшІ сІрдІІ (кочкор тумшук) киши; 2. “Манас” эпосунда Коґурбайга карата айтылчу 

эпитет; 3. Тоолук тажик (негизинен каратегиндиктер); 4. Эпостук чыгармаларда “сакчы”, 

“кароолчу” катары айтылат; 5. Эпосто - “кул” маанисин тІшІндІр°т (Юдахин, 333-334; КТТС, 

451-452; Молдобаев, 1995, 151-152). Х.Карасаев т°м°нд°гІч° аныктама берет: 1.Памирдик тоолук 

ирандыктар галча/калча, ал эми °р°°нд°гІл°р “тажик” деп аталат; 2. °тм. кочкор тумшук, 

айбаттуу, багалчак адам (Карасаев 1986, 136, 421). Бирок, И.Б.Молдобаев этнонимдин чыгыш 

тегин тактоо зарылдыгын белгилейт (И.Б.Молдобаев 1995, 153). Биздин пикирде, этнонимдин 

чыгыш тегин аныктоодо анын баштапкы маанисин тактоо зарыл. Байыркы буряттарда 

коллективдІІ аґчылыктын жетекчиси коомдук °зг°ч° абройго ээ шаман (бакшы) болгондугу 

маалым. КоллективдІІ аґ улоонун алдында ырым-жырым ритуалын аткарып, жалпы процессти 

башкарган шаман “галша“ деп аталган (Âяткина 1933, -№ 5-6, -С.64-65). Галша (галшин, галчи) 

с°зІнІн тІпкІ мааниси “гал” -от, -ша/-ча суффикси кесиптин жана кыймыл-аракеттин маанисин 

аныктайт. “Галша” - отту сактоочуну, бир эле учурда алачыкты кІз°тт°°, чабылып алынган 

аґды ууга катышкандар ІчІн б°лІштІрІІнІ башкаруу (б°к°°лдІк) функцияларын да аткарган. 

Терминдин баштапкы маанисинде байыркы бабаларыбыздын отко сыйынуу салты жатат. 

Алгачкы жамааттык коомдо уруктагы (уруудагы) отту °чІп калуудан сактаган абройлуу милдет 

жана ага сыйынуу ритуалын аткаруу кийинчерээк, шамандардын карамагына °тк°н (Жамбалова 

1991, 92-95). АнонимдІІ фарси тилдІІ булак “Худуд ал-Аламда” (Х-ХI кк) кыргыздар отко °зг°ч° 

маани беришери баяндалат. Шамандын коомдогу ээлеген социалдык жана экономикалык 

ролунун жогорулашы менен бирге, галша\\галча урууда (урукта) шамандын уруу жетекчиси, 

аскер башчылык милдеткерликтерин аткара баштайт. Бул процесс жапайы жаныбарларга 

карата уюштурулган коллективдІІ аґ улоо гана эмес, башка кошуна жашаган урууларга да кол 
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салуу менен коштолгон (Âяткина 1933, 64-67; Жамбалова 1991, 92-93). Узак тарыхый процессте 

галшанын (галча) коомдогу ролу жана милдеттери бир топ °зг°рІІл°рг° учураган. Ошондуктан, 

кыргыздардын курамындагы калча (тейит уруусунда - галча) этнонимин байыркы галша\\галча 

титул-термини менен параллел кароого болорун белгилегибиз келет. Анткени, башка тІрк-

монгол элдери сыяктуу эле к°чм°н кыргыздар да тарыхый °нІгІІнІн бул этабын басып 

°тІшк°нІ ырас. Кийинчерээк, чарбалык колдонуудан калып, унутулган “калча” же “галча” 

титул-термини кыргыздарда энчилІІ ат катары калыптанышы чындыкка жакын. 

Êóäàéëàò - áàñûç óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû èðè óðóêòàðäûí áèðè (Àáðàìçîí 1956, 123). 

Ýòíèêàëûê àòàëûøòûí ïàðàëëåëäåðè òóâàëàðäàí – “õîîäàé”, áàøêûðëàðäàí - “кудей” 

ôîðìàëàðûíäà êåçäåøåò (Ïîòàïîâ 1969, 71; Êóçååâ 1974, 210-211). Àéðûì òàðûõûé ôàêòûëàð, 

ëèíãâèñòèêàëûê ñàëûøòûðóóëàð, òîïîíèìèêàëûê àòàëûøòàð êóäàéëàòòàðäûí áàéûðêû ýíåñàéëûê 

êûðãûçäàðäûí êóðàìûíäà áîëãîíäóãóí òàñòûêòàéò. Òóâàëàðäûí òàðûõûé фольклорунун àéðûì 

ìààëûìàòòàðû òóâà ýëèíèí êóðàìûíà æóóðóëóøêàí (Òóâà Ðåñïóáëèêàñû, Ýðçèí àéìàãû) êûðãûç 

óðóóñóí Ýðçèí àéìàãûíà Õîîäàé æàíà ҮñòІã àòòóó áàáàëàðû ê°÷ІðІï êåëãåíèí áàÿíäàéò (Ïîòàïîâ 

1969, 71). Тувалардын курамындагы “кыргыз” уруусу (эскертІІ: áІãІíêІ òóâàëàðäûí êóðàìûíäà 

“кыргыз” деп аталган °з алдынча эки ири уруу бар). Кудайлаттар 820-840 ææ. êûðãûçäàð Óéãóð 

êàãàíàòûí ìîþí ñóíäóðãàí ìåçãèëäåí ýëå àòàëãàí àéìàêòû áàéûðëàï êåëèøè òîëóê ìІìêІí. 

Êûçûêòóóñó, áІãІíêІ Õàêàñ-Ìèíóñèí îéäóґóíäà Õóäàëàò (Êóäàëàò) àòòóó òîïîíèìèêàëûê 

àòàëûøòûí ñàêòàëûï êåëІІñІ îëóòòóó ôàêò áîëóï êàëàðû øåêñèç (Áóòàíàåâ 1995, 180). Áèðîê, áóë 

ìàñåëåäå àéðûì áèð ê°ç êàðàøòàð áàð. Ë.Ï.Ïîòàïîâ Â.Â.Ðàäëîâäóí èëèìèé íåãèçäІІ 

æûéûíòûãûí êîëäîï, курамына “хоодай” уруусу кирген эрзиндик тува-êûðãûçäàðäû 1663-æ. 

Алтан-хандар (монгол хандарынын династиясы) тарабынан Минуса ойдуґóíàí ÒІøòІê Òóâàãà 

ê°÷ІðІëã°í ýíåñàéëûê êûðãûçäàðäûí òІç òóêóìäàðû äåãåí æûéûíòûêêà êåëåò (Ïîòàïîâ 1969, 65-

66). Õîîäàé  êóäàé  ëàò; -ëàò ñ°ç æàñîî÷ó ìІ÷°. Їç êåçåãèíäå Ð.Ã.Êóçååâ áàøêûð-êóäåéëåðäèí 

÷ûãûø òåãèíèí Ñàÿí-Алтайдын этностук ч°éð°ñІ ìåíåí òûãûç áàéëàíûøûí æàçàò (Êóçååâ 1974, 

210-211). Äåìåê, êóäàéëàòòàð êûðãûç ýòíîñóíóí ïàéäóáàëûí íåãèçä°°ã° êàòûøêàí áàéûðêû óðóê 

(óðóó) äåãåí æûéûíòûêêà êåëІІã° íåãèç áàð. 

Êàøêà - áàñûç ñàðû áàãûø, òåéèò óðóóëàðûíûí êóðàìäàðûíäàãû óðóêòàð (Àáðàìçîí 1956, 

113). Êàøêà - òåãè áàéûðêû òèòóë-этноним. К.К.Юдахин “кашка” с°çІíІí áèð ìààíèñèí “уруу 

башчысы”, “жол башчы” дегенди тІøІíäІð°°ðІí æàçàò (Þäàõèí, 363). Êàøêà. 1.Óðóó áàø÷ûñû, 

óðóóíóí æîë áàøòàãàí àêûëìàíû, ê°с°ìІ; 2. °òì. ЇòêІð, òàðòûíáàãàí, òàéìàíáàãàí (ÊÒÒÑ, 493). 

Энесайлык кыргыздардын уруулук курамында “кашка” (“хасха”) деген уруу (ýòíîíèì) áîëãîí. 

Ýòíîíèìäèí ïàðàëëåëè áàéûðêû æàíà îðòî êûëûìäàðäàãû êûðãûç ýòíîêîìïîíåíòòåðè 

áàñûìäóóëóê êûëãàí àçûðêû õàêàñ-качиндерде “хасха” формасында белгилІІ. Ìûíäàí ñûðòêàðû, 

хакастардын курамында “хаска хыргыс”, “хасха пІðІт”, “хасха пІІр”, “хасха иргит” с°°êò°ðІ 

áåëãèëІІ. “Хасха” - áІãІíêІ õàêàñòàðäûí êóðàìûíäàãû èðè óðóê (ñ°°ê) áîëóï ýñåïòåëåò 

(Áóòàíàåâ, Ìîëäîáàåâ 1988, 12). ”Кашка” титул-ýòíîíèìè ýíåñàé êûðãûçäàðûíûí êîîìäóê-

áàøêàðóó ñèñòåìàñûíäà êåíåí êîëäîíóëãàíäûãûí ò°ì°íêІ äàëèëäåð àíûêòàéò: “Энесай 

êûðãûçäàðûíûí êîîìó ñîöèàëäûê æèêòåëІІä° áàéûðòàäàí ýêè êàòìàðãà á°ëІíІøê°н: “Хасха 

ñ°°к” - àê ñ°°êò°ðã° (áàøêàðóó÷ó, àðèñòîêðàòèÿëûê óðóó - Î.Ê.) - êûðãûçäàð, ал эми “пора с°°к” 

æå áîç ñ°°êò°ðã°, êûðãûçäàðãà òІá°ëІê ñàëûê ò°ë°øê°í -“кыштымдар”, ê°ç êàðàíäû óðóóëàð 

êèðèøêåí. Êûðãûçäàðäûí áåëãèëІІ уруу башчыларынын ысымдарына “кашка” титулу жалганып 

àéòûëãàíû ìààëûì. Ìèñàëû, Àëòûí Êàøêà, Ìàòûð Ìàãíàé Êàøêà, Òàðìàãàé Êàøêà, 

Êóðáàí Êàøêà, Áàð÷ûê Ìàãíàé Êàøêà, Óëàãà÷ Êàøêà æ.á. Êàøêà - îðòî êûëûìäàðäàãû 

ìîнãîëäîðäîãó íîéîí (îí ìèґ áàøû, êíÿçь) òèòóëóíà äàë êåëãåí (Áóòàíàåâ 1990, 22). XIV ê. 

àÿãûíäà (1399-1445 ææ.) êûðãûçäàð Óãå÷è Êàøêàíûí (ÃІéëè÷è, Ì°ґê° Òåìèð) æåòåê÷èëèãè 

àñòûíäà îéðîò-ìîíãîë óðóóëàðûíà Іñò°ìäІêê° æåòèøêåíäèãè áåëãèëІІ. Изилд°°÷Іë°ð Æóíãàð 

(Îéðîò) õàíäûãûíà êûðãûçäàð íåãèç ñàëãàí äåãåí èëèìèé íåãèçäІІ òûÿíàêòàðûí êûòàé æûë 

áàÿíäàðûíäàãû äàðåêòІІ ìààëûìàòòàðãà òàÿíûï äàëèëäåøåò (Áåéøåíàëèåâ 1989, 9). Áóë òèòóëäó 

êèéèíêè Æóíãàð õàíäàðû äà àëûï æІðІøê°íäІãІ æ°íІíä° (мисалы, ×óêóëà-Êàøêà) ìààëûìàòòàð 

áàð (ÌÈÊÊ, 1973, 223). ÒІðê-осмон тарыхчысы Сейфи Челеби “Таварих” аттуу эмгегинде (XVI ê. 

àÿãû) ò°ì°íêІ кызыктуу маалыматтарды келтирет: “Кашкар тарапта “кыргыз” аттуу бир эл 

(óðóó) æàøàéò. Àëàð ìîãîëäîð (ìîíãîëäîð) ñûÿêòóó ýëå ê°÷ì°íä°ð. Êûðãûçäàð ê°ï ñàíäóó 

óðóó(ýë), àëàðäûí õàíû æîê, бектери болсо “кашка” деп аталат” (Караев 1994, 74-75). Болжолу, 

бул титул тууралуу ошол доордогу кыргыз коомундагы саясий бытырандылыктын тушунда 

жазылуусу мІмкІн. “Кашка”- êûðãûçäàðäà, õàêàñòàðäà, °çã°÷° “Манас” дастанында титул, 

www.bizdin.kg



Олжобай Каратаев 

 

88 

æåòåê÷è ìààíèñèíäå êîëäîíóëóøó êûðãûç æàíà õàêàñ ýëäåðèíèí òІïêІ òàìûðû áèð ýêåíäèãèí 

ырастарында шек жок (“Манас”. Ýíöèêëîïåäèÿ. Ò.I, 1995, 286). Ò.Àáäðàêóíîâ äà °ç 

èëèêò°°ë°ðІíä° “кашка” титул-ýòíîíèìè æ°íІíä° áèð òîï êûçûêòóó îé-ïèêèðëåðèí àéòàò 

(Àáäðàêóíîâ Ò.1995, -№ 2, 7-12-áåòòåð). Äåìåê, “кашка” этностук аталыш жана титул катары 

êûðãûçäàðäà ýíåñàé äîîðóíàí (V-IÕ êê.) áåëãèëІІ. Îøîíó ìåíåí áèðãå, êûðãûçäûí ñàðóó 

óðóóñóíäà - “онтогор кашка”, ìóíãóø óðóóñóíäà -”эрке кашка”, ä°°ë°ñ óðóóñóíäà - “чулум кашка” 

аттуу параллелдери сакталып келет. Шорлордун тарыхый фольклорунда “хашхалар”-òóëêóñó 

æàíûáàð ñûÿêòóó áîëãîí ìèôîëîãèÿëûê ýë êàòàðû ÷àãûëäûðûëàò (Áóòàíàåâ 1999, 185). Áîëæîëó, 

шорлордун бул элдик оозеки ìààëûìàòû áàéûðêû êûðãûçäàð æ°íІíä° êûéûð ìààëûìàò áåðåðè 

ûðàñ. Àíòêåíè, ìåçãèëèíäå áІãІíêІ øîðëîðäóí àòà-áàáàëàðû êûðãûçäàðäûí êûøòûìäàðû 

áîëóøêàíäûãû ìààëûì. 

Êàìàí - áàñûç, ñîëòî óðóóëàðûíûí êóðàìûíäàãû óðóêòàð (Àáðàìçîí 1956, 120). Áàñûç 

óðóóñóíóí êóðàìындагы ири уруктардан болгон камандар айрым учурларда “шыбакай-каман” 

äåãåí àò ìåíåí äà áåëãèëІІ. Этностук аталыштардын адегендеги мааниси байыркы 

áàáàëàðûáûçäûí òîòåìèñòèê òІøІíІêò°ðІí àíûêòàøû ìІìêІí. Êàìàí - ìîíãîë òèëäІІ êàðà 

кидандарда (кара кытайлар) жана бурят урууларынын айрымдарынын тотемдери болгондугу 

áåëãèëІІ (Öûäåíäàìáàåâ 1972, 207). “Qaman” (qaban) - îðòî êûëûìäàðäàãû Äåøò è-Êûï÷àê 

óðóóëàðûíäà (êûï÷àê óðóóëàðû, ÕI-ÕIII кк.) бир эле учурда “каман”, “баатыр”, “алп” маанилерин 

òóþíòàò (Áàñêàêîâ 1984, 62). Ìûíäàí ñûðòêàðû, áóë æàïàéû æàíûáàð äІéí°íІí àéðûì 

ýëäåðèíèí ìèôîëîãèÿñûíäà àñêåðäèê êІ÷-êóáàòòû æàíà òІøІìäІІëІêòІ, жашоодогу 

ìîë÷óëóêòó òІøІíäІð°ò (Ìèôû íàðîäîâ ìèðà. -Ì., 1991, Ò.I, -С. 232). Хакас тилинде “хаман” 

ñ°çІ ò°ì°íêІ ìààíèëåðäè òóþíòàò: 1. áèéëèê; 2. êІ÷òІІ áèéëèê; 3. øòàò; 4. °êì°ò (Áóòàíàåâ 1999, 

176). Øûáàêàé - áàéûðêû êûðãûç ýí÷èëІІ àòû. Á.ç. 648-æûëû Êûòàéäûí Òàí äèíàñòèÿñûíûí 

èìïåðàòîðóíóí àòàéûí ÷àêûðóóñó ìåíåí ïàäûøàëûê ñàðàéãà êûðãûç ýë÷èëèãè êåëãåí. Æàґû 

òІçІëã°í àñêåðäèê-ñàÿñèé êûðäààëäà êûòàéëàð êûðãûçäàðäàí °çІíІí ñîãóøòóê êІ÷-êóáàòòóó, 

òàáèãûé ñîþçäàøûí ê°ð° àëûøêàí. Áóë ýë÷èëèêòè êûðãûç êàãàíûíûí àòûíàí Øèáîêþé 

(Øûáàêàé) À÷æàí æåòåêòåï áàðãàíäûãûí êûòàé æûëáàÿíäàðû ýñêåðåò (Ñóïðóíåíêî 1963, Ò.V. 

Âûï.I, -С.69). Тан императорунун жана кыргыз каганынын сарайларына °ç àðà ê°ïò°ã°í 

ìàìëåêåòòèê äåíãýýëäåãè ðàñìèé ýë÷èëèêòåð æ°í°òІëІï òóðãàíäûãûí äàðåêòІІ òàðûõûé 

æàçìà áóëàêòàð òàñòûêòàéò. Êûòàéäûí òàðûõûíäàãû ýêîíîìèêàëûê, àñêåðäèê æàêòàí °ò° 

êóáàòòóó ìàìëåêåò êàòàðû áåëãèëІІ áîëãîí Òàí èìïåðèÿñûíûí êûðãûçäàð ìåíåí ñîãóøòóê-

äèïëîìàòèÿëûê òåðåґ àëàêàäà áîëóøóíà óìòóëóóñó áàáàëàðûáûçäûí Áîðáîðäóê Àçèÿíûí 

ñàÿñèé àðåíàñûíäàãû êІ÷-êóáàòûí àíûêòàãàí. 

Êóó ñ°°ê - ìîґîëäîð óðóóñóíäàãû á°ã°í°êòІí êóðàìûíäàãû óðóê (Àáðàìçîí 1956, 122). 

Этностук аталышты кыргыздардагы “Куу уул” геноними, îðòî êûëûìäàðäàãû “куман” (половец), 

алтайлыктардагы “куманды”, “куу кижи” (челкандар, ëåáåäèíåöòåð), тувалардагы “кезек 

хуулардын” уруу (урук) аттары менен параллел коюуга болот. Биздин пикирге жана колдогу болгон 

èëèìèé íåãèçäІІ ìààëûìàòòàðãà òàÿíûï, этнонимди “Куу” - “ак куу (кара куу) уругу” маанисинде 

÷å÷ìåë°°ã° áîëîò. Ñ°°ê - хакас тилинде “урук”, ”уруу” маанилерин берери маалым (Бутанаев 1999, 

119-120). Ìûíäàí ñûðòêàðû, “куда-ñ°°к”, “с°°ê æàґыртуу” деген каада-ñàëò òåðìèíäåðè êûðãûç 

ëåêñèêàñûíäà êîëäîíóëóï êåëІІä°. Èëèêò°°÷Іë°ðäІí àéðûìäàðû (Â.Â.Ðàäëîâ, Í.À.Àðèñòîâ æ.á.) 

àëòàé-êóìàíäûëàðäû æàíà ÷åëêàíäàðäû (êóó êèæè) òІðêò°øê°í ýíåñàéëûê îñòÿêòàð äåãåí 

æûéûíòûêêà êåëèøåò. Êóó - эзелки хуннуларда, òІðêò°ðä° ñûéûíóó÷ó êàíàòòóó-îíãîí áîëãîíäóãóí 

аныктаган фактылар бар. Бул мифологиялык сюжет байыркы славян урууларынын 

ìèôîëîãèÿñûíäà (Êûé, Ëûáåä æ.б.) да кенен таралгандыгы анык. Байыркы Кытайдагы “Чжоушу” 

àòòóó æûëáàÿíäàðûíäà ò°ì°íä°ãІä°é ìààíèäåãè óëàìûøòàð àéтылат: “...тІðêò°ðäІí àòà-áàáàëàðû 

õóííóëàðäàí òІíäІãІð°°ê æåðäå æàéãàøûøêàí Ñî ìàìëåêåòèíåí êåëèï ÷ûãàò. Àëàðäûí æåòåê÷èñè 

Àïàíãïó äåãåíäèí îí æåòè áèð òóóãàíû áîëóïòóð. Àëàðäûí è÷èíåí È÷èíèøèòó äåãåí øàìàí (êàì, 

áàêøû) èíèñè ò°ðò óóëäóó áîëîò. Àíûí І÷ óóëó ýë áàøêàðóó÷ó áîëóï, áèð òóóãàíäàðäûí ýґ êåíæåñè 

“Тюкю” äåãåí íààì àëàò. Îðòîí÷ó óóëó àê êóóãà àéëàíûï ó÷óï êåòêåí èìèø. Òþêþäàí - Àøèíà, 

Àøèíàäàí àíäàí êèéèíêè òІðêò°р таралыптыр...” (Áè÷óðèí Ò. I. -С.221-222). Í.À.Àðèñòîâ Ñî °ëê°ñІ 

жайгашкан аймакты Алтайдагы Куу (Лебединцы) дарыясы аккан жерге жайгаштырат (Аристов 

1894, 279). Ë.Ï.Ïîòàïîâ äà °ç èëèêò°°ë°ðІíä° æîãîðóäàãû àéòûëãàí ê°ç êàðàøòû êîëäîéò 

(Ïîòàïîâ 1969, 54-55). Àê êóó - Сибирь ýëäåðèíèí ìèôîëîãèÿñûíäà òІðäІІ êàñèåòòåãè êîëäîî÷ó 

(ïîêðîâèòåëь) æàíà ñàêòîî÷ó (õðàíèòåëь) ôóíêöèÿëàðûíà ýý áîëãîí. Ìàñåëåí, òóíãóñ òèëäІІ 

ýëäåðäå àê êóó àґ÷ûëûêòû êîëäîî÷ó êàñèåòèíå ýý áîëñî, áóðÿò, ÿêóò æàíà Ñàÿí-Àëòàéäû 

áàéûðëàãàí башка ýëäåðäå à÷ûê òîòåìèñòèê áåëãèëåðãå ýý áîëãîí. Êóóäàí - àÿëäàð Іé-áІë°ëІê 
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æûðãàë÷ûëûêòû, ûíòûìàêòû, ñàêòîî÷óíó, àë ýìè ýðêåê êèøèëåð àґ улоодогу колдоочуну к°ð° 

àëûøêàí (Ïîòàïîâ 1959, -№ 2. -С.18-19). Ã.Í.Ïîòàíèí áóðÿò-õàíãèíäåðäå áóë óðóóíóí àê êóóäàí 

òàðàãàí äåãåí óëàìûø áàð ýêåíäèãèí æàçàò. Óðóêòóí °êІëä°ðІí° àê êóóíó °ëòІðІІã°, àãà çûÿí 

êåëòèðІІã° òàáó ñàëûíãàí (Ïîòàíèí Ã.Í. Î÷åðêè Ñåâåðî-Çàïàäíîé Ìîíãîëèè. Ò.IV, ÑÏá, 1883. -

С.23). Бул мифологиялык сюжетке “Огуз каган ж°íІíä°ãІ легендадагы тарыхый чындык” аттуу 

À.Í.Áåðíøòàìäûí èëèìèé ìàêàëàñûí ïàðàëëåëь êåëòèðІІã° áîëîò (êàðàґûç: Îãóç ýòíîíèìè). Ñàõà-

ÿêóòòàðäà êóóíóí ýòèí æåãåíãå òûþó ñàëûíãàí. Êóó - ýíå òàðàïòàãû òóóãàíäàðäûí (òàéûëàð) 

ñàêòîî÷óñó ìèëäåòèí àòêàðãàí. Òóâàëàðäàãû êåçåê-õóóëàð óðóóñóíóí °êІëä°ðІ êûçãà êóäàà òІøІІ 

І÷Іí àòûï àëûíãàí àêêóóíó (êàðà êóóíó) áîëî÷îê êàéûíãà (êàéûí-æóðò) àëûï áàðñà, àëàð (êàéûí 

àòà) °ç êûçûí ñ°çñІç áåðІІã° ìàêóë ìàêóë áîëãîí. Êàðà ×îîäóëàðäà (òóâàëàðäûí óðóóñó) áóë ñàëò 

àðêûëóó ìІëêòІê æåêå àáàëûí îґäîï àëóóãà æåòèøèøêåí ôàêòûëàð êàòòàëãàí. Áóë ìèñàëäàð 

óðóóíóí áàøêû òîòåìè áîëãîí àêêóóíóí ê°ï êûðäóó êàñèåòèíèí àäàìäàðäûí àґ-ñåçèìèíå °ò° òåðåґ 

ñèґãåíäèãèí ÷àãûëäûðàò (Ïîòàïîâ Ë.Ï. 1952, 20-21). Æîãîðóäàãû ñàëò çàêàìåíäèê áóðÿòòàðäà äà 

êåíåí òàðàëãàíäûãû ìààëûì (Ãàëäàíîâà 1992, 12-14). Àòûï àëûíãàí êóóíó áîëî÷îê êàéûíãà (êàéûí-

журт) тартуу кылуу хакастарда “т°ðãiн” (кырг. т°ðêІí) äåï àòàëãàí. Áóë àðõàèêàëûê, òîòåìèñòèê-

ìèôîëîãèÿëûê ñàëò áàéûðêû ýíåëèê äîîð ìåíåí òûãûç áàéëàíûøêàí.  

Ìàґãûò - ìóíãóø óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê. Ìàґãûò - Îø îáëóñóíäàãû (Àðàâàí 

ðàéîíó) àéûëäûí àòàëûøû (ýòíîòîïîíèì) êàòàðû áåëãèëІІ (ÑÃÍÊ, 1988, 138). Îáîëó, ìàґãûòòàð 

òàðûõûé æàçìà áóëàêòàðäà XI ê. ÷åêòåðèíäå àçûðêû Ìîíãîëèÿäàãû Îðõîí ñóóñóíà æàìààòòàø 

æåðëåðäè áàéûðëàøûï, êàðà êûòàéëàðãà (êàðà êèäàíäàð) ê°ç êàðàíäû àáàëäà êàëûøêàíäûãû 

áàÿíäàëàò. Êàðà êûòàéëàðäûí êûðãûçäàð ìåíåí áîëãîí ÒІøòІê Òóâàäàãû ñîãóøòóê 

êàãûëûøóóñóíàí ñîґ, ìàґãûòòàð Æóíãàðèÿãà àðãàñûç æóðò êîòîðóøêàíäûãû ìààëûì (Èñòîðèÿ 

Òóâû. 1964, Ò.I. -С.144). Фарси тилдІІ òàðûõ÷û Ðàøèä àä-Äèí ìàíãóòòàðäû (ìàґãûòòàð) ×ûíãûç-

õàíãà áàø èéãåí ìîíãîë óðóóëàðûíûí áèðè êàòàðû êàðàéò (Ðàøèä àä-Äèí, Ò.I, Êí.II.-С.184). Айрым 

èçèëä°°÷Іë°ð áóë óðóóëóê áèðèêìåíèí ×ûíãûç õàíäûí ýґ ìûêòû êóðàëäàíãàí, ñîãóø÷ул 

àñêåðäèê á°ëІãІ болгондугун белгилешет (Âасильевич 1970, 31). Ìîíãîëäîðäóí îðòî 

кылымдардагы жазма булагы болгон “Алтан Тобчи” (“Купуя тарых”) да жогоруда áåëãèëåíãåí 

ìààëûìàòòàðäû òàñòûêòàéò (Âîëêîâà 1973, 77). Óøóë ó÷óðäà òóíãóñ òèëäІІ ýâåíêòåðäå - “манги”, 

монголдордун курамында (Кобдос аймагы) “мингат” аттуу уруктар бар экендиги маалым 

(Âасилґевич 1970, 26). Ìûíäàí ñûðòêàðû, áІãІíêІ ìîíãîëäîðäóí óðóóëóê курамында “мангыт” 

àòòóó ýòíîíèì áàð ýêåíäèãè àíûêòàëãàí (Ëåáåäåâà 1958, 224). Ìàíãû  ò; -ò, -ä ( -óò  -óä 

âàðèàíòòàðû ìåíåí) ìІ÷°ë°ðІ òІðê-ìîíãîë òèëäåðèíäå ê°ïòІê ìààíèíè áèëäèðåò (Æàíóçàêîâ 

1982, 63). Èçèëä°°÷Іë°ð òóâà-ìèíãàò æàíà ìîíãîë-ìèíãàòòàðäû XVII ê. òІðê òèëèíäå 

ñІéë°øê°íІí, àë ýìè îøîë ýëå òàðûõûé äîîðäî îéðîò-êàëìàêòàð òàðàáûíàí Èëè æàíà Òàëàñêà 

ê°÷ІðІëã°í áóë êІ÷-êóáàòòóó óðóóíóí òèëè êèéèí÷åðýýê ìîнãîëäîøêîíäóãóí áåëãèëåøåò 

(Ïîòàïîâ 1969, 24-51). Ð.Ã.Êóçååâ áàøêûðëàðäàãû ìèґ (ìèґãàò) óðóóñóíóí òåãè áàéûðêû 

Ìîíãîëèÿäàãû æàíà Àëòàéäàãû òІðê òèëäІІ ÷°éð°ã°, òàãûðààê àéòêàíäà ê°°í° óéãóðëàðãà 

òààíäûê äåãåí ïèêèðèí àéòàò (Êóçååâ 1974, 306-308). Академик Â.Â.Бартольд °ç èëèêò°°ë°ðІíä° 

òІðê òèëäІІ ýëäåðäåí êåçäåøêåí (êàðàêàëïàê, òóâà, òІðêì°í, íîãîé, êàçàê, êûðãûç) áóë ýòíîíèì 

ìîíãîë æåґèï àëóóëàðûíàí ñîґ, кенен таралгандыгына токтолгон (Âасильевич 1970, 31). Àðèéíå, 

áóë áàéûðêû óðóóíóí òåãè êàéñûë òèë òІðêІìІí° òààíäûê ýêåíäèãèí °çã°÷° èëèêò°° çàðûë. 

Р.Г.Кузеевдин “орто кылым к°÷ì°í äîîðóíäà òІðê ýòíîíèìäåðèíèí ìîíãîë, òåñêåðèñèí÷å, 

ìîíãîë ýòíîíèìäåðèíèí òІðê òèëäІІ ÷°éð°ä° êàëûïòàíûøû кадимки ê°ðІíІш болгон” - äåãåí 

æІé°ëІІ ïèêèðèíå êîøóëóóãà áîëîò (Êóçååâ 1974, 306). 

XIV ê. Àëòûí Îðäîíóí àáðîéëóó ò°á°ëä°ðІí°í áîëãîí Íîõîé íîéîí íåãèçäåãåí ê°÷ì°íä°ð 

улусу орус жана чыгыш мусулман булактарында “маґгыт” деген ат менен чагылдырылат 

(Âîëêîâà 1973, 76-77). Àòàëãàí óëóñòóí àëêàãûíäà êèéèíêè íîãîé ýòíîñóíóí ýòíèêàëûê æІçІ 

êàëûïòàíãàíäûãû ìààëûì. XVI к. чейин бул улус “маґгыт журту” деп аталып кала берген 

“маґгыт” ýòíîíèìèíèí áèð ýëå ó÷óðäà Ìîíãîëèÿ, Îðòî Àçèÿ, ÒІøòІê Ñèáèð, ÒІíäІê Êàâêàç æ.á. 

æåðëåðäå ýñêåðèëèøè XIII ê. áàø æàíà îðòî ÷åíäåðèíäåãè ìàññàëûê ìèãðàöèÿñûíàí ñîґ ïàéäà 

áîëãîí äåñåê ÷ûíäûêêà øàéêåø êåëåðè áûøûê. Áèðîê, аталган этнокомпонент кыргыздардын 

êóðàìûíà áàéûðêû òІðê äîîðóíäà ýëå êèðІІñІ ìІìêІí. Ìàíãè - òóíãóñ òèëäІІ ýëäåðäå (ýâåíêòåð) 

“аюу”, òàãûðààê àéòêàíäà, àþó ñ°çІíІí ñèíîíèìè, экинчи мааниси “ата-баба”, “ата-тек” дегенди 

аныктайт (Âасильевич 1970, 31). Óøóë ýëå ñ°ç ýâåíêòåðäå àþó êåëáåòòІІ àäàìäû òóþíòóï, àòà-

áàáàëàðäûí äóõóíóí ìèôîëîãèÿëûê ñèìâîëó, øàìàíäàðäûí áàøêû êîëäîî÷óñó êàòàðû òІøІíІê 

берген. “Манги” с°çІíІн семантикасы “аюу”, “ата-бабалардын руху” маанисин тІшІндІр°т 
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(Àíèñèìîâ 1991, 200-203). Àëáåòòå, этнонимдин мааниси тотемдик жаныбар “аюу” менен 

áàéëàíûøûí ê°ðñ°òІï òóðàò. Òóíãóñ-манжурлардагы шамандар “манги” уруусунан гана 

чыккандыгын далилдеген маалыматтар бар (Âасильевич 1970, 31-32). Óøóë ýëå àâòîð áèð êàòàð 

äàëèëäІІ ôàêòûëàðäûí íåãèçèíäå ìàíãèëåðäèí ýґ áàéûðêû °ç àëäûí÷à ýòíèêàëûê òîï ýêåíäèãèí 

àëãà÷ òóíãóñ-ìàíæóðëàðäûí, àíäàí ñîґ, ìîíãîë òèëäІІ óðóóëàðäûí êóðàìûíà æóóðóëóøêàíäûãûí 

áåëãèëåéò (àòàëãàí ýìãåê, 34-á.). Äåìåê, ìàíãû(ò) ýòíîíèìè êûðãûçäàðäûí êóðàìûíà ÒІøòІê 

Ñèáèðäèí àéìàêòàðûíäà ýëå êèðãåí äåãåí ïèêèðге íåãèç áàð. Ýòíîêîìïîíåíò êûðãûçäàðäûí 

êóðàìûíäà áàòûø Ìîíãîëèÿäàí Ýíåñàéãà (Ìèíóñèí îéäóґó) æóðò êîòîðãîí ìåçãèëäå (VI ê.) ýëå 

áåëãèëІІ áîëóóñó ìІìêІí. 

Ìóґãóø (ìîґãóø) - êûðãûçäûí èðè óðóóëàðûíûí áèðè (Àáðàìçîí 1956, 115). 

Èíôîðìàòîðëîðäóí áèð òîáó áóë óðóóíó îґ êàíàòêà, àéðûìäàðû ìîґîëäîð óðóóñó ìåíåí áèðãå 

êûðãûç óðóóëàðûíûí ãåíåàëîãèÿëûê ñõåìàñûíäàãû °çã°÷° б°лІнІп турган топту тІç°ðІí 

áåëãèëåøåò. Ìóґãóø óðóóñó êîø òàìãà æàíà æàãàëìàé òàìãà äåãåí ýêè ÷îґ óðóêòàð òîáóíàí 

òóðàò. Óðóóíóí òåãèíèí áàéûðêûëûãûí ûðàñòàãàí ûíàíûìäóó салыштырууларды êåëòèðІІã° 

áîëîò. Äóàëäûê ñèñòåìà õóííó, áàéûðêû òІðê (І÷ îê, áîç îê), ìîнãîëäîðäî (áàðóí ãàð, äçþí ãàð) 

болгондугу маалым. Хуннуларда “бугу” титул - этноними “аскерлердеги оґ êàíàòòûí áàøêû 

командачысы” маанисин аныктаган (Зуев 1960, 108). Áóë ñèñòåìà áІãІíêІ òóâàëàðäà (îí ÷àê, ñàë 

÷àê), òІðêì°íä°ðä° (áîç îê, І÷ îê), êàðàêàëïàêòàðäà (àðûñû êîíðàò, îí ò°ðò óðû) ñàêòàëûï êåëåò 

(êàðàґûç: Áàñêàêîâ 1985, 24; Àòàíèÿçîâ 1988, 270-272; Æäàíêî 1950, 60-91). Ìóґãóø óðóóñóíóí 

ýí÷èëІІ атынын параллели туваларда “моґгуш” формасында учурайт (Абрамзон 1990, 55). Àë ýìè 

тувалардагы “моґгуш”, “кыргыз” уруулары эґ èðè ýòíîêîìïîíåíòòåðäåí ýêåíäèãè ìààëûì (Äóëîâ 

1965, 131-132). Äóàëäûê ñèñòåìà òóâà-ìîґгуштарда да сакталып калгандыгын бул уруунун “ак 

ìîґгуш” жана “кара моґгуш” уруктар тобуна б°ëІíІІñІí°í áàéêîîãî áîëîò. È.Á.Ìîëäîáàåâ ýêè 

ýëäèí êóðàìûíäàãû ìóґãóø//ìîґãóø ýòíèêàëûê àòàëûøòàðûí ýґ áàéûðêû êàòìàðãà êîøîò 

(Ìîëäîáàåâ 1995, 113). Ó÷óðóíäà áІãІíêІ Òóâà æåðè æàíà àãà æàìààòòàø àéìàêòàð áàéûðêû 

Êûðãûç êàãàíàòûíûí áèéëèãèíäå (820-840 ææ. êèéèí) óçàê óáàêûò áîëãîíäóãó áåëãèëІІ. Áóë 

àéìàêòàðäû êûðãûç óðóóëàðû ìåêåíäåãåíèí ê°ïò°ã°í èëèìèé èçèëä°°ë°ð, êûðãûç ýñòåëèêòåðè, 

êûðãûç ýïèòàôèя æàçóóëàðû, àðõåîëîãèÿëûê æàíà фольклордук ìààëûìàòòàð, àçûðêû 

òóâàëàðäûí êóðàìûíäàãû ê°п сандуу “кыргыз” уруусу далилдейт. Албетте, áóë ôàêòûëàð 

ýòíîãåíåòèêàëûê áàéëàíûøòàðäû òàñòûêòàéò. Ìóґãóø óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óéãóð, îíòîãîð, 

ìèґ êûòàé, ìàґãûò, ñàðûëàð, æàïàëàê, ýðêå êàøêà, òóìà, áåø áåðåí, à÷û, ìîґîë, òàòàð, àðûê, 

ñîêîëîê æ.á. óðóóëàðûíûí òåãèíèí áàéûðêûëûãûí àíûêòàãàí òàëàøñûç ôàêòûëàð áàð. Áóë 

àòàëãàí óðóóëàðäûí (óðóêòàðäûí) òåãèí Ñàÿí-Àëòàé, Монголиянын этностук-ìàäàíèé ÷°éð°ñІ 

ìåíåí òûãûç áàéëàíûøòà êàðîîãî áîëîò. 

Îíîê - êóø÷ó óðóóñóíóí êóðàìûíäãû óðóêòàðäûí áèðè (Ò°ð°êàí óóëó 1995, 14). Áóë 

этностук аталыш бери болгондо VIII ê. áåëãèëІІ ýêåíäèãèí áàéûðêû æàçìà äàðåêòåð áàÿíäàéò. 

Этнонимдин мааниси “он  ок”  “он урук, îí óðóó, он уруу эл” маанисин туюнтат. Ìàñåëåí, îãóç  

îê(z)  óç; îguz  oqog “жебе, урук”  uz; - z ê°ïòІк маанини аныктоочу байыркы аффикс. “Огуз” -

- ýðòå îðòî êûëûìäàðäàãû òІðê òèëäІІ уруулардын бирикмеси катары маалым. “Онок” этностук 

àòàëûøû òóóðàëó ìààëûìàòòàð àçûðêû Ìîíãîëèÿäàãû ÊІëòåãèíäèí ýñòåëèãèíäå (VIII ê.) 

берилет. Бул этнонимди даниялык окумуштуу Â.Томсен 1916-æ. ÷å÷ìåëåï îêóï ÷ûêêàí 

(Êëÿøòîðíûé 1964, 122). ”Он ок будун” (он октон, îí æåáåäåí êóðàëãàí êàëê, ýë) Áàòûø ÒІðê 

êàãàíàòûíûí (581-746 ææ) êàëêûíûí °ç°ãІí òІçã°íäІãІ áåëãèëІІ. Ûðàñûíäà ýëå, 635-æ. òàðûõûé 

ìààëûìàòòàðäà Áàòûø ÒІрк каганатында “беш уруу Нушиби” жана “беш уруу Дулуларда” °çІí-°çІ 

башкаруу укугу болгондугу маалым. Алардын башкаруучулары “шад” титулун кабыл алышып, 

áèéëèêòèí ñèìâîëóí ÷àãûëäûðãàí àòàéûí æåáåëåðãå ýý áîëóøêàí (Ãóìèëåâ 1967, 213; Àòàíèÿçîâ 

1988, 93). Øàä - “жогорку башкаруучу” маанисин туюнтуп, ìûéçàì òІðІíä° “кагандын орун 

басары”, “тактынын мураскору” деген маанини туюнтат. Шад титулун алып жІðã°íä°ð æîãîðêó 

àñêåðäèê-àäìèíиñòðàòèâäèê áàøêàðóó ôóíêöèÿëàðûíà äà ýý áîëóøêàí (Ìàõïèðîâ 1997, 129). “Он 

ок” уруулук бирикмесинин бийлиги °ò° êåíåí àéìàêêà òàðàëûï, áóë òІçІëІøòІí 

àäìèíиñòðàòèâäèê áîðáîðó Ñóéàá øààðû (×Іé °ð°°íІíä°ãІ Àê-Áåøèì øààð ÷àëäûáàðû) áîëãîí 

(Óðñòàíáåêîâ, ×îðîåâ 1990, 133). Êóлтегинге арналган эстеликте:”...он ок элинен (менин) уулум, 

ÒІðãІñ (ÒІðã°ø) êàãàíûíàí Ìàêðà òàìãà÷û, Огуз Билге тамгачы келди” - äåãåí ìààëûìàò áàð 

(Îðõîí-Åíèñåé òåêñòåðè, 1988, 67-69). Êûòàé æàçìà äàðåêòåðèíäå (Òàí äèíàñòèÿñûíûí æàçìà 

áóëàêòàðû, VII-X êê.) êІ÷ò°íІï êåëå æàòêàí óéãóðëàðäûí êûñûìûíàí óëàì, êàðëóêòàðäûí Ñó-å 

(Ñóéàá), Äàí-ëî-сы (Талас) тараптардагы жашаган “он окторго” чегингендиги баяндалат (Зуев 
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1960, 105). Áóë òàðûõûé îêóÿëàð VIII ê. áèðèí÷è æàðûìûíà òààíäûê áîëóóñó ìІìêІí. Àíòêåíè, 

áóë ó÷óðäà êàðëóêòàð êûðãûçäàð áàøûíäà òóðãàí àíòèóéãóðäóê êîàëèöèÿãà êèðèøêåíèí òàðûõûé 

даректер тастыктайт. Этностук аталыштын параллелдери тектеш тІðê ýëäåðèíèí êóðàìäàðûíàí 

ó÷óðàáàéò. Îíîê (îí îê) ýòíîêîìïîíåíò êàòàðû êûðãûçäàðäûí êóðàìûíà Áàòûø ÒІðê êàãàíàòû 

æàøîîñóí òîêòîòêîíäîí ñîґ êèðèøè ûêòûìàë. 

Îðãó - è÷êèëèêòåð (áóëãà÷ûëàð) óðóóëóê òîáóíäàãû èðè óðóêòóí àòàëûøû. Ýòíîíèìäèí 

ïàðàëëåëè êàґды уруусунун курамынан “ургу” формасында кездешет. Оргу уруусун 

êûðãûçäàðäûí êóðàìûíäàãû ýґ áàéûðêû ýòíîêîìïîíåíòòåðäèí áèðè êàòàðû êàðîîãî áîëîò. 

Этникалык аталыш Махмуд Кашгаринин “С°çäІãІíä°” °ç àëäûí÷à òèëè (äèàëåêòè) áàð ýëäèí 

ýí÷èëІІ аты катары чагылдырылат. Автор “С°çäІêò°” XI ê. àðãóëàðäûí (îðãó) òèëèíåí áèð òîï 

ñàëûøòûðìà ìèñàëäàðäû êåëòèðãåíè ìààëûì (êàðàґûç: Ìàõìóä Êàøãàðè Ò.I, II; Èíäåêñ-с°здІк). 

Котормочу С.М.Муталлибов “С°çäІêò°ãІ” лингвистикалык маалыматтарга òàÿíûï, îðãóëàðäû XI 

ê. ÷åãèíäå æåòè óðóóíóí æóóðóëóøóóñóíàí ñîґ келип чыккан этностук жалпылыктын аталышы 

äåãåí ïèêèðèí àéòêàí (Êàðàåâ 1995, 123). XI к. орто чендеринде Жетисуу аймагынан 

Ìàâåðàííàõðãà àðãóëàð ìåíåí áèðãå êàðëóê, õàëàäæ, òóõñè æ.á. óðóóëàð ê°÷Іï °òІøê°í 

(Øàíèÿçîâ 1991, 51). Ìûíäàí ñûðòêàðû, “Аргу” XI ê. àéìàêòûê àòàëûø êàòàðû äà ìààëûì. 

Махмуд Кашгари бул топонимди: а) эки тоо ортолугу; б) Баласагын жана Тараз, Áàëàñàãûí æàíà 

Èñôèäæèàáäûí îðòîëóãóíäàãû æàéãàøêàí øààðëàðäûí æàëïû àòàëûøû ýêåíäèãèíå òîêòîëîò. 

Àâòîð, áóë àéìàêòû êèéèíêè ìåçãèëäåðäå (XI ê. ÷åéèí) òІðê òèëäІІ óðóóëàð êåíåí ìåêåíäåé 

áàøòàãàíûí áåлгилеген (Махмуд Кашгари. Т.I, -С.148). XIII ê. æàøàï °òê°н Жемал Карши “Аргу 

°ëê°ñІí°” бІòêІл Жетисуу аймагы кирерин жазат. 1253-æ. Èëè °ð°°íІ àðêûëóó °òê°н Гильом 

Рубрук бул аймактын “Органум” деп аталарын эскерген (Кляшторный 1964, 130). Àòàëãàí àéìàê 

æ°íІíä° Ðàøèä àä-Дин да “Жами ат-таварихте” эскерип °òê°íäІãІ ûðàñ (Ðàøèä àä-Äèí, Ò.I, Êí.I). 

Этностук компоненттин чыгыш тегинин башатын Саян-Àëòàé àéìàãû ìåíåí äà áàéëàíûøû áàð 

ýêåíäèãèí àçûðêû Òîæó-Тувадагы (Тува Республикасы) “Оргу” топониминин сакталып êàëûøû 

да тастыктайт (Âайнштейн 1961, 40). Иликт°°ë°ðä° Îðãó ýòíîòîïîíèì êàòàðû ×ûãûø 

ÒІркстанда сакталып калгандыгы айтылары маалым (Абрамзон 1990, 70). Учурда этностук 

àòàëûøòûí ïàðàëëåëè ñàðû óéãóðëàðäà “°рге” формасында сакталып келет (Малов 1957, 84). 

Ìûíäàé ïàðàëëåëäåð áóë óðóóíóí òåãèíèí áàéûðêû êûðãûçäàð ìåíåí òІçä°í-òІç áàéëàíûøû áàð 

ýêåíäèãèí òàñòûêòàéò. Ýòíîíèìäèí òІïêІ ìààíèñè æ°íІíä° äà àéðûì êûçûêòóó ôàêòûëàð áàð. 

Îðãû - õàêàñ òèëèíäå êèéèêòèí, áàãûøòûí ìóçîîñó äåãåíäè òóþíòàò (Áóòàíàåâ 1999, 74). Áóë 

жерден этнонимдин эзелки мааниси тотемистик тІøІíІêòІ аныкташы ыктымал деген суроо 

êåëèï ÷ûãàò. Àëáåòòå, бул маселе кошумча тактоолорду талап кылары ырас. Тарыхый даректер, 

òîïîíèìèêàëûê àòàëûøòàð, ýòíîíèìèÿëûê ïàðàëëåëäІІëІêò°ð, óðóóíóí ýí÷èëІІ àòûíûí ìààíèñè 

îðãóëàðäûí ýґ эзелки кыргыз урууларынын бири экендигин далилдейт.  

Ñîëòî - êûðãûçäûí îґ êàíàòûíäàãû èðè óðóóëàðäûí áèðè (Àáðàìçîí 1956, 129). 

Ñàíæûðàëûê ìààëûìàòòàðäà Àê óóë, Àê óóëäàí - Òàãàé áèé, Òàãàé áèéäåí - Áîãîðñòîí, 

Áîãîðñòîíäîí - Ýøòåê, Ýøòåêòåí - Ñîëòî óðóóñó òàðàãàíäûãû áàÿíäàëàò (Òóðäóáàé Óìàð óóëó. 

Êûðãûç ñàíæûðàñû. 1991, 5). Óðóóëóê ñèìâîëäîðäóí áèðè áîëãîí ýí òàìãàíûí (Àéòàìãà) ñàðû 

багыштардын уруулук энтамгасы менен этногенетикалык жакындыгы байкалат. Этнонимдин 

ïàðàëëåëè “солтус” формасында кыргыздарга теги жакын сары уйгурлардан кездешери маалым 

(Ìàëîâ 1957, 103). ÁІãІíêІ ñàðû óéãóðëàðäà áàéûðêû ÒІøòІê Сибирь (Минуса) 

ýòíîêîìïîíåòòåðè àðáûí ó÷óðàéò. Ñîëòó  ñ; -ñ ê°ïòІê ìààíèíè àíûêòàãàí áàéûðêû ñ°ç æàñîî÷ó 

ìІ÷°. Óðóóíóí òІïêІ бабаларынын бири катары эсептелген “Эштек” генониминин параллелдери 

áІãІíêІ áàøêûð æàíà êàðà êàëïàêòàðäûí êóðàìûíäà áàð. Íîãîé ìåíåí êàçàêòàðäà áàøêûðëàð 

“истяк  иштек” деген ат менен белгилІІ áîëóï êåëèøêåíäèãè àíûê. Ð.Ã.Êóçååâ °ç 

èçèëä°°ë°ðІíä° áàøêûðëàðäûí êóðàìûíäàãû èñòÿêòàð ìåíåí ñîëòî óðóóñóíóí ýí òàìãàëàðûíûí 

окшоштугу этностук тереґ àëàêàëàðäû àíûêòàðûí òàñòûêòàãàí èëèìèé íåãèçäІІ ïèêèðèí æàçãàí 

(Êóçååâ 1974, 205). ÁІãІíêІ башкырлардын этностук курамына VIII-IX êê. æàíà XI-XII êê. ýêè ýòàï 

менен кирген “кыргыз” этнокомпоненттеринин бар экендиги такталды. Бул мисалдар байыркы 

äîîðëîðäîãó êûðãûç-башкыр этностук тере° àëàêàëàðûíàí êàáàð áåðåðè áûøûê. Ìûíäàí 

ñûðòêàðû, êûðãûç-áàøêûð °з ара жакындыктарын чагылдырган этнографиялык, фольклордук 

ëèíãâèñòèêàëûê æ.á. ïàðàëëåëäåð áèð òîï ñàíäà êåçäåøåðè äàëèëäåíèï êåëåò. Óøóë ýëå ó÷óðäà 

ñîëòî óðóóñóíóí êóðàìûíäà êûðãûç óðóóëàðûíàí æàíà ñûðòòàí êåëèï êèðãåí áàøêà 

ýòíîêîìïîíåíòòåð áèð òîï ñàíäà ó÷óðàéò. Їç ó÷óðóíäà Â.Â.Ðàäëîâ ñîëòîíóí êóðàìûíàí æåòèãåí, 
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êóò÷ó (êóø÷ó), ñàðóó, ìîґîëäîð, êûï÷àê, êûòàé, ìóíäóç, àçûê óðóóëàðûíûí àéðûì ó÷êóíäàðû áàð 

ýêåíäèãèí æàçãàí (Àáðàìçîí 1960, Ò.IV. -С.27).  

Ñîêîëîê - ìóíãóø óðóóñóíóí (êош òàìãà) êóðàìûíäàãû óðóê (Àòòîêóðîâ 1995, 89). Óðóêòóí 

òåãèíèí байыркылыгы талашсыз. Параллелдери сары уйгурларда “сокалыг”, õàêàñòàðäà - ñîõõû 

(хакастарда “к” тыбышынын ордуна “х” к°áІð°°ê êîëäîíóëàò) ôîðìàëàðûíäà êåçäåøåò (Òåíèøåâ 

1962, 59-66; Áóòàíàåâ 1990, 60- 61). Алтайлыктардагы “сакал” этнонимин да жогорудагы этностук 

àòàëûøòàð ìåíåí æàëïûëûêòà êàðîîãî íåãèç áàð (Áàñêàêîâ 1985, 13). Хакастардагы “соххы” с°°ãІ 

(óðóãó) ó÷óðäà “ах соххы”, “хара соххы”, “хасха соххы”, “к°к соххы” деген уруктарга б°ëІí°ò. 

Â.ß.Áóòàíàåâ áèð êàòàð äàëèëäІІ ìààëûìàòòàðãà òàÿíûï, “соххы” ñ°°ãІíІí ýíåñàé êûðãûçäàðû 

ìåíåí òІз тамырлаш экендигин аныктаган талашсыз пикирин айтат (Áóòàíàåâ 1990, 60). 

Êûðãûçäàðäûí õàêàñòàð, алтайлыктар жана сары уйгурлар менен этностук жалпылыктарын эске 

àëñàê, анда “соколок” - áàéûðêû êûðãûç óðóóëàðûíûí áèðè äåãåí èëèìèé íåãèçäІІ æûéûíòûêêà 

êåëІІã° áîëîò. Кыргызстандагы Сокулук топониминин (райондун аталышы) ушул этникалык 

аталыш менен байланышы болуусу ыктымал. 

Ñàðòòàð - îґ êàíàòòàãû (àäèãèíå óðóóëóê òîáó) èðè óðóóëàðäûí áèðè (Àáðàìçîí 1956, 127). 

Áóë ýí÷èëІІ àò ìåíåí ò°á°é óðóóñóíäàãû ÷àêàí óðóê áåëãèëІІ. Ýòíîíèìäåðäèí ïàðàëëåëäåðè 

áІãІíêІ àëòàéëûêòàðäàí (àëòàé-êèæè, теленгиттер) “сарт”, тувалар дан “сат” формаларында 

êåçäåøåò (Áàñêàêîâ, Òîшàêîâà 1947, 216; Äóëîâ 1965, 123). Этностук аталыш Кытайдын Тан 

äèíàñòèÿñûíûí æûëíàаìàëàðûíäà (VII-IÕ êê.) Øà-òî ôîðìàñûíäà áàòûø òІðê óðóóëàðûíûí áèðè 

áîëãîí ÷èãèëäåðäèí (êûò. ÷ó-þå) Èí-Ñî-Þëäóç äàðûÿëàðûíà òóòàø áàéûðëàãàí áóòàãû êàòàðû 

áàÿíäàëàò (Çóåâ 1960, 127). Ñàðò - áàéûðêû ñàíñêðèò òèëèíäå “Sartga”-”соодагер” äåãåíäè 

òІøІíäІð°ò (ÄÒÑ, 490). Махмуд Кашгари “С°çäІêò°” бул терминге жогорудагыдай эле мааниде 

аныктама берет (Махмуд Кашгари. Индекс-ñëîâàðь, 1967.-С.210). Мындан сырткары, êûðãûçäàð 

×ûãûø ÒІðêñòàíäûí, Îðòî Àçèÿíûí °ð°°íäІІ æåðëåðèíäå îòóðóêòàøûï æåð èøòåòèøêåí, 

ñîîäàãåðëèê êûëãàí òІðê, èðàí òèëäІІ калкын жалпысынан “сарт” деп аташканы маалым. Болжолу, 

áàéûðòàäàí ê°÷ì°íä°ð òàðàáûíàí îòóðóêòàøêàí èðàí-òІðê òèëäІІ ýëäåð æàëïûñûíàí óøóë òåðìèí 

ìåíåí àòàëûï êåëåò. Àðèéíå, бул этникалык аталышка башка ìààíèäåãè äà àíûêòàìà áåðІІã° 

болот. “Сарт” бІãІíêІ ñàõà-якут тилинде “ылаачын, шумкар” дегенди аныктайт (Новикова 1972, 

137). Ýòíîíèìäèí óґгусу “сар” (-ò ìîíãîë òèëäІІ ýëäåðäå ê°ïòІê ìààíèíè àíûêòîî÷ó ñ°ç æàñîî÷ó 

ìІ÷°) êûðãûç, êàëìàê, чагатай тилдеринде “айры куйрук”, монголчо “кулаалы”, àëòàé, òóâàëàðäà 

“сары”, òàòàð÷à - “сарыша” шумкарды туюнтат (Новикова 1972, 137). Äåìåê, ýòíîíèì (ñàð  ò) 

°çІíІí áàéûðêû ìààíèñèí ñàêòàï êàëûï (-ò ê°ïòІê ìààíèíè àíûêòàãàí ìІ÷°), “шумкарлар, 

ылаачындар уруусу” дегенди тІøІíäІð°ò. Áàéûðêû ×ûãûø òàðûõûé áóëàêòàðû êûðãûçäàðäûí 

æûðòêû÷ êóøòàðãà (ìèñ., áІðêІò, ûëàà÷ûí) òîòåì êàòàðû ñûéûíûøêàíäûêòàðûí áàÿíäàøàò. Áóãà 

Ãàðäèçèíèí, Ðàøèä àä-Äèíäèí ìààëûìàòòàðû äàëèë áîëî àëàðû øåêñèç. Ýòíèêàëûê àòàëûøòûí 

àëòàéëûêòàðäà, òóâàëàðäà ñàêòàëûï êåëåðèí ýñêå àëãàíäà, ñàðòòàð óðóóñóí êûðãûçäàðäûí 

êóðàìûíäàãû ýґ áàéûðêû ýòíîêîìïîíåíò êàòàðû êàðîîãî áîëîò. Â.ß.Áóòàíàåâ °зІ æàðûÿëàãàí 

ôóíäàìåíòàëäóó ñ°çäІãІíä° áІãІíêІ õàêàñ-сагайлардагы “сартха” терминине “атканда Іí ÷ûãàðóó÷ó 

жаанын жебеси” маанисинде тІшІндІрм° áåðåò (Áóòàíàåâ 1999, 110).  

Òóáàé - ñàðóó óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû èðè óðóêòàðäûí áèðè (Àáðàìçîí 1956, 132). -é/-àé, -

ûé, -îé, -åé/ áàéûðêû òІðê äîîðóíà òààíäûê ê°ïòІê ìààíèíè àíûêòàãàí ñ°ç æàñîî÷ó ìІ÷°. 

Ýòíîíèìäèí îáîëêó ôîðìàñû òóáà(é) áîëóó êåðåê æàíà òóâà/òûâà, òóáàëàð, (òóáà-êèæè), 

тубиндер этностук аталыштары менен жалпылыкта кароого негиз бар. Этноним адегенде “дубо” 

ôîðìàñûíäà VI-VIII êê. àçûðêû Õóáñóãóë ê°ëІ )Монголия) æàíà Ýíåñàé äàðûÿëàðûíûí 

îðòîëóãóíäàãû àéìàêòàðäû áàéûðëàãàí óðóóëóê áèðèêìåíèí ýí÷èëІІ àòû êàòàðû ýñêåðèëåò 

(Ïîòàïîâ 1969, 179; Ñåðäîáîâ 1971, 36-37). Кытай жылбаяндарында “дуболор телелердин 

êóðàìûíäàãû °çã°÷°ë°íã°н уруу” деген маалыматтар бар (Кюнер, 292). ÁІãІíêІ òóâà (òûâà) 

ýëèíèí ýí÷èëІІ àòû êàòàðû êàëûïòàíãàí байыркы “дубо” этноними Кытайдын Âей, Ñóé æàíà Òàí 

(Òõàí) äèíàñòèÿëàðûíûí æûë áàÿíäàðûíäà °ò° êåíåí ÷àãûëäûðûëãàí (Ñåðäîáîâ 1971, 39; 

Ïîòàïîâ 1965, 189). Äóáîëîð (äóáî - кытай транскрипциясындагы “туба” этноними) кыргыздардан 

òІøòІê-÷ûãûø, óéãóðëàðäàí òІíäІê-áàòûø òàðàïòàðäà æàøàøûï, °ç ó÷óðóíäà ýíåñàéëûê 

êûðãûçäàð ìåíåí àëàêàëàø áîëóï òóðóøêàí (Èñòîðèÿ Òóâû, Ò.I. -С.57-58). Äóáîëîðäóí 

÷àðáà÷ûëûãûíûí íåãèçèí àґ÷ûëûê, áàëûê óëîî÷óëóê, æûéíîî÷óëóê òІçІï, àéðûì òîïòîðó ìàë 

÷àðáà÷ûëûãû ìåíåí êІí ê°ðІøê°í (Ñåðäîáîâ 1971, 41). Ðàøèä àä-Диндин “Тарыхтар 

жыйнагында” (“Жами ат-Таварих”) дуболор XII-XIII êê. Áàðãóäæèí-Òîêóì äåãåí æåðäå 

êûðãûçäàðãà êîøóíà æàøàãàíäûêòàðû (Òóìàò ôîðìàñûíäà) ýñêåðèëåò (Ðàøèä àä-Äèí Ò.I, Êí.I.-
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С.128). Аталган “тумат” этноними азыркы õàêàñòàðäûí êóðàìûíäà ñàêòàëûï êåëåò. ÁІãІíêІ 

хакастардын камлар (хамнар) уруусунун курамына “тумат” жана “хыргыс” с°°êò°ðІ (óðóêòàðû) 

кирет. Хакастардын тарыхый фольклорунда бул с°°êò°р (уруктар) кыргыз элинин бир б°ëІãІ 

болушкандыктары чагылдырылган. Бул жер азыр да “Тумат чазызы” (“Туматтар талаасы”) деп 

àòàëûï êåëåò (Áóòàíàåâ 1990, 80). Áóë ìàñåëå áîþí÷à èçèëä°°÷Іë°ðäІí áàñûìäóó ê°ï÷ІëІãІíІí 

ïèêèðèíäå äóáî  òóáî  òóáà óðóóëàðû îáîëó ñàìîäèé (êåò) òèëäåðèíäå ñІéë°øê°í (Âàéíøòåéí 

1970, 219; Ïîòàïîâ 1969, 181-182). Òóáàëàðäûí ñàìîäèé òèëäІІ óðóóëàðãà òåêòåø ýêåíäèãèí 

È.Ãåîðãè, Ì.À.Êàñòðåí, Â.Â.Ðàäëîâ, Ï.Ïåëëьо сыяктуу иликт°°÷Іë°ð äà áåëãèëåøêåí (Âàéíøòåéí 

1970, 219). XVII-XVIII кк. карата Минуса ойдуґóíäà êàëãàí òóáàëàðäûí (òóáèíäåð) äýýðëèãè òІðê 

òèëèíäå ñІéë°øІï êàëûøêàí. Ýґ êûçûêòóóñó, îðòî êûëûìäàðäàãû ýíåñàéëûê êûðãûçäàð (XVII-

XVIII êê.) °çã°÷°ë°íã°í ýëèòàðäóó Òóáèí (Òóáà) óðóãóí òІçІøê°íІ áåëãèëІІ (Áóòàíàåâ 1990, 58). 

Òààíûìàë èçèëä°°÷І Ë.Ï.Ïîòàïîâ ñàìîäèé òèëäІІ òóáàëàð êûðãûçäàð òàðàáûíàí òІðêò°øê°íІí 

äàëèëäІІ ôàêòûëàðãà òàÿíûï æàçãàí (Ïîòàïîâ 1972, 55). Ñ.Âàéíøòåéí XVII êê. òóáèíäåðäèí 

ýíåñàéëûê êûðãûçäàð ìåíåí ýòíîãåíåòèêàëûê æàêûíäûêòàðûí áåëãèëåéò. Àë ýìè îøîë ýëå 

ìåçãèëäå îðóñ áóëàêòàðû òóáèíäåðäè (òóáà) ýíåñàéëûê êûðãûçäàðäûí áèð á°ëІãІ (Ã.Ìèëëåð) 

ýêåíäèãèí áàÿíäàéò (Âàéíøòåéí 1961, 34). Áàéûðêû äóáîëîð (òóáàëàð) ýòíîêîìïîíåíòè êèéèíêè 

òóâà/òûâà, àëòàéëûê òóáàëàðëàð (éûø êèæè), òîôàëàðëàð (êàðàãàñòàð), õàêàñ-òóáèíäåðäèí 

ýòíîãåíåçèíäå íåãèçäІІ ролду ойногон десе болот, áóãà ýòíîíèìèÿëûê àòàëûøòàðäàãû 

(кыргыздардагы “тубай”, «т°б°й» ж.б. ýòíîíèìдерди ýñêå àëãàíäà) îêøîøòóêòàð äà ìèñàë áîëî 

алат. Ошону менен бирге, áàéûðêû áàáàëàðûáûç æàíà XVII-XVIII êê. ÷åéèíêè ýíåñàé êûðãûçäàðû 

да бул этностук процесстен четте калбаган. Эзелки кыргыз-ñàìîäèé òèëäІІ уруулардын этностук 

àëàêàëàðûíà áІãІíêІ êûðãûçäàðäàãû æåëäåґ, òóìàòàé, òóìà òóêóì (íàéìàí), òóáàé æ.á. ñûÿêòóó 

óðóó (óðóê) àòòàðû äàëèë áîëî àëàðû áûøûê. Ýíåñàé êûðãûçäàðû òІçã°í óëóó ìàìëåêåòêå ê°ç 

êàðàíäû, ñàëûê ò°ë°ã°н элдер “кыштымдар” деп аталып, àëàðäûí áèð á°ëІãІ ñàìîäèé, êåò òèëäІІ 

уруулар болгону маалым. Тубай этнокомпоненти кыргыздардын этностук курамына Энесай 

äîîðóíäà (V-IX êê.) ýëå êèðãåí äåñå áîëîò. Àíòêåíè, áóë óðóê êóðàìûíà êèðãåí ñàðóóëàð 

êûðãûçäàðäûí è÷èíäåãè òåãè áàéûðêû óðóó áîëîðóí àíûí ýíòàìãàëàðû, эзелки этнокомпо–

íåíòòåðè äàëèë. Ýòíîíèìäè àéðûì èçèëä°°÷Іë°р “токой”, “бийиктик” маанисинде чечмелеп 

æІðІø°ò (Âàéíøòåéí 1970, 218). ×ûíûíäà ýëå, áІãІíêІ àëòàéëûêòàðäàãû òóáàëàðäûí éûø-êèæè - 

“токой адамдар”, “токой кишилери” деп аталышы кызыгууну жаратары шексиз. Анткени, этностук 

аталыштардын келип чыгышына жаратылыштын табигый шарты жана рельефи да таасир 

áåðãåíäèãèí àíûêòàãàí ôàêòûëàð êåçäåøåò. 

Òàòà - ñîëòî óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àáðàìçîí, 129). Этностук аталыш кытай жыл 

áàÿíäàðûíäà VII-VIII êê (Äà-à-øè- äý) Tàt - à(î) - si - tåê ôîðìàëàðûíäà ýñêåðèëåò (Çóåâ 1960, 

119). ”Тат” этноними жана таттар (таталар) “он октор” менен бирге, õàíçààäà ÊІëтеãèíãå 

àðíàëûï æàçûëãàí ýñòåëèêòå ýñêåðèëèï, àêûðêûëàðäûí îí îêòîðãî (Áàòûø ÒІðê êàãàíàòû) ê°ç 

êàðàíäû àáàëäà òóðãàíäûãû áàÿíäàëàò. Òàø áåòèíå òІøІðІëã°í ìààëûìàòòàðäû, ”тат” 

ýòíîíèìèí 1916-æûëû äàíèÿëûê îêóìóøòóó Â.Òîìñåí îêóï ÷ûêêàí (Êëÿøòîðíûé 1964, 122). 

Â.Òîìñåíäèí ÷å÷ìåë°°ñІ Махмуд Кашгаринин “С°çäІãІíä°ãІ” ìààëûìàòòàð (ÕI ê) ìåíåí 

бекемделет. Махмуд Кашгари:”...таттар èñëàì äèíèí êàáûë àëà ýëåê óéãóðëàð æå êûòàéëàð (òàò 

- òàâãàäæ) äåï æàçàò (Ìàõìóä Êàøãàðè, Èíäåêñ-с°здІк, 1967, 252). Áàéûðêû òІðê ñ°çäІãІíä° 

(ДТС) “тат” с°çІ “чет жердик”, “уруусу б°ò°н”, “мусулман эмес уйгурлар” мааниде чечмеленет 

(ÄÒÑ, 541). Àáóë Ãàçè Áàõàäóð õàí (ÕVI к.) “тат” термини менен Иран, Õîðàñàí, Ìàâåðàííàõðäûí 

êíÿçäàðûí àòàéò (Êîíîíîâ À.Í. Ðîäîñëîâíîå äðåâî òþðêîâ. -С.56). Â.Â.Бартольддун ïèêèðèíäå 

êàðàõàíèéëåð äîîðóíäà (XI-XII кк.) “тат” с°çІ áóòïàðàñ - óéãóðëàð æàíà ×ûãûø ÒІðêñòàíäûí òåãè 

èрандык мусулмандарга карата айтылган (Бартольд Â.Â. История культурной жизни ТІðêåñòàíà. -

Ë.: 1927, 24). Þ.Çóåâäèí áåëãèë°°ñІíä° “тат” термини Чыгыш ТІðêñòàíäàãû êåëãèí ìóñóëìàí-

ñîãäèÿëûêòàðäû äà àíûêòàãàí (Çóåâ 1960, 119; Êëÿøòîðíûé 1964, 122-123). Îøîë ýëå ó÷óðäà Òàòà - 

Àëàé òîîëîðóíäàãû àøóó êàòàðû äà ìààëûì (ÑÃÍÊ 1988, 169).  

Òàòàð - ìóíãóø óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àòòîêóðîâ 1995, 87). Ош облусунун Карасуу 

ðàéîíóíóí àéìàãûíäàãû óøóë àò ìåíåí àéûë àòàëàðû áåëãèëІІ (ÑÃÍÊ, 1988, 169). Ýòíîòîïîíèì. 

Áóë ýòíèêàëûê àòàëûø ìåíåí áІãІíêІ êІíä° Âîëãà áîþíäàãû, Àñòðàõàнь, Êðûìäàãû æ.á. òІðê 

òèëäІІ ýëäåð áåëãèëІІ. Этноним байыркы кытай жылнаамаларында “да-дан”, “да-да”, Îðõîíäîãó ðóí 

сымал жазууларда “татар” формаларында VIII ê. áåëãèëІІ. “Татар” этноними тууралуу Моюнчурга 

багышталган к°°í° òІðê ýñòåëèãèíäå: “...татарды жооптошууга чакырдым, койон æûëû (751-ж.)” 

äåãåí ìààëûìàòòàð áàð (Îðõîí-Åíèñåé òåêñòтåðè, 123-áет). Ýêèí÷è ×ûãûø ÒІðê êàãàíäûãûíûí 

тушунда “отуз татар” деген эл болгону КІëтåãèíãå àðíàëãàí ýñòåëèêòåãè ìààëûìàòòàðäàí óëàì 
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áåëãèëІІ. Махмуд Кашгари “С°çäІêò°” татарларды “тІðêò°ðäІн уруусу” деп жазат (Кыргыздар. II 

êèòåï, 451-бет). Арийне, îðòî êûëûìäàðäàãû òàòàðëàðäûí êàéñûë òèë ÷°éð°ñІí° òààíäûê 

экендигин далилдеген ынанымдуу булактар жокко эсе. “Ак татарлар” жана “кара татарлар” деп 

á°ëІíã°í áóë ýòíîñ °ò° ê°ï ñàíäóó, кубаттуу уруулардан болгон. Â.Â.Бартольд кара татарларды 

òІðêò°øІï êåòêåí ìîґгол уруулары деген пикирин айткан (Бартольд Â.Â. Ñî÷. Ò.II, ×.I. -С. 616). 

XII-XIII ê. êàðàòà òàòàðëàð Àíêàðà-Ìóðýí ñóóñóíà æàêûí æåðãå êûðãûçäàð ìåíåí êîøóíà 

áàéûðëàøàðû àéòûëàò (Ðàøèä àä-Äèí, Ò.I, Êí.I. -С.102). “Татар” этнокомпоненти кыргыздардын 

êóðàìûíà äàë óøóë ìåçãèëäå êèðІІñІ ûêòûìàë. 

×ûíãûç-õàíãà êІ÷ ìåíåí áàø èéäèðèëãåí òàòàðëàð êèéèíêè òІðê òèëäІІ элдеринин 

ýí÷èëІІ àòûíûí êåëèï ÷ûãûøûíà, êàëûïòàíûøûíà ÷å÷ІІ÷І ролду ойношту. Батый хандын 

Åâðîïàãà æàñàãàí ÷àáóóëóíäà ìîíãîëäîð àñêåðëåðäèí °ò° àç á°ëІãІí òІçІøê°íäІãІí° êàðàáàñòàí, 

õàí îðдосунда жалпысынан “татар” энчилІІ àòû êàëûïòàíà áàøòàãàí. Ýòíîíèì áàéûðêû 

мезгилде “тат” формасында белгилІІ áîëóóñó ìІìêІí. Òàòàð, êàæàð, ñóâàð, õàçàð, áîëãàð æ.á. 

этностук аталыштардагы -àð, -åð, -îð, -óð, -èð ìІ÷°ë°ðІ ÷ûãûø òåãè áàéûðêû ê°ïòІê ìààíèíè 

áèëäèðãåí ñ°ç æàñîî÷ó ìІ÷°ë°ð áîëóï ñàíàëàò (Öàïëèí 1975, 94). Ä.Å.Åðåìååâ àð/åð/èð ñ°çІí 

òІðê òèëäåðèíå èðàí òèëäåðèíåí õóííó æàíà áàéûðêû òІðê äîîðëîðóíäà êåëèï êèðãåíäèãèí 

áåëãèëåéò (Åðåìååâ 1970, 133). Àðèéíå, òààíûìàë òІðêîëîã Í.À.Áàñêàêîâ -àð/-åð/-èð/-ð ìІ÷°ë°ðІ 

этиштик негиз катары “киши”, “кІé°°” дегенди тІøІíäІðІï, àçûðêû ó÷óðäà äà áàéûðêû ìààíèñèí 

ñàêòàï êàëãàí äåãåí ïèêèðèí àéòàò (Áàñêàêîâ 1990, 204). Òàòàðëàð VIII ê. òàðòûï ýëå êûðãûçäàð 

ìåíåí àëàêàëàø áîëãîíó àíûê. 

Òóóìà òóêóì - найман уруусунун курамындагы урук. Этностук аталыштын биринчи 

êîìïîíåíòèíèí (òóóìà) ïàðàëëåëè òІðêì°íä°ðä°н “догма” формаларында кездешет. С.Атаниязов 

òІðêì°íä°ðä°ãІ “догма” этнонимине “кІґä°í, òîêîë àÿëäàí òóóëãàí áàëàäàí òàðàãàí òóêóì, óðóê, 

уруу” дегåí àíûêòàìà áåðåò (Àòàíèÿçîâ 1988, 64). Àðèéíå, этностук аталышка илимий негиздІІ 

òàê àíûêòàìà áåðІІã° áîëîò. Òóìà - хакас тилинде “темир устанын сактоочусу, колдоочусу” 

äåãåíäè òóþíòñà, кет тилдеринде “кара” маанисин тІøІíäІð°ò (Áóòàíàåâ 1999, 156; Дульзон 1962, 

25). Áàéûðêû òІðê êàãàíû áèð ýëå ó÷óðäà ýë áàø÷ûñûíûí, áàøêû òåìèð óñòàíûí ôóíêöèÿñûí äà 

àòêàðãàí. Ýçåëêè ê°÷ì°í òІðê òèëäІІ ýëäåðäå òåìèð óñòà øàìàíäàðäûí êîîìäîãó òààñèðè àÿáàé 

êІ÷òІІ áîëãîí (Ïîòàïîâ 1991, 123-125). Äåìåê, áàéûðêû êûðãûçäàðäà äà øàìàí (êåì) æàíà òåìèð 

óñòà ñèíîíèìäåø òІøІíІêò°ð áîëãîíäóãóí áàéêîîãî áîëîò. Øàìàíäàðäûí æàíà òåìèð 

óñòàëàðäûí ãåíåòèêàëûê-ðèòóàëäûê áàéëàíûøûí áàéûðêû òІðêò°ðäІí (êûðãûçäàðäàãû) 

òóðìóøóíäàãû, ÷àðáàñûíäàãû òåìèð óñòàíûí ýýëåãåí îðäóí òàñòûêòàéò (ê°ðñ°òІëã°í ýìãåê, 124-

бет). От менен байланышкан темир усталардын коомдогу кесиби ыйык эсептелип, çàìàíäàðäûí 

òІïêІðІí°í àäàìäàðäûí ýñ-àêûëûíäà æàøàï êåëå æàòêàí îò êóäàéûí ÷àãûëäûðãàí. Òóóìà 

òóêóìäàðäû áàéûðêû êûðãûç óðóóëàðûíûí áèðè êàòàðû êàðîîãî òîëóê íåãèç áàð. Ðàøèä àä-Äèí, 

XIII к.: “Тумалар (туматтар) Енисейдин жогорку агымындагы кыргыздар °ëê°ñІíІí ÷åãèíäå 

жашашат” - äåï æàçàò (Ðàøèä àä-Äèí, 1952, Ò.I. Êí.2. -С.122). Чындыгында эле туматтар XIII ê. 

ýíåñàéëûê êûðãûçäàð ìåíåí òóòóìäàø æàøàãàíäûãû ûðàñ. Áóë æåð òàðûõûé áóëàêòàðäà 

Áàðãóäæèí-Òîêóì äåï àòàëàò (Êàðàåâ 1994, 57-58). Ð.Ã.Êóçååâ áàøêûðëàðäàãû òàìÿíäàðäûí 

òàðûõûé ìåêåíèí äåï Ýíåñàéäûí æîãîðêó àãûìûí (Êè÷èê Õåì) ê°ðñ°ò°ò (Êóçååâ 1974, 165-166). 

Áàøêûð-òóìàëàð (òàìÿí - ôîíåòèêàëûê àéðûì °çã°ðІІë°ðã° учураган этноним). Урал жана Âолга 

äàðûÿëàðûíûí áàòûø òàðàïòàðûíà Õ ê. êå÷ ýìåñ, òàãûðààê àéòêàíäà, ïå÷åíåã óðóóëàðûíûí 

òîëêóíó ìåíåí áèðãå êåëèøêåí. Áóë ïðîöåññòèí êàçàê-òàìàëàð ìåíåí äà òåðåґ òàðûõûé-этностук 

áàéëàíûøû áàð (ê°ðñ°òІëã°í ýìãåê, 166-бет). Этностук àòàëûøòûí ïàðàëëåëäåðè áàøêûðëàðäà - 

òàìÿí, êàçàê, êàðàêàëïàêòàðäà - òàìà, °çáåê-êóðàìàëàðäà - òàìà, ëàêàéëàðäà - êàðà òóìà, 

àëòàéëûêòàðäà - òóìàò, êàðà òóìà, òóâàëàðäà, õàêàñ-êûçûëäàðäà - òóìàò ôîðìàëàðûíäà êåçäåøåò 

(Êàðìûøåâà 1954, òàáë. 2; Ôàéçèåâ 1963, 46; Ïîòàïîâ 1969, 23; Áóòàíàåâ 1999, 157). Áóë 

ïàðàëëåëäІІëІêò°р орто кылымдардагы “Кыргыз °ëê°ñІíä°ãІ” тумалардын (тумат  òóìà  ò; -ò 

ê°ïòІê ìààíèíè áèëäèðІІ÷І ñ°ç æàñîî÷ó ìІ÷°) êèéèíêè ìèãðàöèÿ áîëóó àðåàëûí ÷àãûëäûðàò. 

Этнонимдин мааниси, òóìàëàðäûí îáîëêó ëîêàëäàøóóñó, òàðûõûé áóëàêòàðäûí áàÿíäîîëîðó, 

Ñàÿí-Àëòàé àéìàãûíäàãû ýòíîíèìèÿëûê, òîïîíèìèêàëûê ìààëûìàòòàð òóìàëàðäûí (òóìàò) 

байыркы кыргыз урууларынын бири экендигин тастыктары ырас.  

Ò°ðä°ø – байыркы кыргыз уруусусун бири. Параллели кытай уруусундагы т°ì°í 

тамганын курамынан жолугат (Абрамзон 1956, 132). Ýòíîíèìäèí ïàðàëëåëäåðè àëòàéëûêòàðäûí 

(алтай кижи жана теленгиттер) курамдарынан “т°ä°ш” формасында кездешет (Баскаков, 

Òîшàêîâà 1947, 217). С.М.Абрамзон “т°ðä°ш” этнонимин чыгышын байыркы кытай булактарында 

жана рун сымал жазууларда (эпитафий эстеликтери) чагылдырылган “тардуштар” менен 
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жалпылыкта караган тыянагын айтат (Абрамзон 1990, 65). Тардуштар оболу, êûòàé æûë 

баяндарында “Ян-то” форìàñûíäà VII ê. òàðòûï ýñêåðèëåò. ×ûãûø òåãè òåëå óðóóëàðûíà 

òóòóìäàø áîëãîí òàðäóøòàð VII ê. ÒІðê êàãàíàòûíà áàø èéèï êàëûøêàí (Çóåâ 1960, 106-108). 628-

638 ææ. ñàÿñèé àðåíàäà áàøû ê°ò°ðІëã°í òàðäóøòàðäûí áèéëèãè êІ÷°ï, 648-æ. ÷åéèí êûðãûçäàð 

àëàðãà óáàêòûëóó ê°ç êàðàíäû àáàëäà áîëóøêàíû ìààëûì (Áåðíøòàì 1991, 264). Àðèéíå, áóë 

маселе айрым илимий жактуу тактоолорго, òІç°òІІë°ðã° àðçûéò. Àíòêåíè, 634-æ. êûðãûçäàð Òàí 

императору Лишиминге, îøîë ýëå Êûòàéäàí êåëãåí ýë÷èëèêêå æîîï èðåòèíäå àòàéûí 

ûéãàðûìäóó ýë÷èëèê æèáåðãåí. Æàçãàí æîîï êàòûíäà Êûòàéäûí Òàí äèíàñòèÿñûíûí 

èìïåðàòîðó êûðãûç êàãàíûíà Êûðãûç ìàìëåêåòèíèí áàø÷ûñû ýêåíäèãèí ðàñìèé òààíûé 

òóðãàíäûãûí áèëäèðãåí, °çІíІí òåðåґ óðìàòòîîíó àíûêòàãàí ñàëàì-äóáàéûí áèëäèðãåí. Áóë 

ìåçãèëäå (VII ê.) êûðãûçäàð °ç ìàìëåêåòòІІëІãІí° ýý áîëóøêàíû àíûê. À.Í.Áåðíøòàì äà óøóë 

ê°ç êàðàøêà òîêòîëîò (Áåðíøòàì 1991, 265). Àòàëãàí óðóóëóê áèðèêìå (òàðäóøòàð) ñèð óðóóëàðû 

ìåíåí áèðãå (ñèð-òàðäóøòàð  “се-ÿí-то”), ЇòІê°í (Otuqen) òîîëîðóíà æàìààòòàø æåðëåðäè 

áàéûðëàøêàí (Çóåâ 1960, 107). “Тардуш” - òåðìèíèí ìààíèñè áàéûðêû òІðêò°ðä° “батûø - îґ 

канат”, “батыш б°ëІãІ” дегенди аныктаган (Абрамзон 1990, 65). Áèëãå-êàãàíäûí àñêåðëåðèíèí îґ 

êàíàòûí òàðäóøòàð òІçã°íäІãІ ìààëûì (Êëÿøòîðíûé 1964, 138). Þ.À.Çóåâ áèð êàòàð 

èçèëä°°ë°ðäІí íåãèçèíäå òàðäó(î) - ø ; -ø ê°ïòІê ìààíèíè àíûêòàãàí ìІ÷° äåãåí æûéûíòûêêà 

êåëåò (Çóåâ 1960, 108). Ìûíäàí ñûðòêàðû, Îðõîíäîãó ðóí æàçìà ýñòåëèêòåðèíäå °ò° êûçûêòóó 

ìààëûìàòòàð áàð. Ìèñàëû, 732-æ. ÊІë Òåãèíäè ê°ìІІ àçààñûíà °êІл катары:“...ТІðã°ø êàãàíûíàí 

Ìàêàðà÷, ...Êûðãûç êàãàíûíàí êІìá°ç êóðóó÷ó, ýñòåëèê òàøêà æàçóó (òàìãà) ñàëóó÷ó Òàðäóø 

Ûíàí÷ó-Чур келди”-äåï áàÿíäàëàò (Êëÿøòîðíûé 1964, 126). Ìîãèëÿí (Áèëãå) êàãàíãà àðíàëûï 

òóðãóçóëãàí эстеликте:”Кул Чур баш болгон Тардуш бектер..., Ò°°ë°с бектер мени колдогон” - 

äåãåí ýñêåðІІ áàð (Îðõîí-Åíèñåé òåêñòåðè. 1982, 110). Ìîþí ×óðäóí ýñòåëèãèíäå (756-767 ææ.): 

“...эки уулума йабгу шад деген наам бердим, ìåí àëàðäû áàøêàðóó І÷Іí òàðäóø, ò°°ë°ñ æóðòóíà 

бердим” - äåï áàÿíäàëàò (Îðõîí-Åíèñåé òåêñòåðè 1982, 128). Андан соґ, кыргыздардын этностук 

курамына “т°ðä°ш” формасында кирген десе болот. Болжолу, òàðäóøòàð äàë óøóë ìåçãèëäå 

кыргыздардын бир уруусу болуу керек. Анткени, эстеликтеги “...кыргыз каãàíûíàí òàìãà÷û 

Тардуш Ынанчу Чур келди” - äåãåí ìààëûìàò æ°í æåðäåí àéòûëáàøû àíûê. 

Òîãóç - багыш уруусунун курамындагы урук . Этноним “тогуз урук”, ”тогуз уруу эл деген 

ìààíèíè òóþíäóðàò. Òîãóç - “докуз”, “токус”, “дукуз” формаларында бир катар тІðê ýëäåðèíäå 

этностук аталыштар катары кездешери маалым. ТІрколог Н.А.Баскаков тубаларлардын 

(алтайлыктардын курамындагы этнографиялык группа) курамындагы “тогус” этнонимин 

ëèíãâèñòèêàëûê èëèêò°°ë°ðä°í ñîґ, Орхондогу рун жазууларында чагылдырылган “тогуз огуз” 

этностук аталышы менен тектеш деген жыйынтыкка келет (Баскаков 1958, 28). Ð.Ã.Êóçååâäèí 

æàçãàí èëèìèé ïèêèðèí äà æîãîðóäàãû ê°ç êàðàøêà æàêûí êàðîîãî áîëîò (Êóçååâ 1974, 203-204). 

Òîãóç-îãóçäàð ýòíîñàÿñèé бирикмеси кыргыздар менен тереґ àëàêàëàø áîëóøêàí. Îøîíó ìåíåí 

áèðãå, “тогуз огуздар уруулук бирикмеси Чыгыш ТІðêñòàí æàíà àãà æàìààòòàø àéìàêòàðäàãû 

êàëêòûí íåãèçãè á°ëІãІí òІçІøê°íäІãІ маалым” (Чоротегин 1995, 21-22). Òààíûìàë èçèëä°°÷І 

Л.Н.Гумилев бул этнонимдин т°ркІнІн “тогуз жамаат”, ”тогуз эл” ìààíèñèíäå ÷å÷ìåëåéò 

(Ãóìèëåâ 1967, 61-62). Òîãóç-îãóçäàð êîíôåäåðàöèÿñûíäà VII ê. îðòî ÷åíäåðèíåí óéãóðëàð (áóãó, 

÷ûãûø êàðëóêòàð, áàñìûë, óéãóð, õóííó, áàéûðêó, òîíãðà, сыгие, êèáè) áèéëèê òèçãèíèí 

àëûøêàíäûãû ûðàñ (Ãóìèëåâ 1993, 370; ×îðîòåãèí 1995, 22, ж.б.). Тогуз (“Токсоба” - òîêñ  îïà) 

óðóóëóê áèðèêìåñè îðòî êûëûìäàðäàãû êûï÷àêòàðäûí äà êóðàìûíäà áîëãîíäóãó áåëãèëІІ 

(Áàñêàêîâ 1984, 49). Ìûíäàí ñûðòêàðû, Øèíæàндагы (КЭР) кыргыздардын ичинен “товур 

кыпчак”, “кара кыпчак” жана “тогуз кыпчак” ири урук àòàëûøòàðû àíûêòàëãàí (Øàíèÿçîâ 1974, 

117-118). Ýòíîíèìäèí ïàðàëëåëäåðè êàðàêàëïàê, òІðêì°í, áàøêûð, °çáåê, àëòàé, íîãîé, 

ãàãàóçäàðäûí êóðàìäàðûíàí ó÷óðàéò (Æäàньêî 1950, 167; Àòàíèÿçîâ 1988, 64), Êóçååâ 1974, 203-

294; Êàðìûøåâà 1976, 93, 215; Ïîòàïîâ 1972, 53, 54; Áàñêàêîâ 1964, 49). 

Óðàíõàéëàð - òûíûìñåéèò óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê. Áóë óðóêòóí ÷ûãûø òåãèí 

Áîðáîðäóê Àçèÿ (Ñàÿí-Àëòàé, Монголия) менен байланыштыруу зарыл. Илимий адабияттарда 

”Уранхайлар” деген ат менен бІгІнкІ òóâàëàð (òóáàëàð), ñàõà-ÿêóòòàð, ÒІíäІê-Áàòûø 

Ìîíãîëèÿíûí òІðê òèëäІІ ýòíîñòîðó áåëãèëІІ. ÄàðåêòІІ тарыхый булактар “уранхайлардын” 

áàéûðêû òІðê-ìîíãîë òèëäІІ этностук ч°éð°ã° òààíäûê ýêåíäèãèí äàëèëäåéò (Âàéíøòåéí 1961, 

30). Óðàíõàé (áàéûðêû ìîíãîë òèëèíäå - “Хурэнхэй”) этнониминин тІïêІ мааниси “суук, 

табийгаты катаал аймактын адамы” же “биздин тилди тІøІíá°ã°íä°р”, “б°ò°í ýë, башка уруу” 

деген маанини аныктайт. “Уранхай” терминин якуттардагы “тонг жон” - “биздин тилди 
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òІøІíá°ã°íä°р”, “тили буруулар” деген с°çäІн калькасы катары êàðîî çàðûë (Íèêîëàåâ 1973, 194-

195). Òàðûõòà áèð ýòíîñ ýêèí÷è áèð ýòíîñêî ýí÷èëІІ аттарды берген учурлар (экзоэтноним) 

арбын кездешери маалым. “Алтан Тобчиде” - óðàíõàéëàð ìîíãîëäîðäóí ìèôîëîãèÿëûê òІïêІ àòà-

áàáàëàðû ìåíåí áèð ìåçãèëäå ýñêåðèëåò. Ðàøèä àä-Äèí óðàíõàéëàðäû ýêè òîïêî á°ë°ò: òîêîé 

óðàíõàéëàðû æàíà òІçäІêò°ãІ óðàíõàéëàð. Òîêîé óðàíõàéëàðû êîðè, òóìàò, áàðãóòòàðãà æàêûí 

(Áàðãóäæèí-Òîêóì) àéìàêòàðäû áàéûðëàøàò. Àâòîð óðàíõàéëàðäû Êûÿí æàíà Í°êІñò°í 

òàðàøàðûí, íàñèëè ìîнãîë óðóóëàðûíàí ýìåñ ýêåíäèãèí áåëãèëåéò (Ðàøèä àä-Äèí, Ò.I, Êí.I. -

С.156). Демек, XII-XIV êê. ìîíãîëäîðäî àçûðêû Ìîнãîëèÿäàí òІíäІêò° æàéãàøêàí òІðêèé òèëäІІ 

ýëäåð, уруулар жалпылыгынан “уранхайлар” деген ат менен белгилІІ áîëãîí. Óðàíõàéëàðäà 

ìîнãîëäîøóó ïðîöåññè ñîґêó ìåçãèëäåðäå °ò° òåçäèê ìåíåí æІðã°íäІãІí Í.À..Àðèñòîâ äà 

áåëãèëåãåí (Àðèñòîâ 1894, 345). Áóë ìîíãîë òèëäІІ óðóóëàðäûí àòàëãàí àéìàêêà æІðã°í 

ìèãðàöèÿëàðûí ÷àãûëäûðàò. Àë ýìè XVIII-XIX êê. òàðòûï, ìîґголдор туваларды гана “уранхай” 

äåï àòàãàíäûêòàðû àíûê (Àðèñòîâ 1894, 345). Бул этностук аталыш монгол тилдІІ æ.á. ýëäåðäå äà 

êåґèðè òàðàãàí. Ìèñàëû, “уранхай” деген урук аталышы буряттардын этнонимиялык 

ñèñòåìàñûíäà áåø èðåò, Âîëãàëûê êàëìàêòàðäà áèð èðåò êàéòàëàíàò. Àë ýìè ÿêóòòàð ñàëòàíàòòóó 

ó÷óðëàðäà °çä°ðІн “урянхай-сахалар” деп аташат. Бул якуттарды байыркы “урянкат” уруулары 

ìåíåí áàéëàíûøòûðûï, áóë ýëäèí ýòíîãåíåçèíäåãè òІøòІк компонентин айкындайт. Этнограф 

Ñ.È.Âàéíøòåéíäèí ïèêèðèíäå óðàíõàéëàð °ç àëäûí÷à (XIII ê. áàøû) èðè óðóóëóê áèðèêìå áîëãîí 

(Âàéíøòåéí 1961, 31). Óøóë ìåçãèëäåðäå óðÿíõàòòàð (óðàíõàéëàð) ìåíåí ìîнãîë óðóóëàðûíûí 

àéðûì á°ëІêò°ðІ æóóðóëóøêàí äåñå áîëîò. Áóãà ìîнголдордун курамындагы “урянхай” этноними 

ìèñàë áîëî àëàò (Ëåáåäåâà 1958, 224). Ê°ï÷ІëІê áóëàêòàðäà àçûðêû òóâàëàð æàíà àëàðãà 

æàìààòòàø æàøàãàí ýëäåð, óðóóëàð óðàíõàéëàð, бул аймак “Уранхай жергеси” деп аталат 

(êàðàґûç: Àðèñòîâ 1884, 348-349; Âàéíøòåéí 1961, 31). “Уранхай” этнокомпоненти кыргыздардын 

êóðàìûíà X-XIII êê. êå÷ ýìåñ êèðãåí äåñåê áîëîò. Àíòêåíè, áàéûðêû êûðãûçäàð æàëïû íåãèçäåí 

“уранхайлар” деп аталган уруулар (бІãІíêІ òóâàëàð, ñîéîòòîð æ.á. àòà-áàáàëàðû) ìåíåí óçàê 

óáàêûòòàð áîþ æàìààòòàø, àëàêàëàø æàøàøêàíû ìààëûì. Áîëæîëó, óðàíõàéëàð °ç ó÷óðóíäà 

ýíåñàé êûðãûçäàðûíûí äà ýòíîñòóê êóðàìûíà êèðèøêåí. Áóãà êûðãûçäàð ìåíåí 

ýòíîãåíåòèêàëûê æàëïûëûêòàðû äàëèëäåíèï êåëå æàòêàí ñàðû óéãóðëàðäàãû (ñàðûã þãóð) 

“ораґгат” этноними да далил боло алат (Малов 1957, 82). 

Ү÷°ê//І÷ îê - басыз уруусунун курамындагы урук. Этностук аталыштын баштапкы 

формасы “Іч ок”, àíûí òåãè áàéûðêû ýòíîíèìäåðäåí ýêåíäèãè êàëåòñèç. Ìààíèñè (І÷ îê) - “І÷ 

óðóêòóí, óðóóíóí, ýëäèí ñîþçó, бирикмеси” дегенди туюнтат, ÒІðêì°н ономасты С.Атаниязов “І÷ 

áèð òóóãàíäàí, òåãè áèð àòàäàí òàðàãàí òîï, óðóó, уруулук бирикме” маанисинде аныктама берет 

(Àòàíèÿçîâ 1988, 120). Áàéûðêû îãóç òèëäІІ óðóóëàðäûí áèðèêìåñè, àëàð íåãèçäåãåí 

ìàìëåêåòòèê òІçІëІøòІн сол канаты “Іч ок”, îґ êàíàòû - “боз ок” деген аскердик-áàøêàðóó 

áèðäèêòåðèíå á°ëІíІøê°íäІãІ ìààëûì (Ðàøèä àä-Äèí. Ò.I.Êí.I.-С.85-86). Îãóç êàãàí æ°íІíä°ãІ 

óëàìûøòàðäà êàãàí І÷ óóëóíà І÷ æåáå ûéãàðûï, ìàìëåêåòòèí ñîë êàíàò á°ëІãІí (óðóóëàðûí) 

áàøêàðóóãà óêóê áåðãåíäèãè áàÿíäàëàò (ê°ðñ°òІëã°í ýìãåê, 85-бет). ТІðêîëîã-èëèìïîçäîðäóí 

áàñûìäóó ê°ï÷ІëІê á°ëІãІ “ок”, “жебе” терминдерин “урук”, “уруу”, “эл” маанилерèí òóþíòàðûí 

áåëãèëåøåò (Êîíîíîâ Í.À. Ðîäîñëîâíàÿ òóðêìåí... -С.83-84). Этностук аталыштын параллели 

áІãІíêІ òІðêì°íä°ðä° “Іч ок” формасында уруулук бирикменин аты катары сакталып калган 

(Àòàíèÿçîâ 1988, 120). 

×îò - àâàò óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê. ×îò - кыргыз тилинде “сабы кетмендикиндей 

ñàïòàëûï, îòóí êåñІІ І÷Іí, æàðóó І÷Ін колдонуучу курал” маанисин берет (КТТС, 701). 

Ýòíîíèìäèí ïàðàëëåëäåðè àëòàéëûêòàðäà (êóìàíäûëàð) - “чооты”, õàêàñòàðäà - “чода” туваларда - 

“чооду” формаларында учурайт (Потапов 1969, 60; Áóòàíàåâ 1990, 65). Õàêàñ òàðûõûé 

санжыралары “чода” с°°ãІí (óðóãó) 1703-æ. êІ÷ ìåíåí Æóíãàðèÿãà ê°÷ІðІëã°í ýíåñàéëûê 

êûðãûçäàðäûí êàëãàí áèð á°ëІãІ êàòàðû áàÿíäàéò. Õàêàñ-êà÷èíäåðäå “чода-хырхыс”, “чода-

ïІðІт”, õàêàñ-кызылдарда “чода-хырхыс” аттуу уруктар бІãІíêІ êІíã° ÷åéèí ñàêòàëган (Áóòàíàåâ 

1990, 65). Â.ß.Áóòàíàåâ ÒІøòІê Ñèáèðäèí àéìàãûíàí áèð òîï ñàíäà êåçäåøêåí ÷îäà  ÷îîòû  

÷îîäó ýòíîíèìäåðèí °ò° áàéûðêû çàìàíäàãû ÒІøòІê Ñèáèðäåãè ýòíîñòîðäóí ñóáñòðàòû êàòàðû 

êàðàéò (Áóòàíàåâ 1990, 65). Этнонимдин параллели монголдордо “чжот” формасында кезäåøåðè 

ìààëûì (Ëåáåäåâà 1958, 224). Ñîéîòòîð æàíà òІçäІêò°ãІ òóâàëàð òîæó-òóâàëàðäû óøóë ìåçãèëäå 

да “чооты” (чооду) деп аташары белгилІІ (Áóòàíàåâ 1990, 65). Êåëòèðèëãåí ôàêòûëàð àòàëãàí 

ýòíîíèìäèí ïàðàëëåëè ýíåñàé êûðãûçäàðûíäà äà áîëãîíäóãóí ûðàñòàäû. Áóë ôàêòû-ìàòåðèàëäàð 

аталган этнокомпоненттердин тІïêІ òåãè áèð ýêåíäèãèí ûðàñòàéò. 
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×åðèê – îґ êàíàòêà êèðãåí èðè óðóóëàðäûí áèðè (Àáðàìçîí, 133). Этностук àòàëûø áåðè 

áîëãîíäî VII-VIII êê áåëãèëІІ æàíà ýґ áàéûðêû êûðãûç óðóóëàðûíûí áèðè êàòàðû ìààëûì. Êûòàé 

жылбаяндарында эскерилген “чэ-ли” этноними Л.Базен тарабынан “чериг” формасында окулган. 

Кытай булактарынан башка маалыматтарда (“чериктер”) VII к. “сак документинде” чериктердин 

áІãІíêІ ×ûãûø ÒІркстанда локалдашуусу эскерилет. Чыгыш ТІрк каганатынын башчысы Эл-

Êàãàíäû Òàí äèíàñòèÿñûíûí àñêåð áàø÷ûñû, ïîëêîâîäåö Ëè Öçèíь æåґãåíäåí ñîґ, ÷åðèêòåð 

Þíó ×æóíó àêèì÷èëèãèíèí àéìàãûíà æàéãàøòûðûëàò. Óøóë îêóÿëàðäàí ñîґ, ÷åðèêòåð áàøêà 

òІðê òèëäІІ óðóóëàð ìåíåí áèðãå, Òàí äèíàñòèÿñûíûí èìïåðàòîðóíóí Òàé-Øàнь àòòóó ûéûê òîîãî 

æàñàãàí ñûéûíóó каадасына (öåðåìîíèÿñûíà) êàòûøûøêàí (Çóåâ 1960, 120-121). Äåìåê, ÷åðèêòåð 

êІ÷-êóáàòòóó Òàí èìïåðèÿñûíà óáàêòûëóó ê°ç êàðàíäû àáàëäà áîëóï êàëûøêàí. XI ê. Ìàõìóä 

Êàøãàðè ÷åðèêòåðäè (Ñ°çäІêò°- “жаруклуг” формасында берилет) Жетисууда игрек жана 

чомулдардын ортолугуна локалдаштырат. Ю.А.Зуев “чэ-ли” (чериктер) уруусунун бир б°ëІãІ 

азыркы Ички Монголияда “шарылар” (сары) мåíåí êîøóíà áàéûðëàøêàíäûêòàðûí æàçàò 

(ê°ðñ°òІëã°í ýìãåê, 121-бет). Бул маалыматтар Чыгыш ТІðê êàãàíàòû êûéðàãàí ñîґ, 

÷åðèêòåðäèí àéðûì á°ëІêò°ðІíІí È÷êè Ìîíãîëèÿ, айрымдарынын Жетисуу тарапка оогондугун 

ê°ðñ°òІï òóðàðû àíûê. ×ûãûø ÒІðê êàãàíàòû êóëàãàíäàí ñîґ, ÷åðèêòåðäèí áèð á°ëІãІíІí 

êûòàéëàðãà óáàêòûëóó áàø èéèï êàëûøêàíäûêòàðûí æàçìà áóëàêòàð ÷àãûëäûðàò (Áè÷óðèí, Ò.I.-

С.265). Болжолу, ÷åðèêòåð êûðãûçäàðäûí êóðàìûíà äàë óøóë òàðûõûé îêóÿëàðäàí ñîґ êèðІІñІ 

ìІìêІí. Àéðûì òІðêîëîãäîðäóí ïèêèðëåðèíå êàðàãàíда “черик” байыркы мезгилдерде кыргыз 

(òІðê òèëäåðè) ñàíñêðèò òèëèíåí êèðèï, ”аскер”, ”кошуун” дегенди аныктаган (ДТС, 144). Ìàõìóä 

Кашгаринин “Дивану лугат-уò òІрк” с°çäІãІíä° “черик”-“аскер”, “жоокер” деген маанини 

òІøІíäІð°ò (Ìàõìóä Êàøãàðè, Èíäåêñ-с°здІк, 327). Îðõîíäó Ìîþí ×óðäóí ýñòåëèãèíäå (756-757 

жж.): “Душман Селенгеге чейин черик коюшту...”-äåãåí ìààëûìàò áàð (Îðõîí-Åíèñåé òåêñòåðè, 

1988, 128). ×åðІІ (санскр.“цериг”)- “аскер”, “кол”, “кошуун”; “аскерлерден куралган согуштук кІч”, 

айрым учурда “жортуул” маанисинде да айтылат (“Манас”.Энциклопедия, Ò.II, 333-бет). Ушундан 

óëàì, ÷åðèê ýòíîíèìèíèí áàéûðêû ôîðìàñû ìåíåí ìààíèñèíèí àçûðêû ìåçãèëãå ÷åéèí 

°çã°ðІëá°é ñàêòàëûï êàëãàíäûãûí áàéêîîãî áîëîò. 

Æîãîðóäà êåëòèðèëãåí ìààëûìàòòàð êûðãûç òåãèíèí Áîðáîðäóê Àçèÿíûí (ÒІøòІê 

Сибирь, Монголия жана аларга жамаатташ аймактар) этностук-ìàäàíèé ÷°éð°ñІ ìåíåí òåðåґ 

áàéëàíûøû áàð ýêåíäèãèí ãàíà ÷àãûëäûðáàñòàí, Åâðàçèÿíûí çîð ìåéêèíäèêòåðèíäåãè òІðê-

ìîíãîë òèëäІІ ýëäåðäèí ýòíîãåíåçèñèíå кыргыздардын да òèéãèçãåí òààñèðèíин äàлили. 

 

 

2.2. Кыргыздардын этностук курамынын °нІгІІсІнІн 

(эл болуп калыптанышынын) эволюциялык ýêèí÷è ýòàáû (XI-XVI êê.) 

 

Êûðãûçäûí ýë áîëóï êàëûïòàíóó ïðîöåññèíèí ýêèí÷è ýòàáûíà áîëæîë ìåíåí алганда 

á.ç. XI-XVI êê. ìåçãèëäåð êèðåò. Áóë ýòàïòû ò°ì°íêІ òàðûõûé ìåçãèëäåðãå á°ëІï êàðîîãî áîëîò:  

1. Êàðà êûòàé (êèäàíäàð), ìîнãîë ÷àáóóëäàðû æàíà êûðãûç óðóóëàðûíûí 

(ìàìëåêåòèíèí) ×ûнãûç õàí íåãèçäåãåí ìîнãîë èìïåðèÿñûíûí êóðàìûíäàãû ìåçãèëè 

(XII-XIII êê.). 

2.Êûðãûçäàðäûí Ìîãîëñòàí ìàìëåêåòèíèí êóðàìûíäàãû ìåçãèëè (XIV-XVI êê.). 

Иликт°°л°рІбІздІн жыйынтыктары, тарыхый булактардын маалыматтарында алаш 

(моґолдор), найман, кереит (д°°л°с), меркит (д°°л°с), муркут (д°°л°с), ахна (мунгуш), аргын 

(кесек), кодогочун (мунгуш), моґолдор, баарын, монгол (багыш), токмок (ават, саяк), б°г°н°к 

(моґолдор), ардай (саруу, баргы), б°° найман (найман), катаган (сарттар, чекир саяк), чоро 

(чекир саяк), чогорок (тейит), курама (солто, тейит), т°м°н жете (багыш), кара кытай (кытай), 

кытай, дархан (чекир саяк), оторчу (саруу), дуулат (саяк), сарай (б°рІ), д°рб°н (тынымсейит), 

могол (ават), ногой (кытай, чекир саяк), жалайыр солто), коґурат, кара кунас (жору), миґ 

кытай (баргы, жедигер), сулдуз (мундуз), токсоба (саруу) ж.б. жогоруда аталган доордун 

алкагында пайда болушуп, кыргыздардын этностук курамына жуурулушкандыгын тастыктайт:  

Àëàø - ìîґолдор уруусунун курамындагы урук жана ири этностук аталыш катары орто 

êûëûìäàðäûí êå÷êè ìåçãèëäåðèíåí áåëãèëІІ. Àéðûì ýëäåð êàçàê, àë÷ûí, íîãîéëîðäó °ç ýí÷èëІІ 

àòòàðûíàí ñûðòêàðû, “алаш” деп аташкандары маалым. Кээ бир санжыралык маалыматтарда 

Àëàø áІãІíêІ êàçàêòàðäûí òІïêІ áîëìóøòóó àòàñû êàòàðû ÷àãûëäûðûëàò (Àðèñòîâ 1896, 363; 

Òûíûøïàåâ 1925, 54-55). Êàçàêòûí àëãà÷êû òàðûõ÷ûëàðûíûí áèðè Ì.Òûíûøïàåâäèí áåëãèë°°–
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ñІíä° Алтайдагы “Алаш” топоними ногойлордо аскер урааны катары да маалым болгон 

(Òûíûøïàåâ 1925, 54-55). Бул параллелдер “Ногайлы” доорундагы тІðê òèëäІІ ê°÷ì°í óðóóëàð 

менен кыргыздардын этностук алакаларын айгинелейт. Этнонимдин параллелдери 

òІðêì°íä°ðäІн жана казактардын уруулук курамында “алаша” формаларында белгилІІ 

(Àòàíèÿçîâ 1988, 20; Æàíóçàêîâ 1982, 165). 

Àðãûí - êåñåê óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê. Àéðûì ìààëûìàòòàð áîþí÷à áóë óðóêòóí 

°êІëä°ðІ Каратегин аймагын эзелтеден мекендеп келишет. Чыгыш теги байыркы этностук 

àòàëûøòûí ïàðàëëåëäåðè õàêàñòàðäàãû êûçûëäàðäûí æàíà êàçàêòàðäûí îðòî æІçІíІí 

êóðàìûíäàãû óðóê (ñ°°ê) æàíà èðè óðóó êàòàðû áåëãèëІІ (Áóòàíàåâ 1990, 81;Ìîëäîáàåâ 1995, 

143). Í.À.Àðèñòîâ àðãûíäàð îáîëó, VII-VIII êê. àçûðêû Ìîíãîëèÿíûí òІíäІí ÷ûãûøûí 

áàéûðëàøûï, кытай жыл баяндарында (“Тан-шу”) “басими” деген ат менен белгилІІ áîëãîíäóãóí 

æàçàò (Àðèñòîâ 1894, 365). Áàñûìû-àðãûíäàð V ê. ãàîãþéëàðäûí êóðàìûíäàãû óðóóëóê áèðèêìå 

áîëãîí. Êàçàê èëèìïîçó Ì.Òûíûøïàåâ àðãûíäàðäû Ðàøèä àä-Äèíäèí æàçãàí ìààëûìàòòàðûíà 

òàÿíûï, àëàðäûí ìîíãîë òèëäІІ óðóóëàð áîëóøêàí–äûãûí ýñêåðãåí (Òûíûøïàåâ 1925, 7). Àðèéíå, 

áóë ìààëûìàòòàð àéðûì òàêòîîëîðãî, êîøóì÷à èëèêò°°ë°ðã° ìóêòàæ. Àíòêåíè, этностук 

àòàëûøòûí ìààíèñèíèí °çІ òІðê ñ°çІ ýêåíäèãè áàéêàëûï òóðàò. XI-XIIêê. êàðàòà àðãûíäàð 

Òàðáàãàòàéäàí òІíäІêò°, êûï÷àêòàðäàí ÷ûãûø, íàéìàí óðóóëàðûíàí áàòûø òàðàïòàãû 

аймактарды мекендешкен. Кытайдагы монгол династиясынын тарыхын чагылдырган “Юань 

Шиде” аргындар канглы, êûï÷àêòàð ìåíåí áèðãå, °з алдынча этностук топтун курамына 

êèðèøåðè ýñêåðèëåò (Àðèñòîâ 1894, 363). Äåìåê, êå÷êè îðòî êûëûìäàðäà (ÕIV-ÕV êê.) àðãûíäàð 

òІðê òèëäåðèíèí áèð äèàëåêòèñèíäå ñІéë°øê°íІ àíûê. Àðãûíäàðäû ìîíãîëäîðäóí êûñûìû 

ìåíåí æåð êîòîðãîí íàéìàí óðóóëàðû êûï÷àêòàð æàøàãàí àéìàêòàðäàí ÷ûãûøêà ñІðІï 

÷ûãàðûøàò (Àðèñòîâ 1894, 363). Óøóë ýëå ìåçãèëäå íàéìàí óðóóëóê áèðèêìåñè êûðãûçäàð ìåíåí 

äà êàãûëûøêàíû ìààëûì. Áóë ìààëûìàòòàð, àðãûíäàð êûðãûçäàð ìåíåí æàìààòòàø áèð àéìàêòû 

áàéûðëàøêàíûí áàéêîîãî áîëîò. Áóë ìàñåëåäå Ýíåñàé êûðãûçäàðûíûí òІç òóêóìäàðû ýêåíäèãè 

аныкталган хакастардын курамындагы “аргын” с°°ãІ áèçäèí ïèêèðäèí òóóðàëûãûí áåêåìäåéò 

(Áóòàíàåâ Â.ß 1990, 81). Èçèëä°°÷Іë°ð êàçàêòàðäûí êóðàìûíäàãû àðãûí óðóóñóí îðòî æІç 

óðóóëàð òîáóíóí àòàëûøûíûí ñèíîíèìè êàòàðû êàðàøàò (Ìîëäîáàåâ 1995, 144). Àâòîð êàçàê-

àðãûíäàð ìåíåí êûðãûçäàðäûí ýòíîíèìèÿñûíäàãû îêøîøòóêòàð òІз этностук байланышты 

àíûêòàðûí áåëãèëåéò (àòàëãàí ýìãåê, 144-бет). Казак-àðãûíäàð ìåíåí êûðãûçäàðäûí óðóóëóê 

àòàëûøòàðûíäà 36 ïàðàëëåëь áàð ýêåíäèãè àíûêòàëäû. Áóë ïàðàëëåëäåð êîêóñóíàí ýëå êåëèï 

÷ûãûøû ìІìêІí ýìåñ ýêåíäèãè àíûê. Ýòíîãðàô Á.Õ.Êàðìûøåâà °ç ýìãåãèíäå ëàêàéëàðäûí 

áІãІíêІ êàçàê-àðãûíäàð ìåíåí °ò° тыгыз этностук алакалары бар экендигин белгилейт 

(Êàðìûøåâà 1976, 232-236). Àë ýìè áèç òàðàïòàí ëàêàéëàð ìåíåí êûðãûçäàðäûí ýòíîãåíåòèêàëûê 

æàëïûëûêòàðû áèð êàòàð äàëèëäІІ ôàêòûëàðäûí íåãèçèíäå àíûêòàëäû. Ìîíãîë àñêåðëåðèíèí 

кысымы менен Жетисуу тарапка оîãîí àðãûíäàðäûí áèð á°ëІãІ ÕVI ê. ýë êàòàðû êàëûïòàíûï 

æàòêàí êàçàêòàðäûí êóðàìûíà æóóðóëóøòó. Æîãîðóäàãû ìààëûìàòòàð æàíà õàêàñòàðäûí 

ичиндеги чыгыш теги байыркы кыргыздарга таандык “аргын” с°°ãІ áóë ýòíîêîìïîíåíòòèí 

êûðãûçäàðäûí êóðàìûíà VII-ÕII êê. êå÷ ýìåñ êèðãåíäèãèí àíûêòàéò. 

“Аргын” ýòíîíèìèíèí ÷å÷ìåëåíèøè æ°íІíä° áІãІíêІ êІíä°ãІ èëèì ÷°éð°ë°ðІíä° 

áèðäåé ïèêèðëåð æîê. ÒІрколог Г.Г.Мусабаев этнонимди монгол тилиндеги “аргуй”- “мал 

багуучу”, “мал баккандар” маанисинде чечмелейт. Таанымал иликт°°÷І Í.À.Àðèñòîâ °ç êåçåãèíäå 

этностук аталыштын келип чыгышын Алтайдагы “Аргун” дарыясынын аты менен 

байланыштырат. Казак энцилопедиясында бул этностук аталышка “аруг” (арык) - “таза”, ”тунук”, 

ал эми “гун” -“байыркы уруу” деген мааниде тІøІíäІðì° áåðèøêåíäèãè ìààëûì. Êàçàê îíîìàñòû 

Д.Жанузаков А.Н.Кононовдун “аргагун” термининде байыркы “аrqа” - “жамаат”, “к°ï÷ІëІк”, “топ”, 

“абдан к°п” деген с°çІíІí íåãèçè æàòàò äåãåí ïèêèðèí êîëäîéò (Æàíóçàêîâ 1982, 62-63).  

Áààðûí – îґ êàíàòòàãû àí÷àëûê ÷îґ ýìåñ óðóóíóí àòàëûøû êàòàðû ìààëûì (Àáðàìçîí 

1956, 108). Этностук аталыштын параллелдери башкырларда “барын-табын”, ìîґголдордо “баарын”, 

îðòî êûëûìäûí êå÷êè ìåçãèëäåðèíäåãè ê°÷ì°í-°збектерде “бахрин” формаларында кездешет 

(Êóçååâ 1974, 268; Ëåáåäåâà 1958, 220; ÌÈÊÊ, 215). Áààðûí - кыргыз тилинде “ителги менен 

ылаачындын аргындашуусунан келип чыккан алгыр куш” маанисин берет (КТТС, 109). Áààðóí(ãàð) 

- монголчо “батыш”, “оґ“; -ãàð - “кол”, ”оґ кол”, ”оґ канат”; “оґ канаттагы уруу” дегенди тІøІíäІð°ò. 

XVI-XVIII êê Îéðîò-ìîнгол уруулары “барунгар”, “дзюнгар” (Жунгар) деген чоґ óðóóëóê 

áèðèêìåëåðãå êèðèøêåíäèãè ìààëûì. Ýòíîíèì àäåïêè èðåò ìîнãîë óðóóëàðûíûí êóðàìûíàí 

“байрин” формасында кездешери аныкталгандыгы ырас. Байриндер Чынãûç õàíäûí ñîë êàíàòòàãû 

àñêåðëåðèíèí êóðàìûíà êèðèøêåí (Ðàøèä àä-Äèí, Ò.I, Êí.I. -С.186). Ушул эле фарси автору 
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áààðèíäåðäè (áààðûí) òåãè òàçà ìîґãîë óðóóñó ýêåíäèãèí æàçàò (Ðàøèä àä-Äèí, Ò.I, Êí.II.-С.78). 

Ã.Å.Ãðóì-Ãðæèìàéëî èçèëä°°ë°ðІíä° áààðûíäàðäû (ìîíã.áàðèíäåð) íàñèëè ìîнãîë óðóóëàðû 

ýêåíäèãèí, àëàð XII ê. Ñåëåíãå äàðûÿñûíà æàìààòòàø àéìàêòàðäû áàéûðëàøêàíäûêòàðûí 

áåëãèëåéò (Êóçååâ 1974, 268). 1206-æ. ýíåñàéëûê êûðãûçäàð ×ûнãûç-õàíãà °çä°ðІíІí àðãàñûç áàø 

èéãåíäèêòåðèí áèëäèðèøêåí ñîґ, óëóó êàãàí àëàðäû áàðèí óðóóñóíàí ÷ûêêàí Õîð÷èíèí ýýëèãèíå 

á°ëІï áåðãåí. Àðèéíå, Ð.Ã.Êóçååâ êûðãûç æàíà áàøêûðëàðäûí êóðàìäàðûíäàãû áààðûíäàðäûí 

ýòíîãåíåòèêàëûê æàêûíäûêòàðûí (ýòíîíèìèÿëûê æàíà óðóóëóê ýí òàìãàëàðäàãû îêøîøòóêòàð) 

ýñêå àëûï, XII к. эле Жетисууга журò êîòîðóøêàí áààðèíäåðäèí áèð á°ëІãІ áàøêûð-òàáûíäàðäûí, 

àéðûìäàðû êûðãûçäàðäûí êóðàìûíà æóóðóëóøêàí äåãåí æІé°ëІІ ïèêèðèí àéòàò (Êóçååâ 1974, 

268). Áóë ïèêèð êûðãûç-áàøêûð ýòíèêàëûê òûãûç áàéëàíûøòàðûí äàãû áèð èðåò áåêåìäåéò. 

Àëáåòòå, Áîðáîðäóê Àçèÿäàãû áààðèíäåðäèí ê°ï÷ІëІê á°ëІãІ XII-XIII êê. ÷åãèíäå áàòûø òàðàïòû 

ê°çä°é æóðò êîòîðóøêàíäûãû ûðàñ. Êèéèí÷åðýýê, áàðèíäåð òåґèðòîîëóê ìîãîëäîðäóí êóðàìûíàí 

êóø÷ó, äóóëàò, ÷åðèê æ.á. óðóóëàð ìåíåí áèðãå ýñêåðèëåò (Þäèí 1965, 7-54). Ìîãîëèñòàíäûí 

êàëêûíûí äýýðëèãèí êûðãûçäàð òІç°ðІí ýñêå àëãàíäà, áààðèíäåð °ç àëäûí÷à ýòíîêîìïîíåíò 

êàòàðû êûðãûçäàðäûí êóðàìûíà XII-XIV êê. êå÷ ýìåñ êèðãåí äåãåí ïèêèð ÷ûíäûêêà æàêûíûðààê. 

Ýòíîíèìäèí àäåãåíäåãè òîëóê ìààíè-ìàçìóóíó òîòåìäèê àëãûð êóøòó àíûêòàøû äà ìІìêІí. 

Ýòíîíèì òîïîíèìèêàëûê àòàëûø êàòàðû äà áåëãèëІІ. Îø îáëóñóíóí Íîîêàò ðàéîíóíäà Áààðûí 

àòòóó àéûë áàð ýêåíäèãè ìààëûì (ÑÃÍÊ, 1988, 36). ÁІãІíêІ Êðûì æàðûì àðàëûíäàãû Áàðûí 

ýòíîòîïîíèìè îðòî êûëûìäàðäàãû êûðãûç æàíà ìîґãîë òèëäІІ óðóóóëàðäûí ìèãðàöèÿñûí 

чагылдырары ырас (караґûç: Ëåçèíà, Ñóïåðàíñêàÿ 1985, 81). Áóãà àòàëãàí æàðûì àðàëäàãû, ÒІøòІê 

Ìîëäàâèÿäàãû (Êûðãûç-Êûòàé, Êûðãûç-Ñóó, Ìàíãûò, Êîìðàò  Êîґóðàò æ.á.) ýòíîòîïîíèìäåðè 

äàëèë áîëî àëàðû àíûê.  

Äàðêàí - ÷åêèð ñàÿê óðóóñóíäàãû êІí÷óáàêòûí êóðàìûíäàãû óðóê (Àáðàìçîí 1956, 112). 

Äàðêàí. 1. Ñîãóøòóê êóðàëäàðäû æàñîî÷ó óñòà; 2. °òì. Àðäàêòóó, êàñèåòòІІ, ûéûê, êàäûðëóó, 

ñûéìûêòóó (ÊÒÒÑ, 239). Ìîíãîë òèëèíäå ò°ì°íêІ ìààíèëåðäå ÷å÷ìåëåíåò: Äàðõàí. I. Óñòà, 

óñòàêàíà; Äàðõàí 1. Ûéûê, àÿð, êîë òèéáåñ; 2. òàðûõ. Ìàìëåêåòòèê àð êàíäàé ìèëäåòêåðëèêòåí 

бошотулган эркин адам (Монгол орос толь, 1957, 143). Äàðõàíäàð îðòî êûëûìäàðäàãû ìîнãîë 

хандарынын сарайында “кол тийбес укугуна ээ болушкан” (Чареков 1990, 73; Æàíóçàêîâ 1982, 

136). Áàéûðêû òІðê äîîðóíäà òåìèð óñòà áèð ýëå ó÷óðäà øàìàíäûê æàíà êàãàíäûê ìèëäåòòè 

àòêàðãàíäûãûí àíûêòàãàí ôàêòûëàð áàð. Áóë ìèñàë òåìèð óñòàíûí êîîìäîãó ýýëåãåí îðäóí 

чагылдырган. “Манас” эпосунда Даркан деген эпизоддук кейипкер, áåëãèëІІ óñòà áàÿíäàëàò. 

Ýïîñòóí àéðûì âàðèàíòòàðûíäà Ìàíàñ І÷Іí Äàðêàí àê áîëîòòîí êûëû÷ æàñàï áåðåò ("Ìàíàñ". 

Ýíöèêëîïåäèÿ. Ò.I, 177). “Tarqan” - Э.Пуллиблэнктин пикиринде титул катары эзелки хунну 

äîîðóíàí ýëå áåëãèëІІ болгон. Кытайдын Хань äèíàñòèÿñûíûí äîîðóíäàãû õóííóëàðäûí 

“шаньюй” титулу кытай транскрипциясындагы “tarqan” ìààíèñèíå äàë êåëåò. Áóë òèòóë áàéûðêû 

òІрк доорунда да кенен колдонулган. Таш эстеликтердеги жазууларда Тонукук “бойла бага 

таркан”, ал эми Мочжо жана Дусифу “шад жана абгу” титулдарына ээ болушкандыктары 

÷àãûëäûðûëàò (Êëÿøòîðíûé 1964, 31). Этностук жана òîïîíèìèêàëûê àòàëûøòàð êàòàðû Äàðõàí 

(Тархан) кенен аймактык ареалды кучагына камтыйт. Этностук аталыш адегенде байыркы 

áóëãàð (áîëãàð) óðóóëàðûíûí êóðàìûíàí êåçäåøèï, êîíôåäåðàöèÿäàãû àðèñòîêðàòèÿëûê óðóó 

êàòàðû áåëãèëІІ áîëãîí. Àéðûì àáðîéëóó èçèëä°°÷Іë°ðäІí ýìãåêòåðèíäå ýòíîãåíåòèêàëûê 

жактан “тархан” этноними дунай болгарлары, âåíãåð, âîëãàëûê áîëãàðëàð, ÷óâàø æàíà 

башкырлардын ортолугундагы этностук байланыштарды чагылдырат (караґûç: Êóçååâ 1874, 342-

343). Этноним “дархат” формасында казак, îðäîñòóê ìîíãîëäîðäî æàíà òóâàëàðäà, äàðõàí 

(òàðõàí) âàðèàíòûíäà áІãІíêІ òІðêì°í, áàøêûðëàðäûí óðóóëóê êóðàìäàðûíàí êåçäåøåò 

(Æàíóçàêîâ 1982, 167; Ïîòàïîâ 1965, 50; Àòàíèÿçîâ 1988, 111; Ìîëäîáàåâ 1995, 183). ÒІðêì°í 

òèëèíäå áóë ñ°з “мамлекеттин алдында аткарган зор кызматы І÷Іí àéðûì ìèëäåòêåðëèêòåí 

бошотулгандар” маанисин тІøІíäІð°ò (Àòàíèÿçîâ 1988, 111). Æîãîðóäà êåëòèðèëãåí àéðûì 

мисалдар “дархан” с°çІíІн баштапкы мааниси “эркин”, “кол тийбес”, “милдеткерликтен бошотул–

гандар” дåãåíäè òІøІíäІð°ò äåãåí òûÿíàêêà êåëІІã° áîëîò. Äåìåê, áóë òåðìèí áàéûðêû ê°÷ì°í 

êîîìóíäàãû ñàëûêòàí áîøîòóëãàí, êàãàíãà æàêûí, ýðêèí àñêåð àäàìäàðûíûí ñîñëîâèåñèí 

òІøІíäІðã°í. Äàðõàí - ê°ë êûëààñûíäàãû àéûëäûí àòàëûøû êàòàðû ìààëûì (ÑÃÍÊ, 1988, 52). 

Êîґóðàò - êûðãûçäûí ýçåëêè óðóóëàðûíûí áèðè (Àáðàìçîí 1956, 120). Ýëäèê ñàíæûðàíûí 

ìààëûìàòòàðûíäà Áóëãàà÷ûëàð óðóóëóê òîáóíà, àéðûì âàðèàíòòàðûíäà îґ êàíàòêà êèðèøåðè 

áàÿíäàëûï æІð°т. Этностук аталыш XIII к. белгилІІ æàíà °ç êåçåãèíäå àçûðêû Ìîíãîëèÿíûí 

àéìàãûí áàéûðëàãàí êІ÷-êóáàòòóó, ê°ï ñàíäóó óðóóëàðäàí áîëãîí. Îøîë ó÷óðäàãû êîґóðàòòàðäûí 

óðóóëóê áèðèêìåñèíå áèð íå÷å èðè óðóêòàð êèðãåíäèãè ìààëûì. Àëàð ò°ì°íêІë°ð: èíêèðàñ, 
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îëêóíóò, êàðàíóò, êóíêóëóò (Ðàøèä àä-Äèí. Ò.I, Êí.I.-С.160-166). Ìîíãîë ñàíæûðàëàðûíäà Ê°ê 

Òåґèðäåí òàðàðû áàÿíäàëãàí êîґураттар (монг. “хонкират”) Чынãûç õàíäûí æàíà àíûí 

ìóðàñêîðëîðóíóí òóøóíäà õàí ñàðàéäà °çã°÷° ñûé-óðìàòòóó àáàëãà ýý áîëóøêàí. Óëóó êàãàí æàíà 

àíûí óðóóëàø òóóãàíäàðûíûí áàñûìäóó á°ëІãІ êîґóðàò êûçäàðûíà Іéë°íІøê°í. ×ûнгûç õàíäûí 

ýíåñè æàíà óëóó áàéáè÷åñè Á°ðòý êîґóðàò êûçäàðû áîëóøêàíû ìààëûì (Ðàøèä àä-Äèí, Ò.I, Êí.I.-

С.160-163; Òûíûøïàåâ 1929, 18; Æäàíêî 1950, 118). Àðèéíå, îðòî êûëûìäàðäàãû êîґóðàòòàðäûí 

êàéñûë òèë òîáóíäà ñІéë°ã°íІ илимде толук тактала элåê. Äåãåí ìåíåí, XI-XIII êê. òІðê-ìîíãîë 

этностук жуурулушу °ò° áàò æІðã°í ïðîöåññêå àéëàíãàíäûêòàí, àéðûì óðóóëàðäûí êàéñûë òèë 

òîáóíà êèðèøêåíäèãèí àíûêòîî °ò° êûéûíãà òóðàðû ûðàñ. Áóãà ê°÷ì°í òàáèãûé øàðò, 

ìàòåðèàëäûê ìàäàíèÿòòûí, êààäà-ñàëòòûí ІëãІë°ðІíä°ãІ, äèíèé-ìèôîëîãèÿëûê ê°ç 

êàðàøòàðäàãû æàëïû îêøîøòóêòàð, ÷àðáà æІðãІçІІä°ãІ æàëïûëûêòàð äà íåãèçãè ðîëäó îéíîãîí. 

Ìèñàëû, Àáóë Ãàçè Áàõàäóð-хан (XVI к.) “ТІрк санжырасында” (“Шежарайи-òІрк”) коґóðàòòàðäû 

íàñèëè ìîíãîë òèëäІІ óðóó ýêåíäèãèí æàçàò (Àáóë Ãàçè, 1906, 47-48). Áèðîê, àéðûì èëèêò°°÷Іë°ð 

°ç ìààëûìàòòàðûíäà êîґóðàòòàðäû òàçà òІðê òèëäІІ óðóóëàð ýêåíäèãèí äàëèä°°ã° 

àðàêåòòåíèøêåí (Íàâøèðâàíîâ 1926, Ò.III. -С.83). Коґóðàòòàð ÕIII ê. ×ûíãûç-õàíäûí аскердик 

æІðІøò°ðІí° °ò° æèãåðäІІëІê ìåíåí êàòûøûøêàí (Òûíûøïàåâ 1925, 18). Áóë óðóó êèéèí÷åðýýê, 

Батый хан негиздеген Алтын Ордонун мамлекеттик-ñàÿñèé òóðìóøóíäà äà °çã°÷° àáàëäû 

ýýëåãåíäèãè ìààëûì (Àòàíèÿçîâ 1988, 30). Áóë ôàêòûëàðäûí äýýðëèãè êîґóðàòòàðäûí ìîíãîë 

æàïûðûãûíûí òóøóíäà áàòûøêà æåð êîòîðãîíäóãóí ûðàñòàéò. Í.À.Àðèñòîâ Æó÷èëåðäèí 

ìàìëåêåòòèê-áàøêàðóó ñèñòåìàñûíäà, áàø èéãåí ýëäåðäè áàøêàðóóäà êîґóðàòòàð °çã°÷° 

óêóêòàðäû àëóóãà æåòèøèøêåíäèãèí æàçàò. Àëòûí Îðäîíóí òààñèðëІІ õàíû Òîêòîíóí àÿëû äà 

óøóë óðóóäàí ÷ûêêàíäûãû ìààëûì (Êóçååâ 1974, 182). Äàë óøóë òІçІëã°í òàðûõûé øàðòòàðäà 

áàø èéãåí ýëäåðãå, óðóóëàðãà æàëïû êîґóðàò ýíòàìãàñû òàðàëà áàøòîîñó ìІìêІí. Àíòêåíè, áóë 

ïèêèðãå Àëòûí Îðäîíóí áàøêàðóó÷ó ò°á°ëä°ðІíІí, êèéèí÷åðýýê ìåçãèëäåãè êàçàê 

ñóëòàíäàðûíûí óðóóëóê áåëãè êàòàðû óøóë ýíòàìãàíû êàáûë àëûøêàíäûêòàðû äàëèë áîëî àëàò. 

Ìààëûìàòòàð êîґóðàòòàðäûí °çä°ðІíІí áèðèìäèãèí êàòààë òàðûõûé øàðòòàðäà äà ñàêòàï 

êàëûøêàíäûãûí àíûêòàéò (Êóçååâ 1977, 182). Этностук аталыштын параллелдери казак, 

êàðàêàëïàê, °çáåê, áàøêûð, íîãîéëîðäóí óðóóëóê êóðàìäàðûíäà áàð (Òûíûøïàåâ 1925, 18; 

Æäàíêî 1950, 118; Êàðìûøåâà 1976, 90-93; Êóçååâ 1974, 181-183; Êåðåéòîâ 1994, 17-18). Ìûíäàí 

ñûðòêàðû, ó÷óðäà ìîíãîëäîðäóí è÷èíäå - “гунгир”, ”гунграт”, ñàðû óéãóðëàðäà - “конграт” аттуу 

óðóêòàð áàð ýêåíäèãè áåëãèëІІ (Ëåáåäåâà 1958, 222-224; Òåíèøåâ 1962, 62). Этнокомпонент 

êûðãûçäàðäûí êóðàìûíà Ñàÿí-Àëòàéäà ìîíãîë òèëäІІ æ.á. óðóóëàð ìåíåí êîøóíà æàøàãàí 

ó÷óðäà ýëå êèðІІñІ ûêòûìàë. 

Ýòíîíèìäèí ìààíèñè áîþí÷à èëèì ÷°éð°ë°ðІíä° áèð êàòàð êàé÷û ïèêèðëåð áàð. Àéðûì 

àâòîðëîð ýòíîíèìäè òІç ýëå êîґóð òІñê° (êîґóð  àò  ò; -ò ìîíãîë òèëäåðèíäå ê°ïòІê ìààíèíè 

àíûêòàéò) áàéëàíûøòûðûøñà (êàðàґûç: Íàâøèðâàíîâ 1929, Ò.III.-С.83), Ñ.Ì.Àáðàìçîí ýí÷èëІІ 

àòòûí ÷ûãûø òåãèí æûëêûëàðäûí òІñІí° êàðàòà á°ëІíã°í àñêåðäèê òîïòóí àòàëûøûíà 

æàêûíäàòàò (Àáðàìçîí 1946, 129). Àë ýìè Абул Гази хан (XVII к.) этностук аталыштын келип 

÷ûãûøûí ìîíãîë ñàíæûðàëàðûíäà ýñêåðèëãåí ×óðëûê Ìýðãýí Õîíõèðàòêà áàéëàíûøòûðàò 

(Àáóë Ãàçè, 1906, 47) æ.á.ó.ñ. Êûðãûç èëèìïîçäîðóíóí äýýðëèãè áèçäèí áààìûáûçäà, 

Ñ.Ì.Àáðàìçîíäóí ïèêèðèí êîëäîï êåëèøåðè ìààëûì. Àðèéíå, этностук аталыштын мааниси 

áîþí÷à áèçäå áàøêà÷à, òàãûðààê àéòêàíäà, èëèìèé íåãèçäІІ äàëèëäåð áàð. Ìîíãîë òèëèíäå 

"õîíäõóð" - ÷óґêóð, îéäóґ, êàçûëãàí òåðåґäåòèëãåí æåð; áóðÿò÷à "õîíõîð" - òåðåґäåòèëãåí, 

÷óґêóð, îéäóґ, êîêòó-êîëîò ìààíèëåðèí òóþíòàò (êàðàґûç: Ìîë÷àíîâà 1979, 242). Õîíqõè÷  àt ; -ò 

(at) ìîíãîë òèëäåðèíäå ê°ïòІê ìààíèíè àíûêòàãàí ñ°ç æàñîî÷ó ìІ÷°. Ìèñàëû, îéðîò, ä°ðá°ò, 

°ë°ò, òàé÷èóò æ. á., äåìåê, ýòíîíèì æûëêûíûí òІñІí ýìåñ, “ойдуґ, êîëîòòóó æåðäå, °ð°°íä° 

жашагандар” маанисин туюнтат. Кыргыздын мундуз уруусунун курамындагы “коткор”(мундуз) 

ýòíîíèìè äà áóðÿò-монгол тилдеринде “ойдуґäàãû, òІçäІêò°ãІ мундуздар” маанисин берет. 

Òîïîíèìèêàëûê àòàëûøêà áàéëàíûøòóó êåëèï ÷ûêêàí óðóó (óðóê) àòòàðû êûðãûç 

ýòíîíèìèÿñûíäà áèð òîï ñàíäà êåçäåøåðè ìààëûì. Õàêàñ ýòíîãðàôû, ïðîôåññîð Â.ß.Áóòàíàåâ 

ñóíóø ýòèï æІðã°í Õîíãîðàé, Конгурай термини “ойдуґ”, “°ð°°н”, “тереґдик” маанисин аныктайт 

äåñå áîëîò.  

Êàðàêóíàñ - æîðó óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àáðàìçîí 1960, 117). Qaraqunas - 

áàéûðêû òІðê äîîðóíàí àäàìäûí ýí÷èëІІ àòû êàòàðû áåëãèëІІ (ÄÒÑ, 425). Êàðàãóíàñ (êàðàóíàñ) - 

Ðàøèä àä-Диндин “Тарыхтар жыйнагында” (“Жами ат-Таварих”) монãîëäîðäóí ñóëäóç óðóóñóíóí 

êóðàìûíäàãû óðóê êàòàðû ýñêåðèëåò (Ðàøèä àä-Äèí, Ò.I. Êí.I, -С.175). С.М.Абрамзон этностук 

àòàëûøòûí êàíàòòóó êóøêà áàéëàíûøòóó êåëèï ÷ûêêàíäûãûí æàçàò (Àáðàìçîí 1946, 130). 
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Êàðàêóíàñ - áóòó ìåíåí ìîéíó óçóí, èëåãèëåê ñûÿêòóó êåëãèí êóø (ÊÒÒÑ, 595). Áóë ýòíîíèì 

Ôåðãàíà °ð°°íІíä° áàéûðëàøêàí òІðêò°ðäІí (ó÷óðäà áóë ýòíîãðàôèÿëûê òîïòîðäóí êûðãûç, 

°çáåê æ.á. êóðàìäàðûíà æóóðóëóøó ïðîöåññè æІðІІä°) êóðàìûíäà äà áàð ýêåíäèãè àíûêòàëãàí. 

Óøóë ýëå ñ°ç ìåíåí XIII-XVII êê. Ìàâåðàííàõð ÷àãàòàéëàðûíûí ëàêàï àòû áåëãèëІІ áîëãîí. 

Ìûíäàí ñûðòêàðû, XV к. моголдор (Моголстандыктар) теги аралашкан адамдарды “караунас  

карагунас ” деп аташчу (Губаева 1983, 71; Àòàíèÿçîâ 1988, 47). Ñ.Àòàíèÿçîâ òІðêì°íä°ðä°ãІ 

“гарнас” этнономи учурда “аралаш”, “конгломерат” маанисин аныктарын жазат (Àòàíèÿçîâ 1988, 

47). Äåìåê, áóë ñ°ç îðòî êûëûìäàðäàí àäàìäàðäûí, óðóóíóí ýí÷èëІІ àòû, айрым этностук 

òîïòîðäóí (÷àãàòàéëàð - Î.Ê.) ëàêàï àòòàðû êàòàðû áåëãèëІІ áîëóï êåëåò. Àðèéíå, òІïêІ ìààíèñè 

“топ”, “жыйын”, “конгломерат”, “курама эл, урук” деген бул с°çäІí êàíàòòóó êóøòóí äà àòûí 

òóþíòóøó êîøóì÷à èëèêò°°ë°ðäІ òàëàï êûëàò.  

Àõíà - Êàðàòåãèíäåãè ìóíãóøòàðäûí êóðàìûíäàãû óðóêòóí àòàëûøû (Àáûøêàåâ 1965, 15). 

Ýòíîíèì òІðê-монгол тилдеринде “ухна”, “охна”, “оона” формаларында айтылуусу толук мІìêІí. 

Óõíà -монголчо “теке”, “талаа эчкиси” маанисин тІøІíäІð°ò (Шåðáàê 1961, 118-119). Áóë òåðìèí 

áІãІíêІ áóðÿò-монгол тилдеринде “огоно” тІðІíä° äà àéòûëàðû ìààëûì. À.Ì.Шåðáàê áóë 

терминдин кыргыз тилинде “она” формасында календарлык айлардын аталышы катары ñàêòàëûï 

êàëãàíûí áåëãèëåéò. Ýòíîíèìäèí ÷ûãûø òåãè òîòåìäèê íåãèçãå áàéëàíûøòóó ýêåíäèãèí àíûí 

æûëäûí àé àòàëûøòàðûíäà ñàêòàëûøû äà áûøûêòàéò. Ìûíäàí ñûðòêàðû, ýòíîíèìäèí ïàðàëëåëè 

Îõíà ôîðìàñûíäà êàëê æàøàãàí èðè àéûëäûí àòàëûøû êàòàðû ìààëûì (Áàòêåí îáëóñó, Êàäàìæàé 

ðàéîíó). 

Àðäàé - áàðãû, ñàðóó óðóóëàðûíûí êóðàìûíäàãû óðóêòàð (Àáðàìçîí 1956, 107). 

Ñ.Ì.Àáðàìçîí æîãîðóäàãû àðäàé ýòíîêîìïîíåíòòåðèí êûðãûçäàðäûí êóðàìûíà XII-XIV êê, 

òàãûðààê àéòêàíäà, ìîíãîë жапырыгынын ìåçãèëèíäå êåëèï êèðãåí äåãåí ïèêèðèí àéòàò 

(Àáðàìçîí 1990, 58). Êûðãûç ýòíîíèìèÿñûíäà ìîíãîë êàòìàðû áèð òîï ñàíäóó ýêåíäèãè 

àíûêòàëãàí. 

Á°° íàéìàí - íàéìàí óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû èðè óðóêòàðäûí áèðè (Àòòîêóðîâ 1995, 

189). Этнонимдин биринчи компоненти ”б°°” - áóðÿò-монгол тилдеринде “бакшы”, “шаман” 

маанилерин туюнтат (Монгол орос толь, 1957, 81). Ìîíãîë òèëäІІ ýëäåð, òІøòІê òóâàëàð 

шаманды “б°°” деп аташары белгилІІ (Ìîëäîáàåâ 1995, 246). Êûðãûç÷à á°°/á°é/á°éІ/á°é°í/-

“уулу ж°ðã°ìІш” деген маанини туюнтары маалым (Юдахин, 150). Ýêèí÷è êîìïîíåíòè - 

“найман” бурят-монгол тилдеринде “сегиз” санын билдирет (Монгол орос толь, 1957, 259). 

Этностук аталыш кыргыздарда байыртадан белгилІІ áîëóï êåëãåí æàíà àíûí æàøîî 

îáðàçûíûí, êààäà-ñàëòûíûí, ìàäàíèÿòûíûí àæûðàãûñ áèð á°ëІãІ áîëãîí øàìàí äèíèí 

(øàìàíèçì) ÷àãûëäûðàðû øåêñèç. Ïàðàëëåëè áІãІíêІ тувалардын курамынан “б°-ханайкин” 

àòòóó óðóê àòàëûøû êàòàðû ó÷óðàéò (Äóëîâ 1956, 122). 

Áîêîé - ÷åêèð ñàÿê óðóóñóíäàãû êóðìàíêîæîíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àáðàìçîí 1956, 

111). Àíòðîïîýòíîíèì. Áîêîé- монгол тилинде (монг. “бохой”) карышкырдын табу (тыюу) 

салынган аталышын туюнтат (Монгол орос толь 1957, 77). ÒІøòІê Ñèáèðäèí òІðê, ìîíãîë 

òèëäІІ ýëäåðèíäå æàïàéû àґ æàíûáàðëàðäû, êàíàòòóó êóøòàðäû ýôåìèçì ìåíåí àòîî êåíåí 

òàðàëãàíäûãû ìààëûì. Ìèñàëû, аюуну “авагай”, “тайганын ээси” деп аташары белгилІІ. 

Õàêàñòàðäà óóðóëàðãà êàðøû êàðûøêûðäûí òàðàìûøûíäà (ïІІð ñèðè) °çã°÷° êІ÷ áàð äåãåí 

èøåíèì òàðàëãàí æàíà àë êûðãûçäàðäà äà áåëãèëІІ болгондугу ырас. Хакастар “пІІð - ÷èð 

хулахтыг” же карышкыр жер тыґøîî÷ó êàñèåòêå ýãåäåð, àíû °ç àòû ìåíåí ÷àêûðóó êàïèëåò 

êûðñûê àëûï êåëåò äåï èøåíèøåò (Áóòàíàåâ 1999, 99). 

Á°ã°í°ê - ìîґîëäîð óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àáðàìçîí 1956, 111). Ê.Ê. Þäàõèí 

“саргыч тІñòІІ чымын” маанисинде чечмелейт (Юдахин, 149). Á°ã°í°ê – ìàëäàðäûí êàíûí ñîðóï, 

÷àãóó÷ó ÷ûìûí (ÊÒÒÑ, 178). Ñ°çäІí áèð ìààíèñè ëàêàï àòòû äà òóþíäóðóøó ûêòûìàë. Àë ýìè 

ìîíãîë òèëäІІ элдерде “б°°ãí°х” - “чогулуу, æûéíàëóó, òîïòîøóó, áèð òîï, жыйын” деген 

ìààíèëåðäè òІøІíäІð°т (Монгол орос толь, 1957, 81). Áîëæîëó, ýòíîíèìäèí áàøòàïêû ìààíèñè 

“топ”, “жыйын”, “урук”, “уруу” дегенди аныкташы да ыктымал. Мисалы, “ок” (“он ок”), “кармыш” 

ñûÿêòóó òåðìèí-ýòíîíèìäåð áàéûðêû òІрк (кыргыз) тилдеринде “уруу”, “урук”, óðóóëóê áèðèêìå 

“топ”, “жыйын” деген с°çä°ðã° ñèíîíèìäåð êàòàðû êîëäîíóëãàíäûãû ìààëûì. Ýòíîíèìäèí 

ïàðàëëåëè êàçàêòàðäûí êóðàìûíäà äà áàð (Æàíóçàêîâ 1982, 167). 

Äóóëàò - ñàÿê óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê àòàëûøû (Àáðàìçîí, 113). Ýòíîíèì êûòàé 

жыл баяндарында “ну - ëà  íóî (lo)-lat” формасында чагылдырылат. Дуулаттардын орто 

êûëûìäàðäà êàéñûë ýòíèêàëûê ÷°éð°ã° òààíäûê áîëãîíäóãó èëèì ÷°éð°ñІíä° òàêòàëà ýëåê (Çóåâ 
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1960, 118). Ðàøèä àä-Äèí °ç ýìãåãèíäå äóóëàòòàðäûí ×ûíãûç-õàíãà æàíà àíûí ìóðàñêîðëîðóíà 

ñîþçäàø áîëãîíäóãóí áàÿíäàéò (Ðàøèä àä-Äèí, Ò.I. Êí.I. -С.193). Болжолу, äóóëàòòàð XIII ê. 

áèðèí÷è æàðûìûíäà ìîíãîë óðóóëàðûíûí íåãèçãè òîëêóíó ìåíåí Îðòî Àçèÿãà æàíà àãà ÷åêòåø 

àéìàêòàðãà æóðò êîòîðóøêàí. XIV ê. òàðòûï äóóëàòòàð Ìîãîëèñòàíäûí ýґ êóáàòòóó óðóóëàðûíûí 

áèðè áîëãîíäóãó áåëãèëІІ (Þäèí 1965: -Âûï.III. -С.53-54). Ìîãîëèñòàíäûí êàëêûíûí äýýðëèê 

á°ëІãІí êûðãûçäàð òІçã°íäІãІ маалым. Этностук компонент кыргыздардын курамына Моголстан 

мамлекетинин доорунан кеч эмес кирген десе болчудай. “Дуулат” этнониминин параллелдери 

êûðãûç óðóóëàðûíûí êóðàìäàðûíàí êàéäóóëàò (ñàÿê), ìåґäóóëàò (êóø÷ó); àë ýìè êàçàê æàíà 

°çáåêòåðäå äóãëàò//äîãëàò ôîðìàëàðûíäà êåçäåøåò. Òààíûìàë èëèêò°°÷І Þ.À.Çóåâ ýòíîíèìäè 

ìîíãîë÷îäîí êîòîðóï, “дулан  дулат” - “аксак” маанисинде аныктама берет (Зуев 1960, 118). 

Ä°ðá°í - òûíûìñåéèò óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê. Ä°ðá°ò (äýðáýò) ìîíãîë òèëäІІ 

элдерде “т°рт” деген санды аныктары маалым. Этностук аталыштын келип чыгышын орто 

êûëûìäàðäûí êå÷êè ìåçãèëäåðèíäåãè Æóíãàð õàíäûãûí íåãèçä°°ã° êàòûøêàí ä°ðá°òò°ð ìåíåí 

ïàðàëëåëь кароого болот. Д°ðá°òò°ð °ç ó÷óðóíäà (XVII ê.) (äýðáýòòåð) õîøîóò, õîéò, çþíãàðëàð 

ìåíåí áèðäèêòå Îéðîò(Æóíãàð) õàíäûãûí íåãèçäåøêåí (Àâëÿåâ 1987, 112). Àéðûì èçèëä°°÷Іë°ð 

äàðåêòІІ áóëàêòàðäûí íåãèçèíäå Îéðîò (Æóíãàð) õàíäûãûí íåãèçä°°ã° êûðãûçäàð æèãåðäІІëІê 

ìåíåí êàòûøûøûï, áàøêû ðîëäó îéíîãîí äåãåí íåãèçäІІ èëèìèé òûÿíàêòû êûòàé æàçìà 

áóëàêòàðûíäàãû ìààëûìàòòàðãà òàÿíûï àéòûøàò (êàðàґûç: Áåéøåíàëèåâ 1988, 7-9). Ä°ðá°òò°ð 

Âолга боюндагы калмактардын (“халымыг”, “халимаг”) кийинки эл болуп калыптанышында да 

àêòèâäІІ êàòûøòû. Ä°ðá°í (ä°ðá°  ò) ýòíîíèìè òûíûìñåéèòòåðäèí êóðàìûíà ýòíîêîìïîíåíò 

êàòàðû Áàòûø Êûòàéäû áàéûðëàãàí ìåçãèëäå êèðІІñІ ìІìêІí. Ïàðàëëåëè àëòàéëûêòàðäûí 

(àëòàé-кижи) курамынан “дербет” формасында кездешет (Потапов 1969, 23). 

Æàëàéûð - ñîëòî óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àáðàìçîí 1956, 113). Æàëàéûðëàð îðòî 

êûëûìäàðäà (Õ-ÕI êê.) Ìîíãîëèÿäà Îíîí äàðûÿñûíà æàìààòòàø áàéûðëàãàí èðè óðóóëàðäûí 

áèðè áîëãîíäóãó ìààëûì. Àéðûì ìààëûìàòòàðäà æàëàéûðëàðäûí êóðàìû îí óðóêòàí òóðãàíäûãû 

÷àãûëäûðûëàò: 1. æàò, 2. òóêàðàóí, 3. íèëêàí, 4. òóëàíãèò, 5. øàíêóò, 6.òóðà æ.á. (Ðàøèä àä-Äèí, Ò.I, 

Êí.I. -С.92-93). Æàëàéûðëàð ×ûíãûç-õàíäûí æåґèï àëóóëàðûíà °çã°÷° ñàëûì êèðãèçèøêåíäèãè 

ìààëûì. Àáóë Ãàçè æàëàéûðëàðäû íàñèëè ìîíãîë òèëäІІ óðóóëàð ýêåíäèãèí áåëãèëåéò (Àáóë Ãàçè 

1906, 53-54). ×ûíãûç- õàíäûí æàíà àíûí ìóðàñêîðëîðóíóí ìåçãèëèíäå æàëàéûðëàð ò°ðò òîïêî 

àæûðàï êàëûøêàí. Áèðèí÷è á°ëІãІ Ìîíãîëèÿ ìåíåí Êûòàéäà, ýêèí÷èñè Æó÷è (Жоочу)õàíäûí 

òóêóìäàðûíà ýí÷è êàòàðû òàðàòûëûï áåðèëñå, І÷Іí÷І á°ëІãІ ×ûð÷ûê ìåíåí Àíãðåíäèí 

àéìàãûíäà êèéèíêè Æàëàéûð îðäîñóí òІçІøê°íІ áåëãèëІІ (Òûíûøïàåâ 1925, 6). Àë ýìè ò°ðòІí÷І 

á°ëІãІ Õóëàãóëàð ìåíåí áèðäèêòå Èðàíäà ìîíãîë áèéëèãèí îðíîòóøêàí (àòàëãàí ýìãåê, 6-бет). 

Жалайырлардын Жетисуудан Орто Азиянын батыш тарабын ê°çä°é æóðò êîòîðãîí ìåçãèëè ÕIII 

ê. ýêèí÷è æàðûìûíà òààíäûê äåãåí ê°ç êàðàøòàð áàð (Ãðåêîâ, ßêóáîâñêèé 1950, 297). Àðàá 

òèëèíäå æàçãàí Èáí Àðàá-øàõòûí áåðãåí ìààëûìàòòàðûíà êàðàãàíäà ×àãàòàé óëóñóíäà êІ÷-

êóáàòòóó ò°ðò óðóó áîëãîí: Àëàð àðëàò, æàëàéûð, êàó÷èí, áàðëàñòàð ýëå (Ñóëòàíîâ 1982, 11). Àêñàê 

Òåìèð áèéëèê ÷ûëáûðûí êîëãî àëàðäà æàëàéûðëàð àëãà÷, àíû êîëäîøóï, êèéèí÷åðýýê àíûí 

äóøìàíäàðû (Àêñàê Òåìèð) äóóëàòòàð òàðàïêà îîï êåòèøêåí (Òûíûøïàåâ 1925, 6). 1376-æ. °çІí° 

áàø èéãèñè êåëáåãåí æàëàéûðëàðäû Àêñàê Òåìèð æàçàëàï, êóóï òàðêàòêàíû ìààëûì. Óøóíäàí 

ñîґ, áóë óðóó áèð êàòàð ýìèðëåðäèí ýýëèêòåðèíå á°ëІíІï áåðèëãåí æàíà æàëàéûðëàðäûí óëóñó 

óøóë îêóÿëàðäàí ñîґ, °ç æàøîîñóí òîêòîòêîí (Бартольд Â.Â. Соч. Т.II, ×.II. -С.49). Òàòààë 

òàãäûðãà êàáûëûï, ÷à÷ûðàãàí æàëàéûðëàðäûí àéðûì á°ëІêò°ðІ Òåґиртоо тарапка ооп, 

êûðãûçäàðäûí êóðàìûíà äàë óøóë ìåçãèëäåðäå êèðІІñІ ìІìêІí. Àðèéíå, ÕIII ê. ÷åéèí ýëå 

êûðãûçäàð ìåíåí àëàêàëàø áîëóøêàíäûêòàðû àæåï ýìåñ. Ýòíîíèìäèí ïàðàëëåëäåðè ìîíãîë, 

áóðÿò, °çáåê, êàçàêòàðäûí óðóóëóê êóðàìäàðûíäà сакталып келет. “Жалайыр”-êîêòó àòàëûøû 

êàòàðû ÒІøòІê Ìîëäàâèÿíûí òîïîíèìèêàñûíäà ÷àãûëäûðûëàò (Áàñêàêîâ 1964, 487). Óøóë ýëå 

àéìàêòà Êûðãûç-Êûòàé, Êûðãûç-Ñóó æ.á. ãèäðîíèìäåð êåçäåøåðè áàéêàëãàí. 

Êåðåèò – ä°°ë°ñ óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû èðè óðóêòàðäûí áèðè (Àáðàìçîí, 119). Этностук 

àòàëûøòûí ïàðàëëåëäåðè òІðê-монгол элдеринде °ò° êåíåí òàðàëãàí. Ýòíîíèì ìîíãîëäîðäî - 

“кирей”, íîãîé, êàðàêàëïàê, êàçàêòàðäà - “керей”, “кереит”, “керейли” формаларында кездешåò 

(Лåáåäåâà 1958, 224; Êåðåéòîâ 1994, 13; Áóòàíàåâ 1999, 44; Æàíóçàêîâ 1982, 169-170, Àòàíèÿçîâ 

1988, 48). Ìîëäàâèÿíûí òІøІòІãІíä°ãІ Êåðåèò-Ìóíãà, Êèðåèä òîïîíèìäåðè îðòî êûëûìäàðäàãû 

êåðåèòòåðäèí êàëòûðãàí èçèí ÷àãûëäûðàò (Áàñêàêîâ 1964, 13). Èçèëä°°÷Іë°ðäІí àéðûìäàðû 

ýðòå îðòî êûëûìäàðäàãû êåðåèòòåð ìîíãîë òèëäІІ áîëóøêàíäûãûí áåëãèëåøåò. Êåðåèòòåð Õ-ÕI 

êê. ìîíãîë òèëäІІ óðóóëàðäûí è÷èíäåãè ýґ êóáàòòóó óðóóëàðäàí áîëãîí (Àâëÿåâ 1984, 378). Õ ê. 
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êåðåèòòåð Ãîáèäåí ÷ûãûø òàðàïêà êàðàé áàøûíäà õàí áèéëèãè òóðãàí èðè óðóóëóê áèðèêìå 

êàòàðû áåëãèëІІ áîëóøêàí (Êåðåéòîâ 1994, 15). Àðèéíå, ýíåñàéëûê êûðãûçäàðäà äà êåðåéèò àòòóó 

óðóó áîëãîíäóãóí àíûêòàãàí äàëèëäåð áàð. Êåðåèòòåð (õàêàñ÷à - êåðåéò) ýíåñàéëûê 

êûðãûçäàðäûí Èñàð óëóñóíà êèðèøêåí æàíà 1703-æ. Æóíãàðèÿãà çîðäóê ìåíåí ê°÷ІðІëã°í 

êûðãûçäàðäûí áèð óðóóñó áîëãîí (Áóòàíàåâ 1999, 44). Áîëæîëó, ÕI-ÕII êê. êåðåèòòåð Îíîí æàíà 

Êåðóëåí äàðûÿëàðûíûí îðòîëóãóí áàéûðëàøêàí (Öûäåíäàìáàåâ 1976, 25-26). ÕIII ê. Ðàøèä àä-Äèí 

êåðåèòòåðãå àçûðêû Ìîíãîëèÿíûí ÷ûãûø òàðàáû, àíäàí àðû Óëóó Êûòàé ñåïèëèíå ÷åéèíêè 

àðàëûêòàãû áèð íå÷å óðóóëàðäû áàø èéäèðãåíäèãèí ìààëûìäàãàí (Ðàøèä àä-Äèí, Ò.I. Êí.1.-С.27-

28). Êåðåèòòåðäèí æîë áàø÷ûñû Öçèнь èìïåðàòîðóíàí Âàí-õàí òèòóëóí òèòóëóí êàáûë àëãàí 

(Êåðåéòîâ 1994, 15). 1203-æûëû ×ûíãûç-õàí êåðåèòòåðäè æàґû òІïò°ëІï æàòêàí ê°÷ì°í 

èìïåðèÿãà áàø èéäèðåò. Õðèñòèàí (íåñòîðèàí) äèíèí òóòóíóøêàí êåðåèòòåðäèí ÕIII ê. êèéèíêè 

òàðûõûé òàãäûðû ìîíãîë òèëäІІ óðóóëàð ìåíåí àæûðàãûñ æІðäІ (Òûíûøïàåâ 1925, 12). Óøóë 

òàðûõûé îêóÿëàðäàí ñîґ, ìîíãîë óðóóëàðûíûí íåãèçãè òîëêóíó ìåíåí êåðåèòòåð áàòûøòû êàðàé 

æóðò êîòîðóøêàí. Êûðãûç-ìîíãîë ýòíèêàëûê-ìàäàíèé àëàêàëàðû ÕI ê. áàøòàï °íІã° áàøòàãàíû 

маалым. Кереиттер этностук компонент катары кыргыздардын курамына ХII-ÕIII êê. êå÷ ýìåñ 

êèðãåí. Æàґû òІçІëІï, êàëûïòàíûп жаткан этностук-ìàäàíèé êûðäààëäà êåðåèòòåð êûðãûç, 

êûï÷àê, îãóç òèëäІІ óðóóëàðäûí êóðàìäàðûíà ñèґå áàøòàãàí äåñå áîëîò. Êåðåèòòåð êèéèí÷åðýýê, 

Îðòî Àçèÿíûí ñàÿñèé îêóÿëàðûíà æèãåðäІІ êàòûøûøêàíäûãû ìààëûì. Í.À.Àðèñòîâ Õàéäó 

õàíäûí àñêåðëåðèíèí áàñûìäóó á°ëІãІí êåðåé æàíà íàéìàí óðóóëàðû òІçã°íäІãІí áåëãèëåéò 

(Òûíûøïàåâ 1925, 14). Òàðûõ÷û Ìóõàììåä Õàéäàðäûí æàçãàí ìààëûìàòòàðûíà êàðàãàíäà, 

êåðåèòòåð Óëóêáåêòèí 1425-æ. Ìîãîëèñòàíãà æàñàãàí æîðòóóëóíäà ýñêåðèëåò. Ìîãîë àñêåðëåðè 

òІíäІê æå áàòûø òàðàïêà æîðòóóë æàñàøñà, àñêåðëåðäåãè êîìàíäà÷ûëûê îґ êàíàòòàãû êåðåèò, 

÷îðîñ, äîõòóéëàðãà ûéãàðûëàð ýëå (Þäèí 1965, 53). Этностук аталыштын чечмелениши боюнча 

áèð êàòàð ê°ç êàðàøòàð áàð. Îáîëó, этностук аталыш Саян-Àëòàé òîî êûðêàëàðûíà êàíàòòàø 

àêêàí Êèðåé ñóóñóíà áàéëàíûøòóó êåëèï ÷ûãàò äåãåí ê°ç êàðàøòû Í.À.Àðèñòîâ àéòêàí (Àðèñòîâ 

1894, 354). Àáóë Ãàçè Áàõàäóð õàí ýëäèê ýòèìîëîãèÿãà òàÿíûï, “кара кой” деп чечмелейт (Абул 

Ãàçè 1906, 42). Íîãîé èëèìïîçó Ð.Êåðåéòîâ Íîãîé îðäîñóíóí, ñîґêó íîãîé ýòíîñóíóí 

êàëûïòàíûøûíäà íåãèçãè ðîëäó îéíîãîí êåðåèòòåðäèí ýí÷èëІІ атына “кара ит”, ”чоґ ит” 

ìààíèñèíäå àíûêòàìà áåðèï, òåãèí áàéûðêû òîòåìäèê æàíûáàð èòêå áàéëàíûøòûðàò (Êåðåéòîâ 

1994, 13). Áåëãèëåé êåò÷І ìàñåëå, êåðåèòòåðäèí áàòûøêà îîãîí áàñûìäóó áІëІãІ ÕIV-ÕVI êê. 

êàðàòà êûï÷àê òèëäåðèíèí áèð äèàëåêòèñèíäå ñІéë°п калышкан десе болот. “Кереит” с°çІ 

êàëìàê-монгол тилдеринде “каргалар” маанисин туюнтат. Монголтаануучу Г.О.Авляев бир катар 

èëèêò°°ë°ðäІí æûéûíòûãûíäà ýòíîíèì òîòåìèñòèê òІøІíІêòІí òààñèðè àñòûíäà êàëûïòàíãàí 

äåãåí ê°з карашка токтолот (Авляев 1984, 379). 

Кодогочун - мунгуш уруусундагы жагалмай тамганын курамындагы ири уруктардын бири 

(Аттокуров 1995, 86). Кодогочун - Ноокат районундагы айылдын аталышы катары (этнотопоним) 

белгилІІ. С.М.Абрамзон кодогочун уругун кыргыздардын курамына кирген орто кылымдардагы 

монгол этнокомпоненти катары караган пикирин айтат (Абрамзон 1990, 58). Ойроттордун 

(жунгарлардын) ХVII-ХVIII кк. тарыхын чагылдырган жазуу булагы “Илэтхэл шастирде”-

“хотохочин” калмак санжыраларындагы жунгар хандарынын тІпкІ ата-бабаларынын бири катары 

баяндалат (Санчиров 1990, 53). Этнонимдин так мааниси азырынча аныктала элек. Арийне, 

С.М.Абрамзондун монгол компоненти ж°нІнд°гІ пикири айрым илимий негиздІІ тактоолорго 

муктаж. 

Êóðàìà - ñîëòî, òåéèò óðóóëàðûíûí êóðàìäàðûíäàãû óðóê àòòàðû. Ýòíîíèìäåðäèí 

ïàðàëëåëè °çáåê æàíà êàçàêòàðäà áàð ýêåíäèãè ìààëûì (Êàðìûøåâà 1976, 208; Ôàéçèåâ 1961, 232-

239; Æàíóçàêîâ 1982, 170). Àéðûì èçèëä°°÷Іë°ð (À.Ï.Îêëàäíèêîâ æ.á.) ýòíîíèìäèí ÷ûãûø òåãèí 

(êóðàìà÷èíäåð) áàéûðêû òІðê äîîðóíà áàéëàíûøòûðûøàò. Áóë óðóó áàéûðëàãàí àéìàêòàãû 

æåðäåí òàáûëãàí ðóíèêàëûê æàçóóëàð äà áóãà ìèñàë áîëî àëàò (Áåðòàãàåâ 1970, 128 ). Àòàëãàí 

байыркы уруунун урпактары “курамша  курамчи” деген ат менен Эхирит-Áóëàãàò àéìàãûíäàãû 

áóðÿòòàðäûí êóðàìûíäà ñàêòàëûï êàëãàí. Ò.À.Áåðòàãàåâ °ç èçèëä°°ë°ðІíä° êóðàìàëàðûíûí 

òåãèí ìîíãîë òèëäІІ óðóóëàðäûí ÷°éð°ñІí° таандык жана “кура - õ  õóðà -х” - “жыйналуу”, 

“биригІІ” маанисин аныктарын белгилейт (к°ðñ°òІëã°í ýìãåê, 128-129 бет). Хурамша  êóðàì÷à; - 

÷èí  - ÷à  øàí  - øà; - ÷èí ìІ÷°ñІ ìîíãîë òèëäåðèíäå êåñèïòè, êûéìûë-àðàêåòòè àíûêòàéò. 

Äåìåê, õóðàìøà  êóðàì÷à  êóðàì÷èí ýòíîíèìè áóðÿò-монгол тилдеринде “бир кесипке 

íåãèçäåíãåí àäàìäàðäûí òîáó, жыйыны” маанисин туюнтат. БІãІíêІ êІíä° °çáåêòåðäèí 

êóðàìûíà æóóðóëóó ïðîöåññè æІðІï æàòêàí, °çІíІí àíòðîïîëîãèÿëûê, ìàäàíèé-этностук 
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°çã°÷°ëІãІí ñàêòàï êàëãàí êóðàìàëàðäûí òåãè, êåëèï ÷ûãûøû °ò° òàòààë. Àíãðåí îàçèñèí 

áàéûðëàãàí êóðàìàëàð °çä°ðІíІí òåãèí êàçàêòûí óëóó æàíà îðòî æІçä°ðІíä°ãІ óðóóëàð ìåíåí 

áàéëàíûøòûðûøàò (Ãóáàåâà 1991, 39). Àðèéíå, бул этностук топту айрым учурларда курама-

êûðãûçäàð äåï àòàøêàíû ìààëûì. Êóðàìàëàðãà æàìààòòàø æàøàãàí è÷êèëèê êûðãûçäàð àëàðäû 

°çä°ðІ менен этностук бир æàëïûëûêòà êàðàøêàí. Àçûðêû àéìàêòà XVII-XVIII êê. Ê°÷Іï êåëãåí 

êóðàìàëàðäûí æàéãàøûøû, ÷àðáàñû, æåðãèëèêòІІ этностук ч°éð°ä°í àéðûì °çã°÷°ëІêò°ðІ Í.À. 

Àðèñòîâäóí ýìãåãèíäå äà ÷àãûëäûðûëàò (Àðèñòîâ 1894, 386-388). Ôåðãàíà °ð°°íІí° æóðò 

êîòîðãîí êóðàìàëàð êåðåèò, æàëàéûð, æàïàëàê, òîðó àéãûð, êàðà ÷àïàí, ÷óâàëäàê (÷óóëäàê), 

àë÷ûí, óéøóí, áåø êàëь (òàç), êàðàñûéðàê (êàðàøûéðàê) æ.á. óðóêòàðäàí òóðãàí. Áóë óðóêòàðäûí 

òààñèðäІІñІ æàëàéûðëàð áîëóøêàí (Ãóáàåâà 1991, 40). ÄàëèëäІІ áîëñóí І÷Іí, àòàëãàí êóðàìà 

óðóóëàðûíûí áààðûíûí òåґ, áІãІíêІ êûðãûç ýòíîíèìèÿñûíäà ïàðàëëåëäåðè áàð ýêåíäèãèí 

áåëãèëåãèáèç êåëåò. Ò.À.Áåðòàãàåâ ìîíãîë òèëäІІ êóðàì÷èíäåðäèí òІðê óðóóëàðû ìåíåí äàéûìà 

àëàêàäà áîëãîíäóãóí áèëäèðåò (Áåðòàãàåâ 1970, 128).  

Êàðà êûòàé - êûòàé óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àáðàìçîí, 118). Ýòíîíèìäèí 

ïàðàëëåëè áàøêûðëàðäûí êóðàìûíäà êàðà êûòàé (êûòàé) ôîðìàñûíäà áàð (Êóçååâ 1974, 224-

225). Ñ.Ì.Àáðàìçîí áóë óðóóíóí òåãèí XI-XIII êê. êàðà êèäàíäàð (êàðà êûòàéëàð) ìåíåí 

æàêûíäûêòà êàðàéò (Àáðàìçîí 1990, 58-59). Òàðûõûé áóëàêòàð êàðà êûòàéëàðäà XI-XII êê. 

ÒІðêò°øІІ ïðîöåññè æІðã°íäІãІн аныктайт. Махмуд Кашгари “С°çäІêò°” (XI к.) “...Хитай 

(êûòàé) °ç àëäûí÷à òèëè, æàçóóñó áàð ýë, àëàð òІрк тилин толук билишпейт”-äåï æàçàò 

(Ìàòåðèàëû ïî èñòîðèè Òàòàðèè.-Казань, 1948. -С.184). Ляо мамлекети жашоосун òîêòîòêîíäîí 

ñîґ áàòûøêà ÷åãèíèøêåí êàðà êûòàéëàð êûðãûçäàð ìåíåí áèð íå÷å æîëó êàãûëûøêàíûí ýñêå 

àëñàê, ýòíîêîìïîíåíòòèí êûðãûçäàðäûí êóðàìûíà XI ê. êèéèí êèðãåí äåï àéòóóãà áîëîò. 

Кыргыздын “кытай”, °çáåê-êàòàãàíäàðäàãû -“хытай”, áàøêûðëàðäàãû -“катай”, êàðà 

êàëïàêòàðäàãû -“ктай” óðóóëàðûíûí ýòíîãåíåòèêàëûê æàêûíäûãûí óðóóëóê ìåí÷èêòåãè ýí 

òàìãàëàðäàãû îêøîøòóêòàð òàñòûêòàé àëàò (êàðàґûç: Êóçååâ 1974, 225). 

Êûòàé - ñîë êàíàòòàãû èðè óðóóëàðäûí áèðè. Êûðãûç ýòíîíèìèÿñûíäà áóë ýòíîíèìäèí 

параллелдери “кара кытай” (кытай), “миь кытай”(баргы, ìóíãóø), “кытайлар” (чапкылдык) 

формаларында бар. Этноним башкырларда “катай”, казактарда “кытай”, “ктай”, êàðàêàëïàêòàðäà - 

“ктай”, °çáåê-êàòàãàíäàðäà - “хытай”, íîãîéëîðäî - “кытай” ж.б. формаларда °ò° êåíåí àðàëãà 

òàðàãàí (Êóçååâ 1974, 222; Æäàíêî 1950, 39; Êàðìûøåâà 1976, 90-100; Áàñêàêîâ 1940, 184). Ìûíäàí 

ñûðòêàðû, àçûðêû ãàãàóçäàðäà Êûðãûç-Êûòàé, Êàòàé òîïîíèìäèê àòàëûøòàð êàòàðûíäà áåëãèëІІ 

(Áàñêàêîâ 1964, 48). Áóë ýòíîíèìäèí òåãè Áîðáîðäóê Àçèÿäàãû êèäàí (êàðà êèäàíäàð), òІðê 

ýëäåðèíå êûòàé (êàðà êûòàé) äåãåí àò ìåíåí áåëãèëІІ áîëãîí ×ûãûø Àçèÿíûí (Ûðààêû ×ûãûø) 

ê°÷ì°н уруулары менен байланышкан. Кара кидандар кытай жыл баяндарында “Ци-äàíь” деген 

òðàíñêðèïöèÿäà ýñêåðèëåò (Çóåâ 1960, 128). Õ-ÕI êê. êàðà êûòàéëàð (êèäàíäàð) ìîíãîë 

òèëäåðèíèí áèð äèàëåêòèñèíäå ñІéë°øê°íІ ìààëûì. Ìîíãîë òèëäІІ êèäàí óðóóëàðû X ê. ÷åéèí 

àçûðêû Ìîíãîëèÿíûí òІøòІê-÷ûãûø àéìàêòàðûí ìåêåíäåøêåí. Àë ýìè VI ê. òІðê êàãàíäàðûíà 

ñàëûê ò°ë°ï òóðóøêàí (Ìàëîâ 1951, 38-43). Óøóë ýëå ìåçãèëäåí òàðòà êèäàíäàð òІðê óðóóëàðû 

ìåíåí àëàêàëàø áîëóøêàí (Êóçååâ 1974, 223). X ê. êàðà êèäàíäàðäûí òàðûõòà Ëÿî äåãåí àò ìåíåí 

áåëãèëІІ áîëãîí ìàìëåêåòè (907-1125 ææ.) òІçІëã°í. È÷ àðà ñîãóøòàðäàí óëàì àëñûðàãàí Ëÿî 

ìàìëåêåòèí ÷æóð÷æåíäåð òàëêàëàï ñàëãàíäàí ñîґ, êèäàíäàðäûí áèð êûéëà á°ëІãІ áàòûøòû 

ê°çä°é Êàðàõàíèéëåðäèí ýýëèãèíå ÷åãèíèøêåí. Êèäàíäàð êûðãûçäàðäûí ÷åãèíå æàêûíäàãàíäà 

êàòóó êàðøûëûêêà êàáûëãàíäûêòàðû áàÿíäàëàò (×îðîåâ 1995, 107-109). Кара кидандар Жетисуу 

æàíà àãà æàìààòòàø àéìàêòàðäû ýýëåï, êàðàõàíèéëåðäè áàø èéäèðãåíè ìóñóëìàí áóëàêòàðûíäà 

êåíåí ÷àãûëäûðûëãàí. Áèðîê, æàґû ýòíèêàëûê ÷°éð°ä° îðòî àçèÿëûê òІðêò°ðã° “кара кытай” 

äåãåí àò ìåíåí áåëãèëІІ áîëãîí êèäàíäàð áàò ýëå òІðêò°ø° áàøòàøêàí (Êóçååâ 1974, 224; ×îðîåâ 

1995, 111). XIII ê. áàø ÷åíäåðèíäå íàéìàíäàðãà áàø èéèï êàëãàí êàðà êûòàéëàð ê°ï óçàáàé 

×ûнãûç õàíäûí áèéëèãèí òààíóóãà àðãàñûç áîëóøòó. XIII ê. òàðòûï êàðà êûòàéëàð áàøêà òІðê-

монгол уруулары менен бирге Жетисуудан батышты к°çä°é áàøòàëãàí ìèãðàöèÿñûíà 

êàòûøêàíäûãûí áàøêûð, êàðàêàëïàê, íîãîé, °çáåê, êàçàêòàðäûí, ãàãàóçäàðäûí êóðàìûíäàãû 

“êòàé” этнонимдери жана башка к°ï ñàíäàãàí æåð-суу аталыштары далил боло алат. Бул этностук 

àòàëûøòàð êàðà êûòàéëàðäûí æîãîðóäàãû ýëäåðäèí êóðàìûíà æóóðóëóøêàíäûãûí àéãèíåëåéò. 

“Кара кытай” этноними башкырлардын жана кыргыздардын гана курамында сакталып калган. 

Ìûíäàí ñûðòêàðû, êûðãûç, áàøêûð æàíà °çáåê-êàòàãàíäàðäàãû êûòàé óðóóëàðûíûí 

ýíòàìãàëàðûíäàãû °ò° окшоштуктар этногенетикалык жалпылыктарды аныктары ырас. 

(êàðàґûç: Êóçååâ 1974, 225). X-XIII êê. êûðãûç æàíà êàðà êûòàé ñàÿñèé-ýòíèêàëûê ìàìèëåëåðè 

°çã°÷° èëèêò°°ë°ðã° ìóêòàæ. Àíòêåíè, àéðûì îáðîéëóó èçèëä°°÷Іë°ðäІí ïèêèðëåðèíäå 
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(Â.ß.Áóòàíàåâ æ.á.) êàðà êûòàéëàð ìåíåí áîëãîí áèð íå÷å àñêåðäèê êàãûëûøóóëàðäàí ñîґ, 

ýíåñàéëûê êûðãûçäàð ×ûãûø ÒІðêñòàí, Жетисуу, Èðòûø æ. á. àéìàêòàðäàãû êûðãûçäàðäûí 

íåãèçãè á°ëІãІí°í áèðîòîëî á°ëІíІп калышкан. Кыргыз этнонимиясында “кытай”, “кара кытай”, 

“сары кытай”, “кытайлар” сыяктуу уруу-óðóê àòòàðû ìîнãîë òèëäІІ êàðà êèäàíäàðäûí 

êûðãûçäàðäûí ýòíîãåíåçисиндеги катышын чагылдырары калетсиз. 

Êàòàãàí - ñàðòòàð, ÷åêèð ñàÿê, êàòàãàí òîáó - ñàðòòàð óðóóëàðûíûí êóðàìäàðûíäàãû 

óðóêòàð (Àáðàìçîí 1956, 113). Êàòàãàíäàð æ°íІíä° ìààëûìàòòàð àëãà÷ èðåò, Ðàøèä àä-Äèíäèí 

“Жами ат-Таварихинде” (“Тарыхтар жыйнагы”, ÕIV к.) чагылдырылат. Автор “катакин”// 

“хатакин” уруусун монгол-æåðóíäàðäûí êóðàìûíà êîøîò (Ðàøèä àä-Äèí, Ò.I, Êí.I.-С.178). 

Í.À.Àðèñòîâ êàòàãàíäàðäû Îðòî Àçèÿãà ×ûнãûç-õàíäûí æåґèï àëóóëàðûíûí ó÷óðóíäà ê°÷Іï 

êåëèøêåíäèãèí æàçàò (Àðèñòîâ 1896, 405). Êûðãûç äàñòàíäàðûíäà, ñàíæûðà-óëàìûøòàðûíäà 

êàòàãàíäàð áàéûðòàäàí êûðãûç óðóóëàðûíûí áèðè ýêåíäèãè àéòûëûï êåëåðè ìààëûì. Àéðûì 

ìààëûìàòòàðäà, ×ûãûø ÒІðêñòàíäàãû Õîòàí æàíà ßðêåíä îêðóãäàðûíûí îðòîëóãóíäà °çä°ðІí 

“кыргызбыз” деп аташкан 1000 ІéëІІ êàòàãàíäàð æàøàøàðû òàñòûêòàëàò. Ñ.Ì.Àáðàìçîí áóë 

êàòàãàíäàðäûí òåґèðòîîëóê êûðãûçäàðäàí áèð àéûðìàñû, ê°çІ °òê°í êèøèíè æîêòîï àçà òàðòóó, 

êàéãûíû áèëäèðІІ, êåëãåíäåðãå òàìàê-àø òàðòûëãàíäàí ñîґ áàøòàëàðûí áåëãèëåéò (Àáðàìçîí 

1972, 70-71). Ó÷óðäà, Їçáåêñòàí æàíà Òàæèêñòàíäûí òІøòІê àéìàêòàðûíäà (Êàøêà-Äàðûÿ, 

Ñóðõàí-Äàðûÿ, Êîðãîí-Ò°á°), Àôãàíèñòàíäûí òІíäІãІíä° “катаган” деген тІðê òèëèíäå ñІéë°ã°í 

этнографиялык ири топ жашайт. Илимий адабияттарда бул топ “°çáåê-катагандар” деген ат менен 

äà áåëãèëІІ. Á.Õ.Êàðìûøåâà °çІíІí ê°ï æûëäûê èëèìèé èçèëä°°ë°ðІíІí æûéûíòûãûíäà XVII ê. 

ýñêåðèëå áàøòàãàí êàòàãàíäàðäûí ÷ûãûø òåãè êûðãûç äåãåí òûÿíàêêà êåëåò (Êàðìûøåâà 1976, 

241). Ëîðääóí áåðãåí ìààëûìàòòàðûíäà êàòàãàíäàðäûí îí àëòû óðóóñóíóí áèðè - “басыз” деп 

àòàëãàíû ÷àãûëäûðûëàò. Áàñûç - êûðãûçäûí ñîë êàíàòûíäàãû èðè óðóóíóí àòàëûøû êàòàðû 

áåëãèëІІ. Ìûíäàí ñûðòêàðû, °çáåê-êàòàãàíäàð (èëèìèé àäàáèÿòòàðãà °çáåê-êàòàãàí äåãåí àò ìåíåí 

êèðèï êàëãàí) æàøàãàí àéìàêòà Ñîëòî, Áàñûç òîïîíèìäåðè êàòòàëãàí. Áèçäèí èëèêò°°ë°ðІáІçä° 

курамына лакайлар кирген “°çáåê-катагандардын” кыргыздар менен тереґ ýòíèêàëûê 

áàéëàíûøòàðû àíûêòàëäû (Êàðàòàåâ 1995, 345-346). ×àðáàñûíäàãû, ìàäàíèÿòûíäàãû, êààäà-

ñàëòòàðûíäàãû, òàáèãûé æàøàãàí øàðòòàðûíäàãû îêøîøòóêòàð, ýòíîíèìèÿëûê æ.á. ïàðàëëåëäåð 

ýòíîãðàô Á.Õ.Êàðìûøåâàíûí èëèìèé äàëèëèí òîëóê êóáàòòàéò. Êûðãûç ýïîñòîðóíóí äýýðëèãèíäå 

îðòî êûëûìäàðäàãû êàòàãàíäàð êûðãûçäûí áèð óðóóñó êàòàðû ÷àãûëäûðûëàò. 

Ìóðêóò – ä°°ë°ñ óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àòòîêóðîâ 1995, 204). Ýòíîíèìäèí 

ïàðàëëåëè àëòàé-òåëåóòтардагы “м°ðêІт” формасында учурайт. “М°ðêІт” - àëòàéëûêòàðäûí 

òèëèíäå ýґ áàéûðêû òîòåìäèí áèðè áîëãîí áІðêІòòІ òІøІíäІð°ò (Áàñêàêîâ, Òîшàêîâà 1947, 111). 

Ýòíîíèì êûòàé æûë áàÿíäàðûíäà äà ÷àãûëäûðûëàò. Áîëæîëó, ìóðêóòòàð °з алдынча этностук топ 

áîëóøêàí ñûÿãû. Îðòî êûëûìäàðäàãû áåëãèëІІ саякатчы Марко Поло “ТІíäІê äåґизге” жакын 

байырлашкан “бІðêІòò°ðäІí °ëê°ñІ” ж°íІíä° êàáàð áåðãåí. Ìààëûìàòòàð ìóðêóòòàðäû XII ê. 

×ûãûø Òåґèðòîîäî, 1205-æ. êèéèí Àëòàé àéìàãûíäà áàéûðëàøàðûí òàñòûêòàéò (Þäèí 1970, 84-85; 

Êозин “Юань ши”, 151). Муркуттар этнокомпонент катары кыргыздардын жана алтайлыктардын 

êóðàìäàðûíà óøóë ìåçãèëäåðäå (XIII ê.) êèðІІñІ ìІìêІн. Этнонимди “меркит” урук аталышы 

менен жалпы карабоо зарыл. Анткени, этностук аталыштардын семантикасы эки башка ìààíèíè 

òóþíòàò. ÁІðêІò áàøêà òåêòåø ýëäåðäå äà òîòåìäèê ìІí°çã° ýý ýêåíäèãè àíûêòàëãàí. Ìèñàëû, 

телеуттардын курамындагы м°ðêІòò°ð °çä°ðІíІí óðóóëóê òîòåìè Ê°ê Òåґèðäèí óëóó êóøó àê 

ìîþíäóó áІðêІò ýêåíäèãèíå, àíûí øàìàíäûí ðèòóàë ó÷óðóíäàãû æàðäàì÷û äóõó áîëîðóíà 

èøåíèøåò (Þäèí 1970, 85). Â.Â.Радлов “мІðêІт” с°çІ áîëìóøòóó àñìàí êóøóí àíûêòàðûí æàçàò 

(Ðàäëîâ Â.Â. Èç Ñèáèðè.-С.32). Тарыхый процесстин кийинки °íІãІІ áàñêû÷òàðûíäà á°ò°í 

этностук, äèíèé ÷°éð°ä° ýòíîíèì-ýâôåìèçì °çІíІí ñåìàíòèêàëûê íåãèçèíåí áèðîòîëî àæûðàãàí 

(Þäèí 1970, 85). Этнонимдин параллелдери баргы уруусунда жана лакайларда “кара куш” 

ôîðìàëàðûíäà ñàêòàëûï êåëåò (Àáðàìçîí 1956, 117; Êàðìûøоâà 1976, 11). 

Ìîãîë - аваат уруусунун курамындагы урук. Этностук аталыштын параллелдери “могол” 

àëòàéëûêòàðäà òІðêì°íä°ðä° - “мугал” формаларында бар (Баскаков, Òîшàêîâà 1947, 216; 

Àòàíèÿçîâ 1982, 88). Àçûðêû Àôãàíèñòàíäûí òІíäІãІн “могол” атуу этностук топ байырлары 

ìààëûì (Êàðìûøîâà 1876, 99-101). Ýòíîíèìäèí êåëèï ÷ûãûøûí XIV ê. îðòî ÷åíäåðèíäå ×àãàòàé 

óëóñóíàí á°ëІíІï ÷ûêêàí Ìîãîëñòàí (Ìîãóëñòàí) ìåíåí áàéëàíûøòà êàðîîãî íåãèç áàð. 

Мамлекеттин этностук курамын жергиликтІІ òІðê, Áîðáîðäóê Àçèÿäàí æóðò êîòîðóï êåëãåí 

òІðê-ìîíãîë óðóóëàðû òІçã°í. Áóë óðóóëàðäû òІðêò°øІï êåòêåí ìîíãîëäîðäîí ÷ûêêàí õàíäàð 

áàøêàðãàíäûãû ìààëûì (Óðñòàíáåêîâ, ×îðîåâ 1990, 119-120). “Могол” этностук аталышы 

Ìîãîëèñòàíäûí êàëêûíûí áèð á°ëІãІí° ãàíà òààíäûê áîëãîí. Êýý áèð èçèëä°°÷Іë°ð ìîãîëäîðäó 

www.bizdin.kg



Олжобай Каратаев 

 

106 

òІðê-ìîíãîë òèëäІІ óðóóëàðûíûí æóóðóëóøóñóíàí êåëèï ÷ûêêàí äåøñå, àéðûìäàðû ìîãîëäîðäó 

×àãàòàé óëóñóíуí õàíäàðûíà êûçìàò °ò°ã°í °çã°÷°ë°íã°í ñîñëîâèå êàòàðû êàðàøàò. Àë ýìè 

І÷Іí÷Іë°ðІ áîëñî, ìîãîëäîðäó °з алдынча этностук топ экендигин белгилешет. XVI к. моголдор 

Ìîãîëèñòàíäàí êûðãûç æàíà êàçàêòàðäûí áèðèêêåí àðàêåòòåðèíèí íàòûéæàñûíäà ×ûãûø 

ÒІðêñòàíãà ñІðІëІøê°í (Êàðàåâ 1994, 72). Ìóõàììåä Õàéäàðäûí ìààëûìàòòàðûíäà êûðãûçäàð 

ìîãîëäîðäîí àí÷àëûê ê°ï àéûðìàëàíáàéò, àëàð (êûðãûçäàð) ðàñìèé äèíäè (èñëàì äèíè) 

òóòóíóøêàí ýìåñ äåï áàÿíäàëàò (Þäèí 1965, 7). Òàæèêñòàíäà (Êîðãîí Ò°á° àéìàãû), 

Афганистандын тІíäІãІíä° “мугал” атуу этнографиялык топтор бар экендигин маалым. Бул 

ýòíîêîìïîíåíò êûðãûçäàðäûí êóðàìûíà XIV ê. êå÷ ýìåñ êèðãåí äåñå áîëîò. Æåðãåáèçäèí 

Базаркоргон, Алай аймактарындагы Моголкоргон, Сарыкмогол топонимдери °òê°í òàðûõûé 

доорлорду чагылдырары ырас (СÃÍÊ 140, 158). 

Ìåðêèò – ä°°ë°ñ óðóóóñóíóí êóðàìûíäàãû èðè óðóêòàðäûí áèðè (Àòòîêóðîâ 1995, 204). 

Ýòíîíèì îáîëó, кытай жылнаамасы “Юань-шиде” - “мэ-ëè-цзи” (меркит) формасында 

чагылдырылат. Марко Поло бул уруунун “ТІíäІê äåґизге” жакын жашаганын эскерген (Þäèí 

1970, 84). Ìåðêèòòåð XIII ê. ìîнãîë òèëäåðèíèí áèð áóòàãûíäà ñІéë°ã°í óðóó (ýë) áîëãîíäóãó 

àíûê (Ìèõàéëîâ 1988, 20). Ðàøèä àä-Дин меркиттерди “к°ï ñàíäàãàí, ìîнãîë òèëäІІ ýë, ×ûнãûç-

хан жана анын тукумдарынын душмандары” - äåï æàçàò (Ðàøèä àä-Äèí, Ò.I. Êí.I. -С.114; Абул 

Ãàçè, 1906, 46). Àéðûì äàðåêòІІ булактарда “удуит-меркит” деп аталган бул уруунун курамына 

ò°ðò óðóê êèðãåíäèãè ÷àãûëäûðûëàò (óéãóð, ìóäàí, òóäàõèèí, æèþí). Èëèêò°°÷Іë°ðäІí æàçãàí 

ìààëûìàòòàðûíà êàðàãàíäà ìåðêèòòåð (óäóèò-ìåðêèòòåð) XII-XIII êê. Îíîí, Êåðóëåí, Ñåëåíãà 

äàðûÿëàðûíà, Òóíêèí °ð°°íІí° æàìààòòàø àéìàêòàðäû ìåêåíäåøêåí. Ýòíîíèì ìîíãîë÷î 

“мэргэд” - “мергендер” маанисин тІøІíäІð°т (Мельхеев 1976, 25). Àðèéíå, Markid (ìrkt  

marakata) санскритче “кымбат баалуу, асыл таш” маанисèí áåðåò (Ìàõïèðîâ 1997, 196). 

Этнокомпонент кыргыздын д°°л°с урууñóíóí êóðàìûíà ÒІøòІê Ñèáèðäå ýëå êèðІІñІ ûêòûìàë. 

Ïàðàëëåëäåðè °çáåê-êîґóðàò, òІðêì°í æàíà ìîíãîëäîðäóí êóðàìäàðûíäà áàð (Êàðìûøåâà 1976, 

90; Àòàíèÿçîâ 1988, 87; Ëåáåäåâà 1958, 224). ×ûãûø ÒІðêñòàíäà Ìåðêèò àòòóó ýòíîòîïîíèì 

áåëãèëІІ (Àáðàìçîí 1990, 70). 

Ìèґ êûòàé - áàðãû, æåäèãåð, ìóíãóø óðóóëàðûíûí êóðàìûíäàãû óðóêòàð. Ëåêñèêà-

ñåìàíòèêàëûê æàêòàí òІðêІìä°øòІðІІä° ýòíîêîìïî–íåíòòåðäèí ñàíûí, даражасын чагылдырган 

òîïêî êèðåò. Ýòíîíèìäèí òåãèí îðòî êûëûìäàðäàãû ìîíãîë òåêòІІ êàðà êûòàéëàð (êàðà êèäàíäàð) 

ìåíåí áàéëàíûøòà êàðîîãî áîëîò. Ð.Ã.Êóçååâ ìèґ êûòàé - эки этностук бирикменин (миґ æàíà 

êûòàéëàð) àòàëûøûí ÷àãûëäûðàðûí áåëãèëåéò. Ìèґäåð îðòî êûëûìäàðäûí êå÷êè 

ìåçãèëäåðèíäåãè ê°÷ì°í °çáåêòåðäèí òûí÷û æîê, ñîãóø÷àë óðóóëàðûíûí áèðè áîëãîí. Àéðûì 

áóëàêòàð, ìààëûìàòòàð ìèґäåð êûòàéëàð ìåíåí áèðäèêòå àñêåð æІðІøò°ðІí° êàòûøêàíäûãûí 

áàÿíäàéò (Êóçååâ 1974, 306-307). Àë ýìè Ã.Å.Ãðóì-Ãðæèìàéëî °ç èëèêò°°ë°ðІíä° ìèґдерди “теги 

белгисиз уруу” - äåï æàçàò. Îøîíó ìåíåí áèðãå, àâòîð ìèґäåðäèí ìîíãîë òèëäІІ ìèíãàòòàð 

ìåíåí áàéëàíûøûí äàëèëäåãåí æІé°ëІІ áîæîìîëóí àéòêàí (Ãðóì-Ãðæèìàéëî 1926, 533-534). 

Ã.Í.Ïîòàíèí °ç èçèëä°°ë°ðІíä° ìèґäåðäè ìîíãîëäîðäîãó ìûíã (ìèíãàò) óðóóñó ìåíåí 

этностук тыгыз байланûøòà äåãåí ê°ç êàðàøûí àéòàò. Áèðîê, Ð.Ã.Êóçååâ îðòî êûëûìäàðäàãû 

ìîíãîëäîðäî ìààíèñè òІðê ñ°çІí àíûêòàãàí óðóóëàð áîëáîãîíäóãóí, ìèíäåð áàéûðêû òІðê 

äîîðóíà òààíäûê óðóóëóê áèðèêìå ýêåíäèãèí äàðåêòІІ áóëàêòàðãà íåãèçäåï òàñòûêòàéò. Àâòîð 

÷ûãûø òåãè áàéûðêû óéãóðëàðãà æàêûí ìèґäåð Îðòî Àçèÿãà (Ñûð Äàðûÿ) ìîíãîë ÷àáóóëóíà 

÷åéèí æóðò êîòîðóï êåëèøêåíäèãèí æàçàò (Êóçååâ 1974, 306-308). Этностук компонент 

êûðãûçäàðäûí êóðàìûíà ìîíãîë æåґèï àëóóëàðûíà ÷åéèí êèðІІñІ ûêòûìàë. 

Ìîґоëäîð - îґ êàíàòòàãû èðè óðóóëàðäûí áèðè (Àáðàìçîí 1956, 124). Ýòíîíèìäèí 

ïàðàëëåëè òІðêì°íä°ðä° “моголжыклар” формасында кездешет (Атаниязов 1988, 88). Ìîґîëäîð 

óðóóñóíóí òàðûõû Êûðãûçñòàíäûí àéìàãûíäàãû Ìîãîëñòàíäûí òàðûõû ìåíåí òåðåґ 

áàéëàíûøêàí. XIV ê. 40-æ. ûäûðàé áàøòàãàí ×àãàòàé óëóñóíàí àçûðêû Êûðãûçñòàíäûí àéìàãû 

менен Жетисуу, Êàøêàðäû êó÷àãûíà êàìòûãàí Ìîãîëñòàí ìàìëåêåòè á°ëІíІï ÷ûãàò. Áóë 

мамлекеттин этностук курамын тІðê, Áîðáîðäóê Àçèÿäàí æóðò êîòîðóï êåëãåí òІðê-ìîíãîë 

óðóóëàðû òІçã°í (Êàðàåâ 1985, 77-104; Ãóáàåâà 1983, 55). ÄàðåêòІІ òàðûõûé áóëàêòàðäà 

Моголистанда байырлаган кыргыздардын этностук курамына кирген черик, íîéãóò, òàãàé, 

ñóëäóç, áààðûí, êóø÷ó, îòîð÷ó (ñàðóó), áóëãà÷û æ.á. óðóóëàð æ°íІíä° ìààëûìàòòàð 

÷àãûëäûðûëàò (Þäèí 1965, 7). ÕIV-ÕVI êê. Òåґиртоодогу кыргыздардын Моголистан менен 

этностук жана саясий жалпылыгы болгон (Урстанбеков, ×îðîåâ 1990, 120). Мамлекеттин 

этностук курамынын дээрлигин тІðê òèëäІІ óðóóëàð òІçã°í. Áàøêàðóó÷ó äèíàñòèÿ ãàíà 

òІðêò°øê°í ìîíãîë ò°á°ëä°ðІí° òààíäûê ýëå. Ìóõàììåä Õàéäàðäûí æàçûï êàëòûðãàí 
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ìààëûìàòòàðûíà êàðàãàíäà, êûðãûçäàð ìåíåí ìîãîëäîðäóí îðòîñóíäà àéûðìà÷ûëûê äýýðëèê 

áîëãîí ýìåñ. Їçã°÷°ëІãІ, êûðãûçäàð ìàìëåêåòòèí ðàñìèé äèíè - èñëàìäû òóòóíóøêàí ýìåñ 

(Þäèí 1965, 7). Ìîґîëäîð - êûðãûçäûí áèð óðóóñó êàòàðû ÕIV-ÕVI êê. êå÷ ýìåñ êàëûïòàíãàí 

äåñå áîëîò. 

Ìîнãîë - áàãûø óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àáðàìçîí, 125). Ýòíîíèìäèí êåëèï 

чыгышын башкы “монгол” макроэтноними менен байланышта кароо зарыл. Кыргыз 

ýòíîíèìäåðèíèí õðîíîëîãèÿëûê (ìåçãèëäèê) ýêèí÷è êàòìàðûíûí (îðòî êàòìàð) êàëûïòàíûøûíäà 

монгол этнокомпоненттери негизги ролду ээлеген. Этностук °ç àðà àëàêàëàðäûí °ò° òåðåґ 

æІðã°íäІãІ èëèêò°°÷Іë°ðäІí ýìãåêòåðèíäå êåíåí áåðèëãåí (Àáðàìçîí 1990, 53-59). “Монгол” 

ýòíîíèìè VIII-X кк. кытай булактарында “мэн-ãІ”, “мэн-ва”, “мэн-ãІ-ли” формаларында эскерилет. 

Ìîґãîë-õàëõà, îéðîò, áàñàí, äІíñèí, äàóð, áàðãà, êàëìàê, áóðÿò æ. á. ýëäåðäèí æàëïû àòû. ÒІðê 

òèëäІІ ýëäåðäèí, анын ичинде кыргыздардын этностук курамына, òèëèíå ìîнãîë 

êîìïîíåíòòåðèíèí êèðІІñІ òІðê-ìîíãîë óðóóëàðûíûí Áîðáîðäóê Àçèÿäà êîøóíà æàøàãàí 

ìåçãèëäåðèíäå ýëå áàøòàëãàíäûãû áåëãèëІІ (Àáðàìçîí 1990, 58-59). Êûðãûçäàð ìåíåí ìîнãîë 

òèëäІІ ýëäåðäèí, óðóóëàðäûí îðòîñóíäàãû ìûíäàé áàéëàíûøòàð àëàðäûí áèðè-áèðè ìåíåí óçàê 

ìåçãèëäåð áîþ ñàÿñèé-ýêîíîìèêàëûê, этностук карым-êàòíàøòà æàøàãàíûíàí óëàì êåëèï 

÷ûêêàíäûãû òІøІíІêòІІ. ÒІрк элдеринин этногенезиндеги ìîнãîë óðóóëàðûíûí òèéãèçãåí 

òààñèðèí Ð.Ã.Êóçååâ (1974), Ò.Æàíóçàêîâ (1982, 93-95), Ñ.Àòàíèÿçîâ (1990, 18), Â.Ó. Ìàõïèðîâ (1990), 

Ö.Á.Öûäåíäàìáàåâ (1976, 3-23; 1972), Ã.Ô.Ñàòòàðîâ (1969; 1976; 1977), À.Ã.Ìèòðîøêèíà (1987) æ.á. 

îêóìóøòóóëàð èçèëäåï êåëèøêåíè áåëãèëІІ. Áèð êàòàð òàðûõûé áóëàêòàðãà æàíà èçèëä°°ë°ðäІí 

æûéûíòûêòàðûíà òàÿíûï, ìîнãîë ýòíîêîìïîíåíòòåðèíèí êûðãûçäàðäûí êóðàìûíà êèðãåí 

ìåçãèëèí áîëæîë ìåíåí ýêè ýòàïêà á°ëІï àëñà áîëîò: 

1. Êàðà êûòàé (êèäàíäàð) ìåíåí ìîґãîë ÷àáóóëäàðû æàíà êûðãûç óðóóëàðûíûí ×ûнãûç-

õàí íåãèçäåãåí ìîнãîë èìïåðèÿñûíûí êóðàìûíäàãû ìåçãèëè (XII-XIII êê.); 

2. Êûðãûçäàðäûí Ìîãîëñòàí ìàìëåêåòèíèí êóðàìûíäàãû ìåçãèëè (XIV-XVI êê.). 

“Монгол” этнокомпоненти кыргыздардын курамына XIII-XIV êê. êå÷ ýìåñ êèðãåí. 

Этнонимдин параллелдери казактарда “муґал”, òІðêì°íä°ðä° “моголжыклар”, òåëåóò-

алтайлыктарда “могол” формаларында кездешет (Жанузаков 1992, 171; Àòàíèÿçîâ 1988, 88; 

Ïîòàïîâ 1969, 23). 

Íàéìàí - è÷êèëèêòåð (Áóëãà÷ûëàð) óðóóëóê òîáóíäàãû ýґ èðè óðóóëàðäûí áèðè. ÄàðåêòІІ 

êûòàé æàçìà áóëàêòàðûíäà íàéìàíäàð VIII ê. Áàéêàë ê°ëІí°í òІøòІêò° æàøàãàíäûêòàðû 

áàÿíäàëàò (Òûíûøïàåâ 1925, 4) Èçèëä°°÷Іë°ð áåðãåí ê°ï÷ІëІê ìààëûìàòòàðäà IX ê. îðòî 

÷åíäåðèíå êàðàòà íàéìàíäàð Îðõîíäîí Òàðèìãå, àíäàí Êàðà Èðòûøêà ÷åéèíêè àéìàêòàðäà 

ýñêåðèëåò. Àéðûì èçèëä°°÷Іë°ð °ç êåçåãèíäå íàéìàíäàðäûí òîãóç-îãóç êîíôåäåíöèÿñûíà 

êèðãåíäèêòåðèí æàçûøàò (Êåðåéòîâ 1984, 13) ÕII ê. êàðàòà íàéìàíäàð êóáàòòóó óðóóëóê 

áèðèêìåíè òІç° àëûøêàí. Óøóë ýëå êûëûìäûí àÿê ÷åíäåðèíäå ñîãóøòóê-ñàÿñèé òààñèðè 

áîøîґäîï êàëãàí êûðãûçäàðäû íàéìàíäàð æåґèëІІã° ó÷óðàòûøêàí (Ðàøèä àä-Äèí, Ò.I. Êí.I. -

С.139). БирдиктІІ ìàìëåêåòІІëІêòІí òІçІëІøІíІí àëãà÷êû ýòàïòàðûíäà òóðãàí êІ÷-êóáàòóó 

íàéìàíäàð ê°÷ì°í òІðê-ìîíãîë ýëäåðèíèí áèðèêìåñè êàòàðû áåëãèëІІ áîëãîí ýòíèêàëûê 

àòàëûø ìîíãîë-бурят тилдеринде ”сегиз” санын тІøІíäІð°ò (Öûäåíäàìáàåâ 1975, 25). 

Â.Â.Бартольд иликт°°ë°ðІíä° “найман” - ñåãèç óðóêòóí, óðóóíóí áèðèêìåñè, ñîþçó äåãåí 

ìààíèäå ÷å÷ìåëåãåí (Êåðåéòîâ 1994, 13). Àðèéíå, áóë ê°ç êàðàøêà êàðàìà-êàðøû Í.À.Àðèñòîâ 

ýòíîíèìäè Êàòóí äàðûÿñûíûí êóéìàñû áîëãîí Íàéìà ñóóñóíóí àòàëûøûíàí êåëèï 

÷ûêêàíäûãûí áèëäèðãåí ïèêèðèí æàçàò (Àðèñòîâ 1894, Âып.III -IV. -С.341). Бóë îð÷óíäóó ìàñåëå 

èëèìäå äàãû ýëå áîëñî òàëàø-òàðòûø ïðîáëåìà áîéäîí êàëóóäà. Èçèëä°°÷Іë°ðäІí áàñûìäóó 

á°ëІãІ íàéìàíäàðäû òІðê-ìîíãîë óðóóëàðûíûí æàìààòòàø áèðèêìåñè äåãåí ïèêèðãå 

òîêòîëóøàò. Ë.À.Âèêòîðîâà, Ð.Êåðåéòîâ æ.á. èëèêò°°÷Іë°ð íàéìàíäàð íàñèëè òІðê óðóóñó, 

êèéèí÷åðýýê ìîíãîë òèëäІІ óруулардын этностук-ìàäàíèé òààñèðèí àëãàí äåøñå (Âèêòîðîâà 

Ë.À. Ìîíãîëû. -Ì., 1984; Êåðåéòîâ 1994, 14), ×.Âàëèõàíîâ àëàðäû (íàéìàíäàðäû) áàéûðêû òІðê 

óðóóëàðûíûí áèðè äåï àòàéò (Âàëèõàíîâ, Ò.I. 1960. -С.638). XIII ê. áàø ÷åíäåðèíå êàðàòà 

íàéìàíäàð ìàìëåêåòòІІëІêòІí àëãà÷êû ôîðìàñû áîëãîí èðè óðóóëóê áèðèêìåëåðäåí òóðãàí. 

Íàéìàíäàðäà æàçìà ìàäàíèÿòû °íІãІï áàéûðêû óéãóð àëôàâèòèíå íåãèçäåíãåí æàçóóñó 

áîëãîíäóãó ìààëûì (Êåðåéòîâ 1984, 13). Äèíèé èøåíèì æàãûíàí íàéìàíäàð õðèñòèàíäàð 

(íåñòîðèàí) áîëóøêàí (Óðñòàíáåêîâ, ×îðîåâ 1990, 126). Àéðûì ìààëûìàòòàðäà ìîнãîëäîð 

(×ûíãûç-õàí) óéãóð àðèáèíäåãè æàçóóíó íàéìàíäàðäàí êàáûë àëûøêàíäûêòàðû àéòûëàò 

(Êåðåéòîâ 1994, 13). XII ê. àÿãû, XIII ê.áàøûíäà è÷ àðà êóð÷óãàí êàðàìà-êàðøûëûêòàðäàí óëàì 

íàéìàíäàðäûí óðóóëóê ñîþçó íà÷àðëàï, ûäûðàé áàøòàãàí ýëå. ×ûíãûç-õàíäûí àñêåðëåðèíèí 
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êûñûìû àñòûíäà íàéìàíäàð XIII ê. áàø ÷åíäåðèíäå Ôåðãàíà, Жетисуу жана Кашкарды к°çä°é 

÷åãèíèøêåí (Àðèñòîâ 1894, 432-433; Бартольд Â.Â. Соч.Т.I. ×.I. -С.141). Бул мезгилдерде 

íàéìàíäàðäû Òàÿí õàí, àíäàí ñîґ, ÊІ÷ëІê äåãåí õàíäàð áèéëåãåí (Àáóëãàçè 1906, 42) 

Áàòûøòû ê°çä°é ÷åãèíãåí íàéìàíäàð ÊІ÷ëІê õàí àñ-Сегизинин (“ас - сегизи” - ñåãèç óðóó 

ýëäèí æåòåê÷èñè) æåòåê÷èëèãè ìåíåí êàðà êûòàé ãóðõàíûíà áàø èéèï, 1211-æ. àíûí òàêòûñûí 

òàðòûï àëãàí. 1218-æ. ×ûíãûç-õàí òàðàáûíàí òàëêàëàíûï, °ëòІðІëã°íäІãІ ìààëûì (Óðñòàíáåêîâ, 

×îðîåâ 1990, 94). Íàéìàíäàð êèéèíêè òІðê òèëèíäåãè ñІéë°ã°í ýëäåðäèí äýýðëèê áàñûìäóó 

á°ëІãІíІí êóðàìûíà ýòíîêîìïîíåíòåð êàòàðû êèðèøòè. Ýòíîíèìäèí ïàðàëëåëè êàçàê, °çáåê, 

êàðàêàëïàê, íîãîé, áàøêûð, àëòàé æàíà ìîíãîë òèëäІІ áóðÿòòàðäûí êóðàìäàðûíàí êåçèêòèðІІã° 

áîëîò (Òûíûøïàåâ 1925, 14-18; ÌÈÊÊ, 1973, -С.115; Жданко 1950, 69-72; Êåðåéòîâ 1994, 13-14; 

Кузеев 1974; Мельхеев 1976, 24. æ.á.). ÁІãІíêІ ìîíãîëäîðäóí êóðàìûíäà äà íàéìàí àòòóó óðóó áàð 

ýêåíäèãè àíûêòàëãàí (Ëåáåäåâà 1958, 224). Áóë ýí÷èëІІ àòòûí ïàðàëëåëäåðè ÒІøòІê Ìîëäàâèÿäà, 

Êðûìäà òîïîíèìäåð æàíà ãèäðîíèìäåð (Íàéìàí, Íåìàí) ôîðìàëàðûíäà ñàêòàëûï êàëãàí 

(Áàñêàêîâ 1964, 48). Ðàøèä àä-Äèíäèí æàçãàí ìààëûìàòòàðûíà òàÿíñàê, íàéìàíäàð êûðãûçäàð 

ìåíåí XII ê. ýëå àëàêàëàø áîëãîíäóãóí ýñêåðèëåò (Ðàøèä àä-Äèí, Ò.I., Êí.I. -С.139). Учурда эґ èðè 

óðóó, ê°ï ñàíäóó íàéìàíäàð êûðãûç ýòíîñóíóí òІïò°ëІøІí° íåãèçãè ðîëäó îéíîøêîí. Òàðûõûé 

ìààëûìàòòàðãà êàðàãàíäà íàéìàíäàð êûðãûçäàðäûí êóðàìûíà ýòíîêîìïîíåíò êàòàðû XI-XII êê. 

êå÷ ýìåñ êèðèøêåí. 

Íîãîé - êûòàé, ÷åêèð ñàÿê óðóóëàðûíûí êóðàìäàðûíäàãû óðóêòàð (Àáðàìçîí 1956, 125). 

Ýòíîíèìäèí ïàðàëëåëäåðè êàðàêàëïàê, êàçàê, °çáåê-êîґóðàò, °çáåê-êåñàìèð, áàøêûðëàðäûí 

êóðàìäàðûíàí êåçäåøåò (Æäàíêî 1950, 37; Æàíóçàêîâ 1982, 171; Êàðìûøåâà 1976, 92, 103, 108; 

Êóçååâ 1974, 162). Ìûíäàí ñûðòêàðû, ÒІíäІê Êàâêàçäà êûï÷àê òèëäåðèíèí áèð áóòàãûíäà 

ñІéë°ã°í íîãîé (àê íîãîé, êàðà íîãîé) ýòíîñó áåëãèëІІ. Íîãîé ýòíîñóíóí àòûíûí êåëèï ÷ûãûøû 

XIV ê. àÿãûíäàãû Àëòûí Îðäîíóí òІì°í áàø÷ûñû ê°ðІíІêòІІ íîéîí Íîãîéãî áàéëàíûøòóó 

(Âîëêîâà 1973, 77). Èçèëä°°÷Іë°р орто кылымдын кечки мезгилдериндеги “Ногайлы” доорунун 

кыргыздардын этностук жІçІíІí êàëûïòàíûøûíà, ìàäàíèÿòûíà òèéãèçãåí òààñèðè æ°íІíä°ãІ 

æІé°ëІІ ïèêèðëåðèí àéòûøàò (Êåáåêîâà 1982, 17-18; Êåðåéòîâ 1984, 392-394; Ìîëäîáàåâ 1982, 89-

90; 1995, 185-187). “Ногой” этноними “Манас” эпосунун бардык варианттарында эскерилІІ ìåíåí 

áèðãå, баатыр Манастын генеалогиялык санжырàñûíäà áàÿíäàëàò (Ìîëäîáàåâ 1982, 89). 

È.Á.Ìîëäîáàåâ êûðãûç-ногой этностук алакалары “ногайлы дооруна” чейин эле, òàãûðààê 

àéòêàíäà, ÒІøòІê Ñèáèð, Ìîíãîëèÿ æàíà àãà æàìààòòàø àéìàêòàðäà æІðã°íäІãІн “Манас” 

эпосунун материалдарына ж.б. фольклордук ìààëûìàòòàðãà òàÿíûï àéòàò. Àâòîð áІãІíêІ 

ногойлордогу “ак ногой”, “кара ногой” уруулары (уруулук бирикмелери) “Манаста” да 

àéòûëûøûíà òîêòîëîò. Íåãèçãèñè, ýïîñòî ýêè òàðûõûé äîîð áèð ìåçãèëäå ÷àãûëäûðûëàò äåãåí 

æІé°ëІІ ìàñåëå ê°ò°ðІë°ò (Ìîëäîáàåâ 1995, 185-187). Áèðîê, “ногайлы” доорунун таасирин да 

áåëãèë°° çàðûë. Êûðãûç-ногой этностук алакаларын уруулук энчилІІ àòòàð, ýíòàìãàëàð äà 

äàëèëäåé àëàðû áûøûê (êàðàґûç: Êàðàòàåâ Î.Ê. Àâòîðåô.êàíä. äèññ..., 1994, 14-бет). “Ногой” 

ýòíîíèìèíå èçèëä°°÷Іë°ð ò°ì°íêІä°é àíûêòàìà áåðèøåò: 1. Íîõîé - òîòåìäèê æàíûáàð-èòòè 

òІøІíäІð°ò; 2.Íóãàéêà - (îðóñ÷à - íàãàéêà)- “°ðІëã°н камчы” (Айтмуратов 1986, 81-82). Áèçäèí 

ïèêèðäå, ýòíîíèìäèí áèðèí÷è ìààíèñèíäåãè ÷å÷ìåëåíèøè òàãûðààê. Èò áàéûðòàäàí áèð êàòàð 

òІðê-ìîíãîë òèëäІІ ýëäåðäèí ìèôîëîãèÿñûíäà ûéûê æàíûáàð êàòàðû ýñåïòåëèï, ñûéûíãàí 

òîòåì-æàíûáàð áîëóï êåëãåíäèãè ìààëûì. Ìèñàëû, áóðÿòòàðäûí ìèôîëîãèÿñûíäà êàðûøêûð 

“к°êò°ãІ ит” (“тэнгэриин нохой”) деп аташат (Михайлов Т.М. Из истории бурятского шаманизма. 

Íîâîñèáèðñê, 1980.-С.74-75). Ñàðû èòòåð æ°íІíä°ãІ óëàìûøòàðäûí âàðèàíòòàðû êûðãûçäàðäûí 

áàéûðêû òîòåìäèê èøåíèìäåðèí ÷àãûëäûðàðû àíûê. 

Îòîð÷ó – ñàðóó óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóêòàð òîáóíóí àòàëûøû (Àòòîêóðîâ 1995, 

147). Этностук аталыштын параллели лакайлардын курамынан “утерчи” формасында кездешет 

(Êàðìûøåâà 1976, 99, 206). Îòîð÷óëàð XIV-XV êê. Ìîãîëèñòàí ìàìëåêåòèíèí òóøóíàí áåëãèëІІ. 

Áóë óðóóíó Ìóõàììåä Õàéäàð òàêòûãà ÷ûí äèëè, àê íèåòè ìåíåí êûçìàò êûëãàíäûãûí, 

ìàìëåêåòòåãè àñêåðäèê èðè êІ÷òІ òІçã°íäІãІí æàçàò (Êàðàåâ 1995, 128). Захреддин Бабурдун 

ìåçãèëèíäå îòîð÷óëàðäàí ÷ûêêàí Ñóëòàí Àêìàò Òàëáàë Îø øààðûíûí àêèìè áîëóï òóðãàí. 

Ñ.Ñ.Ãóáàåâà áóë óðóóíóí áèð á°ëІãІíІí Áàáóð ìåíåí êîøî æåð êîòîðóï êåòêåíäèãèí áåëãèëåéò 

(Ãóáàåâà 1983, 60-61). Оторчулар кийинчерээк “барак”, “ак барак” деген аттар ìåíåí äà áåëãèëІІ 

áîëóøêàí (Êàðàåâ 1995, 128). 

Ñàðàé – á°ðІ óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àáðàìçîí 1956, 127). Этностук аталыштын 

òåãè áàéûðêû æàíà îðòî êûëûìäàðäàãû êûï÷àê ÷°éð°ë°ðІí° òààíäûê áîëóóñó ìІìêІí. Ñàéô àä-

Äèí Àêñèêåí–динин “Маджму ат-Таварихинде” сарайлар к°÷ì°í-°çáåê (êûï÷àê) óðóóëàðûíûí 
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áèðè êàòàðû ÷àãûëäûðûëàò (ÌÈÊÊ, 1973, -С.210). XV-XVII êê. îðóñ äîêóìåíòòåðè Êðûì 

хандыгында (Крым жарым аралы) “Сарай миґ” аттуу уруу болгондугун баяндайт (Лезина, 

Ñóïåðàíñêàÿ 1984, 81). Ñàðàé - Êàðà Ñóó ðàéîíóíäàãû àéûëäûí àòàëûøû êàòàðû (ýòíîòîïîíèì) äà 

ìààëûì. 

Ñóëäóç - ìóíäóç óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Ò°ð°êàí óóëó 1995, 87). Ýòíикалык 

àòàëûø îðòî êûëûìäàðäàí áåëãèëІІ жана ХIII- ÕIV êê. Àçåðáàéæàí, Èðàí, Õîðàñàí, 

Ìàâåðàííàõðäû æåðäåãåí òІðêò°øê°í ìîíãîë òåêòІІ óðóóëàðäàí áîëãîí. Áóë óðóóíóí °êІëä°ðІ 

×ûíãûç-õàíäûí æàíà àíûí ìóðàñêîðëîðóíóí õàí ñàðàéûíäà °çã°÷° ñûé-óðìàòêà ýý áîëóøêàí, 

ìàìëåêåòòèê áàøêàðóó ñèñòåìàñûíäà áèéëèê îðóíäàðûí ýýëåøêåí. ÄàðåêòІІ áóëàêòàð 

ñóëäóçäàðäûí áèð á°ëІãІíІí Ìîíãîëèÿäà æàøàðûí, ýêèí÷è áèð á°ëІãІ ìîíãîë àñêåðëåðèíèí 

Êûòàéãà æàñàëãàí æîðòóóëóíà êàòûøêàíûí, І÷Іí÷Іë°ðІ áîëñî Õóëàãó õàí ìåíåí Èðàíãà æåð 

êîòîðóøêàíäûãûí ûðàñòàéò (Ðàøèä àä-Äèí, Ò.I. Êí. I.-С.174-175; Êàðìûøåâà 1976, 173). Àíäàí 

ñîґêó ìààëûìàòòàðãà íàçàð ñàëñàê, Ìóõàììåä Õàéäàð °ç êåçåãèíäå ñóëäóçäàðäû 

Ìîãîëèñòàíäûí êóðàìûíà êèðãåíäèãèí áàÿíäàéò (Ñóëòàíîâ 1982, 13). Академик Â.Â.Бартольд 

ñóëäóçäàðäûí ýìèðëåðè êîøóíà æàéãàøêàí áàøêà óðóóëàð ìåíåí áèðãå Àêñàê Òåìèðäèí 

(Òàìåðëàн) àëãà÷êû æîðòóóëóíà катышкандыгын жазат (Бартольд Â.Â. Соч.Т.II, ×.II.-С.159). 

Áóë ìààëûìàò ñóëäóçäàðäûí Àêñàê Òåìèðäèí áèéëèãèí òààíûãàíäûãûí àéãèíåëåéò. 

Ýòíîíèìäèí ïàðàëëåëè Èðàíäûê Àçåðáàéæàíäàãû òІðê òèëäІІ øàõñåâåíäåðäèí êóðàìûíäà 

ñàêòàëûï êåëåò (Êàðìûøåâà 1976, 172). Ê°ðñ°òІëã°í ìèñàëäàð ñóëäóçäàðäûí Èðàíãà Õóëàãó-õàí 

ìåíåí êåëèøêåíäèãè ìààëûìäàéò. Èçèëä°°÷Іë°ðäІí áàñûìäóó á°ëІãІ Ìîãîëèñòàíäàãû ñóëäóçäàð 

Æàґû Òàðàçäûí àéëàíàñûí ìåêåíäåøèï, êèéèí÷åðýýê ìîãîëäîðäóí êóðàìûíà æóóðóëóøêàíäûãûí 

áåëãèëåøåò (Þäèí 1965, 54). Ñóëäóçäàð êûðãûçäàðäûí ýòíèêàëûê êóðàìûíà Ìîãîëèñòàí äîîðóíäà 

ýëå êèðІІñІ ìІìêІн. Этнонимдин параллели сары уйгурлардын курамынан “солтус” формасында 

êåçäåøåò (Ìàëîâ 1957, 103). 

Òîêìîê - àâàò æàíà ñàÿê óðóóëàðûíûí êóðàìäàðûíäàãû óðóêòàð. Ïàðàëëåëè òІðêì°íä°ðäІí 

óðóóëóê êóðàìûíäà áàð (Àòàíèÿçîâ 1988, 114).Òîïîíèìèêàëûê àòàëûøòàð êàòàðûíäà 

Êûðãûçñòàíäàí ñûðòêàðû, Êàçàêñòàí æàíà ÒІøòІê Ðîññèÿíûí àéìàêòàðûíäà êåçäåøåðè 

àíûêòàëãàí. Òîêìîê - ýòíîíèìè àëãà÷ èðåò 1425-æ. Øàðàô àä-Äèí àëь Йездинин “Зафар намесинде” 

эскерилет (Ахмедов Б.А. О роли письменных источников в изучении этногенеза узбекского 

íàðîäà// Îáùåñòâåííûå íàóêè â Óçáåêñòàíå. 1981, -№ 12, -С.45). Этнонимди айрым изилд°°÷Іë°ð 

XIV-XV êê. Äåøò è-Êûï÷àêòà ê°÷Іï æІðã°н “токмок” дåãåí óðóóíóí ýí÷èëІІ àòû ìåíåí áàéëàíûøòà 

êàðàøàò (ЇìІðçàêîâ 1985, 14-15). Àéðûì ìààëûìàòòàðäà áóë ýí÷èëІІ àò ìåíåí óðóóëóê-

ìàìëåêåòòèê áèðèêìå áåëãèëІІ болгондугун билдирген пикирлер айтылары маалым (Бартольд Â.Â. 

Ò.II. ×.I. -С.102; Ахмедов 1981, 45, 402; Ïåòðîâ 1961, 37). Ñ.ЇìІðçàêîâ XV ê. 50-60 ææ. ×Іé °ð°°íІí° 

óáàêòûëóó ê°÷Іï êåëãåí ýêè æІç ìèґ êàçàê-°збек урууларынын курамында “токмок” аттуу уруу 

áîëóøó ìІìêІí äåãåí ïèêèðèí àéòàò (ЇìІðçàêîâ 1985, 15). 1574-æ. îðäîñòóê ìîíãîëäîð ×å÷åí 

(Ñå÷åí) Êîíòàéæè æàíà Áóÿí-áàòûð °ґäІІ êîíòàéæèëåðäèí æåòåê÷èëèãè àñòûíäà êàçàêòûí 

òîêìîê óðóóñóíà êàðøû ñîãóøòóê æІðІø óþøòóðóøêàí (×åðíûøåâ 1990, 36-37). Òîêìîêòîð áóë 

ìåçãèëäå Òàðáàãàòàéäà ê°÷Іï-êîíóï æІðІøê°í. Òîêìîêòîðäóí àéðûì á°ëІãІíІí áóë ÷°ëê°ìä° 

(Жетисуу аймагы) калгандыгын XVII к. орус булактарынын Алтай кыргыздарынын жана 

òîêìîêòîðäóí æåðëåðèí îéðîòòîð áàñûï àëäû äåãåí ìààëûìàòòàðûíàí áèëІІã° áîëîò (Áóðêîâñêèé 

А.Р. Борьба киргизского народа за свою независимость//Страницы истории и материальной 

культуры Киргизстана.-Ôðóíçå, 1975.-С.76). Токмок этноним жана топонимикалык аталыш катары 

êûðãûçäàðäûí êóðàìûíäà, Êûðãûçñòàíäà XVI ê. êå÷ ýìåñ êàëûïòàíóóñó ûêòûìàë (ЇìІðçàêîâ 1985, 

15). 

Òîêñîáà - ñàðóó óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Ò°ð°êàí óóëó 1995, 70). Жергетал 

районундагы кыргыздардын курамында да (найман уруусу) “токсоба” аттуу чакан урук бар 

экендиги такталды. Этнонимдердин параллелдери каракалпак, êàçàê, °çáåê-êîґóðàòòàðäûí 

êóðàìäàðûíäà áàð (Æäàíêî 1950, 45, 153; Æàíóçàêîâ 1982, 173; Áàñêàêîâ 1940, 132-140; Âîëêîâà 1971, 

61; Êàðìûøåâà 1976, 90).Этностук аталыш Дешт и-Êûï÷àêòûí òІðê òèëäІІ ýòíèêàëûê ÷°éð°ñІ 

ìåíåí áàéëàíûøêàí. Òîêñîáà - îðòî êûëûìäàðäàãû Äåøò è-Êûï÷àê òІðê óðóóëàðûíûí àòàëûøû 

êàòàðû áåëãèëІІ болгон. А.Зайнчковскийдин пикиринде “оба” (тоêñ  îáà), “опа” байыркы тІðê 

тилдеринде “уруу”.”урук” маанисин берет (Баскаков, 1984, 49). Îðóñ òàðûõûé áóëàêòàðûíäà 

“токсоба”, “кулоба”, ”билюкоба” аттуу кыпчак (половец) уруулары чагылдырары бул пикирди 

áåêåìäåðè áûøûê (Áàñêàêîâ, 1985, 70-73, 76). Òîêñ  оба: Н.А. Баскаков туура белгилегендей “тогуз 

уруу”, “тогуз уруу эл” маанисин берет. “Обо” деп диний ж°ð°ëã°, ûðûì-æûðûì æàñîî І÷Іí 
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æàñàëãàí êóðóëóøòó, óøóë ìàêñàòòà ІéІëã°í òàø ä°á°íІ äà àòàøêàí (Åñáåðãåíîâ 1984, 363). 

Êàðàêàëïàêòàðäàãû êûï÷àê óðóóñóíóí аскердик урааны “Токсоба” деп чакырылары маалым 

(Æäàíêî 1950, 45). Áóë ìèñàëäàð àòàëãàí óðóêòàðäûí áàøòàïêû òåãèíèí êûï÷àê òèëäІІ этностук 

÷°éð° ìåíåí áàéëàíûøûí àíûêòàðûíäà øåê æîê. 

Ò°ì°í æåòå - áàãûø óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àòòîêóðîâ 1995, 60). Àéðûì 

санжыралык маалыматтарда геноним катары баяндалат. Этностук аталыштын параллели Орто 

Àçèÿ òІðêò°ðІíІí (ÒІøòІê Òàæèêñòàí, ÒІøòІê Їзбекстан) ичинен “овлади жетта” формасында 

êåçäåøåðè ìààëûì (Êàðìûøåâà 1976, 79). Этностук аталыш бери болгондо ХIV ê. áåëãèëІІ. 

×àãàòàéëàðäà моголистандыктар “жете” же “каракчы” деген ат менен таанымал болушкан (Караев 

1995, 44-45). ÕVI ê. Ìàâåðàííàõðäûí ÷àãàòàéëàðûí ê°÷ì°í òåêòІІ башка уруулар “караунас” 

(êàðàãóíàñ) - “аралаш тектІІ”, ”таза тектІІ эмес эл” деп аташса, àë ýìè ÷àãàòàéëàð °ç êåçåãèíäå 

Жетисуу тараптагы к°÷ì°í óðóóëàðäû îðäîãî áàø èéІІíІ êààëàáàãàí ýðêèíäèãè І÷Ін “жете” - 

“эркин талап-тоноочулар” деген лакап ат менен аташканы маалым (Губаева 1983, 71).  

×îãîðîê - ìóðãàáäûê êûðãûçäàðäûí (òåéèò óðóóñó) êóðàìûíäàãû óðóê àòàëûøû êàòàðû 

маалым. Аксак Темирдин небереси Захриддин Бабур “Бабур Намэде”( XVI ê.) Îø øààðûíà 

æàìààòòàø òîîëîðäî ÷àãðàê  ÷îãðàê  ÷àãðåê àòòóó ê°÷ì°í óðóó æàøàðûí ýñêåðåò (Àáðàìçîí 

1990, 48). Профессор Т.К.Чороев (Чоротегин) байыркы “чагыр” ýòíîêîìïîíåíòèíèí êûðãûçäàðäûí 

курамына “чогорок” формасында киргендигин белгилейт (Чороев 1995, 40). Èñëàìãà ÷åéèíêè 

òІðêò°ðä°ãІ “чакыр” термини “н°°ê°р”, “хан сарайынын сакчысы” маанисин берген (Бартольд Â.Â. 

Ñî÷. Ò.I, ×.I.-С.209). Этностук аталыштын баштапкы формасы (чогор  ок) “бІðêІт” маанисин 

òóþíòóøó ìІìêІн. “Чогор” - áІðêІò, “ок” - æåáå, óðóê, óðóó, ýë; ×îãîð  îê - “бІðêІт уруусу” дегенди 

àíûêòàéò. Ôàðñè òàðûõ÷ûñû Ãàðäèçè áàéûðêû êûðãûçäàðäûí êàíàòòóóëàðäàí áІðêІòê° 

ñûéûíûøàðûí ýñêåðãåí (Àáðàìçîí 1946, 130). 

×îðî - ÷åêèð ñàÿê óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àáðàìçîí 1960, Ò.IV.-С.134). Чоро - 

ýïèêàëûê áààòûðäûí ìàêñàòòàøòàðû, ÷îðîëîðó (Þäàõèí, 868). Îéðîò-êàëìàê (Æóíãàð) 

ìèôîëîãèÿñûíäà ê°ïòІê òІðä° “чорос”, “цорос” деген äåðáåò æàíà æóíãàð êíÿçäàðûíûí áàéûðêû 

àòà-áàáàëàðû êàòàðû àéòûëàò. Îéðîòòîðäî - (жунгар калмактары) “цор”, îðòîґêó êûï÷àê òèëèíäå 

- “чора”, “шора”, “чоро” терминдери “баатыр” деген маанини билдирген. Чыгыш теги боюнча 

áàéûðêû òІðêò°ðäІí (êûðãûçäàðäûí) àñêåðäèê-башкаруу титулу болуп эсептелген “чур” (чор), 

(чура) “чора” с°çІ байыркы фарси тилинде “жоокер, “баатыр” деген тІøІíІêê° ýý ýêåíäèãè, áèðîê 

ñîґêó ìåçãèëäåãè òІðê òèëäåðèíèí °íІãІІ áàñêû÷òàðûíäà (áàéûðêû òІðê äîîðó) òèòóë êàòàðû 

(õàí ìåíåí áåêòèí îртосундагы) мансаптык даражаны аныктагандыгы маалым (“Манас”. 

Ýíöèêëîïåäèÿ. Ò.II, 337). ×óð (÷îð), (÷óðà) ÷îðî òèòóëóíóí íåãèçèíäå îøîë áàéûðêû òІðê 

äîîðóíàí áàøòàï ýëå ê°ïò°ã°í àäàì àòòàðû áåëãèëІІ áîëóï, êІíä°ëІê òóðìóøòà êîëäîíóëóï 

келген. Буга рун сымал кыргыз жазуу эстеликтеринде чагылдырылган Àãóø ×óð, Áåã ÷óð, Èë 

×óð, ×óð °ґäІІ ûñûìäàð êІá° (ê°ðñ°òІëã°í ýìãåê, 337-бет). Чоро - òåðìèíè êûðãûç ýëèíèí 

оозеки поэтикалык чыгармаларынын ичинен “Манаста” гана салттуу тІðä° òóðóêòóó àéòûëàò 

(ê°ðñ°òІëã°í ýìãåê, 337-бет). Чоро - ýí÷èëІІ àò êàòàðû êûðãûçäàðäà áàéûðòàäàí ýëå áåëãèëІІ 

(êàðàґûç: Êàðà ×îðî ãåíîíèìè). ×îðîëîð °ç àëäûí÷à óðóó êàòàðû XIII ê. ýñêåðèëå áàøòàéò. 

Ñ.Ì.Àáðàìçîí °ç èëèêò°°ë°ðІíä° ÷åêèð ñàÿêòàðäàãû ÷îðî óðóãóí Ìîãîëèñòàíäàãû ÷îðîñ óðóóñó 

ìåíåí æàëïûëûêòà êàðàãàí ïèêèðèí àéòàò (Àáðàìçîí 1990, 62). ×îðî  ñ; -ñ/-ç ê°ïòІê ìààíèíè 

àíûêòîî÷ó áàéûðêû ñ°ç æàñîî÷ó ìІ÷° ýêåíäèãè ìààëûì. Ïðîôåññîð Ї.Êàðàåâ ÷îðîñòîðäóí áèð 

á°ëІãІ XIII ê. ×ûãûø ÒІðêñòàíäàí ×àãàòàé óëóñóíà æóðò êîòîðãîíäóãóí æàçàò. ×îðîñòîð 

Ìîãîëèñòàíäûí (°çã°÷° ×ûãûø ÒІðêñòàíäà) ñàÿñèé òóðìóøóíà àêòèâäІІ êàòûøêàí (Êàðàåâ 1995, 

132). Çàõðåääèí Áàáóð °çІíІí ìåìóàðëàðûíäà (Áàáóð-íàìý) Ìîãîëèñòàíäûí àéìàãûíäà ÷îðîñ 

àòòóó óðóóíóí áîëãîíäóãóí òàñòûêòàéò (Ãóáàåâà 1983, 56). ×ûíûíäà ýëå, ÷îðîñòîð áІãІíêІ 

áóëãàà÷û (óðóóëóê áèðèêìå), òàãàé (ãåíåîíèì), êóø÷ó, äóóëàò, áàðãû óðóóëàðû ìåíåí áèðãå 

ýñêåðèëåò (Þäèí 1965, 56-59). Этнокомпонент кыргыздардын курамына дал ушул тарыхый 

äîîðäî êèðІІñІ ìІìêІн. “Чорос” этноними бир эле учурда ойрот-êàëìàêòàðäûí äà êóðàìûíäà 

ýñêåðèëåò. Æóíãàð (äýðáåò) õàíäàðûíûí áàñûìäóó ê°ï÷ІëІãІ “чорос” аттуу аристократиялык (ак 

ñ°°к) уруудан чыгышкан. Муну “Илэтхэл Шастирден” башка монгол жана калмак булактары да 

òàñòûêòàéò (Ñàí÷èðîâ 1990, 55). Æóíãàð õàíäûãû êîîìäóê-ñàÿñèé òІçІëІøІ æàãûíàí áàøûíäà 

õàí òóðãàí íåãèçãè ò°ðò îéðîò óðóóñóíóí ñîþçó áîëãîí. Àð áèð óðóóíóí áàø÷ûñû òàéäæè (äà-

òîáöçè) äåï àòàë÷ó. ×îðîñ óðóóñóíóí ÷îґ òàéäæèñè óðóóëóê áèðèêìåíèí æåòåê÷èñè áîëóï, áèð 

ýëå ó÷óðäà õàí äåï äà àòàëãàí (×åðíûøåâ 1990, 57). XIV ê. àÿãûíäà (1399-1445 ææ.) êûðãûçäàð 

Óãå÷è Êàøêà (ÃІéëІæІ, Ì°ґк° Òåìèð) æåòåê÷èëèãè àñòûíäà îéðîò-ìîíãîë óðóóëàðûíà 
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Іñò°ìäІêê° æåòêåíäèãè áåëãèëІІ (Áåéøåíàëèåâ 1989, 9). Äåìåê, Óãå÷è Êàøêà îéðîò-êàëìàê 

óðóóëàðûí áèðèêòèðãåí êûðãûçäûí ÷îðî(ñ) óðóóñóíàí ÷ûêêàí äåãåí æûéûíòûêêà êåëІІã° áîëîò. 

Òàðûõûé æàçìà äàðåêòåðäèí ìààëûìàòòàðû, ñîґêó èëèêò°°ë°ðäІí æûéûíòûêòàðû 

кыргыздардын этностук тарыхында, ýòíîãåíåçèíäå, ñàëòòóó ìàäàíèÿòûíûí êàëûïòàíûøûíäà îðòî 

êûëûìäàðäàãû òІðê-ìîíãîë òèëäІІ óðóóëàðäûí òèéãèçãåí òààñèðèí ÷àãûëäûðàò. Їç êåçåãèíäå 

êûðãûç æ.á. òІðê òèëäІІ ýëäåð, óðóóëàð ìîíãîë æ.á. òèëäІІ элдердин этностук тарыхында, 

ýòíîãåíåçèíäå °çã°÷° ðîëäó ýýëåøòè.  

 

 

2.3. Êûðãûçäàðäûí ýòíостук êóðàìûíûí ñîґêó ìåçãèëдеги эволюциялык °нІгІІсІ 

(XVI ê. áàø ÷åíäåðèíåí ÕIÕ ê. àÿãû) 

 

Кыргыз элинин этностук калыптануусунун І÷Іí÷І ýòàáû áîëæîë ìåíåí àëãàíäà, XVI ê. áàø 

÷åíäåðèíåí XIX ê. àÿê ÷åíäåðèíäåãè ìåçãèëäè °ç êó÷àãûíà êàìòûéò. Áóë ìåçãèëäå ïàéäà áîëãîí 

êûðãûç óðóó-óðóêòàðûíûí áàñûìäóó á°ëІãІ ñàíæûðàëûê ìààëûìàòòàðäà, æàçóó áóëàêòàðûíäà 

÷àãûëäûðûëàò. Àëàðäûí àéðûìäàðû áåëãèëІІ òàðûõûé èíñàíäàðäûí óðïàêòàðû áîëóï ñàíàëûøàò. 

Ìûíäàí ñûðòêàðû, °çã°÷° XIX æàíà ÕÕ êê. ÷åêòåðèíäå êûðãûç ýòíîñóíóí êóðàìûíà ñàðò êàëìàê, 

òІðê, êàçàê, êàðà êàëïàê, уйгур ж.б. этностук компоненттер жуурулушту. Т°ì°íä° êûðãûçäûí 

àéðûì óðóóëàðûíûí (óðóêòàðûíûí) êåëèï ÷ûãûøûíà èëèêò°°ë°ð æІðãІçІë°ò:  

Àæû - íàéìàí, ñîëòî, ñàðû áàãûø óðóóëàðûíûí êóðàìäàðûíäàãû óðóêòàð (Àáðàìçîí 1956, 

105). Èñëàì äèíèíèí òààñèðè ìåíåí êåëèï ÷ûêêàí. Àæû 1. äèí. Ìåêêåãå áàðûï, êóäàéãà ñûéûíûï, 

зыярат кылып кайткан же Мекке жолунда каза тапкан мусулмандардын ардактуу наамы жана 

ушундай наамы бар адам. 2. Меккеге болуучу ушундай зыяратчылык. Ажыга баðóó (ÊÒÒÑ, 29). 

Àíòðîïîýòíîíèìäèí ïàðàëëåëäåðè êàçàê, òІðêì°í, êàðàêàëïàêòàðäûí óðóóëóê êóðàìäàðûíäà áàð 

(Æäàíêî 1950, 37; Æàíóçàêîâ 1982, 164; Àòàíèÿçîâ 1988, 14). 

Àäûíà - êóø÷ó óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àáðàìçîí 1956, 105). Àíòðîïîýòíîíèì. èð. 

1. Îäèíà - бойолгон, бойок; 2. Мусулманча жума кІí; ìàéðàì (Æàíóçàêîâ 1982, 27).Ýí÷èëІІ àò 

èñëàì äèíèíèí òààñèðè àñòûíäà êåëèï ÷ûêêàí. 

Àê òîíäóó - êûòàé óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àáðàìçîí 1956, 106). Ýòíîíèìäèí 

параллели кыргыздарга этностук жакындыгы аныкталган °çáåê-êîґóðàòòàðäà áàð (Êàðìûøåâà 

1976, 90-93). 

ÀëìàêІ÷Іê - ñàðûáàãûø óðóóñóíäàãû ìàíàïòûí êóðàìûíäàãû óðóê (Àáðàìçîí, 107). 

ÀëìàêІ÷Іê àéðûì ìààëûìàòòàðäà °òê°í êûëûìäàðäà æàøàган (áîëæîëó, XVIII ê. àÿãû) 

áåëãèëІІ èíñàí êàòàðû áàÿíäàëàò. Èçèëä°°÷Іë°ð óøóë ýëå óðóóíóí êóðàìûíäàãû óáàøûëàðäû 

ÀëìàêІ÷Іê òàðàáûíàí òóòêóíäàëãàí êàëìàêòàðäàí òàðàòûøàò (Àáðàìçîí 1960, Ò.IV. -С. 35-36). 

Àñûëáàø - áàðãû, ñîëòî óðóóëàðûíûí êóðàìäàðûíäàãû óðóêòàð (Àáðàìçîí 1956, 107). 

Ñ.Ì.Àáðàìçîí ñîëòîäîãó àñûëáàø óðóãó àäèãèíå óðóóëóê òîáóíàí êåëèï êèðãåíäèãèí áåëãèëåéò 

(Àáðàìçîí 1960, Ò.IV, -С.24). Бул пикирди баргы уруусундагы (Адигине уруулук тобу) асылбаш 

ýòíîíèìèíèí ïàðàëëåëè äà ûðàñòàéò. Àñûëáàø - Ñîêóëóê ðàéîíóíäàãû àéûë àòàëûøû êàòàðû да 

ìààëûì (ÑÃÍÊ, 1988, 54). Ýòíîòîïîíèì. 

Àëòû óóëäóí òóêóìó - ñàðû áàãûø óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àáðàìçîí 1956, 107). 

Этнонимдин параллелдери “алты уул” формаларында ферганалык °çáåê-êûï÷àê, êàðàêàëïàê æàíà 

êàçàêòàðäûí êóðàìäàðûíäà áàð (Øàíèÿçîâ 1974, 131; Æäàíêî 1950, 46). 

Àòàíòàé óóëó - ÷åêèð ñàÿê óðóóñóíäàãû ÷îðîíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àáðàìçîí 1956, 

108). Àíòðîïîýòíîíèì. Àòàíòàé - àéòûëóó Òàéëàê áààòûðäûí àãàñû. XIX ê. I ÷åéðåãèíäå Öèнь 

àñêåðëåðèíå æàíà Êîêîí õàíäûãûíà êàðøû êІð°øò° ê°ò°ðІëІø÷Іë°ðã° æåòåê÷èëèê êûëãàí 

áààòûð. Àíòðîïîýòíîíèìäèí ïàðàëëåëäåðè êûðãûçäûí áàðãû, á°ðІ урууларында “атантай” 

ôîðìàëàðûíäà áàð ýêåíäèãè áåëãèëІІ. 

Áàäàêøàí - ñàÿê (êàáà) óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àòòîêóðîâ 1995, 99). Òîïîýòíîíèì. 

Ýòíîíèìäèí êåëèï ÷ûãûøûí ó÷óðäàãû Òîîëóó Áàäàêøàí òîïîíèìè ìåíåí áàéëàíûøû áîëóóñó 

êåðåê. Êàðàòåãèí, Ãèññàð òàðàïòà êûðãûçäàð XVII ê. ýñêåðèëå áàøòàéò. Ìàõìóä èáí Âåëè 1045-

æûëäûí (1635-æûëäûí 11-äåêàáðûíàí 1936-æûëäûí 9-ÿíâàðûíà ÷åéèí) Áàëõòàãû °çáåê ýýëèãèíå 

Êàðàòåãèí àðêûëóó 12 ìèґ òІòІí êûðãûçäàð ê°÷Іï êåëãåíäèãèí æàçàò. Áàëõ õàíûíûí 

кабылдоосуна 12 уруу башчысы келгендиги баяндалган (Бартольд Â.Â.//Кыргыздар. II êèòåï, 174-

175-áåòòåð). Áóëàð êàëìàê (îéðîò) ÷àáóóëóíàí àðãàñûç æåð êîòîðãîí êûðãûç óðóóëàðûíûí áèð 

á°ëІãІ ýëå. Áóë àéìàêòàðäà êûðãûçäàð áèð òîï óáàêûò òîêòîëóï êàëûøêàíäàé. Àíòêåíè, áóãà 
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êûðãûçäàðäûí æåðãèëèêòІІ этностук ч°éð°ã° òèéãèçãåí òààñèðè ìèñàë áîëî àëàò. Èëèìèé 

àäàáèÿòòàðäà ÒІøòІê Òàæèêñòàí æàíà Àôãàíèñòàíäàãû ëàêàéëàðäûí, êîґóðàòòàðäûí êûðãûçäàð 

ìåíåí òåêòåø ýêåíäèãè äàëèëäåíèï êåëå æàòàò. Ìûíäàí ñûðòêàðû, àçûðêû æåðãèëèêòІІ 

êàëêòûí àðàñûíäàãû (òІðêò°ð, мугулдар ж.б.) “кыргыз” этнонимдери, “Солто” “Басыз” 

òîïîíèìäåðè, ìàòåðèàëäûê ìàäàíèÿòòàãû, ýëäèê îîçýêè ÷ûãàðìà÷ûëûêòûí ІëãІë°ðІíä°ãІ 

окшоштуктар далил боло алары ырас (караґûç: Êàðìûøåâà 1954, 26-28; 1976, 79, 220-250). 

Æàґû ÷åðèê - ÷åðèê óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àáðàìçîí 1956, 114). Ýòíîíèìäè 

÷åðèê óðóóñóíà ñîґêó ó÷óðëàðäà êåëèï êèðãåí ýòíîêîìïîíåíò êàòàðû êàðîîãî áîëîò. Ýòíîíèì 

êûðãûç óðóóëàðûíûí °òê°í äîîðëîðäîãó è÷ àðà ìèãðàöèÿñûí, этностук жуурулушуусун да 

÷àãûëäûðàðû àíûê. Ìèñàëû, áàãûø óðóóñóíäàãû áàñûç, ìîнãîë, ìóíäóç, ò°á°é, ò°ë°éê°í, 

æåòèãåí æ. á. ñûðòòàí êåëèï êèðãåí ýòíîêîìïîíåíòòåð ýêåíäèãè ìààëûì. 

Êàëìàê - ñàÿê, òåéèò, áàãûø, ÷åêèð ñàÿê óðóóëàðûíûí êóðàìäàðûíäàãû óðóêòàð. 

Ýòíîíèìäåð êûðãûçäàðäûí êóðàìûíà êàëìàêòàðäûí òààñèðè àñòûíäà êåëèï êèðІІñІ òîëóê 

ìІìêІí. Áóë ìåçãèëäè XVII-XVIII кк. чектери деп атоого болот. Калмак этностук аталыш катары 

ìîíãîë òèëäåðèíèí áèð äèàëåêòèñèíäå ñІéë°øê°í îéðîò óðóóëàðûíûí áèðèãІІñІíІí 

íàòûéæàñûíäà êàëûïòàíãàí. Ìûíäàí ñûðòêàðû, áóë ýí÷èëІІ àò ìåíåí æåð-ñóó àòòàðû бåëãèëІІ. 

Ìèñàëû, Калмаккырчын айылы, Êалмакашуу ж.á. (ÑÃÍÊ, 1988, 96). Ýòíîíèìäåðäèí 

параллелдери “калмакы” формасында жору, ñàðû áàãûø, ñóó ìóðóí óðóóëàðûíûí êóðàìûíäà 

÷àãûëäûðûëàò (Àáðàìçîí 1956, 116). 

Êàëìàêû - æîðó, ñàðû áàãûø, ñóó ìóðóí óðóóëàðûíûí êóðàìûíäàãû óðóêòàð (Àáðàìçîí, 

116). Ñ.Ì.Àáðàìçîí áèð êàòàð èëèêò°°ë°ðäІí íåãèçèíäå ýòíîíèìäèí òåãè îéðîòòîðãî (êàëìàê) 

òààíäûê äåãåí ê°ç êàðàøûí àéòêàí (Àáðàìçîí 1990, 46). Èëèêò°°÷І Â.Ï.Æàìáàëîâà ýòíîíèìäè 

“халымыг” - “аралаш”, “жуурулушкан” маанисинде чечмелейт (Жамбалова 1970, 266). Ïàðàëëåëè 

казактарда “калкаман” формасында бар экендиги аныкталган (Жанузаков 1982, 169). 

Êîæî - æîðó óðóóñóíóí кóðàìûíäàãû óðóê (Àáðàìçîí, 119). Ïàðàëëåëäåðè êîæîàêìàò 

(êІðêІð°°), êîæîáåê (ñàðû áàãûø), êîæîáåðäè (÷åêèð ñàÿê), êîæîìáåðäè (êàðà áàãûø, ñîëòî), 

êîæîêåëäè(êûòàé) ôîðìàëàðûíäà ó÷óðàéò. Àíòðîïîýòíîíèìäåð. Êîæî. àð. 1.Óñòàò, ìîëäî, 

óðìàòòóó, áàé, ñîîäàãåð, êîæîþí; 2. Ò°ðò õàëèôòèí áèðèíèí òóêóìäàðûíûí òèòóëó (Æàíóçàêîâ 

1982, 145). Ïàðàëëåëäåðè êàçàê, òІðêì°í, êàðàêàëïàêòàðäûí óðóóëóê êóðàìäàðûíàí ê°ï ñàíäà 

ó÷óðàéò.  

Êàðàòåãèí÷è – ä°°ë°с уруусунун курамындагы урук (топоэтноним). Этностук аталыш 

áІãІíêІ Òàæèêñòàíäàãû Êàðàòåãèí àéìàãûíà áàéëàíûøòóó êåëèï ÷ûêêàíäûãû ìààëûì. Ýëäèê 

фольклордун айрым маалыматтары топонимикалык аталыштын Кара жана Тегинай äåãåí 

ëåãåíäàðëóó áîëìóø èíñàíäàðäûí àòòàðûíà áàéëàíûøòûðûøàò. Êàðàòåãèí  ÷è; -÷û, -÷ó ìІ÷°ë°ðІ 

кыргыз тилинде “кайсыл жерден”, “кайсыл жердик” деген маанини билдирет. 

Êàëäàé - áàðãû óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àáðàìçîí 1956, 116). Êûòàé÷à - “калдай” 

ñîãóøòóê àñêåð íààìûí àíûêòàãàí. Áóë àñêåðäèê ÷èí Öèíь èìïåðèÿñûíäàãû (ÕVIII-XIX êê.áàø 

÷åíäåðè) àéìàêòûê-àäìèíèñòðàòèâäèê áàøêàðóó÷óëàðûíûí ìàíñàïòûê íààìûí áèëäèðãåí 

(“Манас”. Энциклопедия. Т.1, 258). Êàëäàé. 1. Ìîíãîë-êàëìàê ýëäåðèíäåãè æîãîðêó ìàíñàïòóó 

àäàìäûí ÷èíè; 2. Жука áûøûðûëãàí íàí; 3. Їò° ÷îґ, ê°ë°ìäІІ áîëóï ê°ðІíІІ (ÊÒÒÑ, 446). Êàëäàé 

Öèíь èìïåðèÿñûíûí ñàÿñèé-àäìèíèñòðàòèâäèê ñèñòåìàñûíäàãû òèòóëàòóðàëûê ìàíñàï 

òåïêè÷òåðèíèí áèðè áîëãîíäóãó ìààëûì. Áóë òèòóëäàð (êàëäàé, äóó-äóó, доотай ж.б.). “Манас” 

ýïîñóíäà äà ÷àãûëäûðûëàò (Ìîëäîáàåâ 1995, 56). 

Ëåéëåê òåéèò - òåéèò óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê. Ýòíîíèì àéìàêòûí àòàëûøûíà 

áàéëàíûøòóó êåëèï ÷ûêêàí (Òîïîýòíîíèì). Òåéèòòåð Ëåéëåê, ×îґалай, Ñóçàêòà, Òàæèêñòàíäûí 

Жергетал, Ìóðãàá, Їçáåêñòàíäûí Æèçàê îáëóñóíäà, Àôãàí Ïàìèðèíäå, Òóðêèÿäà (Âàí àéìàãû) 

æàøàøàò. Этностук аталыштын келип чыгышы тейиттердин басымдуу к°ï÷ІëІê á°ëІãІ æàøàãàí 

Ëåéëåê æåðãåñèíå áàéëàíûøòóó êåëèï ÷ûêêàí äåñåê áîëîò. Òîïîýòíîíèìäåð áîþí÷à Â.À. 

Íèêоíîâ (1970, 21-22), Ä.Å.Åðåìååâ (1970, 139), Ñ.Ìóñàåâäåð (1991, 163) °ç èçèëä°°ë°ðІíä° êåíåí 

òîêòîëóøàò. 

Ìàíàï - ñàðû áàãûø óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àáðàìçîí, 124). Àíòðîïîýòíîíèì. 

Ñàðû áàãûø óðóóñóíäàãû áåëãèëІІ òàðûõûé èíñàí. Ìàíàï XVII ê. ÷åãèíäå æàøàï °òê°íäІãІ 

ìààëûì (Àáðàìçîí 1960, Ò.IV. -С.32). XIÕ ê. áèðèí÷è ÷åéðåãèíå ÷åéèí ñàðû áàãûø æ.á. àéðûì 

óðóóëàðäà áàøêàðóóíóí ìàíàï èíñòèòóòó áîëãîíäóãó ûðàñ. Ñ.Ì.Àáðàìçîíäóí äàëèëä°°ë°ðІíä° 

термин “манап” антропониминен эмес, óøóë óðóêòàí ÷ûêêàí, áèéëèê ÷ûëáûðû êîëóíäà áîëãîí 

Ìàíàïòûí òóêóìäàðûíûí àòûíàí êåëèï ÷ûãàò. Ìèñàëû, XIX ê. I ÷åéðåãèíäå áóãó óðóóñóíóí 
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ò°á°ëä°ðІ “бий” деп аталышын аныктаган фактылар бар (к°ðñ°òІëã°í ýìãåê, 32-33-áá.). Ñîґêó 

ìåçãèëäåðäå (XIX ê.) ïàéäà áîëãîí òèòóë-òåðìèí áàøêà àéðûì êûðãûç óðóóëàðûíà äà òàðàé 

áàøòàãàí äåñå áîëîò. Òàðûõûé æàçìà áóëàêòàðà ýíåñàéëûê, àíäàí ñîґ òåґèðòîîëóê êûðãûçäàð 

óðóó, аскер башчыларын “кашка”, “бий” деп àòàøêàíäûêòàðûí ÷àãûëäûðàò. Àðàá òèëèíåí êåëèï 

кирген “манап” (ар. маннаф) т°ì°íêІ ìàаíèëåðäè áåðåò: 1. Îðóí áàñàð, êîòîðóó, êîòîðóëóó; 2. 

òàð. óðóóëóê-ôåîäàëäûê ò°á°ëä°ðäІí ñîñëîâèåñè; 3. Àðèñòîêðàò, àê ñ°°ê (Æàíóçàêîâ 1982, 148). 

Îëîò - ñàðóó óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àáðàìçîí 1960, 137). Ýòíîíèìäèí 

ïàðàëëåëäåðè òóâàëàðäûí êóðàìûíàí-“°ë°т”, ìîíãîëäîðäîí - “олют” формасында кездешери 

ìààëûì (Áàñêàêîâ 1985, 24; Ëåáåäåâà 1958, 221). Æîãîðóäàãû ýí÷èëІІ àòòàðäûí áàøòàïêû 

ôîðìàñû îëåò/îë¸ò/ýë¸ò áîëóó êåðåê. Òàðûõûé ôîëüêëîðäóí ìààëûìàòòàðûíäà Æóíãàðëàð 

òІíäІê ýëåòòîð ýêåíäèãè, àëàð òІïêІñІ ëåãåíäàðëóó Ýëåò-Äàðõàí àòòóó íîéîíäîí òàðàðû 

áàÿíäàëàò (Èëýòõýë Øàñòèð 1990, 49). Àðèéíå, ìîíãîëòààíóó÷ó Â.Ï.Ñàí÷èðîâ áèð êàòàð äàëèëäІІ 

äàðåêòåðãå, èëèìèé íåãèçäІІ ôàêòûëàðãà òàÿíûï, ýë¸òòîð °ç àëäûí÷àëûêêà ýý óðóó ýêåíäèãèí, 

ýòíèêàëûê àòàëûø ìîнгол (калмак) тилдеринде “°ç àëäûí÷à á°ëІíã°н”, “жамааттан, íåãèçãè 

журттан ыраак жайгашкан эл” маанисин туюнтарын белгилейт. XVI ê. ÷åéèí ýë¸òòîð (эë°òòåð) 

ä°ðá°í-îéðîòòîðäóí (ò°ðò îéðîò) èðè óðóóñó êàòàðû ýñêåðèëåò (Ñàí÷èðîâ 1990, 49-52). 

Í.ß.Áè÷óðèí ýëåòòåð æ°íІíä° ò°ì°íêІä°é ìààëûìàòòàðäû áåðåò: ... Æóíãàðèÿëûê ýëåòòåð 

Êîáäîäîí ÷ûãûøêà êàðàé, òàãûðààê àéòêàíäà, Ñåëåíãà äàðûÿñûíûí áàøêû àãûìûíà ÷åéèíêè 

àéìàêòàðäû ìåêåíäåøêåí. ...XV ê. êàðàòà ýëåòòîðäóí ñàíû ê°á°йІï êåòêåíäèêòåí, àëàð (ýëёòòîð) 

îéðîòòîðäóí êóðàìûíà êîøóëãàíäàí ñîґ, калмактардын баары “Чжунгар (Жунгар) элеттору” деп 

атала башташты (Поспелов Е.М. Топонимика è èñòîðè÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ. -Ì., 1976. -С.19-20). XVIII 

ê. ýêèí÷è æàðûìûíäà (1753-1756-ææ.) ýëёòòîðäóí áàñûìäóó á°ëІãІ Öèíь (Ìàí÷æóð) 

èìïåðèÿñûíûí àñêåðëåðè òàðàáûíàí êûðãûíãà àëûíãàíû ìààëûì. Эëёòòоð - “кара калмактар” 

äåãåí àò ìåíåí äà áåëãèëІІ. Àëàðäûí áàñûìäóó á°ëІãІ ó÷óðäà Áàòûø Êûòàéäàãû (×ûãûø 

ÒІðêñòàí) Òåêåñ ñóóñóíà æàìààòòàø àéìàêòàðäû ìåêåíäåøåðè ìààëûì. Ê°ë êûëààñûíäàãû ñàðò-

êàëìàêòàð ò°ґê°ðІøê° ÷åéèí (XX ê. 20-ææ.) °çä°ðІí эë¸ò äåï àòàø÷ó (êàðàґûç: Àáðàìçîí Ñ.Ì. 

1960, -Ò.IV.-С.91). Бул мисалдар êûðãûç-ойрот (калмак) этностук алакаларын чагылдырары 

øåêñèç. 

Ñûðòû êàðà - êóø÷ó óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Ò°ð°êàíîâ 1995, 14). Ýòíîíèìäèí 

параллели “сыртыгара” формасында тІðêì°íä°ðäІí êóðàìûíäà áàð (Àòàíèÿçîâ 1988, 109). 

Ýí÷èëІІ àò ëàêàï àòòûí íåãèçèíäå êåëèï ÷ûãûøû ìІìêІí. 

Ñàðò êàëìàêòàð – êûðãûçäàðäûí êóðàìûíà æóóðóëóøóó ïðîöåññè àÿêòàï áàðà æàòêàí 

ýòíîãðàôèÿëûê òîï. Ìîíãîë òèëäåðèíèí áàòûø áóòàãûíäà ñІéë°ã°í ñàðò-êàëìàêòàð XX ê. áàø 

÷åíäåðèíå ÷åéèí òèëäèê, êààäà-ñàëòòàãû àéðûì °çã°÷°ëІêò°ðІí ñàêòàï êåëèøòè. Ëàìà äèíèí 

тутунган кара калмактар же олеттердин басымдуу б°ëІãІ ×ûãûø ÒІðêñòàíäà æàøàøàðû 

ìààëûì (Àáðàìçàí 1960, -Ò.IV.-С.93). Сарт-êàëìàêòàð ê°ë êыëààñûíûí Á°ðІáàø, ×åëïåê, 

Çûíäàí, Каракыя, Акбулак айылдарында турушат. 

Òîêòîãóë – òûíûìñåéèò óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóêòàð òîáóíóí àòàëûøû (Àòòîêóðîâ 

1995, 115). Ñàíæûðà áîþí÷à Òîêòîãóëäóí òîãóç óóëó áîëóïòóð. Óðóóëàð îðòîñóíäàãû °ç àðà 

÷àáûøòàðäàí óëàì, Токтогулдун тукумдары Батыш Кытайда узак убакыттар бою туруп 

êàëûøàò. Àçûðêû òóðãàí æåðèíå áåø áàëàíûí òóêóìäàðû ê°÷Іп келишет. Аларды “калмак” же 

“калмакылар” деп кошумча ат менен да атап коюшкан. Калган т°ðò óóëóíóí òóêóìäàðû 

æ°íІíä° ìààëûìàòòàð áåëãèñèç (Àáðàìçîí Ñ.Ì. 1960, -Ò.IV.-С.20). Параллели багыш уруусунун 

êóðàìûíäà áàð (Àòòîêóðîâ 1995, 64). 

Òàéëàê óóлó - ÷åêèð ñàÿê óðóóñóíäàãû ÷îðîíóí êóðàìûíäàãû óðóê (Àáðàìçîí, 129). 

Àíòðîïîýòíîíèì. Òàéëàê - Öèíь (Кытай) аскерлерине жана Кокон хандыгына каршы к°ò°ðІëã°í 

ýëäèí æåòåê÷èñè, áààòûð. Àãàñû Àòàíòàé áààòûð ìåíåí áèðãå ÷åò ýëäèê áàñêûí÷ûëàðãà áèð íå÷å 

èðåò êàòóó ñîêêó óðóøêàíäûãû ìààëûì. Àíòðîïîýòíîíèìäèí ïàðàëëåëè áàðãû, êûï÷àê 

урууларында “тайлак” формасында бар экендиги белгилІІ. 

Èëèêò°°ë°ðІáІçä° êûðãûç ýòíîíèìäåðèíèí áàñûìäóó á°ëІãІíІí êåëèï ÷ûãûøû 

æîãîðóäà áèç òîêòîëóï °òê°н тарыхый доор менен байланышы такталды. Бул этностук 

àòàëûøòàðäûí æàëïû ñàíû áîëæîë ìåíåí àëãàíäà, áІãІíêІ êûðãûç ýòíîíèìèÿñûíûí àëòûìûø 

ïàéûçûí òІç°ò.  
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Обоо таштар. 1703-ж. энесай кыргыздарын жунгар калмактары Жунгарияга зордоп к°чІрІІ мезгилинде 

санактан °тк°рІІ боюнча кезектелип ташталуучу (тІг°лд°п туруучу) сака таштардын д°б°сІ. Энесайдагы 

кыргыз элинин этностук °нІгІІсІн° акыркы сокку урган бул к°чІрІІг° 20000 ашуун кыргыздар кабылган. 

Алтын-К°л. Хакасия. 

 

 

 

 

Алтын-К°л. Хакасия. Арткы планда К°гм°н тоолору. Б.з. 711-ж. кыш мезгилинде Чыгыш ТІрк 

каганатынын аскерлери менен кыргыздардын ортосунда айыгышкан салгылашуу болуп °тк°н тарыхый 

жер. Бул айкашта Кыргыз кагандыгынын аскерлерин атактуу Барсбек каган °зІ жетектеп чыккан. 

С.Абдракмановдун видеосІр°тІ. 
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Астайбек (Âиктор) Яковлевич Бутанаев. БелгилІІ кыргызтаануучу, хакас окумуштуусу, тарых илимдеринин 

доктору, профессор. Хакас университетинин кафедра башчысы. Энесай кыргыздарына арналып жазылган 30 

дан ашуун илимий китептердин, 300д°н ашуун илимий макалалардын автору. Хакасия. Аскиз аймагы, 2003-ж. 

 

 

 

 

Экспедициянын жетекчиси, тарых илимдеринин доктору, профессор Абылабек Асанканов. Хакасия. Аскиз 

аймагы. 2003-ж. 
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Кылым карыткан кыргыз эстеликтери. Аскиз аймагы. Хакасия. 2003-ж. 

 

 

 

 

К°гм°н тоолорунун Канчул (Кан-Жол) трассасынан (Саян тоолору) к°рІнІшІ. Тарыхый-этнографиялык 

аймактын Абаза ашуусунан (Хакасия) Тувага кеткен багыты. Кан-Жол трассасы изилд°°чІл°рдІн 

пикирлеринде Улуу Жибек жолунун бир тарамы болгон. Абаза ашуусу. Хакасия. 
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Ак-Довуракка (Тува) кетчІ ашуудагы Обоо (тув. Оваа) таштар. Обоо таштар к°бІнч° ашуу, сыйынуучу 

жерлерден кездешет. Шаман дининин бул элементин Кыргызстандан (Ысыкк°л, Чоґалай ж.б.) да байкоого 

болот. Бул Саян-Алтай жана Кыргызстан тарыхый-этнографиялык бир аймак экендигин дагы бир ирет 

аныктайт. С.Абдракмановдун видеосІр°тІ. Тува. 2003-ж. 

 

 

 

 

Кыргыз эстеликтеринин бир чакырым аралыктан к°рІнІшІ. Ак-Довурак аймагы. Туурасы 4-5 км келген 

бул кокту аркылуу Миґсуудан азыркы Тувага, андан ары Монголияга кетчІ негизги аскердик-

стратегиялык, соода жолу °тк°н. Бул жолдун атрабында байыркы кыргыз эстеликтери жыш жайгашкан. 

Тува. 2003-ж. С.Абдракмановдун видеосІр°тІ. Тува. 2003-ж. 
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Саян ашуусунан Ак-Довуракка кеткен жол боюндагы кыргыздар калтырган байыркы эстеликтердин бири. 

Жазуулары °чІп калган бул таш эстеликтерде уруулук энтамгалар даана байкалат. Алардын дээрлиги 

бІгІнкІ кыргыз энтамагалары менен окшош, теги бир экендиги аныкталды. Тува. 2003-ж. 

 

 

 

 

Тувадагы 5-13 кк. таандык кыргыз эстелигинин жалпы к°рІнІшІ. Таш эстеликтердеги жазуулар дээрлик 

окулбай калган. Уруулук энтамгалар даана байкалат. Ак-Довурак аймагы. 2003-ж. 

.
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Илимий экспедициянын катышуучусу, тарых илимдеринин доктору, профессор, новосибирлик археолог-

кыргызтаануучу Юлий Сергеевич Худяков. Тува. 2003-ж. 

 

 

 

 

Илимий экспедициянын катышуучусу, тарыхчы, белгилІІ тележурналист Султан-Ажы Абдракманов иш 

ІстІнд°. Тува. 2003-ж. ÂидеосІр°т. 
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Кыргыз кагандарынын ордолору жайгашкан Танну-Ола тоо кыркаларынын жана ага жамаатташ аймактын 

жалпы к°рІнІшІ. Андан ары азыркы Монголиянын кенен мейкиндиктерине чыгууга, Борбор Азияга саясий-

согуштук к°з°м°л орнотууга, чарбалык-экономикалык ыґгайлуу шарттарды тІзІІг° боло турган. 

ÂидеосІр°т. Тува. 2003-ж. 

 

 

 

 

Эрзиндик тува-кыргыздарга (энесай кыргыздарынын урпактары), андан ары Монголияга чейин 80 

чакырым аралык. Арткы планда Танну-Ола тоо кыркалары. Тува. Эрзин аймагы. 2003-ж. 
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Танну-Ола тоо кыркалары. Бул тоо кыркалары боюнча Монголия жана Туванын ортосундагы табигый чек ара 

°т°т. Б.з. 840-ж. кыргыздар Борбор Азиянын мейкиндигине кайрадан чыгышканда кыргыз каганы ордосун, 

мамлекеттин борборун дал ушул жерге к°чІрг°ндІгІн Кытайдын Тан жазма булактары тастыктайт. Бул 

аймактан азыркы Монголия жана Чыгыш ТІркстанга толук к°з°м°л орнотууга мІмкІн боло турган. Азыр да 

бул аймакта «кыргыз» уруусу мекендейт. Тува. 2003-ж. 

 

 

 

 

Хайракан тоосу. Байыркы жана орто кылымдардагы кыргыздар сыйынган тоо чокуларынын бири. °зІ 

к°рс°тІп тургандай тоонун тІзІлІшІ да адамды тан калтырат. Тоо этегинде кыргыз каганы жетектеген 

жамааттык сыйынуу, тІл°° °тк°рІІ расмилери аткарылган. Сыйынуу процессиясын башкы шаман - Кыргыз 

каганы °зІ жетектеген. Хайрахан деп аталган ыйык тоо чокулары Минусада (Хакасия), ТІндІк-Батыш 

Монголияда да кездешет. Бул ат менен аталган жер-суу аталыштары да бар. Бул тарыхый жайлар аталган 

аймактарда кыргыздар узак мезгилдер бою жашагандыгын чагылдырат. Тува. 2003-ж. 

www.bizdin.kg



Олжобай Каратаев 

 

122 

 

 

Хайракан ыйык тоосунун алдындагы обоо (тув. Оваа) таштар. Тува. 2003-ж. Мындай обоо таштарды 

Кыргызстандын аймакатарынан да байкоого болот. 

 

 

 

 

Алдан маатыр (Алтымыш баатыр) музейиндеги кыргыз жазуу эстеликтери. Кызыл. Тува. 

С.Абдракмановдун видеосІр°тІ. 2003-ж. 
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Алдан маатыр музейиндеги кыргыз жазуу эстеликтеринин циклинен. Кызыл. Тува. С.Абдракмановдун 

видеосІр°тІ. 

 

 

 

 

Тувадагы кыргыз жазуу эстеликтери циклинен. Кызыл. Тува. 
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Туванын борбору Кызыл шаарындагы Алдан маатыр (Алтымыш батыр) тарыхый-этнографиялык 

музейиндеги кыргыз жазуу эстеликтеринин галлереясы. СІр°тт° эмгектин автору. Кызыл шаары. Тува. 

2003-ж. 

 

 

 

 

Тувадагы кыргыз эстеликтери (5-13-кк.) циклинен. Кыргыз эстеликтеринин галлереясы. Кызыл шары. 

Тува. 2003-ж. 
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Таанымал тарыхчы, белгилІІ журналист С.Абдрахманов иш ІстІнд°. Тува. 2003-ж. 

 

 

 

 

Эл аралык илимий экспедициянын катышуучулары: тарых илимдеринин докторлору, профессорлор 

А.А.Асанканов (Кыргызстан, жетекчиси), Ю.С.Худяков (Россия), Â.Я.Бутанаев (Россия), О.К.Каратаев 

(Кыргызстан). Тува мамлекеттик университети. Кызыл, 2003-ж. 
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Кыргыз аскер башчысы, мамлекеттик ишмер Багыр баатырга арналган эстелик жазуу ташы. Кызыл. 

Алдан Маатыр музейи, Тува. 2003-ж. 

 

 

 

 

Улуг Кем жана Кичиг Кем дарыяларынын сууларынын кошулган жери. Эки суу биригип Энесай дарыясын 

пайда кылат. Кызыл. Тува. 2003-ж. 

www.bizdin.kg



Кыргыздардын теги, таралуу ареалы, этностук-маданий алакалары 127 

 

 

Азиянын борбору Туванын Кызыл шары аркылуу °т°т. Азиянын борбордук чекитин чагылдырган 

архитектуралык курулуш. Кызыл. Тува. 2003-ж. 

 

 

 

 

Сунга дарыясы. Саян тоо кыркаларынан тІштІктІ к°зд°й агат. Жаратылышы кооз бул аймактан агып 

°тк°н дарыянын м°лтІр таза суусунун алдынан акак таштар к°рІнІп турат. Кытай жазма булактарында 

кырк кыз сууга тІшІп, бойлоруна бІтІп, андан кыргыз эли тараган деген уламыш дал ушул жерде пайда 

болгондугун окумуштуулар белгилешет. Краснояр (Кызылжар) крайы. Хакасия жана Тувага чектеш 

аймак. 2003-ж. 
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Кыргыздардын согуштук куралдары циклинен. Ар тІрдІІ мааниси бар жебе учтары. Кылычтардын 

тІрл°рІ. Минусинск шаары. А.Â.Мартьянов музейи. Краснояр (Кызылжар) крайы. 

 

 

 

 

Атактуу кыргыз вазалары. Кыргыз кол °н°рчІл°рІнІн буюмдары °зІнІн сапаты, кооздугу менен белгилІІ 

болгон. 5-13 кк. Алтындан жасалган ІлгІл°рІ Эрмитажда (Санкт-Петербург) сакталып тарат. Минусинск. 

А.Â.Мартьянов музейи. 
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Минусинск музейиндеги кыргыз эстеликтеринин циклинен. Т°м°нд° кыргыз вазалары, темирден 

жасалган мискей жана болот кылыч. Ат жабдыктары, найза, жебе учтары, кылычтар бул буюмдардын 

атчан кыргыз жоокерине таандык экендигин туюнтат. С.Абдракмановдун видеосІр°тІ. 2003-ж. 

 

 

 

 

Атактуу кыргыз жебелери. 5-13 кк. Минусинск музейи. Жебелердин формалары алардын ар кандай функция 

аткаргандыгын к°рс°тІп турат. Жебелердин жасалышы кыргыз темир усталарынан эґ жогорку чеберчиликти 

талап кылган. 2003-ж. 
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Кыргыз жоокерлери пайдаланган жебелердин тІрл°рІ. Минусинск музейи. 2005-ж. 

 

 

 

 

Кыргыз усталары жасаган Із°нгІл°р жана алардын тІрл°рІ. Бул Із°нгІл°р ар кандай функцияларды 

аткарышкан. Минусинск. 2003-ж. 
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Кыргыздардын дыйканчылык шаймандары (5-13 кк.). Ороктун ж.б. тІрл°рІ. Минусинск. 2003-ж. 

 

 

 

 

Кыргыз Каганатындагы дыйканчылык маданиятынын жогорку денгээлде °нІкк°ндІгІн чагылдырган 

буурсун жана соколордун тІрл°рІ. Минусинск. 2003-ж. 
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Ат-жабдыктардын элементтери. Минусинск музейи. Краснояр крайы. 2003-ж. 

 

 

 

 

Кыргыз ат жабдыктарынын элементтери. Минусинск музейи. 2003-ж. 
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Атактуу кыргыз темир усталарынын жана зергерлеринин урунган буюмдары (5-13 кк.). Минусинск 

шаары. Мартьянов атындагы тарых музейи. 

 

 

 

 

Минусинск музейиндеги Кыргыз каганатынын жашоо-турмушун чагылдырган экспонаттар. Кыргыздардын ат 

жабдыктары. Коюлган ат жабдыктары ар кандай функцияларды аткарган. 
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Археологиялык казуулардан соґ табылган кыргыз жоокеринин согуштук туулгасы. Туулганын арткы 

бетинде оор предметтин тийген орду байкалат. Туулга жогорку чеберчиликте жасалган. Минусинск. 

2003-ж. 

 

 

 

 

Кыргыз жоокери кийген зоотунун (аскер кийими) фрагменттери. Минусинск музейи. 2003-ж. 
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Атактуу кыргыз жебелери. Кыргыз жебелери согуш учурунда жана тынчтык мезгилинде (аґ уулоо ж.б.) ар 

кыл функцияларды аткарган. Минусинск. 2003-ж. 

 

 

 

 

Кыргыз жебелеринин тІрл°рІ. Минусинск. С.Абдракмановдун видеосІр°тІ. 2003-ж. 
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Кыргыздар °з чарбасында колдонушкан шуйшаґ-кайчылар. Чарба буюмдарынын жогорку денгээлде 

жасалышы азыр да таґ калтыртат. 6-13-кк. Минусинск шаары. 

 

 

 

 

Алтын-К°лдІн табылган атактуу кыргыз каганы Барсбекке багышталып жазылган эстелик ташы. 

Минусинск музейи. 2003-ж. 
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Сул°кт°гІ (Хакасия) таш бетине чегерилген кыргыз жоокерлеринин сІр°тт°рІ (а, б). Кыргыз жоокери 

тикелей катуу сокку уруу максатында байрак илинген найзаны ээрге такап алган. Жоокердин башын 

данакерленип бекитилген туулга, мойун айланасын атайын тоскуч жабып турат. Темирден токулуп 

жасалган оор зоот кийген жоокер душмандан тикелей сокку алуудан ийкемдІІ болуу ІчІн найзаны 

капталдап соккондугу к°рІнІп турат. Жоокер эки колдоп найза саюуда. Болжолу, ийгиликтІІ найза 

сайуудан соґ, жоокер жакын арадан болуучу бетме-бет согушууга даяр. Муну оґ колуна илинип турган 

согуштук балтадан байкоого болот. Жоокердин к°кІр°гІн зооттун ІсІтІн°н жыгачтан жасалган кошумча 

тегерек тактайча тосуп турат (тарыхый булактарда дал ушундай сІр°тт°л°т). Зоот атайын бекитилип 

бириктирилген, атайын кылдаттык менен аткарылган темир тактайчалардан турган. Жоокердин башын 

куш канаттары менен кооздолгон шуштугуй туулга, моюн тоскуч коргоп турчу. Согуштук найза жана 

балтаны, жоокердин оґ жамбашы тарабында орун алган саадактагы жаа жебелери менен толуктап турат. 

Атчан жоокердин тизе тарабы атайын тоскучтар менен жабылган. Жоокер минген согуштук ат 

жарымына чейин эле атайын зоот жабуу менен корголгон. Мындан сІр°тт°гІ жоокерлер аскердик 

тІзІлІш жана тизилиш тартиби (аскерлердин талаадагы согуштук тартип боюнча жайгашышы) боюнча 

экинчи эшалондогу аскер б°лІкт°рІн° кирген. Изилд°°чІл°рдІн пикиринде найза саюу ыкмасы кыргыз 

аскерелеринин 1 миґ жылдыктын аягындагы (б.з. 8-10-кк) тІзІлІшІн чагылдырат. Сул°к жазуулары. 

Орто Энесай аймагы. 
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1-сІр°т. 11-13 кк. кыргыз жоокери курал-жарагы менен. Ю.С.Худяковдун материалдарынын негизинде 

реконструкцияланган. 

  

www.bizdin.kg



Кыргыздардын теги, таралуу ареалы, этностук-маданий алакалары 139 

2-сІр°т. Кыргыз каганаттары доорундагы кыргыз жоокери (Ю.С.Худяковдун материалдары боюнча 

реконструкцияланган). Улуу Кыргыз мамлекетинин доору. 6-10 кк. 

 

 

 

 

 

Ташка чегилген кыргыз атчан жоокеринин сІр°тІ. Сулек жазуулары. Минуса. Хакасия. Эрте орто 

кылымдар доорундагы жеґил куралданган кыргыз жоокери. Ал жаа, кылыч, согуштук балта менен 

куралданган (А.И.Соловьев. Оружие и доспехи. Новосибирск, 2003). 
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ТІштІк Сибирдеги кыргыз эстеликтерин алгач ирет илимге сунуш эткен немис изилд°°чІсІ 

Д.Г.Мессершмидтке арналган эстелик. 

 

 

 

 

Хакас талааларындагы кыргыз эстеликтери.   
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Бул эстеликтер жайгашкан жер ІстІ жана анын алдында кыргыздар доорунун ондогон кылымдык 

тарыхый сырлары сакталып турат.   

 

 

 

 

Миґсуу (Минуса) °р°°нІнд°гІ кыргыз эстелиги. БелгилІІ тележурналист жана тарыхчы Султан 

Абдракмановдун видеоэтюду. Хакасия. 2003-ж. 
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Â.Мартьянов негиздеген музейдеги кыргыз жазуу эстеликтери. Бул музейде жІзд°н ашуун кыргыз жазуу 

эстеликтеринин ІлгІл°рІ сакталып келет. Минусинск шаары. 2003-ж. Краснояр (Кызылжар). 

 

 

 

 

Жазуу эстелигинин алдынкы бетине чегерилген кыргыздын уруулук (урук) энтамга белгиси. Энтамга белгиси 

боюнча жазуу эстелиги кыргыздын кайсыл уруусунан чыккан мамлекеттик атактуу адамына багышталып 

тургузулгандыгын билІІг° болот. Â.Мартьянов музейи. Минусинск шаары. Краснояр крайы. 2003-ж. 
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Кыргыздар калтырган тарыхый маанидеги эстеликтерди Â.Мартьянов музейинин кызматкерлери к°з 

карегиндей сакташат. Минусинск. Краснояр крайы. 2003-ж. 

 

 

 

 

Кыргыз жазуу эстелигинин бир б°лІгІнІн к°рІнІшІ. Минусинск шаары. 2003-ж. 
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Кыргыздар калтырган тарыхый маанидеги эстеликтерди Â.Мартьянов музейинин кызматкерлери к°з 

карегиндей сакташат. Минусинск шаары.   

 

 

 

 

Кыргыз обсерваториясы. Каптал тарабынан к°рІнІшІ. Хакасия. Шира району. 2003-ж. С.Абдракмановдун 

видеосІр°тІ. 2003-ж. 
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Байыркы «кыргыз обсерваториясынын» эки чакырым аралыктан к°рІнІшІ. Кытай жазуу булактарынын 

маалыматтарында кыргыздардын урпактары болгон хакас, тува, алтайлыктардын эсинде кыргыздарда 

астрономия илиминин °нІкк°ндІгІн кабарлаган маалыматтар °т° арбын кездешет. Шира аймагы, 

Хакасия. 2003-ж. 

 

 

 

 

Антонина (Мака апа) Спирина. Аргыстар - Ак хыргыс (Кыргыз) уруусунан. 78 жашта. Спирино айылы, 

Шира аймагы, Хакасия. 
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Бап III. Êûðãûçäàðäûí óðóóëóê (óðóê) ýíòàìãà áåëãèëåðè: êåëèï ÷ûãûø òåãè, 

таралуу ареалы жана анын параллелдери. Тарыхый топонимия. 

 

3.1. Кыргыз уруулук энтамгалары: келип 

чыгышы жана таралуу ареалы 

 

Ýìãåêòèí áóë á°ëІãІíä° êûðãûç òàðûõ èëèìèíäå àêòóàëäóó ìàñåëåëåðäåí áîëãîí 

кыргыз урууларынын (уруктарынын) эзелтеден сакталып келе жаткан энтамга белгилери, 

àëàðäûí áàéûðêû òåãè, êåëèï ÷ûãûøû, òàðàëóó àðåàëû, этностук тарыхты иликт°°ä°ãІ 

ìààíèëІІëІãІ, ýòíîãåíåòèêàëûê æàíà ýòíîìàäàíèé áàéëàíûøòàðäû àíûêòàãàí áàøêà òåêòåø 

ýëäåðäåãè ïàðàëëåëäåðè êàðàëàò.  

Уруулук бирикмедеги, уруулук, óðóê, Іé-áІë°ëІê æàíà æåêå êîëäîíóóäàãû áåëãè-òàìãàëàð 

кыргыз ж.б. тІðê-монгол тилдеринде “тамга” деп аталып (“тавро”, “клеймо”, “печать”), °ò° áààëóó 

òàðûõûé áóëàê áîëóï ñàíàëàò (Îëьõîâñêèé, ßöåíêî, 2000, 295). Эн тамга белгилери этногенезди, 

этностук тарыхты, этностук маданиятты иликтеп Іéð°íІІä° òàðûõûé æàçìà áóëàêòàð, æåð-ñóó, 

óðóó-óðóê, ýë àòàëûøòàðû, элдик оозеки чыгармалардын маалыматтары ìåíåí êàòàð íåãèçãè 

áóëàêòàðäûí áèðè áîëóï ýñåïòåëåò (Àòàíèÿçîâ 1990, 23). “Аска, òàø áåòòåðèíäå, áåéèòòåðäå 

ж.б.у.с. эзелки эстеликтерде чегерилген тамга жана ушул сыяктуу белгилердин этностук 

òàðûõòû èëèêò°°ä°ãІ ðîëó °ò° çîð. ÄàðåêòІІ жазма булактардын дээрлик жоктугуна жана 

àëàðäûí °ò° сейрек кездешкен шарттарында энтамга белгилери айрым этностук топтордун 

миграциялык таралуу ареалын ж.б. этникалык маанидеги маалыматтарды тактоого к°ì°ê áåðåðè 

ырас (Âайнберг, Íîâãîðîäîâà 1976, 66). Áóë ìààíèëІІ òàðûõûé áóëàê ê°÷ì°íä°ðäІí ìèãðàöèÿëûê 

àðåàëûí, алардын этностук-маданий байланыштарын да чагылдырат. Ошол эле учурда 

Åâðàçèÿíûí òàëàà àéìàêòàðûíäà ýíòàìãà áåëãèëåðè á.ç.÷. I-ìèґ æûëäûêòàí áåëãèëІІ áîëóï êåëåò 

(Ольховский, ßöåíêî 2000, 296). Óðóóëóê ýíòàìãà áåëãèëåðè òІðê-ìîíãîë, óãðî-ôèí, èðàí òèëäІІ 

Іé-áІë°ä°ãІ ñІéë°ã°н элдерде эзелтеден сакталып, àéðûì àðåàëäàðäà, °çã°÷° êûðãûçäàðäà 

áàéûðòàäàí òóðóêòóó êîëäîíóëóï êåëäè. Óðóóëóê áàéûðêû ñèìâîëäîðäó æàíà ìåí÷èêòè, ê°ç 

êàðàíäû ýìåñòèêòè ÷àãûëäûðãàí áåëãèëåðäè ìàìëåêåòòèê, óðóóëàð àðàëûê, ÷àðáàëûê æ.á. 

áàãûòòàãû êåðåêò°°ë°ðä° пайдалануу кыргыз ж.б. тІðê òèëäІІ ýëäåðäå áèð êûëêà òàðàãàí ýìåñ. 

Òàãûðààê àéòêàíäà, эн тамга белгилерин коомдо зарыл болгон керект°°д° ìàêñàòòóó ïàéäàëàíóó 

òІðê òèëäåðèíèí ãåíåàëîãèÿëûê æèêòåëІІñІíä°ãІ êûðãûç-êûï÷àê, êûï÷àê, îãóç (òІðêì°í), 

òóêþé-óéãóð áóòàêòàðûíäà ñІéë°ã°í ýëäåðãå (êûðãûçäàð, êàðà êàëïàêòàð, õàêàñòàð, àëòàéëûêòàð, 

òóâàëàð, áàøêûðëàð, íîãîéëîð, êàçàêòàð) ìІí°çäІІ ê°ðІíІш. Таанымал башкыр тарыхчысы 

Ð.Ã.Êóçååâ òІðê-ìîíãîë òèëäІІ элдерге таандык болгон энтамгалар дурус денãýýëäå èëèêòåíå 

ýëåêòèãèíå òîêòîëóï, °ç àëäûí÷à òàðûõûé áóëàêòàðäûí æûéíàãû êàòàðû áîëî÷îê 

èëèêò°°ë°ðä°ãІ ýòíîãåíåòèêàëûê °ґІòò°ãІ áààëóóëóãóí æàçàò (Êóçååâ 1974, 84-85). 

Ê°÷ì°í øàðòêà ûґãàéëàøêàí êûðãûç êîîìóíäàãû ýíòàìãà áåëãèëåðèíèí °çã°÷° ìààíèñèí 

этностук аталыштар (этнонимдер) да чагылдырары калетсиз. Мисалы, êîø òàìãà (ìóíãóø), 

æàãàëìàé òàìãà (ìóíãóø), à÷à òàìãà (æîðó), êàé÷û òàìãà (æîðó), êîø áû÷àê (áàãûø), æîãîðó 

òàìãà (êûòàé), ò°ì°í òàìãà (êûòàé), êûëû÷ òàìãà (áàñûç), êåðêè òàìãà (áàñûç), æàà òàìãà (àçûê), 

àé òàìãà (ñàðóó), æîãîðó ÷åêòè (áàãûø), ò°ì°í ÷åêòè (ñàÿê), І÷°ê (áàñûç), І÷ îê òàìãà (êàґäû), 

æîãîð òîí (ìóíäóç), ò°ì°í òîí (ìóíäóç) æ.á. Áåëãèëåé êåòІІ÷І ìàñåëå, ýíòàìãàíûí àòàëûøûíà 

áàéëàíûøêàí ýòíîíèìäåðäèí áàñûìäóó á°ëІãІ óðóóëóê èðè òîïòîðäóí (ôðàòðèàëäûê, тайпалык 

òîïòîð) àòàëûøòàðû êàòàðû ìààëûì. ×àðáàëûê æàíà àñêåðäèê êåðåêò°°ë°ðä°н улам келип 

÷ûêêàí ìûíäàé ñèñòåìàäàãû (äóàëäûê) æèêòåëІІ байыркы хунну доорунан белгилІІ. Õóííóëàðäà 

îґ жана сол канаттар “тардуш”, “бугу(г)” деп аталганы даректІІ булак “Ши-цзиде” (Кытайдын 

Хань династиясынын доору, б.з.ч. II-I êê.) áàÿíäàëàò (Çóåâ 1960, 108; Êðàòêàÿ èñòîðèÿ óéãóðîâ, 

1991, 56). Áåëãèëåé êåò÷І æІé°ëІІ ìàñåëå, “тардуш” ýòíîíèìèíèí ïàðàëëåëè êûðãûçäûí êûòàé 

уруусунда “т°ðä°ш”, ал эми “бугу(г)” этнониминин параллели кыргыздарда «бугу» (оґ канаттагы 

уруунун аталышы) формаларында кездешет. Бул этнонимдер уруулук аталыштар катары башка 

элдердин курамдарынан учурабайт. Байыркы òІðêò°рд° - «îí îê», «áîç îê», êûðãûçäàðäà - “оґ 

êàíàò, “сол канат”, “ичкиликтер” (Булгачылар), ìîíãîë æàíà îéðîò-êàëìàêòàðäà -“зюнгар” 

(“жунгар”) жана “барунгар”, êàðàêàëïàêòàðäà -“он т°рт ру” жана “арысы конрат”, òІðêì°íä°ðä° - 

«Іч ок” жана “боз ок” болóï óðóóëóê òîïòîðäóí ñîãóøòóê, ÷àðáàëûê çàðûë÷ûëûêòàðûíàí óëàì 

êåëèï ÷ûêêàí æèêòåëІІë°ðІ маалым (караґыз: Атаниязов 1988, 53; Æäàíêî 1950, 42; Êóçååâ 1974, 

63-65). 
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Óðóóëóê (óðóê) ýíòàìãàëàðäû òîòåì ñûÿêòóó ýëå óðóó-óðóêòàðäû, этностук топторду 

áèðèí-экинчисинен айырмалоочу атрибуттар катары кызмат кылган этникалык мІí°çä°ãІ 

ìààíèëІІ булак болору ырас (Атаниязов 1990, 13). ÁåëãèëІІ ÷ûãûøòààíóó÷ó Í.À.Àðèñòîâ á.ç. V ê. 

áàéûðêû ãàîãþéëàðäà (òåëå óðóóëàðû) ò°ðò òІëІê ìàëãà àéûðìàëîî÷ó ýíòàìãà áåëãèëåðè 

êîþëãàíûí æàçàò. Êûòàé æûë áàÿíäàðûíäà ÷àãûëäûðûëãàí áóë äàðåêòІІ ìààëûìàòòàðäà 

ýíòàìãàëóó ìàëãà á°ò°í êèøèëåð êîë ñàëûøïàãàíäûêòàðû áàÿíäàëàò (Àðèñòîâ 1894, 285-287). 

Энтамга белгилери Саян-Алтайдагы кыргыз жазуу эстеликтеринде (рун сымал жазуу 

эстеликтери), таш, аска беттеринде °т° кенен таралгандыгына автордун °зІ кІб°. Энтамга 

белгилеринин таралуу ареалы бир кылка жайгашуу менен, болжолу, белгилерден Кыргыз 

каганатынын административдик-башкаруу бирдиктерине (аймактарына) карата таралгандыгын 

байкоого болот. Дегеле, áàéûðêû ê°÷ì°íä°ð äІéí°ñІíä° æàíà ê°÷ì°íä°ðäІí àґ-ñåçèìèíäå 

ìåí÷èê ìàëãà êîë ñàëóó êûëìûøòûí ýґ æîãîðêó ÷åãè êàòàðû êàáûë àëûíûï êåëãåí. Ìàë 

óóðäàãàíäàð ñ°çñІç °ëІì æàçàñûíà òàðòûëûøêàí. Â.Â.Ðàäëîâ àëòàéëûêòàð °з жылкыларын ээн-

эркин коюп жиберишерин, ìåí÷èêòåãè ýí òàìãàëóó æûëêûãà êîë ñàëóó êóëàê óãóï, ê°ç ê°ðá°ã°í 

êûëìûø áîëîðóí áàéêàãàí (Ðàäëîâ 1988, 147). 

Òàìãà - ìàìëåêåòòèê æàíà óðóóëóê áèðèêìåëåð äåíãýýëèíäåãè ìààíèëІІ èøòåðäå, 

æàëïû óðóóëóê ìåí÷èêòåãè áàéëûêêà, ò°ðò òІëІê ìàëãà áåëãè êîþóäà ïàéäàëàíûëûï, ê°ç 

êàðàíäû ýìåñòèêòèí, ýðêèíäèêòèí, °ç àëäûí÷àëûêòûí áåëãèñèí àíûêòàï êåëãåí (Àòàíèÿçîâ 

1990, 14; Êàðàòàåâ 1999, 87-94, 2003, 34-67). Ê°÷ì°íä°ð ê°ç êàðàíäû ýìåñòèêòèí äààíà àòðèáóòó - 

æàëïû óðóóëóê (ñ°°ê) ýíòàìãàãà °ò° ûéûê íåðñå êàòàðû ìàìèëå æàñàøêàí (Áóòàíàåâ 1990, 100-

104).  

Ýí òàìãà áåëãèëåðèí æàíà àëàðäû êîîìäóê, дипломатиялык, ÷àðáàëûê æ.á. èøòåðäå 

максаттуу пайдалануу эзелки коло доорунан эле белгилІІ. Àðèéíå, àëàðäûí ìààíèëåðè æàíà 

êåëèï ÷ûãûø ïðèíöèïòåðè æàëïû áîëãîíó ìåíåí, ýí òàìãàëàðäûí ïàéäà áîëãîí ìåçãèëäåðèí, 

òîëóê ìààíè-мазмунун так аныктоо татаалга турары илим ч°йр°сІн° маалым (Âайнберг, 

Íîâãîðîäîâà 1976, 66). Àéðûì èëèìïîçäîðäóí ïèêèðëåðèíäå óðóóëóê ýíòàìãà áåëãèëåðè 

êîîìäóê ïðîöåññòèí ýâîëþöèÿëûê °íІãІІñІí° áàéëàíûøòóó æàëïû óðóóëóê (óðóê) ìåí÷èêòåãè 

òàìãàäàí - æåêå ìåí÷èêòè àíûêòàãàí áåëãèãå °ñІï ÷ûêêàí. Êîîìäóê °íІãІІíІí àëãà÷êû 

ñòàäèÿëàðûíäà òóðãàí ýëäåðäå ýí òàìãàëàðäû êîëäîíóó àðåàëû ê°ï êûðäóó, ê°ï ìàêñàòòóó 

áîëãîí (Ñèì÷åíêî 1965, 3). Æîãîðóäà àéòûëãàíäàðäûí ýґ áàéûðêûñû óðóêòóí ìåí÷èãèí 

аныктаган эн тамга белгиси болгон. Арийне, тамга алгач адамзат коомунун тарыхында алар 

сыйынган кудайларды аныктаганын илим адамдары белгилеп жІрІш°т. Мындан сырткары, ýíòàìãà 

áåëãèëåðèíèí áàñûìäóó á°ëІãІ óðóê (óðóó) òîòåìäåðèí àíûêòàï, òІçІëІøІ æàãûíàí óðóê, óðóó, 

óðóóëóê áèðèêìåíèí °êІëä°ðІ ûéûê ýñåïòåøèï, ñûéûíãàí æàí-æàíûáàðëàðäûí, êàíàòòóó 

æûðòêû÷ êóøòàðäûí æ.á. ýëåñèí ÷àãûëäûðãàí. 

Ã.Â.Äëóæíåâñêàÿ Òóâàäàãû (×àà-Õîë) ýñòåëèêòåðäåãè ýíòàìãàëàðãà èëèêò°°ë°ð æІðãІçІï, 

àëàðäûí IX-X êê. êûðãûçäàðãà òààíäûê ýêåíäèãèí, òàìãàëàðäûí òèïòåðè Êûðãûç ìàìëåêåòèíäåãè 

áàãòàðãà (“баг”-ýíåñàéëûê êûðãûçäàðäàãû àäìèíèñòðàòèâäèê-àéìàêòûê á°ëІíІІë°ðäІí àòàëûøû) 

êàðàòà °çã°÷°ë°íІï, ýíòàìãàëàðäûí ôîðìàëàðû óçàê óáàêûòòàð áîþ °çã°ðІІë°ðã° 

ó÷óðàáàãàíäûãûí æàçàò (Äëóæíåâñêàÿ 1982, 124-126). 

Ýíòàìãà - þðèäèêàëûê (óêóêòóê) áåëãè êàòàðû Іé-áІë°, óðóê, óðóó, óðóóëóê áèðèêìåíèí 

æåòåê÷èñèíèí á°ò°í óðóóëàð, áàøêà óðóóëóê áèðèêìå, мамлекеттер менен ар тараптуу саясий ж.б. 

êåëèøèìäåðäè òІçІІä°, ðàñìèé äåґãýýëäåãè ìàêóëäàøóóëàðäà, келишимдерди кІб°л°ндІрІІд° 

ïàéäàëàíûëãàíû ûðàñ. ÒІïêІ àòàíûí ýíòàìãà áåëãèñè êèéèíêè ìóóíäàãû ìåí÷èêêå ýý áîëóóãà 

óêóãó áàð óêóì-òóêóìäàðãà ôîðìàñû æàãûíàí °çã°ðІІñІç °òІï òóðãàí. Áóë ìèñàëäàðäûí íåãèçèíäå 

óðóêòó òІçã°í Іé-áІë°ë°ðäІí ìåí÷èêòèí á°ëІíІï-òàðàëóóñóíà êàðàòà äèôôåðåíöèÿëàøóóñóí 

àíûêòîîãî áîëîò (Ñèì÷åíêî 1965, 3). Изилд°°чІл°р Â.С.Ольховский жана С.А.Яценколор энтамга 

белгилеринин бизге зарыл болгон “чыныгы ээлерин” аныктоо анын кийинки дифференциялашуусун 

илимий негизде тактоо °ò° татаалга турарын жазышат (Ольховский, ßöåíêî 2000, 296). Àðèéíå, 

биздеги болгон маалыматтар Энесай ч°ëê°ìІíä°ãІ (ÒІøòІê Ñèáèð æàíà àãà æàìààòòàø àéìàêòàð) 

áàéûðêû ýñòåëèê æàçóóëàð æàíà àëàðäàãû ýíòàìãàëàð ê°°í° êûðãûç ìàäàíèÿòûíûí ìóðàñòàðû 

ýêåíäèãèí òàñòûêòàéò. Ýíòàìãà áåëãèëåðèíèí óðóê (ñ°°ê) è÷èíäåãè äèôôåðåíöèÿëàøóóñóí 

Â.ß.Áóòàíàåâ õàêàñ ýíòàìãàëàðûíûí íåãèçèíäå à÷ûï ê°ðñ°ò°ò (êàðàґûç: Áóòàíàåâ Â.ß. Ýòíè÷åñêàÿ 

èñòîðèÿ õàêàñîâ ÕVII-ÕVIII ââ. -Ì., 1990. -178 ñ.).  
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Эстелик таштардагы кыргыз урууларынын энтамгаларынын берилиши жана анын 

вариациялары (Âасильев С.Т. Корпус тюркских рунических памятников бассейна Енисея.-Л., 

1983, -с.52) 
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Энесай ч°лк°мІнд°гІ кыргыз эстеликтериндеги жазуулар жана аларга чегилген энтамга 

белгилери 

 

 

 

 

Âасильев С.Т. Корпус тюркских рунических памятников бассейна Енисея. -Л., 1983, -с.52 
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Âасильев С.Т. Корпус тюркских рунических памятников бассейна Енисея. -Л., 1983, -с.12 
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Энесай ч°лк°мІнд°гІ байыркы кыргыздарга таандык эстелик–тердеги жазуулар жана 

алардагы энтамга белгилери 

 

 

E 1. Уюк-Тарлак (Уюк Тарлык) 

Е 2. Уюк-Аржан (Уюк-Архан) 

Е 3. Уюк-Туран  

Е 4. Оттук-Даш («Тувинская стела В») 

Е 5. Барык I (Барлык I). 
 

Âасильев С.Т. Корпус тюркских рунических памятников бассейна Енисея. -Л., 1983. –С.59 
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Âасильев С.Т. Корпус тюркских рунических памятников бассейна Енисея. -Л., 1983, -с.60 
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Е 11. Бегре. Тува. 

Е 13. Чаа-Холь I (Джакуль/Чакуль I). Тува 

Е 14. Чаа-Холь II (Джакуль/Чакуль II). Тува. 

Е 15. Чаа-Холь III (Джакуль/Чакуль III). Тува. 

 

Âасильев С.Т. Корпус тюркских рунических памятников бассейна Енисея. -Л., 1983, -с.61 

  

www.bizdin.kg



Кыргыздардын теги, таралуу ареалы, этностук-маданий алакалары 155 

 

Е 17. Чаа-Холь V (Джакуль/Чакуль V). Тува. 

Е 18. Чаа-Холь VI (Джакуль/Чакуль VI). Тува. 

Е 19. Чаа-Холь VII (Джакуль/Чакуль VII). Тува. 

Е 20. Чаа-Холь VIII (Джакуль/Чакуль VIII). Тува. 

Е 21. Чаа-Холь IX (Джакуль/Чакуль IX). Тува. 

Е 22. Чаа-Холь X (Джакуль/Чакуль X). Тува. 

Е 23. Чаа-Холь XI (Джакуль/Чакуль XI). Тува. 

 

Âасильев С.Т. Корпус тюркских рунических памятников бассейна Енисея. -Л., 1983, -с. 62 
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Е 24. Хая-Ужу (аска бетиндеги энтамга белгилери) (Кемчик-Кая-Бажы). Тува. 

 

Âасильев С.Т. Корпус тюркских рунических памятников бассейна Енисея. -Л., 1983, -с.63 
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Âасильев С.Т. Корпус тюркских рунических памятников бассейна Енисея. -Л., 1983, -с.12 
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Е 93-94(1). Баян-Колдун жанынан табылган эстелик жана андагы эн тамгалар. Тува. 

Е 94(1). Е 94 (2). Тува коллекциясындагы таш («Кызыл музейиндеги эстелик таш»). Тува. 

Е 93 (2). Чербинин жанынан табылган эстелик. Тува. 

Е 95. Хадынныг (Тува). 
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Âасильев С.Т. Корпус тюркских рунических памятников бассейна Енисея. -Л., 1983, -с.121. 
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Е 96. Хемчик-Бом II. Тува. 

Е 97. Хемчик-Бом III. Тува.  

Е 98. Уйбат VI. Хакасия. 

Е 99. Ортаа-Тей. Тува. 

Е 100. Баян-Кол. Тува. 

Е 101. Байкаловодогу аскадагы жазуу. Хакасия. 

 

Âасильев С.Т. Корпус тюркских рунических памятников бассейна Енисея. -Л., 1983, -с.71 
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Е 91. Беделиктеги таш. Тува. 

Е 92. Демир-Суг. Тува. 

Е 93 –Е 94. Йур-Сайыр I-II. Тува. 

 

Âасильев С.Т. Корпус тюркских рунических памятников бассейна Енисея. -Л., 1983, -с.75. 
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Е 81. 

К°пендеги кыргыз алтын идиши I. Хакасия. 

Е 82. К°пендеги кыргыз алтын идиши II. Хакасия. 

Е 84. КІзгІ III. Хакасия. 

Е 85. КІзгІ IV. Хакасия. 

Е 87. Пряслице I. Хакасия. 

Е 88. Пряслице-м°°р. Хакасия. 

Е 89 – Е 90. Овюрдагы таш I- II. Хакасия. 

 

Âасильев С.Т. Корпус тюркских рунических памятников бассейна Енисея. -Л., 1983, -с.74. 
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Е 45. К°жээлиг-Хову. Тува. 

Е 49. Бай-Булуґ II («Тувадагы биринчи эстелик»). Тува. 

Е 50. Тува «Б» («Тувадагы экинчи эстелик»). Тува. 

Е 51. Тува «Д» (Тувадагы экинчи эстелик). Тува. 

 

Âасильев С.Т. Корпус тюркских рунических памятников бассейна Енисея. -Л., 1983, -с.69. 
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Е 102-103. Аржандагы жазуу. Хакасия. 

Е 104. Означенное II. Хакасия. 

Е 105. Тува коллекциясы. Тува. 

Е 106. Чербидеги эстелик таш. Тува. 

Е 107. Хадынныг. Тува. 

Е 108. Уюк-Оорзак I. Тува. 

Е 109. Уюк-Оорзак II. Тува. 

 

Âасильев С.Т. Корпус тюркских рунических памятников бассейна Енисея. -Л., 1983, -с.77. 
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Àéðûì èëèìèé àäàáèÿòòàðäà óðóóëóê áèðèêìåëåðäèí ïàéäà áîëóóñóíóí íàòûéæàñûíäà 

ýíòàìãàëàð êåëèï ÷ûêêàí äåãåí ïèêèðëåð áàð. Êàéñûë ãàíà óðóóëóê ñîþç áîëáîñóí, îøîë óðóóëóê 

áèðèêìåíèí áàøûíäà ýґ êІ÷-кубаттуу топтун, уруктун °êІëä°ðІ òóðóøêàí. Çàðûë ó÷óðäà áІòêІë 

óðóóíóí àòûíàí °ç ýí òàìãà áåëãèñèí êîþøêàí (Ñèì÷åíêî 1965, 5). Эгерде бул “башкаруучу орун” 

(êûçìàò, áèéëèê îðäó) ìóðàñêîðëóê áèéëèê îðäóíà àéëàíñà, àíäà æàґû áèéëèêêå êåëãåí 

áàøêàðóó÷ó °ç àòà-áàáàëàðûíûí áåëãèëåðèí óðóóëóê áèðèêìåíèí àòûíàí ïàéäàëàíóóíó óëàíòà 

áåðãåí. Þ.Á.Ñèì÷åíêîíóí ïèêèðèíå êàðàãàíäà, жогорудагы процесс уруудагы же уруулук 

бирикмедеги “жалпы уруулук эн тамга” ж°íІíä°ãІ èëëþçèÿíû ïàéäà êûëãàí. ×ûíäûãûíäà, 

ê°ï÷ІëІê ôàêòûëàðãà íåãèçäåíãåíäå óðóóíóí (óðóóëóê áèðèêìåíèí) °êІëä°ðІ æåòåê÷èíèí (óðóó 

àêñàêàëû, êàãàí æ.á.) ýíòàìãà áåëãèñèí æàëïû æàìààòòûê áåëãè êàòàðû êàáûë àëûøêàí ýìåñ 

(Ñèì÷åíêî 1965, 5). Ýíòàìãà áåëãèëåðè àéìàêòûê-àäìèíиñòðàòèâäèê á°ëІíІІë°ðä°ãІ, ñàÿñèé-

этностук ч°éð°ä°ãІ àéðûì îêóÿëàðãà, òàðûõûé ïðîöåññòåðãå, óðóóëàðäûí (óðóêòàðäûí, óðóê 

áèðèêìåëåðè æ.á.) è÷êè æàíà òûøêû ìèãðàöèÿñûíà áàéëàíûøòóó °çã°ðІï òóðóøó ê°íІìІø 

áîëãîí. 

Àéðûì ýíòàìãà áåëãèëåðè ìààíè-ìàӊûçû æàãûíàí °çã°÷° ìààíèäåãè îêóÿëàðäà, тІзІлг°н 

жагдайларга, шарттарга карата пайдаланылган. Кээ бир буëàêòàðäà ñàêðàëäóó áåëãèëåð áîëãîíäóãó 

÷àãûëäûðûëàò. Áóë °çã°÷° ñàêðàëäóó áåëãè - òàìãàíûí äîêóìåíòòåãè (êåëèøèì, ìàêóëäàøóó æ.á. 

ìààíèäåãè äîêóìåíòòåð) êîþëãàí óðóóíóí (óðóêòóí) ýíòàìãàñûíà æàíàøà áåêèòèëèï, áóë ïðîöåññ 

äèíèé-ðèòóàëäûê ûðûì-æûðûìäàð, каада-салттар менен коштолгон. Кыргыздарга тІпкІ чыгыш 

òåãè °ò° æàêûíäûãû àíûêòàëûï æàòêàí ñàðû óéãóðëàðäà (ñàðûã þãóð  ñàðû óãóð) Àñ òàìãà, Éàã 

òàìãà, Ñóґ òàìãà æ.á.ó.ñ. ýíòàìãàëàð øàìàíäàðäûí êóäàéëàðûí àíûêòàðû ìààëûì. Ìèñàëû, Òàìãà 

õàí - “шаман êóäàéû”, “жарык берІІ÷І, æàøîî ûéãàðóó÷ó õàí, àêèì, башкаруучу” дегенди туюнтат 

(Ìàëîâ 1957, 111). Áåëãèëåé êåò÷І ìàñåëå, ñàðû þãóðëàðäûí áèð á°ëІãІ áàéûðêû øàìàí äèíèí 

áІãІíêІ êІíІ да тутунуп келишери маалым. Энтамга белгилери коомдо, кІнІмдІк жашоодо к°ï 

кырдуу функцияны аткарган. Тувалар уруунун энтамга чегилген койдун же кара малдын чІê° 

ñ°°ãІí ІéІрдІ жетектеген серкенин, кочкордун мойнуна атайын тагып коюшчу. Т°ðò òІëІê 

ýýëåðè ýíòàìãà ìàëäû àð êàíäàé êîêóñòóêòàí, ооруудан сактоочу касиети бар деп ишенишêåí. 

Òóâà ñàíæûðà÷ûëàðû ìàëãà êІéãІçІï ýí ñàëóó ñàëòû ñîґêó ó÷óðëàðäà ýëå ïàéäà áîëãîíäóãóí 

ýñêåðèøåò (Ñàìáó Èðãèò 1978, 69). Áóë ìààëûìàòòàí ýíòàìãàíûí ìàãèÿëûê ñàêòîî÷ó ôóíêöèÿíû 

аткарганын байкоого болот. Бул маселени тувалардын ичинде болгонубузда да байкадык.  

Кийинки категориядагы белгилерге кызматтык же “касталык белгилер” кирген. Бул 

ýíòàìãàëàð ê°ï êûðäóó ôîðìàëàðäà êåçäåøèï, ýґ байыркысы “жрец белгиси” - øàìàí òàìãàñû 

болгон жана ал бІгІнкІ Чыгыш Сибирдин элдеринде кенен таралганын байкоого болот (Симченко 

1965, 6). Ìàñåëåí, áàéûðêû ñêèôòåðãå òààíäûê òàøòàðãà ÷åãåðèëãåí àéðûì ôðàãìåíòàëäóó 

áåëãèëåð àñêåð êóðàëäàðûí æå êîë °í°ð÷ІëІê áóþìäàðäûí ýëåñòåðèí ãàíà òóþíòïàñòàí, 

ñèìâîëèêàëûê (äèíèé æàíà ìèñòèêàëûê) áåëãèëåðäè äà àíûêòàéò. Îøîíäóêòàí, àéðûì ýíòàìãà 

áåëãèëåðèíèí ñûðûí àґäàï òІøІíІІ æ°í°ê°é ýëå ñІð°òòІê áåëãèäåí ñèìâîëãî êàðàé °òê°°ë äîîðäó, 

òóóðà áààìäàãàíäà ñèìâîëäîí òàìãàãà °íІãІï ÷ûê÷ó òåïêè÷òè чагылдырары калетсиз (Âайнберг, 

Íîâãîðîäîâà 1976, 67). 

Ýíòàìãà áåëãèëåðèíèí òàáûëûï æàòêàí àðåàëû àáäàí êåíåí. Êûòàé æûë áàÿíäàðûíäà 

÷àãûëäûðûëãàí, áІãІíêІ Õàêàñ-Ìèíóñèí îéäóґóíàí, Òóâà, Тоолуу Алтай, Ìîíãîëèÿ, Êûðãûçñòàí, 

Êðûì æàðûì àðàëû, Âåíãðèÿíûí æ.á. æåðëåðäåí òàáûëãàí àñêà, òàø áåòòåðèíå ÷åãåðèëãåí 

áåëãèëåð, àðõåîëîãèÿëûê êàçóóëàðäàí ñîґ табылган маалыматтар далил боло алары анык. Кыргыз 

археологдорунун Кочкор °ð°°íІí°í æàíà Àëàé æåðãåñèíåí òàïêàí áàéûðêû êûðãûç æàçóó 

ýñòåëèêòåðèíäåãè ýí òàìãàëàð äà äàëèë áîëî àëàò (êàðàґûç: Ê.Ø.Òàáàëäèåâ, À.Ñîëòîáàåâ. 

Ðóíè÷åñêèå íàäïèñè Êî÷êîðñêîé äîëèíû\\Èçâåñòèÿ ÍÀÍ ÊÐ.-№1-2.-С.68-73). Àéðûì 

èçèëä°°÷Іë°ðäІн соґку учурдагы иликт°°ë°ðІíä° òàìãàëàðäûí áàøàòûíäà ãåîìåòðèÿëûê 

ôèãóðàëàð (òåãåðåê, ò°ðò áóð÷, І÷ áóð÷ æ.á.) æå ïèêòîãðàììàëàð (íåðñåëåðäèí ýëåñòåðè) æàòàðû 

айтылат (Ольховский, ßöåíêî 2000, 295). Îøîíäóêòàí, òàòààë ýìåñ ýíòàìãà áåëãèëåðäèí 

ê°ï÷ІëІãІíІí ãðàôåìàëàðû áèð ýëå ó÷óðäà ïàéäà áîëóï, áèð íå÷å àéìàêòûê, ìàäàíèé æàíà 

õðîíîëîãèÿëûê æàêòàí áàéëàíûøïàãàí ñîöèóìäàðäà ýìåñ, ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê æàíà 

ýêîëîãèÿëûê îêøîø øàðòòàðäà òàðàãàí (àòàëãàí ýìãåê, 295-296 бб).  

Êûðãûç ýíòàìãàëàðû æàçìà ìààëûìàòòàðäà àëãà÷ èðåò êûòàé æûë áàÿíäàðûíäà VII ê. 

òàðòûï ýñêåðèëå áàøòàéò. Òàí äèíàñòèÿñûíûí (VII-Õ êê.) èìïåðàòîðäóê ðàñìèé ñàðàé òàðûõ÷ûñû 

Ñó Ìÿíþ, ìàìëåêåòòèê ìààíèëІІ ÷èíîâíèê ßí Øàî Ôó, îøîíäîé ýëå Âàí Ïó æåòåêòåãåí àòàéûí 

комиссиялар б.з. 618-804, 804-852 жана 853-907-ææ. Êûòàéãà (Òàí äèíàñòèÿñûíà) êîøóíà æàøàãàí 

ê°÷ì°í ýëäåð æàíà àëàðäûí æûëêûëàðû, æûëêûëàðäûí òàçà êàíäóóëóãó, породасы (асылдуулугу) 
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æ°íІíä°ãІ ìààëûìàòòàðäû òîïòîøêîí, êàãàç áåòòåðèíå òІøІðІøê°н. “Танхуйяо” деп аталган бул 

àòàéûí ìààëûìàò æûéíàêòà ê°÷ì°í ýëäåð æ°íІíä° °ò° áààëóó ìààëûìàòòàðäû êàìòûãàí æàíà 

961-æûëû òîëóê èøòåëèï, ðåäàêöèÿëàíûï ÷ûêêàí (êàðàґûç: Зуев Ю.А. “Тамги лошадей… -С. 93-135) 

Ýñêåðòå êåò÷І ìàñåëå, áàéûðòàäàí (á.ç.÷. III - á.ç. III êê., Õàнь äèíàñòèÿñûíûí äîîðóíàí áåðè) êûòàé 

äèíàñòèÿëàðû æàíà àëàðäûí òàðûõíààìà÷ûëàðû æàøàãàí àéìàãû ìààëûì áîëãîí, ûðààê 

æàéãàøêàí óðóóëàðäû, ýëäåðäè, ìàìëåêåòòåðäè (ìèñàëû, Ðèì èìïåðèÿñû, Ñàñàíèéëèê Èðàí, 

êûðãûçäàð, òІðêò°ð, ãîòòîð æ.á.) °çä°ðІí° «ñàëûê ò°ë°°÷Іë°ð» êàòàðû ýñåïò°°ñІ êàäûðåñå ñàëò 

áîëóï êåëãåí. Àëáåòòå, êûòàé òàðûõíààìàñûíäàãû ê°ç êàðàíäû °ëê°ë°ð æå ýëäåð æ°íІíä°ãІ áóë 

маалыматтар реалдуу турмуштагы чындыктан алыс болгон. Кытайлар °зд°рІ менен чек ара 

аркылуу чектешпеген, ыраакта жашаган элдерди да «салык т°л°°чІл°р» катары эсептешкен.  

Ýíòàìãà áåëãèëåðè áîþí÷à Òàí èìïåðèÿñûíûí àñêåðäèê æàíà ÷àðáàëûê êåðåêò°°ë°ðІí 

êàíààòòàíäûðóó І÷Іí çàðûë áîëãîí æûëêûëàðäûí êàéñûë ýëãå, óðóóãà òààíäûê ýêåíäèãèí, æûëêû 

òóêóìóíóí ñàïàòûíà æ.á. °çã°÷°ëІêò°ðІí° êàðàòà àòàéûí àäèñòåð áàà áåðèøêåí. Àòàëãàí òàðûõûé 

булакта “цзе-гулардын” (кыргыздар) жылкылары гу-ëè-ãàíäàðäûí (êóðûêàíäàð) æûëêûëàðû ìåíåí 

àñûëäûãû (ïîðîäàñû) îêøîø êåëåðè áàÿíäàëàò, êûðãûçäàðäûí ýí òàìãàñû  

 

 

 

 

 

 

 

формаларда экендиги баяндалат (Зуев 1960, 97, 134). Êóðûêàíäàð (êûòàé÷à - ãó-ëè-ãàí) àçûðêû 

Áàéêàë ê°ëІí° æàìààòòàø àéìàêòàðäû ìåêåíäåøèï, êûðãûçäàðãà ê°ç êàðàíäû àáàëäà 

áîëóøêàíäûãûí êûòàé æûë áàÿíäàðû, чыгыш мусулман булактары да (“Худуд ал-алам”) 

÷àãûëäûðàðû ìààëûì. Êóðûêàí óðóóëàðûíûí àéðûì á°ëІêò°ðІ áІãІíêІ ñàõà-ÿêóòòàðäûí ýòíîñòóê 

æІçІí íåãèçäåøòè. Àéðûì èëèêò°°÷Іë°ðäІн пикирлеринде тувалардын курамындагы “кыргыс” 

уруктарынын энтамгаларынын руникалык жана аска таш беттериндеги тамгалар менен 

генетикалык жалпылыгы бар экендиги байкалат (Âàéíøòåéí 1972, 78-79; Шåðáàê, 1970, Табл. I, 41-

сІр°т). Белгилей кетчІ ìàñåëå, êûòàé æûëáàÿíäàðû ÷àãûëäûðãàí ýíòàìãàëàð æàíà àíûí 

âàðèàöèÿëàðû áІãІíêІ кыргыз урууларынын энтамгаларында сакталып келери илимий негиздІІ 

÷ûíäûê. Êûòàé æûë áàÿíäàðûíäàãû ÷àãûëäûðûëãàí êûðãûç ýíòàìãàëàðû ìåíåí õàêàñòàðäûí 

курамындагы “хыргыс” уруктарынын (с°°êò°ðІíІí), òóâàëàðäàãû - “кыргыс”, áàøêûðëàðäàãû -

“кыргыз” уруктарынын энтамгалары менен этногенетикалык жалпылыктары аныкталды (соґку 

бетти карап, салыштырыґыз:) 

 

 

 

1. VII-X кк. Тан династиясынын жыл баяндарында эскерилген кыргыз энтамгасы 

(Танхуйяо, Т. Ш, Цзюань, стр. 1305-1308) 

 

 

 

 

2. Кыргыздын азык (бай кІчІк), кушчу урууларынын энтамга белгилери 

 

 

 

  

www.bizdin.kg



Кыргыздардын теги, таралуу ареалы, этностук-маданий алакалары 167 

3. Хакастардагы «хыргыс» уруусунун (с°°гІнІн) энтамга белгилери 

 

 

 

4. Тувалардын курамындагы «кыргыз» уруусунун энтамга белгиси 

 

 

 

5. Башкырлардын курамындагы «кыргыз» уруусунун энтамга белгилери 

 

 

 

6. Жалпы кыргыз энтамга белгиси (Н.Г.Маллицкийдин маалыматы боюнча. ХIХ к.) 

 

 

 

7. Минуса ойдуґунан (Хакасия) табылган кыргыздарга таандык идиштердеги энтамгалар 

 

 

 

Êûðãûç ýíòàìãàëàðû æ°íІíä° азыркы Тува аймагындагы кыргыздарга таандык рун 

сымал жазуу эстеликтеринде да маалымат берилет: “...Эр атым Йол Апа бен (мен)... Ашнук(ы) 

àòëàðûì ýøèíòèì. Áàãà áåí (ìåí) ýð. Àëòû éІç (æІз) тамка ат...” Õåì÷èê äàðûÿñû, ×ûðãàêû: 

Å.41, Ì-34 (Памятники древнетюркской письменности Тувы, -Âûï. I-III, 14-15; Õóäÿêîâ 1984, 21). 

Ýíòàìãàëàð æ°íІíä° àðàá ãðàôèêàëóó áóëàêòàðäà äà ìààëûìàòòàð êåçäåøåò. Ìàõìóä 

Кашгари “Дивани лугатит тІðêò°” (ХI к) огуз уруулары ж°íІíä° ò°ì°íä°ãІä°й жазат:“...огуздар – 

òІðêò°ðäІí áèð óðóóñó (êàáèëàñè). Àëàð òІðêì°íä°ð. Àëàð 22 óðóóäàí êóðàëûøêàí. Àð áèð óðóêòóí 

(óðóó) êåñêèí àéûðìàëàíãàí áåëãèëåðè - ýíòàìãàëàðû áàð. Áóë áåëãèëåð áîþí÷à ò°ðò òІëІê ìàëäû 

айрымалашып, ýýñèí óøóë áåëãèëåðãå êàðàòà òààíûï áèëèøåò (Ìàõìóä Êàøãàðè Ò.I, 89). Àâòîð 

óøóë ýëå ýìãåãèíäå îãóç-òІðêì°í óðóóëàðûíûí ýíòàìãàëàðûíûí ýëåñòåðè òІøІðІëã°í áààëóó 

ìààëûìàòòû áåðåò (ê°ðñ°òІëã°í ýìãåê, 89-90-бб.). Ôàðñè òàðûõ÷ûñû Ðàøèä àä-Дин “Жами ат-

Таварихте” (“Тарыхтар жыйнагы”) огуз-òІðêì°í óðóóëàðû æàíà àëàðäûí ãåíåàëîãèÿñû, ýíòàìãà 

áåëãèëåðè, ñûéûíóó÷ó îíãîíó, æàëïû æûéûíäà òàðàòûëóó÷ó ðèòóàëäûê áóêàíûí æèëèê-ìІ÷°ë°ðІ 

æ°íІíä° °ò° áààëóó ìààëûìàòòû áåðåò (Ðàøèä àä-Äèí, Ò.I. Êí.I, 88-90). Ðàøèä àä-Äèí (XIV ê.) 

ëåãåíäàðëóó Îãóç-êàãàí æàíà àíûí ìóðàñêîðëîðóíóí òóøóíäàãû ìåí÷èê æàíà ýíòàìãà áåëãèëåðè 

æ°íІíä° ò°ì°íêІ маалыматты жазган: “Огуз-кагандын айткан осуяты менен такка олтурган КІí-

õàí Èãèò Èðêûë Êîæîíóí êåґеши менен мамлекеттик башкарууда (башкаруу системасында) 

ðåôîðìàëàð æІðãІçäІ. Иркыл Кожо “атаґàð ê°з жумгандан соґ, ñèëåðäåí (àëòû óóëäàí) ò°ðòò°í àé 

ìîí÷îê íàðèñòåëåð ò°ð°ëäІ; êèéèí÷åðýýê àëàð áîé æåòêåí ÷àêòà ÷îґ àòàñû æûéíàãàí ìàë-ìІëêòІ, 

ýë-æåðäè òàëàø-òàðòûø êûëà áàøòàøàò; îøîíäóêòàí, àð áèðèíèí àòû, òåãè, óðààíû °ç àëäûí÷à 

æàçûëûï, àð êèìèñèíå áóéðóêòó, êàçûíà áàéëûãûí, ò°ðò òІëІê ìàëûí àæûðàòà òààíóó І÷Іí áåëãè 

æå ýíòàìãà ûéãàðûëñûí; ìàìëåêåòòèí áèðäèãèí æàíà àíû áåêåìä°° І÷Ін ушул иштер аткарылды” - 

äåï àéòòû (Áåðíøòàì 1935, 36-37). Îãóç ýíòàìãàëàðû Àáóë Ãàçè Áàõàäóð õàíäûí (ÕVI ê), ßçûäæû 

îãëû (ÕIÕ ê), Ã.È.Êàðïîâ (ÕÕ ê) æ.á. ýìãåêòåðèíäå êåçäåøåðè ìààëûì. 

ÒІðê-ìîíãîë òèëäІІ ýëäåðäèí óðóóëóê ýíòàìãàëàðû æ°íІíä° Í.À.Àðèñòîâ, Â.Â.Ðàäëîâ, 

Ä.Í.Ñîêîëîâ, Â.Â.Бартольд Р.Г.Кузеев, Ð.Êåðåéòîâ, Í.À.Áàñêàêîâ, Ã.Í.Ëåáåäåâà, Ñ.È.Âàéíøòåéí, 

Â.ß.Áóòàíàåâ, С.Аттокуров ж.б. эмгектерин белгилей кетІІ çàðûë. Í.À.Àðèñòîâäóí 

ýìãåêòåðèíäå òàìãàëàðäû èëèêòåï Іéð°íІІ методикасы (усулу) боюнча Іëê°í ïðîãðåññ èøêå 

àøûðûëãàí (Ñèì÷åíêî 1965, 11). Àâòîð ýíòàìãà áåëãèëåðèí °ò° êóíò êîþó ìåíåí èçèëäåï, æåêå 
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менчик жана уруулук (урук) энтамгалардын айрымачылыктарын аныктаган. Ал эми к°п 

адамдан турган уруктан (топтон) жеке менчик Іé-áІë° á°ëІíІï ÷ûêêàíäàí ñîґ, ýíòàìãàëàðäûí 

ôîðìàëàðûíäàãû àéðûì °çã°ðІІë°р келип чыгарын белгил°° менен жазат (Аристов 1894, -Âûï. 

III-IV.-С. 284-286). 

Í.À.Àðèñòîâ òІðê óðóóëàðûíûí ýíòàìãàëàðû ýґ àëãà÷ óðóóëóê êóäàéäû æå ñàêòîî÷óíó 

(ïîêðîâèòåëь ðîäà, ïëåìåíè) òІøІíäІð°ðІí áåëãèëåéò. Êîîìäóê-ñîöèàëäûê ìàìèëåëåðäèí àëãà 

êàðàé æûëûøû ìåíåí òàìãà æ°í°ê°é ìåí÷èêòè àíûêòàãàí ýíòàìãàãà àéëàíãàí äåãåí ïèêèðèí 

àéòêàí (Àðèñòîâ 1894, -Âûï. III-IV, 286). ТІрколог Г.Рамстедт тарабынан кагаз бетине тІшІрІлІп 

àëûíãàí áàéûðêû êûðãûçäàðãà òààíäûê Ñóæà æàçóóñóíäà (Ìîíãîëèÿíûí àéìàãû, VIII-IÕ êê.) 

áІðêІт же жоруну туюнткан жырткыч куштун элеси бар. Рун сымал жазуулар чегерилген 

òàøòàðäàãû áåëãè-òàìãàëàð °çã°÷° бир маанини туюнтуп, ê°÷ì°í óðóóëàðäûí ñèìâîëäîðóí 

òІøІíäІð°ðІ êàëåòñèç (Çóåâ 1970, 83).  

Áàøêûð ýíòàìãàëàðû áîþí÷à Ä.Í.Ñîêîëîâäóí èçèëä°°ë°ðІ °çã°÷° ê°ґІë á°ëІІã° 

арзыйт. Автор башкырлардын кошуна жашаган остяктардан негизги айрымасы, бул ýíòàìãàëàð 

башкырларда атадан-áàëàãà, óêóìäàí-òóêóìãà ýí÷èëåíèï °ò°ðІí æàçàò. Áàøêûðëàðäà àòàíûí 

ìóðàñûíà óëóó áàëàñû ýý áîëóï, àë ýíòàìãà áåëãèñèí °çã°ðІëá°ã°í ôîðìàäà êàáûë àëãàí 

(Ñèì÷åíêî 1965, 13-14). 

Êûðãûç ýíòàìãàëàðû æөíІíäө ìààëûìàòòàð Í.Ô.Ïåòðîâñêèé, Í.È.Ãðîäåêîâ, Í.Ô.Ìàëëèöêèé, 

Á.Ñîëòîíîåâ, Í.À.Áåðíøòàì, Ñ.Ì.Àáðàìçîí, Í.À.Âèííèêîâ, Ñ.Àòòîêóðîâ, О.К.Каратаевдердин 

ýìãåêòåðèíäå ÷àãûëäûðûëûï, æûéíàëãàí ìààëûìàòòàð èëèì ÷°éð°ñІí° ñóíóø ýòèëãåí. Áóë 

маанилІІ áóëàêòàðãà òàÿíûï, элибиздин этностук-ìàäàíèé òàðûõûíà áàéëàíûøòóó æІðãІçІëã°í 

èëèêò°°ë°ð êûðãûçòààíóóäà æîêêî ýñå. 

Ñîґêó ìààíèëІІ ìàñåëå, ýíòàìãà áåëãèëåðèíèí êàéäàí ÷ûêêàíäûãûí òàêòîîäî òóðàò. Áóë 

маселеде чыгыштаануучу Н.А.Аристов байыркы рун сымал алфавиттер тІðê ýíòàìãàëàðûíûí 

íåãèçèíäå êàëûïòàíãàí äåãåí ýґ алгачкы гипотезаны айткан. Ал байыркы рун сымал жазуулардагы 

îòóç ñåãèç àëôàâèòòèí æûéûðìà òîãóçóíóí òІðê óðóóëàðûíûí (ýëäåðèíèí) ýíòàìãàëàðû ìåíåí 

îêøîø ýêåíäèãèí æàçàò (Êóçååâ 1974, 83-86). Àðèéíå, áóë æІé°ëІІ èëèìèé ïèêèð áàñìàäàí æàðûê 

ê°ðã°í ýìåñ. ×ûãûø òààíóó÷ó Í.Ã.Ìàëëèöêèé áóë ìàñåëåíè êàéðàäàí ê°ò°ðІï ÷ûãûï, èëèìèé 

макала катары жарыялаганы белгилІІ. Автор казак энтамгаларын байыркы алфавитке 

ñàëûøòûðûï ÷ûêêàí. Áèðîê, èçèëä°°÷ІíІí ñàëûøòûðóóñó êîëäîãó ìààëûìàòòàðäûí 

æåòèøñèçäèãèíåí óëàì èéãèëèêñèç áîëóï êàëãàí (Êóçååâ 1974, 85-86). Ï.Ìåëèîðàíñêèé 

Í.À.Àðèñòîâäóí ê°ç êàðàøûíà ìàêóë áîëáîãîíó ìåíåí, ýíòàìàãà áåëãèëåðèíèí àéðûìäàðû Îðõîí-

Энесай алфавитинин негизи болуп калган деген оюн айткан (Батманов 1959, 17). Áóë ïèêèð ñîґêó 

ìåçãèëäå Ñ.Â.Êèñåëåâ òàðàáûíàí ñûíãà àëûíãàíû ìåíåí æІé°ëІІ êûçûãóóíó æàðàòàò. Àíòêåíè, ðóí 

сымал алфавиттин жарымына жакынын чыгыш теги арамей жазуусунун алфавитине эмес, 

Áîðáîðäóê Àçèÿíûí àéìàêòàðûíà òààíäûê äåãåí Î.Äîííåð æàíà Â.Òîìñåíäåðäèí ïèêèðèí êîëäîéò 

(Êàðàòàåâ Î.Ê. Óðóóëóê ýíòàìãàëàðäûí ýòíèêàëûê òàðûõòû èëèêò°°ä°ãІ ðîëó\\ Âåñòíèê 

ÊÃÍÓ.Îáшåñòâåííûå íàóêè.-Áèøêåê, 1999.-×.II, 87-94; 2004, 2005). Ìûíäàí ñûðòêàðû, Ñ.Â.Êèñåëåâ 

æàçóóíóí êåëèï ÷ûãûøûíäà ñûðòêû æàíà è÷êè ôàêòîðëîð áèðäåé ìààíèãå ýý ýêåíäèãèíå òîêòîëîò. 

“Жазууга чейинки” белгилердин (тамгалар) Орхон-Энесай алфавиттери менен °ò° îêøîøòóãó 

àëàðäû ãåíåòèêàëûê æàêòàí áèð êàòàðãà êîéîò. Îðõîí æàçóóñóíóí êåëèï ÷ûãûøûíäà è÷êè æàíà 

ñûðòêû ôàêòîðëîð áèðäåé (Êèñåëåâ 1951, 285; Áàòìàíîâ 1959, 17). Åâðàçèÿíûí áàéûðêû êîîìäîðó 

æàøàãàí øàðòòà ñàáàòòóóëóê æàíà æàçóó °í°ðІ ñîöèàëäûê òåãè æîãîðêó êàòìàðëàðãà òààíäûê 

áîëãîí, àë ýìè ýíòàìãà áåëãèëåðèí êîîìäóí áàðäûê ìІ÷°ë°ðІ ïàéäàëàíóóãà àêûëóó áîëóøêàí; áóë 

øàðòòàð ìààëûìàòòàðäû ñàêòîîíóí áåëãèëèê (æàçóóãà ÷åéèíêè áåëãèëåð) ñèñòåìàñûíûí 

“сакталып” туруусун камсыз кылган; белгилик жана алфавиттик системанын бир мезгилде жашап 

òóðóóñóíóí øàðòòàðûíäà ýíòàìãà æàíà àëôàâèòòèí °ç àðà áèðèí-áèðè òîëóêòàøû ÷ûíäûêêà æàêûí 

(Ольховский, ßöåíêî, 2000, 296). Êàçàê èçèëä°°÷ІñІ À.Àìàíæîëîâ ýíòàìãàëàðäû èäåîãðàììà æàíà 

ëîãîãðàììà êàòàðû êàðàéò. Ýãåð áóë ïèêèðäèí ò°ãІí ýìåñòèãè àíûêòàëñà, àíäà Îðõîí-Энесайдагы 

ðóí æàçóóëàðûíûí áàøàòûíäà àðàìåé æàçóóñó æàíà àíûí êå÷êè ìîäèôèêàöèÿñû ýìåñ, °ò° 

áàéûðêû ëîãîãðàôèÿëûê-óґãó æàçóóñó æàòàò (Êóçååâ 1974, 86). Äåìåê, Îðõîí-Энесай 

÷°ëê°ìä°ðІíä°ãІ ýíòàìãàëàðäûí áàøàòû ÒІøòІк Сибирдин этностук-ìàäàíèé ÷°éð°ñІí° òààíäûê 

äåãåí òûÿíàêêà êåëñåê áîë÷óäàé.  

Î.Äîííåð æàíà Â.Òîìñåíäåðäèí èëèìèé òûÿíàêòàðûíà ñаðåñåï ñàëñàê, Îðõîí-Энесай 

æàçóóëàðûíäàãû àëôàâèòòèí áàñûìäóó á°ëІãІ ýíòàìãàëàðäàí êåëèï ÷ûêêàí äåãåí 

Í.À.Àðèñòîâäóí àéòêàí ïèêèðè èëèìèé íåãèçäІІ äåãåí òûÿíàêêà êåëІІã° áîëîò (Àðèñòîâ 1894, -

Âûï. III-IV, 284-286). Àíòêåíè, áèçäèí ñàëûøòûðóó èçèëä°°ë°ðІáІçä° êûðãûç ýíòàìãàëàðûíûí 
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áàñûìäóó á°ëІãІ Îðõîí-Энесай жазууларындагы àëôàâèòòåðãå °ò° îêøîø, òåãè æàëïû ýêåíäèãè 

àíûêòàëäû (ò°ì°íä°ãІ ïàðàëëåëäåðäè êàðàґûç): 

 

Кыргыз эн тамга белгилери Орхон-Энесай алфавиттери 

 

Ай тамга /саруу/ 

 

 

Керки тамга /басыз/ 

 

 

Куу с°°к /моґолдор/ 

 

 

Алакчын /саруу/ 

 

 

Бай кІчІк /азык/  

 

 

Жагалмай тамга /сары багыш/ 

 

 

Жаа тамга /бугу/ 

 

 

Т°г°р°к тамга /баарын/ 

 

 

Мамат берек /басыз/ 

 

 

Кыпчак тамга /кыпчак/ 

 

 

Каман шывыкай /басыз/ 

 

 

Адигине тамга /адигине/ 

 

 

Ай тамга /солто/ 

 

 

Наалы тамга /мырзаке/  
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Жагалмай тамга /сарттар/ 

 

 

Агынай тамга /саруу/ 

 

 

Кушчу тамга /кушчу/ 

 

 

Кыргыз тамга 

 

 

Їйд° чекти /саяк/ 

 

 

Туура тамга /адигине/ 

 

 

Орок тамга /канды/ 

 

 

Б°рІ тамга /адигине/ 

 

 

Тата тамга /солто/ 

 

 

Босого тамга /саруу/ 

 

 

Кырк уул /саруу/ 

 

 

Байсогур тамга /басыз/ 

 

 

Жагалмай тамга /моґолдор/ 

 

 

Азык тамга /азык/ 

 

 

Кайчы тамга /чекир саяк/ 
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Бай кІчІк /азык/ 

 

 

Т°°л°с тамга /д°°л°с/ 

 

 

Ак тери, боз тери /саяк/ 

 

 

Энесай ч°лк°мІнд°гІ (Хакас-Минуса ойдуґу, Тува) байыркы кыргыздарга таандык 

тарыхый жазма ж.б. эстеликтердеги энтамга белгилери жана алардын бІгІнкІ кыргыз 

урууларынын энтамгаларындагы жалпылыктары: 

 

Энесай ч°лк°мІнд°гІ эстеликтердеги 

энтамга белгилери 

Кыргыз урууларынын 

энтамга белгилери 

    

 

 Е 12, Е 19 Ай тамга (саруу) 

 

 

 

 

 Е 14 Кара саадак (кесек) 

 

 

 

 

 Е 82 Жагалмай тамга (муґгуш) 

 

 

 

 

 Е 90 Саруу 

 

 

 

 

 Е 127 Каґды тамга  

 

 

 

 

 Е 89 Алакчын тамга  

 

 

 

 

 Е 137 Кыргыз тамга 

 

 

 

 

 Е 93 Куу с°°к (моґолдор) 
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 Е 41, Е 65 Азык тамга 

 

 

 

 

 Е 107 Бугу тамга 

 

 

 

 

 Е 8 Кыпчак тамга 

 

 

 

 

 Е 95 Адигине тамга 

 

 

 

 

 Е 111 – Е 117 Багыш тамга 

 

 

 

 

 Е 111 – Е 117 Баарын тамга 

 

 

 

 

 Е 24 Адигине тамга 

 

 

 

 

 Е 91 Колпоч тамга (саруу) 

 

 

 

 

 Е 91  Моґолдор тамга 

 

 

 

 

 Е 91 Ай тамга (солто) 

 

 

 

 

 Е 88 Куу с°°к(моґолдор) 

 

 

 

 

Е 123 – Е 126 Жагалмай тамга 
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Е 24, Е 107 Керки тамга 

 

 

 

 

Е 123 – Е 126  Тан (Кытай) булактарындагы 

  эскерилген кыргыз эн тамгасы, 

  б.з. VII-VIII кк. 

 

 

 Е 88 Кош тамга 

 

 

 

 

 Е 53 Мунгуш тамга 

 

 

 

 

 Е 52, Е 107 Кырк уул 

 

 

 

 

 Е 123 – Е 126 Кош тамга  

 

 

 

Æîãîðóäà èëèìãå ñóíóø ýòèëèï æàòêàí ôàêòûëàð ê°ðІíІêòІІ èëèìïîçäîð Â.Òîìñåí, 

Â.Â.Ðàäëîâ, Ñ.Å.Ìàëîâ, Ñ.È.Âàéíøòåéí, Ë.Ï.Ïîòàïîâ, Ї.Ê.Êàðàåâ, Â.ß.Áóòàíàåâ æ.á. Энесай 

ч°лк°мІнд°гІ æàçóóëàð êûðãûçäàðãà òààíäûê äåãåí èëèìèé íåãèçäІІ äàëèëäåðèí áåêåìäåé àëàò. 

Ñ.Å.Ìàëîâ 1944-æ. Êûðãûç Èëèìäåð Àêàäåìèÿñûíûí Òèë, àäàáèÿò æàíà òàðûõ èíñòèòóòóíäà 

Энесайдагы байыркы рун сымал жазуулар кыргыздарга таандык деген илимий негиздІІ äàëèëèí 

àéòñà, îøîë ýëå èíñòèòóòòóí êûçìàòêåðëåðèíèí êàðøû áîëãîíäóêòàðûí °êІíІІ ìåíåí ýñêåðåò 

(êàðàґûç: Ìàëîâ Ñ.Å. 1952, 6).  

Õàêàñ ýíòàìãàëàðû æ°íІíä° хакас аалымы Â.Я.Бутанаев мындай деп жазат: “Хакас 

òàìãàëàðû òàø áåòòåðèíå, áåéèòòåðãå, ðóí æàçìà ýñòåëèêòåðèíäå ÷åãåðèëãåí êûðãûç 

áåëãèëåðèíèí ìóðàñêîðëîðó êàòàðû êàðîîãî áîëîò (Áóòàíàåâ 1990, 92). Áàéûðêû êûðãûç 

энтамгалары кыргыз маданиятынын мураскорлору болуп калышканы хакас, òóâà, àëòàéëûêòàð, 

øîðëîðäî æ.á. áІãІíêІ êІíã° ÷åéèí êîëäîíóëóï êåëå æàòàò. Ñ.È.Âàéíøòåéíäèí áåëãèë°°ñІíä° ÕIX 

æàíà ÕÕ áàø ÷åíäåðèíäåãè òóâà ýíòàìãàëàðû áóë àéìàêòàðäû áàéûðêû ìåçãèëäåðäå áàéûðëàãàí 

óðóóëàðäûí (ýëäåðäèí) ýíòàìãàëàðû ìåíåí æàëïûëûãû áàð (Âàéíøòåéí 1972, 78-79). Ìàñåëåí, XIX-

XX кк. тувалардагы “кыргыз” уругунун кенен таралган эки тІрдІІ ýíòàìãàñû áîëãîí.  

 

 

 

 

 

Бул энтамгалар байыркы Энесай кыргыздарына таандык эстеликтердеги тамгалар менен 

òîëóê äàë êåëåò (Âàéíøòåéí 1972, 78-79). Òóâàäàãû àðõåîëîãèÿëûê êàçóóëàðäàí ñîґ òàáûëãàí 

÷Іê°ë°ðã° ÷åãåðèëãåí ýíòàìãàëàð èëèêò°°÷Іë°ðäІí áåëãèë°°ñІíä° тувалыктардын “кыргыз” 

óðóãóíóí ýí òàìãàñû (êîøêàð òàґìà) ìåíåí òîëóê äàë êåëåò (Ñàìáó Èðãèò 1978, 69). Ìûíäàí 

ñûðòêàðû, áèçäèí ïèêèðèáèçäå áàéûðêû æàëïû êûðãûç ýíòàìãàñûíûí  
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ïàðàëëåëäåðè õàêàñ, òóâà, áàøêûðëàðäûí êóðàìäàðûíäàãû “кыргыз” деп аталган уруулардын 

ýíòàìãàëàðû ìåíåí òîëóê äàë êåëåðè àíûêòàëäû. Áóë ïèêèð VII-VIII êê. êûòàé æûë 

áàÿíäàðûíäàãû ìààëûìàòòàð ìåíåí äà áåêåìäåëåò. 

Áàéûðêû áàáàëàðûáûç ýíòàìãà áåëãèëåðèíèí àéðûìäàðû ìåíåí àëôàâèòòè òîëóêòàï 

(æàëïûñû 38 àëôàâèò), îøîë ýëå ó÷óðäà êûðãûç òèëèíèí êåðåêò°°ë°ðІн толук канааттандырган 

àëôàâèòòåí ýíòàìãà áåëãèëåðèí àëûï òóðóøêàíäûêòàðû ÷ûíäûêêà æàêûí. Áóë æІé°ëІІ 

èëèìèé ïèêèðäè ÕIÕ ê. Í.À.Àðèñòîâ àëãà÷ èðåò àéòêàíäûãûíà æîãîðóäà êàéðûëûï êåòêåíáèç 

(Àðèñòîâ 1894, -Âûï. -№ III-IV, 286). Èëèìèé àäàáèÿòòàðäà «ðóí ñûìàë» äåãåí àò ìåíåí êèðèï 

êàëãàí æàçóóíó ïàéäàëàíûï, °íІêòІðІІ, àíû òàìãà ìåíåí áèðãå òàø áåòèíå òІøІðІІ æîãîðêó 

÷åáåð÷èëèêòè, сабаттуулукту талап кылган. Жогорудагы фактылар Энесай ч°лк°мІнд°гІ 

(Хакасия, Тува, Тоолуу Алтай, Краснояр крайы) руникалык жазуулар ж.б. аска-таш 

беттериндеги чегерилген тамгалар, маданий эстеликтер кыргыздарга таандык экендигин 

аныктады деген тыянакка келІІг° болот. 

 

 

3.2. Айрым уруулук энтамга белгилеринин маанилери, 

табылган жерлери, параллелдери 

 

Кыргыздар °зд°рІнІн дІйн° таанып билІІсІн, жаратылыштагы жана коомдогу 

кубулуштарды туя билІІсІн тІркІн оюу-саймаларда, шырдак, килем ж.б.у.с. буюмдардагы белги-

орнаменттерде чагылдырылып келет. Мындан сырткары, кыргыздардын жаратылыш жана жалпы 

дІйн°лІк маданияттын д°°л°тт°рІ менен тыгыз байланышын аска-таш, рун сымал жазуулар 

чегилген байыркы кыргыз эстеликтериндеги белги-тамгалар далилдей алары анык. Кыргыз 

энтамга белгилери эзелки мезгилден белгилІІ бир бІтІн маанини, адамдар менен жаратылыштын, 

диний ритуалдык тІшІнІкт°рдІн ортосундагы °з ара байланыштарды аныктаган. С.Â.Иванов: 

«диний-ритуалдык идеялардын таасири астында жаралган образдар °зд°рІнІн ачык-айкын 

манилІІлІгІ менен айырмаланышып, реалдуу турмушка жана жаратылышка жакындыгы менен 

айырмаланат» -деп жазат (Иванов 1954, 13). Êûðãûçäàðãà òåãè °ò° æàêûíäûãû àíûêòàëûï æàòêàí 

ñàðû óéãóðëàðäà (ñàðûã þãóð  ñàðû óãóð) Àñ òàìãà, Éàã òàìãà, Ñóґ òàìãà æ.á.ó.ñ. ýíòàìãàëàð 

øàìàíäàðäûí êóäàéëàðûí àíûêòàðû ìààëûì. Ìèñàëû, Òàìãà õàí - “шаман кудайы”, “жарык 

áåðІІ÷І, æàøîî ûéãàðóó÷ó õàí, àêèì, башкаруучу” дегенди туюнтат (Малов 1957, 111). 

Орто кылымдардагы орнаменталдык жана декоративдик искусство образ-символдорду 

жаратат. Бул геометриялык жана °сІмдІк узорлору «магиялык, символикалык, гералґдикалык 

ж.б. фигураларды поэтикалык каймана формасында аґдап-тІшІндІрг°н» (Архаров, Ремпель, 

1971, 27). Канаттуулар жана жаныбарлардын реалдуу жана фантастикалуу образдары 

мифология, эпос жана таанып билІІнІн белгилІІ бир системасы менен байланышкан 

(Кызласов, Король 1990, 4). Орто Азиянын искусствосун иликтеген окумуштуу Л.И.Ремпель IX-

X кк. искусстводо биринчи планга байыркы мифологиянын калдыктары менен катар, маґыз-

мазмуну таптакыр °зг°рІІг° учураган сІр°тт°°чІ, фольклор, ата-бабалардын культу жана 

анимизм, космогония жана ошол доордун философиялык окуусу чыккандыгын белгилеген 

(Ремпель 1978, 28). Орнаменттеги, байыркы поэзиядагы ж.б. мифологиялык образдар ошол 

коомдун ар бир мІч°сІн° тІшІнІктІІ болгон. Ар бир образ тереґ маани-маґызга толтурулуп, 

ж°н гана кандайдыр бир белгини тІшІндІрб°ст°н, конкреттІІ бир маанини аныктаган. 

Образдын символго °тІІсІ анын тереґ маанисин чагылдырат. Шарттуу болгондугуна 

карабастан, белгилІІ бир символдун мааниси адамдардын ошол белгилІІ бир доорлордогу 

дІйн° жана курчап турган айлана-ч°йр°сІ менен болгон мамилесин чагылдырган (Âасиленко 

1977, 174; Бахтин 1979, 361). Орто кылымдардагы орнаменттин фантастикалык мазмуну, андагы 

тереґ символизм анын фольклор менен тереґ байланышын айкындайт. Фольклордук 

искусстводогу образдар (кайра жаралуу, к°рк°м) элдин жалпы чарбалык иш-аракети менен 

байланышкан (Пропп 1976, 26-27).  
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Энтамгалардын келип чыгышы элдин байыртадан °нІгІп келген маданияты, жашоо 

образы, чарбалык негизи, жаратылыш шартына ыґгайланышуусу, диний тІшІнІкт°рІ менен 

байланышкан. Кыргыз энтамгаларынын айрымдарынын элестери кийиз, шырдак, килем ж.б. 

жасалгаларда чагылдырылат. Мисалы, Жалалабат облусунун к°пчІлІк аймактарында 

орнаменттик мотивдер °з алдынча аталышка ээ. Аларды бир нече топко б°лІІг° болот. 

Алардын бири жаныбарлар дІйн°сІ менен байланышкан: кочкор мІйІз, сыґар мІйІз, туура 

мІйІз. Кош мІйІз, омуртка, куш канат, карга канат, чымын канат, каркыра, карга тырмак, 

жагалмай, ит таман, ит куйрук ж.б. Экинчи топ чарбалык буюмдардын аталыштарына 

байланыштуу келип чыккан: табак оюу, ч°мІч баш, казан кулак, комуз тил, бычак учу, кІзгІ 

ж.б.у.с. (Махова Е.И. Узорная циновка//ТКАЭЭ, Т. V. 31-37). 

Орнаменттик чыгармачылык искусствонун башка тармактары сыяктуу эле элдин тарыхый 

калыптануусу жана анын маданияты, аталган элдин этникалык спецификалык белгилеринин 

°нІгІІсІн, анын тарыхый доордогу °нІгІп, калыптануу этаптарын чагылдырат (Жданко 1955, 66). 

Орнаментти (энтамга белгилерин) тарыхый булак катары иликт°°, тигил же бул элдин келип 

чыгышын, анын экономикалык °нІгІІсІнІн деґгээлин чагылдырат. Искусствотаануучу Â.Чепелев 

элдик узорлорду образдуу тарых деп атаган: «°тк°н доорлордун образдуу тили – тарыхый 

документтердеги жазуу тилинин мааниси менен барабар» - деп жазат (Чепелев Â. Киргизское 

народное изобразительное искусство// Искусство. 1939, №5, с.-36). Кыргыздын улуттук узорлорун 

иликтеген С.Â.Иванов белгилердин калыптануусунда байыркы жана алардын ата-бабаларынын 

башка элдер менен болгон тарыхый этаптардагы алакаларын чагылдырарына токтолот (Иванов 

С.Â, ТКАЭЭ, Т.III. -С.64). 

Энесай кыргыздарынын орнаменттеринде «солярдуу» (кІн) °сІмдІкт°р, геометриялык 

зооморфтук белгилер Іст°мдІк кылган. Бул биз жогоруда кайрылып кеткен уруулук энтамга 

белгилеринде да чагылдырылат. VI-XI кк. кыргыз искусствосу Л.А.Евтюхова, С.Â.Киселев (1939, 

№4). С.Â.Киселев (1949, 9), Я.И.Сунчугашев (1979), Т.Арнье (1914), Â.П.Даркевич (1976), 

С.И.Âайнштейн (1974, 1990) ж.б. изилд°°чІл°рдІн эмгектеринде чагылдырылган. 

Кыргыз уруулук энтамгаларында учуп бара жаткан кушту элестеткен энтамга белгилери 

бир топ санда учурайт; ошону менен бирге, «жагалмай тамга» кыргыздын бугу, мунгуш, сары 

багыш, баргы, моґолдор, сарттар, черик урууларында энтамга белгилери катары чагылдырылат. 

Энтамга белгилеринин вариациялары тІрдІІ формада болгону менен баштапкы бир маанини 

туюнтат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жагалмай тамга 

 

Бугу 

 

 

Сары багыш 

 

 

Черик 

 

 

Моґолдор (жагалмай тамга) 

 

 

Сарттар тамга (адигине) 
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Баргы (жагалмай тамга) 

 

 

Мунгуш (жагалмай тамга) 

 

 

Кара багыш тамга 

 

 

Куштардын элестери чегерилген Таштыктагы табылгалар чыгыш теги боюнча Тагар 

мезгилине таандык. А.П.Окладников тІрк-монгол элдеринин к°пчІлІк чыгармаларында 

бІркІттІн образы ж°нІнд°: «бакты-таалайдын жана молчулуктун жышааны катары, мал менен 

кесипчилик кылган коомдун эґ жогорку колдоочусу катары ыйык асмандын ээси болуп 

саналат»-деп жазат. Айрым археологиялык табылгалардагы чегерилген элестерге караганда 

бІркІттІн бул образы байыркы коло доорунан эле белгилІІ болгон («Манас». Энциклопедия, 

Т.I, 85). Адамдын жана жаш балдардын колдоочусу, сактоочусу болгон Умай энеге тІрк тилдІІ 

элдер эзелтеден сыйынып келишет. (У  май  жагал  май  жагалмай тамга). Умай 

молчулуктун да культу болгон. Изилд°°чІл°рдІн пикиринде бул кудайдын аты перс тилинен 

келип кирип, ал тилде «дІйн°лІк дарактын жашоочусу» катары сІр°тт°л°т (Абрамзон 1990, 

288). Саян-Алтайдын элдеринде жана кыргыздарда бул кудайдын канаттуу келбети унутулуп 

калган, бирок бул кудай асмандан тІш°рІн билишкен (Боргояков 1979, 150; 1980). К°пчІлІк 

байыркы элдерде канаттуу жырткыч куштар адамдардын тІпкІ бабалары болгон деген тІшІнІк 

болгон. Куш шамандардын тІшІнІгІнд° адамдар менен К°к Теґирдин ортосундагы 

бириктирІІчІ звенодогу канаттуу аргымакты да чагылдырган (Зеленин 1936, Т.14, Âып. III; 

Минжигеев 1978, 57 ж.б.). Хакас мифологиясында (Сибирдин башка элдери сыяктуу эле) °рд°к 

жана каз жерди жана андагы жашоону жаратканы баяндалат (Боргояков 1979, 149). XI к. фарсы 

автору Гардизи кыргыздардын бІркІтк° °зг°ч° сыйынып, мамиле жасашкандыгын жазат 

(Абрамзон 1946, 130). О кушчу, теґизбай (адигине), мунгуш (жагалмай тамга) урууларынын 

энтамга белгилери. Мунгуш (жагалмай тамга) уруусунун экинчи бир энтамгасынын формасы: Ї 

мунгуш уруусунда (жагалмай тамга) бир эле учурда аталышы жагынан окшош эки тамганын 

учурашы °т° кызыгууну жаратат: жагалмай тамга: О Ї  

Бугунун жана жылкынын образдары космогониялык тІшІнІкт°р менен байланышкан. 

Байыркы адамдардын тІшІнІгІнд° жылкы солярдуу культ (кІн кудайы) менен тыгыз байланышты 

туюнткан (Беленицкий 1978, 39). Сибирь элдеринин дІйн° таануусундагы °зг°ч°лІгІ – байыркы 

космогониялык тІшІнІкт°рг° кирген кІндІн культу бугунун (багыш) образы менен тереґ 

байланышта болушунда турат (Фролов 1978, 110). 

ТІрдІІ формадагы свастикалар скиф мезгилинен эле белгилІІ. Свастика – («сегнеровое 

колесо») индоиран мифологиясынын сюжети болуу менен Борбордук Азиянын тарыхый 

эстеликтеринде свастика менен бирге жылкылардын элестери тІшІрІлг°н. Бул жерде свастика 

«тІб°лІктІІлІк жана чексиздик» символун туюнтканы менен, ал °зІ кІндІн символун аныктап, 

солярдык тегерек форманын ичине элеси тІшІрІлг°н. «Чачта жашаган тІркт°р каучиндерден 

свастика сымал белгилерди кабыл алышып, энтамгаларынын жанына белги катары коюшкан, 

муну менен °зд°рІнІн кІн кудайына сыйынышарын, жогорку бийликке ээ экендиктерин 

далилдешкен» (Малтаев 1998, 18-19). Байыркы адамдардын тІшІнІгІнд° кІн жана от, 

жарыктык жана жылуулуктун, жалпы эле жашоонун булагы болгон. Бул энтамгалардын 

аналогдору Хакас-Минусин ойдуґундагы байыркы кыргыздарга таандык эстеликтерден 

кезиктирІІг° болот. 

Б°рІ (адигине) уруусунун энтамгалары (т°м°нд°гІ 1, 2 белгилер). Б°рІ – эзелтеден 

кыргыздар гана эмес, тІрк-монгол тилдІІ элдер дээрлик сыйынган жырткыч жаныбар болгон 

(караґыз: «Бурут» термини ж°нІнд°). 
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К°°к°р тамга (саруу), кашка тамга (саруу). «Кочкор мІйІз» мотиви бурят жана монгол 

орнаменттеринде бакубат жашоонун, °нІгІп-°сІІнІн символу болгон. Бул символ малдын башынын 

санынын к°б°йІшІн° таасирин тийгизген (Коченков 1979, 46). Бул энтамганын параллелдери XIX к. 

баш чендериндеги кудин буряттарында бар экендиги такталган (Петри 1918, 235-237).  

 

 

 

 

 

Ай тамга – саруу, солто 

урууларынын энтамгалары: 

 

Керки тамга – басыз (керки тамга), 

саяк (керки тамга) урууларынын энтамгалары; 

 

Кылыч тамга – басыз (кылыч тамга), 

жедигер урууларынын энтамгалары; 

 

 

Тата (солто) тамга; 

 

 

Кайчы тамга (чекир саяк) 

 

 

Баркы (саруу тамга) 

 

 

Наалы тамга  

 

 

Балка (кІркІр°°) тамга 

 

 

Сарттар (адигине) тамга 

 

 

Багыш тамга 

 

 

Азык тамга 

 

 

Д°°л°с тамга 

 

 

 

Жогорудагы «наалы тамга» энтамга белгисине токтолуп кетсек болот: Наалы эже 

геналогиялык баяндарда (санжыралык маалыматтар) Ак уулдун Адигине жана Тагай деген 

уулдарынан кийинки кызы экендиги айтылат. Генеоним. Айрым информаторлор мунгуш жана 

моґолдор урууларынын тегин Наалы эжеден таратып жІрІш°т. Наал 1. ар. “Така”. 2. ир. “Тагдырга 

www.bizdin.kg



Олжобай Каратаев 

 

178 

таарынуу”, “кайгы-капа тартуу” (Юдахин, 549). Монгол тилинде “нал” - кызыл асыл таш, рубин 

маанисин аныктайт (Монгол орос толь, 1957, 260). Биздин пикирде, генонимдин монгол тилиндеги 

маанисиндеги чечмелениши с°здІн так туюнтмасын чагылдырат. Буряттарда ламаизмди 

(буддизмдин бир агымы) кабыл алуудан баш тартып, шаман динин жогору тутуп, жер паана издеп, 

тІндІк тарапка качкан эки кыз ж°нІнд° уламыштар бар. Онгон (касиеттІІ сыйынуучу нерсе, зат, 

жаныбар) «хори кыздарынын бири Зулатан авгай (Зулатан таэже)» же «Наал (Нала) хатан эзы» деп 

аталышкан. Буряттар айтылуу “Нал хатан эзин” - кІн кудайынын эпитети катары тІшІнІш°т жана 

ага сыйынышат (Галданова 1992, 20). Генонимдин адегендеги мааниси анын Борбордук Азиянын 

байыркы тІрк-монгол этностук-маданий ч°йр°сІ, шаман дини менен байланышын тастыктайт десе 

болот. Анткени, геноним бир эле учурда (кызыл) тІстІ, сыйынган об”ектини, кІн кудайынын 

эпитетин чагылдырат. Мындан сырткары, кыргыз этнонимиясындагы Наалы эже, Чолпон уулу, 

Зуура эже ж.б. генонимдер адамзат коому басып °тк°н эзелки энелик доордон (матриархат) да 

кабар берет. 

Кыргыз энтамга белгилеринин Хакас-Минусин ойдуґунун эґ байыркы этникалык ч°йр°сІ 

менен байланышын Таштык маданиятынын орнаменттери, оймо-чиймелери, аска-таш беттериндеги 

белгилер да аныктай алары чындык (Каратаев 1999, 23-25). Бул белгилердин айрымдары байыркы 

диний-мифологиялык тІшІнІкт°рдІ чагылдырат. 

 
 

Кыргыз 

энтамгалары 

Минусин ойдуґундагы 

(Хакасия) аска, таш 

беттериндеги белгилер 

Таштык маданиятынын 

орнаменттери 

 

 

Кыпчак тамга  

 

 

Кудайлат тамга (басыз)  

 

 

Босого тамга (баарын) 

 

 

Багыш тамга  

 

 

Бай кІчІк (азык) 

 

 

К°с°° тамга (саруу) 

 

 

Колпоч тамга (саруу) 

 

 

Жагалмай тамга (бугу)  

 

 

Ай тамга (саруу)  

 

 

Моґолдор тамга  
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Чолок туума (моґолдор) 

 

 

Бугу тамга  

 

 

Ак тери тамга (саяк)  

 

 

Керки тамга (басыз, саяк) 

 

 

Жагалмай тамга (черик) 

 

 

Кош тамга (муґгуш, мундуз)  

 

 

Д°°л°с тамга  

 

 

Сакоо тамга (саруу) 

 

 

Орок тамга (канды) 

 

 

Кош тамга (мунгуш)  

 

 

Алакчын тамга (саруу) 

 

 

Жогору тамга (кытай) 

 

 

Бугу, черик тамгалары  

 

 

Каман шывакай тамга (басыз)  

 

 

Т°м°н тамга (кытай)  

 

 

Адигине тамга  
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Кушчу тамга  

 

 

Т°г°р°к тамга (баарын)  

 

 

Саруу тамга  

 

 

Багыш тага  

 

 

Жагалмай тамга (моґолдор) 

 

 

Ай тамга (саруу)  

 

 

Карасаадак (кесек)  

 

 

Кашка тамга (саруу) 

 

 

Бай кІчІк (азык) 

 

 

Кара баргы тамга (баргы) 

 

 

Азык тамга (азык)  

 

 

Мындан сырткары, Хакас-Минусин ойдуґунан байыркы кыргыздарга таандык 

эстеликтерден археологиялык казуулардан  

 

 

 

 

соґ табылган идиш-аяктардагы (К°п°н, Уйбаттагы ж.б. табылгалар) энтамга белгилери да 

жогорудагы биздин ойду бекемдейт. VI-X кк. таандык кыргыз эстеликтериндеги энтамга 

белгилеринин бІгІнкІ кыргыз уруулук энтамга белгилери менен толук дал келгендиги далилденди. 

Бул фактылар байыркы кыргыздардын жазма маданияты менен катар, жогорку денгээлде °нІкк°н 

кол °н°рчІлІгІн°н, дІйн° таанымынан да маалымат берери талашсыз. ДалилдІІ маалымат катары 

Іч катмардагы маданияттын, археологиялык казуулардан соґку табылгалардагы, жердин ІстІнкІ 

бетиндеги эпитафиялык ж.б. жазуу эстеликтериндеги, бийиктиктердеги аска-таштарга чегерилген 

энтамга белгилериндеги жалпы этногенетикалык жалпылыктарды келтирІІг° болот  

Хакас-Минусин ойдундагы кыргыз эстеликтериндеги археология-лык казуулардан соґ 

табылган идиш-аяктардагы энтамга белгилери (VI–X кк.) да алардын кыргыздарга таандык 

экендигин тастыктайт. Муну т°м°нкІ маалыматтар да тастыктайт: Тибетке расмий сапар менен 
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барган кыргыз элчиси кыргыздын атактуу “болчар” (болшар) уругунан чыккандыгы маалым. VI-IÕ 

кк. кыргыздардын этностук курамына руниêàëûê òàø æàíà àñêà áåòòåðèíäåãè æàçóó 

эстеликтеринде баяндалган “Ач” аттуу эл кирген (Савинов 1984, 78). “...VII-IÕ êê Êàðà-Èþñ 

дарыясынан Энесайга, Óéáàò äàðûÿñûíàí Êîéáàë ÷°ëІí° чейинки аймактарды кыргыздын “Ач” 

àòòóó óðóóñó ìåêåíäåãåíèí òàø áåòèíäåãè æазуулар ырастайт” (Евтюхова 1948, 5). Îøîíó ìåíåí 

áèðãå, бул жазуу эстеликтеринде “ач” жана “болчарлар” менен бирге кыргыздын “ли” аттуу уруусу 

äà ýñêåðèëåò. Òààíûìàë îêóìóøòóó Í.À.Ñåðäîáîâ áèð êàòàð èëèêò°°ë°ðäІí ñîґóíäà, VI-VIII êê. Èþñ 

æàíà Óéáàò äàðûÿëарынын ортолугундагы жерлерде кыргыздын “ач” аттуу уруусу мекендеген 

äåãåí Ñ.Â.Êèñåëåâäóí ê°ç êàðàøûí êîëäîãîí (Ñåðäîáîâ 1971, 88). 1924-æûëû Óéáàòòàí òàáûëãàí 

êûðãûçäàðãà òààíäûê êІìІø èäèøòå: “... алтын..., ач элинин белеги...” деген маалымат бар 

(Åâòþõîâà 1948, 33). С.Е.Малов бул жазууну “...алты он ашагы ачын» же «ач элинен алтымыш тІð 

тамак” маанисинде чечмелеп окуп чыккан. Автор “ач” элин Энесай кыргыздарынын бир бутагы 

áîëãîí äåï ýñåïòåéò (Ìàëîâ 1952, 15). Профессор Д.Г.Савинов “ач” эли VII-IÕ êê. êûðãûçäàðäûí 

ýòíîñòóê êóðàìûíûí °ç°ãІí òІçã°í äåãåí îéäó àéòàò (Ñàâèíîâ 1984, 77-78). 

 

Табылган жерлери: Кыргыз урууларынын энтамга параллелдери: 

 

1.  Койбалы. Кош тамга (мунгуш) 

 

 

2.  ст. Минусинск. Кыпчак тамга  

 

 

I. Ташеба. Ай тамга (саруу)  

 

 

1.  Уйбаттагы чаатас Ай тамга (солто) 

Капчалы I. 

 

2.  Уйбаттагы чаатас  Босого тамга (саруу) 

Капчалы I. 

 

1.  Тес Азык тамга 

 

 

Абакан чаатасы Б°рІ тамга 

 

 

1.  Джесос Агынай тамга (саруу) 

 

 

  Адигине тамга  

 

 

Михайловскийдеги бейит- Жагалмай тамга (саруу) 

тен табылган тамга 

 

 

1.  Тес 1. К°°к°р (саруу) 
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Уйбаттагы чаатас Т°г°р°к тамга (багыш) 

Капчалы I. 

 

 

К°пендер Жагалмай тамга (черик) 

 

 

Кыргыз энтамга белгилеринин Орхон-Энесай жазууларындагы жалпы 

параллелдІІлІкт°рІ III баптын биринчи б°лІгІнд° каралган эле. Ал эми т°м°нд° энтамга 

белгилеринин Талас, Энесай, Орхон, жазууларындагы параллелдІІлІкт°рІ °з алдынча берилди:  

 

Кыргыз  

энтамгалары 

Талас  

жазуулары 

Энесайдагы 

жазуулар 

Орхон 

жазуулары 

 

 

Адигине тамга 

 

 

Керки тамга  

 

 

Чолок туума (моґолдор) 

 

 

Моґолдор 

 

 

Кырк уул (саруу) 

 

 

Кош тамга (мунгуш) 

 

 

Куу с°°к (моґолдор) 

 

 

Д°°л°с тамга  

 

 

Сарттар тамга  

 

 

Кайчы тамга (чекир саяк) 

 

 

Козугуна (азык) 

 

 

Каман шывакай (басыз)  
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Кыпчак тамга  

 

 

Багыш тамга  

 

 

Бай кІчІк (азык) 

 

 

Багыш тамга  

 

 

Жагалмай тамга  

(моґолдор) 

 

Маматберек (басыз) 

 

 

Тата тамга (солто)  

 

 

Бугу тамга  

 

 

Багыш тамга 

 

 

Ак тери тамга (саяк) 

 

 

Үч°к тамга (канды) 

 

 

Ай тамга 

 

 

Жагалмай тамга  

(чекир саяк) 

 

Кушчу тамга  

 

 

Агынай тамга (саруу) 

 

 

Моґолдор тамга  
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Босого тамга (баарын) 

 

 

Кашка тамга (саруу) 

 

 

Азык тамга 

 

 

Алакчын тамга (саруу) 

 

 

К°с°° тамга (саруу) 

 

 

Азык тамга 

 

 

Кушчу тамга  

 

 

Каман шывакай (басыз) 

 

 

Кылыч тамга (басыз) 

 

 

Кыргыз энтамгалары, алардын параллелдери, маанилери, таралуу ареалы кыргызтаанууда 

оболку ирет иликтенІІг° алынды. Энтамга белгилери этникалык маанидеги тереґ, ары талашсыз 

маалыматтарды берерине жогоруда кІб° болдук. Энтамга белгилерин иликт°° кыргыз тарых 

илиминдеги °з алдынча багыт болуп калары калетсиз. Бул маалыматтардан бабаларыбыздын 

диний-философиялык тІшІнІкт°рІн, материалдык жана руханий маданиятынын °нІгІІ деґгээлин, 

кыргыздардын тектеш тІрк тилдІІ элдер менен этногенетикалык жана этномаданий 

байланыштарын билІІг° болот.  

 

 

3.3. Хакас-Минуса ойдуґунан, Тувадан табылган кыргыз энтамга 

белгилери жана алардын параллелдери 

 

2003-жылдын август айында Кыргыз мамлекеттІІлІгІнІн 2200 жылдыгына багышталып 

уюштурулган Эларалык археологиялык-этнографиялык экспедициянын курамында Саян-Алтай 

аймагында болуу шыбагасы туш келди. Бул экспедицияга Кыргызстандан, Россия Федерациясынан 

(Абакан, Новосибирск) окумуштуулар катышышты. Экспедициянын жІрІшІнд° Хакасия, Тува, 

Тоолуу Алтай, Красноярск, Новосибирск аймактарын кыдырып, иликтеп чыктык. Кыргыз 

мамлекети, кыргыз этносу, кыргыз маданияты калыптанып °нІкк°н аймактын рельефин, 

ландшафтын, экологиялык абалын, бабаларыбыз калтырган тарыхый-археологиялык эстеликтер 

боюнча зор маалымат–тарды жыйноого ІлгІрдІк. Т°м°нд° Хакасия жана Туванын аймактары–нан 

табылган кыргыз энтамгалары менен бІгІнкІ кыргыз урууларынын энтамга белгилеринин 

параллелдери берилет (эскертІІ: тамгаларды табууда профессор А.Асанканов зор салымын 

кошкон):  
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Уйбат Чаатасында (Аскиз аймагы, Хакасия) табылган тамгалар жана 

алардын кыргыз энтамга белгилери менен параллелдери 

 

Уйбат чаатасы (Хакасия) Кыргыз уруулук энтамгалары 

 

кыргыз тамга 

 

 

адигине тамга 

 

 

алакчын тамга (саруу) 

 

 

кыпчак тамга 

 

 

жаа тамга (бугу) 

 

 

моґолдор тамга 

 

 

к°°к°р тамга (саруу) 

 

 

жагалмай (моґолдор) 

 

 

кушчу тамга 

 

 

чолок туума (монолдор)  

 

 

багыш тамга 

 

 

баарын тамга 

 

 

моґолдор тамга 

 

 

ак тери (саяк) 

 

 

бугу тамга  
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туура тамга (сарттар) 

 

 

баарын тамга 

 

 

ай тамга (солто) 

 

 

мундуз тамга 

 

 

кырк уул (саруу) 

 

 

каман шывакай (басыз) 

 

 

°йд° чекти (саяк) 

 

 

маматберек (басыз) 

 

 

моґолдор тамга 

 

 

кош тамга (муґгуш) 

 

 

б°рІ тамга (азык) 

 

 

б°рІ тамга (адигине) 

 

 

 

Сафроново айылына (Бичиктик к°зІ, Аскиз району, Хакасия) жакын 

жердеги кыргыз эстеликтериндеги тамгалар жана алардын 

кыргыз энтамга белгилери менен параллелдери 

 

Бичиктиг к°з (Хакасия) Кыргыз уруулук энтамгалары 

 

баргы тамга 

 

 

кыргыз тамга  
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балта тамга (сары багыш) 

 

 

алакчын тамга (саруу)  

 

 

мундуз тамга 

 

 

б°рІ тамга (адигине) 

 

 

багыш тамга 

 

 

кош тамга (муґгуш) 

 

 

сарттар (адигине) 

 

 

туура тамга (саяк) 

 

 

ай тамга (солто) 

 

 

жаа тамга (азык) 

 

 

моґолдор тамга 

 

 

кушчу тамга 

 

 

баарын тамга 

 

 

жагалмай тамга 

 

 

адигине тамга 

 

 

кош бычак (багыш) 
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канды тамга 

 

 

кудайлат тамга  

 

 

керки тамга (басыз) 

 

 

кош тамга (муґгуш) 

 

 

Алдан матыр музейиндеги (Кызыл шары, Тува Республикасы) 

кыргыз жазуу эстеликтериндеги (VI-XIII кк.) 

энтамгалар жана алардын кыргыз уруулук 

энтамгаларындагы параллелдери  

 

Алдан матыр музейи (Тува) Кыргыз уруулук эн тамгалары 

 

моґолдор тамга 

 

 

баарын тамга 

 

 

бугу тамга 

 

 

кушчу тамга 

 

 

кош тамга (муґгуш) 

 

 

моґолдор тамга 

 

 

керки тамга (басыз) 

 

 

кыргыз тамга,  

 

 

кыргыз тамга 

 

 

алакчын тамга (саруу) 
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к°°к°р тамга (саруу) 

 

 

кыпчак тамга 

 

 

жагалмай тамга 

 

 

адигине тамга 

 

 

жедигер тамга 

 

 

кыпчак тамга 

 

 

мачак тамга (саруу) 

 

 

найман тамга  

 

 

кудайлат тамга 

 

 

мундуз тамга 

 

 

сурма тамга (бугу) 

 

 

керки тамга (басыз) 

 

 

кош тамга (муґгуш) 

 

 

б°рІ тамга (адигине) 
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Кан-Чол («Кан-Жол») трассасына жакын жердеги кыргыз эстеликтериндеги (Абаза-

Ак-Довурак, Тува Республикасы) тамгалар жана алардын кыргыз урууларындагы 

энтамгалар менен параллелдери 

 

Кан-Чол трассасы (Тува) Кыргыз уруулук энтамгалары 

 

керки тамга (басыз) 

 

 

бугу тамга 

 

 

кыргыз тамга 

 

 

мундуз тамга 

 

 

моґолдор тамга 

 

 

багыш тамга 

 

 

т°б°т (саруу) 

 

 

алакчын тамга (саруу) 

 

 

жагалмай тамга 

 

 

баарын тамга 

 

 

к°°к°р (саруу) 

 

 

кушчу тамга 

 

 

колпоч (саруу) 

 

 

адигине тамга 

 

 

сарттар тамга 
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балта (сары багыш) 

 

 

каман (басыз) 

 

 

кыпчак тамга 

 

 

маматберек (басыз) 

 

 

багыш тамга 

 

 

 

Целинное айылынын (Шира аймагы, Хакасия) жанындагы кыргыз эстеликтериндеги 

энтамгалар жана алардын кыргыз урууларынын энтамгалары менен параллелдери 

 

Целинное айылы (Хакасия) Кыргыз уруулук эн 

тамгалары 

 

адигине тамга 

 

 

азык тамга  

 

 

мундуз тамга 

 

 

найман тамга 

 

 

жагалмай тамга 

 

 

кыпчак тамга 

 

 

кош тамга (муґгуш) 

 

 

кушчу тамга 

 

 

азык тамга 

 

 

керки тамга (басыз) 

 

 

кыргыз тамга  
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Тува Республикасынын аймагындагы Эдигей суусуна жакын жерден 

табылган кыргыз эстеликтериндеги тамгалар 

 

Кыргыз уруулук энтамгалары Эдигей 

(Тува республикасы) 

 

мундуз тамга 

 

 

т°б°т (саруу) 

 

 

азык тамга 

 

 

жагалмай тамга 

 

 

кыргыз тамга 

 

 

керки тамга (басыз) 

 

 

бугу тамга 

 

 

сурма тамга (саруу) 

 

 

моґолдор тамга 

 

 

алакчын тамга 

 

 

баарын тамга 

 

 

 

3.4. Кыргызстандын жана Саян-Алтайдын 

тарыхый топонимиясы 

 

Жер-суу аталыштары даректІІ тарыхый булактар, фольклордун материалдары, этникалык 

аталыштар, археологиялык табылгалар ж.б. сыяктуу эле илимий негиздІІ маанилІІ тарыхый 

маалыматтарды берери анык. Мындан сырткары, жер-суу аталыштары байыркы доорлордун 

тІпкІрІн°н мааниси жана формалары °зг°рІлб°й сакталып, иликтенІІчІ аймактардагы элдердин 

тарыхый лексикасын, тІпкІлІктІІ жалпылыгын аныктоодо мааниси зор булак катары кызмат 

кылат. 

Географиялык аталыш илимий жана практикалык мааниге ээ болуу менен бирге коомдук 

функцияны да аткарат. Андан аймактын жаратылышынын °зг°ч°лІкт°рІ, ландшафтагы к°п 

тІрдІІлІк, калктын чарбалык иш-аракеттери, тамыры тереґге кеткен тарыхы, социалдык-

экономикалык жана саясий °зг°рІІл°р кІзгІ сыяктуу к°рІнІп турат (СГНК, 1988, 3). Таанымал 

изилд°°чІ О.Т.Молчанова ТІштІк Сибирдин топонимиясын иликт°° Сибирдин тІпкІ калктарынын 

келип чыгышын, алардын тилдерин иликт°°д° маанилІІ экендигин жазат (Молчанова 1979, 3). 

Топонимдер °тк°н доордун руханий эстеликтери гана эмес, ошол мезгилдеги тарыхтын, 
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маданияттын °нІгІшІн, аймактагы тилдин жана анын диалектилерин, тилдердин °з ара 

катышуусун, мамлекеттин °сІп-°нІгІІсІн чагылдырат. Їтк°н тарыхый доордун кІб°л°рІ болгон 

географиялык аталыштар °т° баалуу тарыхый эстеликтер катары кызмат кылары шексиз. Азыркы 

тилибизде колдонуудан калган с°зд°рдІн формалары, лексикалык маанилери жер-суу аттарында 

сакталып келери талашсыз. ЖергиликтІІ аталыштар тарыхый диалектологияны калыбына 

келтирип, иликт°°д° мааниси зор (Никонов 1965, 13-14). Жер-суу аталыштары белгилІІ бир 

тарыхый доорлордо пайда болуп, формасы жана мааниси жагынан айрым °зг°рІІл°рг° дуушар 

болушкан; таралуусу конкреттІІ тарыхый окуяларга - элдердин, уруулардын миграциясына, 

согуштук аракеттерге, маданий, экономикалык жана тилдик алакаларга карата байланышкан. Бул 

багытта топонимика тарыхтын, тагыраак айтканда, тарыхый географиянын бир б°лІгІ болуп калат. 

Ошондуктан, тарыхчылардын географиялык аталыштарды булак катары пайдалануу менен, бир эле 

учурда тарыхый географияны жана топонимиканы байытышканы кокусунан эле келип чыккан 

эмес (Принципы топонимики. -М., 1964. -С.25-26). 

БелгилІІ изилд°°чІ Â.А.Никонов: «…энчилІІ аттар-эґ оболу, булар с°зд°р, с°здІн кимдер 

тарабынан берилгенин аныктап турат. ЭнчилІІ жер-суу аттары ошол жерлерге бекитилип 

калгандыктан, алар аркылуу белгилІІ аймактагы байыркы тилди калыбына келтирип, 

мейкиндиктеги таралуу чек арасын аныктоого болот. Бул аталыштар к°пчІлІк тилдерден эрте 

пайда болгон» (Никонов 1965, 11). Мындан сырткары, географиялык аталыштардын жылып 

жІрІІсІ кайсыл гана аймактагы болбосун элдин миграциясын, тІрдІІ этностордун Іст°мдІгІнІн 

алмашуусун да чагылдырат (Чороев 1991, 108). 

Башка °лк°л°р сыяктуу эле Кыргызстандын аймагы узак мезгилдер бою анын 

топонимиясында из калтырган татаал тарыхый окуялардын чордону болуп келген. ТІркІн тилІІ 

элдердин, уруулардын бир канча ирет к°чІп келІІл°рІ географиялык аталыштардагы к°п 

катмардын калыптанышына алып келген (ЇмІрзаков 1978, 53). Кыргызстандын жана Саян-

Алтайдын, ага жамаатташ аймактардын топонимиясы, анын пайда болуусу, маанилери жалпы бир 

кыртышта жаралган. Кыргызстандын географиялык аталыштарында кыргыз энчилІІ аттары 

басымдуулук кылат. Мындан сырткары, Кыргызстандын аймагынан байыркы тІрк, тІштІк 

сибирдик, жана уйгур-°збек аталыштары да кездешери маалым (Конкобаев 1994, 170). Мисалы, 

Хакас-Минусин ойдуґунун географиялык аталыштарында тІрдІІ тилдик катмарлар бар экендиги 

байкалат. Алардын ичинен эґ байыркы катмары кет жана самодий топонимдери болуп саналат. 

Бирок, бул аймактын географиялык аталыштарынын негизги б°лІгІ, болжол менен алганда, 70% 

хакас (кыргыз), тили менен байланышкан. Бул кыргыздардын Орто Энесай °р°°нІнд° миґ жылдар 

бою °кІм сІрг°н Іст°мдІгІн аныктары шексиз (Бутанаев 1995, 6-11). 

Кыргызстандын жана Саян-Алтайдын топонимиясынын °зг°ч°лІкт°рІ геоморфологиялык 

структуранын рельеф жана жергиликтІІ айлана-ч°йр°нІн тІз чагылдырылышында болуп саналат. 

Буга кыргыздардын хакастар, алтайлыктар (тІштІк алтайлыктар), тувалар сыяктуу эле миґдеген 

жылдар бою к°чм°н турмушта жашап келиши далил боло алары шексиз. Деген менен, 

кыргыздардын (энесайлык кыргыздар) жер иштетип, чарбалык ж.б. керект°°л°рІн 

канааттандырышкандыгын белгил°°бІз зарыл. «…адамдардын чарбалык бул ишмердІІлІгІ 

алардын тоолорду жана °р°°ндІІ жерлерди, дарыя жана сууларды, жайыттарды, жолдорду мыкты 

°зд°штІрІІнІ талап кылган» (Абдрахманов 1962, 46). 

Ал эми аймактын топонимиясында жаныбарлар жана °сІмдІкт°р дІйн°сІ менен 

байланышкан географиялык аталыштар жыш кездешет. Параллелдер бул аймактарды теги жалпы 

этникалык жалпылыкты тІзг°н бир эл (уруу) узак убакыттар бою мекендеп келгендигин 

чагылдырат. Кыргызстан жана Тоолуу Алтай: Ат-Башы (СГНК, 29)  Ат-Башы (Молчанова 1979, 

148), Балыкты (СГНК, 36)  Балыктуу (Молчанова 1979, 148), Балыкты-Суу (СГНК, 36)  Балыкты-

Суу (Молчанова 1979, 149), Б°рІлІІ (СГНК, 47)  Б°рІлІ (Молчанова, 164), Жыланды (СГНК, 67)  

Жыланду (Молчанова 1979, 186), Куранкол (СГНК, 124)  Куранду (Молчанова, 1979, 243), Куш-Арт 

(СГНК, 126)  Куш-Уйазы (Молчанова 1979, 249), Кочкор (СГНК, 120)  Кочкор (Молчанова 1979, 

227), Кызарт (СГНК, 126)  Кызарт (Молчанова 1979, 255), Текелик (СГНК, 172)  ТекелІІ 

(Молчанова 1979, 307) ж.б.у.с. 

Кыргызстан - Хакас-Минусин (хак. М°ґi-Суг) ойдуґу: Атана (СГНК, 29)  Адын-Арт 

(Бутанаев 1995, 18), Ала-Бука (СГНК, 22)  Ала пуга к°лІ (Бутанаев 1995, 21), Ат-Чалын (СГНК, 

30)  Ат чалын (Бутанаев 1995, 29), КІчІк (СГНК, 42)  Палыктыг-Суг (Бутанаев 1997, 87), 

Балыкты-Суу (СГНК, 36)  Палыктыг-Суг (Бутанаев, 87), Бука (СГНК, 46)  Пуга (Бутанаев, 

1995, 87), Б°рІлІІ (СГНК, 46)  ПІІр-Суг (Бутанаев 1995, 93), Тору-Айгыр (СГНК, 179)  Тору-
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асхыр таг (Бутанаев 1995, 135), Кузгун (СГНК, 121)  Хусхун (Бутанаев 1995, 185), Кулун 

(СГНК, 122)  Ала Хулун (Бутанаев 1995, 21), Ат-Башы (СГНК, 29)  Ат пазы хысчаґ кол 

(Бутанаев 1995, 28), Текелик (СГНК, 172)  Тике таг (Бутанаев 1995, 28) ж.б.у.с. 

Кыргызстан жана Тува аймагы: Козу-Жар (СГНК, 116)  Апай ооруг (Тувинско-русский 

словарь, 1968, 637), Балыкты-Суу (СГНК, 36)  Балыктыг-Хем (Тувинско-русский словарь, 1968, 

638), Буура (СГНК, 48)  Буура (Тувинско-русский словарь, 638), Куранкол (СГНК, 124)  Куран 

(Тувинско-русский словарь, 640), Кушчу-Суу (СГНК, 126)  Куштуг-Кежиг (Тувинско-русский 

словарь, 640), Каман-Суу (СГНК, 97)  Хаван-Даг (Тувинско-русский словарь, 649), Кой-Таш 

(СГНК, 116)  Хой-Кара (Тувинско-русский словарь, 644), Жыланды (СГНК, 67)  Чыланкыч 

(Тувинско-русский словарь, 649) ж.б. 

ЇсІмдІкт°р дІйн°сІн° байланышкан жер-суу аталыштары да кенен ареалды кучагына 

камтыйт. Кыргызстан жана Тоолуу Алтай: Беш-Жыгач (СГНК, 40)  Беш-Карагай (Молчанова 

1979, 156), Беш-Терек (СГНК, 41)  Беш-Тыт (Молчанова 1979, 156), Кайыґды (СГНК, 94)  

Кайыґду (Молчанова 1979, 196), Кайыґды-Булак (СГНК, 94)  Кайыґду-Булак (Молчанова 1979, 

196), Камыш-Башы (СГНК, 97)  Камышлу (Молчанова 1979, 202), Карагайлы (СГНК, 101)  

Карагайлу (Молчанова 1979, 206), Карагат (СГНК, 101)  Карагат (Молчанова, 206), Кара-Терек 

(СГНК, 110)  Кара-Тыт (Молчанова 1979, 213), Он-Арча (СГНК, 145)  Он очок (Молчанова 1979, 

273), Согонду (СГНК, 161)  Согоно (Молчанова 1979, 290), Токойлу (СГНК, 178)  Токой 

(Молчанова, 310), Тытты (СГНК, 186)  Тытты Каба (Молчанова, 322), Табылгы (СГНК, 164)  

Табылга (Баскаков, Тошакова 1977, 204), Теректи (СГНК, 175)  ТеректІ (Баскаков, Тошакова 1947, 

175), Тытты-Сай (СГНК, 186)  Тыт Кескен (Баскаков, Тошакова 1947, 204) ж.б. 

Кыргызстан жана Хакас-Минуса ойдуґу: Арчалы (СГНК, 27)  Арчалы (Бутанаев 1995, 

27), Табылгы (СГНК, 165)  Табылгат (Бутанаев 1995, 127), Табылгы-Т°р (СГНК, 165)  

Табылгылыг-чул (Бутанаев 1995, 127), Теректи (СГНК, 175)  Теректиг (Бутанаев 1995, 139), 

Тытты (СГНК, 186)  Тыттыг-Суг (Бутанаев 1995, 142), Тытты-Сай (СГНК, 186)  Тыттыг-Хол 

(Бутанаев 1995, 142), Карагайлуу-Булак (СГНК, 107)  Харагайлыг таг (Бутанаев 1995, 163), 

Кара-Тал (СГНК, 109)  Хара-Тал (Бутанаев, 165), Шалбаа (СГНК, 205)  Шалба (Бутанаев 1995, 

209) ж.б. 

Кыргызстан жана Тува аймагы: Ак-Тал (СГНК, 18)  Ак-Тал (Тувинско-русский словарь, 1968, 

636), Бел-Терек (СГНК, 40)  Ий-Тал (Тувинско-русский словарь, 1968, 639), Кара-Тал (СГНК, 109)  

Кара-Тал (Тувинско-русский словарь, 1968, 639), Карагайлы (СГНК, 101)  Кара-Карагай (Тувинско-

русский словарь, 1968, 639), К°к-Тал (СГНК, 86)  К°к-Терек (Тувинско-русский словарь, 1968, 640). 

Теректи (СГНК, 175)  Теректи (Тувинско-русский словарь, 1968, 642), Жоон-Терек (СГНК, 66)  

Чоон-Тирек (Тувинско-русский словарь, 1968, 645), Шибели (СГНК, 206)  Шивелиг (Тувинско-

русский словарь, 1968, 648) ж.б. 

Кыргызстан жана Саян-Алтайдын жер-суу аталыштарынын басымдуу б°лІгІ «к°л», 

«тоо», «суу», «дарыя», «таш», «жар», «кыя», «ашуу», «булак», . «д°б°», «жол», «баш» ж.б.у.с. 

жалпы аталыштардан (нарицательные названия) жаралып, жогоруда аталган кенен ареалда 

жыш кездешет. 

Кыргызстан жана Тоолуу Алтай: Ак-Кол (СГНК, 15)  Ак-Кол (Молчанова 1979, 124), 

Адыр-Тоо (СГНК, 10)  Адыр-Ой (Молчанова 1979, 118), Ак-Баш (СГНК, 13)  Ак-Баш 

(Молчанова 1979, 123), Ак-Жол (СГНК, 14)  Ак-Жол (Молчанова 1979, 123), Ак-К°л (СГНК, 15) 

 Ак-К°л (Молчанова 1979, 124). Ак-Булак (СГНК, 14)  Ак-Булак (Молчанова 1979, 123). Ак-Кыя 

(СГНК, 15)  Ак-Кайа (Молчанова, 123), Ак-Суу (СГНК, 17)  Ак-Суу (Молчанова 1979, 126), Ак-

Таш (СГНК, 18-19)  Ак-Таш (Молчанова, 126), Ак-Т°б° (СГНК, 20)  Ак-Т°б°  (Молчанова 

1979, 129), Ак-Тоо (СГНК, 70)  Ак-Туу (Молчанова, 127), Балык-Суу (СГНК, 35)  Балык-Суу 

(Молчанова 1979, 197), Кара-Булак (СГНК, 100)  Кара-Булак (Молчанова 1979, 205), Кара-Кол 

(СГНК, 101)  Кара Коол (Молчанова 1979, 206), Кара-К°л (СГНК, 104-105)  Кара-К°л 

(Молчанова 1979, 208), Кара-Суу (СГНК, 108-109)  Карасу (Молчанова 1979, 210), Кара-Кужур 

(СГНК, 105)  Кара-Кужур (Молчанова 1979, 208), Кара-ҮґкІр (СГНК, 112)  Кара-ҮґкІр 

(Молчанова 1979, 208), Кош-Булак (СГНК, 121)  Кос Булак (Молчанова 1979, 227), К°к-Кыя 

(СГНК, 85)  К°к-Кайа (Молчанова 1979, 230), К°к-Суу (СГНК, 86)  К°к-Суу (Молчанова, 232), 
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К°к-Т°б° (СГНК, 86)  К°к-Т°б° (Молчанова 1979, 232), К°л (СГНК, 233)  К°л (Молчанова 

1979, 232). Кызыл-Арт (СГНК, 122)  Кызыл-Арт (Молчанова, 252), Кызыл-Кыя (СГНК, 129)  

Кызыл-Кайа (Молчанова 1979, 253), Кызыл-Жар (СГНК, 129)  Кызыл-Жар (Молчанова 1979, 

252), Кыз-Арт (СГНК, 255)  Кызарт (Молчанова 1979, 255), Сары-Булак (СГНК, 130)  Сары-

Булак (Молчанова 1979, 285), Семиз-Бел (СГНК, 101)  Семиз-Бел (Молчанова 1979, 288), 

Талды-Суу (СГНК, 168)  Талды-Суу (Молчанова 1979, 300), Узун-Булак (СГНК, 187)  Узун-

Булак (Молчанова 1979, 332) ж.б. 

Кыргызстан жана Хакас-Минусин ойдуґу: Айран-Суу (СГНК, 12)  Айран-К°л (Бутанаев 

1995, 20), Ак-Баш (СГНК, 13)  Ах-Паш (Бутанаев 1979, 29). Ак-Таш (СГНК, 14)  Ах-Тас 

(Бутанаев 1995, 32), Ак-Тоо (СГНК, 20)  Ак-Таг (Бутанаев 1995, 31), Ак-Суу (СГНК, 17)  Ах-Суг 

(Бутанаев 1995, 31), Ак-Жар (СГНК, 14)  Ак-Чар (Бутанаев 1995, 32), К°к-Таш (СГНК, 87)  

К°к-Тас (Бутанаев 1995, 50), К°к-Ой (СГНК, 85)  К°к-Ой (Бутанаев, 50), Муз-Тоо (СГНК, 636)  

Мус-Таг (Бутанаев 1995, 70), Балык-Суу (СГНК, 40)  Палыктыг Суг (Бутанаев 1979, 87), Чоґ-

Сары-Ой (СГНК, 41)  Сарой (Бутанаев 1979, 97), Сары-К°л (СГНК, 158)  Сарыг К°л (Бутанаев 

1979, 97), Сары-Суу (СГНК, 160)  Сарыг Суг (Бутанаев 1979, 103), Тогуз-Булак (СГНК, 160)  

Тогыс-Суг (Бутанаев 1979, 133), Үч-Эмчек (СГНК, 190)  Үс имчек таг (Бутанаев 1979, 146), 

Кара-К°л (СГНК, 104-105)  Хара к°л (Бутанаев 1979, 163), Кара-Булак (СГНК, 100)  Хара пулук 

(Бутанаев 1979, 165), Кара-Таш (СГНК, 109)  Хара-Тас (Бутанаев 1979, 165), Кара-К°л (СГНК, 

100)  Хаара-Х°л (Бутанаев, 164), Кызыл-Тоо (СГНК, 131)  Хызыл-таг (Бутанаев 1979, 186), 

Кызыл-Суу (СГНК, 130)  Хызыл-Суг (Бутанаев 1979, 186), Кызыл-Жар (СГНК, 128)  Хызыл-

Чар (Бутанаев 1979, 185) ж.б. 

Кыргызстан жана Туванын аймактары: Ак-Таш (СГНК, 18-19)  Ак-Даш (Тувинско-

русский словарь, 1968, 636), Кара-Кужур (СГНК, 105)  Ак-Кужур (Тувинско-русский словарь, 

1968, 636), Ак-Турпак (СГНК, 21)  Ак-Довурак (Тувинско-русский словарь, 1968, 636), Ак-Тал 

(СГНК, 18)  Ак-Тал (Тувинско-русский словарь, 636), Ак-Кыя (СГНК, 18)  Ак-Хоя (Тувинско-

русский словарь, 636), Байтак (СГНК, 34)  Пай-Даг (Тувинско-русский словарь, 637), Башкы-

Суу (СГНК, 38)  Баш-Хем (Тувинско-русский словарь). Ак-К°л (СГНК, 15)  Ак-Х°л (Тувинско-

русский словарь, 637), Кара-Булуґ (СГНК, 100)  Кара-Булуґ (Тувинско-русский словарь, 639), 

Кара-Тоо (СГНК, 110)  Кара-Таг (Тувиско-русский словарь, 638), Кара-Суу (СГНК, 108)  Кара-

Суг (Тувинско-русский словарь, 639), Кара-Тал (СГНК, 103)  Кара-Тал (Тувинско-русский 

словарь, 638), Кара-К°л (СГНК, 105)  Кара-К°л (Тувинско-русский словарь, 639), К°к-Таш 

(СГНК, 96-87)  К°к-Даш (Тувинско-русский словарь, 640), Кызыл-Арык (СГНК, 127)  Кызыл-

Арыг (Тувинско-русский словарь, 640), Кызыл-Тоо (СГНК, 131)  Кызыл-Даг (Тувинско-русский 

словарь, 640). Сары-Булуґ (СГНК, 156)  Сары-Булуґ (Тувинско-русский словарь, 642), Каракол 

(СГНК, 161)  Хара-Х°л (Тувинско-русский словарь, 643), Сары-К°л (СГНК, 158)  Сарыг-Х°л 

(Тувинско-русский словарь, 642), Жоон-Терек (СГНК, 66)  Чоон-Тирек (Тувинско-русский 

словарь, 645) ж.б. 

Кыргызстан жана Саян-Алтайдын географиялык негизи эки, айрым учурларда Іч 

компоненттен турарын белгил°° зарыл. Алардын к°пчІлІгІ абстракция жана субстантивация 

кубулуштарынын натыйжасында жалгыз лексикалык бирдик болуп калган. Ошону менен бирге, 

жогорудагы топонимиялык параллелдерде этногенетикалык тереґ жалпылыкты чагылдырат. 

Мисалы, VI-XVIII кк. кыргыз топонимдери (Минусин ойдунундагы энесайлык кыргыздарга 

таандык) бІгІнкІ кІнг° чейин формасы °зг°рІІсІз сакталып келди. Бул Тоолуу-Алтай, Тува жана 

ТІндІк-Батыш Монголиянын жер-суу аттарына да мІн°здІІ к°рІнІш. «Уруунун, элдин байыркы 

миграциясын аныктоодо, анын баштапкы жана акыркы к°чІп-конуу ареалын тактоо зарыл». К°чІп-

конуп жІрІІнІн баштапкы жана акыркы пункттарындагы жер-суу аталыштары мааниси, формасы 

жагынан °т° жакын, к°пчІлІк учурда алар °зг°рІІсІз бойдон алынып келинет (Топонимика и 

историческая география. -М., 1976.-С.7). Мисалы, Кыргызстандын аймагындагы ЧІй, Кемин, Ачы, 

Кулунду, Аксы, К°карт, Кызылсеґир, Акбаш, Атбашы, Алабука, Пачата, Сыны ж.б.у.с. жер-суу 

аттары Саян-Алтайдын топонимиясында да кайталанат. 

Хакас-Минусин ойдуґундагы топонимикалык аталыштардын бІгІнкІ кыргыз 

этнонимиясында (уруу-урук, эл аталыштары) бир топ параллелдери такталды (караґыз: 

Каратаев 2001, 122-124).Үч°й (саяк)  Үчей, кабай (моґолдор)  Хабай, кудайлат (басыз)  
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Худалат, абакан (мундуз)  Абакан, карды (кушчу)  Харлыг-Х°л, кузгун (сарттар)  Хусхун, 

кара куш (баргы)  Хара-Хуш, карагана (басыз)  Харагана, бай терек (сары багыш)  Пай-Тирек, 

багачы (моґолдор)  Пагача, эрке булан (сары багыш)  Пулан ж.б.  

Таанымал иликт°°чІ С.ЇмІрзаков «арт» с°зІ жалганган топонимдер Кыргызстан, Тува, 

Тоолуу-Алтай жана кыргыздар байырлаган Чыгыш ТІркстандын аймактарында кездешерин, 

«тоонун бели» деген с°з казак, уйгур, °збек тилдеринде учурабагандыгына токтолот. Иликт°°чІ 

«арт» байыркы кыргыз с°зІ экендигин белгилейт (Умурзаков 1978, 86). Мисалы, Арт-Хол (Тува)  

Арт-Т°б°, Улуг-Арт (Тува), Кызыл-Арт (Тоолуу-Алтай)  Кызыл-Арт, Кызарт (Тоолуу- Алтай)  

Кызарт, Отуз-Арт (Кыргызстан), Адан-Арт (Хакасия), Кис-Арт (Хакасия)  Кызарт ж.б. «Арт» с°зІн° 

Махмуд Кашгари «тоонун чокусу», «к°т°рІлІІ, тІшІІ», «ашуу», «арткы жак», «тоолуу жердеги 

тІздІк» маанилеринде тІшІндІрм° берген (Махмуд Кашгари, Индекс-словарґ, 1967, 22). Мындан 

сырткары, энциклопедист-алым Бадал-Арт, Букач-Арт, Занби-Арт, Кавак-Арт, Торуг-Арт, Яфгу-Арт 

топонимдери ж°нІнд° маалымат берет (Умурзаков 1978, 56; Чороев 1991, 113). 

Саян-Алтайдагы, ТІндІк-Батыш Монголия жана ага жамаатташ аймактардагы «кыргыз» 

жер-суу аталыштары хакастардын, тувалардын, шорлордун, карачайлардын, азыркы Монголиянын 

(ТІндІк-Батышы) тІрк тилдІІ этнографиялык топтордун этникалык жІзІн° кыргыздардын 

тийгизген таасирин аныктары шексиз. Хакас-Минусин ойдуґунда «кыргыз» этнотопоними - 22, 

Тоолуу Алтайда - 6, Тувада - 4 ирет, Краснояр крайында, Якутияда, Монголияда, Тарбагатайда ж.б. 

кенен ареалда кездешІІсІ айтылган ойду ырастай алат (Бутанаев 1955, 189-191; Молчанова 1979, 

257; Âайнштейн 1954, 163-165). 

Жогорудагы иликт°°л°р, жер-суу аталыштарындагы параллелдер кыргыздардын Саян-

Алтай тІрк элдери менен этногенетикалык байла–ныштарын дагы бир ирет тастыктайт. 

Жогорудагыдай жалпылыктар кыргыздардын байыркы жана орто кылымдардагы жайгашуу 

алкагын, этникалык-маданий ч°йр°нІ аныктары ырас. Жер-суу аталыштарындагы мындай 

жалпылыктар кокусунан эле келип чыгуусу мІмкІн эмес жана кыргыздардын аталган кенен 

ареалдагы калтырган тарыхый изи катары кароо азбел. Жер-суу аталыштары жана андагы 

параллелдер тарыхый маалыматтарды гана бербестен, диалектилердин °нІгІшІн чагылдырган 

маалыматтар чагылдырган лингвистикалык маанилІІ булак катары кызмат кылат.  
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Бап IV. Кошуна °лк°л°рд° жашаган кыргыздар 

 

4.1.Їзбекстандын аймагындагы кыргыздар 

жана алардын жайгашуу ареалы 

 

Їзбекстандын бир катар ч°лк°мд°рІнд° жашаган кыргыздар аталган аймактардын тІптІІ, 

автохтондуу калкы болуп саналат. Бул ч°лк°мд°рдІ байырлаган кыргыз уруулары кыргыздын оґ, 

сол, ичкилик урууларынын курамдарына кирет. Тагыраак айтканда, Їзбекстандын азыркы Анжиян, 

Фергана, Наманган, Бухара, Самаркан, Сырдарыя, Навойий, Жиззак, Ташкент ч°лк°мд°рІ, 

Каракалпакстан аймактары кыргыз урууларынын эзелтеден к°чІп-конуп жІрг°н ареалы жана 

чарбалык-экономикалык, соода жІргІзІІд°гІ зор мааниси бар, кыргыздардын согуштук-саясий 

таасири кІчтІІ аймактардан болгондугу тарыхый жазма булактарда, илимий адабияттарда 

чагылдырылып келет. Кыргыз уруулары аталган аймактардын этностук ч°йр°сІн° °з таасирин 

тийгизишкен.  

XXI к. башталышында кошуна °лк°нІн аймагында расмий Ташкенттин статистикалык соґку 

жарыялаган маалыматтарына караганда 370 миґден ашуун кыргыздар жашары маалымдалган 

(«Âечерний Бишкек» гезити, 25.02.2003). Кыргыздар негизинен Їзбекстандын Анжиян, Фергана, 

Наманган, Жиззак, Сырдарыя, Самаркан, Кашкадарыя, Ташкент облустары, Каракалпакстан ж.б. 

региондордон орун алышып, ал жерлердин рельефин эзелтеден °зд°штІрІшІп, байырлап 

калышкан. Биротоло отурукташууга жана жарым отурукташууга °тІІ процесси XIX к. орто 

чендеринен факт жІзІнд° кІч°й баштаган. Бул тарыхый-этностук процесске кыргыздар жашаган 

бІгІнкІ Афганистан, Кытай (Чыгыш ТІркстан, Батыш Кытай), азыркы Кыргызстандын жана ага 

чектешкен аймактарды (Фергана °р°°нІ) Улуу Британия, Цинь Кытайы, Россия империясынын °з 

ара зордук-зомбулук менен б°лІп алуунун натыйжасы болгон. Аталган басып алуучу 

империялардын кыргыз жерлерин °з ара б°лІп алууларынын натыйжасында кыргыз урууларынын 

Фергана, Зарафшан, Бухара, Самарканд ж.б. аймактардан бІгІнкІ Чыгыш ТІркстанга (Батыш 

Кытай), ТІндІк Афганистан жана ага жамаатташ аймактарга кылымдар бою салт болуп калган 

к°чІІл°рІ токтотулган эле. Натыйжада, жІз миґдеген кыргыздар отурукташууга, жарым 

отурукташуу абалына °тІІг° аргасыз болушкан. Бул бІтІм жалпы кыргыз этносунун °нІгІІсІн° 

терс таасирин тийгизген болучу.  

Мурдагы Совет доорундагы, андан соґку Їзбек к°з каранды эмес республикасындагы 

жІргІзІлг°н ар бир «эл каттоолордо» кыргыздардын саны мурдагы расмий жарыя кылынган 

документтердеги маалыматтарга салыштырмалуу улам азайтылып к°рс°тІлг°ндІгІ баарыбызга 

маалым. Расмий Ташкенттин акыркы маалыматтарында бул °лк°д°гІ кыргыздардын саны 

Їзбекстандагы жалпы калктын 4 % азырагын (учурда °лк°нІн жалпы калкы 25 миллиондон 

ашуун адам) тІзг°н. XIX к. экинчи жарымындагы айрым жазма булактарга, эл каттоолордун 

маалыматтарына таянсак, анда кыргыздар бул аймактардагы негизги, басымдуу к°пчІлІктІ 

тІзг°н. Маселен, XIX к. аягындагы тарыхый-документалдык (даректІІ) булактарда кыргыздар 

Фергана °р°°нІнІн калкынын эґ негизги, басымдуу б°лІгІ экендиги чагылдырылган. Ош 

уездинде кыргыздар жалпы жашаган калктын 98, 85%, Маргалан уездинде 29, 66%, Наманган 

уездинде - 25, 73%, Анжиянда - 39, 66%, Кокондо - 6, 05% (136, 66) тІзІшк°н (Губаева 1991, 74). Андан 

кийинки эле даректІІ тарыхый жазма маалыматтарга таянсак, 1913-жылга карата Анжиян 

уездинде – 117774, Кокон уездинде - 26421, Наманган уезинде - 120297, Ош уездинде - 143571, 

Скобелев (Фергана) уездинде – 87532 кыргыз жашаган. Жалпысынан алганда, кыргыз–дардын 

Фергана °р°°нІнд°гІ саны 495 595 адамды тІзІп, бара-бара кыргыздардын салыштырмалуу саны 

расмий ж.б. маалыматтарда кыскартыла баштаган (Койчиев 2001, 12). 

Мындан сырткары, кыргыз этносунун бул аймактардагы санынын кыскарышы табигый, 

социалдык-экономикалык шарттардын, жайыттар–дын кыскарышы, кыргыздардын бир б°лІгІнІн 

отурукташууга °тІІсІ, ХХ к. 30-40 -жж. коммунисттердин элди жапырт коллективдештирІІсІ, 

кошуна жашаган сарт (фарси-тажик), тІрк, каракалпак сыяктуу калктар менен жуурулуушусу ж.б. 

процесстер негизги ролду ээлеген.  

Їзбекстандын Кыргызстанга чектеш Фергана °р°°нІнд°гІ Анжиян областына караштуу 

Коргонт°б°, Жалалкудук, Кожоабад, Булакбашы, Айым, Мархамат ж.б. райондорунун 

административдик аймактарында кыргыздар эзелтеден компактуу, чогуу жашап келишет. Фергана 

°р°°нІнІн Їзбекстан тарабында, тагыраак айтканда жогоруда аты аталган ч°лк°мд°рд° жашаган 

кыргыздар бІгІнкІ Кыргызстан менен этностук-маданий, чарбалык-экономикалык, тууган-
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туушкандык жактан карым-катнаштары кеґири болгондуктан толук этностук °зг°ч°лІкт°рІн 

сактап келишІІд°. Ал эми Ташкент, Сырдарыя областтарындагы кыргыздардын басымдуу б°лІгІ 

казактарга чектеш, аралаш жашашкандыктан, к°пчІлІгІ казак мектептеринен билим алгандан 

улам, ал жердеги кыргыздарга казактардын руханий дІйн°сІ, каада-салты °з таасирин тийгизген. 

Чаткал тоолоруна чектеш жашаган кыргыздар °з каада-салттарын таза бойдон сактап кала 

беришкен. 

ҮчІнчІ топко Жиззак областынын тоолуу райондорунда жашаган кыргыздар кирет. Бакмал, 

Замин, Достук райондорунда жашаган кыргыздар, °зг°ч° тоолуу аймактарда жашагандары тилин, 

каада-салттарын сактап келишет. Жаштардын басымдуу б°лІгІ кыргыз мектептеринде билим 

алышат. Айрым маалыматтарда бул ч°лк°мд° чектеш жашаган казак, °збек, кыргыз каада-

салттары аралашкан абалда °нІгІІд° («Âечерний Бишкек», 25-февраль, 2003). 

Фергана °р°°нІнІн Їзбекстанга караштуу б°лІгІнд° жайгашкан Анжиян, Наманган, 

Фергана облустарынын административдик-аймактык курамдарына кирген кыргыздар жана 

алардын уруулук курамы ж°нІнд° маалыматтарга токтолсок т°м°нд°гІд°й этностук жайгашууну 

байкоого болот: Анжиян облусунун аймагында кыргыздын кыпчак, каґды, бостон, мундуз, 

кыдырша, найман, кара багыш, мунгуш, б°рІ, баргы, тейит, т°б°й, кытай, багыш урууларынын 

°кІлд°рІ мекендешет. Аты аталган уруулар кыргыздын ичкилик, оґ жана сол канаттарынын 

курамдарына киришет.  

Фергана °р°°нІнд°гІ (Їзбекстан тарабындагы) кыргыз урууларынын °кІлд°рІнІн негизги 

б°лІгІн кыргыздын кыпчак уруусу тІз°т: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Їзбек Республикасынын Фергана облусунун аймактарын (Âуадил ж.б. райондор) негизинен 

кыргыздын ичкилик (Булгачы) урууларынын °кІлд°рІ байырлап келишет. Аларга т°м°нкІ уруулар 

кирери такталган: жоокесек, кесек, найман, нойгут, кыдырша, кыпчак, бостон, канды ж.б.  

Наманган областынын айрым аймактарын саруу, кушчу, моґолдор, саяк, сарттар, багыш, 

мундуз, кыпчак ж.б. уруулардын °кІлд°рІ компактуу тІрд° байырлашат. Аталган уруулардын 

°кІлд°рІнІн бир б°лІгІ Кытайдын Шинжаґ Автономиялуу округунда жашап келишет. Кыпчактар 

кыргыздын башка уруулары сыяктуу эле Чыгыш ТІркстандан (XVII-XVIII кк), Фергана °р°°нІнІн 

(XVIII-XIX кк) саясий турмушуна °т° жигердІІлІк менен катышып келишкен (Сапаралиев 1999, 32-

38).  

Фергана °р°°нІ жана ага жамаатташ жерлерди, жайыттарды кыргыз уруулары °зг°ч° XV-

XVI кк. °зг°ч° тездик менен °зд°штІр° башташкан. Бул аймактын ыґгайлуу табигый шарты, 

кенен жайыттары, отурукташкан, жарым к°чм°н башка элдер менен соода-сатык алакалары ІчІн 

кыргыздар Жетисуу, Аулиеата, Талас, Кашкар, Алай, Каратегин, Кашкадарыя ж.б. жерлерден 

к°чІп келІІсІ ХХ к. биринчи чейрегине чейин уланган (Губаева 1991, 73). Мындан сырткары, 

Россия империясынын Цинь Кытайы менен чек ара маселелерин тактоосу кыргыздардын Чыгыш 

ТІркстандан ж.б. жерлерден Фергана ж.б. аймактарга жылдык салттуу к°чІІсІн° терс таасирин 

тийгизген. Тагыраак айтканда, XIX к. экинчи жарымынан к°п кылымдык жер которуштурган 

к°чІІ багытына б°г°т коюлган эле. К°пчІлІк ыґгайлуу жерлер пахта, ж.б. айыл-чарба 

талааларына айлантылган, сууга, жайытка ыґгайлуу жерлер Россия империясынын тІпкІрІн°н 

к°чІрІл–г°н орус, украин ж.б. келгин дыйкандарга таратылып берІІсІ да жайыттардын, 

кыштоолордун кыскарышына алып келген; бул процесс да кыргыздардын бир б°лІгІнІн 

отурукташуусуна шарт тІзг°н. 1902-ж. «Фергана областынын жылбаяны» берген маалыматтарга 

таянсак бул °р°°нд°гІ 300 000 кыргыздардын 200 000 отурукташууга °тІп, жер иштетип, 

дыйканчылык менен кесиптене башташкан. Бул мезгилде кыргыздар саны боюнча Фергана 

  

 

Кыпчак 

Кан Омонок Кармыш Актачы Жаманан 

Жартыбаш Кызыл аяк Торуайгыр Ак бото 
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областында сарттардан кийинки орунда турган (Губаева 1991, 76). «Сарт» - санскрит (байыркы 

индиялыктардын диний-ритуалдык тилдеринин бири) тилинде «соодагер» маанисин туюнтуп, к°чм°н 

тІрк элдери тарабынан отурукташкан, жер иштетишкен иран (фарси-тажик) тектІІ, кийинчерээк 

тІркт°шк°н калкка берилген энчилІІ ат экендиги илимде эбак далилденген. Албетте, жогоруда 

айтылып °тк°нд°й, бул процесс Кыргызстандын Россиянын карамагына каратылышы, зордоп 

баш ийдирІІсІ, Цинь империясы менен Чыгыш ТІркстан боюнча °тк°н чек аралардын 

такталышы менен байланышкан.  

Ч.Ч.Âалиханов Фергана аймагында XIX к. к°чІп-конуп жІрг°н кыргыздардын материалдык 

жана руханий маданиятына отурукташкан калктын тийгизген таасирин белгилеп, акыркылардын 

тили жагатай (чагатай) тилине жакындап калгандыгын белгилеген. Изилд°°чІ бул кыргыздардын 

кадыресе жер иштетип, дыйканчылык кылгандыгын жазат (Âалиханов Т.I, 342) ТІркстан крайынын 

эсепке алган (ревизиялык) материалдарда Кокон уездиндеги Нойгут-Кыпчак волостундагы 

кыргыздар, сарттардын тилин (тІрк-иран тили) °зд°штІрІп, кыргыз адатынын ордуна диний 

шариятты кабыл алышкандыгы жана каада-салтта отурукташкан калк менен бирдей болуп 

калгандыгы билгиленген. Арийне, мындай факт-материалдар отурукташкан жана к°чм°н элдердин 

чарбалык-экономикалык, маданий чек аралары °тк°н жерлерде арбын кездешери байкалат. 

Ал эми, кыргыздардын тажик (иран) тилдІІ сарттар менен кошуна жашоосу, 

биринчилердин (кыргыздардын) тилине жана каада-салтына тажиктердин тийгизген таасирин 

белгилеген. Исфара жана Канибадам волосторунда отурукташууга °тк°н кыргыздар ошол 

ч°лк°мд°гІ к°п сандуу сарт-тажиктердин курамына жуурулушуп кеткен (Губаева 1991, 79). 

Ошондой болсо дагы кыргыздардын башка элдерге жуурулуп кетІІ процесси массалык мІн°зг° 

ээ болгон эмес. XIX к. отурукташууга жана жарым к°чм°н абалына °тк°н кыргыздар бІгІнкІ 

кІнІ да °з тилин, маданиятын жоготпой сактап келишет. 

Орто Азия аймагында Совет бийлиги орногондон кийин чек ара тактоо жана аны турмушка 

ашыруу бул аймактарды мекендеген кыргыздардын тагдырына да терс таасирин тийгизди. ХХ к. 20-

30 -жж. чек араны тактоо жана аны ж°нг° салуу иштеринин жІрІшІ кыргыздар жашаган бІтІнд°й 

бир аймактардын Їзбекстан, Тажикстандын административдик-аймактык башкаруусуна баш ийип 

калуусуна, кыргыздардын андан аркы этностук °нІгІІсІн° терс таасирин тийгизди. Мисалы, 

Анжиян областынын курамына кирип калган Ханабад, Жалалкудук, Коргонт°б°, Булакбашы, 

М°н°к ж.б. волосторунун жашаган калкынын дээрлигин кыргыздар тІзг°н. Анжиян уездиндеги 

отурукташкан айылдардын жалпы саны 201 кыштак болсо, улуттук °зг°ч°лІгІн° жараша алар 

т°м°нд°гІд°й абалда болгон: кыргыздар -138 айылды, °збек жана сарттар – 38 айылды, орустар - 12, 

тажик - 1, тІрк - 4, кашкарлык (уйгурлар) - 4, аралаш жашагандар – 4 айылды тІзІшк°н (Койчиев 

2001, 45). Демек аймактагы калктын улуттук °зг°ч°лІгІн эске албаган административдик-

аймактык бирдиктерге б°лІІ иши (1924-1927 -жж.жІрг°н) °з учурунда СССРдин курамына кирген 

Кыргызстан жана Їзбекстандын ортосундагы °т° таатал этнотерриториялык талаш-тартыштарды 

пайда кылган. Албетте, бул багытта атайын иш алып барган комиссиялар бир топ татаал 

маселелерди чечІІг° аракеттен–гендигин белгил°° зарыл. Бирок, келтирилген архивдик ж.б. 

материалдардан улуттук-аймактык чек ара тактоолорунун жана анын жыйынтыктарынын кийинки 

Їзбек Республикасынын пайдасына чечилгендигин к°рІІг° болот. Жыйынтыгында, татаал 

этнотерритория–лык талаш-тартыштардын натыйжасында, Фергана °р°°нІнІн 50 °збек, 14 сарт 

айылдары Кыргызстанга, 100г° жакын кыргыз, 28 кыпчак, 17 тІрк, ондогон каракалпак, курама ж.б. 

айылдары Їзбекстандын административдик башкаруу аймагына °тІп кеткен (Койчиев 2001, 79). 

Мисалы, бІгІнкІ кІнг° карата Фергана °р°°нІнІн Їзбекстан тарабында калган кыргыздар 

жашаган айрым айылдарда гана улуттук мектептер, маданий борборлор сакталып келет. Акыркы 

он беш жылдыктагы коґшу °лк°нІн бул олуттуу улуттук маселеге толук к°ґІл б°лб°г°ндІгІ же 

андан таптакыр баш тарткандыгы ушул маселени ого бетер татаалдатып койду. 

Эгерде уруулук отурукташууга к°ґІл бурсак, Фергана °р°°нІнІн Їзбекстан 

тарабындагы аймактарында негизинен кыпчак (Коргонт°б°, Айым, Жалалкудук, Ханабад ж.б. 

райондор), чоґбагыш, нойгуттар (Кокон району), жоокесектер (Âуадил району), мундуз уруусу 

(Айым, Жалалкудук райондору), кара багыш, чоґ багыш уруулары (Ханабад), найман (Ханабад, 

Жалалкудук, Âуадил, Мархамат ж.б.), кыдырша (Ханабад), саруу, моґолдор (Чуст, Касансай), 

тейит (Ханабад, Жалалкудук ж.б.), бостон (Мархамат ж.б.) ж.б. кыргыз урууларынын °кІлд°рІ 

байырлап келишет. 

Учурда Ташкент облусунда да бир топ сандагы кыргыздар жашоодо. Ташкент кыргыздары 

негизинен областтын чыгыш жарымында, Чаткал кырка тоолорун ыктай жайланышкан. Алар анын 

Б°к°, Пушкин, Чыйырчык (Чырчык), Паркен, Орджоникидзе райондорунун Мискен, Чымген,    
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КІмІшкен, Кабардан, Политотдел, Рават, ХХ партсьезд, Дарман деген жерлерде (мурдагы колхоз-

совхоздордун административдик аймактарында) жашашат (Алымбаев 1990, 3 ). Болжол менен бул 

жердеги (Ташкент аймагы) кыргыздардын саны 25 миґге чамалап барат. Ташкенттик кыргыздар 

жалпы жонунан °зд°рІн «чапкылдыктар» дешет «Чап» - сол, «кол» - «сол колдогулар», «сол 

канаттагылар» деген маанини туюнтат. Чапкылдыктардын бир б°лІгІ Баткен областындагы 

Лейлек, Баткен, Жалалабаттын Сузак райондорунун (Багыш айыл °км°тІ) аймактарын 

байырлашат. Чапкылдыктар кыргыз урууларынын генеалогиялык классификациясында ичкилик 

(Булгачы) уруулук тобуна киришери маалым. Мындан сырткары, ушул эле аймакта кыргыздын 

ават, оргу, нойгут сыяктуу уруулары жашашары аныкталган. Ошол жердеги информаторлордун 

айтымында чапкылдыктардын тууган-тушкандары Анжиян, Кокон, СІлІктІ, Лейлек, Кызылкыяда 

ж.б. жерлерде жашашат. Бул факт кыргыздардын Фергана аймагынын ч°лк°мдІк ич ара 

миграциясын чагылдырат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ташкендик кыргыздар мурун Чаткал кырка тоолорунун батыш капталынан орун алган 

Нуреката, Аксаката деген абдан кооз жерлерде жашашыптыр. Уламыш боюнча Нуреката, Аксаката, 

Беркиата, К°ктере–ката, К°ката, Акбилеката, Арапата – жет°° теґ бир атанын балдары экен. Бул 

жерлер жалпысынан Алтынбел деп да аталары маалым. 

Сырдарыялык кыргыздар негизинен Сырдарыя, Жиззак облустарынын аймактарында 

жашашат. Бул ч°лк°мд° кыргыздын ичкилик уруусуна кирген тейит, кесек уруусунун °кІлд°рІнІн 

бир б°лІгІ жашайт. Алардын жайгашкан жерлери Заамын, Бакмал, Достук, Ильич райондорунун 

аймактары. Тейиттердин уруулук курамы жергиликтІІ информаторлордун берген маалыматтарында 

т°м°нд°гІд°й бутактарга б°лІн°т: бай тейит, сары тейит, кара тейит, жаман тейит, ак чал тейит, 

жуман тейит, кыпчак тейит, хан тейит, кесек тейит ж.б. (Алымбаев 1990, 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Кал Алайлык Чапан Тейит 
 

Шабырай Шажыгай 

Чапкылдыктар 

Чот 

Тейит 

Бай тейит Сары тейит Кара тейит Жаман тейит 

Ак чал тейит Жуман тейит Кыпчак тейит 

Хан тейит Кесек тейит 

Арык Кутуке Куталы 

Аба-Манак Кашка 

Бай тейит 
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Сырдарыялык тейиттердин уруулук курамы Лейлек, Каратегин кыргыздарындагы 

тейиттердин уруулук курамы менен толук дал келет (караґыз: Маанаев 1969, 15). Бул факт 

тейиттердин °т° кенен ареалдагы таралуусун чагылдырат. Тейиттердин айрым б°лІкт°рІ 

ТІндІк Афганистан жана Кытайды (Чыгыш ТІркстан) байырлашары ж°нІнд° даректІІ 

маалыматтар бар (Абрамзон 1959, 167). 

Бай тейиттер ж°нІнд° т°м°нд°гІд°й ылакап кеп бар: «Кутукенин баласын мылтык 

берип зоого кой, Абай менен Манакты маґдайлашкан жоого кой, Кашкаларды чечилбес кара 

доого кой, Кутаалынын жигитин чалкалатып ашка кой же болбосо, чара мене башка кой» 

(Алымбаев 1990, 3). 

Сырдарыялык кесектер негизинен бай кесектер (бай кесек - кесек уруусунун эґ ири уругу) 

деп аталышат. Айрым информаторлор аларды тейиттерден таратышат. Бирок, бул к°з караш 

далилд°°нІ талап кылат. Кесек - кыргыздын ичкиликтер уруусунун курамындагы эґ кеґири 

уруулардын бири. Сырдарыялык кесектер - 12 уруктан турушат. Алар т°м°нкІл°р: чІчІк, 

тагайберди, кызыл аяк, кара кесек, кара молдо, сибирчи, таздар, б°кс°, ават, найман, чапкылдык, 

чувулдак. Бул кесектердин урулук курамы Баткен, Лейлек, Каратегиндеги кесектердин уруулук 

курамынын аталышы менен толук дал келет. Кесектер – Чыгыш ТІркстанда да бар экендиги 

маалым (Абрамзон 1959, 167). Демек, аталган кеґири аймактардагы кыргыздардын этностук негизи 

бир дегенге толук негиз бар.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ташкенттиктерден айырмаланып, Сырдарыялык кыргыздардын негизги б°лІгІ тоо 

аймактарында жашайт. Ошондуктан аларда тил, улуттук каада-салттар тазараак сакталган. Элдик 

уламыш, легенда, ал турсун устачылык (темир уста) °н°рІ да жоголгон эмес. 

 

 

4.2. Кытайлык кыргыздар жана алардын жайгашуу ареалы 

 

Кыргызстандын эґ ири, кІч-кубаттуу кошуна °лк°л°рІнІн бири – Кытай Эл Республикасы. 

Бул °лк° менен суверендІІ Кыргызстанды °т° тыгыз экономикалык-чарбалык, маданий-соода, 

геосаясий алакалары байланыштырат. Географиялык жактан Чыгыш ТІркстан (Батыш Кытай, 

Ички Азия) деп аталып калган бул кенен аймакты, ага чектеш жерлерди кыргыздар эзелтеден 

мекендеп келишери илимде эбак далилденген. Азыркы учурда Чыгыш ТІркстан аймагы тІндІгІн°н 

Теґиртоо, тІштІгІн°н Куэнь-Лунь, батышынан Гималай тоолору, Афганистан, Памир-Алай тоолору 

менен чектешет. 1949-ж. 1-октябрда Кытай Эл Республикасы тІзІлг°нд°н соґ, бул жерлер аталган 

°лк°нІн юрисдикциясына толук карап калган. Бул кошуна °лк°нІн кыргыздары – «кытай 

кыргыздары» же «кытайлык кыргыздар» деп аталат. Аталган кенен аймактарда кыргыздардын эл 

болуп калыптануусунун негизги, °з°ккІ этаптары жІрг°н. Бул °лк°д°гІ кыргыздар аталган 

аймактарда жалпысынан компактуу жашашат. 

Чыгыш ТІркстандын кыргыздары аймактагы жашаган 13 тилде сІйл°г°н калктардын эґ 

ирилеринин бири. Кыргыздар °з алдынча Кызылсуу Кыргыз автономиялуу району деп аталган 

аймактык-административдик статусуна ээ. Эне тилде жарык к°рг°н гезит-журналдар, илимий 

басылмалар, китептер, мектептер ж.б. маданий-агартуу очоктору кытайлык кыргыз калкынын 

муктаждыктарын толук камсыз кылып турат. Бул багытта кытай °км°тІнІн улуттук азчылыктар 

боюнча жІргІзг°н саясаты, кам к°рІІсІ °зг°ч° алкоого татырлык. Учурда Кытай Эл 

Республикасында 170000 дей кыргыз болсо, алардын 150000 дейи Кызылсуу Кыргыз 

автономиялуу районунда жашашат. Мындан сырткары, ТІндІк Шинжаґда (Синцзянь – «Жаґы 

Кесек 

Жоокесек Тагай берди Кызыл аяк Кара кесек Таздар 

Кара молдо Сибирчи Таздар Бостон 

Найман Ават Чапкылдык 
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чек, ээлик»), же Иле Казак областынын Текес районунун К°ктерек айылында 2 миґдей, Шаты - 

айылында 2 миґдей, Жамансуу айылында 1, 5 миґдей, Ташкоргон Тажик автономиялуу районунун 

К°кжар, уйгурлардын Гума районунун Кеґкыр айылдарында да кыргыздар бар. Кыргыздардын 

айрым б°лІкт°рІ ҮрумчІ ж.б. шаарларда, райондордо жашашат (Макелек ЇмІрбай. «Кыргыз 

туусу», 2003, 25-27 март). 

Ал эми кыргыздардын географиялык жайгашуусу тІндІкт°гІ Куча шаарынан тІштІкк° 

карай Каралаш дарыясына чейинки аймакты кучагына камтыйт ХХ к. баш чендеринде Куэн-Лундун 

алыскы тоолорунун ичинде кыргыздардын негизги б°лІгІн°н ыраак жайгашкан кыргыз-кыпчактар 

же °зд°рІн кыргыздын кыпчак уруусуна таандыкпыз деген к°чм°нд°рдІн тобу катталган 

(Абрамзон 1990, 33). Айрым информаторлор Тибет тарапта да кыргыздар бар экендигин 

белгилешкен. Бул маалыматты таанымал географ А.Â.Станишевскийдин Ладакта (Тибетте) 1000 

чамалуу (ХХ к. 50-жылдарындагы маалыматтар боюнча) кыргыздар жашайт деген фактысы менен 

бекемделет. (Абрамзон 1959, 330). Тибетке ыктай байырлашкан сары уйгурлардын, Лоп к°лІнІн 

айланасын байырлаган лоптуктардын (лобнорлуктар) байыркы жана орто кылымдардагы 

кыргыздардын бир б°лІгІ экендиги да илимде далилденип келе жатат. Мындан сырткары, Ички 

Азия аймагында кыргыздар эзелтеден байырлап келишкендигин к°пт°г°н илимий тыянактар да 

ырастары шексиз. Изилд°°чІл°р кыргыздар этникалык составы боюнча азырка дейре °тк°н 

кездеги урууга б°лІнІІ тартиби менен жайгашып, аларда уруу-уруу же «бир атанын балдары» деген 

ата салты толук °кІм сІр°рІн белгилешет (Маанаев 1969, 27).  

Чыгыш ТІркстандагы кыргыздардын уруулук курамы жергебиздеги жашаган башка 

кыргыз урууларынын генеалогиялык тІзІлІшІ менен толук дал келет. «Эгерде Чыгыш 

ТІркстанда жашаган кыргыздарды этностук курамы боюнча башка жердеги жашаган кыргыздар 

менен салыштырсак, анда алар эки чоґ топко б°лІнг°ндІгІн байкайбыз. Биринчи топко Аксуу 

°р°°нІнд°гІ жашаган кыргыздар, Текестеги кыргыздар жана Кашкар округундагы чоґ багыш 

менен кушчулар (кутчулар) кирип, алар Кыргызстандын тІндІк б°лІгІнд° жашаган кыргыздар 

менен бир этностук уруу б°лІкт°рІн тІзг°ндІгІн к°р°бІз. Экинчи топко: Кашкар, Хотан 

округундагы кыргыздар, негизинен Тажикстандагы Тоолуу Бадахшан аймагынын (Чыгыш 

Памир) кыргыздары, ТІндІк Афганистан жана Кыргызстандын тІштІгІнд°гІ айрым уруулар 

менен этностук биримдикти тІзг°ндІгІн к°р°бІз (Маанаев 1969, 27-28). 

Бул аймактарда кыргыздардын курамын оґ, сол, ичкилик (Булгачы) же кыргыздын Іч 

канатына теґ таандык уруулардын °кІлд°рІ жашашат. Оґ канат кыргыз уруулары: адигине, 

бугу, мунгуш, черик, сары багыш, солто; Сол канат кыргыз уруулары: басыз, кушчу, саруу, 

мундуз, чоґ багыш; Ичкиликтер (Булгачылар) уруулук тобу: найман, кыпчак, тейит, кесек, 

бостон. Мындан сырткары, кыргыздар менен этностук жалпылыгы илимде далилденип келе 

жаткан лобнорлуктар, долондор, калмак-кыргыздар, катагандар, уйгурлашкан кыргыздардын 

топтору, алардын этностук башаты, теги °з алдынча иликт°°л°рг° арзыйт. 

Кытайдагы жашаган кыргыздардын эґ ирисин кыпчак уруусунун °кІлд°рІ тІз°т. Алар тогуз 

кыпчак, товур кыпчак, кан кыпчак деген ири уруктардын курамына киришет. Кыпчактар Кашкар 

шаарынан батышты к°зд°й созулуп жаткан Айыгарт, Арчабел, Чимген, Бостонтеректе, 

Жаґыгиссар шаарынан тІштІкк° карай Чумбус, Кенкол, Чаарлын, Кароол, Гыджек деген жерлерде 

турушат (Абрамзон 1959, 334; Маанаев 1969, 26-27). Ал эми наймандар болсо Жаґыгиссар шаарынан 

тІштІк тараптагы Кызылтоодо, Тоюнлук, Чымген, Там, Арпалык, С°г°т, Капка, Сарай, Кайыз деп 

аталган °р°°ндІІ (к°ктІ аралы) жерлерди, Ойтаг, Гез деген жерлерди мекендешери маалым. 

Наймандардын бир б°лІгІ Сарыкол ашуусуна туташ жерлерди (Чыгыш Памири) байырлашат. 

Ошону менен бирге, найман уруусунун °кІлд°рІ Жайтерек, Жайылган деген айылдарды 

негиздешип, отурукташууга °тІшк°н, дыйканчылык менен кесиптенишет. 

Тейиттер да к°п сандуу кыргыз урууларынын бирине киришет. Кыпчак, кесек, найман, 

канды, оргу, ават, жоокесек, бостон ж.б. ичкилик (Булгачы) уруулардын таралып, жайгашуу абалы 

°т° зор, кеґири географиялык алкакты кучагына камтыйт. Тейиттер жана аталган уруулардын 

°кІлд°рІ бир эле учурда Чыгыш ТІркстан, Кыргызстандын тІштІгІ, Їзбекстан (Фергана °р°°нІ, 

Ташкент, Сырдарыя, анын ичинде Заамин, Бакмал райондору), Тажикстан (Жергетал, Шаартуз, 

Нау, Исфара, Мургаб), ТІндІк-Чыгыш, Афганистандын аймактарын байырлап келишет. Тейиттер 

Кашкар шаарынан (Кытай Эл Республикасы) батышка карай Б°рІтокой, Кызылсуу капчыгайларын, 

Жаґыгиссардан батышка Караташ жана Кызылсуу дарыяларынын оґ жак жээктерин байырлашат, 

Жаґыгиссарды тІштІк° Кантерек, Чимген, Чумбус дарыясынын агымына карай Созусай, айрым 

б°лІкт°рІ болсо Сарыколдогу Ташкоргон, Каракол, Суубашы деген жерлерди мекендешери 

аныкталган (Абрамзон 1959, 335). Изилд°°чІл°р тейиттерди эґ байыркы уруулардын бири катары 

www.bizdin.kg



Кыргыздардын теги, таралуу ареалы, этностук-маданий алакалары 203 

эсептешип, VIII к. эле Чыгыш ТІркстанга отурукташкан деген пикирде. Айрым маалыматтарда 

тейиттер ошол арабдардан (VIII к.) б°лІнІп чыккан «таит» деген уруулардын урпактары болушат 

(Маанаев 1969, 14). 

Кесек уруусунун °кІлд°рІ Пасрабат, Кенкол, Тагарма капчыгайларын байырлашат. 

Жогорудагы аталган уруулардын °кІлд°рІ °зд°рІн ичкиликтер уруулук тобуна кошушат. Анвар 

Байтур, Карашаардын тІндІк тарабындагы Чоґ Жылдыз деген жайлоолорду кыргыз уруулары 

мурдатан эле ээлеп, уйгур хандыгы менен Чагатай хандыгын байланыштырып турган деп 

белгилеген. Кыргыз уламыштары боюнча Эсенбуканын доорунда бир топ кыргыз уруулары 

Жылдыз жайлоосуна к°чІп келген (Турдуева 2001, 17) 

Кыргыздын сол канатына кирген чоґ багыштардын салыштырмалуу саны башка урууларга 

караганда бир кыйла к°птІк кылат. Чоґ багыштар Теґиртоонун тІштІк тоо кыркалары тарабында, 

Тоюн дарыясына туташ °р°°нд°рд°, Чакмак, Терек, Майдан капчыгайларында, Кашкар шаарынан 

тІндІк-батыш тараптагы Кызылой, Канжуган, Жыгачарт, Кавагатты, Оксалыр деген жерлерди 

мекендешет (Абрамзон 1959, 335). Чоґ багыштар менен мундуз, сары багыш, д°°л°с, чериктер 

аралаш турушары маалым. Кыргыз уруулары жайгашкан жана ага чектеш аймактарда кыргыз 

тилиндеги жер-суу аттарынын жыш учурашы кыргыздардын бул ч°лк°мд°гІ тІптІІ эл экендигин 

дагы бир ирет чагылдырары бышык. Чагатай урпактарынын дооруна таандык маалыматтарга 

караганда, Кашкар, Жаґыгиссар, азыркы Актоо району жана Жаркен тараптарда тогуз кыпчак, сарт 

калмак, найман, чоґ багыш, балыкчы, итарчы, мунгуш, сары багыш, кесек, тейит уруулары; Аксуу, 

Үчтурпан, Акчий тараптарда - сары багыш, т°°л°с, черик, бугу, мундуз, кушчу, Иле °з°нІнІн баш 

агымындагы райондордо - бугу, мундуз, адыгине, сары багыш уруулары жашаган (Турдуева 2001, 

18). 

Кашкар округундагы кыргыздардын бир кыйла б°лІгІн кушчу уруусунун °кІлд°рІ тІз°т. 

Кушчулар Жайд°б°, Бычан, Инген, Шейит, Жейренбулак ж.б. жерлерде турушат. 

Кыргызстандын чек арасын туташ ч°лк°мд°рд°гІ Кызылсуу дарыясына туташ °р°°нд°рд°, 

капчыгайларда, аталган дарыялардын куймаларында (Сымкана, Сарыбулак, Токойбашы, Эттик, 

Сакал, Жыйгын, Жойулгансуу, Улуучат деген жерлерде) Мунгуш уруусунун курамына кирген 

жоош уруктарынын °кІлд°рІ байырлашат. Жооштордун негизги б°лІгІ Ош облусунун Карасуу 

районунун аймагында турушары маалым. Каратерек (Чыгыш ТІркстан) дарыясынын 

°р°°нд°рІнд° адыгине уруулук тобуна кирген жору уруусунун °кІлд°рІ жашашат. Жору 

уруусунун °кІлд°рІнІн басымдуу б°лІгІ Каракулжа, Алай, Їзг°н райондорунда жашашат. 

Аксуу округунда черик жана кушчу урууларынын °кІлд°рІ байырлап келишет. Чериктер 

Акчий, Карачий, Жалаґчий, Карабулак, Сарыбулак, КызылкІмб°з, Акбейит, Кызылаґ, 

Кулансарык, Үч, Ак°т°к, Жамансуу деген жерлерде турушат. Кушчулардын (кутчу) басымдуу 

б°лІгІ чериктер менен, айрымдары Башчакма, Сапарбай, Каратеке, Капчыгайларын 

байырлашат Бозд°ґ деп аталган жерде бугулар, д°°л°с, саяк урууларынын °кІлд°рІ жашашат 

(Абрамзон 1959, 335). Кушчулардын басымдуу б°лІгІ Талас, Жалалабаттын Ноокен, 

Базаркоргон, Сузак райондорун байырлашары маалым. Д°°л°ст°р Ноокат, Жети°гІз 

райондорун, саяктар Тогузторо, Нарын, Кочкор, Суусамыр ж.б. аймактарда турушат.  

Каратеке деген жерде мундуздар байырлашат. Мундуздардын негизги б°лІгІ Сузак, 

Базаркоргон, Жалалкудук (Їзбекстан), Нарындын айрым жерлеринде, Ысыкк°лд° жашашат. Ушул 

эле Аксуу округунда сары багыш, чоґ багыш, кара багыш, кыпчак урууларынын °кІлд°рІ 

жашашары такталган. Бая тоосунан тІндІкк° карай сары багыштардын «калмак» уруусу турат 

(Абрамзон 1959, 336). Чоґ багыштар Карашаар, кыпчактар Карабак жана Жаґыарыкты мекен 

кылышат. Сол канатка кирген чоґ багыштардын к°пчІлІк б°лІгІ Кытайда, ал эми кыпчактардын 

негизги б°лІгІ, тескерисинче Кыргызстан (Баткен, Жалалабат, Ош, ЧІй), Їзбекстан (Анжиян, 

Наманган, Фергана), Тажикстан (Жергетал, Мургаб), Афганистанды (Чоґ Памир, Кичи Памир) 

мекендеп келишери маалым. Жайгашуу ареалына караганда кыпчак уруусу кыргыздардын ичинен 

салыштырмалуу к°п сандуулугу менен байкалат. 

Или округунда кыргыздардын басымдуу б°лІгІ Текес дарыясынын жана ага куйган 

суулардын °р°°нд°рІнд° турушат. Бугу уруусунун °кІлд°рІ бул аймактагы к°пчІлІктІ 

тІзІш°т. Мындан сырткары, бул аймакта солто, сарыбагыш урууларын °кІлд°рІ да 

байырлашары байкалган. Бугулар К°ксуу, Акыяз, К°ктерек, Актерек ж.б. жерлерде турушары 

маалым. Айрым маалыматтарда Чоґ жана Кичи Жылдыз °р°°нд°рІнд° (КІн°ссуусу) да 

кыргыздар жашашат, бирок алар тилекке каршы дээрлик уйгурлашып калышкан. 

Хотан округуна караштуу Куэн-Лундун тоо этектериндеги Кулансарык, Санжу ж.б. 

жерлерде найман, тейит, кесек, бостон уругунун °кІлд°рІ азыраак бар. 
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Чыгыштан батышка карай узундугу 500, тІндІкт°н тІштІкк° карай 140 чакырымдай келген 

Шинжаґ аймагы кыргыз этносунун калыптануусунун негизги этаптары жІрг°н этностук аймак 

болуп эсептелет. Мисалы, атактуу эпикалык баатыр Жаґыл-Мырза чыккан нойгут уруусу XIX к. 

чейин эле Лобнор аймагында к°чІп-конуп жІрІшк°н. («Манас». Энциклопедия, Т.I, 129-бет). Жазма 

маалыматтар, фольклор, топоникалык ж.б. этнографиялык материалдар кыргыздарын Батыш 

Кытайдагы ээлеген ареалы бІгІнкІ жашап жаткан аймактан алда канча кенен болгондугун 

чагылдырат. Кыргыздардын байыркы Ата Журтунун бири, этностук бир мекени болгон Үчкуштай, 

Жылдыз, КІн°с, Манас шаары ж.б. жерлерди учурда кыргыздар мекендешпейт. Бирок, аймактагы 

отурукташкан калктын олуттуу б°лІгІ °зд°рІнІн тегинин кыргыз болгондугун эскеришет 

(Абрамзон 1990, 70). БІгІнкІ кІнд°гІ Ават, Кула, Меркит, Актачы, Бостон, Терек, Оргу, Кызылаґ, 

Кулансарык, Каратеке, Сакал, Сарай, С°г°т, Гыджек, Кароол, Товур ж.б. топонимдер Кыргызстан 

кыргыздарында уруу (урук) аттары катары маалым. Каґды уруусунун курамында «алашан» аттуу 

ири урук бар. Этностук аталыш Батыш Кытайдагы жердин аталышына байланыштуу келип чыккан. 

Учурда Алашанґ - Батыш Кытайдагы тоо кыркаларынын аталышы катары белгилІІ (Âладимирцев 

1939, 71). Кагазды - кушу уруусундагы ири уруктарды биринин аталышы катары маалым. Этноним 

бир эле учурда Чыгыш ТІркстандагы, Жалалабаттагы (Ноокен, Сузак) жана Таластагы 

кушчулардын курамында эскерилиши аталган уруунун °тк°н доорлордогу °т° кенен аймактагы 

миграциясын чагылдырат. Кушчулар (кытайга – «гэшу») жана азыктар (кытайча - «ассиги») VII к. 

Батыш ТІрк каганатынын Нушиби аймагына киргендигин кытай жылбаяндары тастыктайт 

(Бичурин 1950, Т.I, 289) Чыгыш ТІркстан географиялык °ґІтт°н алганда Батыш ТІрк каганатынын 

курамында болгондугу белгилІІ. Адигине уруулук тобуна кирген жору уруусунда с°г°ттІк жору, 

шарттык жору деп аталган уруктар бар. Мындай топонимикалык аталыштар Лоб-Норго жакын 

аймактардан да кездешери илимде белгилІІ. 

Айрым учурда уруунун энчилІІ аты жер-суу аталыштарына (топоэтноним) байланыштуу 

келип чыгышы мІмкІн. Кашкар -тынымсейиттердин курамындагы урук катары маалым. Кээ бир 

маалыматтарда тынымсейиттердин бир б°лІгІ (курамына «кашкары» уругу кирген токтогул 

тобу) ич ара чыр-чатактардан улам батыш Кытайдын чектерине жер которушуп, узак убакыттар 

бою туруп калышканы баяндалат. БІгІнкІ жашап жаткан аймакка Токтогулдун тогуз уулунун 

беш°°сІн°н гана тараган урпактары келип отурукташкандыгы санжыралык маалыматтарда 

баяндалат. Ал эми калган балдарынан тараган урпактары бІгІнкІ кІнд° Шинжаґда турушары 

айтылат (Абрамзон 1960, Т.IV, 20). 

Сол канат кыргыз урууларынын аскердик урааны °з доорунда «Каратал» деп чакырылганы 

маалым. Орто жана кечки орто кылымдарда Чыгыш ТІркстанда сол канат кыргыз уруулары 

байырлаган аймактарда Каратал (Кытайча – Ха-ла-та-лэ) топоними белгилІІ (Абрамзон 1990, 68). 

Изилд°°чІл°р байыркы доорлордон туруктуу сакталып келе жаткан аскердик ураандар негизинен 

ата-бабалардын эрдиктерин даґазалап, уруулук символдорду, сыйынуучу ыйык жерлерди 

чагылдырарын белгилешет (Рабинович 1968, 307). Эзелки кыргыз ж.б. тІрк-монгол тилдІІ 

элдеринде ыйык туткан (тотем) жаныбары, канаттуу кушу, сыйынган тоосу, жер менен К°к 

Теґирди байланыштырган бІткІл дІйн°лІк дарак (Байтерек) ж°нІнд°гІ шамандык тІшІнІк кенен 

таралганы маалым. Каракалпактардын ичинде «караталшы» аттуу ири урук бар. Соґк°лдІн 

аймагындагы «Каратал жапырыгы» аттуу тарыхый топонимия кызыгууну жаратары ырас. Каратал 

топоними байыркы жана орто кылымдардагы кыргыз урууларынын (уруулук бирикмелеринин) 

жалпы курултайдан соґ бириктирІІчІ маанисин туюнткан, ыйык деп эсептелген, шамандык ритуал 

°тк°рІІчІ тоо, чоку, ашуу же бийик тоонун бели болуусу толук ыктымал. Тал (Каратал), Терек (бай 

терек) дІйн°лІк дарак ж°нІнд°гІ шамандык идеяны чагылдырат. Таанымал иликт°°чІ 

С.М.Абрамзон т°°л°с, мундуз, кыпчак, каґды, кушчу, бугу, азык, чоґ багыш, кара багыш ж.б. 

айрым кыргыз уруулардын (уруктар) калыптануусу ТІштІк Алтай, Иртыш бою жана Чыгыш 

Теґиртоо аймагында °тк°н (Чыгыш ТІркстан) деген тыянакты айткан.  

Кыргыз тарыхы илиминде Батыш Кытайдагы сары уйгур (сары югур), лобнорлуктар 

(лоптуктар) жана алардын кыргыз теги менен жалпы экендиги, тагыраак айтканда аталган 

этностук топтор байыркы кыргыздардын бир б°лІгІ экендиги такталып келе жатат. Мындан 

сырткары, ушул аймактагы долон, хотон, катаган, калмак-кыргыздар жана алардын теги °т° 

кызыктуу. Иликт°°чІл°р бул этнографиялык топтордун келип чыгышындагы кыргыздардын 

башкы ролун белгилешкен. 

Долондор - Жаргандарыя, Чекилдек, Караґгылык деген жерлерде жашап келишет. 

БІгІнкІ кІнд°рд° уйгурларга жуурулушуп бараткан долондор °зд°рІнІн этностук кыргыз 

тектІІ экендигин белгилешет. Бул этнографиялык топтун антропологиялык тиби 
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кыргыздардыкындай, бойлору узун келишет, °зд°рІн айтылуу Жаґыл-Мырзанын тукумдары 

экендигин айтышат (Абрамзон 1959, 336-337) Кызылк°бІ, Чоґмыс, Ортомыс, Кичимыс, 

Балыксуу ж.б. жерлердеги долондор уйгурча сІйл°ш°т. Бирок, улак тартуу, ат чабуу ж.б.у.с. 

кыргыз каада-салттарын сактап келишет (Абрамзон 1990, 40). XIX к. Ч.Ч.Âалиханов °з 

изилд°°л°рІнд° Барчык жана Маралбашы аймактарын мекендеген «долон» аттуу °зг°ч° уруу 

ж°нІнд° эскерген. Алар °зд°рІнІн тегин кыргыздар менен жалпы экендигин белгилешет 

(Караев 1985, 127-128). Санжыралык маалыматтарда Долон бийден Ак уул, Ку уул, Кызыл уул, 

алардан кыргыздын оґ, сол жана ичкилик уруулары тарары баяндалат. Монгол тилинде «долон» 

- «жети» санын аныктайт. Этноним «жети уруу», «жети уруу эл» маанисин туюнтушу мІмкІн. 

Кыргызстандын аймагында бул энчилІІ ат менен айыл-кыштак, бийик ашуулар белгилІІ 

(Словарь географических названий Киргизской ССР, 1988, 53) Долондор ж°нІнд°гІ даректІІ 

илимий маалыматтар, тыянактар, алардын кыргыздар менен тектик жалпылыгы кокусунан эле 

келип чыгуусу мІмкІн эмес.  

БІгІнкІ кІнд° Монголияда Кытайдан (Батыш Кытай тараптан) к°чІрІлІп келинген 

хотондор деген кыргыз тектІІ, тІрк тилдІІ этнографиялык топ бар. Саны 3000 чамалуу бул 

этнографиялык топтун негизин Чыгыш ТІркстандын тІрк (кыргыз) тилдІІ калктары тІзг°н. 

Кыргыздын чекир саяк, саяк урууларынын ичинде «котон» деген уруктар бар экендиги белгилІІ. 

«Хотон» монгол тилдеринде: 1. кырг. Биргазан (орусча - пеликан); 2. «Маяк» маанилерин туюнтат 

(Монгол орос толь, 1957, 343). Этностук аталыштардын параллели тІркм°нд°рдІн курамынан 

«готан» формасында кездешери маалым. Бул термин тІркм°н тилинде да жогорудагыдай эле 

мааниге ээ (Атаниязов 1988, 30). Этностук аталыш жер (топонимика) атына (Хотон  Котон) 

байланыш–туу келип чыгышы толук мІмкІн. Хотон топоними Тарим (Кытай) суу бассейнинин 

башталышына чукул жайгашкан. Бул аймакта кыргыздар азыр да жашап жатканы маалым. 

Изилд°°чІл°р памирдик кыргыздар–дын уруулук курамын б°л°к жердеги кыргыздардын уруулук 

курамына салыштырса, анда Памир кыргыздары, негизинен Кытайдын, Кашкар, Хотан °р°°нІнд°гІ 

кыргыздары менен, Тажикстандагы Жергетал кыргыздары, ошондой эле ферганалык кээ бир 

кыргыздардын уруулары менен бир уюткуну тІзг°ндІгІн белгилешет (Маанаев 1969, 24). БІгІнкІ 

уйгурлардын тилинде айрым °зг°ч°лІкт°рг° ээ хотон диалектиси бар экендиги маалым. Манжур 

(Цинь династиясы) бийлигинин тушунда туткундалып, сІрІлг°н хотондор учурда Улан-Гомдун 

Хархире (Каркыра) дарыясына чукул жерлерде жашашат. Курамына бир катар этнокомпоненттер 

(анын ичинде басымдуусу кыргыз этнокомпоненттери) кирген хотондор бир нече кылым илгери 

Хотон тоолорунда жашаган деген маалыматтар бар (Абрамзон 1990, 67-68). Хотон топоними 

«Манас» дастанында да бир топ эскерилет («Манас». Энциклопедия, Т.I, 324) БелгилІІ аалым, 

чыгыштаануучу С.Е.Малов °з изилд°°л°рІнд° хотондордун этностук жактан кыргыздарга жакын 

экендигин белгилеген жІй°лІІ пикирин айтат.  

«Хотон» этнониминин (топониминин) маанисине Жунгар (Ойрот) хандыгынын тарыхы 

боюнча адис И.Я.Златкин т°м°нд°гІд°й аныктама берет: Хотон - кандаш туугандыкка 

негизделген, чогуу чарба жІргІзІшк°н Ій-бІл°л°рдІн тобу. Хотондо 4, 10, 50 же андан к°бІр°°к 

Ій-бІл° тобу болгон. Бир нече хотон аймак же отокту тІзІшІп, ал жалпы менчикти, ээликти 

аныктаган. Отоктор же аймактар тобу - улусту, ал эми улустар болсо Жунгар (Ойрот) хандыгын 

тІзг°н (Чернышев 1990, 59). 

Шинжаґ автономиялуу областындагы Эмел-Гол Монгол автономиялуу аймагында калмак-

кыргыздар деген этнографиялык топ жашайт. Саны 1000 адамды ашуун (ХХ к. 60-70 -жж. 

маалыматтар боюнча) калмак-кыргыздардын курамын сары багыш, мундуз, баарын, ханзу 

(кытай), тува, казактар тІз°рІ аныкталган. Турмуш-тиричилиги, каада-салты монголдордукуна 

окшош. Буддизмдин бир тарамы болгон лама динин тутунушат. С.М.Абрамзондун белгил°°сІнд° 

лексикасынын басымдуу б°лІгІ казак, анын (тилинин) айрым элементтери кыргыз тилинин 

каражаттарынан куралган. Їзд°рІ ата-бабаларынын бул аймакка мындан 300 жыл чамалуу илгери 

келип туруп калышкандыгын эскеришет (Абрамзон 1990, 40). Айрым изилд°°чІл°р Шинжаґдын 

Тарбагатай аймагындагы Д°рб°лжІнд°гІ (монг. Д°рб°лжин - «т°рт чарчы жер»). Орхошор 

(Оргочор) деген жерде 1640-ж. жашаган кыргыздар ж°нІнд° маалымат берилген, алар Чыгыш 

Теґиртоодо жашашып, кийинчирээк (1780-ж.) аталган аймакка к°чІп келишкен. Ошондон баштап 

калмактар тарабынан кыргыздарды ассимиляциялоо боюнча иш-аракеттер жІргІзІлг°н. Азыр 

Д°рб°лжІнд°гІ кыргыздардын басымдуу к°пчІлІгІ Орхошордон тІштІк тараптагы Ч°йч°к 

шаарынын айлана–сындагы Алга, Кызбейит, Экисуу деген айылдарда жашашат. Соґку 

маалыматтар боюнча ал жердеги кыргыздардын жалпы саны 2000 адамды тІз°т. Бул 

www.bizdin.kg



Олжобай Каратаев 

 

206 

кыргыздардын теги сары багыш, баарын, мундуз, ак найман, сарттар урууларынан (караґыз: 

Турдуева 2001, 21-22). 

ХХ к. орто чендериндеги илимий адабияттарда Хотон менен Яркенддин ортолугунда 

°зд°рІн «кыргызбыз» деп атаган 1000 ІйлІІ (1 тІтІн – 5 киши) катагандар жашары айтылган. 

С.М.Абрамзон бул катагандардын теґиртоолук кыргыздардан бир айырмасы, к°зІ °тк°н кишини 

жоктоп аза тартуу, кайгыны билдирІІ келгендерге тамак-аш тартылгандан соґ башталарын 

белгилейт (Абрамзон 1972, 70-71). Катагандар - кыргыздын сарттар (адигине), чекир саяк 

урууларынын курамындагы уруктар катары белгилІІ. Учурда, Їзбекстан жана Тажикстандын 

тІштІк аймактарында (Кашкадарыя, Сурхандарыя областарында), Афганистандын тІндІгІнд° 

«катаган» атуу ири сандуу этностук топ жашайт. Айрым илимий адабияттарда бул топ «°збек-

катагандар» деген кошумча ат менен белгилІІ. Таанымал этнограф-тарыхчы Б.Х.Кармышева 

°зІнІн к°п жылдык илимий изилд°°л°рІнІн жыйынтыгында XVII к. эскериле баштаган 

катагандардын чыгыш теги кыргыздар менен тІз байланышы бар деген тыянакка келген 

(Кармышева 1976, 241). Лорддун жазган маалыматтарында катагандардын он алты уруусунун 

бири «басыз» деп аталганы чагылдырылат. Басыз – сол канат кыргыздардын ири уруусунун 

аталышы катары маалым. Мындан сырткары, катагандар жашаган аймакта Солто, Басыз 

(Тажикстандын Коргонт°б° облусу) топонимдери катталган. Бул уруулук тІзІлІш катагандардын 

орто кылымдардагы кыргыздардын бир б°лІгІ экендигин аныктайт. Мындан сырткары, 

катагандар каада-салттарында, руханий маданиятынын ІлгІл°рІнд° кыргыздар менен тектик 

жалпылыкты тІзІш°т.  

Жалпысынан, Чыгыш ТІркстан (Батыш Кытай, Ички Азия) жана ага чектеш жерлер 

кыргыздардын эзелтеден жашап келген мекени, тІпкІ журту болуп эсептелет. Бул кенен, 

тІрдІІ ландшафтуу аймактарда кыргыздар негиздеген алгачкы мамлекеттер тІпт°лІп, эл болуп 

калыптануусунун негизги этаптары жІрг°н. 

 

 

4.3. Афганистан кыргыздары 

 

Афган кыргыздары аталган °лк°нІн тІндІк аймактарын (Чоґ Памир, Кичи Памир) байырлашып, 

1959-ж. эл каттоо боюнча жалпы саны 25 миґге чамалаш келген. Кыргыздар бул аймактарда 

эзелтеден эле салттуу к°чм°н жана жарым к°чм°н шартындагы турмушта жашашакан. XIX к. орус-

кытай (Цинґ), орус-англис келишимдеринин натыйжасында кыргыздар Ферганадан Памир 

тоолоруна, андан Чыгыш ТІркстан тарапка к°чІп жІрчІ к°п кылымдык салттуу жолунан, эґ 

негизгиси кеґири жайлоолорунан, °з ара к°чм°ндІк катышуудан ажырап, кыргыздардын бир 

б°лІгІ Афганистандын курамында калып калган. Алардын этностук курамы памирдик (Каратегин) 

кыргыздар менен бирдей, жалпы башатка ээ. 1895-ж. Памирди географиялык жактан чектеш 

мамлекеттер ортосунда б°лІштІрІІнІн натыйжасында обочолонуп калуу абалына дуушар 

болушкан. Афган кыргыздары Памирде жашаган кыргыздардын чет °лк°г° (ТІркия Республикасы) 

журт которуп кеткендерден калган б°лІгІ (болжолдуу саны 10 миґден ашуун) Кичи Памир жана 

Чоґ Памир деп аталган аймактарда жашашат. Айрым тарыхый маалыматтарга караганда 

кыргыздар Афганистандын тІндІгІнІн чыгыш °р°°нд°рІнд°, Хазрети-Имам-Сахибдин тІштІк 

жактарында жана Кичи Памирдин Лянгар, Бозай-КІмб°з, ЖІз-Каз деген жерлерин байырлашат. 

Чектеш жайгашкан Чыгыш ТІркстан, Тоолуу Бадахшан (Тажикстан) жана афган Памирин 

кыргыздар эзелтеден мекендеп келишет. Айрым изилд°°чІл°рдІн кыргыз урууларынын аталган 

аймактарга XVIII к. к°чІп барган деген пикирлерине кошулууга болбойт. ЖергиликтІІ 

информаторлордун берген маалыматтарына караганда, ал жердеги кыргыздар °зд°рІн эки б°лІп, 

анжияндыктар (келгендер) жана сарыколдуктар (жергиликтІІл°р) деп айырмалашат. Наймандар, 

кыпчактар - келгиндерге, теиттер, кесектер жергиликтІІ калкка (урууларга) кирет. Орус илимпозу 

Н.Ф.Ситняковский да °з эмгектеринде жогорудагыдай эле маалыматтарды берет. Ал дагы ичкилик 

урууларын эки топко б°лІп, наймандар жана кыргыз-кыпчактар ичкиликтердеги сол канатка, 

кесектер жана тейиттер оґ канатка кирет деген.  
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Афган Памириндеги кыргыздардын ою боюнча т°м°нкІ майда уруктар саналган эмес: алапа 

(тейит), м°шк°, пир баш, кош кулак (кесек), к°н, жоон пут (найман), каралай, к°к эчки (найман). 

Памирде кыргыздардан башка дагы алардын ичинде калмактар менен вахандар бар. Калмактар 

Найман 

Мурза Жору К°н Жоон пут 

Нарай К°к эчки Куран Куралай 

Кыпчак 

Чала Колчок Мудурук Сарт 

Ичкиликтер 

Кесек Кыпчак Найман 

Он канат Сол канат 

Тейит 

Тейит 

Кутан 

Текреґ Нооруз Алапа 

Чегитир 

Сары тейит Кара тейит Кочкор тейит Шахим 

Кесек 

Жоокесек Кош кулак 

Пир баш Найман Бостон Чок 

Жыгдым Кызыл аяк 
Кыдырша 

Куралай Мамачар 
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мурдагы кулдар, азыр болсо кулчулуктан бошотулуп кыргыздардын арасына сиґип кеткен, 

кийнкилери болсо бай кыргыздарга кызмат кылуучулар. Азыркы учурда кыргыз эли калмактарды 

кошкондо °з ара 469 боз Ійг° б°лІнІш°т (Реми Дор 1993, 14). 

Изилд°°чІл°рдІн пикирлеринде табийгаты катаал бул аймактарды кыргыз урууларынын 

ичинен эґ оболу тейиттер °зд°штІрІшк°н. Анткени, бул аймактагы тейиттер салыштырмалуу °т° 

ыґгайлуу жайыттарды ээлешет. Тейиттерге барчу жол (Кыргызстандан) Харгуши-Памир менен 

туташтырылган Кызыларт ашуусу, Алай °р°°нІ, андан ары Аксуу дарыясы аркылуу °тк°н. XIX к. 

баш чендеринде тейиттердин бир б°лІгІ андан да ары жылып, Санчу аймагынан конуш алышкан. 

Бул уруунун жер которуусуна Кокон ханы, 1834-ж. Каратегинди басып алган Мухаммед Алинин 

(Мадали-хандын) зомбулугунан кутулуу максаты тІрткІ болгон. Кесек уруусу тейиттерден 

айырмаланып, Чоґ Памирге Дарваз жана Шугнан тоо кыркаларынан ашып, батыш тарапты 

°зд°штІрІшк°н. Ошентип, XIX к. аягында тейиттер кар аз тІшчІ Ыраґ-К°л жана Кичи Памирге 

жайланышып, кесектер болсо Чоґ Памирди, Аличурду мекендеген, алардын ортосунда анчалык 

к°п эмес кыпчак уруусунун тІтІнд°рІ жайгашкан. XIX к. 70-ж. Памир аймагы Кокон хандыгы, 

Кашкар эмири жана Кабул эмиринин вассалы катары Ічк° б°лІнІп калышкандыгына карабастан, 

памирдиктер эч кимге баш ийбей, тыґ жашашкан. Алар тигил же бул жайытка ким к°з артып, 

кызыгып жІрг°нІн да эске албай, ээн-эркин к°чІп жІрІшк°н. 1895-ж. 27–февралындагы Памирдеги 

чек араны белгил°° орус-англис келишиминде чечилди. Памир талашында жана чек араны тактап, 

б°лІІд° бул аймакта жашаган калктын Ірп-адат, каада-салттары, этностук °зг°ч°лІгІ, жергиликтІІ 

элдин тІпкІ кызыкчылыктары эске алынган эмес. Чындыгында, жергиликтІІ калктын 

кызыкчылыктарынан бул жырткыч мамлекеттердин жеке кызыкчылыктары жогору турары 

мыйзамдуу к°рІнІш болучу. Ошонун натыйжасында, ТІштІк Памирдик кыргыздар менен тажиктер 

экиге б°лІнІшІп, бир тарабы Россияга, экинчилери Афган хандыгынын бийлигине кошулушту. 

Афган хандыгынын, андан соґку королдук Афганистандын тушунда да кыргыздар борбордон к°з 

каранды эместигин сактап кала беришкен. Кыргыздар эзелтеден жашаган аймакка борбордук 

°км°т, жергиликтІІ кошуна жашаган башка калктар кысым к°рс°т° алышкан эмес. Афгандык 

кыргыздар башка кыргыздардай эле уруулук тІзІлІшІн, °зІн-°зІ таанып-билІІсІн сактап 

калышкан. 

Кыргыздын ичкилик (Булгачылар) уруулук тобуна кирген афган кыргыздары т°м°нд°гІд°й 

курамга ажырашат: оґ канат, сол канат ичкиликтер. Оґ канатка - тейит, кесектер; сол канатка - 

найман, кыпчактар. Памирдеги кыргыздардын ичинде калмактар жана вахандар бар. Калмактар 

мурдагы кулдар, азыр болсо кулчулуктан бошошуп, кыргыздардын курамына сиґип кетишкен, 

кийинкилери болсо (вахандар) бай кыргыздарга кызмат кылуучулардан болушкан. Кичи Памирде 

жана ага жанаша жайгашкан °р°°нд°рд° кыргыздардын т°ртт°н Іч б°лІгІ жашайт. Улуу (Чоґ) 

Памирде кыдырша, мамычар, бостон, куралай, кызыл аяк, найман, муґдук ж.б. уруктардын 

°кІлд°рІ байырлашат. Сары кол, Кичи Памир, Чоґ Памир, Ыраґ К°л, Толубай, Сары-Мукур ж.б. 

ушул сыяктуу жергиликтІІ топонимикалык аталыштар кыргыздардын аталган аймактарда 

эзелтеден мекендеп келишерин чагылдырары анык. 

Афган кыргыздарынын соґку жаґы тарыхында Рахманкул хандын ордун °зг°ч° б°лІп 

к°рс°тІІг° болот. Замандаштардын жана чет °лк°лІк саякатчылардын, изилд°°чІл°рдІн 

айтымдардында Рахманкул хан табийгаттан сергек акылдуу, алысты к°р° билген, эл камын 

ойлогон, афган Памириндеги башка калктардын арасында да чоґ кадыр-баркы бар инсан, эл 

башчысы болгон. Лоя Жиргага (Афганистандын 1978-ж. чейинки парламентинин аталышы) бир 

нече ирет депутат болуп шайланган. Арийне, 1978-ж. апрелдеги Афганистандагы мамлекеттик 

т°ґк°рІш жергиликтІІ кыргыздардын к°п кылымдык жашоо укладына, экономикалык абалына, 

социалдык-саясий абалына °з кедергисин тийгизген. Рахманкул хан жетектеген Кичи Памирдик 

кыргыздардын бир б°лІгІ Каракорум тоо кыркалары аркылуу эки жумага созулган к°чІІнІн 

натыйжасында Пакистанга караштуу Рилгет °р°°нІн° келип отурукташышкан. Бийик тоонун 

калкы абасы нымдуу, жайкы аптабы 40 градуска жеткен Пакистандын климатына к°н° алышкан 

жок. Айрыкча жаш балдарга жна аялдарга °т° кыйын болду. Ошол эле (1979-ж.) жугуштуу ич келте 

ж.б. ооруулардан жІзд°г°н аялдар, жаш балдар к°з жумушкан. Албетте, бІтІнд°й элди ата-бабалары 

жашаган жерден табийгаты, тили, дини б°т°н жерге зордоп к°чІрІп кетІІнІн зарылчылгы бар 

болгонбу, албетте бул маселеге тарых °зІнІн баасын берет. 1980-ж. апрелинде Рахманкул хан 

АКШнын Исламбаддагы элчилигине кайрылып, жер которууга уруксат берІІчІ иммиграциялык 

виза сураган. Андан соґ, ТІркиянын °км°тІн° да кайрылган. Бул суранычты ТІркия °км°тІ кабыл 

алып, 1982-ж. март айында тоо аймагындагы Анатолия районуна кабыл алууга чечим чыгарды. 1982-

ж. август айында 1138 адам самолет менен Турцияга к°чІрІлІп, убактылуу Каракундуз айылына 
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жайгаштырылат. 1985-ж. Алтын-Дараге биротоло отурукташып калышкан. ТІркия °км°тІнІн 

гумандуу саясаты к°чк°н кыргыздарды биротоло кырылып жок болуудан сактап калган. Учурда 

ТІндІк-Батыш Афганистанда азыркы учурда да бир топ санда кыргыздар жашоодо.  

 

 

4.4. Êûðãûçäàð æàíà ëàêàéëàð, ñàðû óéãóðëàð, 

лобнорлуктар (лоптуктар) 

 

«Кыргыз» энчилІІ аты Молдова, Êðûì æàðûì àðàëû (Óêðàèíà), Àñòðàõàí ÷°ëê°ìІ, 

Áàøêîðòîñòàí, êàçàê òàëààëàðû (ìóðäàãû Äåøò è-Êûï÷àê), Êðàñíîÿð êðàéû, ÒІøòІê Сибирь 

àéìàãû, Îðòî Àçèÿ, Àôãàíèñòàí, Ìàíæóðèÿ, Чыгыш ТІркстан, Òèáåò, Ìîíãîëèÿ ñûÿêòóó 

аймактарды байырлаган элдердин этностук курамдарындагы уруу-óðóê àòòàðûíäà ÷àãûëäûðûëàò. 

Муну кыргыздардын миграциясы жана ошол аймактардагы этностук абалга тийгизген таасири 

êàòàðû êàðîîãî áîëîò. Àëáåòòå, “кыргыз” этнониминèí æîãîðóäàãûäàé êåíåí àðåàëãà òàðàëûøû 

òІðäІІ òàðûõûé îêóÿëàð, этностук-ìàäàíèé ÷°éð°ä° òІçІëã°í êûðäààëäàð, ñåáåïòåð ìåíåí 

êîøòîëóï, тарыхый кыска бир доорду кучагына камтыбасы ырас. Ошону менен катар, 

êûðãûçäàðäûí (êûðãûç óðóóëàðû) òІçä°í-òІç êàòûøóóñó ìåíåí êàëûïòàíãàí ýëäåð, этностук 

òîïòîð (ëàêàéëàð, êàòàãàíäàð, êîґóðàòòàð, ìîãîëäîð, áàðëàñòàð, саларлар, ñàðû óéãóðëàð, 

ëîáíîðëóêòàð, õàêàñòàð, øîðëîð, òóâàëàð, òІíäІê æàíà òІøòІê àëòàéëûêòàð, òîôàëàðëàð 

(êàðàãàñòàð), Áàòûø Ìîíãîëèÿíûí ýòíîãðàôèÿëûê òîïòîðó æ.á.) æ°íІíä°ãІ îëóòòóó èëèìèé 

ìàñåëåëåð òàðûõ èëèìèíäå, æàëïû êûðãûçòààíóóäà àêòóàëäóó ïðîáëåìà áîéäîí êàëóóäà. 

Áèç áóë ìàñåëåäå êûðãûçäàðäûí ýë áîëóï êàëûïòàíóó ïðîöåññèíèí íåãèçãè ýòàáû 

Òåґиртоо, ×ûãûø ÒІðêñòàíäûí ãàíà àéìàãûíäà æІðã°í äåãåí ê°ç êàðàøòàí àëûñïûç. 

Кыргыздардын этностук жІçІ êàëûïòàíãàí ìåéêèíäèêòåðãå Áàòûø Ìîíãîëèÿ, Òàðáàãàòàéäàí - 

Êàøêàðãà, àíäàí Òèáåòêå, Òèáåòòåí Ëîá-Íîðãî ÷åéèíêè ýáåãåéñèç çîð àéìàêòû êîøóóãà áîëîò. Áèð 

êàòàð ìààëûìàòòàð áІãІíêІ êІíä° äà àòàëãàí æåðëåðäå êûðãûçäàðäûí àéðûì òîïòîðó áàéûðëàï 

êåëèøêåíäèãèí êàáàðëàéò. Êûðãûç ýòíîêîìïîíåíòòåðè ÒІøòІê Ñèáèðäèí òІðêèé òèëäІІ 

ýëäåðèíåí áàøêà óéãóðëàðäûí (Øèíæàґ óéãóðëàðû), êàðà êàëìàêòàðäûí (îéðîò-êàëìàêòàð), 

ТІíäІê-Áàòûø Ìîíãîëèÿ, Òàðáàãàòàéäûí òІðê-ìîíãîë òèëäІІ ýòíîñòîðóíóí êóðàìäàðûíàí 

êåçäåøåò (Áóòàíàåâ 2001, 37-39). Ìûíäàí ñûðòêàðû, “кыргыз” этнокомпоненти башкырлардын, 

êðûì òàòàðëàðû, íîãîéëîð, ñàõà-ÿêóò, êàçàê, êàðàêàëïàê, °çáåêòåðäèí êóðàìäàðûíàí äà àðáûí 

кездешерине эмгектин башка б°лІкт°рІнд° кайрылып кеткенбиз (Кузеев 1974; Шаниязов 1974; 

Êàðìûøåâà 1952, 1954, 1976, Êåðåéòîâ 1994; Êñåíîôîíòîâ 1992, Ò. I-II æ.á.). 

Ýìãåêòèí áóë á°ëІãІíä° кыргызтаанууда алгачкы жолу лакайлар, ñàðû óéãóðëàð, 

ëîáíîðëóêòàð æàíà àëàðäûí ýòíîãåíåçèñèíå, этностук-ìàäàíèé òàðûõûíà, ëåêñèêàñûíà 

кыргыздардын тийгизген таасири иликтенет. 

Ëàêàéëàð - илимий адабияттарда “°çáåê-лакайлар” деген ат менен да белгилІІ. Áåëãèëåé 

êåò÷ІІ ìàñåëå, Тажикстандагы акыркы эл каттоолордо лакайлар “°збек” деген кошумча, 

таґууланган жасалма аттан баш тартышты деген маалыматтар бар. Чындыгында эле, ìûíäàé 

ìèñàëäàð îðòî àçèÿëûê òІðêò°ðã°, êàðëóêòàðãà, áàðëàñòàðãà, êàðàêàëïàêòàðãà, îòóðóêòàøêàí 

êûï÷àêòàðãà, êóðàìàëàðãà, иран тилдІІ æ.á.ó.ñ. ýòíîãðàôèÿëûê òîïòîðãî äà ìІí°çäІІ ê°ðІíІø. 

Ëàêàéëàð äåãåí àò ìåíåí áåëãèëІІ болгон бул этностук топ орто кылымдардан Тажикстандын, 

Їçáåêñòàíäûí òІøòІê òàðàáûíäàãû, àë ýìè àéðûì òîïòîðó Àôãàíèñòàíäûí òІíäІãІíä°ãІ ÷åê 

арага жамаатташ аймактарды байырлап келишет (Каратаев 1999, 94-99). Ëàêàéëàð èëèìèé 

àäàáèÿòòàðäà Í.À.Àðèñòîâ, È.Ï.Ìàãèäîâè÷, Í.Ã.Ìàëëèöêèé, À.Ê.Ïèñàð÷èê, Áóðõàí-óä-Äèí õàí-è 

Êóøêåêè, Ô.È.Ëьютко, Ä.Í.Ëîãîôåò, À.Ïàíêîâ, À.Áîðèñ, À.Ï.Õîðîøêèí, Í.È.Ãðîäåêîâ, 

Â.Â.Бартольд, Совет доорундагы к°ðІíІêòІІ òàðûõ÷ûëàð Ì.Å.Ìàññîí, Á.Õ.Êàðìûøåâà, 

Ê.Ø.Øàíèÿçîâ æ.á. òàðàáûíàí æІðãІçІëã°í èëèêò°°ë°ðäІ ýñêåðå êåòІІ àáçåë.  

Àéðûì ñòàòèñòèêàëûê ìààëûìàòòàð áîþí÷à ëàêàéëàðäûí æàëïû ñàíû æІç ìèґ ÷àìàëóó. 

Ëàêàéëàð æåðäèí àòàëûøûíà áàéëàíûøòóó êåëèï ÷ûêêàí ýêè èðè òîïêî á°ëІíІø°ò: õèñàðè 

ëàêàé æàíà êóëîáè ëàêàé (Ìàëëèöêèé Í.Ã. Ó÷åáíîå ïîñîáèå ïî ãåîãðàôèè Òàäæèêèñòàíà. 

Òàøêåíò-Ñàìàðêàíä. 1929, -С.64, 128-129, 135-136). Ãèññàðäûê ëàêàéëàð ýñåíêîæî æàíà 

áàäðàêëû, àë ýìè êóëîáè (êóëÿáè, балжуан) лакайлар “байрем” жана “т°рт уул” деген ири 

óðóóëóê òîïòîðãî á°ëІíІø°т. Бул этностук топ боюнча к°ðІíІêòІІ ýòíîãðàô Á.Õ.Êàðìûøåâà 

áèð êàòàð èëèêò°°ë°ðäІ æІðãІçІï êåëäè (Кармышева Б.Х. К вопросу о происхождении 

ëîêàéöåâ//ÑÝ. -№4, 1952; Óçáåêè-ëàêàéöû, Ñòàëèíàáàä, 1954).  
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Ëàêàéëàð æàøàãàí àéìàêòàãû ìàäàíèé-этностук ч°éð°ã° °çã°÷° ê°ґІë áóðóó çàðûë. Óøóë 

ýëå àéìàêòû ìåêåíäåøêåí êîґóðàò, êàòàãàí, êàðëóê, äІðì°í, áàðëàñ, òІðê æ.á. ÷ûãûø òåêòåðè 

àçûðêû ìåçãèëãå ÷åéèí èëèìèé íåãèçäІІ тастыктоону талап кылып келет. Аталган этностук 

топтор илимде жалпысынан “°збек” (же к°÷ì°í-°çáåê) äåï àòàëûøêàíû ìåíåí àëàðäûí 

òàáûøìàêòóó òåãè, ìàòåðèàëäûê æàíà ðóõàíèé ìàäàíèÿòûíûí ІëãІë°ðІíä°ãІ °çã°÷°ëІêò°ð 

èëèêò°°ë°ðã° ìóêòàæ. Ëàêàéëàðäûí òåãè æàíà àëàðäûí áóë àéìàêòû áàéûðëàï êàëûøû æ°íІíä° 

èëèì ÷°éð°ë°ðІíä° áèðäåé ê°ç êàðàøòàð æîê. Àéðûì èçèëä°°чІл°р (И.П.Магидович) лакайларды 

àðàá æåґèï àëóóëàðûíûí ìåçãèëèíäå êàðëóêòàð ìåíåí áèðãå êåëèøêåí äåøñå, êýý áèðëåðè 

Øåéáàíè-õàíäûí æåòåê÷èëèãè àñòûíäà æóðò êîòîðóøóï êåëãåí ê°÷ì°í-°çáåêòåðäèí áèð á°ëІãІ 

êàòàðû êàðàøàò (À.Áîðèñ, Ä.Í.Ëîãîôåò, À.Ïàíêîâ). Àéðûìäàðû, ÕIII ê. ×ûíãûç-õàíäûí ê°÷ì°í 

îðäîëîðó ìåíåí ÷îãóó æóðò êîòîðóøêàíäûãûí, бул эл болсо Лакай аттуу аскер башчысынан 

тарарын белгилешет (Льютко 1929, 28). Ì.Å.Ìàññîí êàðëóêòàð VIII ê. ýëå ëàêàéëàð ìåíåí êîøóíà 

òóðóøêàí äåãåí ïèêèð àéòàò. Àðèéíå, áóë ê°ç êàðàø òàêòîîëîðãî ìóêòàæ. È.Ï.Ìàãèäîâè÷ 

лàêàéëàðäûí ýòíîíèìèÿñûíûí êàçàêòàð ìåíåí àéðûì ïàðàëëåëäІІëІêò°ðІí° òàÿíûï, ëàêàéëàðäû 

áàéûðêû òІðê òèëäІІ àðãûíäàðäûí áèð á°ëІãІ деген тыянакка келет. Бул к°з карашка сын мамиле 

æàñîî çàðûëäûãûí áåëãèëåãèáèç êåëåò. Ì.Å.Ìàññîí ëàêàéëàð àçûðêû áàéûðëàãàí àéìàêêà °ç 

àëäûí÷à ê°÷Іï áàðûï òóðóï êàëûøêàí äåãåí Í.À.Àðèñòîâäóí ê°ç êàðàøûí êîëäîéò (Ìàññîí 1949, 

№ 15.-С.53) Б.Х.Кармышева “История народов Узбекистана” аттуу коллективдІІ ýìãåêòèí 

àâòîðëîðóíà °çІíІí ïèêèðäåø ýìåñòèãèí áèëäèðåò. Àíäûêòàí, ýìãåêòèí àâòîðëîðó ëàêàéëàðäû 

óéãóð, òІðêì°í, òІðê, êàðëóêòàð ìåíåí êàòàð àòàëãàí àéìàêòûí òІптІІ (àâòîõòîíäóó) ýëäåðè 

катары карашат. Автор эмгектеги илимден алыс турган божомолдоолорду кескин сынга алган 

(караґыз: Кармышева 1953, 15). Ìûíäàí ñûðòêàðû, èçèëä°°÷Іë°ð ëàêàéëàðäûí êàðëóêòàðäàí, 

ê°÷ì°í-°çáåêòåð äåï àòàëãàí ñåìèç, êåñàìèð, ìóñà áàçàðè, äІðì°í, áàðëàñòàðäûí òèëè, 

ìàòåðèàëäûê ìàäàíèÿòû, êàëà áåðñå, àíòðîïîëîãèÿëûê (ëàêàéëàðäà ìîíãîëîèääèê òèï 

áàñûìäóóëóê êûëàò) æàêòàí °çã°÷°ë°íІï òóðàðûí àíûêòàøàò (Îøàíèí 1959, 47-49). Àòàëãàí 

этностук топ (лакайлар) тоолуу аймактарды байыр алышкандыктардан улам, æàøîî 

òèðè÷èëèãèíäå, êààäà-ñàëòòàðûíäà, ÷àðáà æІðãІçІІíІí ûêìàëàðûíäà ê°÷ì°íä°ðã° ãàíà ìІí°çäІІ 

áîëãîí ñàëòòóó ìàäàíèÿòòû ñàêòàï êàëãàí.  

Á.Õ.Êàðìûøåâà ëàêàéëàðäû êûðãûç, êàçàê, °çáåê, òóâà, õàêàñ, àëòàé æ.á. òІðê òèëäІІ ýëäåð 

менен этностук байланыштарын этнонимиялык параллелдІІëІêò°ðäІí íåãèçèíäå (óðóê-óðóó 

аталыштарындагы окшоштуктар) сыпаттап чыккан. Автор бул этностук топтун карлук, êàçàê, 

áàòûø ñèáèðäèê ýëäåð, °çã°÷° êàçàêòàð ìåíåí (îðòî æІç êàçàêòàðû) æàêûíдыгын ê°ðñ°ò°ò 

(êàðàґûç: Ê âîïðîñó î ïðîèñõîæäåíèи ëîêàéöåâ, 1952. -С.17-19). Àëáåòòå, àâòîðäóí àéðûì ê°ç 

êàðàøòàðûí êîëäîî ìåíåí áèðãå, ëàêàéëàðäûí êàçàê, êàðàêàëïàê, äІðì°í æ.á. ýòíîñòîðãî 

ñàëûøòûðìàëóó êûðãûçäàð ìåíåí òåãè °ò° жакын экендиги такталды. “Лакай” макроэтнониминин 

æàëãûç ïàðàëëåëè êûðãûçäûí ìóíäóç óðóóñóíóí êóðàìûíäà ãàíà бар. Áóë óðóê êóðàìûíà êèðãåí 

ìóíäóç óðóóñó êûðãûçäûí ýґ байыркы урууларынын бири катары эсептелет жана анын параллели 

áІãІíêІ алтайлыктардын (алтай кижилер) курамында сакталып келет (Потапов 1969, 43). Ìàñåëåí, 

ëàêàéëàðäûí êóðàìûíäàãû óðóó-óðóê àòàëûøòàðûíûí ïàðàëëåëäåðè ÒІøòІê Ñèáèðäèí øîðëîð, 

õàêàñòàð æàøàãàí àéìàêòà (Õàêàñèÿ) Ìðàñ-Сó (Ìðàç ýòíîíèìè), Êûðãûçñòàíäà Íàðûí (äàðûÿ, 

øààðäûí, àéìàêòûí àòàëûøû), Êóòóðãàí (Ñóçàê æàíà Їçã°í ðàéîíäîðóíäàãû àéûë àòòàðû), 

Ñàìàðêàíäåê (Áàòêåí æåðãåñèíäåãè àéûë) æ.á.ó.ñ. æåð-суу аталыштары кирет. Маселен, кыргыздар 

XIX к. биринчи жарымында Чыгыш Памирден тышкары, анын батыш районундагы Балжуан, 

Нуратин бектиктеринде да жашаган. XIX к. экинчи жарымынан тартып, кыргыздар Коргонт°б° 

бектигинде да отурукташууга °тІшк°н (Маанаев 1969, 21-22). Бул фактылар кыргыздардын 

лакайлар менен этникалык алакалары XIX-XX кк. да ІзгІлтІксІз улангандыгын чагылдырары 

бышык. 

Иликт°°л°рІбІзд° кыргыз-ëàêàé óðóó (óðóê) àòàëûøòàðûíäà òІз этногенетикалык 

áàéëàíûøòàðäû òàñòûêòàãàí 60 àøóóí ïàðàëëåëåäåð àíûêòàëäû. Ìûíäàí ñûðòêàðû, 

илимпоздордун билдиргендерине караганда, òІçäІêò°ãІ òàæèêòåð (Äóøàíáå æ.á. àéìàêòàð) 

ëàêàéëàðäû áІãІíêІ êІíä° да “кыргыздар” деп аташары маалым (А.Алымбаев, 49 æàøòà, тарыхчы, 

публицист). Этнонимиялык параллелдер êàïûñûíàí ýëå ïàéäà áîëóóñó ìІìêІí ýìåñ. Ìèñàëû, ëàêàé 

(ìóíäóç)  ëàêàé, êàðìûø (êûï÷àê)  êàðìûø, êІíòóó (ñîëòî)  êІíòІІ, ÷îëîê òóóìà (ìîґîëäîð)  

êàðà òóóìà, ñàêîî (êûï÷àê)  ñàêàó, æåäèãåð (êûðãûçäûí îґ êàíàòûíäàãû èðè óðóó)  æåäèãåð, àê 

áàø (ìóíäóç)  àê áàø, êàëëàð (êåñåê)  êàëü, ÷îðî (ñàÿê, áàðãû)  ÷îðî, êàðà ÷îðî (ãåíîíèì)  àê 

÷îðî, òåíòåê íàéìàí (íàéìàí)  òåíòåê, êàðà÷à (ìóíäóç)  êàðà÷à, ò°ðò óóë (÷åêèð ñàÿê)  ò°ðò óóë, 
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áåø áàëà (áàãûø)  áåø óóë, êàçàê (ñîëòî)  êàçàê, äîñîé (ñîëòî)  äóñîé, àçîî (÷åðèê)  àçàó, êå÷åê 

(êåñåê)  êІ÷°ê, ñàðû (îðãó)  ñàðû, áåø ê°ðІê (ñîëòî)  áåø ê°ðІê, êîґóðàò (êûðãûçäûí îґ, àéðûì 

ìààëûìàòòàð áîþí÷à ñîë êàíàòûíà êèðãåí èðè óðóóíóí àòàëûøû)  êîґóðàò, æîî ÷àëûø (ñîëòî)  

æîî êà÷òû, îòîð÷ó (ñàðóó)  утарчы ж.б. Белгилей кетчІ ìàñåëå, оторчулар же утарчылар 

(òàðûõûé áóëàêòàðäà - óòàð÷ûëàð деп да айтылып, жазылып жІр°т) Ìîãîëèñòàíäàãû èðè óðóóëóê 

áèðèêìåëåðäåí áîëãîí (Êàðàåâ 1995, 128). Áàáóðäóí ìåçãèëèíäå îòîð÷óëàðäàí ÷ûêêàí Ñóëòàí 

Àêìàò Òàëáàë Îø øààðûíûí àêèìè áîëóï òóðãàí. Ñ.Ñ.Ãóáàåâà áóë óðóóíóí áèð á°ëІãІíІí Áàáóð 

ìåíåí êîøî æåð êîòîðóï êåòêåíäèãèí áåëãèëåéò (Ãóáàåâà 1983, 60-61). Аталган этностук аталыш 

êûðãûçäàðäûí æàíà ëàêàéëàðäûí ãàíà êóðàìäàðûíàí ó÷óðàéò. Ò°°÷І (êàðà áàãûø)  òóÿ÷è, 

ìûðçàêóë (æîðó)  ìûðçàãóë, àëòûìûø òІòІí  àëòûìûø, êî÷êîð (áàðãû)  áàé êî÷êîð, àëòûáàé 

(áàðãû)  àëòûáàé, ÷àïàí òóìà (áàãûø)  êàðà òóìà, ê°ê øûéðàê (á°ðІ)  êàðà ñûéðàê, êåëäèáåê 

(æîðó)  êåëäèáåê, ìàëàé (ìóíäóç)  ìàëàé, ïàð÷à (êûï÷àê)  ïàð÷à, òåêå æóíóñ (áàãûø)  æóíóñ, 

êóðòêà ìåðãåí (ñàÿê)  êåòòå ìåðãåí, êàðà ìåðãåí (áàñûç)  êè÷è ìåðãåí, áóéãà (ä°°ë°ñ, êàґäû)  

áóéðà, êàðà ãóë (ä°°ë°ñ)  êàðà ãóë, ê°ê ÷àíàê (îðãó) êàðà ÷àíàê), íîîðóç (òåéèò, æåäèãåð)  íàóðûç, 

æîëáîëäó (êóø÷ó)  æîë áîëäó, êàí ñîþë (ìóíäóç)  êàíãóð, êàðà ñààäàê (ä°°ë°ñ, íàéìàí)  êûðê 

ñààäàê, áóðàëàð (êàґäû)  áóðàíàé, êóäàéáåðäè (áàñûç)  õóäàé áåðäè, ä°á°ò (áàðãû)  àê ä°á°ò, áàé 

ò°á°ò (ñàÿê)  êàðà ä°á°ò, І÷ óðóê (ìîґîëäîð)  І÷ óóë, ñІéІíäІê (áàñûç)  ñІéІíäІê, ÷àë (÷åêèð 

ñàÿê)  ÷àë, êàòàãàí (àäèãèíå, ÷åêèð ñàÿê)  êàòàãàí æ.á. Óðóó-óðóê àòàëûøòàðûíäà ãàíà ýìåñ, 

ýòíîíèìäåðäèí ëåêñèêàëûê êóðóëóøóíäàãû °ò° æàêûíäûêòàð êûðãûç óðóóëàðû ìåíåí 

лакайлардын этностук-ìàäàíèé áèð ÷°éð°ä°ãІ àëàêàëàðûí ûðàñòàéò. 

Á.Õ.Êàðìûøåâà äà ëàêàéëàðäûí òèëèíäå, этностук маданиятында кыпчак (Дешт и-Êûï÷àê 

òІðê óðóóëàðû) ýëåìåíòòåðèíèí áàñûìäóó ýêåíäèãè æ°íІíä°ãІ ê°з карашын айткан (Кармышева 

1952, 19). Лакайлар кошуна байырлашкан этностук топтордон тили, ìàòåðèàëäûê ìàäàíèÿòû, ÷àðáà 

æІðãІçІІíІí òèáè, ыкмалары боюнча катагандарга жакын турушат. Санжыра маалыматтары 

áîþí÷à ëàêàéëàð °çä°ðІí êàòàãàíäàðäàí á°ëІíІп чыккан уруу катары эсептешет. Этнограф 

È.Á.Ìîëäîáàåâ °ç èëèêò°°ë°ðІíä° катагандардын кыргыздар менен этностук жалпылыктары 

тууралу к°з карашын айтат (Молдобаев 1995, 147-150). ×ûíäûãûíäà ýëå, ëàêàéëàðäû °ò° ûíòàà 

коюп изилдеген этнограф Б.Х.Кармышеванын ырастоосунда Дешт и-Êûï÷àêòàí êåëãåí áàøêà 

“к°÷ì°í °збектерге” салыштырмàëóó ëàêàéëàð òèëè, àíòðîïîëîãèÿëûê òèáè, æàøîî îáðàçû 

æàãûíàí êàòàãàíäàðãà °ò° æàêûí (Êàðìûøåâà Á.Õ. 1952. Ê âîïðîñó... -С.26-27). Àë ýìè òІðê 

òèëäåðèíèí ãåíåàëîãèÿëûê êëàññèôèêàöèÿñûíäà êûðãûç òèëè òІøòІê àëòàéëûêòàðäûí òèëè ìåíåí 

áèðãå °çã°÷°ë°íã°í êûðãûç-êûï÷àê òîáóíà êèðåðè áåëãèëІІ (Áàñêàêîâ 1964, 246). Ìóíó êûðãûçäàð 

менен лакайлардын тилине орто кылымдардагы “ногайлы” деп аталган доордун тийгизген таасири 

катары караса болот. С.М.Абрамзондун “ногайлы” доорундагы кыргыздардын этностук 

òàðûõûíäàãû êàçàê, íîãîé, каракалпак этнокомпоненттеринин ролу тууралу к°ç êàðàøûíà 

токтолуп кеткенибиз дурус (Абрамзон 1990, 76-78). Ôîëьêëîð÷ó Á.Êåáåêîâà °ç èëèêò°°ë°ðІíä° áóë 

ìàñåëåãå êàéðûëûï °ò°ò (Êåáåêîâà 1988, 437-438). Їç ó÷óðóíäà Á.Õ.Êàðìûøåâà áІãІíêІ 

ëàêàéëàðäûí êóðàìûíäà ìîíãîë ýòíîêîìïîíåíòòåðè äà àðáûí ýêåíäèãèí ñûïàòòàãàí ê°ç êàðàøûí 

àéòàò (Êàðìûøåâà 1954, 19). Áèðîê, лакайлардын этностук курамына карата иликт°°ë°ðІбІзд° 

ìîíãîë ýòíîêîìïîíåíòòåðèí áàéêàé àëãàí æîêïóç, Àðèéíå, íåãèçãè ìàêñàò ëàêàéëàðäûí áІãІíêІ 

áàéûðëàãàí àéìàêêà æóðò êîòîðãîí ìåçãèëèí, кайсыл этностук ч°éð°ä°í á°ëІíІï ÷ûêêàíäûãûí 

тактоодо турат. Белгил°°чІ ìàñåëå, Ã.Ã.Õèòåíêîâ òàðàáûíàí æûéíàëãàí ëàêàé ýíòàìãà 

áåëãèëåðèíèí äýýðëèãè (áåëãèëІІñІ 13) êûðãûç óðóóëàðûíûí (óðóêòàðûíûí) ýíòàìãà áåëãèëåðè 

менен этногенетикалык жалпылыктары такталды:  

êûðãûç ýíòàìãàëàðû ëàêàé ýíòàìãàëàðû 

 æàãàëìàé òàìãà (ìîґîëäîð)  

Ї áàãûø, êûï÷àê òàìãàëàðû 

q ò°ã°ð°ê òàìãà (áààðûí) 

I ê°ñ°° òàìãà (ñàðóó) 

Î òåґèç áàé (àäèãèíå),  

 êûðãûç òàìãà 

ï áîñîãî òàìãà (êûäûðøà) 

 áàé êІ÷Іê, á°ðІ (àçûê)  

Õ êîø òàìãà (ìóнãóø) 

 ò°ð°êàí áàé 

Ї øàïàëîò áàé 

q õàòàì áàé 

I êàóðàê áàé 

Î-Î áàéíàçàð 

 йîìóä 

ï 

  

Õ 
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Êûðãûç-ëàêàé ýòíостук жалпыëûêòàðû óðóó-óðóê, æåð-ñóó àòàëûøòàðûíäà ãàíà ýìåñ, 

ìàòåðèàëäûê ìàäàíèÿòòûí ІëãІë°ðІíä°, ýëäèê фольклордун ìààëûìàòòàðûíäà äà ÷àãûëäûðûëàò. 

Æàøîî îáðàçû, ìàòåðèàëäûê ìàäàíèÿòòûí, ýëäèê ïðèêëàääûê èñêóññòâîсуíóí, êààäà-ñàëòòûí 

àéðûì ІëãІë°ðІ Äåøò è-Êûï÷àêòûí ê°÷ì°íä°ðІí° этноãåíå–òèêàëûê (генетикалык жакындык) 

æàêòàí îêøîø (Êàðìûøåâà Á.Õ. Ê âîïðîñó î ïðîèñõîæäåíèè ëîêàéöåâ, -С.21). Ìèñàëû, ëàêàé êûç-

êåëèíäåðè êîøóíà óðóóëàðãà °çä°ðІíІí ÷åáåð÷èëèêòåðè, óç÷óëóê °í°ðë°ðІ àðêûëóó äàґêòàëûøêàí. 

Êîøóíà áàéûðëàãàí îðòî àçèÿíûí òІðêò°ðІ, êàðëóêòàð, äІðì°íä°ð, êåñàìèðëåð æ.á. øûðäàê òîêóï, 

àëà êèéèç æàñîîíó áèëèøêåí ýìåñ. Áóë êîë °í°ð÷ІëІê áóþìäàðûí, °çã°÷° äàґêû ÷ûêêàí ëàêàé áàø 

êèéèìäåðè àëûñêû àéìàêòàðãà áåëãèëІІ áîëãîí. Àë ýìè ëàêàé îðíàìåíòòåðèíèí (øûðäàê, àëà 

êèéèç, êèëåì æ.á. æàñàëãàëàð) ІëãІë°ðІ òåãè æàãûíàí êûðãûç, êàçàê, êàðàêàëïàê, òІðêì°í 

îðíàìåíòòåðèíå ãåíåòèêàëûê æàêûíäûãû ìààëûì (Êàðìûøåâà 1952, 21).  

Ëàêàéëàðäà ïàòðèàðõàëäûê-óðóóëóê êîîìäóê òІçІëІøòІí áåëãèëåðè è÷êè æàíà ñûðòêû 

ìàäàíèé-ýòíостук òààñèðëåðäåí óëàì æîþëóï áàðàòêàíäûãûíà êàðàáàñòàí, àíûí ýçеëêè ê°ï 

ýëåìåíòòåðè áІãІíêІ êІíã° ÷åéèí ñàêòàëûï êåëåò. Ìàñåëåí, Ëàêàé àéìàãûíà Сîâåò áèéëèãè 

îðíîгонго чейин уруу башчылары кыргыздардай эле “бий” деп аталышчу. Үé òèðè÷èëèãèíäåãè 

ê°ï ýëåìåíòòåðäå äà êûðãûçäàð ìåíåí тектеш этноãåíеòèêàëûê æàëïûëûêòàð êåçäåøåò. Áîç 

ІéäІн канаты “к°ç°í°к” деп аталып, ñåãèç á°ëІêò°í òóðàò. Óóê, êåðåãå, àéëàíìà ÷èé, 

êàäèìêèñèíäåé ýëå áîç ІéäІн ичиндеги сыйлуу орун “т°р”, îґ æàê êàïòàëû - àÿëäàð (ýï÷è æàê), 

àë ýìè ñîë êàïòàëû - ÷àðáà øàéìàíäàðû òóðóó÷ó á°ëІãІ ýðêåêòåð êàíàòû êàòàðû áèëèøåò 

(Êàðìûøåâà 1952, 21). Òàìàê-àøòàðûíûí àòàëûøòàðûíäà æàíà àíû äàÿðäîîíóí ûêìàëàðûíäà 

äà °ò° îêøîøòóêòàð áàð ýêåíäèãè êûìûç, àðïà ê°æ°, эт кайнап, бышкандан соґку øîðïî, 

êóóðìà øîðïî, óìà÷, êåñêåí àø, áóëàìûê, ñІò æå àê, ñІçì°, êóðóò, æóïêà æ.á.ó.ñ. òàìàê-àøòàðäû 

äàÿðäîîдо äààíà ê°ðІí°ò.  

×àðáà æІðãІçІІä° ëàêàéëàð êîøóíà áàéûðëàãàí áàøêà òІðê òèëäІІ ýòíостук òîïòîðäîí 

àéûðìàëàíûøûï, °çã°÷° æûëêûãà, áèð àçäàï êîé, êàðà ìàëãà ìààíè áåðèøåò. Ëàêàé 

æûëêûñûíûí ïîðîäàñû ìîíãîë òèïòІІ æûëêûëàðãà îêøîø. Àëàðäûí òІñê° êàðàé àòàëûøû: 

êàðà, àêáîç, òîðó, êàðà òîðó, êóëà, áóðó æ.á (Ìàãèäîâè÷ È.Ï. Íàñåëåíèå Áóõàðû... –С. 197-199).  

Ýëäèê ôîëüêëîð äà ýòностук ìààíèäåãè ìààëûìàòтарды áåðå àëàðû ырас. 

Êûðãûçòààíóó÷óëàðäû °ò° òàґ êàëòûðãàí ìààëûìàò, áîëìóøòóу Òîëóáàé ñûí÷û æàíà êûðãûç 

ýëèíèí òàðàëûøû æ°íІíä°ãІ ìèôîëîãèÿëûê óëàìûø-ñàíæûðàíûí àíàëîãóíóí áІãІíêІ ëàêàé 

óëàìûøòàðûíäà бар экендигинде. Àíòêåíè, êûðãûç óëàìûøòàðûíäàãû ìààëûìàòòàð (Òîëóáàé 

ñûí÷û, Êûðê êûç òóóðàëó óëàìûø-ñàíæûðàëàð ëàêàéëàðäà áèð òèçìåêòåãè áîëìóøòàð êàòàðû 

áàÿíäàëàò (Êàðìûøåâà 1953, 24-25). “Їòê°í áèð çàìàíäàðäà, Ìàõìóä äåãåí ïàäûøà êåíåí 

àéìàêòàðãà ïàäûøàëûê êûëûï òóðãàí óáàêòàðäà (Ìàõìóä Ãàçíåâè, Орто Азиядагы Ãàçíåâèéëåð 

äèíàñòèÿñûíûí íåãèçä°°÷ІñІ, Õ-ÕI êê.) àíûí ðåçèäåíöèÿñû æàéãàøêàí Áàëõ øààðûíäàãû îðäî 

ñàðàéûíäà Äóãîíè àòòóó таанымал ñàÿïêåð-ñûí÷û æàøàï °òІïòІð. ÊІíä°ðäІí áèðèíäå ïàäûøà 

Ãàçíåâèй Ìàõìóä °çІíІí àðãûìàêòàðûí ñûíàòìàêêà Äóãîíèíè ÷àêûðат. Ñûí÷ûíûí ñûíàãûíà 

êîþëãàí, áèðäåí ÷óáóðòóëóï °òê°ðІëã°í ïàäûøàнын àðãûìàêòàðûíûí áèðèíå äà Äóãîíèíèí ê°ґІëІ 

òîéáîптур. Àêûðûíäà ñûíàãàíãà àðãûìàêòàð òàêûð êàëáàé калганда аргасыздан æîîð áàñêàí àòòû 

ê°ðñ°òІø°ò. Áóë æóìóø÷ó æîîð баскан àòòû ê°ðã°í ñûí÷û òàïòàãàíäàí ñîґ, àíûí ÷ûíûãû 

àðãûìàêêà àéëàíàðûí àéòûïòûð. Áóãà ûçààëàíãàí ïàäûøà ñûí÷ûíûí ýêè ê°çІí îþï, áàøûí 

àëìàêêà áóéðóê áåðåò. Äóãîíè ñûí÷ûíûí èíèñè Äóìáóãóë ïàäûøàäàí êûðê êІíã° æîîð àòòû êІëІê 

êûëûï òàïòîî І÷Іí óðóêñàò ñóðàéò. Àðàäàí êІíä°ð °òІï, êûðê êІíä°í ñîґ баягы æîîð баскан àò 

÷ûíûãû êІëІêê° àéëàíûïòûð. Ûçàëàíûï, êåê ñàêòàãàí ïàäûøàíûí æàçàëîîãî íèåòòåíèï 

æàòêàíäûãûí ñåçèøêåí Äóãîíè æàíà Äóìáóãóë àðãûìàêêà ìèíèøèï, êóóãóíãà æåòêèðáåé óçàï 

êåòèøåò ýêåí. Àðãûìàêòû êóóãóíäàí êà÷êàí àãà-инилер катагандардын “борко” аттуу уругуна 

òàðтуу кылышат”. Уламыштарга караганда катагандарга тартуу кылынган бул аргымактан кийинки 

àòàêòóó ìîíãîë òóêóìóíäàãû æûëêûëàð òàðàïòûð. ×ûíäûãûíäà ýëå, èëèêò°°÷І àäèñòåðäèí áåðãåí 

ìààëûìàòòàðûíà êàðàãàíäà êàòàãàí æàíà ëàêàéëàðäûí æûëêûëàðû áàøêà êîøóíà æàøàãàí 

êàëêòàðäûí æûëêûëàðûíàí тукуму мыкты жагынан кескин айрымаланышат. “... Аґ óóëîî ìåíåí 

æàí áàãûï æàòûøêàí áèð òóóãàíäàð äàðûÿäàí àãûï êåëå æàòêàí ñàíäûêòû ê°ðІï êàëûøàò. 

Ñàíäûêòû à÷ûï êàðàøñà, àíäàí ñóéêàéãàí ýêè ñóëóó êûç ÷ûãà êåëåò. Óëóóñóíà Äóãîíè, àë ýìè 

êè÷ІІñІí° Äóìáóãóë Іéë°í°т”. Мындан бул суйкайган эки сулуу кыз кандайча сандыкка салынып, 

äàðûÿãà òàøòàëãàíäûãû æ°íІíä°ãІ óëàìûøêà äà ê°ґІл бурсак болот: “...Исхактын тукумдарынан 

áîëãîí Èáðàãèì ïàéãàìáàðäûí Àäõàì äåãåí áàëàñû áîëóïòóð. Àíûí Àíàð äåãåí êàðûíäàøû áàð 

ýêåí. Êîøóíà æàøàãàíäàð Àíàðäûí êå÷èíäå áåëãèñèç ýðêåêòåðäèí êîîìóíà áàðûï æІðã°íäІãІí 

òóþøóï, áóë æ°íІíä° Ибрагимге кабарлашат. Агасы карындашынын “ыйык чилтендер” менен 
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æîëóãóøóï æІðã°íäІãІí áèëèï, àíû êІí°°ë°á°éò. Áóë êàґøààð ïàäûøàãà äà ó÷êàí êóøòàé æåòèï, 

Àíàðды æàíà àíûí àãàñû Èáðàãèìäè °ëІì æàçàñûíà òàðòóóãà °êІì ÷ûãàðàò. ЇêІì àòêàðûëàð 

алдында Ибрагим: “Анар да ак, ìåí äà àêмын” («Анарда да, ìåíäå äà êІí°° æîê!») äåï àéòàò. Áóë Іí 

°êІì àòêàðûëãàíäàí êèéèí äà óãóëà áåðåò ýêåí (Анальхак ж°нІнд°гІ уламыш менен 

ñàëûøòûðûґûç: ÌÈÊÊ, -Âûï.I.-Ì.:1973. -С.207-211). Ûçàñû êåëãåí ïàäûøà °ëІêò°ðäІ °ðòò°°ã° 

áóéðóê áåðåò. Їðòò°í êàëãàí êІë äà óøóë ñ°çäІ êàéòàëàé áåðèïòèð. ÊІëäІ ñóóãà ÷à÷ûï æèáåðèøñå, 

àë ê°áІêê° àéëàíûï, äàðûÿ àðêûëóó ïàäûøàíûí ñàðàéûíà æûëûïòûð. Óøóë ó÷óðäà áàê àðàëàï ýñ 

àëûï æІðã°í ïàäûøàнын æàíà àíû êîøòîãîí óâàçèðëåðäèí êûçäàðû àêêàí ñóóãà êîëäîðóí ñàëûøàð 

çàìàò, áîéëîðóíà áІòІïòІð äåãåí èìèø àéòûëàò... Õàí áóë êàáàðäû óãóï êûçäàðäû °ëІì æàçàñûíà 

áóйðóéò. Áàø êåñåð æåëäåò æàø êûçäàðäû àÿï, ñàíäûêêà ñàëûï äàðûÿãà àãûçûï æèáåðåò. Áóë 

êûçäàð Äóãîíè ìåíåí Äóìáóãóëãà êåçèêêåíäåí êèéèí, ñóóäàãû ê°áІêò°í áîéëîðóíà áІòІï, к°з 

жарышаò. Àëàðäûí êІí°°ëІІ ýìåñòèãèí т°р°т учурундагы óçàêêà ñîçóëãàí òàòààë òîëãîîëîðó да 

äàëèëäåген имиш. Êûçäàðäûí óëóóñó ò°ð°ã°í áàëàãà ×ûíêûç (×ûíãûç), êè÷ІІñІ ÄІрмен (“Мен 

таза берметмин”) деп ат коюшат. КичІІ óóëäàí äІðìåí ýëè, óëóó êûçäàí ×ûíãûç-õàí æàíà àíûí 

òóêóìäàðû òàðàéò. Äóãîíèäåí õàíûøà (ïàäûøàíûí êûçû) êûðê óóë ò°ð°йт”.  

Ñàíæûðà-óëàìûøòà Äóãîíèäåí Êàðìûø, àíûí òóêóìäàðûíàí Ëàêàé, ошол Ëàêàéäàí 

àòàëãàí ýë òàðàéò. Áóë îêøîø ìèôîëîãèÿëûê ñþæåòòåðдин êûðãûç óëàìûø-ñàíæûðàëàðûíäà äà 

аналогдору бар. Ìèñàëû, Òîëóáàé ñûí÷û æàíà àíûí ñûí÷ûëûê °í°ðІ æ°íІíä°ãІ óëàìûøтар 

ж.б. кûðãûç ñàíæûðàëàðûíäà êûðê êûç, ñóóíóí ê°áІãІ, ìèôîëîãèÿëûê ñàðû (êûçûë) èòòåð 

äåãåí óëàìûøòàð àéòûëàò. Áóë ôîëüêëîðäóê ìààëûìàòòàðäûí ïàðàëëåëäåðè êûòàéæûë 

áàÿíäàðûíäàãû êûðãûçäàð æàíà àëàðäûí êåëèï ÷ûãûøû æ°íІíä°ãІ óëàìûøòàðäà бар. Àëáåòòå, 

áóë áàéûðêû ìèôîëîãèÿëûê óëàìûøòàð êûðãûçäàð èñëàì äèíèí êàáûë àëãàíäàí ñîґ, àíûí 

áàøòàïêû ìààíèñè áóðìàëàíà áàøòàãàí. Ê°áІê  ê°á°ê  ê°ï°ê - áàéûðêû òІрк тилдеринде “ит” 

ìààíèñèí áåðãåí (ÄÒÑ, 345). Èò - êàðûøêûð ñûÿêòóó ýëå áàéûðòàäàí êûðãûçäàðäà, òІðê-ìîíãîë 

òèëäІІ ýëäåðäèí äýýðëèãèíäå òîòåìäèê æàíûáàð áîëãîíäóãóí òàðûõûé áóëàêòàð ûðàñòàéò 

(Àáðàìçîí 1990, 305; Áàÿëèåâà 1972, 19-21; Ïîòàïîâ 1949, 122; Àòàíèÿçîâ 1990, 9 æ.á.). 

Кыргызтаануучу, профессор Э.Ж.Маанаев Газневийлер мезгили жана кыргыздар боюнча °т° 

кызыктуу маалыматты мисал катары келтирет: «…Бул чыгармада Ибн ал-Аср («Тарих ал-

Камаль») XI к. ТІндІк Афганистанда болгон айрым окуяларга токтолот да, Газневи султанына 

кызмат °т°г°н кыргыз (харгиз) эмирине к°ґІл бурган; кыргыздар Газневийлерге тиешелІІ 

аскер б°лІкт°рІн башкарган деп сІр°тт°йт» (Маанаев 1969, 11). Áåëãèëåé êåò÷І ìàñåëå, 

æîãîðóäàãû óëàìûøòàð êûðãûçäàðäûí æàíà ëàêàéëàðäûí ãàíà ôîëьêëîðóíäà ÷àãûëäûðûëàò. 

Îøîíó ìåíåí áèðãå, ýòíèêàëûê аталыштарда, æåð-ñóó ж.б. ýí÷èëІІ àòòàðûíäà, ìàòåðèàëäûê 

ìàäàíèÿòûíäàãû, ýëäèê òàðûõûé ôîëьêëîðäóí ìààëûìàòòàðûíäàãû îêøîøòóêòàð êûðãûçäàð 

ìåíåí ëàêàéëàðäûí ýòíостук êàëûïòàíóóсу áèð òàðûõûé êûðòûøòà °нІкк°нäІãІí ûðàñòàéò.  

Æîãîðóäà êåëòèðèëãåí ìààëûìàòòàðäûí æàíà ñàëûøòûðóó–ëàðäûí íåãèçèíäå ëàêàéëàð 

îðòî êûëûìäàðäûí ýðòå ìåçãèëäåðèíäå Áîðáîðäóê Àçèÿ (ÒІøòІê Сибирь, Ìîíãîëèÿ) æàíà àãà 

æàìààòòàø àéìàêòàðäà êûðãûçäàðãà æàíàøà áàéûðëàøûï, áóë ïðîöåññ àçûðêû ýòíостук- ìàäàíèé 

÷°éð°ä° êèéèíêè ìåçãèëäå äà óëàíãàíäûãûí àéãèíåëåéò. Â.Â.Áàðòîëьä ò°ì°íä°ãІä°é 

ìààëûìàòòàðäû êåëòèðåò: “…1045-æ. ðåæåá àéûíäà (1635-æ. 11-äåêàáðû, 1936-æ. 9-ÿíâàðû, áóë 

ìåçãèëäå Êàðàòåãèí àðêûëóó ê°÷Іï °òІІã° ìІìêІí ýìåñ áîëãîí) Êàðàòåãèí àðêûëóó Ãèññàðãà 12 000 

òІòІí êûðãûçäàð ê°÷Іï êåëèøòè. Áóë êûðãûçäàðäûí 12 æåòåê÷èñè (áèé) áîëóï, èñëàì äèíèí 

туткан ýìåñ. Àëàð êèéèíêè àéëàðäà Áàëõòûí °çáåê (ê°÷ì°í °çáåê) õàíû òàðàáûíàí êàáûë àëóóäà 

болушкан” (Кармышева 1952, 31). Áóë êûðãûç óðóóëàðû Êàðàòåãèí àéìàãûíà ойрот-êàëìàêòàðäûí 

êûñûìû àñòûíäà ê°÷Іï áàðûøêàí эле. Кыштын ызгаарында Каратегин аркылуу к°чІп °тІІг° 

табигый жактан мІмкІн болбосо, анда кыргыздардын бир б°лІгІ азыркы ТІштІк Тажикстандын 

аймагында 17-к. чейин эле жашагандыгы анык. Анда бул маселеде Э.Ж.Маанаевдин пикирин кабыл 

алууга болот (Маанаев 1969, 13-47). Á.Õ.Êàðìûøåâàíûí ïèêèðèíäå ëàêàéëàð áóë àéìàêêà ÕVI ê. 

æóðò êîòîðóï êåëèøêåí. ÌІìêІí, лакайлар кыргыздардын алгачкы толкуну менен бирге к°÷Іï 

келишкен деген жІй°лІІ ñóðîî êåëèï ÷ûãàò? Ëàêàéëàðãà æàìààòòàø áàéûðëàãàí áàðëàñ æàíà 

òІðêò°ðäІн курамдарында “овлади кыргыз” (тажикче – теги кыргыз) äåãåí óðóêòàð êåçäåøåò. Áóë 

ôàêòûëàð êûðãûçäàðäûí àòàëãàí àéìàêòàãû ýòíèêàëûê ïðîöåññòåí ÷åòòå êàëáàãàíäûãûí 

àéãèíåëåéò.  

Êûòàé Ýë Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãàíьñó ïðîâèíöèÿñû, Òèáåò Àâòîíîìèÿëóó ðàéîíäîðóíà 

æàìààòòàø æàøàãàí ëîáíîðëóêòàð (°çä°ðІí ëîïòóêòàð äåï àòàøàò) æàíà ñàðû óéãóðëàðäûí 

(þéãó  þãóð  óéãóð) òåãè, òèëè, ýòíèêàëûê ìàäàíèÿòû òІðêîëîãèÿ, ÷ûãûøòààíóó æààòûíäà 
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áèð êûéëà êûçûãóóëàðäû æàðàòûï êåëІІä°. Àðèéíå, áóë ýòíîñòîð òóóðàëó èçèëä°°ë°ð àêûðêû 

ìåçãèëäåðãå ÷åéèí ëèíãâèñ–òèêàëûê èëèêò°°ë°ðäІí àëêàãû менен чектелІІд°.  

×ûãûø òåãè òàáûøìàêòóó òóþëãàí ëîáíîðëóêòàðäûí æàíà ñàðû óéãóðëàðäûí òåãèíèí 

êûðãûçäàðãà æàêûíäûãûí äàëèëäåãåí àéðûì èçèëä°°÷Іë°ðäІí ýìãåêòåðè áàð (Òåíèøåâ 1964, 8; 

Ìàëîâ 1957(1), -С.5-6; Ìàëîâ 1957(2).-С.7). Анткени, àòàëãàí ýòíîñòîðäóн тегин, °çã°÷° тарыхый 

ëåêñèêàñûí èëèêò°° áàéûðêû êûðãûçäàðäûí òèëèí, òàðûõûí, ýòíîãðàôèÿñûí èçèëä°°ä°, àíûí 

àéðûì áàñêû÷òàðûí êàëûáûíà êåëòèðІІä° зор мааниси бар экендиги талашсыз. 

Ñàðû óéãóð, ëîáíîðëóêòàðäûí òèëäåðè õàêàñ, ÷óëóì, øîð, àëòàé òèëäåðèíèí òІíäІê 

äèàëåêòèëåðè ìåíåí áèðãå, òІðê òèëäåðèíèí ãåíåàëîãèÿëûê êëàññèôèêàöèÿñûíäà ÷ûãûø õóííó 

áóòàãûíûí òІíäІê ÷ûãûø óéãóð òàéïàñûíäàãû õàêàñ òîáóíà êèðåò (Äîíèäçå 1995, 459; Áàñêàêîâ 

1964, 345).  

Ñàðû óéãóðëàð. Áóë ýòíîñ ó÷óðäà Êûòàé Ýë Ðåñïóáëèêàñûíûí (ÊÝÐ) Ãàíьñó 

ïðîâèíöèÿñûíûí áàòûø òàðàáûíäàãû ×æàíьå æàíà Öçþöþàíь øààðëàðûíà æàìààòòàø 

жерлерди эзелтеден байырлап êåëèøåò. 1954-æ. ôåâðàëь àéûíäà óëóòòóê-àäìèíèñòðàòèâäèê 

(àâòîíî–ìèÿëûê óåçä) óêóêòàãû áàøêàðóó áèðäèãèíå ýý áîëóøêàí (Òåíèøåâ 1995, 345-346). Áàð 

ìààëûìàòòàð ñàðû óéãóðëàðäûí ñàíûíûí îí ìèґäåí àøóóí ýêåíäèãèí êàáàðëàéò. ×àðáàíûí 

íåãèçèí ìàë ÷àðáà÷ûëûãû ìåíåí äûéêàí÷ûëûê òІç°ò. 

Бул этноним кытай тилинде “юйгу” деп аталып, илимий адабияттарда “югур”, “угур”, àë 

эми илимий адабияттарда “сары уйгур” (сарыг югур) формаларында айтыла берет (Малов 1957, 3). 

Áåëãèëåé êåò÷І ìàñåëå, àéðûì òèë÷èëåðäèí ñàðû óéãóðëàðäû øèíæàґäûê óéãóðëàðäûí áèð 

á°ëІãІ äåãåí íåãèçñèç, èëèìäåí àëûñ òûÿíàêòàðû áàð. Áàéûðòàäàí æåðãèëèêòІІ êûòàé, òèáåò, 

ìîнãîëäîð ìåíåí æàìààòòàø æàøîî, òàìûðû òåðåґ êåòêåí ÷àðáàëûê-ìàäàíèé, òèëäèê алакалар 

ñàðû óéãóðëàðãà °ç òààñèðèí êàëòûðãàí. Êóð÷àï òóðãàí ýòíèêàëûê ÷°éð°íІí òààñèðèíåí óëàì 

ñàðû óéãóðëàðäûí áèð á°ëІãІ êûòàéëàøñà, áèð á°ëІãІ òèáåòòåøêåí æàíà ìîíãîëäîøêîí á°ëІãІ - 

“шира югур”, êûòàé÷à ñІéë°ã°íІ - “юйгу”, эне тилин сактап калгандары (байыркы кыргыз тилинде 

ñІéë°ã°íä°ðІ - О.К.) “сары уйгурлар” деп аталат (Тенишев 1962, 59-61). Íàòûéæàäà, òІïêІ òåãè 

áèð ýë ó÷óðäà °з ара кытай тили аркылуу баарлашып калышкан. Бул этникалык топ “ойлык” 

(°ð°°íäІê, òІçäІêòІê), “таглык” (тоолук, òîîäî æàøàãàíäàð) äåãåí ýêè ÷îï òàéïàãà á°ëІíІø°ò 

(Òåíèøåâ 1995, 346). Бул этностук топ кытай жыл баяндарында (Син Таншу) байыртадан 

ýñêåðèëåò. ÁåëãèëІІ ààëûì Ñ.Å.Ìàëîâ ñàðû óéãóðëàðäû IÕ ê. Áàòûø Êûòàéäàí, Áàòûø Ìîíãîëèÿ, 

Орхон жана Селенга дарыяларынын ортолуктарынан журт которуп келишкен деген òûÿíàãûí 

àéòàò (Ìàëîâ 1957, 3-4). Áàéûðêû °з тилин (кыргыз тилин) унутушпаган сары уйгурлар будда 

äèíèí òóòóíãàí êûòàéëàøêàí þéãóëàðäàí àéûðìàëàíûøûï, эзелки бабаларынын дини áîëãîí 

øàìàíèçìãå ê°áІð°°ê ìààíè áåðèøåò. Áóääèçìäèí àÿáàé °íІãІï-°сІп, êàëûïòàíãàí áîðáîðóíäà 

øàìàí äèíèíèí áІãІíêІ êІíã° ÷åéèí ñàêòàëûï êåëІІñІ ÷ûíäûãûíäà ýëå, илимдеги феноменалдуу 

ê°ðІíІø. Ñ.Å.Ìàëîâ талыкпай жыйнаган маалыматтарга таянып, ñàðû óéãóð òèëèí êûðãûç 

тилинин тарыхый эволюциялык °íІãІøІíІí (êàëûïòàíûøыíûí) àëãà÷êû ñòàäèÿñûíäàãû òèëèáè 

äåãåí æІé°ëІІ суроого келип токтолот (караґыз: Малов 1957, 7). Áóë èëèìèé íåãèçäІІ ïèêèðäè 

ý÷ êèì ò°ãІíä°é ýëåê. Òààíûìàë òІðêîëîã Ý.Ð.Òåíèøåâ áàéûðêû êûðãûç тилинин (“з” тили, ûçûê 

- àçàê æ.á.) ñàðû óéãóð òèëèíå òèéãèçãåí êІ÷òІІ òààñèðèíå ëèíãâèñòèêàëûê èëèêò°°ë°ðä°í óëàì 

æûéûíòûêêà êåëåò (Òåíèøåâ 1962, 65-66). Óøóë ýëå àâòîð ôóþé êûðãûçäàðû ìåíåí ñàðû 

óéãóðëàðäûí òèëèíäåãè ìûéçàì÷åíåìäІІ этногенетикалык жакынäûêòàðûíà òîêòîëóï °ò°ò 

(Òåíèøåâ 1966, 92-93). Ñ.Å.Ìàëîâ áàéûðêû æàçóó áóëàêòàðûíäàãû óéãóð òèëè ìåíåí ñàðû 

óéãóðëàðäûí òèëèí ñàëûøòûðûï êåëèï, àíûí áèðè ýêèí÷èñèíåí °ò° êåñêèí àéûðìàëàíàðûí, 

õðàìäàãû äèíèé ðèòóàëäàðäû °òê°рІІ÷І òèë êàòàðû ãàíà ïàéäàëàíûï êåëãåíäèãèí áåëãèëåï, 

áІãІíêІ øèíæàґ óéãóðëàðûíûí òèëèíåí (äèàëåêòèëåðèíåí) äà áèð òîï îáî÷îëîíóï òóðàðûí 

белгилейт. Автор бул тилди тарыхый бир этаптагы кыргыздашкан тил деген негиздІІ òûÿíàêêà 

êåëèï òîêòîëîò (Ìàëîâ 1957, 7).  

Îðòî êûëûìäàðäàãû (VIII-IÕ êê.) êûðãûç-óéãóð ìàìèëåëåðè èëèìèé àäàáèÿòòàðäà, 

áóëàêòàðäà êåíåí ÷àãûëäûðûëàò. Òîãóç-îãóç êîíôåäåðàöèÿñûíàí á°ëІíІï ÷ûêêàí óéãóðëàð (744-

ж) Борбордук Азияда (азыркы Монголиянын аймактары) кубаттуу мамлекет тІçІøê°í (Ãóìèëåâ 

1993, 145). Êûðãûçäàð óøóë óáàêûòòûí è÷èíäå óéãóðëàðãà ôîðìàëäóó ãàíà ê°ç êàðàíäû áîëóï 

òóðóøêàíäûãû áåëãèëІІ. 820-840 ææ. êІ÷ò°íã°í êûðãûçäàðäûí ñîêêóñó ìåíåí óéãóðëàð 

òàëêàëàíûï, І÷ áàãûòêà (Ãàíьñó, Òóðôàí, Ýäçèí-Ãîë) ÷åãèíèøèï, áàø êàëêàëàøêàí (Óðñòàíáåêîâ, 

×îðîåâ 1990, 97). Áîëæîëó, àçûðêû Ãàíьñó àéìàãûíà æóðò êîòîðãîí óéãóðëàðäûí àéðûì 

á°ëІêò°ðІí êûðãûçäàð °ç êóðàìûíà ñèґиришкен. Мында сары уйгурдардын тилинин кыргыз 

òèëèíå °ò° æàêûíäûãû äà äàëèëäІІ ìèñàë áîëî àëàò (ñàëûøòûðûґûç: Ìàëîâ Ñ.Å. ßçûê æåëòûõ 
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óéãóðîâ, Àëìà-Àòà, 1957). Îøîíó ìåíåí áèðãå, ñàðû óéãóð æàíà êûðãûçäàðäûí òèëäèê 

æàêûíäûêòàðû °ç àëäûí÷à àëãûëûêòóó èëèêò°°ë°ðã° àðçûéò. Êûðãûçäàðäûí æàíà ñàðû 

óéãóðëàðäûí óðóóëóê êóðàìäàðûíäàãû ýòíîíèìèÿëûê àòàëûøòàðäûí ïàðàëëåëäåðè ýґ ìààíèëІІ 

áóëàê áîëóï êûçìàò êûëàðû àíûê. Áóë ýòíèêàëûê òîïòóí êóðàìûíàí êåçèêêåí ýòíîíèìäåðäèí 

áàñûìäóó ê°ï÷ІëІãІíІí òåãè ÒІøòІê Сибирь, Ñàÿí-Àëòàé, Ìîíãîëèÿíûí ýòíèêàëûê-ìàäàíèé 

÷°éð°ñІ менен байланышкандыгын байкоого болот (Тенишев Э.Р. Этнический и родоплеменный 

ñîñòàâ íàðîäíîñòè þéãó//ÑÝ.1962.-№1). Ìèñàëû, сары уйгурлардагы “кыргыс” этнониминин 

ïàðàëåëåäåðè õàêàñ, òóâà, àëòàéëûêòàðäà, ìîíãîë òèëäІІ элдерде “кыргыс  хыргыс” 

ôîðìàëàðûíäà àéòûëûï, æàçûëûï êåëåò. Àíæèÿíû÷û (áàðãû)  àíæåґ//àíæåí (Ìàëîâ 1957, 14; 

Áóòàíàåâ 1990, 61), Ýðêå êàøêà (ìóґãóø)  ýðêåð, êîґóðàò (êûðãûçäûí èðè óðóóëàðûíûí áèðè)  

êîґðàò; ê°ìæІê - ñàðû óéãóðëàðäàãû óðóêòóí àòàëûøû. Ã.È.Ïîòàíèí áóë ýòíèêàëûê àòàëûøòûí 

÷ûãûø òåãèí ÒІíäІê Ìîíãîëèÿäàãû Êåì÷èê äàðûÿñû ìåíåí áàéëàíûøòûðàò (Ïîòàíèí 1893, 440-

443). Ý.Ð.Òåíèøåâ Â.Â.Áàðòîëьддун жазган маалыматтарына таянып, áóë óðóóíóí ÷ûãûø òåãèí 

êûðãûçäàðãà áàéëàíûøòûðàò (Òåíèøåâ 1962, 62). Êóëóí÷àê (ñàðû áàãûø), êóëóíòàé (ñàÿê)  

êóëóí (Òåíèøåâ 1962, 62). Ìàíàê (áàðãû, áóãó)  ìíàê\ìàíåê (Ìàëîâ 1957, 78; Òåíèøåâ 1962, 63). 

Îðãó (è÷êèëèêòåð óðóóëóê òîáóíäàãû èðè óðóóíóí àòàëûøû)  îðãå (Ìàëîâ 1957, 84), áàÿò (òåéèò) 

 ïàéåò (Ìàëîâ 1957, 85), ñîêîëîê (ìóíãóø)  ñîêàëûê (Òåíèøåâ 1962, 63). Ýòíîíèìäèí ïàðàëëåëè 

хакастардын курамынан “соххы” формасында кездешип, òåãè æàãûíàí 1703-æ. Æóíãàðèÿãà 

калмактар тарабынан к°÷ІðІëã°í ýíåñàéëûê êûðãûçäàðäûí òóêóìäàðû áîëóï ýñåïòåëåò. Áóë 

маселени хакас этнографы Â.Я.Бутанаев °ç èëèêò°°ë°ðІíä° áåëãèëåï æІð°ò (Áóòàíàåâ 1990, 60; 

2000, 123-145). Ñîêóëóê - Êûðãûçñòàíäûí ×Іé °ð°°íІíä°ãІ òîïîíèìèêàëûê àòàëûø êàòàðû äà 

áåëãèëІІ. Á°ã°æІ (êûòàé óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê)  ïåãåøè (Òåíèøåâ 1962, 63). 

Ýòíîíèìäèí ïàðàëëåëè õàêàñòàðäûí (õàêàñ-тубалар) курамынан “п°гечи” формасында кездешет. 

Õàêàñ-ï°ãå÷èëåð ýíåñàéëûê êûðãûç–äàðäûí òІç óðïàêòàðû ýêåíäèãèí õàêàñòàðäûí òàðûõûé 

ôîëьêëîðóíóí áåðãåí ìààëûìàòòàðû òàñòûêòàéò (Áóòàíàåâ 1990, 260). Ñóëäóç (ìóíäóç óðóóñóíóí 

êóðàìûíäàãû óðóê)  солтус. Этностук аталыш эрте орто кылымдардагы монголдордун жана 

êå÷êè ê°÷ì°í-°çáåê óðóóëàðûíûí êóðàìäàðûíàí ýñêåðèëåò (Òåíèøåâ 1966, 63-65). Áàãà÷û (ìóíãóø 

óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê)  ïàãëûê (Ìàëîâ 1957, 63). Кыргыз каганатынын территориясы жана 

æàґû áàñûï àëûíãàí æåðëåð àéìàêòûê-àäìèíèñòðàòèâäèê áàøêàðóó áèðäèêòåðèíå - “багтарга” 

á°ëІíã°íäІãІ áåëãèëІІ. Áàéûðêû êûðãûç ìàìëåêåòè àäìèíиñòðàòèâäèê-àéìàêòûê æàêòàí àëòû 

бирдикке (“баг”) б°ëІíã°íäІãІ òóóðàëó äàðåêòІІ ìààëûìàòòàð áàð (Êûçëàñîâ 1965, 39) Бул 

маалыматтар рун жазма эстеликтеринде да чагылдырылат. Таанымал тІðêîëîã-ààëûì 

Ý.Ð.Òåíèøåâ áóë àéìàêòûê-áàøêàðóó òåðìèíèíèí áàéûðêû ìîíãîë ýìåñ, áàéûðêû êûðãûç 

тилинен келип чыккандыгын далилдеген тыянагын эбак эле айткан (караґыз: Тенишев 1962, 63). 

Ñ.Å.Ìàëîâ áóë òåðìèíäè Õàêàñ-Ìèíóñèí îéäóґóíäàãû, Òóâàäàãû ðóíèêàëûê æàçóóëàðäàãû 

óðóóëóê áèðäèêòåðäèí á°ëІíІøІíІí àòàëûøû êàòàðû êàðàéò (Òåíèøåâ 1962, 64). Òóìàí÷û 

(íàéìàí óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê)  òóìàí, øàðòòûê æîðó (æîðó)  øàðòåü (Òåíèøåâ 1962, 

64), îòóç óóë (è÷êèëèêòåð óðóóëóê òîáóíóí °êІëä°ðІ îґ жана сол канат кыргыз урууларын “отуз 

уулдар” деп аташары маалыì)  îãëàí (Òåíèøåâ 1962, 64).“Отуз оглан” термини Таластан 

òàáûëãàí ðóíèêàëûê æàçóóëàðäà äà бар (Æóìàãóëîâ 1963, 5). Ìûíäàí ñûðòêàðû, óøóë ýëå 

эпитафиялык жазма эстеликтерде “агулт” (Ак уул - ãåíîíèì), “кара чор” (Кара чоро - ãåíîíèì) 

êûðãûçäàðäûí áàéûðêû òåãèí èëèêò°°ä° áààëóó äàëèë êàòàðû êûçìàò êûëàт. Óðàíõàé 

(òûíûìñåéèò óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê)  îðàíãàò; - ò ìІ÷°ñІ ìîíãîë òèëäІІ ýëäåðäå ê°ïòІê 

маанини берет. “Уранхайлар” (урянхай) деген ат менен монголдордо бІãІíêІ òóâàëàð æàíà àëàðãà 

òóòóìäàø ýëäåð áåëãèëІІ áîëãîí. ßêóòòàð àéðûì ñàëòàíàòòóó ó÷óðëàðäà °çä°ðІн “уранхай-

сахалар” деп аташары белгилІІ. Бул термин («уранхай») монгол тилинде “тІíäІк тарапта, 

табияты суук аймактарда жашаган элдер, уруулар”, “биздин тилди тІøІíá°ã°íä°р” деген маанини 

òóþíòàò (Íèêîëàåâ 1973, 194-195). Òåìèð (áàñûç)  òåìèðò æ.á.ó.ñ. (Ìàëîâ 1957, 116).  

Æîãîðóäà êåëòèðèëãåí ìèñàëäàð, °зã°÷° этностук аталыштардагы салыштыруулар òåðåґ 

ýòíîãåíåòèêàëûê æàíà ýòíîìàäàíèé àëàêàëàðäû àíûêòàðû áûøûê. Ý.Ð.Òåíèøåâ ñàðû 

óéãóðëàðäûí êóðàìûíäàãû óðóêòàðäûí áåøòåí áèð á°ëІãІí êûðãûç óðóêòàðû, ал эми сары 

óéãóð, хакастардын уруулук курамдарын байыркы кыргыздардын этностук элементтери тІç°ò 

äåãåí òûÿíàêêà êåëåò (Òåíèøåâ 1962, 65). Иликт°°ë°ðІáІçä° ñàðû óéãóðëàðäûí êóðàìûíäàãû 

óðóêòàðäûí áàñûìäóó á°ëІãІ ìåíåí êûðãûç óðóó-урук аталыштарындагы этногенетикалык 

æàëïûëûêòàð àíûêòàëäû. Ìûíäàí ñûðòêàðû, àéðûì ñàðû óéãóð ýòíîíèìäåðèíèí àíàëîãäîðó 
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áІãІíêІ òóâà, õàêàñ æàíà àëòàéëûêòàðäûí óðóóëóê êóðàìäàðûíàí êàéòàëàíàò (Âàéíøòåéí 1972, 

34; Áóòàíàåâ 1990, 167). Бул мисалдар сары уйгурлардын этностук негизинин байыркы 

êûðãûçäàð, Ñàÿí-Àëòàé æàíà àãà æàìààòòàø àéìàêòàð ìåíåí òІç áàéëàíûøûí ÷àãûëäûðàò. 

Ñàðû óéãóðëàð êІíä°ëІê êîëäîíãîí ëåêñèêàíûí àéðûìäàðûíà òîêòîëóï °ò°ëІ. Ìèñàëû, 

“чанту” кытай тилинде “чань” - ÷àëìà, “тоу” -áàø. Êûòàéëàð ×ûãûø ÒІðêñòàíäûí òІðê òèëäІІ 

мусулмандарын “чаньту” - “чалма кийгендер” деп аташканы маалым (Малов 1957, 140). 

Òàæèêñòàíäûê êûðãûçäарды (Мургаб кыргыздары) “бий тоо”, “халфа тоо”, “кІн тоо” ж.б. урук 

àòòàðû ó÷óðàéò (Àáðàìçîí 1990, 24). Солто уруусунда “кІн туу”, “ай туу” деген этнонимдер бар 

ýêåíäèãè áåëãèëІІ. Ìèñàëû, àé òóó (àé òîó) - “ай баш, àé òàìãàíû àëûï æІðІІ÷Іë°р” маанисин 

àíûêòàøû ìІìêІí. Àíòêåíè, бул уруулук энтамгага байланыштуу «ай тамгалуу солто уруусу» деп 

аталары маалым. Ушул эле уруунун курамында “тата” аттуу уруктун аталышы бар. Сары уйгурлар 

учурда тангуттарды (тибеттиктерди) “тат” деп аташат. Орто кылымдар мезгилинде “тат” деген 

òåðìèí ìåíåí ìóñóëìàí äèíèí êàáûë àëà ýëåê óéãóðëàð æàíà ïåðñòåð àòàëûøêàíûí òàðûõûé 

áóëàêòàð òàñòûêòàéò (Ìàõìóä Êàøãàðè, Èíäåêñ-ñëîâàðь, 1967, 252; ÄÒÑ, 541). Êûðãûçäûí áàðãû 

уруусунда “арык”, бугу уруусунун курамында “арык тукуму” аттуу ири óðóêòàð áàð. Ñàðû 

óéãóðëàðäà áóë ñ°çäІн биринчи мааниси “таза”, “жакшы, абдан жакшы” деп тІøІíäІðІëñ°, ýêèí÷è 

мааниси “кытайлардын бийлигин тааныган мусулман тІðêò°р” дегенди туюнтат. Мисалы, àðûã 

òåë - òІðê, óéãóð òèëè æ.á. (Ìàëîâ 1957, 18).  

Ìûíäàí ñûðòêàðû, êûðãûç òèëèíäåãè àéðûì òåðìèíäåð ñàðû óéãóð òèëèíäå ò°ì°íä°ãІч° 

÷å÷ìåëåíåò: Ìèñàëû, òåґèð  òåґèð, åë÷è  øàìàí, êàéðàí  ñîíóí, ê°ґІë  æІð°ê, êóðòêà-êåìïèð  

куртка кемпир ж.б. Лейлектик кыргыздар “бир аздап”, “бир аз” деген с°çäІ “бичи-бичи”\\”пичи-

пичи” деп аташары маалым. Бул с°з сары уйгурларда “пыча-пыча”, туваларда “биче-биче” 

формаларында жогорудагыдай эле мааниде айтылат (Малов 1957, 19; Òóâèíñêî-ðóññêèé ñëîâàðь, 

1968, 105) Áóë ýòíîñòóí ëåêñèêàñûíäà õàêàñ òèëèíå æàêûí ê°ïò°ã°í ïàðàëëåëäåð áàð. Ìèñàëû, 

åï÷è àÿë, èíåê\åíåê - óé, êàéðàêàí - êûìáàòòóó æ.á. Â.ß.Áóòàíàåâ ýíåñàéëûê êûðãûçäàð 1703-ж. 

Жунгар хандыгы тарабынан к°÷ІðІëã°íã° ÷åéèí Ìèíóñèí îéäóґу “Кыргыз жергеси”, “Кыргыз 

°ëê°ñІ” менен катар Хоорай, Õîíãîðàé ìàìëåêåòè äåï àòàëãàí äåãåí ê°ç êàðàøûí àéòûï êåëåò 

(Áóòàíàåâ 1990, 7-37). ÁІãІíêІ сары уйгурлардын курамында “хор” аттуу урук бар экендиги 

êàòòàëãàí (Òåíèøåâ 1962, 64). Ал эми “Хонграй” - ñàðû óéãóð òèëèíäå êàðãà ñûìàë ÷îґ êàíàòòóóíó 

òóþíòàò (Ìàëîâ 1957, 37). Óøóë ýòíîñ æàøàãàí àéìàêòà Ñîґ-Ê°ë, Ñ°ãІò-Ê°ë àòòóó äàðûÿëàð áàð. 

Áóë ýí÷èëІІ àòòàð Êûðãûçñòàíäà ê°ëäІí, æåðäèí àòàëûøòàðû êàòàðû áåëãèëІІ. 

Ëîáíîðëóêòàð. Ëîáнîð ê°ëІ æàíà ага жанаша æàøàãàí òàáûøìàêòóó ýë ñàÿêàò÷ûëàðäû, 

ãåîãðàô, òèë÷èëåðäè ýáàêòàí êûçûêòûðûï êåëåò. Áóë àéìàêòûí æàøîî÷óëàðû °çä°ðІíІí æàøîî 

óêëàäû, òèëè æàãûíàí áàøêà ýòíîñòîðäîí êåñêèí àéðûìàëàíûï òóðàò (Ïðæåâàëьский 1967, 1). 

Ëîáíîðëóêòàðдà àëãà÷, Í.Ì.Ïðæåâàëьñêèé áîëóï, àëàðäûí æàøîî òóðìóøóí, êààäà-ñàëòûí, àéðûì 

°çã°÷°ëІêò°ðІ æ°íІíä° æàçûï êàëòûðãàí (Àñàíàëèåâ 1967, 48, 77-79). Ñàÿêàò÷û áóë ýëäèí òåãèí 

ìîíãîë-êàëìàêòàðãà æàêûí êàðàãàí. Àë ýìè Ì.Â.Ïåâöîâ ëîáíîðëóêòàð ÒІíäІê æàíà Áàòûø Êàøêàð 

òàðàïòàí êåëãåíäèãèí áåëãèëåéò (Ïðæåâàëьñêèé 1947, 1). Ëîá-Íîðäó òІðêîëîã àäèñòåðäåí àëãà÷ 

Ñ.Å.Ìàëîâ èçèëäåï, ÷àðêëûê æàíà ìèðàíäûê ëîïòóêòàðäûí òèëè, ÷ûãûø òåãè êûðãûçäàðãà æàêûí 

деген алгачкы гипотезаны айткан. Тактап айтканда, автор бІгІнкІ ëîáíîðëóêòàðäûí òèëè ñàðû 

óéãóðëàðäûí òèëè ìåíåí áèðãå, áàéûðêû êûðãûç òèëèíèí íåãèçè äåãåí æûéûíòûêêà êåëãåí 

(Ìàëîâ 1957, 5). Э.Ж.Маанаев °з иликт°°л°рІнд° С.Е.Маловдун к°з карашын колдоо менен бирге, 

лобнорлуктарды кыргыздардын бир б°лІгІ деген тыянагын айтып келет (Маанаев 1969, 15-16). 

Ëîáíîðëóêòàðäûí òèëèí èëèêò°°íІí êûðãûç òèëè І÷Іí ìààíèëІІëІãІн С.М.Абрамзон да баса 

áåëãèëåãåí (Àáðàìçîí 1990, 67). Êûðãûç ëèíãâèñòåðèíåí Ү.Àñàíàëèåâäèí êûðãûç-ëîáíîð òèëäåðèí 

салыштырып изилдеген монографиялык алгылыктуу эмгегин белгил°°ã° áîëîò (Àñàíàëèåâ 1967, 5-

7). Ý.Ð.Òåíèøåâ ñîґêó èëèêò°°ë°ðІíä° ëîáíîð òèëè àéðûì °çã°÷°ëІêò°ðІ æàãûíàí êûðãûç òèëèíå 

°ò° æàêûí ýêåíäèãèí áàñà áåëãèëåéò (Òåíèøåâ 1966, 98). Í.À.Áàñêàêîâ, Ý.Ð.Òåíèøåâäåðäèí 

ïèêèðëåðèíäå êûðãûç òèëè êûï÷àê òèëäåðèíèí òààñèðèí êІ÷òІІ àëãàí. Àëòàé òІðêò°ðІ ìåíåí óçàê 

óáàêûò áîþ òèëäèê àëàêàëàð æІðã°í. Íàòûéæàäà, áóë òèëäåð ìåíåí °ç àðà êàòíàøòàðäàí óëàì, 

äèàëåêòèëåð òèáèíäåãè îðòî êûðãûç òèëè калыптанган. Бул тилди алып жІрІІчІл°рдІн реалдуу 

°êІëä°ðІ катары лоптуктарды кароо зарыл. Э.Р.Тенишев лоптуктар ХIV-ÕV êê. Ê°÷Іï êåëãåí 

êûðãûç-алтай урууларынын негизинде калыптанган этнос деген к°з карашын айтат (Тенишев 1995, 

11). Áóë ê°ç êàðàøòû àâòîð °çІíІí ñîґêó èëèêò°°ë°ðІíä° àíäàí àðû °íІêòІðã°н. Лоп – кыргыздын 

нойгут уруусу жашаган жер катары эпостун к°п эпизоддорунда эскерилет. Лобнор деп монголчо 

аталышынан айырмаланып, Кашкардын тІрк тилиндеги жергиликтІІ калкы бул к°лдІ "Лоп" деп 

аташкан. Эпосто ушул аты сакталып калган. Бул жерлерди XVI-XVIII кк. нойгут уруусу да мекен 
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кылганы тарыхта белгилІІ («Манас». Энциклопедия, Т.I, 383-384). Изилд°°чІл°р «Манас» эпосунда 

«Лоп» топоними 14 ирет кездешерин белгилешет (Исаев, Сыдыков, 1995, 23-24). Жер-суу аттарынын 

эпостук чыгармаларда °т° жыш кездешиши капысынан эле эмес. Бул маалыматтар кыргыздардын 

аталган аймакта узак мезгилден бери карай байырлап келгендиктерин, жергиликтІІ этникалык-

маданий ч°йр° менен тыгыз алакада болушкандыгын ырастайт. Àðèéíå, áóë ýòíîñòóí 

(лобнорлуктардын) кыргыздар менен тектик жалпылыгы, ýòíîãðàôèÿñû, ýòíèêàëûê òàðûõû, 

òàðûõûé ëåêñèêàñû жигердІІ èëèêò°°л°рг° àðçûéò.  

Æîãîðóäàãû ìààëûìàòòàð êûðãûçäàðäûí ëàêàé, ñàðû óéãóð, ëîáíîðëóêòàð ìåíåí òåðåґ 

òàðûõûé ýòíîãåíåòèêàëûê æàíà ýòíîìàäàíèé áàéëàíûøòàðûí òàñòûêòàðû øåêñèç. Àòàëãàí 

этностук топтордун тилин, òàðûõûí, ýòíîãðàôèÿñûí èëèêò°° êûðãûçäàðäûí îðòî êûëûìäàãû 

òàðûõûí, тарыхый тилинин (лексикасынын) °íІãІøІíІí àéðûì áàñêû÷òàðûí êàëûáûíà 

êåëòèðІІä° ìààíèñè çîð. Àíòêåíè, ëàêàéëàðäûí, °çã°÷° ñàðû óéãóð æàíà ëîáíîðëóêòàðäûí òèëèíäå, 

êààäà-ñàëòòàðûíäà áàéûðêû êûðãûçäàðãà òààíäûê ê°ï òàðûõûé-ýòíîãðàôèÿëûê ìààíèëІІ 

элементтер сакталып келет. Мындан сырткары, колдо бар маалыматтар, тарыхый-этнографиялык, 

лингвистикалык жалпылыктар кыргыздардын аталып °тк°н аймактарда байыртадан эле жашап 

келгенин, кыргыздардын жергиликтІІ этностук-маданий ч°йр°г° тийгизген таасирин 

чагылдырары анык. 
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тувалар, хакастар, алтайлыктар 

 

 

Кыргыздардын Саян-Алтайдын этностук жана маданий ч°йр°сІ менен тереґ байланыштары 

илимий адабияттарда, фольклордун маалыматтарында, санжыраларда, тарыхый булактарда 

чагылдырылып келет. Кыргыздардын этногенези жана этностук тарыхынын башаты, дегеле 

кыргыздардын теги Борбордук Азия (Саян-Алтай, Монголия) менен тереґ байланышкан. Ошону 

менен бирге, кыргыздар Саян-Алтай аймагы гана эмес, Чыгыш ТІркстан, Монголия жана Тибеттин 

аймагындагы элдер менен эзелтеден этностук алакаларда болуп келгендиги ырас (Абрамзон 1960, 

1). Саян-Алтай аймагы, анын калкы, андагы тарыхый-археологиялык эстеликтер, фольклору, 

лингвистикасы, байыркы жана орто кылымдардагы Кыргыз мамлекети жана кыргыздар, алардын 

бул аймак менен тарыхый-этностук алакалары изилд°°чІл°рдІ Іч кылымдай (XVIII к. биринчи 

чейрегинен тартып) убакыттан бери кызыктырууда. Биринчиден, Саян-Алтай ч°лк°мІнІн калкы, 

этногра–фиясы, археологиясы ж.б. тарыхый эстеликтер бул аймак Россия империясына 

каратылгандан соґ, атайын ж°н°тІлг°н чалгындоо-илимий экспедициялардын, атайын жолдомо 

менен барган ар тІрдІІ чиндеги кызматкерлер, дин, аскер адамдарынын такай назарына алынган. 

Алгачкы этнографиялык илимий материалдар 1721-1722-жж. Д.Г.Мессершмидт, андан соґку 1733-

1743 -жж. академиялык экинчи Сибирдик экспедициясынын катышуучулары Г.Ф.Миллер, 

И.Г.Гмелин, И.Э.Фишер жана Я.И.Линденаулар тарабынан жыйналган. Бул экспедициянын бирине 

(1721-1722 -жж.) теги швед, полтавалык аскер туткуну Ф.И.Страленберг да жигердІІ катышканы 

белгилІІ. Сибирь элдери, анын ичинде кыргыздар ж°нІнд° маалыматтарды Г.Ф.Миллер илимий 

ч°йр°г° сунуш эткен. Андан соґку академиялык илимий экспедицияга П.С.Паллас жана И.Г.Георги 

(1771-1772 -жж.) катышкан. XIX к. биринчи жарымында Минуса (Хакасия) ойдуґуна Г.И.Спасский, 

А.Â.Степанов, Н.А.Костров ж.б. этнографиялык °ґІтт°гІ абалкы иликт°°л°рдІ жІргІзІшк°н. Булар 

илимий ж.б. адабияттарда кенен чагылдырылганы маалым. Саян-Алтайдын этнографиясын °зІнІн 

байыркы бабаларынын (финн-угор уруулары) мекенин издеп келген финн окумуштуусу 

М.А.Кастрен (1847-ж.) талыкпай, °т° жигердІІлІк менен изилдеген. Тува аймагы жана Монголия 

боюнча А.М.Позднеев, Г.Н.Потанин, И.Н.Березин, Г.Е.Грум-Гржимайло, Â.Л.Попов, Е.К. Яковлев, 

Ф.Я.Кон ж.б. изилд°°л°рІ белгилІІ. Алтайлыктардын этнографиясын христиан кечили 

Â.Я.Âербицкий (1893-ж.) талыкпай изилдеген. Албетте, бул кенен аймак жана анын тарыхы, 

этнографиясы боюнча атактуу чыгыштаануучу, христиан кечили Н.Я.Бичуриндин (Иакинф) илим 

ІчІн сиґирген зор эмгегин белгилей кетІІ зарыл. Ал эми Â.Котвичтин алтай Ій-бІл°сІн° кирген 

тилдер жана алардын байланышы боюнча жазган илимий чыгармасы да тІркологияда актуалдуу, 

ары баалуу эмгек бойдон калууда. 

Кыргыздар, алардын этногенези, этномаданий байланыштары боюнча толук кандуу 

иликт°°л°р Н.А.Аристовдун калемине таандык. Ошол эле учурда Саян-Алтай ч°лк°мІнд°гІ 

калктардын тарыхын, этнографиясын изилд°°нІ жана аны иликт°° усулун атактуу чыгыштаануучу 

Â.Â.Радлов жаґы сапаттык деґгээлге к°т°рдІ. Н.Г.Потанин, Н.М.Ядринцев, А.Â.Адрианов, 

Н.Н.Козмин ж.б. баалуу маалыматтарды илим ч°йр°сІн° сунуш этишти. Хакастын алгачкы 

профессорлору Н.Ф.Катанов, С.Д.Мойногашевдер бул ч°лк°мдІн калктарынын тарыхы, 

этнографиясы, фольклору боюнча ат к°т°ргІс эмгектерди жаратышкан. Бул авторлордун 

эмгектери аталган ч°лк°мдІн тарыхы, этнографиясы, фольклору боюнча °т° маанилІІ булактар 

бойдон калууда.  

Байыркы рун сымал тІрк жазуу эстеликтери ж°нІнд° С.У.Ремезов (XVII к. аяк чендери), 

Д.Г.Мессершмидт, Д.И.Страленберг (1721-1722-жж.), Â.А.Адрианов (1881-ж.), Н.М.Ядринцев, 

Г.Ю.Клапроттор илим ч°йр°сІн° эґ алгачкы пикирлерин айтышкан. Эстеликтер Â.Â.Радлов жана 

Â.Томсен тарабынан чечмеленип, окулуп чыккандыгы илимде белгилІІ. 1889-ж. Â.А.Каллаур жана 

мугалим Р.Гастев Таластан рун сымал алты кыргыз жазуу эстелигин табышат. 

Ириде, кыргыздар жана «Манас» эпосу ж°нІнд°гІ Ч.Ч.Âалихановдун илимий 

маалыматтары °зг°ч° иликт°°л°рг° арзыйт. ХХ к. тІркологдор П.М.Мелиоранский, С.Е.Малов, 

И.А.Батманов, Â. Насилов, А.Н.Кононов, Н.А.Баскаков, А.М.Щербак, С.Г. Кляшторный, С.Сыдыков, 

И.Кормушин, Д.Д.Âасильев ж.б. Орхон-Энесай эстеликтерин изилд°°г°, грамматикалык, 

фонетикалык жана лексикалык °зг°ч°лІкт°рІн тактоого чыйыр салышкан. 

Советтик доордо Саян-Алтайдын, Чыгыш ТІркстандын, Орто Азиянын ж.б. калкынын 

тарыхын, этнографиясын иликт°° туруктуу жолго коюлган эле. Саян-Алтайдын, Монголиянын, 
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Чыгыш ТІркстандын (Батыш Кытай жана ага чектеш жерлер), Орто Азия (лакайлар, катагандар, 

коґураттар, курамалар ж.б.) этностук ч°йр°сІнІн тарыхы, этнографиясы, тилдери, топонимиясы, 

диний-философиялык к°з караштары фундаменталдуу эмгектерде чагылдырыла баштайт. 

Â.Â.Бартольд, А.Н.Бернштам, Н.А.Аристов, Б.Солтоноев, С.М.Абрамзон, Б.Юнусалиев, Л.П. 

Потапов, С.Â.Âайнштейн, Â.И.Дулов, А.Н.Кононов, С.Е.Малов, Н.А. Батманов, Р.Г.Кузеев, 

Л.П.Потапов, С.Â.Âайнштейн, С.Â.Руденко, С.Â.Киселев, Н.А.Баскаков, Анвар Байтур, 

Л.А.Евтюхова, Б.М.Юнусалиев, Б.Орузбаева, Ї.Караев °ґдІІ тарых, тІркология илимдеринин 

корифейлеринин эмгектери жарыкка чыкты. 

Кыргыздардын Саян-Алтай, Чыгыш ТІркстан (Батыш Кытай жана ага чектеш жерлер) ж.б. 

этностук-маданий ч°йр°сІ менен байланышында Н.А.Аристов, Â.Â.Бартольд, Â.Â.Радлов, 

А.Н.Бернштам, Б.Солтоноев, Ї.К.Караев, Д.Г.Савинов, А.Абдыкалыков, И.Б.Молдобаев, 

Â.Я.Бутанаев, С.Е.Малов, Э.Р.Тенишев, Ю.С.Худяков, А.Боронов, С.Т.Кайыпов, М.Толубаев, 

Ж.К.Сыдыков ж.б. изилд°°чІл°рдІн эмгектеринин зор мааниси бар. И.Б.Молдобаев «Манас» ж.б. 

кенже эпостордун материалдарынын негизиндеги тарыхый-этнографиялык, фольклордук 

иликт°°л°рІ, Â.Я.Бутанаевдин хакастардын ж.б. теги, этнографиясы, материалдык, руханий 

маданиятынын ІлгІл°рІ, археолог Ю.С.Худяковдун Саян-Алтайда, Монголияда жана 

Кыргызстандын аймактарында, уюштурган илимий экспедициялардын маалыматтары, фольклорчу 

С.Абдракуновдун салыштырмалуу иликт°°л°рІнІн, С.Алымкулованын кыргыздардын жана 

алтайлыктардын этнография–сына багышталган диссертациялык эмгектеринин илимдеги мааниси 

зор. Ата мекендик белгилІІ тІркологдор Б.М.Юнусалиев, Ж.Мукамбаев, Б.Ї.Орузбаева, 

М.Толубаев, С.Садыков, У.Жусупакматов, С.Кудайбергенов, Ж.К.Сыдыков, И.Абдувалиев, А.Боронов, 

Т.Абдракунов, С.Т.Кайыпов ж.б. кыргыздардын ТІштІк Сибирдин тІрк тилдІІ элдери менен болгон 

байланыштарын лингвистикалык иликт°°л°рдІ жІргІзІшІп, алар тарабынан илимге маанилІІ, 

фундаменталдуу проблемаларды чагылдырган эмгектер сунуш этилди. Кыргыздардын энтамгалары 

жана аларды илим ч°йр°сІн° сунуш этІІ Â.Â.Радлов, С.М.Абрамзон, М.К.Âинников, Б.Солтоноев, 

О.К.Каратаевдин ж.б. эмгектеринде ишке ашырылган. Ал эми сары уйгурлар (сарыг югур), 

лобнорлуктар (лоптуктар), лакайлар боюнча Â.П.Магидович, Í.À.Àðèñòîâ, È.Ï.Ìàãèäîâè÷, 

Í.Ã.Ìàëëèöêèé, À.Ê.Ïèñàð÷èê, Áóðõàí-óä-Äèí õàí-è Êóøêåêè, Ф.И.Лютко, Ä.Í.Ëîãîôåò, À.Ïàíêîâ, 

À.Áîðèñ, À.Ï. Õîðîøêèí, Í.È.Ãðîäåêîâ, Â.Â.Бартольд, Сîâåò äîîðóíäàãû ê°ðІíІêòІІ òàðûõ÷û-

тІркологдор С.Е.Малов, Э.Р.Тенишев, Ì.Å.Ìàññîí, Э.Ж.Маанаев, Á.Õ.Êàðìûøåâà, Ê.Ø.Øàíèÿçîâ, 

К.И.Петров, тилчи Ү.Асаналиев ж.б. эмгектеринде кыргызтаануу ІчІн зарыл маалыматтар 

камтылган. 

Кыргыздардын Саян-Алтай, Чыгыш ТІркстан (Батыш Кытай жана ага чектеш жерлер), 

Орто Азия (лакайлар, катагандар, курамалар, каракалпактар ж.б.), ТІштІк Урал (башкырлар ж.б.) 

ч°лк°мІ менен этномаданий байланыштарын иликт°°д° С.Атаниязов, Н.А.Алексеев, Реми Дор, 

С.Сыдыков, Т.К.Чороев (Чоротегин), Â.Â.Радлов, Â.Томсен, С.Е.Малов, Ї.К.Караев, 

И.Б.Молдобаев, С.Г.Агаджанов, Ахмед Ташагыл, А.Аннанепесов, Ю.Â.Бромлей, С.Г.Кляшторный, 

Г.И.Донидзе, Т.Жанузаков, Б.Аманалиев, Â.С.Âиноградов, Ш.Жапаров, Н.А.Басилов, 

Â.М.Жирмунский, Т.Баялиева, Э.Абдылдаев, Н.Н. Чебоксаров, Ю.А.Зуев, С.А.Токарев, 

Е.И.Кычанов, Ф.Короглу, К.К.Юдахин, Â.П.Юдин, Т.Жанузаков, Б.Кумеков, К.Сейдакматов, 

М.Кафесоглу, Мустафа Калкан, Â.А.Никонов, Д.Е.Еремеев, Р.Сарыпбеков, Р.Г.Кузеев, 

С.Ї.ЇмІрзаков, Ж.К.Сыдыков, А.Â.Суперанская, Ф.С.Цаплин, М.Ч.Кожобеков, Ю.Б.Симченко, 

Мехмед Кылдыроглу, С.Алымкулова, К.Айдаркулов, Э.Ж.Маанаев, О.Т.Молчанова, Решат Генч, 

Р.Шаниязов, Б.М.Жумабаев, С.Т.Кайыпов, К.Ташбаева, И.Абдувалиев, Т.Н.Берков, Д.Д.Âасильев, 

К.Султанов, Д.Айтмуратов, Т.Жданко, К.Ш.Табалдиев, Т.Асанов, Р.Жолдошев, Монгуш Кенин 

Лопсан, Â.П.Дулов, С.Е.Каташ, Т.Абдракунов, А.Алымбаев, М.Толубаев, Т.О.Бейшеналиев, 

Р.А.Агеева, А.Д.Грач, С.С.Губаева, Г.М.Âасильевич, А.Арзыматов, Р.Г.Керейтов, Б.Кебекова, 

Р.З.Кыдырбаева, Т.М.Михайлов, А.А.Боронов, Т.Бертагаев, Â.П.Дьяконова, М.И.Боргояков, 

Ч.Жумагулов ж.б. жІргІзг°н изилд°°л°рІнІн жана эмгектеринин тарыхнаамалык мааниси зор.  
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5.1. Кыргыздардын жана алтайлыктардын 

этномаданий байланыштары 

 

Кыргыз жана алтайлыктардын этногенетикалык жана этномаданий алакаларын изилд°°чІ-

адистердин монографиялык эмгектери, бул багыттагы тарыхый-лингвистикалык материалдар, 

фольклордук, элдик санжыралык маалыматтар ырастайт. Ата мекендик жана чет °лк°лІк 

окумуштуулар тарабынан классификациялык белгилери боюнча кыргыз тили алтайлыктардын 

(тІштІк алтайлыктар) тилине теги жакындыгы аныкталып, тІрк тилдеринин генеалогиялык 

б°лІнІІсІнд° чыгыш хунну бутагындагы °зг°ч°л°нг°н кыргыз-кыпчак тобун тІз°рІ иликтенген 

(Баскаков 1964, 245; Языки мира: Тюркские языки, 1995). Кыргыз жана алтайлыктардын (тІштІк 

алтайлыктар) тилдик жалпылыгы ата мекендик илимде абалкы ирет таанымал кыргыз 

окумуштуусу Б.М.Юнусалиевдин эмгектеринде кенен чагылдырылган. Кыргыздардын жана 

алтайлыктардын тилин бириктирген белгилер жалпы негиздІІ бир тилдик ч°йр°д°, Алтай ч°лк°мІ 

жана ага чектеш аймактарда °нІгІп, этностук жана тилдик жалпылыктар I миґ жылдыктан кеч 

эмес мезгилдерде эле калыптанган (Юнусалиев 1956, 19-45; Абрамзон 1960, 2). Бул к°з караштар 

соґку мезгилдердеги иликт°°л°рд° бекемделип келе жаткандыгын белгил°°бІз зарыл. 

Алтайлыктар тилдик, маданий-этностук °зг°ч°лІгІ жагынан айырмачылыгы бар эки топко 

б°лІнІш°т. ТІштІк алтайлыктар: теленгитер, алтай кижи, т°°л°ст°р, майма кижилер (маймалар); 

тІндІк алтайлыктар: тубалар (туба кижи), челкандар (куу кижи), кумандылар, шорлор (караґыз: 

Потапов, 1969, 21-22). ТІндІк жана тІштІк алтайлыктардын этнографиялык °зг°ч°лІкт°рІ Саян-

Алтайдын бир топ айырмаланган материалдык жана табигый-географиялык шарттарында 

калыптанган. ТІштІк алтайлыктардын этнографиялык °зг°ч°лІгІ, жашоо шарты к°чм°н жана 

жарым к°чм°н турмушка ыґгайлашса, тІндІк алтайлыктар турмуш шарты к°п кылымдар бою ж°° 

жІрІп аґчылык жасоого, балыкчылык, кетмен дыйканчылыгы, жыйноочулук турмушка 

калыптанып калышкан. Алтайлыктардын эки тобунун ортосунда Ій жана анын жасалгаларында, 

кийим-кечесинде, элдик оозеки чыгармачылыгында, к°рк°м °н°рІнд°, нравасында, каада-

салттарында, диний ишенимдеринде бІгІнкІ кІнІ да кескин айырмачылыктар сакталып келет 

(Потапов 1969, 19). Мындан сырткары, бул эки этнографиялык топтордун типтеринде 

антропологиялык жактан айрым °зг°ч°лІкт°р бар экендиги илимде белгилІІ. 

Этностук аталыштардагы, уруулук энтамга белгилериндеги, материалдык жана руханий 

маданияттын ІлгІл°рІнд°гІ параллелдер, элдик уламыш, санжыра жана жомоктордогу 

маалыматтар, жер-суу аттары ж.б. окшоштуктар кыргыздар жана алтайлыктардын тІпкІ 

тарыхый теги жалпы экендигин айгинелейт. Соґку жарым кылымда жІргІзІлг°н 

археологиялык иликт°°л°р Алтай, Теґиртоо жана Памир-Алайды мекендеген уруулардын 

тарыхы, маданий-этностук алакалары коло доорунан эле башталып, кийинчерээк скиф (сак) 

доорунда да (б.з.ч. VII-II кк.) улангандыгын далилдеп койду. Андан соґку доорлордо Алтай жана 

Теґиртоо аймактары бир мамлекеттик тІзІлІшт°рдІн (ТІрк каганаты) курамына киргени т°гІн 

эмес (Абрамзон 1960, 3). 

Кыргыздардын Саян-Алтай аймагын байырлаган уруулар, элдер менен болгон тІз 

этностук алакалары б.з. VI к. чектеринде, °зг°ч° Кыргыз каганатынын Іст°мдІк кылган 

мезгилдеринде тыгыз жІрг°н. Саян-Алтай элдеринде айтылып келген байыркы болмуштар 

менен санжыраларда кыргыздар ушул аймактардын тІптІІ (автохтондуу) калкы катары каралат 

(Бутанаев 1990, 67). Санкт-Петербургдук таанымал изилд°°чІ Д.Г.Савинов энесайлык 

кыргыздардын мадания–тынын Алтай жана Чыгыш Казакстандагы локалдуу варианттары 

теґиртоолук кыргыздардын (5 варианттын ичинен) тарыхый маданиятына олуттуу таасирин 

тийгизгендигин белгилейт (Мокеев 1996, 210). С.М.Абрамзон °з кезегинде кыргыздардын 

этностук курамындагы Борбордук Азиялык (Саян-Алтай) компоненттердин ролуна °зг°ч° баа 

бергендиги маалым (Абрамзон 1990, 62-64). 

Борбордук Азияда (ТІштІк Сибирь, Монголиянын аймактары) VI к. XIII к. 30-ж. чейин, 

°зг°ч° 840-ж. белгилІІ тарыхый окуялардан соґ кыргыздар аталган аймактардын саясий-

социалдык турмушунда, этностук-маданий процесстерде негизги ролду ойной башташкан. Буга 

бІгІнкІ тува, алтайлыктар, шор, хакас, монгол ж.б. курамдарынан кездешкен «кыргыз» 

этнонимдери далил боло алары ырас. Мындан сырткары, бул тарыхый-этнографиялык аймактан 

байыркы жана орто кылымдардагы ыргыздар калтырган таш бетине чегерилген эстелик 

жазуулар, к°пт°г°н санжыра-уламыштар, жер-суу аттары бул маалыматтарды бекемдейт. 

Кыргызтаануудагы ургаалдуу маселелерден болуп келген кыргыз-алтай тарыхый-этностук, 

маданий алакалары Â.Â.Радлов (1989), Н.А. Аристов, Â.Â.Бартольд, С.М.Абрамзон (1946, 1960, 1990), 
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Н.А.Баскаков (1962, 1985), Л.П.Потапов (1969), И.Б.Молдобаев (1983, 1985, 1989, 1990, 1995, 2003 

ж.б.), С.И.Алымкулова (1999) °ґдІІ тарыхчы-этнографтардын эмгектеринде чагылдырылат. 

П.Берков, Т.Абдракунов, Р.З.Кыдырбаева, Э.А.Абдылдаев °ґдІІ окумуштуулар «Алып-Манаш» жана 

«Манас», «Эр Т°штІк» жана «Маадай-Кара» эпосторуна салыштырмалуу-параллелдІІ нуктагы 

иликт°°л°рдІ жІргІзІшк°н. Эпостордун архаикалык катмары Борбордук Азиянын тарыхый-

этнографиялык аймактары менен тереґ байланышкан жана дал ушул ч°лк°мд° аталган кыргыз 

оозеки эпосунун негизи калыптана баштаган. П.Н.Берков «Манас» эпосун алтай эпосунун соґку 

мезгилдеги °нІгІшІ, анын уландысы катары караган (Алымкулова 1999, 6). Бул маселеде 

кыргызтаанучу И.Б.Молдобаевдин изилд°°л°рІн, илимий тыянактарын белгилей кетІІ абзел. 

Автор °з изилд°°л°рІнд° к°т°рІлг°н маселени чечІІд°, аны жаґы сапаттык денгээлде иликт°°д° 

эпостогу °т° кенен, бай тарыхый-этнографиялык маалыматтарга таянат. Автордун «Манас» 

эпосунун маалыматтарына таянган иликт°°л°рІ кыргыз-алтай, жалпы эле ТІштІк Сибирь жана 

Монголиянын этностук ч°йр°сІ менен болгон тарыхый жалпылыктарды, алакаларды аныктоодо 

оригиналдуу булак болуп калат. Эпостун толук айтылган варианттарында Жакып кырк ІйлІІ 

кыргыз менен Алтайга, калмактардын жерине сІрІлІп, ошол жерде Манас т°р°лІп, чоґойгондугу 

°зІнч° салттык окуя болуп баяндалат. Ошондой эле «Чоґ казат» (Чоґ чабуул) сыяктуу негизги 

согуштук окуяда калмактарга каршы уруштар Алтай ч°йр°сІнд° °тк°ндІгІ байкалат. Эпостун 

текстеринин мазмунунан Алтай мурда калмактардын мекени (Жунгария) болгондугу тууралу 

айтылып жаткандыгын к°рІІг° болот. Тарыхый жактан алганда, XIII к. I жарымында ойрот 

уруулары Алтай-Кангай (Батыш Монголия) тоолорунун этектериндеги аймактарга ооп келип, 

кыргыздардын чыгыш жагындагы коґшусу болуп калышкан (Молдобаев И.Б.//«Манас». 

Энциклопедия. Т.I, 1995, 86-87). Эпосто т°м°нд°гІд°й саптар бар: 

…Алтайда арбын кыргыз деп, - 

Карап калган жылкыны,  

Кагып-согуп айда деп, -… 

…Алтайдан келген кыргыз деп,  

Каґгайдан келген качкын деп,  

Асыла берип атаке,  

Калбагын тактан айрылып («Манас», II китеп, 1988, 128, 166). 

Алтай аймагы эпосто Жакыптын адашып жашап турган жери катары да кеґири айтылат. 

Эпосто чагылдырылган конкреттІІ топонимдер боюнча Жакыптын жердеген конуштары 

Теґиртоонун чыгыш б°лІгІнд°гІ аймактар экендиги ачык берилген… (Манас. Энциклопедия. 

Т.I, 87). Тилчилер С.Исаев жана Ж.К.Сыдыковдор эпостогу 840 топонимге иликт°° жІргІзІшІп, 

Алтай - 153, Букар – 248, Бээжин - 934, Кеґ-Кол - 142, Талаа - 653, Каґгай - 27, Иле - 22, Кеґ- Їз°н - 

14, Лоп - 14, Кашкар - 36 ирет эскерилерин жазышат (Исаев, Сыдыков 1995, 24). Фольклорчу 

Т.Абдракунов эпостогу Бээжин жана Каґгай топонимдеринин негизинде кыргыз урууларынын 

локалдашуусу, дастандагы негизги тарыхый окуялар ж°нІнд° °зІнІн жІй°лІІ пикири бар 

(Абдракунов 1988, 638-640). 

Эпосто Манастын туулган жери тууралу: 

Адамдын жетпес дабаасы,  

Алтайдын Салкын-Суунда 

Анда туулган неме дейт,  

Кыргыздын кыраан Манасы. 

Эртыштын (Иртыш) суусун жердеген,  

Эрегишкен адамдар 

Эгерде аны жеґбеген… 

…ЇзІ Алтайда туулду,  

Билсеґ кадыр тІн келди. 

Бул Алтайдын тІзІн° 

Чоґ кемеге оюлсун,  

Уй менен т°°ґ союлсун,  

Калбай баары тоюнсун» – деген саптар айтылат («Манас». Энциклопедия, Т.I. 87). 

Алтайлыктардын «Алып-Манашы» ж°нІнд° П.Н.Берков мындайча жазат: «…Алып-

Манаштын сюжети (Кыргыз-хандын кызы КІмІжек-Аруу жана анын теги ж°нІнд°) солярдуу-

мифологиялык мІн°зг° ээ болгон алтайлык кыргыздардын дастанын кандайдыр бир денгээлде 

чагылдырат. Кыргыздар Теґиртоого журт которгон мезгилде ж.б.у.с. тарыхый шарттарда бул 
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сюжет архаикалык мифологиядан эпикага, кийинчерээк тарыхый окуяга °сІп чыккан. Алтайдагы 

«Алып-Манаш» Манас баатыр ж°нІнд°гІ байыркы сюжетинин °нІгІІсІнІн экинчи этабы болуусу 

мІмкІн» (Берков 1961, 250). «Алып-Манаштагы» эскерилген Кыргыз-хан XVII к. чейин жашаган, 

тІндІк алтайлыктарга салык салган, салык жыйнаган кыргыздар ж°нІнд°гІ эстелик болуп саналат. 

Кыргыз княздары алтайлыктарды °зд°рІнІн кыштымдары (тІб°лІк салык т°л°°чІл°рІ) катары 

билишкен (Потапов 1949, 120). 

Кыргыздардын жана алтайлыктардын ата-бабаларынын маданий-этностук алакалары 

Кыргыз каганаты саясий аренага чыга баштаган мезгилден тарта кІч ала баштайт. Археологиялык 

маалыматтар боюнча кыргыз маданиятынын алтайлык варианты болжол менен Тоолуу Алтайдын 

аймагы менен дал келет. ТІндІк тараптан кыргыздар жана кимактардын чек арасы бІгІнкІ Тоолуу 

Алтайдын тІндІк тоо кыркалары аркылуу °тк°н (Мокеев 1996, 214).  

Тоолуу Алтайда Энесай кыргыздарына таандык археологиялык эстеликтер бир топ санда 

учурайт. Алар тІзІлІшІ жагынан Хакас-Минусин ойдуґундагы чаатастарды элестетет. Бул жерде 

кыргыздар тІрк-телелер (т°°л°с) менен °з ара этностук-маданий алакада болушканы анык. 

М°ндІр-Соккондогу (Тоолуу Алтай) рун сымал кыргыз жазуу эстелигинде: «ал тІрк»…, ал эми 

башка бир жазууларда: «Менин улуу агам…, баатыр жана атактуу кыргыз» деген маалыматтар бар 

(Баскаков 1966, 80-81; Савинов 1984, 93). Тоолуу Алтайдын батышынан (Караб°лІх к°рІст°нІ) 

°ртт°п к°мІІ салты менен коюлган кыргыз жоокеринин к°рІст°нІ табылган. Бул эстелик кыргыз 

жапырыгынын (IX-X кк.) мезгилине таандык (Савинов 1984, 93).  

Б.Е.Кумеков жана К.Цеглединин тыянактарында Гардизинин кимак, тогуз-огуздар 

ж°нІнд°гІ жазган маалыматтары VIII-IX кк. таандык. Гардизи: «Теги славяндардан чыккан 

кыргыздардын башчысы кимак жана тогуз огуздар жашаган бир аймакка келип туруп калды; 

тогуз-огуздардын ханы °з эли менен чырлашып кеткенде, огуздар анын (кыргыздын) бийлигине 

°т° башташты; ал баарына калыс, ырайым мамиле жасагандыктан, эл бІтІнд°й анын тарабына 

°тІп кетишти…; Автор жыйылган к°п элге Кыргыз деген ат ыйгарылганын жазат. Бул 

архаикалык уламыш катары жазылганы менен, анын булак катары мааниси бар (Мокеев 1996, 

211). 

Кубаттуу жана к°п сандуу теле жана тугюлардын тукумдары болгон IX-X кк. алтайлык 

тІркт°р кыргыздардын мамлекетинин курамына киришти. Бул аймакта кыргыздар болгондугун 

ошол эле кыргыз рун жазуулардагы маалыматтар да ырастайт. Изилд°°чІл°рдІн пикирлеринде 

Алтай аймагына кыргыздардын айрым б°лІкт°рІ IX к. чоґ саясий кІчк° ээ боло элекке чейин эле 

к°чІп келІІл°рІ мІмкІн. М°ндІр-Соккон деген жердеги жазуу эстелиги курман болгон кыргыз 

аскер башчысына, кагандын кеґешчисине арналып курулган (Караев, Кожобеков 1989, 49-50). 

Д.Г.Савинов °зІнІн соґку иликт°°л°рІнд° энесайлык кыргыздардын ТІштІк Сибирдеги жана 

Чыгыш Казакстандагы калтырган эстеликтери Чыгыш Теґиртоого чукул жерлерден табылып 

жаткан эстеликтер менен толук дал келерине токтолот (Савинов 1978, 213). Байыркы кыргыз 

жазуу эстеликтеринин таралуу ареалы соґку мезгилдердеги иликт°°л°рдІн жыйынтыктары 

аркылуу да кеґейип жатат.  

Кыргыздар к°п сандуу, согушчан эл болушкан; хакастарда «хыргыстыґ хыргычы» - «кыргыз 

каармандыгы», калмактарда («хэргс») кыргыздар «каардуу», «жаалдуу» деген кошумча ат менен 

белгилІІ болушкан». Саян-Алтайдын тоолуу-токойлуу аймагын мекен кылышкан тІндІк 

алтайлыктар (шорлор, чулумдар, куманды, челкандар, тубаларлар), энесайлык кыргыздардын 

мурдагы кыштымдары тІндІкт°гІ жашаган к°чм°н-кыргыздардын катаал чабуулдарын бІгІнкІ 

мезгилде да эскеришет (Бутанаев 1989, 69). ТІндІк алтайлыктардын фольклорунда кыргыздар 

басып алуучулар катары баяндалат. Кыргыздар бир жолу Лебедь (Куу) дарыясынын °р°°нІнІн 

жашоочуларына кол салышып, баарын кырып салышат. Бул элден Іч гана бир туугандар: КІз°н, 

Шалганныг, Шакшылыг аман калышат. Бул балдардан бІгІнкІ челкан жана тубалардын уруктары 

тарайт (караґыз: Бутанаев 1989, 69-70). 

Кыргыздардын ТІштІк Сибирь элдерине Іст°мдІгІ шаман мифологиясында да 

чагылдырылат. ТІндІк алтайлыктардын (челкан, тубаларлар, куманды) тІшІнІгІнд° к°к асман 

(К°к Теґир) ээси Ульгендин тогуз уулунун бири Кыргыз-хан деп аталган. Ал адамдардын 

ІстІн°н башкы казылык (соттук) милдетти аткарат имиш. Ал эми Тува шамандарынын эґ 

кІчтІІ жана абройлуу колдоочу духтарынын бири «Кыргыс-ээрен» деп аталары жалпыга 

маалым (Монгуш Кенин Лопсан 1987, 72). ТІштІк Сибирдин элдеринин уламыштарында 

кыргыздардын Алтайдан тІштІкк° к°чІп °тІшк°ндІкт°рІ, айрым элдерде жаратылыш 

кырсыгынан – топон суудан курман болушкандыктары баяндалат (Бутанаев 1988, 70-71; 

Молдобаев 1995, 128-129). 
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Кыргыздардын Саян-Алтайды калтырып кетишкени ж°нІнд° сюжет элдик уламыштарда да 

чагылдырылат. Теленгиттердин фольклорунда кыргыздар ТІштІк Алтайдын эґ байыркы 

жашоочулары катары баяндалган. Талаа жерлерине кыргыздар арык казышып, суу алып чыгышат, 

эгин айдоого, эгІІг° камынышат экен. Чыга баштаган дарактарды жердин мІйІзІ жана боло турган 

кырсыктын башталышы катары тІшІнІшІп, бир эле тІнд° Алтайдан тІштІкк° карай к°чІп 

°тІшІптІр (Бутанаев 1988, 72). Кыргыздар тууралу дал ушундай сюжеттеги уламыштар шорлордо, 

хакастарда, чулумдарда сакталып келет. Кызыктуусу, шорлор жана тІндІк алтайлыктар, челкандар 

хакастарды азыр да «кыргыздар» деп аташкандыгында. «Илгери °тк°н замандарда кыргыздар 

алтайлыктар менен чогуу жашашып, бир хандыкты тІзІшк°н. Болжол менен алганда, мындан 300 

жыл мурда тынымсыз согуштардан, тІркІн кырсыктардан колунда бар адамдар к°ч° 

башташыптыр. Б°лІнІп к°чІп кеткендер кыргыздар эле. Минерге аты жок, к°ч° албай тоодо 

жашап калгандар алтайлыктардын элдик санжырасы боюнча «алтайлыктар» деп аталып 

калышыптыр» (Молдобаев 1995, 130).  

Кыргыздардын жана алтайлыктардын °т° чиеленген этностук-маданий алакаларын 

акыркылардын курамындагы «кыргыз» этноними да чагылдырат. Бул энесайлык кыргыздардын 

алтайлыктардын этногенезине, этностук маданиятына °т° активдІІ катышкандыгын далилдейт 

(Потапов 1953, 49). Уруу-урук, эл аталыштарындагы параллелдІІлІкт°р ж°нІнд° тІрколог 

Н.А.Баскаков: «…майда жана ири уруулардын аталыштары жана андагы жалпылыктар 

тууганчылык жакындыктын далилдІІ белгилери болуп эсептелет» - деп жазат (Баскаков 1985, 

37). Ушул топтогу тилдердин (тилдердин генеалогиялык жиктелІІсІнд°гІ кыргыз-кыпчак тобу 

ж°нІнд°) °зІнІн субстраты катары ІлгІл°рІ биздин кІнг° чейин келип жеткен байыркы 

кыргыздардын Энесайдагы жазуу эстеликтеринде чагылдырылган диалектилери мисал боло 

алат (Баскаков 1962, 294). 

Тектеш эки элдин курамындагы этностук аталыштарга назар салганыбызда алардын 

басымдуу б°лІгІнІн байыркы тІрк жана ага чейинки мезгилдерде (доорлордо) пайда болгондугу 

байкалат. Кыргыздардын жана алтайлыктардын курамдарындагы кыргыз, кыпчак, д°°л°с 

(т°°л°с), тогуз, татар, азык, т°рд°ш, этнонимдери Орхон-Энесайдагы рун сымал кыргыз жазуу 

эстеликтеринде °з алдынча уруулар, уруулук бирикмелер катары чагылдырылат. Аталган 

байыркы уруулар жана элдер кыргыздардын жана алтайлыктардын курамына этнокомпоненттер 

катары жуурулушту.  

ТІштІк алтайлыктардын жана кыргыздардын курамдарындагы «мундуз» этноними эки 

элдин тарыхый жалпылыгын реалдуу тІрд° чагылдырат (Потапов 1953, 146). Кыргыздардын жана 

алтайлыктардын ири уруулук аталыштарындагы гана эмес, майда этностук аталыштардагы жалпы, 

тектеш параллелдІІлІкт°р илимий негиздІІ мааниге ээ (Абрамзон 1960, 3). Мисалы, кыргыздын 

мундуз уруусундагы «коткор мундуз», «зулум мундуз» этнонимдери алтайлыктардагы «коткор 

мундус», «чулум мундус» урук аттары менен параллелдІІлІкт°рІ, этногенетикалык жалпылыктары 

аныкталды. Т°рд°ш, коткор мундус, зулум мундус, к°г°л (к°к) найман, улаан, таздар, чакшылык, 

кабели (бугу) – кобалы, кебек, к°б°к, тогуз (багыш) ж.б.у.с. бир катар этнонимдер эки элдин гана 

уруулук курамдарынан кездешет. «Манас» эпосунда кыргыз жана алтайлыктардын курамына 

жуурулушкан найман, (калыґ найман, орчун найман), д°°л°с, кыпчак ж.б. ири уруулар ж°нІнд° 

маалыматтар бар (Молдобаев 1995, 112). 

БелгилІІ аалым Â.И.Âербицкий мундуз жана т°°л°с урууларын (алт. с°°к) теги ж°нІнд° 

т°м°нд°гІд°й уламышты жазып алган: «Чоґ согуштан кийин кырылган элден бир гана кыз аман 

калат. Ал кыз жамгыр жаап °тк°нд°н соґ, м°ндІр менен чогуу жаткан эки данды жеп койот 

имиш. Эки дандан боюна бІтк°н кыз адамдар жашаган жерди таап, к°з жарат, аларга Мундус 

деп ат коет. Кийинчерээк турмушка чыккан кыз дагы бир эркек бала т°р°йт. Үч бир тууган эр 

жетип, менчикти б°л° турган мезгил келип жетет. Энчи б°лІшк°нд° бир т°° ашып калат экен. 

Эґ кенжеси: «т°°нІ кайтарып, баккан мен болсом, эмне ІчІн аны мага бербейсиґер!» - дегенде, 

атасы: «сенин тукумуґ Т°°л°с аталсын!» - деп айтат. Ашыкча кой сураган ортончу уулу «Коткор 

Мундус» деген ат алат. ҮчІнчІ бир тууганы: «Атаке! Мага сенин батаґ эле керек, мен ошого 

ыразымын!» дегенде. Атасы: «сен чыныгы Мундус бол!» - деп айтыптыр. Мундус жана 

т°°л°ст°р м°ндІрдІн, чагылгандын жана жамгырдын ээсине курмандык чалып турушат 

(Âербицкий 1893, 163-164). Кыргыз санжыраларында т°°л°с, мундуз, найман, кыпчактар эґ 

байыркы уруулар катары баяндалат (А.Тургунбаев, уруусу мундуз, Жалалабат облусу).  

Атайын уюшулган Эл аралык илимий экспедиция учурунда (2003-ж.) Тоолуу Алтайдын 

Онгудай аймагындагы т°°л°с, кыпчак, найман (майман) урууларынын °кІлд°рІ жашаган 

айылдарда болуп, баалуу илимий маалыматтар жыйналды. 
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Кыргыздардын жана алтайлыктардын уруулук аталыштарындагы жалпылыктар да 

этногенетикалык жакындыктарды чагылдырат. Т°м°нд° эки элдин этнонимиясындагы 

параллелдІІлІкт°рдІн жалпы тизмеси берилди: кыргыз - кыргыз (алтай кижи), саруу - жети сары 

(алтай кижи), саруу - сарык, жарике (саяк) - йарык (алтай кижи), кабели (бугу) - кобалы (алтай 

кижи), мурат (басыз, саяк, чекир саяк) - мерет (алтай кижи), найман - найман (алтай кижи), азык 

(т°рт тамгалуу азык уруусу) -т°рт ас (теленгит). кара найман (найман) - кара найман (алтай кижи), 

моґолдор - могол (алтай кижи), могол (оргу) - могол (алтай кижи), меркит (д°°л°с) - меркит (алтай 

кижи), муркут (д°°л°с) - меркІт (алтай кижи), коткор мундуз (мудуз) - кочкор мундуз (алтай кижи, 

туба кижи), туба (саруу) - туба кижи, мундуз - мундус (алтай кижи, туба кижи), зулум мундуз 

(мундуз) - чулум мундуз (мундус), чулум кашка (д°°л°с) - чулум мундус (мундус), сакалды (кушчу) 

- сагал (алтай кижи, теленгит), т°рт таз (солто) - дорты (теленгит), сарттар (адигине уруулук 

тобундагы уруу) - сарт (алтай кижи), чулман (д°°л°с) - чалман (телеут), кара тон (жедигер) - тон 

(алтай кижи), кара чоро (генеоним) - чорос (алтай кижи), д°°л°с (т°°л°с) – т°°л°с (теленгит), ак 

тонду (басыз) - тон (куманды), улаан (коґурат) - улан (куманды), кебек (д°°л°с) – к°б°к (телеут) 

кара сакал (баргы) - кер сакал (куманды), калдар (тейит) - каал (алтай кижи), куран найман 

(найман) - элик (алтай кижи), туума тукум (найман) - тумат (алтай кижи, телеут), тогуз (багыш) - 

тогус (туба кижи), татар (мунгуш) - татар (алтай кижи), таздар (нойгут) - тастар (куманды), т°рд°ш 

(кытай) – т°д°ш (алтай кижи), кара т°°д°ш (алтай кижи, телеут), жакшылык (бугу) - чакшылык 

(куу кижи), к°к° найман (найман) – к°г°л найман (найман), байат (тейит) - байат (теленгут), ак 

кийиз (саруу) - кийис б°рІк (туба кижи) ж.б.у.с.  

Уруулук энтамгалардагы жалпы параллелдІІлІкт°р этностук алакаларда чагылдырары 

талашсыз.  

 

Кыргыз энтамгалары Алтайлыктардын энтамгалары 

 

 Ай тамга (солто) жаа, саадак 

 

 

 Ай тамга (саруу) жарым ай 

 

 

 Мундуз тамга кулжа (иркит) 

 

 

 Коґурат тамга (иркит) 

 

 

 Кыпчак тамга тегелІ саракай (к°б°к) 

 

 

 Д°°л°с тамга кулжа (алмат) 

 

 

 Т°г°р°к (баарын) сІлд° 

 

 

 Мундуз тамга  мундус 

 

 

 Азык тамга кергил 
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 Азык тамга т°°л°с 

 

 

 Бай кІчІк (азык) иркит 

 

 

 Багыш тамга т°°д°ш 

 

 

 Босого (багыш) кергил 

 

 

 Баркы (саруу) эки куйруктуу ай 

 

 

 Куу с°°к (моґолдор) орок 

 

 

Босого (баркы) кыпчак 

 

 

 Моґолдор саракай 

 

 

Азык тамга кыялуу ай 

 

 

 Т°г°р°к (баарын) сырга (мэркит) 

 

 

Кыргыздардын жана алтайлыктардын (тІштІк алтайлыктар) тІрк тилдеринин 

генеалогиялык классификациясындагы °зг°ч°л°нг°н кыргыз-кыпчак тобуна кириши эки элдин 

этногенезиндеги кыпчак элементин чагылдырат. Буга мисал катары эки элдин курамындагы эґ ири 

деп эсептелген кыпчак уруулары далил боло алары калетсиз. Этнонимдик параллелдер 

кырыздардын жана алтайлыктардын тІпкІ жалпылыгын аныктайт. Бул жалпылыктар тилдик 

маалыматтар менен да бекемделет (Потапов 1952, 27-30). Н.А.Баскаков XII-XIV кк. чектеринде 

типологиялык жана негизги °зг°ч°лІгІ жагынан кыргыз тили кыпчакташуу процессин башынан 

°тк°рг°н деген илимий тыянакты айтат (Баскаков 1962, 297). Бул илимий тыянакты башка илим 

адамдары т°гІнд°й элек. Кыргызтаануучу А.Мокеев иликт°°л°рІнд° кыргыздардын кимак-

кыпчактар менен болгон мамилелерине °зг°ч° маани берет (Мокеев 1996, 209-222). Бул маселе 

казак илимпозу, белгилІІ чыгыштаануучу Б.Кумековдун изилд°°л°рІнд° да чагылдырылып 

келатканы маалым.  

Диний ишенимдерден да жалпылыктарды байкоого болот. Â.Â.Радлов XIX к. II 

жарымында (1862-ж.) кыргыздардын арасында болуу менен бирге, аларга ислам дини толук 

тарай электигин, шаман динине, ата-бабалардын арбагына, жаратылыштын кубулуштарына 

к°бІр°°к маани берилерин жазат. Кыргыздардын бугу уруусунун сыйынган тоолору КІґгІр°м°, 

Чолпон, (С.М.Абрамзондо – Чолпон Ата), Алабашы-Ата ж.б. болгон (Радлов 1989, 348-349). 

Алтайлыктарда, хакас, тува, шорлордо тоо-ташка сыйынуу, обоо таштарды орнотуу, тІл°° 

°тк°рІп, курмандык чалуу, алардын диний-философиялык тІшІнІкт°рІнд°гІ °зг°ч° ритуал 

болгон (караґыз: Потапов 1946, 143-160). Памир-Алай тоо кыркаларындагы ашууларда курулган 

обоо таштар, таш менен курчалган д°б°л°р кездешет. Ал жерлерден эчки-текенин, койдун ж.б. 
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жаныбарлардын мІйІзд°рІн, жерге сайылган союлдардан топоздун байланган куйруктарын, 

тІрдІІ кездемелерди учуратууга болот. Бул ыйык тоолор ІчІн атайын курмандык чалууларды 

туюнткан (Абрамзон 1990, 319). Бул байыркы диний-ритуалдык салт бІгІнкІ кІнд°рг° чейин 

Чоґ Алай, Жергетал кыргыздарында сакталып келет. 

Алтайлыктардын жана кыргыздардын тамак-аштарында, аны жасоо ыкмаларында, 

терминологиясында °т° к°пт°г°н аналогдор сакталып калган (Абрамзон 1960, 7). СІт, ун, эт 

азыктарынан тамак-аш жана суусундуктарды даярдоонун технологияларында жалпы, бирдей 

ыкмалар колдонулган. Мисалы, быштак, айран, курут, сІзм°, каймак ж.б. (Алымкулова 1999, 12). 

Кымыз эки элдин байыртадан даярдалып келген чыныгы элдик суусундугу болуп эсептелет. Тан 

династиясынын (VII-X кк.) жыл баяндары Саян-Алтай урууларында кымыз суусундук жана мас 

кылуучу ичимдик катары пайдаланышкандыгы баяндалат. Сыйлоо учурунда кымыз ичкен адамдар 

бири-бирине тике карай олтуруп алып ырдашкан (Бичурин 1950, Т.I, 231). Кымыздан жасалган арак 

эки элде эзелтеден эле белгилІІ. Алтайлыктарда °зг°ч° сІтт°н (чеген) жасалган арак кеґири 

тараган (Потапов 1953, 44). XX к. алтайлыктардын негизги суусундуктары кымыз, чеген, сІтт°н 

жасалган арак ж°нІнд° Â.И.Âербицкийдин жазган маалыматтары бар (Âербицкий 1893, 30-32). 

Â.Â.Радлов да алтайлыктардын жашоо образы, тамак-ашы, каада-салты боюнча салыштырмалуу °т° 

кызыктуу маалыматтарды жазат: «кыргыздардын укмуштуудай даамдуу даярдалган кымызынан 

соґ, алтайлыктардын чегенин иче албай койдум» (Радлов 1988, 163). 

Кыргыздардын жана алтайлыктардын сІт азыктарынан башка эґ негизги тамагы 

жылкынын эти болгондугу маалым. Кыргыздарда койдун, жылкынын, уйдун эти °зг°ч° бааланган 

(Айтбаев 1963, 16-17). Эт азыктары эки элдин рационунда сезондук мІн°зг° ээ болгон. Эт °зг°ч° 

кІзІнд° жана кышында тамак-ашка к°п колдонулган (Алымкулова 1999, 12). Эт азыктарынан тамак-

аш даярдоо ыкмаларында да жалпылыктар кездешери илимий адабияттарда чагылдырылып келет 

(Радлов 1989. 162-164; Потапов 1953, 55-59; Абрамзон 1960, 7-8; 1990, 157-652; Айтбаев 1963, 16-20, 

Сатлаев 1974, 5-169 ж.б.) 

Дан азыктарынан (буудай, таруу ж.б.) да тІрдІІ тамак-аш даярдалган. Кыргыздарда жана 

алтайлыктарда ун азыктарынан нан, к°м°ч нан, боорсок, катырма (чокто даярдалган нан), 

к°ж°, талкан, к°мк°рм°, кесме ж.б.у.с. тамак-аштар белгилІІ болгон (Айтбаев 1963, 20-21; 

Потапов 1953, 59-62; Абрамзон 1990, 154-155). 

Кыргыз тилинин жана тІштІк алтай тилдеринин негизи узак убакыттар бою жІрг°н °з ара 

алакалардын натыйжасында калыптанган. Б.М.Юнусалиевдин илимий тыянактарында азыркы 

кыргыз тили энесай-алтай доорунда эле калыптанып бІтк°н деген жІй°лІІ пикир бар (Юнусалиев 

1956, 36-37). Буга тууган-туушкандык лексикасындагы жалпылыктар да далил боло алары ырас. 

Кырг. уул – алт. уул, улан – уулан, кыз – кыз, эне – эне, энеке – энеке, ата – ада, эже – эдье, аба – 

абагай, ака – ака, ини – иин, карындаш – карындаш, тууган – тууган, т°ркІн – т°р°г°н, тай – таай, 

тай ата – тай ада, тай эне – тай эне, тай аке – таай эдье, тай жезде – таай дьесте, жээн – дьеен, б°л° - 

б°л°, °г°й – (ата, эне, бала, кыз) - °й (ад, эне, уул, кыс), эр – эр, катын – кадыт, кІй°° - кІйІ, келин – 

келин, жезде – дьесте, жеґе – дьеґе, бажа – бадьа, кайын (ата, эне, ага) – кайын (ада, эне, ага), куда 

– куда, кудай – кудагай ж.б. (Покровская 1961, 15-76).«Кыргызардын жана алтайлыктардын тууган-

туушканчылык терминологиясында ондогон жалпылыктар сакталып келет» (караґыз: Абрамзон 

1960, 9). Диний-философиялык ж.б. руханий жана материалдык маданиятындагы этникалык 

маданий алакаларга атайын иликт°°л°р зарыл. 

 

 

5.2.Кыргыздардын жана тувалардын 

этномаданий байланыштары 

 

Адамзаттын байыркы доордон бІгІнкІ мезгилге чейинки узак °нІгІІ тарыхында тІрдІІ 

этностук жалпылыктардын калыптануу процесси, °нІгІІсІ, кулашы, бир этностук жалпылыкты 

экинчи бир этностук жалпылыктын алмаштырышы тынымсыз жІрІп келет (Чебоксаров 1964, 1). 

Тарыхый аренада б.з.ч. III к. белгилІІ болгон кыргыздар аталган аймактардын этникалык 

тарыхына, этногенезине, маданиятына узак мезгилдин аралыгында таасир тийгизгендиги, °з 

кезегинде жергиликтІІ этнокомпоненттерди курамына сиґиргендиги далил боло алары шексиз. 

Â.И.Козлов мындай деп жазат: «Этностук жалпылыктын биринчи тиби болгон алгачкы коомдогу 

урууларда – аймак (территория) «ата мекен», «ата журт» маанисинде эмес, жашоонун негизги 

°б°лг°сІ болгон табигат менен байланышкан жашоо шартын аныктаган. Уруунун (уруктун) 

мІч°л°рІн негизинен аймак же тил эмес, жалпы бир тектен тарагандык байланыштырган». 
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Алгачкы коомдогу уруулардын жер которуусу алардын этностук бир бІтІндІгІн° зыян келтирген 

эмес. Уруулук тІзІлІштІн жана уруулук идеологиянын (ата-бабалар кулґту) °нІгІІсІ, жарым 

отурукташууга °тІІ менен бирге, ошол территория (аймак) уруулук кулґттар жайгашкан «ата-

бабалардын жерине (мекенине) айлана баштайт» (Козлов 1971, 93). Кызыктуусу, кыргыздардын 

тІшІнІгІнд° Саян-Алтай жана Теґиртоо бир эле учурда «ата-бабалардын» жери деп аталары 

маалым. Саян-Алтай тІркт°рІнІн фольклорунда, тарыхый лексикасында, этнонимиясында, 

топонимия–сында, антропонимдеринде кыргыздар менен °т° тыгыз жалпылыктар бар. 

Кыргыз-тува тарыхый-этникалык, маданий байланыштары тууралу айрым гана иликт°°л°р 

белгилІІ. Мында И.Б.Молдобаевдин (1984, 207-214; 1995, 112-115, 130-132, 2003, 11-22) эмгектери 

маалым. Иликт°°чІ «Манас» эпосунун материалдарынын негизинде кыргыз-тува этникалык-

маданий байланыштарына алгачкы ирет кенен токтолгон. Кыргыздардын жана тувалардын 

айылдык обшиналарындагы жалпылыктар ж°нІнд° Е.Â.Сулайманованын макаласы жарык к°рг°н 

(Сулайманова 1984, 215-222). Эки элдин алакалары боюнча С.М.Абрамзон (1946, 1990), 

С.Â.Âайнштейн, Л.П.Потапов, Â.И.Дулов, Â.П.Сердобов ж.б. °з эмгектеринде учкай кайрылып 

кетишет. Тувалардын тарыхындагы «Кыргыз каганатынын» мезгили «История Тувада» да 

чагылдырылат (История Тувы. Т. I, 1964, 138-146). 

Байыркы мезгилдерде (VI-VII кк.) азыркы Тува аймагынын этностук курамы бир кылка 

болгон эмес. Бул жерлерде жана ага жамаатташ аймактарда чыгыш теги жагынан, тили боюнча 

жакын уруулар к°чІп-конуп жІрІшк°н. Тувалардын байыркы бабалары болгон теле же 

гаогюйлар кытай жылбаяндарында °зд°рІн хуннулардын тукумдары деп эсептешкени 

чагылдырылат. Теле - °з алдынча ири уруулук конфедерация болгондугу белгилІІ (История 

Тувы. Т.I, 57). «Тува» - байыркы «дубо-тубо-туба» этностук аталышынын фонетикалык айрым 

°зг°рІІг° учураган формасы. Байыркы этнонимдин кыргыздарда тубай (саруу), т°б°й, туума 

тукум (найман), туума кашка (саруу) ж.б. параллелдери бар экендги маалым. Археологиялык 

маалыматтар боюнча III-VI кк. Саян-Алтай бир нече маданий очоктор жашаган. Булар байыркы 

эрте кыргыз, эрте т°°л°с, эрте кыпчак элементтери болгон (Кляшторный, Савинов 1988, 66-67). 

Кытай жылбаяндарында туболор (дубо) уйгурлардан тІндІкт°, кыргыздардан чыгышта 

жашары айтылат. Дуболордун жери тІштІкт° Косогол к°лІ менен чектешкен (История Тувы. Т.I 

57-58). Тувалардын ата-бабаларынын аталган этностук бирикмелер менен алакаларын уйгур-ондор, 

туба, кыргыс, толанко (теленгит) урууларынын бІгІнкІ кІнд° сакталып калышы далилдей алат. 

Мындан сырткары, азыркы Туванын аймактарында чик жана аз уруулары (VII-IX кк.) да к°чІп-

конуп жІрІшк°ндІгІ маалым. Ал эми бІгІнкІ тува элинин энчилІІ аты болуп калган «дубо» 

этноними б.з. V к. Âей жана Суй династияларынын жыл баяндарынан эле белгилІІ (Сердобов 1971, 

39). К°пчІлІк иликт°°чІл°р «дуболор» этностук жактан самодий тилдІІ болушкандыгын, 

кийинчерэк тІркт°шк°ндІгІн белгилешет (аталган эмгек, 87-бет). Башка этностук 

компоненттерден «ач» жана «тогуз татарларды» белгилеп кетІІг° болот. С.Â.Киселев «ач» 

урууларын VI-VIII кк. Июстан Уйбатка (Минусин) чейин аймактарды байырлаган кыргыздардын 

бир б°лІгІ деп жазат. Бул пикирди башка иликт°°чІл°р да колдоп келишкени маалым (караґыз: 

Сердобов 1971, 88). 

820-840-жж. кыргыздар Уйгур каганатын талкалап, азыркы Туванын аймагы Кыргыз 

каганатынын курамына кирип калат. Хакас-Минусин, Туванын аймактары каганаттын 

мамлекеттик тІзІлІшІнІн °з°гІ болгон алты багка (аймак, округ, область) б°лІнг°н (караґыз: 

Каратаев 2002, 50). Кыргыздар Туванын аймагын байырлаган уруулардын этностук жІзІн°, 

материалдык жана руханий маданиятына, прикладдык искусствосуна зор таасирин тийгизишти. 

Кыргыз каганатынын (IX-XIII кк.) курамына кирген ошол мезгилдеги этностук топтор азыркы 

тувалардын, хакас, тофаларлар жана шорлордун ата-бабалары болушкан. Саян-Алтай элдеринин °з 

ара этностук-маданий жалпылыктары Кыргыз каганатынын доорунда калыптанган (История 

Тувы, Т.I, 163). Каганат кулагандан соґ, кыргыздардын айрым б°лІкт°рІ Туванын аймактарында 

жашап кала беришкен (Âайнштейн 1972, 13). Кыргыз каганатындагы 360 жылга созулган 

салыштырмалуу тынч, бейкут турмуш уруулардын эркин к°чІп-конуп жІрІІсІн° шарт тІзІп, 

айрым этностук топтордун °з ара жуурулушуна алып келген (История Тувы, Т.I, 103). 

Кыргыздар уйгурларды моюн сундургандан соґ, Кыргыз каганы мамлекеттин борборун, 

°рг°°нІ Танну-Ола (Туванын тІштІгІ) тоосунун кІґг°й жагына к°чІр°т. 917-ж. кыргыздарды 

азыркы Монголиядан кара кидандар (Ляо династиясы) сІрІп чыгарган. Бул тарыхый, согуштук-

саясий окуялардан соґ (917-ж. кийин), Тува жана Минусин ойдуґу кыргыздардын ээлигинде кала 

берген (Сердобов 1971, 98-99). IX-XIII кк. Энесай бассейнинин этностук курамында бир топ 

°зг°рІІл°р болуп °тк°н. Бул этностук-маданий процесс кыргыздардын к°чІп келІІсІ менен 
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байланышкандыгын археологиялык эстеликтер, с°°ктІ °ртт°п к°мІІ салты далил боло алат 

(Кызласов 1969, 48). Мындан сырткары, Туванын аймактарында кенен тараган к°п сандуу 

«кыргыс» уруктары, фамилиялары к°п кылымдар бою °кІм сІрг°н кыргыздардын саясий 

бийлигин чагылдырат (История Тувы, Т.I, 163-170). «Кыргыс» - Тува аймагында кенен тараган 

фамилия катары белгилІІ (Дьяконова 1978, 55). Тувадагы кыргыз уруулары к°п сандуу 

болгондугун XVIII к. булактар да тастыктайт (Потапов 1959-1960, 13-15). Белгилей кетчІ °т° 

кызыктуу маселе, тувалардагы эґ ирилерден деп аталган эки «кыргыс» урууларынын бири IX к. 

Кыргыз мамлекетинин борбору жайгашкан Танну-Ола тоосунун этегине туташ жайгашкан 

Сайзыг-Гол, Эрзин, Нарын дарыяларынын °р°°нд°рІн мекендеп келишет. Экинчи ири уруулук 

бирикме Чаа-Хол, Шаган, Арысу, Элли-Хем, Чадан, Бом-Хемчик, Улуг-Хемдин аймактарын 

мекендешерин °з мезгилинде Н.Ф.Катанов белгилеген (Дулов 1951, 60). 1923-ж. Салжак 

кошунунда жІргІзІлг°н административдик кайра курууларда кыргыз урууларынын аксакалдары 

°зд°рІнІн ата-бабаларын Саян тоолорунун аркы жагынан к°чІп келишкендигин айтып беришкен. 

Бул кыргыздар °т° оокаттуу туруу менен Балыктыг-Хем, Кундус дарыяларынын °р°°нд°рІн 

мекендешкен. Алар мал чарбачылык менен кесиптенишкен, жайлоо-кыштоо системасында 

вертикалдуу к°чІп-конуп турушкан (Âайнштейн 1954, 164). Мамлекеттин саясий борборун жаґы 

орунга к°чІрІІ кыргыздардын жайгашуусуна, локалдашуу процессине °з таасирин тийгизген. IX-

X кк. кыргыз эстеликтери негизинен Туванын аймагында экендиги белгилІІ (Худяков 1995, 70). 

Энесай бассейниндеги байыркы кыргыз жазуу-эстеликтринин жарымынан к°п б°лІгІ да Туванын 

аймагынан табылган (Бутанаев, Худяков 2000, 121-126). 

Кыргыздар Туванын аймагындагы мал чарбачылыктын, дыйканчылыктын, металлургиялык 

°ндІрІштІн, суугат системаларынын °нІгІІсІн° чоґ таасирин тийгизишти. Алтын, кІмІш, 

коргошун °ндІрІІ жогорку деґгэлде °нІкк°н. Курал-жарактардын ІлгІл°рІн жасоо жаґы 

баскычтарга к°т°рІлг°н болучу (Сердобов 1971, 108). Кыргыз аскер к°чм°нд°рІ (военные 

переселенцы) сугат жерлерди °зд°штІрІп, дыйканчылыктын жаґы маданиятын алып келишкен 

эле. Темирден жасалган ороктор, соколор колдонулган. Кытай жыл баяндары: «Тянґманґ тоосунун 

(Танну-Ола) жанындагы мамлекетте (Кыргыз кагантында) буудай, таруу, сулу жана кендир уругун 

°стІрІш°т»-деп жазат. Кызыктуусу, бІгІнкІ Тувада кара таруу (Тув. хара хоо) негизги маданий 

°сІмдІк катары айдалары малым. (Сердобов 1971, 108). «Тан-шу» (VII-X кк.) берген маалыматтарда 

кыргыздар негизинен жер иштетІІчІлІк менен кесиптенишкен. Алар буудай, арпа, таруу айдашат. 

Эгинди кол тегирмендерге тартышат. Буудайды ІчІнчІ айда сээп, тогузунчу айда жыйнап алышат. 

Боткодон шарап жасашат. Т°рт тІлІкт°н т°°, кара мал, к°бІнч° жылкы, койду багышат. 

Байларынын колунда кой-мал миґдеп саналат (Бичурин 1950, 351-352; Кюнер 1961, 58-59). Тамакка 

этти к°п пайдаланышат, жылкынын сІтІн (кымыз) ичишет (Бичурин 1950, 351-353; Савинов 1984, 

79). Кыргыздардын Туванын аймагында узак убакыт болгондугун эпиграфикалык (таш жана аска 

беттериндеги руникалык жазуулар) табылгалар, тамгалар, сугат системалары ж.б. кІб° боло алат 

(Длужневская 1982, 124-126; Савинов 1984, 91). 

Ошону менен бирге, аґчылык да жогорку деґгээлде °нІкк°н. Энесайлык кыргыздардын 

чарбалык-маданий тиби боюнча илим ч°йр°сІнд° негизинен бирдей пикирлер орун алып келет. 

Л.А.Евтюхова кыргыздардын чарбасынын тІрдІІ багыттарын иликт°° менен жер иштетІІг°, кол 

°н°рчІлІкк°, аґчылыкка ык коюлуп, бирок негизинен к°чм°н чарбачылыкка негизденген жашоо 

уклады болгон деген тыянакка келет. (Евтюхова 1948, 85-86). С.Â.Киселев, А.Н.Бернштамдар да 

ушул пикирди колдошкон (Киселев 1951, 568; Бутанаев, Худяков 2000, 114-115). 

Кыргыздар жогорку °нІкк°н прикладдык искусствого ээ болушканы илимий адабияттарда 

кенен чагылдырылган. Кыргыз искусствосу Евразия талааларындагы к°чм°нд°рдІн салтын, 

Алдыґкы Азиядагы Сасанийлердин (Иран), Чыгыш Азиянын салттуу маданиятта–рынын 

элементтерин °зІн° сиґирди (Иванов 1954, 561). Кыргыз усталары кийим-кечелерди, ат 

жабдыктарын кооздоо ІчІн °т° жогорку чеберчиликти талап кылган жасалгаларды куюшкан. 

«Кыргыз вазалары» деп аталган атактуу кооз карапа буюмдары белгилІІ. Кыргыз орнаменттери 

негизинен °сІмдІкт°р сюжети жана зооморфтук мотивдер менен байланышкан (Âайнштейн 1974, 

73-74). Кыргыздар калтырган маданий таасирди бІгІнкІ тувалардан байкоого болот. IX-XIII кк. 

Тувадагы социалдык-экономикалык жылыштар кийинки тува элинин калыптанышына °з таасирин 

тийгизди. Уруулук тІзІлІш, ага байланышкан чарбалык уклад, согуштук-саясий кырдаал, этностук 

консолидацияга шарт тІзІп бере алган жок. Этникалык жуурулушуу процесси жІрг°ндІгІн° 

карабастан «кыргыз» этноними жергиликтІІ калктын этникалык °зІн-°зІ атоосу катары калыптана 

албады (караґыз: Сердобов 1971, 109).  Кыргыз-тува этникалык жакындыктары элдик 
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фольклордун маалыматтарында да кеґири. Белгилей кетчІ маселе, тува информаторлорунун айрым 

маалыматтары тарыхый жазма даректер менен шайкеш келет (караґыз: Молдобаев 1995, 130-131). 

Эки элдин этностук байланыштарын уруу-урук аталыштарындагы параллелдІІлІкт°р да 

чагылдырат. Т°м°нд° кыргыз-тува этнонимиясындагы параллелдер толук берилди: кыргыз-

кыргыс, мунгуш - монгуш, аркалык (мунгуш) - аргалык, баарын - бараан, чот (басыз) - чооду, 

тубай (саруу) - туба, туума кашка (саруу) - тума, туума тукум (найман) - тума, карасакал (баргы, 

д°°л°с, саяк) - карасал, олет (саруу) - эл°т, сарттар (адигине) - сат, тагай (геноним) - тагай, 

кесек - кезек, сарык (нойгут) - сарыг, т°л°н (солто) - толан, жети уруу (кытай, саруу) - чети 

тончак, д°°л°с - тІлІш, адыг тІлІш - адигине, балыкчы (саруу) - балыкчы, кузгун тобу (сарттар) 

- хускун, кабели (кыпчак) - ховалыг, д°рб°н улуу (тынымсейит), кара багыш - хара, куу уул 

(геноним) - хуулар, т°рд°ш (кытай) – т°д°ш, уйгур (мунгуш) - уйгур, мангыт (мунгуш) - мунгат, 

шыгай (геноним) - шагай, баят (тейит) - баяут, кереит (д°°л°с) - хиреид, каратал (геноним) - 

хара тал ж.б. Бул параллелдердин (мунгуш этнониминен башкасы) дээрлик бардык аналогдорун 

хакас жана алтайлыктардын курамынан кездештирІІг° болору, кыргыздардын аталган 

элдердин этникалык тарыхындагы ролун чагылдырат. 

Этникалык байланыштарды уруулук энтамгалардагы жалпылыктар да аныктары ырас. 

Тувалар энтамгаларды к°п учурда т°рт тІлІкк° басышкан. XIX к. тамгалар уруулук менчиктен 

сумонго же аймактык белгилерди аныктоочу функцияга °тк°н. Кыргыз-тончак сумонунда 3 тамга 

белгилІІ болгон. Тамгалар бара-бара уруулук менчикти аныктабай калгандыктан, баштапкы маани-

мазмунунан ажырап калышкан (Дулов 1951, 71-77). 

 

Кыргыз эн тамгалары Тувалардын эн тамгалары
1

 

 

 азык тамга кыргыс 

 

 

 козугуна (азык) кыргыс 

 

 

 б°рІ тамга алага 

 

 

 к°°к°р (саруу) деээ 

 

 

 багыш тамга 

 

 

 т°м°н тамга (кытай) 

 

 

тооке (адигине) ажыг кас 

 

 

 ай тамга (солто) ай 

 

 

 колпоч (саруу) ай 

  

                                                           
1
 Тувалардын эн тамгалары т°м°нкІ эмгектерден иргелип алынды: Н.А.Сердобов. История формирование 

тувинской нации.-Кызыл, 1971. -С.221; Самбу Иргит. Тувинские народные игры.–Кызыл, 1978. -С.22. 
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Тувалардын с°°к коюу салтында кызыктуу маалыматтарды параллель коюуга болот. Лама 

жана шаман диндери °т° тынч, каршылашпаган, ары синхрондуу жашап, °нІкк°н Тувада белгилІІ 

ламаларды жана шамандарды к°мІІ салты °зг°ч° орунда турган. Жогорку чиндеги ламалардын 

с°°гІн °ртт°п к°мІшк°н. Н.Ф.Катановдун жазганына караганда, эгерде атактуу лама к°з жумса, 

абройлуу деген дин кызматкерлери жыйналышып, с°°ктІ кебезге орошкон да, кендир майын куюп, 

°ртт°п жиберишкен. Улуу ламанын °ртт°н калган кІлІн суу, топурак менен аралаштырып, андан 

соґ, ошол ылайдан идолду (Бурхан) жасашкан (История Тувы, Т.I, 336). Бул с°°к к°мІІ салтынын 

байыркы кыргыздар менен байланышы болуусу толук мІмкІн деген тыянакка келІІг° негиз бар.  

Тувалардын с°°к коюу салтында байыркы тІрк дооруна таандык элементтер сакталып 

келет. Изилд°°чІл°р арбакты бир жыл бою эскерІІд°гІ жалпылыктарга токтолушат (Потапов 

1969, 371-373; Абрамзон 1990, 348-349). К°з жумган кишиге ритуалдык °кІрІІ (жоктоп ыйлоо), 

аялдардын кошок кошуу салтында жалпылыктар аныкталган. Мисалы, жакындарынын жоктоп 

°кІрІІсІ, аялдардын чачын жазып алып, кайгырып кошок айтуусу байыркы тІрк (кыргыз) 

доорунан белгилІІ болуп келет. Тувадагы с°°ктІ узатуу салты Â.П.Дьяконованын эмгектеринде 

толук чагылдырылган (Дьяконова 1995, 53). Маркумду жети кІнд°н, бир жылдан соґ эскерип 

«аш» берІІ алтайлыктарда (теленгиттер), хакастарда (сагайлар) салт болуп келгени маалым. 

Туванын жана кыргыздардын эзелтеден колдонулуп келген элдик практикадагы 

аралыкты, салмакты, убакытты, суюктук к°л°мІн °лч°° бирдиктериндеги жалпылыктар да 

кызыгууну жаратары шексиз. Тува, алтай жана кыргыздардын бири-биринен узак 

жайгашкандыгына карабастан байыркы доордо пайда болгон жана чарбалык керект°°л°рд° 

колдонулган °лч°° бирдиктери тарыхый ата-бабалардын жалпы болгондугун тастыктайт 

(Потапов 1959-1960, 41). Тува тилинде бир кІн, бир тІн – хонук. Бир кІн – хІн, бир тІн – дІн, эртеґ 

менен – эртен, тІш – дІш, кеч – кеже ж.б. аталган. Убакыт мезгилге карай «бир чай кайнам 

убакытка» - тув. «шай хайындырым» б°лІнг°н. Мисалы, дарыяны сал менен сІзІп °тІп, кайра 
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келІІ «бир, эки же Іч чай кайнам убакытты» (бир чай кайнам убакыт – 30 мІн°т) туюнткан 

(Âайнштейн 1961, 142). Элдик илим-билимдин бир тармагы болгон °лч°° бирдиктери муундан-

муунга, атадан-балага °тІп, адам баласынын жаратылыш менен болгон мамилесин чагылдырган. 

Їлч°° бирдиктеринин негизи адамдын дене мІч°л°рІ аркылуу да аныкталган. Тув. кулаш – кырг. 

кулач, карыш – карыш, кары толу, тугай – бир, эки, Іч, т°рт, беш эли ж.б. (История Тувы. Т.I, 317). 

Туваларда 25-30 чакырым – «бир хІндІк», 50-60 чакырым – «эки хІндІк» же «бир ара хонуп чедер 

чер» (кырг. «бир конуп жетчІ жер»), жарым кІндІк жол – тув. «дІштІк чер», бир чакырым жер – 

тув. «бир кышкы чер» (700-900 м.), ок жетчІ аралык – тув. «боо азымы» (80-100 м.) ж.б. Анчалык 

чоґ эмес узундук °лч°мд°рІ: базым – бир кадам, кулаш – кулач, т°ш чарты - жарым кулач, узун 

дугай – бир чыканак, карыш - карыш, с°°м – с°°м//с°°м°й, бир мугур с°°м – бир с°°м ж.б. 

(Âайнштейн 1961, 142-143). 

Эрзиндик туваларда (кыргыз уруусу) боз ІйдІн канаттарын даярдоодо т°м°нкІ °лч°° 

бирдиктери колдонулган: Бармак менен с°°м°йдІн ийилген ортолугу – 10 см, бармак менен 

с°°м°йдІн ортолугу – 18 см, ал эми, бир карыш 20 см. тІзг°н (Дьяконова 1983, 50). 

Аянттардын °лч°мІ шарттуу тІрд° аныкталган: тув. адыш оюу – алакандай жер, от орну – 

очоктой орун, °г орну – Ійд°й орун, аал каданы – айыл батчу жер ж.б. (Âайнштейн 1961, 143). 

Суюк заттар (айран, сІт, кымыз, суу ж.б.) боюнча туваларда стандарттуу °лч°° бирдиктери 

болгон эмес. Суюк заттар тІрдІІ к°л°мд°гІ идиш-аяктар менен °лч°нІлг°н. Ошондуктан, идиш-

аяктар °зІнІн к°л°мІн° карата б°лІнг°н. Мисалы, пиче аяк ишти, аяк ишти, улуг аяк ишти, тавак 

ишти, чылапча баш ж.б. Пиче к°гержик – к°л°мІ 3 литр идиш, к°г°р (кырг.к°°к°р) – к°л°мІ 20-

25 литрлик идиш (Потапов 1959-1960, 41-42). Ал эми эгин (буудай, таруу ж.б.) салмагы менен эмес, 

к°л°мІ (чейрек, кадак) менен °лч°нІлг°н. Дарыядагы ж.б. жерлердеги суунун тереґдиги 

токулган аттын, адамдын боюнун деґгээлине карата аныкталган. Мисалы, туюк каразы частыр – 

кырг. туякка жетчІ суу, эзенги чедип турар – кырг. Із°ґгІг° жеткен суу ж.б.у.с. 20 ашуун термин 

жолугат. Адамдын суудагы боюна карата 20 термин айтылат (История Тувы, Т.I, 318). Бул 

параллелдІІ жалпылыктар кыргыздардын жана тувалардын ортосундагы этногенетикалык тереґ 

алакаларды чагылдырат. 2003-ж. уюштурулган илимий экспедиция учурунда Тува аймагынан 

табылган энтамга белгилери, элдик оозэки чыгармалардын ІлгІл°рІ, музейлерге коюлган 

кыргыздарга таандык жазуу эстеликтери бул аймактын кыргыздардын этникалык тарыхын 

изилд°°д° мааниси зор экендиги дагы бир ирет такталды. 

 

 

5.3. Кыргыздардын жана хакастардын 

этномаданий байланыштары 

 

Êûðãûç-õàêàñ òàðûõûé-ýòíèêàëûê, ìàäàíèé àëàêàëàðû илимдеги актуалдуу маселелерден. 

Áóë êûðãûçäàðäûí òåãèíå, ìèãðàöèÿñûíà Êûðãûç ìàìëåêåòІІëІãІíІí, мамлекетинин саясий-

ýêîíîìèêàëûê òàðûõûíà, анын этностук курамына, ìàòåðèàëäûê æàíà ðóõàíèé ìàäàíèÿòûíà 

áàéëàíûøêàí ìàñåëåëåðãå àðíàëãàí. Àëáåòòå, Õàêàñ-Минуса ойдуґó, êûðãûçäàð êàëòûðãàí этностук-

ìàäàíèé êàòìàð, энесайлык кыргыздардын тІз урпактары экендиги илимде далилденген бІгІнкІ 

õàêàñòàðäûí òàðûõû èëèêò°°÷Іë°ðäІ кызыктырып келет. “Хакастар - ýíåñàé êûðãûçäàðûíûí 

ìàäàíèÿòûíûí òІз мураскорлору болуп саналышат” (Áóòàíàåâ 1990, 43). Êûðãûçäàðäûí Õàêàñ-

Минуса ойдуґó æàíà àãà æàìààòòàø àéìàêòàð ìåíåí ýòíîãåíåòèêàëûê áàéëàíûøòàðû áîþí÷à 

Â.Â.Áàðòîëьä, Â.Â.Ðàäëîâ, Ì.Ìàðêâàðò, À.Ðåìþçà, Â.Òîìñåí, Í.À. Àðèñòîâ, Â.Ìàëîâ, Í.Ô.Êàòàíîâ, 

À.Í.Áåðíøòàì, ×.Âàëèõàíîâ, Í.Â. Êèñåëåâ, Àíâàð Áàéòóð, Á.Ñîëòîíîåâ, Þ.À.Çóåâ, Â.Ï.Þäèí, 

Ї.Êàðàåâ, Þ.Ñ.Õóäÿêîâ, È.Á.Ìîëäîáàåâ, Â.ß.Áóòàíàåâ, И.И.Бутанаева, À.Àáäûêàëûêîâ, Ä.Ã.Ñàâèíîâ, 

Ë.Ï.Ïîòàïîâ, Ñ.Â.Âàéíøòåéí, Ê.È.Ïåòðîâ, Ñ.Ì.Àáðàìçîí, Ò.Áàÿëèåâà, Ò.Î.Áåéøåíàëèåâ, æ.á. 

ýìãåêòåðèí áåëãèë°°ã° áîëîò. ÒІðêîëîã-илимпоздор Э.Р.Тенишев, Í.À.Áàñêàêîâ, Á.Ї.Îðóçáàåâà, 

М.Хучженхуа, Á.Ì.Þíóñàëèåâ, Ñ.Êóäàéáåðãåíîâ, К.Сейдакматов ж.б., ôîëґклорчулар Т.Абдракунов, 

С.Т.Кайыпов, философ Б.Аманалиевдердин иликт°°ë°ðІ áóë îëóòòóó ìàñåëåãå æîîï òàáóóäà çîð 

ê°ì°к болот. Кыргыз-õàêàñ ýòíîìàäàíèé æàëïûëûêòàðû ñîґêó ó÷óðëàðäà èçèëä°°÷Іë°ð òàðàáûíàí 

æèãåðäІІëІê ìåíåí èëèêòåíèï êåëІІä°. Ìûíäà °çã°÷° Â.ß.Áóòàíàåâ, И.Б.Молдобаев, Ї.К. Караев 

ж.б. изилд°°ë°ðІí áåëãèë°°ã° áîëîò. 

Õàêàñòàð °çä°ðІн “тадар” (татар) деп àòàøàðû ìààëûì. Ñàíû 80 ìèґäåí àøóóí õàêàñòàð 

áІãІíêІ êІíä° àéðûì °çã°÷°ëІêò°ðІ áàð ò°ðò òîïêî á°ëІíІø°ò: êà÷èíäåð (õààø, õààñ), ñàãàé, 

êûçûë, êîéáàë (Áóòàíàåâ 1995, 3). “Тадар” (татар) деген кошумча ат Хакас-Ìèíóñèí (Êûðãûç æåðè) 

Ðîññèÿíûí êóðàìûíà êàðàòûëãàíäàí êèéèí, ê°÷Іï êåëãåíäåð (æåðãèëèêòІІ îðóñ àäìèíèñòðàöèÿñû) 
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òàðàáûíàí áåðèëãåí. Áèðîê, азыркы Хакасия Россия империясынын курамына каратыла элекке 

чейин “Кыргыз жергеси”, “Кыргыз °ëê°ñІ” (Кыргызсакая земля, Êûðãûçñêàÿ ñòðàíà) äåãåí àò 

ìåíåí òàðûõûé æàçìà áóëàêòàðäà ÷àãûëäûðûëàò (Áóòàíàåâ, Êàðàòàåâ 1999, 99-100). 1917-æ. 

Ò°ґê°ðІøò°í êèéèíêè òûí÷òûê ìåçãèëè îðíîãîíäîí ñîґ, Ýë Êîìèññàðëàð Êåґåøèíäå ìóðäàãû 

ãóáåðíèÿëàðäû óëóòòóê-маданий белгилерине карата б°ëІІ æ°íІíä°ãІ ÷å÷èìäåð êàáûë àëûíãàí 

ýëå. Áóë ÷å÷èì îøîë êåçäåãè õàêàñ èíòåëèãåíöèÿñûí òІéø°ëòІï, áèð íå÷å ýòíîãðàôèÿëûê òîïòîðäó 

áèðèêòèðãåí ýí÷èëІІ ат таба алышкан эмес. “Тадар”(татар) деген ат келгин орустар тарабынан 

áåðèëãåí æàíà óøóë ýëå ýí÷èëІІ àòòàð ìåíåí áèð íече этностор (крымдык, àñòðàõàнь, êàçàнь, 

Сибирь æ.á. òàòàðëàðû) áåëãèëІІ áîëãîí. Íàòûéæàäà, òІçІëã°н комиссия “кыргыз” этнониминин 

êûòàé òèëèíäåãè æûë áàÿíäàðäà ÷àãûëäûðûëãàí (Òàí äîîðó, VII-X кк.) “хягас” деген формасын 

êàáûë àëóóãà òîêòîëóøàò. Àëáåòòå, áóë ìààëûìàòòàð ñèíîëîã Í.ß.Áè÷óðèíäèí òІçã°í ýìãåãèíåí 

àëûíãàí ýëå. Îøåíòèï, ýëäèí ýí÷èëІІ àòû áèð íå÷å êèøèäåí òóðãàí òîï òàðàáûíàí ÷å÷èëãåí 

болучу. “Хакас” жасалма аты азыркы учурда да расмий ж.б. мамлекеттик иш кагаздарында гана 

колодонулуп келинет (караґыз: Бутанаев 1990, 11-12; Êàðàòàåâ 2000, 30-31). 

“Кыргыз” этнокомпоненттери бІãІíêІ õàêàñòàðäûí êóðàìûíäàãû êåíåí àðåàëäà ñàêòàëûï 

êåëåò. Àë ýìè êûòàé, ìóñóëìàí, îðóñ áóëàêòàðûíäà áåëãèëІІ болуп келген “Кыргыз жери” “Кыргыз 

°ëê°ñІ” кантип эскерилбей êàëäû äåãåí ñóðîî òóóëàò. Àëáåòòå, Энесайдагы кыргыз этносунун 

°íІãІøІíІí àáàëûíà ìîíãîë æåґèï àëóóëàðû, àëàðäûí è÷ àðà áèéëèê І÷Іí êІð°øò°ðІ, Àëòûí-

õàíäàðäûí, °çã°÷° Æóíãàð õàíäûãûíûí ê°÷ІðІï, òàðàòóó ñàÿñàòòàðû °ç êåäåðãèñèí òèéãèçáåé 

êîéãîí æîê (êàðàґûç: Áóòàíàåâ, Õóäÿêîâ 2000, 18-40). Жунгар ханы Цеван Рабдан 1703-æûëû èþнь 

àéûíäà Äóõàð, Ñàíäûê æàíà Àðàíæàìà ×åíáèë àòòóó І÷ àñêåð áàø÷ûëàðûí ýíåñàéëûê 

êûðãûçäàðäû Æóíãàðèÿãà ê°÷ІðІï êåëІІíІ áóéðóãàí ýëå. Èçèëä°°÷Іë°ðäІí ïèêèðëåðèíå êàðàãàíäà, 

ýíåñàéëûê кыргыздардын саны (5 коэфицент менен) 20-25 ìèґ àäàìäû òІçã°í (Áóòàíàåâ 1990, 28). 

ÊІ÷ò°ðäІí ñàëûøòûðìà ñàëìàãû êàëìàêòàð òàðàáûíäà áîëãîíäóêòàí, àç ñàíäóó êûðãûçäàðäûí 

áàñûìäóó á°ëІãІ Àòà Æóðòòó êàëòûðûï êåòІІã° àðãàñûç эле. Àéðûì ìààëûìàòòàð ê°÷ê°í 

êûðãûçäàðäûí êîëîííàñûíûí 20-30 êì. ÷åéèí ÷óáàëãàíûí áàÿíäàéò (Äûðåíêîâà 1940, 302). Áóë 

ìààëûìàòòàðäû îøîë ìåçãèëäåãè îðóñ æàçìà áóëàêòàðû äà òàòñòûêòàéò (Àáäûêàëûêîâ 1968, 84). 

Ê°÷ІðІëã°í êûðãûçäàðäû Ýìåëь-Гол дарыясынын боюндагы Жунгар контайшысынын ордîñóíà 

÷óêóë æåðãå, °ç àëäûí÷à àéûëãà æàéãàøòûðûøêàí. Àëàðäûí æàëïû ñàíû 400 òІòІí áîëãîí 

(Áè÷óðèí 1991, 71), ÑІðІëã°í ýëäèí àðàñûíäà êûðãûçäàðäûí êûøòûìäàðû äà áàð ýëå. Àëàð øóøòàð, 

áåëòèð, ìîäàð, àðèíäåð áîëó÷ó. Êûðãûçäàðäàí áàøêà ê°÷ІðІëІï êåëèíãåí òåëåóòòàð (òåëåґóòòàð) 

ìèíãàò æàíà îîðæàêòàð ÷îðî(ñ) óðóóñóíàí ÷ûêêàí êîíòàéøûíûí °çã°÷° ýýëèãèí òІçІøê°í 

(Êû÷àíîâ 1997, 239). Á°ò°í æåðäèí øàðòûíà ÷ûäàáàãàí êûðãûçäàðäûí áèð á°ëІãІ òІðêІí æîëäîð 

ìåíåí °з мекенине кайтып келишкен. Маалыматтар XVII-XVIII к. орус документтериндеги 

÷àãûëäûðûëãàí ôàêòûëàð ìåíåí äà áåêåìäåëåò. Áóë ïðîöåññ Æóíãàð õàíäûãû êóëàãàí ìåçãèëãå 

чейин уланган (Бутанаев, Õóäÿêîâ 2000, 179-180). ÑІðãІíä°н аман калып, êàéòûï êåëãåí êûðãûçäàð, 

алардын кыштымдары бІãІíêІ õàêàñòàðäûí ýòíèêàëûê æІçІí êàëûïòàíäûðãàí. 1727-æ. 20-àâãóñòà 

Õàêàñ-Ìèíóñèí îéäóґун Росñèÿ èìïåðèÿñûíûí êàðàòûï àëûøû, ýíåñàéëûê êûðãûçäàðäûí áóë 

àéìàêòàãû 1300 æûëãà ñîçóëãàí ýòíîñòóê, àñêåðäèê-ñàÿñèé, ñîöèàëäûê Іñò°ìäІãІí æîþëóøóí 

øàðòòàãàí. Îøåíòèï, ýíåñàé êûðãûçäàðûíûí °ç àëäûí÷à ýòíîñòóê °íІгІøІí° биротоло ñîêêó 

óðóëãàí. 

Êûðãûç-õàêàñ ýòíèêàëûê-ìàäàíèé áàéëàíûøòàðûíûí õðîíîëîãèÿñû áîëæîë ìåíåí V ê. îðòî 

÷åíäåðèíåí (êûðãûçäàðäûí Áàòûø Ìîíãîëèÿäàí Ìèíóñèí îéäóґóíà æóðò êîòîðãîí ìåçãèëè) XVIII 

ê. áàø ÷åíäåðèíå ÷åéèíêè ìåçãèë менен °лч°н°т. Áèð êàòàð òàðûõûé áóëàêòàð, èëèìèé 

àäàáèÿòòàðäàãû ìààëûìàòòàðãà òàÿíûï, êûðãûç-õàêàñ ýòíèêàëûê àëàêàëàðûíûí òàìûðû òåðåґ, 

àëàð ýíåñàé Êûðãûç ìàìëåêåòèíеí òàðòûï, êûðãûçäаðäûí íåãèçãè á°ëІãІ мекендеп келген 

Òåґиртоо жана ага жамаатташ аймактарга чейин бирдиктІІ тарыхый кыртышка ээ болгондугун 

билІІг° болот. Энесай аймагында байыр алып êàëãàí êûðãûçäàð àòàëãàí àéìàêòà XVIII ê. áàø 

÷åíäåðèíå (1703-æ.) ÷åéèí саясий Іñò°ìäІê àáàëäû ýýëåøêåí (Ïîòàïîâ 1953, 67) ÁІãІíêІ 

õàêàñòàðäûí ýòíèêàëûê æІçІíІí êàëûïòàíûøûíà ñàìîäèé, êåò òèëäІІ ýëåìåíòòåð äà êàòûøêàí. Ал 

эми ñèáèðäèê êûðãûçäàð õàêàñòàðäûí ýòíîãåíåçèíäå áàøêû ðîëäó îéíîøêàí. Îøîíäóêòàí, 

õàêàñòàð áàéûðêû ýíåñàéëûê êûðãûçäàð ìåíåí àçûðêû ýòíèêàëûê êûðãûçäàðäûí îðòîñóíäàãû 

áàéëàíûøûí òàêòîîäî Ìàíæóðèÿäàãû (Õýéëóíöçÿнь) ôó-þ êûðãûçäàðûíûí òîáó, ñàðû óéãóðëàð 

æàíà ëîáíîðëóêòàð ñûÿêòóó ýëå áèðèêòèðІІ÷І æàãäàéëàðäàí áîëóï êàëàò. ÁІãІíêІ êûðãûçäàðäûí 

ýòíèêàëûê êóðàìûíàí äà êåò, ñàìîäèé òèëäІІ ýòíîêîìïîíåíòòåðäè áàéêîîãî áîëîò. Ìèñàëû, 

àéðûì èçèëä°°÷Іë°ð êûðãûçäûí áàðãû, бугу урууларынын курамдарындагы “желдеґ” уругу менен 

хакастардын “чилдег” с°°ãІíІí òІç ýòíîãåíåòèêàëûê æàëïûëûêòàðûíà òîêòîëóøàò (Àáðàìçîí 
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1990, 66; Ìîëäîáàåâ 1995, 115; Áóòàíàåâ 1990, 62). Õàêàñòàðäûí курамындагы “чилдег” с°°ãІ òåãè 

æàãûíàí êûðãûçäàðãà òåãè æàêûíäûãû àíûêòàëãàí õàêàñ-качиндердин курамына кирет. “Чилдег” – 

ñ°°ãІ õàêàñ òàðûõûé фольклорунда желден, øàìàëäàí òóóëãàí áàëàäàí òàðàãàíäûãûí áàÿíäàéò. 

Õàêàñ ìèôîëîãèÿñûíäàãû ×èëäåã-õàí øàìàëäûí, áîðîîíäóí êîæîþíó êàòàðû ÷àãûëäûðûëàò 

(Áóòàíàåâ 1999, 216). Ýòíèêàëûê àòàëûøòûí ýêèí÷è êîìïîíåíòè -äåíã\-дег кеттердин “адам”, 

“киши” деген с°çІн туюнтат. Â.Я.Бутанаев “кыргыздардын курамындагы кет (самодий) 

ýòíîêîìïîíåíòòåðèíèí áîëóøó òåґèðòîîëóê êûðãûçäàðäûí òІïêІ мекени Энесай ч°ëê°ìІ äåãåí 

теориянын тууралыгын далилдейт”-äåï æàçàò (Áóòàíàåâ 1990, 62). Эзелки замандардан адамдар от, 

ñóó, æåð, êІí ìåíåí êàòàð àáàãà, °çã°÷° øàìàëãà äà ûéûê êІ÷ êàòàðû ñûéûíûï êåëèøêåíèí øàìàí 

äèíèíåí áàéêîîãî áîëîò. Øàìàíäàð ðèòóàë ó÷óðóíäà áîðîîí-øàìàëäû, æ°í°ê°é ýëå æåëäè 

÷àêûðûøêàí. Øàìàí ðèòóàë ïðîöåññèíäå áóáåíäèí, áàéëàíãàí òàë-÷°ïòІí, êåçäåìåëåðäèí 

êåñèíäèëåðè ìåíåí ìåíåí áèðãå êûéìûëäàï, àëàðäûí æàðäàìû аркылуу æàñàëìà òІðä° æåëäè 

(øàìàëäû) ïàéäà êûëûøêàí. Óøóë æåëäèí (øàìàëäûí) ê°ì°ãІнд° øàìàí °çІí êîëäîî÷ó äóõòàð 

ìåíåí áààðëàøêàí (Ïîòàïîâ 1991, 80-81). Àëàãûð - êûðãûçäûí ìîґîëäîð óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû 

óðóê êàòàðû áåëãèëІІ. Àëà  ãûð; ãèð\ãûð\ãóð - эвенк тилинде “адамдар”, урук”, уруу” маанисин 

àíûêòàéò. Ìèñàëû, ãóðàãèð (ãóðàí) - “жапайы теке уруусу”, ïóòóãóð - “каздар уруусу”, êóêòóãûð - 

“кІêІк уруусу”, êàíäûãèð - “°ðä°к уруусу” ж.б. туюнтары маалым (караґыз: Анисимов 1951, 194). 

Хакастардын курамындагы “кыргыз” с°°êò°ðІ (óðóêòàðû) ýґ ê°ðІíІêòІІ æàíà òåêòІІë°ðä°í 

áîëóï ýñåïòåëãåí æàíà áóë ýòíîíèìäåð õàêàñ óðóêòàðûíûí äýýðëèк бардыгынан êåçäåøåðè 

áàéêàëãàí. Ýãåðäå õàêàñòàðäà æàëïûñûíàí 1200 ôàìèëèÿ áåëãèëІІ áîëñî, “кыргыз” с°°êò°ðІ 

àëàðäûí áåø ïàéûçûí òІçã°í (Ìîëäîáàåâ, Áóòàíàåâ 1988, № 18). Ò°ì°íä°ãІ óðóó-óðóê 

àòàëûøòàðûíäàãû ïàðàëëåëäåð òåêòèê æàëïûëûêòû àíûêòàéò: êûðãûç  õûðãûñ, ìàíãûò  

ìþíãàò, æåëäåґ  ÷èëäåã, á°ã°æІ  ï°ãå÷è, áóêà  ïóãà, òóáàé  òóáà, êàðãà  õàðãà, êàøêà  õàñõà, 

àáàêàí  àáàêàí, æåòè êàøêà  þñ õàñêà, ò°°ë°ñ  òèëåãåñ, ñàðòòàð  ñàðòàõ, êàéäóóëàò  êûé, 

ñîêîëîê  ñîõõû, êûéðà  õûé, àñêàëû  ñàêà÷û, áóãó  ïóãà æ.á. È.Á.Ìîëäîáàåâ êûðãûç-õàêàñ 

ýòíîíèìèÿëûê ïàðàëëåëäåðè, ýêè ýëäèí ëåêñèêàñûíäàãû æàëïû ìàäàíèé êàòìàð, ÷àðáàëûê, Іé 

òèðè÷èëèãèíäåãè, êààäà-ñàëòòàðûíäàãû òåðìèíäåð òåðåґ áàéëàíûøòàðäû àéãèíåëåðèí áåëãèëåéò 

(Ìîëäîáàåâ 1989; 1990; 1995, 101; 2003, 11-21 ж.б.). Мисалы, á°ã°æІ - êûòàé óðóóñóíäàãû óðóê 

êàòàðû áåëãèëІІ. Ïàðàëëåëäåðè õàêàñòàðäàãû òóáà, êîéáàëäàðäàí æàíà ×ûãûø Ñàÿíäàðäàãû 

êàìàññèí-õàêàñòàðäûí êóðàìдарынан “п°гечи”, “бугажы” формаларында кездешет. Ìûíäàí 

ñûðòêàðû, кыргыздарга теги жакын сары уйгурлардын уруулук курамында да “п°геши” (яглакхыр 

óðóóñóíäà) àòòóó óðóó áåëãèëІІ (Ìàëîâ 1957, 89). Â.ß.Áóòàíàåâ êàçàêòûí óëóó æІçІíІí 

курамындагы “б°гечи” уругун 1703-æ. к°÷ІðІëã°í ýíåñàéëûê êûðãûçäàðäûí óðïàêòàðû ýêåíäèãèí 

°ç èëèêò°°ë°ðІíä° áåëãèëåï êåëåò (Áóòàíàåâ 1990, 66). ×îò - àâàò, á°ðІ óðóóëàðûíûí 

êóðàìäàðûíäàãû óðóêòàð êàòàðû ìààëûì. Ïàðàëëåëè õàêàñòàðäà - ÷îäà, àëòàéëûêòàðäà 

(êóìàíäûëàð) - ÷îîòû, òóâàëàðäà - ÷îäó ôîðìàëàðûíäà êåçäåøåò (Ïîòàïîâ 1966, 60). Õàêàñ 

ñàíæûðàëàðûíäà ÷îäà ñ°°ãІ Æóíãàðèÿãà ñІðІëã°í êûðãûçäàðäûí êàëãàí á°ëІãІ êàòàðû áàÿíäàëàò. 

Õàêàñ-качиндерде “чода хыргыз”, “чода пІðІт”, õàêàñ-кызылдарда “чода хыргыс” уруктары бІãІíêІ 

êІíІ äà áåëãèëІІ. Â.ß.Áóòàíàåâ ÒІøòІê Сибирь àéìàãûíàí áèð òîï ñàíäà êåçäåøêåí ÷îîäà  ÷îòû  

чоду этнонимдерин эзелки замандагы ТІøòІê Ñèáèðäèí ýòíîñòîðóíóí ñóáñòðàòû êàòàðû êàðàéò 

(Áóòàíàåâ 1990, 65). 

Êàáåëè æå Êààáåëè - òûíûìñåéèò óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê. Ñàíæûðàäà Êàáåëè Øàëòàê 

æàíà Ìîðòóê ìåíåí áèðãå, òûíûìñåéèòòåðäèí òІïêІ бабалары катары баяндалат (Абрамзон 1960, 

Ò.IV, 2). Этнонимдин параллелдери алтайлыктардан-”кобалы”, òóâàëàðäàí-”ховалыг” формаларында 

êåçäåøåðè ìààëûì (Ïîòàïîâ 1969, 33). Èçèëä°°÷Іë°ð áóë ýòíîíèìäåðãå õàêàñòàðäûí õîáûé  

êîáûé óðóêòàðûíûí (ñ°°êò°ðІ) òåêòèê æàêûíäûêòàðûíà ìààíè áåðèøåò. Â.ß.Áóòàíàåâ òóâàëàðäûí 

курамында “хыргыс ховалыг” (хообалых) аттуу уруктун бар экендигине токтолот. Мындан 

ñûðòêàðû, áóë ýòíèêàëûê àòàëûøòàð õàêàñ, àëòàéëûêòàð, òóâàëàð æàíà êûðãûçäàðäûí ýòíèêàëûê 

æàêûíäûêòàðûí ÷àãûëäûðàò (Áóòàíàåâ 1990, 76). Эпитафиялык жазуу эстеликтеринде: “Мен жети 

á°ðІíІ °ëòІðäІì, барс менен эликке тийген жокмун” - äåãåí ìààëûìàòòàð áàð. Õàêàñòàðäûí 

курамында теги байыркы “чити ïІІр” (жети б°ðІ) àòòóó óðóê áåëãèëІІ. Энесайдагы ошол 

ýïèòàôèÿëûê ýñòåëèêòåðäå êûðãûçäàðäûí °ëê°ñІíІн ичинде “жети б°ðІ” жана алардын “к°ê, êàðà 

á°ðІë°р” менен согушкандыктары баяндалат. Бул маалыматтар албетте, áàéûðêû êûðãûç 

óðóóëàðûíûí мамлекеттин ичинде è÷ àðà саясий Іст°мдІк ІчІн болгон êІð°øІí ÷àãûëäûðàò. 

Ìèñàëû, õàêàñòàðäûн “чити пІІр” уруусу ах пІІð, õàðà ïІІð, ê°ê ïІІð æ.á æåòè óðóêòàí òóðàðû 

ìààëûì (Áóòàíàåâ 1990, 68). Ñîêîëîê - êûðãûçäûí ìóíãóø óðóóñóíóí êóðàìûíäàãû óðóê. 
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Ïàðàëëåли сары уйгурлардан “сокалык” формасында кездешет (Тенишев 1962, №1, 212). 

Â.ß.Áóòàíàåâ íåãèçäІІ ìààëûìàòòàðãà òàÿíûï, хакастардын ичиндеги “соххы” с°°ãІн Энесай 

êûðãûçäàðûíûí òІç óðïàêòàðû áîëîðóí °ç èëèêò°°ë°ðІíä° áåëãèëåï êåëåò (Áóòàíàåâ 1990, 60). Áóë 

ìààëûìàòòàð îðòî êûëûìäàðäàãû êûðãûçäàðäûí ìèãðàöèÿñûíàí êàáàð áåðåðè ûðàñ. 

Óðóóëóê ýíòàìãàëàðäàãû ïàðàëëåëäåð êûðãûç-õàêàñ ýòíèêàëûê áàéëàíûøòàðûí 

÷àãûëäûðóó ìåíåí áèðãå, õàêàñòàð êûðãûçäàðäûí óðïàêòàðû ýêåíäèãèí äàëèëäåéò.  

 

Кыргыз энтамга белгилери: Хакас энтамга белгилери:  

 

Багыш тамга Хасха 

 

 

Моґолдор Сайын 

 

 

Кушчу тамга Харга 

 

 

Азык тамга Хыргыс 

 

 

Солто тамга Сайын 

 

 

Орок тамга Хыргыс 

(канды) 

 

Кушчу тамга Таяс 

 

 

Моґолдор Хыргыс 

 

 

Босого тамга Хасха 

(баарын)  

 

Саруу тамга Хыргыс 

 

 

Кудайлат тамга Хыргыс 

(басыз)  

 

Жагалмай тамга Хыргыс 

(сары багыш)  

 

Б°л°к чал Харга 

 

 

Балта тамга Ойрат 

(сары багыш) 
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Кыпчак тамга Ызыр 

(кыпчак) 

 

Багыш тамга Харга 

 

 

Кырк уул (саруу) Харга  

 

 

Жагалмай тамга Хобый 

(моґолдор) 

 

Азык тамга (азык) Хасха 

 

 

Колпоч (саруу) Хасха 

 

 

Кош тамга Паратан 

 

 

Туура тамга Хасха 

(сарттар) 

 

Керки тамга Хол 

(басыз) 

 

Ай тамга (солто) Пилтир 

 

 

Б°рІ тамга Тилек 

 

 

Їйд° чекти (саяк) Пуга 

 

 

Жогору тамга Том 

(кытай) 

 

Т°м°н тамга Том 

(кытай) 

 

Жагалмай тамга Хахпына 

(черик) 

 

Ак тери (саяк) Хызыл 
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Сарттар (адигине) Хасха 

 

 

Кош тамга (д°°л°с) Хасха 

 

 

Бай кІчІк (азык) Ойрат 

 

 

Кош тамга Хыргыс 

(д°°л°с) 

 

Кашка тамга Сор 

(саруу) 

 

Ай тамга (саруу) Халлар 

 

 

К°°к°р тамга Хобый 

(саруу) 

 

Канды тамга Таяс 

(Іч ок) 

 

Маматберек Таяс 

(басыз) 

 

Бугу тамга Частых 

 

 

Наалы тамга Ызыр 

 

 

К°с°° тамга Пурут 

(саруу) 

 

Багыш тамга Хасха 

 

 

Арык тамга Чилдег 

(бугу) 

 

Кара саадак Сарыг 

(кесек) 

 

Кара баргы Сарыг 

(баргы) 
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Адигине тамга Сарыг 

 

 

Багыш тамга Ичеге 

 

 

Азык тамга Хыргыс 

 

 

Козугуна (азык) Качин 

 

 

Кырк уул (саруу) Хасха 

 

 

Босого тамга Чыстар 

(баарын) 

 

Балка тамга Састых 

(кІркІр°°) 

 

Бугу тамга Хасха 

 

 

Алакчын Ызыр 

 

 

 

Кыргыз урууларынын (уруктарынын) энтамга белгилеринин хакастардын айрым с°°кт°рІ 

нІн (качиндер, хыргыстар, пурут, хасха) энтамгалары менен параллелдери да этногенетикалык 

маанилІІ маалыматтарды берет: 

 

Кыргыз энтамга 

белгилери 

Хыргыс с°°гІ 

(уругу) 

ПІрІт с°°гІ 

(уругу) 

 

Саруу тамга  тубин 

 

 

Канды тамга  тубин 

 

 

Азык тамга  

 

 

Кара багыш  тубин 

 

 

Кудайлат тамга  
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Жагалмай тамга  татаров 

(азык) 

 

Кушчу тамга  тубин 

 

 

Бай кІчІк (азык) тубин татаров 

 

 

Баарын тамга  

 

 

Куу с°°к 

(моґолдор)  тубин 

 

Кушчу тамга  тубин 

 

 

Ача тамга  татаров 

(баарын) 

 

Адигине тамга  сагайский 

 

 

Ак тери  тубин 

(саяк) 

 

Мундуз тамга  тубин 

 

 

Жагалмай тамга  тубин 

(моґолдор) 

 

Сурма тамга  тубин 

(бугу) 

 

Кудайлат тамга  камлар 

(басыз) 

 

Кара саадак  татаров 

 

 

Багыш тамга  сагай 

 

 

Ай тамга тубин татаров 

(солто) 
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Кара саадак  тубин 

(кесек) 

 

К°с°° тамга  татаров 

(саруу) 

 

Ай тамга тубин татаров 

(солто) 

 

Азык тамга  тубин 

 

 

Кашка тамга  белтир 

 

 

Ай тамга  белтир 

(жалпы кыргыз) 

 

Босого тамга  сагай 

(саруу) 

 

Кайчы тамга  белтир 

(багыш) 

 

Багыш тамга  

 

 

Сарттар тамга   тубин 

 

 

Козугуна (азык)   тубин 

 

 

Босого тамга   тубин 

(багыш) 

 

Кара багыш тамга  татаров 

 

 
 

 

Кыргыз энтамга 

белгилери 

Хасха с°°гІ(уругу) Харга с°°гІ (уругу) 

 

Багыш тамга  шалошин 

 

 

Кушчу тамга  д. каргин 
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Керки тамга  шалошин 

(саяк) 

 

Кош тамга  д. каргин 

(мунгуш) 

 

Босого тамга  шалошин 

(кыдырша) 

 

Кош тамга  б. каргин 

(мунгуш) 

 

Кара багыш тамга   шалошин 

 

 

Багыш тамга  сагай 

 

 

Жагалмай тамга   шалошин 

 

 

Байсогур тамга  д. каргин 

(басыз) 

 

Азык тамга   шалошин 

 

 

Колпоч тамга  шалошин 

(саруу) 

 

Кенже тамга  шалошин 

(саруу) 

 

Жагалмай тамга  шалошин 

(черик) 

 

Туура тамга  шалошин 

(сарттар) 

 

Канды тамга  шалошин 

 

 

Сарттар тамга  шалошин 

 

 

Кош тамга   шалошин 

(мунгуш) 
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Кара саадак  шалошин 

(кесек) 

 

Куу с°°к  шалошин 

(моґолдор) 

 

Кудайлат тамга  шалошин 

(басыз) 

 

Сурма тамга  б. каргин 

(бугу) 

 

Кашка тамга  шалошин 

(саруу) 

 

Жагалмай тамга  б. каргин 

(сары багыш) 

 

Саруу тамга  б. каргин 

 

 

Кара багыш тамга  сагайский 

 

 

Бай кІчІк  сагайский 

(азык) 

 

Мунгуш тамга  шалошин 

 

 

Бугу тамга  шалошин 

 

 

Кош тамга  шалошин 

(мунгуш) 

 

Кырк уул  б. каргин 

(саруу) 

 

 

Мындан сырткары, жогоруда келтирилген параллелдер менен бирге, уруулардын 

энтамгаларынын ортосундагы т°м°нд° берилген окшоштуктары кыргыз жана хакастардын 

этникалык жалпылыгын далилдеген негиздІІ булак болуп калат:  

 

Саруу уруусу /сол канат/ Хакас энтамга белгилери: 

 

К°с°° тамга хасха 
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Саруу хырхыс 

 

 

Алакчын ызар 

 

 

Колпоч хырхыс 

 

 

Ай тамга халлар 

 

 

Мачак хыргыс 

 

 

Т°б°т харга 

 

 

Алакчын хыргыс 

 

 

Колпоч  тиилек 

 

 

Кырк уул харга 

 

 

Алакчын ызыр 

 

 

Баркы хырхыс 

 

 

К°°к°р  хобый 

 

 

Ай тамга хыргыс 

 

 

Ай тамга хыргыс 
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Кыргыздын адигине уруулук тобунун энтамгалары менен 

хакастардын уруулук энтамгалары менен параллелдери: 

 

Адигине уруулук тобу урук (с°°к) административдик урук 

 

Туура тамга хасха Шалошин 

 

 

Адигине  сарыг Сагайский 

 

 

Ай же Наалы хыргыс Тубин 

тамга 

 

Жагалмай тамга хыргыс Тубин 

 

 

Кара баргы сарыг Белтир 

(баргы) 

 

Жагалмай тамга хахына Белтир 

(кара багыш) 

 

Жагалмай тамга соххы Шалошин 

(мурзаке) 

 

Сарттар тамга хасха Шалошин 

 

 

Тооке тамга хасха Шалошин 

 

 

Тенизбай тамга харга Каргинск 

 

 

Б°рІ тамга ойрат Тубин 

 

 

Б°рІ тамга хобый Хивинский 

 

 

Жагалмай тамга пурут Татаров 

(кара багыш) 

 

Босого тамга харга Каргинск 

(кара багыш) 
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Басыз уруусу 

 

Кудайлат тамга хыргыс Камлар 

 

 

Керки тамга хыргыс Тубин 

 

 

Кылыч тамга хаска Шалошин 

 

 

Байсогур хыргыс Тубин 

 

 

Кылыч тамга  хыргыс Тубин 

 

 

Маматберек  таяс Изушерск 

 

Бугу уруусу 

 

Жагалмай тамга хасха Шалошин 

 

 

Бугу тамга  хасха Шалошин 

 

 

Сурма тамга  хасха Тубин 

 

 

Чот тамга сарыг Сагайск 

 

 

Арык тамга  хыргыс Тубин 

 

 

Жаа тамга  хыргыс Тубин 

 

 

Жагалмай тамга  ызыр Мунгат 

 

 

Бугу тамга  чилдег Абалаков 

 

 

Жаа тамга  ойрат Тубин 

 

 

Бугу тамга  пилтир Шалошин 
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Жагалмай тамга сайын Большекаргинск 

 

Êûðãûçäàð õàêàñòàðäûí этногенезинде башкы орунда турарын хакас элдик оозеки 

чыгармалары маалыматтары да тастыктайт. Сибирь элдерин тереґ изилдеген Â.Â.Радлов хакас-

сагайлардын ичиндеги “хыргыс” уругунун °êІëä°ðІí°í êûðãûçäàðäûí Æóíãàðèÿãà ê°÷ІðІëІøІ 

æ°íІíä° áàÿí æàçûï àëãàí. Àë ñІðãІíä°í àìàí êàëãàí êûðãûçäàð æ°íІíä° æàçûï êåëèï, 

“жогорудагы уламышка караганда “хыргыс”, “иргиттер” Абаканда калган кыргыз уруктары болуу 

керек” деген жыйынтыкка келген. Автор тІðê òèëäІІ ýëäåðäèí àðàñûíàí æûéíàëãàí çîð 

ìàòåðèàëäàðäûí íåãèçèíäå ñàëûøòûìàëóó èçèëä°°ë°ðäІ æІðãІçІï, àáàêàí òàòàðëàðû (õàêàñòàð) 

æàíà êûðãûçäàðäûí ýïèêàëûê ïîýìàëàðûíûí æàðàëûøûíäà ýòíîãåíåòèêàëûê æàëïûëûêòàð áàð 

äåãåí òûÿíàêêà êåëåò: “Абакан татарлары °ç æîìîêòîðó àðêûëóó ðóõàíèé òóðìóøóíäà èäåÿëäóó, 

òàçà äІéí°íІ òІç° àëûøêàí; ìûíäàé ê°ðІíІøòІ áàøêà òІðê òèëäІІ ýëäåí - êàðà êûðãûçäàðäàí ãàíà 

ê°ð° алдым” (Радлов 1989, 90). Изилд°°чІ Ñàÿí-Àëòàé æàíà òåґèðòîîëóê êûðãûçäàðäûí òåãèíèí 

æàëïûëûãû æ°íІíä° àëãà÷êû ïèêèðäè àéòêàí.  

Тарыхый оозэки чыгармалардын мààëûìàòòàðû áîþí÷à õàêàñòàð òåãè êûðãûç ÏІðІñò°í, 

экинчи бир варианттарында “тогуз миґ сандуу хоорайлар (хакастар) тогуз бир тууган кыргыздан” 

òàðàãàíäûãû áàÿíäàëàò (Áóòàíàåâ 1983, 66-69). Бул маалыматтар Хань äèíàñòèÿñûíûí 

жылбаяндарында да чагылдырылат. Хакас тарыхый оозеки чыгармалары кыргыздардын Энесай 

°ð°°íІí°í òІøòІê òàðàïêà, Àëòàéãà îîï êåòèøêåíäèãè, àéðûì âàðèàíòòàðûíäà æàðàòûëûøòûí 

êûðñûãûíàí øåéèò áîëóøêàíäûãû æ°íІíä° óëàìûøòàð áàð. Êýý áèð ìèôòåðäå êûðãûçäàðäûí 

äІéí°ëІê òîïîí ñóóäàí êóðìàí áîëóøêàíäûãû áàÿíäàëàò;
 

эзелки сюжеттеринде кыргыздардын жер 

êîòîðóøó àáà-ûðàéû, æåð øàðòòàðûíûí °çã°ðІøІí° áàéëàíûøòóó áîëãîíäóãó äà àéòûëãàí. Áàéûðêû 

ìàë÷ûëàð áû÷àí äàÿðäàø÷ó ýìåñ, àíòêåíè Õàêàñèÿäà êûø êàðñûç áîëî òóðãàí. Áèðîê, áèð æûëäàð 

êûø êàòóó áîëóï, ìàë à÷êàäàí êûðûëà áàøòàãàíäà êûðãûçäàð æûëóó àéìàêêà æóðò êîòîðóóãà 

аргасыз болушат. Башка версия боюнча Орто Энесай °ð°°íІíä° æàé àéëàðû ê°ï æûëãà ñîçóëãàí 

êóðãàê÷ûëûêêà àéëàíûï êåòåò. ×°ïò°ð êóóðàï, ýãèíäåð êІéІï, ñóãàò êàíàëäàðû ñîîëóï êàëûïòûð. 

Îøîíäî êûðãûçäàð æàêøû øàðòêà ІìІòò°íІøІï, àçûðêû Ìîíãîëèÿ òàðàïêà ê°÷Іï °òІø°ò. Àëàð 

ê°÷Іï °òê°í æåðëåðäå çîð èðèãàöèÿëûê êóðóëóøòàð êàëãàí.
 

Øîð æàíà ÷óëóìäàðäûí óëàìûøòàðûíäà 

алар байырлаган аймактар эзелки çàìàíäàðäà òàëàà áîëóï, àíäà êûðãûç æûëêû÷ûëàðû æàøàøêàíû 

ýñêåðèëåò. Æåðäåí äàðàê °ñІï ÷ûãà áàøòàãàíäà, êûðãûçäàð áóë êóáóëóøòó øàéòàíäûí ìІéІçІ, áîëî 

òóðãàí êûðñûêòûí áåëãèñè êàòàðû òІøІíІøІï, òІøòІê òàðàïêà æóðò êîòîðóï êåòèøåò. Àëàðäûí ê°÷° 

àëáàé êàëãàí áèð àç á°ëІãІ áІãІíêІ õàêàñòàðäûí áàáàëàðû áîëóï êàëûøòû. Àçûð äà Øîðèÿäà òІí 

ичинде кыргыз жылкыларынын кишнегендери угулган “Хыргыс к°дреси” - “кыргыз сазы” деген жер 

áàð. Êûðãûçäàðäûí Ñàÿí-Àëòàéäàí àðû ê°÷ІøІ òóóðàëóó óëàìûøòàð Êûðãûç Óëóó Äåðæàâàñû (IÕ-ÕI 

êê.) ìåçãèëèí, àëàðäûí Áîðáîðäóê Àçèÿíûí çîð á°ëІãІí áàñûï àëûï, Òåґиртоого журт которуусун 

÷àãûëäûðûøû ûêòûìàë (Áóòàíàåâ, Áóòàíàåâà 2002, 38). 

Ìûíäàí ñûðòêàðû, êûðãûç-õàêàñ òåêòèê æàëïûëûêòàðû ëåêñèêàëûê ïàðàëëåëäåðäå 

áàéêàëàò. Ëàíäøàôò æàíà æàðàòûëûø êóáóëóøòàðû, æàíûáàðëàð äІéí°ñІ, ìàë ÷àðáà÷ûëûãû, 

êèéèì-êå÷å, òàìàê-àø, Іé òóðìóøóíäàãû òåðìèíîëîãèÿäà òàðûõûé æàëïûëûêòàð áàð (êàðàґûç: 

Áóòàíàåâ, Êàðàòàåâ 1999, 166-170). Ìèñàëû, êóóðóëãàí ýò - õîîðãàí ýò, ÷ó÷óê - ÷ó÷óõ, êàðòà - 

õàðòà, ñІò áîòêî - ñІò ïîòõû, êûìûç - õûìûñ, àéðàí - àéðàí, êóðóò - õóðóò, êàéìàê - õàéìàê, 

òàëêàí - òàëõàí, áîîðñîê - ïîîðñûõ æ.á.  

Æàëïûñûíàí, æîãîðóäàãû ôàêòûëàð êûðãûç-õàêàñ ýòíèêàëûê æàëïûëûêòàðûí ÷àãûëäûðóó 

ìåíåí áèðãå, бул к°т°рІлг°н олуттуу маселе комплекстІІ, òåðåґ èëèêò°°ë°ðã° ìóêòàæ ýêåíäèãèí 

айгинелейт. Бул иликт°°л°р энесайлык кыргыздардын тарыхый мураскорлору болгон хакастардын 

(качиндер, сагайлар, белтирлер, кызылдар, шорлор) кыргыздар менен теги жалпы экендигин, 

материалдык жана руханий маданияты тарыхый бир кыртышта °нІкк°ндІгІн далидери ырас. 

Монографиялык изилд°°л°рд° кыргыздардын тувалар менен болгон тарыхый-этникалык 

жалпылыктарына оболку ирет комплекстІІ иликт°°л°р жІргІзІлдІ. Кыргыз-тува этнонимиялык 

тарыхый жалпылыктары, энтамгалардагы этногенетикалык байланыштар, материалдык ж.б. 

маданиятынын ІлгІл°рІнд°гІ жакындыктар колдо бар бир кыйла маалыматтардын негизинде 

изилденди. Кыргыз-алтай этномаданий байланыштары эмгекте °з алдынча каралды. 

Энтамгалардагы, уруулук аталыштардагы, материалдык жана руханий маданияттарындагы 

жалпылыктар эки элдин (тІштІк алтайлыктар) тарыхый негизи бир экендигин айгинелейт. 
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Корутунду с°з ордуна 

 

Êûðãûç òàðûõ èëèìèíäå °òê°í êîîìäóê òІçІëІш мезгилинде толук ê°ґІë áóðóëáàé êåëãåí 

элибиздин этностук òàðûõûíà, этногенезине, ìàòåðèàëäûê æàíà ðóõàíèé ìàäàíèÿòûíà, áàéûðêû 

òèëèíå, æàçìà ìàäàíèÿòûíà карата áîëãîí èëèìèé êûçûãóóëàð °зг°ч° жанданууда. Ýëèáèçäèí 

этностук тарыхы, ìàäàíèÿòû, ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê °íІãІІñІíІí òàðûõû áîþí÷à æàґû 

íóêòàãû, æàґû÷à ê°ç êàðàøòàãû îêóó êèòåïòåðè, îêóó êóðàëäàðû æàçûëûï, бир топторуна оґ 

áààëàð, ïèêèðëåð àéòûëóóäà. Їçã°÷° ìåêòåï, орто жана жогорку окуу жайларына арналып 

æàçûëãàí îêóó êèòåïòåðè, îêóó êóðàëäàðû тарых таржымалын тереґдетип окутууга к°м°гІн 

к°рс°тІІд°. Èðèäå, äàë, óøóë æàґû íóêòàãû çàìàíáàï îêóó êèòåïòåðèíäå, îêóó êóðàëäàðûíäà 

элибиздин этностук тарыхы, этностук маданияты, ýòíèêàëûê-ìàäàíèé àëêàëàðû боюнча äóðóñ 

жаґы маалыматтар бар. Анткени, элибиздин этностук тарыхын, к°°н° ìàäàíèÿòûí ÷àãûëäûðãàí 

жаґы булактар кенен пайдаланылган. 

Кыргызтаануудагы жаґû÷ûë èëèìèé áàãûòòàð, ñîґêó à÷ûëûøòàð, æàґû òàáûëãàëàð, ñóíóø-

ïèêèðëåð ê°з алдыбызда кыргыз тарых илиминин жаӊû áàñêû÷ûíûí ïàéäóáàëû òІпт°ëІï 

æàòêàíäûãûíын к°рІнІшІ. Îøîíäîí óëàì, êûðãûç òàðûõûíûí °íІãІІ áàñêû÷òàðûí, ìàäàíèÿòûí 

æàӊû íóêòàãû èëèêò°°ë°ðã° алуу кыргызтаануунун негизги маселелеринен болуп калды жана бул 

табигый процесске коомубузда оґ баа берилээри ырас.  

Àçèÿíûí ýґ áàéûðêû, òІïòІІ ýëäåðèíåí áîëãîí, òІðê-ìîíãîë òèëäІІ ж.б. элдердин ичинен эґ 

àëгà÷êû ìàìëåêåòòèê òІçІëІøê° ээ болгон кыргыздар жалпы адамзат цивилизациясынын 

°нІгІІсІн°, анын кенчтерине °з салымын кошушту. ДІйн°ëІê ê°÷ì°н цивилизациянын 

êàëûïòàíóóñóíäà êûðãûçäàðäûí °çã°÷° ðîëó, кайталангыс орду бар экендиги маалым. Жогоруда 

àéòûëûï °òê°íä°é ýëå, òàðûõûé ôàêòûëàðäûí íåãèçèíäå òàêòàëãàí, áåðè áîëãîíäî 2200 æûëäûê 

óçàê òàðûõûé °íІãІІíІí àëêàãûíäà êûðãûçäàðäûí ýòíèêàëûê æІçІ, àíòðîïîëîãèÿñû, òèëè, æàçóóñó 

ìàòåðèàëäûê æàíà ðóõàíèé ìàäàíèÿòûíûí ІëãІë°ðІ êàëûïòàíûï, óëàì æàґû ñàïàòòûê äåíãýýëäåãè 

áàñêû÷êà ê°ò°ðІëІï òóðäó. Òàðûõûé êàòààë äîîðëîðäî äà áàáàëàðûáûç ýëäèí, óëóòòóí àòûí 

°÷Іðá°й келишине карт тарых °зІ кІб°, áóë òàðûõòàãû ôåíîìåíàëäóó ê°ðІíІøò°ðäІí áèðè äåñåê 

æàґылышпайбыз. Дал ушул тарыхый кубулуштарды иликт°° êûðãûçòààíóóíóí, кыргыз тарых 

èëèìèíèí êåëå÷åêòІІ маселелеринен болуп калды. Бул илимий маселе І÷ êûëûìäàé ìåçãèëäåí 

бери окумуштуулардын, ñàÿêàò÷ûëàðäûí, крайтаануучулардын, натуралисттердин бир нече 

ìóóíäàðûíûí °êІëä°ðІн кызыктырып келет. Евразиянын эбегейсиз зор аймакòàðûíäà êåçäåøêåí 

“кыргыз” этнониминин, òîïîíèìèíèí, óëàìûø-санжыралардын ж.б. маалыматтардын таралган 

àðåàëû, кездешкен алкагы бир кылка эмес. Ошондуктан, èëèìäå áåëãèëІІ áîëãîí æàçìà, 

àðõåîëîãèÿëûê, оозеки чыгармалар, тилдик ж.б. маалыматарды комплекстІІ èçèëäåãåíèáèçäå ãàíà 

кыргызтаануунун бул чийеленген, ары татаал маселесине жооп табарыбыз анык. 

Монографиялык иликт°°д° êûðãûçäàð, алардын этностук курамы, ìàòåðèàëäûê æàíà 

ðóõàíèé ìàäàíèÿòû, ëåêñèêàñû, ýíòàìãàëàðû, ýòíîíèìèÿëûê, топонимиялык ж.б. маалыматтары, 

байыркы жана орто кылымдардагы кытай жылбаяндары, X-XVI êê. àðàá-ôàðñè àâòîðëîðóíóí æàçãàí 

ýìãåêòåðè, Орхон жана Энесай, Òàëàñ, Кочкордогу кыргыз жазууларында, îðóñ òèëäІІ 

äîêóìåíòåðäå, XIX-XX êê. îðóñ, íåìèñ, ìàæàð, òІðê æ.á. îêóìóøòóóëàðäûí èçèëä°°ë°ðІíä°гІ, 

áààòûðäûê äàñòàíäàðäàгы, айрыкча “Манас” ж.б. фольклордун, àéðûì ñàíæûðàëûê 

маалыматардын материалдары кенен пайдаланылды. Аòà ìåêåíäèê æàíà ÷åò °ëê°ëІê 

èçèëä°°÷Іë°ðäІí ýìãåêòåðè, àéòêàí ïèêèðëåðè, ê°ç êàðàøòàðû, èëèìãå êèðãèçãåí ñóíóøòàðûíà 

êåíåí ê°ґІë á°ëІíäІ.  

Изилд°°д°гІ негизги маселелердин бири болгон кыргыздардын Саян-Àëòàé, Батыш Кытай 

жана ага чектеш жерлер, Борбордук Азиянын (Орто Азиянын) аймактарынын тІðê, ìîíãîë æ.á. 

òèëäІІ ýëäåðè, этнографиялык топтору менен байланышын тереґ èëèêò°°нІн элибиздин этностук 

òàðûõûí, этногенезисин, маданиятын окуп-Іéð°íІІä°ãІ îðäó áåëãèëåíäè; èëèêò°°ë°ðäІí 

жыйынтыктары Саян-Àëòàé, Батыш Кытай жана башка чектеш жерлер, Борбордук Азия (Орто 

Азия), Урал ж.б. аймактар кыргыздардын этностук тарыхында, ìàòåðèàëäûê æàíà ðóõàíèé 

ìàäàíèÿòûíäà °çã°÷° îðóíäà òóðàðû àíûêòàëäû. Îøîíó ìåíåí áèðãå, жогорудагы эскерилген 

аймактарды кыргыздардын этностук жана мамлекеттик °íІãІІñІíІí íåãèçãè áàñêû÷û êàëûïòàíãàí 

÷°ëê°мд°р катары кароо зарыл. Мындан сырткары, Ñàÿí-Àëòàé, Батыш Кытай, Борбордук Азия 

(Орто Азия), Урал (ТІштІк Урал) аймактарынын тІðê-ìîíãîë òèëäІІ ýòíîìàäàíèé ÷°éð°л°рІ ìåíåí 

êûðãûçäàð àæûðûìñûç, жалпы бир этностук мейкиндикте °íІãІøê°íäІãІ монографияда дагы бир 

èðåò ÷àãûëäûðûëäû. Èðèäå, иликт°°л°рдІн àëêàãûíäà êûðãûçäàðäûí àëòàéëûêòàð, òóâàëàð, 

õàêàñòàð, øîðëîð, карагастар (тофалар) ж.б. этностук тарыхына, ýòíîãåíåçèíå, ìàòåðèàëäûê æàíà 
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ðóõàíèé ìàäàíèÿòûíà òèéãèçãåí ðîëó °ò° зор экендиги да иликтенди. Сары уйгурлар, 

лобнорлуктар, лакайлар, катагандар орто кылымдардагы кыргыздардын бир б°лІгІ экендиги 

ырасталды. Бул этностук топтордун кыргыздар менен учурдагы этностук-маданий алакаларына да 

к°ґІл бурулду.  

Монографияда “кыргыз” этнокомпонентинин таралуу ареалы жана анын башка тІðê-ìîíãîë 

òèëäІІ элдердин ичиндеги орду, келип кирген мезгилдери, °зг°ч°лІкт°рІ èëèêòåíäè. 

Èëèêò°°ë°ðäІн жыйынтыгында алтайлыктар, õàêàñòàð, òóâàëàð, áàøêûð, ТІíäІê-Батыш 

Монголиянын этносторунун курамындагы “кыргыз” этнокомпоненттери жана аталган элдердин 

этностук жІçІí° кыргыздардын тийгизген таасири такталды. “Бурут” этнонимине (терминине) 

жалпыланган жыйынтык айтылды. Мындан сырткары, êûðãûçòààíóóäà àëãà÷êû èðåò 

êûðãûçäàðäûí ñàðû óéãóð (ñàðûã þãóð), ëîáíîðëóêòàð (ëîïòóêòàð), ëàêàéëàð ìåíåí 

ýòíîãåíåòèêàëûê, ýòíîìàäàíèé жалпылыгы жана алардын Саян-Алтай ч°лк°мІ ìåíåí 

байланыштары иликтенди. Айрым илимпоздордун жогоруда аталган этностук топторду бІгІнкІ 

óéãóð æàíà °збектердин (к°÷ì°í °збектер) бир б°лІгІ деген тастыкталбаган к°ç êàðàøòàðûíà 

илимий негиздІІ булактарга таянылган, такталган пикирлер айтылып, аталган авторлордун к°ç 

êàðàøòàðûíà òІç°òІІë°р киргизилди. Биздин илимий тыянактар тарыхый-ýòíîãðàôèÿëûê, элдик 

оозеки чыгармалардагы жана энтамгалардагы параллелердерге ж.б. маалыматтарга таянылды.  

Монографиянын äàãû áèð °ç°ктІІ ìàñåëå, ал кыргыз уруулук энтамгаларынын этностук 

тарыхты, ýòíîìàäàíèé áàéëàíûøòàðäû èëèêò°°ä°ãІ ðîëóí à÷ûï áåðгендиги. Ýíòàìãà áåëãèëåðè 

àðêûëóó êûðãûçäàðäûí áàéûðêû æàíà îðòî êûëûìäàðäàãû ìèãðàöèÿñû, òåêòåø òІðê ýëäåðè (Ñàÿí-

Àëòàé òІðê ýëäåðè, сары уйгурлар, лобнорлуктар, лакайлар, башкырлар ж.б.) менен 

ýòíîãåíåòèêàëûê, ýòíîìàäàíèé, байланыштары такталды. Монографияда кыргыздардын алтай, 

õàêàñ, тувалар менен этногенетикалык жана этномадний байланыштары этнонимиялык, óðóóëóê 

ýíòàìãàëàð, êààäà-ñàëòòàðäàãû, äèíèé-ôèëîñîôèÿëûê òІøІíІêò°ðä°ãІ æàëïûëûêòàð àðêûëóó 

èëèêòåíäè. Ýìãåêòå ê°ò°ðІëã°í ìàñåëåëåð áîþí÷à òàðûõíààìàëûê èëèêò°°ë°ð æІðãІçІëäІ. 

Òàðûõûé òîïîíèìèÿëûê èëèêò°°ë°ð íåãèçäІІ булактарга таянылып аткарылды, àòàéûí 

тизмелерäå, эмгектин соґундагы тиркемелерде к°ðñ°òІëäІ. 

Жалпысынан, иликт°°л°рд° алдыга коюлган илимий максат жана милдеттер толук 

аткарылды деген тыянакка негиз бар:  

- кыргыз тарых илиминде оболку ирет элибиздин келип чыгышын комплекстІІ иликт°° 

аракеттери жасалды; 

- Кыргыз мамлекеттІІлІгІ жана мамлекеттик-башкаруу титулдарына иликт°°л°р 

аткарылды. Ага булактык негиз катары байыркы кыргыз жазууларындагы маалыматтар кенен 

пайдаланылды; 

- «кыргыз» этнонимине толук этимологиялык тІшІндІрм°л°р берІІг° аракеттер жасалды; 

- кыргыздардын Саян-Алтай, Батыш Кытай жана ага чектеш аймактардын, Борбордук 

Азиянын (Орто Азиянын), ТІштІк Уралдын (башкырлар) тІрк тилдІІ ж.б. элдери менен этностук, 

маданий жалпылыктарына комплекстІІ иликт°°л°р жІргІзІлдІ;  

- "кыргыз" этнониминин таралуу алкагы жана анын тарыхый хронологиясын аныктоого 

илимий негиздІІ аракеттер жасалды;  

- "кыргыз" этнокомпоненттеринин жана кыргыздардын башка тІрк-монгол тилдІІ элдердин 

этностук жІзІн°, материалдык жана руханий маданиятына тийгизген таасирлерине иликт°°л°р 

жІргІзІлдІ;  

- сары уйгур, лобнорлуктар (лоптуктар), лакайлардын этногенезиндеги кыргыздардын ролу 

жана алардын Саян-Алтай этномаданий ч°йр°сІ менен байланышы такталды;  

- "бурут" этноними (термини) ж°нІнд° жалпыланган илимий тыянак чыгарылып, анын 

этимологиясы, маани-мазмунуна, «кыргыз» этноними менен байланышына иликт°°л°р жІргІзІлдІ;  

- этнонимиялык (урук-уруу, эл аталыштары) маалыматтар негизинде кыргыздардын эл 

болуп калыптануу процессине иликт°°л°р жІргІзІлдІ;  

- уруулук (урук) энтамгалардын этникалык тарыхты, этногенетикалык жана этномаданий 

алакаларды тактоодо, бабаларыбыздын философиялык-диний тІшІнІкт°рІн°, зор ролуна 

иликт°°л°р жасалды. Бул маалыматтар аркылуу кыргыз урууларынын байыркы жана орто 

кылымдардагы миграциясы такталды;  

- уруулук (урук) энтамга белгилери аркылуу Саян-Алтайдагы (Энесай ч°лк°мІ), Таластагы 

ж.б. жерлердеги рун сымал жазуулардын кыргыздарга таандык экендигин жаґы факт-

материалдардын негизинде дагы бир ирет далилденди;  
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- уруулук энтамгалардагы параллелдер аркылуу кыргыздардын Саян-Алтай, Урал, Борбордук 

Азия (Орто Азия) ж.б. элдердин этникалык тарыхына катышкан зор ролуна баа берилди;  

- Кыргызстандын жана Саян-Алтайдын тарыхый топонимиясына иликт°°л°р жІргІзІІ, 

параллелдІІлІкт°р келтирилди;  

- кыргыздардын алтайлыктар менен тарыхый, этномаданий алакалары иликтенилди;  

- кыргыздардын тувалар менен тарыхый, этномаданий алакалары иликтенилди;  

- кыргыздардын хакастар менен тарыхый, этномаданий алакалары иликтенилди ж.б.  

Æàëïûñûíàí, èëèêò°°л°рдІн жыйынтыктары кыргыз элинин тарыхынын чийеленген 

ìàñåëåëåðèíå, àíûí àéðûì °íІãІІ áàñêû÷òàðûí, кыргыздардын эл болуп калыптануусун, анын 

этаптарын тактоодо, æàçìà ìàäàíèÿòûíà, этнографиясына байланышкан маселелерди изилд°°д°, 

материалдык жана руханий баалуулуктарды калыбына келтирІІд°, кыргыздардын тектеш тІрк жана 

монгол тилдІІ элдер менен этногенетикалык жана этномаданий байланыштарынын этаптарын 

жана °нІгІІсІн тактоодо белгилІІ бир салым болуп калары анык болду. 
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Кыскартылган с°зд°р 

алт. - алтайлыктардын тилинде 

ар. - араб тилинде  

башк. - башкыр тилинде  

ДТС - Древнетюркский словарь  

ир. - иран тилинде 

КТТС - Кыргыз тилинин тІшІндІрм° с°здІгІ  

кыт. - кытай тилинде 

МИКК – Материалы по истории киргизов и Киргизии.- Âып.I.  

монг. - монгол тилинде  

°тм. - °тм° маанисинде 

санск. - санскритче 

СГНК - Словарь географических названий Киргизской ССР 

тарых. - тарыхый 
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Тиркемелер 

Тиркеме I. Кыргызстандын жана Туванын (Òûâà) òîïîíèìèêà–ñûíäàãû ïàðàëëåëäІІëІêò°ð: 

(ÑÃÍÊ. -Ôðóíçå, 1988; Òóâèíñêî-ðóññêèé ñëîâàðь (Ý.Ð.Òåíèøåâäèí ðåä.àñòûíäà).-Ì., 1968; 

ìààëûìàòòàðûíûí íåãèçèíäå) 

Àãàð-Сыны; ÷îêó, Ýðçèí àéìàãû; 636-á.,  

 

Àäàð-Ò°ø; òîî êûðû, àøóó, Äçóí Õåì÷èê 

àéìàãû, 636-á.,  

 

Àê-Àêñû; ïîñåëîê, Äçóí-Õåì÷èê àéìàãû, 

636-á.,  

 

Àê-Äàø; ïîñåëîê, Äçóí-Õåì÷èê àéìàãû, 636-

á.,  

 

Àê-Äîâóðàê; òîî: Áàðóí-Õåì÷èê àéìàãû, 636 

- á.,  

 

Àê-Êóæóð; ÷°ë òàëààñû; Áèé-Õåì àéìàãû, 

636-á.,  

 

Àê-Êåæèã; æåðäèí àòàëûøû, ïîñåëîê, 

Îâþð, Ýðçèí àéìàêòàðû; 636-á.,  

 

Àê-Ñóã; äàðûÿ, Áàðóí-Õå÷èã, Òîæó 

àéìàêòàðû; 637-б.,  

 

Àêñû-Áàðëûê; ñåëî, Áàðóí– Õåì÷èê àéìàãû; 

636-á.,  

 

Àê-Òàë; ïîñåëîê, Óëóã-Õåì àéìàãû; 636-á.,  

 

Àê-Õàÿ; æåð, òîî, ашуу аталыштары; 636-á.,  

 

Àê-Õîë; ê°ë, Áàé-Òàéãà, Òîæó àéìàêòàðû; 

637-б.,  

 

Àíàé îîðóã; äàðûÿ, Òåñ-Õåì; 637- á.,  

 

Àðãàëûêòûã; òîî, Óëóã-Õåì àéìàãû; 637-á.,  

Àðãà-Êîë; ê°ë. Òîæó àéìàãû, 637-á.,  

 

Àðæààí; ñåëî, Áèé-Õåì àéìàãû; 637-á.,  

 

Àðò-Õîë; ê°ë, Òîæó àéìàãû; 637-á.,  

 

Àðòûø-Òàéãà; òîî êûðû, Òîæó àéìàãû; 637-á.,  

 

Áàé-Даг; тоо, ïîñåëîê, Ýðçèí àéìàãû; 637-á.,  

 

Áàëûêòû-Õåì; äàðûÿ, Òîæó àéìàãû, 637 - á.,  

 

Áàðûûí-Õåì÷èê; ðàéîí, 636-á.,  

 

Áàø-Õåì; äàðûÿ, Òîæó àéìàãû, 638-á.,  

 

Ñûíû; ñåëî, Àêñû ðàéîíó; 165-á.,  

 

Àäûð; ñ (2), òîî; 

Àäûð-Ò°ð; äàðûÿ, òîî êûðû; 18-19-беттер; 

 

Аксы аймагы; Жалалабат облусу; 

 

Àê-Òàø; òîî (2), òîîëîð (8), àøóó (7), äàðûÿ 

(10), ñåëî (3), êîêòó (1), 18-19 áåòòåð;  

 

Àê-Òóðïàê; ñåëî (2), Áàòêåí îáëóñó, 21-á.,  

 

Êàðà-Êóæóð; äàðûÿ, ñåëî, ÷îêó: 105-á.,  

 

Êå÷ІІ; ñåëî, Àêñû àéìàãû, 77-á.,  

 

Àê-Ñóó; òîî, ì°ґãІ, àøóó(2), ÷îêó, äàðûÿ 

(2), ñóó (7), ñåëî (2); 17-á.,  

Àêñû àéìàãû; райондун, жердин аталышы; 

 

Àê-Òàë; ñåëî (2), ñóó; 18-á.,  

 

Àê-Êûÿ; àøóó, êûðêà, ñóó, ñåëî (5); 106-á.,  

 

Àêêîë; àøóó, òîî êûðû; 15- á.,  

Êîçó-Æàð; ñóó; 116-á.,  

 

Àðêàëûê; ñåëî, 26-á.,  

 

Àðêà; ñåëî (2), Ëåéëåê àéìàãû; 26-á.,  

Àðàøàí; àøóó, òîî êûðû, ñóó, ñåëî; 26-á.,  

 

Àðò-Ò°á°; äàðûÿ, 27-á.,  

Àðòûø – Кытайдагы êûðãûçäàð эзелтеден 

мекендеп келген жердин аталышы; 

 

Áàéòàê; òîîëîð, 34-á.,  

 

Áàëûêòû-Ñóó; äàðûÿ, 36-á.,  

 

Áààðûí; ñåëî, 36-á.,  

 

Áàøêû-Ñóó, òîî, àøóó, òîî  êûðû; 38-á.,  

 

Áåðòå; àøóó, 40-á.,  

 

Áèæå; ñóó, 42-á.,  

 

Áîîì; êàï÷ûãàé, 42-á.,  

 

Áóëóґ; Ûñûê-Ê°ëäІí áóëóґó; 
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Áåðò-Äàã; òîî, ñåëî, Òåñ-Õåì àéìàãû; 638-á.,  

 

Áåðò-Îé; äàðûÿ, Áàðóí-Õåì÷èê àéìàãû; 638-á.,  

 

Áè÷å-Áàø; äàðûÿ, Òîæó àéìàãû. 638-á.,  

 

Áîîì; òîî àòàëûøû, Òîæó àéìàãû; 638-á.,  

 

Áóëóґ; ïîñåëîê, Áàé Òàéãà àéìàãû; 638-б.,  

 

Áóëóґ-Áàæû; ïîñåëîê, Ýðçèí àéìàãû; 638-б.,  

 

Áóëóґ-Òåðåê; ïîñåëîê, Ýðçèí àéìàãû; 638-á.,  

 

Êàðà-Áóëóґ; ïîñåëîê, 639-á.,  

Òîæó àéìàãû; 

 

Êàðà-Äàã; òîî àòàëûøû, Óëóã-Õåì àéìàãû, 

639-á.,  

 

Êàðà-Ñóã; ïîñåëîê, Òîæó àéìàãû, 639-á., 

Áóëóґ-Ò°ð; ñóó, 48-á.,  

Êè÷è-Ê°ë; ê°ë, 79-á.,  

 

Êàðà-Áóëóґ; äàðûÿ, æàðûì  àðàë, 100-á.,  

 

Êàðà-Òîî; òîî (2), ñåëî; 100-á.,  

 

Êàðà-Ñóó; ê°ë (2), àøóó, òîî êûðû, òîî, 

äàðûÿ (2), ñóó (13), ñåëî (12); 108-á. 

Êàðà-Òóðóã (àñêà – Î.Ê.), òîîíóí àòàëûøû; 

Óëóã Õåì àéìàãû, 639 - á.,  

 

Êàðà-Òàë; ïîñåëîê, Óëóã Õåì, Îâþð 

àéìàêòàðû; 639-á., 

 

Êàðà-Êàðàãàé; äàðûÿ, Áàé Òàéãà àéìàãû; 

639-á., 

 

Êàðà-Õîë; ê°ë, ñåëî, Áàé-Òàéãà àéìàãû; 639-á., 

 

Êàðà-Õ°ë; ê°ë, ñåëî, Áàé-Òàéãà àéìàãû; 639-á., 

 

Êàðà-×ûðàà; æåðäèí àòàëûøû, ïîñåëîê (2), 

Äçóí Õåì÷èê, Òîæó àéìàêòàðû; 

Êàðà-Òàø; òîî (3), äàðûÿ, ñåëî (5), 

 

Êàðà-Òàë; äàðûÿ, ñóó àòàëûøòàðû, 103-á., 

 

Êàðàãàéëû; ñóó (2), òîîíóí êûðû; 101-á.,  

 

Êàðà-Êîë øààðû; 

 

Êàðà-Ê°ë; òîî, ê°ë (2), ñóó, ñåëî (2); 105-á., 

 

Êàðà-×èé; ñåëî, 111-á., 

Êîäàé; äàðûÿ, Áàðóí-Õåì÷èê àéìàãû; 639-á.,  

 

Êîøой; äàðûÿ, Óçóí-Õåì àéìàãû; 639-á.,  

 

Ê°ê-Áóëóґ; æåðäèí àòàëûøû, Óëóã-Õåì, 

Òîæó àéìàêòàðû; 

 

Ê°ê-Äàø; ïîñåëîê, Ýðçèí àéìàãû; 640-á.,  

 

Ê°ê-Òåðåê; æåðäèí àòàëûøû, Äçóí-Õåì÷èê 

àéìàãû; 640-á.,  

 

Êóäóê; ïîñåëîê, Ïèé-Õåì àéìàãû; 640-á.,  

 

Êóðàí; ïîñåëîê, Òåñ-Õåì àéìàгы; 640-á., 

Êóäàéëàò-Àðûê; 

 

Êîøîé-Êîðãîí; Êîøîé; 

òîî, òîî êûðû, 121-á.,  

 

Êàðà-Áóëóґ; äàðûÿ, æàðûì àðàë; 100-á.,  

 

Ê°ê-Òàø; òîî êûðû, ØÒÊ, ñåëî (5); 86-87-á.,  

 

Ê°ê-Òàë; ñåëî, 86-á.,  

 

Êóäóê-Ñàé; ñåëî, 121-á.,  

 Êóðàíêîë; ñåëî (2), 121-á., 

  

Êóó-Òàéãà; òîî êûðû, Òîæó àéìàãû; 640 á., Êóó-Àð÷à; òîî, 126-á.,  

  

Êóó-Áóò-Òàéãà; òîî, Òîæó àéìàãû; 640-á.,  Êóó-Áóëóґ; Ûñûê-Ê°ëä°ãІ áóëóґ; 126-á.,  
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Êóøòóã-Êåæèã; æåðäèí àòàëûøû: Òîæó 

àéìàãû; 640-á.,  

Êóø÷ó-Ñóó; äàðûÿ, 126-á.,  

Êûçûë; òîîíóí àòàëûøû, 640-á. Êûçûë; ñóó, 127-á.,  

Êûçûë-Àðûã; ïîñåëîê, Òîæó àéìàãû; 640-á.,  Êûçûë-Àðûê; ñåëî, 127-á.,  

 

Êûçûë-Äàã; òîî, ïîñåëîê,  

 

Óëóã Õåì, Áàé-Òàéãà, Äçóí Õåì÷èê 

àéìàêòàðû; 640-á., 

Êûçûë-Òîî; òîî, ñåëî; 131-á.,  

  

Êûçûë-Õàÿ; ïîñåëîê, Áàé-Òàéãà; 640-ñ.,  Êûçûë-Êûÿ; øààð, ñåëî (4), 130-á.,  

  

Êûçûë-Õåì; äàðûÿ, Каа Хем аймагы; 640-á.,  Êûçûë-Ñóó; òîî, àøóó (2), äàðûÿ (4), ñóó (3), 

ñåëî (4), 130-á., 

  

Ìîðåí; äàðûÿ, ñåëî, Ýðçèí àéìàãû; 641-á., Ê°ê°ìåðåí; äàðûÿ, 86-á.,  

  

Ì°ґãå-Õàéûðàõàí-Óóëà; òîî êûðêàñû; Áàé-

Òàéãà àéìàãû, 641-á., 

Ì°ґãІ; òîîíóí àòàëûøû; 140-á.,  

  

Íàðûí; äàðûÿ, ñåëî; Ýðçèí àéìàãû, 141-á.,  Íàðûí; øààð, ðàéîí; 142-á.,  

  

Îðãó-Òàéãà, Îðãó-Øîë, Îðãó Ï°ø;  Îðãó - óðóóñó æàøàãàí àéìàê, æåðäèí 

àòàëûøû; 

Îðòàã-Õåì; äàðûÿ, Óëóã-Õåì àéìàãû; 641-á.,  Îðòî-Êàøêà-Ñóó; àøóó, äàðûÿ (2); 142-á.,  

  

Îòòóã-Òàéãà; Òîæó àéìàãû;  

Îòòóã-Õ¸ë; äàðûÿ, Óëóã-Õåì àéìàãû;  Îòòóê; äàðûÿ, ñåëî (2), òîî (2), 127-á.,  

Îòòóã-Äàø; òîî, Òîæó àéìàãû; 641-á.,  

  

ЇäІãåí; òîîíóí àòàëûøû, Òîæó àéìàãû; 

641-á.,  

Àäèãèíå; àéûë, ñóó àòàëûøòàðû; 

Ñàéëûã; äàðûÿ, Êàðà-Õåì àéìàãû; 641-á.,  Ñàéëûê; ñåëî, 154-á.,  

  

Ñàìáûë; òîîíóí àòàëûøû, Äçóí - Õåì÷èê 

àéûëû, 641-á.,  

Ñóìáóëà; äàðûÿ, 163-á.,  

  

Ñàðãàëûã-Òàéãà; òîî, Êàðà-Õåì àéìàãû; 641-á.,  Ñàðãàòà; äàðûÿ, ñåëî; 155-á.,  

Ñàðû-Áóëóґ; ïîñåëîê, Êà-Õåì àéìàãû; 642-á.,  Ñàðû-Áóëóґ; áóëóґ, ñåëî; 156-á.,  

Ñàðûõ-Õ°ë; æåðäèí àòàëûøû, Îâþð 

àéìàãû; 642-á.,  

Ñàðû-Ê°ë; ê°ë (2), ñóó; 158-á.,  

  

Ñóó-Áàæû; ñåëî, Êà-Õåì, 642-á.,  Ñóó-Ä°á°; òîî, 164-á.,  

  

ÑІò-Õ°ë; ê°ë, ñåëî, Äçóí- Õåì÷èê; 642-á.,  ÑІòІІ-Áóëàê; àøóó, äàðûÿ, ñóó; 165-á.,  

  

Òàґìàëûã; æåðäèí àòàëûøû, Òîæó àéìàãû, 

642-á.,  

Òàìãà; áóëóґ, äàðûÿ, ñåëî; 168-á.,  

  

Òåðåêòè; äàðûÿ, Áàé-Òàéãà àéìàãû; 642-á.,  Òåðåêòè; àøóó (2), äàðûÿ (3), òîî êûðêàñû; 

175 - á.,  

  

Òåðåêòèã-Õåì; äàðûÿ, Òåñ-Õåì; 643-á.,  Òåðåê-Ñóó; ñóó (2), ñåëî (3), 175- á.,  

  

Òóðà; äàðûÿ, Áàðóí-Õåì÷èê àéìàãû; 643-á.,  Òóóðà; ñóó, 181-á.,  

  

Óçóí-Õ°ë; ê°ë, Áàé-Òàéãà àéìàãû; 643-á.,  Óçóí-Áóëàê; ñóó (2), 187-á.,  
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Õàðà-Õîë; ê°ë, 643-á.,  Êàðà-Êîë; øààð, 187-á.,  

  

Óëóã-Àðò; àøóó, Îâþð àéìàãû; 643-á.,  Ê°ê-Àðò, Êûçûë-Àðò æ.á. äàðûÿ, ñóó, °ð°°í, 

32 - á.,  

  

Óëóã-Øóé; äàðûÿ, Áàé-Òàéãà àéìàãû; 643 - á.,  ×îґ-×Іé êàíàëû; 

  

Õàâàí-Äàã; òîîíóí àòàëûøû, Îâþð àéìàãû; 

644-á.,  

Êàìàí-Ñóó; äàðûÿ, 97-á.,  

  

Õàäûí; ê°ë, äàðûÿ, ñåëî; Ïèé - Õåì àéìàãû; 

644-á.,  

Óëóó-Êàòûí; ñåëî, Íîîêàò ðàéîíó; 

  

Õàðààë; äàðûÿ, ïîñåëîê; Êàà-Õåì àéìàãû; 

644-á.,  

Êàðîîë; ñåëî, Їçã°í ðàéîíó; 

  

Õîé-Õàðà; òîî, Òîæó àéìàãû; 644 - á.,  Êîé-Êåëäè; ñåëî, Êîé-Ñàðû; êàï÷ûãàé: Êîé-

Таш, ñåëî; 116-á.,  

  

Õîðóì-Äàã; òîî, ïîñåëîê, Äçóí Õåì÷èê 

àéìàãû; 644-á.,  

Êîðóìäó; àøóó (4), ñóó (11), ñåëî (2), 119-á.,  

  

Õîðóìæóã-Êåæèã; ïîñåëîê, 644- á.,  Êîðóìäó-Ñàé; ñóó (2): 119-á.,  

Õîðóìíóã-Îé; æåðäèí, ñåëîíóí àòàëûøû, 

Îâþð àéìàãû; 

Êîðóìäó-×óêóð; äàðûÿ, êàï÷ûãàé; 119-120-á.,  

  

Õ°ë-Áàæû; æåðäèí àòàëûøû, Áàé –Òàéãà 

àéìàãû; 

Ê°ë-Áåë; êàï÷ûãàé, Ê°ëì°; ñåëî, Ê°ë-Ò°ð; 

òîî (3), ê°ë (3), àøóó (2), ñóó (4), äàðûÿ, 

ñåëî; 89-á.,  

  

Õ°ë÷Іê; ïîñåëîê, Óëóã-Õåì àéìàãû; 644-á.,  Ê°ëäІê; àøóó (2), ñóó (2), село; 89-á.,  

  

×ààòû; äàðûÿ, Óëóã-Õåì àéìàãû; 644-á.,  ×àò-Áàçàð; ñåëî, 194-á.,  

  

×àà-Õ°ë; ê°ë, Ýðçèí àéìàãû; 644-á., ×àò-Ê°ë; ñåëî, 194-á.,  

  

×àçûëàð; ïîñåëîê, Òîæó àéìàãû; 644-á.,  Æàçû; äàðûÿ, 55-á.,  

  

×àçûëûã-Õåì; äàðûÿ, Òîæó àéìàãû; 644-á.,  Æàçû-Êå÷ІІ, ñåëî, òîî, Ê°ê-Àðò àéìàãû, 55-á.,  

  

×àéëààã-Àëàê, æåðäèí àòàëûøû, Äçóí-

Õåì÷èê àéìàãû, 644-á.,  

Æàéëîî-Áóëàê; ñóó, æàéëîîíóí àòàëûøû; 

55-á.,  

×àë-Êåæèã; æåðäèí àòàëûøû, ïîñåëîê; 

Òîæó àéìàãû; 645-á.,  

Æàë; ñåëî, 56-á.,  

  

×àø-Òàë; æåðäèí àòàëûøû, Äçóí - Õåì÷èê 

àéìàãû; 645-á.,  

Æàë; ñåëî, 56-á.,  

  

×èґãå-Ñàé; äàðûÿ, Áàé-Òàéãà àéìàãû; 645-á.,  È÷êå-Ñàé; äàðûÿ, 42-á.,  

  

×îîí-Òèðåê; ïîñåëîê, Áàé-Òàéãà àéìàãû; 

645-á.,  

Æîîí-Òåðåê; ñåëî, 66-á.,  

  

×óìóðòó; äàðûÿ, Òàíäûê àéìàãû; 645-á, . Æóðìóðò; ñóó, 67-á.,  

  

×ûëàííûã; äàðûÿ, Áàé-Òàéãà, Óëóã-Õåì 

àéìàãû; 645-á.,  

Æûëàíäû; òîî, äàðûÿ (8), ñåëî, 67-á.,  
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×ûðãàëàґäû; æåðäèí àòàëûøû, äàðûÿ, 

ïîñåëîê; Òåñ-Õåì àéìàãû; 645-á, . 

Æûðãàëàґ; òîî, áóëóü, ØÒÊ, àøóó, äàðûÿ; 

69-á.,  

  

Øàґãûð-Õàÿ; òîî, Òîæó àéìàãû; 645-á.,  ×àґãûð-Òàø; ïîñåëîê, Ñóçàê ðàéîíó, 193-á.,  

  

Øàðà-Íóóð; ê°ë, Òåñ-Õåì àéìàãû; 645-á.,  ×åò-Íóðà; ñåëî, 196-á.,  

  

Øèâåé; äàðûÿ, ïîñåëîê, Êàà-Õåì àéìàãû; 

645-á.,  

Øèáå; àøóó, ñóó (2), ñåëî; Øèáå- Áåë; àøóó, 

206-á.,  

  

Øèâèëèã; ïîñåëîê, Ïèé-Õåì àéìàãû; 645-á.,  Øèáåëè; àøóó, 206-á.,  

  

Øóé; äàðûÿ, ñåëî, Áàé-Òàéãà, Êàà-Õåì 

àéìàãû; 645-á.,  

×Іé; ñåëî (3), °р°°н, ðàéîí, облустун 

аталышы; 203 -á.,  

 

 

Тиркеме II 

Êûðãûçñòàíäûí æàíà Òîîëóó Àëòàéäûí òîïîíèìèêàñûíдàãû ïàðàëëåëäІІëІêò°ð: 

(Î.Ò.Ìîë÷àíîâà. Òîïîíèìи÷åñêèé ñëîâàðь Ãîðíîãî Àëòàÿ.-Ãîðíî-Àëòàéñê, 1979. -398 ñ.; Ñëîâàðь 

ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé Êèðãèçñêîé ÑÑÐ.-Ôðóíçå, 1988. –176 ñ.: ìàòåðèàëäàðûíûí íåãèçèíäå) 

 

Êûðãûçñòàíäûí æåð-ñóó àòàëûøòàðû Òîîëóó Àëòàéäûí æåð-ñóó àòàëûøòàðû 

  

Àäûð; ñåëî (2), 10-á.,  Àäûð-Êàéà; ñåëî; Àäûð Ê°ë; ê°ë, 117-á., 

  

Àäûð-Ò°ð; òîî, òîî êûðêàñû, ñóó; 10-á.,  Àäûð-Îé; æûëãà; Àäûð-Òóó (Òîî); òîî, 

ñòàíöèÿ; 118-á.,  

  

Àéðàí-Ñóó; àøóó, òîî êûðû, ñóó; 11-á.,  Àéðàí; êûñûê; 119-á.,  

Àéðû-Òàø; àøóó, òîî êûðû, ñóó; 12-á.,  Àéðû-Òàø; òîî, êûñûê; 120-á.,  

  

Àê-Áàø; ñåëî (2); 13-á.,  Àê-Áàø; ñåëî, àéûëäûí àòàëûøû; 123-á.,  

Àê-Áóëàê; ñåëî (7); 14-á.,  Àê-Áóëàê; äàðûÿ; 123-á.,  

  

Àê-Æàð; ñåëî (7); 14-á.,  Àê-Æàð (Jàð); æûëãàëàð; 123-á.,  

  

Àê-Æîë; ñóó (2), àøóó (2); 14-á.,  Àê-Æîë (Jîë); äàðûÿ; 123 - á.,  

  

Àê-Êàøàò; ñåëî; 14-á.,  Àê Êàæàò; òîî; 123 - á.,  

  

Àê-Êîë; àøóó, òîî êûðû; 15-á.,  Àê-Êîë; äàðûÿ, àøóó, êàï÷ûãàé; 124-á.,  

  

Àê-Ê°ë; àøóó, òîî êûðû (2), ê¸ë (2); 15-á.,  Àê-Ê°ë; äàðûÿ, ê°ë; 124-á.,  

  

Àê-Êûÿ; ñåëî (15); 15-á.,  Àê-Êàéà; äàðûÿ, æûëãà, òîî, òîî êûðû, 

òàëàà; 123-á.,  

  

Àê-Ñóó; ñåëî (2), äàðûÿ (2), ñóó (10), êóðîðò, 

ðàéîí; 17-á.,  

Àê-Ñóó; äàðûÿ, ñòàíöèÿ; 126-á.,  

  

Àê-Òàë; ñåëî (2), äàðûÿ (2); 18-á.,  Àê-Òàë; ñåëî; 126-á.,  

  

Àê-Òàëàà; ñåëî (2), äàðûÿ; 18-á.,  Àê-Òàëà; òîî, êàï÷ûãàé; 126-á.,  

  

Àê-Òàø; ñåëî (3), òîî (10), àøóó (7), ñóó (7), 

êàï÷ûãàé; 18-19 á.,  

Àê-Òàø; äàðûÿ, æûëãà, òîî, êàï÷ûãàé; 126-á.,  
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Àê-Ò°á°; àøóó, òîî êûðû, ñóó; 20-á.,  Àê-Ò°á°; òîî; 127-á.,  

  

Àê-Òîî; òîîëîð; 20-á.,  Àê-Òóó (Òîî); òîî, °ð°°í, êàï÷ûãàé; 127-á.,  

  

Àê-×àë; ñåëî, òîîëîð; 21-á.,  Àê-×àë; äàðûÿ, °ð°°í; 128-á.,  

  

Àðêûò; ñåëî; 27-á.,  Àðãóò//Àðêûò; äàðûÿ, 128-á.,  

Àðêà; ñåëî (2); 26-á.,  Àðêà-Êàéà; äàðûÿ, òîî; 139-á. 

  

Àò-Áàøû; ñåëî (2), äàðûÿ, ñóó ñàêòàãû÷; 129-á.,  Àò-Áàæû; êàï÷ûãàé; 142-á.,  

  

Áàêòû-Äîëîíîòó; äàðûÿ, òîî; 35-á.,  Áàêòû; òîî; 147-á.,  

  

Áàëûê-Ñóó; äàðûÿ; 35-á.,  Áàëûê-Ñóó; ñåëî; 148-á.,  

  

Áàëûêòû; ñåëî, òîî êûðû (2), ñóó (6); 36-á.,  Áàëûêòóó; äàðûÿ, òîî; 148-á.,  

  

Áàëûêòû-Ñóó; ñóó; 36-á.,  Áàëûêòû-Ñóó; äàðûÿ; 149-á.,  

  

Áàëûê÷û; øààð; 36-á.,  Áàëûê÷û; äàðûÿ, òîî, êàï÷ûãàé; àéûëäûí 

àòàëûøû; 37-á.,  

  

Áåë; ñåëî (2); 39-á., 41-á.,  Áåë-Êàðàãàé; òîî, àéûë àòàëûøû; 156-á.,  

  

Áåø-Ê°ë; ê°ë, àøóó, äàðûÿ; 156-á.,  Áåø-Ê°ë; äàðûÿ, àéûëäûí àòàëûøû; 156-á.,  

  

Áåø-Êåïå; ñåëî; 41-á.,  Áåø-Êèæè; °ð°°í, àéûëäûí àòàëûøû; 156-á.,  

  

Áåø-Òåðåê; ñåëî (2), äàðûÿ; 41-á.,  Áåø-Òûò; òîî; 156-á.,  

  

Áîîì; êàï÷ûãàé; 44-á.,  Áîîì; òîî; 157-á.,  

  

Á°ðІëІІ; ñóó, ñåëî; 47-á.,  Á°ðІëІІ; äàðûÿ, òîî; 164-á.,  

Æààê; ñóó; Æààêëûê (Jààêëûê); òîî;  

Æààê-Òàø; ñóó; 55-á.,  169-á.,  

  

Æàçû; äàðûÿ; 55-á.,  Æàçûëóó (Jàçûëóó); äàðûÿ, êàï÷ûãàé; 173-á.,  

  

Æàëïàê-Òàø; ñåëî, äàðûÿ; 56-á.,  Æàëïàê-Òàø (Jàëáàê-Òàø); êàï÷ûãàé; 176-á.,  

  

Æàìàí-Ñóó; äàðûÿ; 157-á.,  Æàìàí-Òàø (Jàìàí-Òàø); òîî; 176-á.,  

  

Æàð-Башы; село (2); 160 б.,  Æàð-Áàæû (Jàð-Áàæû); àéûë àòàëûøû; 178-á.,  

  

Æåð-Ê°÷êІ; ñåëî, äàðûÿ (2); 63-á.,  Æåð-Ê°÷ê°í; òîî, ñóó; 181-á.,  

  

Æåêåíäè; ñåëî, àøóó; 62-á.,  Æåñêåí (Jåñêåí); äàðûÿ, àéûëäûí 

àòàëûøû; 179-á.,  

  

Æûëàíäû; ñåëî, äàðûÿ (2), òîî; 67-á.,  Æûëàíäó (Jûëàíäó); äàðûÿ, ñóó, òîîíóí 

êûðû; 187-á.,  

  

Æûëäûç-Ê°ë; êàï÷ûãàé, äàðûÿ; 68-á.,  Æûëäûç (Jûëäûç) Ê°ë; äàðûÿ, ê°ë, òîî; 187-á.,  

  

Æûëóó-Áóëàê; äàðûÿ, ñåëî; 68-á.,  Æûëó (Jûëó-Ê°ë) Ê°ë; äàðûÿ, ê°ë; 188-á.,  
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Èéèí-Ò°ð; äàðûÿ; 70-á.,  Èéèí; äàðûÿ, êûøòàê; 189-á.,  

  

Êàáàê; ñåëî; 92-á.,  Êàáàê; äàðûÿ, òîî, êàï÷ûãàé; 189-á.,  

  

Êàáàê-Òîî; òîîëîð; 91-á.,  Êàáàêòóó; òîî, êàëê æàøàãàí ïóíêò; 190-á.,  

  

Êàéûґäû; ñåëî (3), ØÒÏ, ñóó (12), äàðûÿ 

(2), òîî êûðû (2), òîî; 94-á.,  

Êàéûґäó; äàðûÿ, òîî êûðû, òîî, êàëê 

æàøàãàí ïóíêò; 196-á.,  

Êàéûґäû-Áóëàê; äàðûÿ; 94-á.,  Êàéûґäó-Áóëàê; äàðûÿ; 196-á.,  

  

Êàêïàê; àøóó, òîî êûðû; 95-á.,  Êàêïàê; òîî; 198-á.,  

  

Êàéûðìà; ñåëî (5); 95-á.,  Êàéûð; äàðûÿ, òîî, àéûë àòàëûøû; 197-á, . 

  

Êàìûø-Áàøû; ñåëî (2); 97-á.,  Êàìûøëó; øàðêûðàòìà; 202-á.,  

  

Êàí; ñåëî; 97-á.,  Êàí; äàðûÿ; 202-á.,  

  

Êàðà-Áåë; òîîëîð, àøóó (6), äàðûÿ (4), òîî 

êûðû; 97-á.,  

Êàðà-Áåë; äàðûÿ, òîîëîð; 205-á.,  

  

Êàðà-Áóëàê; ñåëî (7), äàðûÿ (7), ñóó, àøóó; 

100 - á.,  

Êàðà-Áóëàê; äàðûÿ; 205-á.,  

  

Êàðà-Áóêà; àøóó; 101 - á.,  Êàðà-Áóêà îîçû; æûëãà; 202-á.,  

Êàðàãàéëû; êûð, ñóó, äàðûÿ; 101 – á.,  Êàðàãàéëó; êàï÷ûãàé; 204-á.,  

  

Êàðàãàò; òîî; 101 - á.,  Êàðàãàò; äàðûÿ, æûëãà; 206-á.,  

  

Êàðà-Êîë; øààð, ñåëî (2), ñóó(2), äàðûÿ (6), 

òîî (2); 203 - á.,  

Êàðà-Êîîë; äàðûÿ, ê°ë, òîî; 207-á.,  

  

Êàðà-Êîðóì; òîî (2), àøóó, ñóó; 104-á.,  Êàðà-Êîðóì; òîî, êàï÷ûãàé, êûñûê; 208-á.,  

  

Êàðà-Ê°ë; òîîëîð, ê°ë, øààð, ñåëî (2); 104-

105-áá.,  

Êàðà-Ê°ë; äàðûÿ, ê°ë, êàï÷ûãàé; 208-á.,  

  

Êàðà-Êóæóð; äàðûÿ, ñåëî, êûð; 105-á.,  Êàðà-Êóæóð (Êàðà-Êójóð); äàðûÿ, êàï÷ûãàé, 

àéûë; 208-á.,  

  

Êàðà-Êûð; òîî, àøóó (4), êûð; 105-á.,  Êàðà-Êûð; æûëãà, àéûë; 208-á.,  

  

Êàðà-Ñóó; òîî, àøóó, ÷îêó, äàðûÿ (2), ñóó 

(14), ñåëî (12), 108-109-á.,  

Êàðàñó; ñóó, êàï÷ûãàé, æûëãà, òîî, °ð°°í; 

209-á.,  

  

Êàðà-Òàø; òîî (3), äàðûÿ, ñåëî (5); 109-á.,  Êàðà-Òàø; äàðûÿ, òîî, æûëãà, êàï-÷ûãàé, 

ñòàíöèÿ, êûñûê, àéûë; 211-á.,  

  

Êàðà-Òåðåê; àøóó; ñóó; 110-á.,  Êàðà-Òûò; äàðûÿ, æûëãà, êàï÷ûãàé; 212-á.,  

  

Êàðà-ҮґêІð; äàðûÿ, ñåëî (2), 111-á.,  Êàðà-ҮґêІð; äàðûÿ; 222-á.,  

  

Êàðîîë-Ä°á°; ñåëî (2); 112-á.,  Êàðóóë-Òàø; òîî; àéûë; 213-á.,  

  

Ãîëáî; ñåëî, Ëåéëåê ðàéîíó; Êîëáî; äàðûÿ, àéûë; 222-á.,  

  

Êóì-Áåë; òîî, àøóó (12), òîî êûð-êàñû (6), ñóó Êóì-Áàðãàí; äàðûÿ; 242-á., Êóìäàð; àéûëäûí 
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(8), êàï÷ûãàé; 124-á.,  àòàëûøû; 242- á.,  

  

Êóì-Òàëàà; êàï÷ûãàé; 124-á.,  Êóì-Ñååð; äàðûÿ, êûñûê; 242-á.,  

  

Êóðàíêîë; ñåëî (2); 124-á.,  Êóðàíäó; äàðûÿ; 243-á.,  

  

Êóðãàê-Áåë; àøóó, êûð; 124-á.,  Êóðãàê; äàðûÿ, àéûë; 244-á.,  

  

Êóðãàê-Ê°ë; ñåëî; 124-á.,  Êóðãàê-Òûòòûã-Êåì; äàðûÿ, æûëãà, 

êàï÷ûãàé; 244-á.,  

  

Êóðãàê-Ê°ë; ñåëî; 125-á. Êóðó-Áåë; òîî êûðû; 245-á.,  

  

Êóðó-Áåë; òîî êûðû; 125-á.,  Êóðó-Áåë; òîî êûðû; 245-á.,  

  

Êóðó-Ñàé; äàðûÿ; 125-á.,  Êóðó-Ñàé; äàðûÿ, ì°ґãІ; 

  

Êóó-Áóëóґ; áóëóґ, 126-á.,  Êóó-Ê°ë; äàðûÿ, àéûë; 247-á.,  

  

Êóì-Àðò; àøóó; 126-á.,  Êóì-Óéàçû; êàï÷ûãàé, 249-á.,  

  

Êîðóìäó; àøóó (4), ÷îêó, äàðûÿ (11), ñåëî 

(2); 119-á.,  

Êîðóìäó; äàðûÿ, ê°ë, æûëãà, òîî, êàï÷ûãàé, 

àéûë; 226-á.,  

  

Êîðóìäó-Ñóó; äàðûÿ (2), 125-á.,  Êîðóìäó-Êàðàñó; äàðûÿ; 226-á.,  

  

Êîðóìäó-×óêóð; êàï÷ûãàé; 126-á.,  Êîðóìäó-Êûð; òîî; 226-á.,  

  

Êîø-Áóëàê; äàðûÿ (2), ñåëî; 121-á., Êîñ-Áóëàê; äàðûÿ; 227-á.,  

  

Êîø-Ê°ë; ê°ë (4); 121-á.,  Êîñ-Êîîë; äàðûÿ, òîî, ñòàíöèÿ; 227-á., 

  

Êî÷êîð; îéäóґ, ðàéîí, ñåëî; 120-á.,  Êî÷êîð; °ð°°í; 227-á.,  

  

Ê°ê-Êûÿ; òîî, àøóó (5), äàðûÿ, Àøóó; 85-á., Ê°ê-Êàéà; ñóóëàð; òîî; 230-á.,  

  

Ê°ê-Æàð; òîî, àøóó (2), ñóó (5), ñåëî (4); 84-á.,  Ê°ê-Æàð (Ê°ê-Jàð); òóìøóê; 230-á.,  

  

Ê°ê-Ñóó; ñóó (2), äàðûÿ (2), ñåëî, òîî êûðû; 

86-á.,  

Ê°ê-Ñóó; äàðûÿ, ê°ë; 232-á.,  

  

Ê°ê-Ò°á°; òîî (4), ñåëî, òîî êûðû; 86-á.,  Ê°ê-Ò°á°; òîî; 232-á.,  

  

Ê°ë; ê°ë, ñóó (5); 86-á.,  Ê°ë; êàï÷ûãàé, áóëàê; 232-á.,  

  

Ê°ìІð; òîî; 89-á.,  Ê°ìІð; äàðûÿ; 234-á.,  

  

Êóëàíàê; ñåëî; 122-á.,  Êóëàíàê; ñóóëàð; 242-á.,  

  

Êóëàê-Ñóó; ñóó (2); 122-á.,  Êóëàê; êàï÷ûãàé; 242-á.,  

  

Êûçûë; ñóó; 127-á.,  Êûçûë; òîî; 252-á.,  

  

Êûçûë-Àðò; àøóó, äàðûÿ; 127-á.,  Êûçûë-Àðò; òîî, òîî êûðû, àøóó; 252-á.,  

  

Êàðà-Áàëòà; øààð;  Êûçûë-Áàëòà; àøóó; 252-á.,  
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Êûçûë-Êûÿ; øààð, ñåëî (2); Êûçûë-Êàéà; äàðûÿ, ñåëî; 253-á.,  

  

Êûçûë-Æàð; ØÒÊ, ñåëî, ñóó; 129-á.,  Êûçûë-Æàð (Êûçûë-Jàð); äàðûÿ, êûøòàê; 

252-á.,  

  

Êûçûë-Îé; ñåëî; 130-á.,  Êûçûë-Îéûê; äàðûÿ, òîî; 253-á.,  

  

Êûçûë-Òàø; äàðûÿ; 131-á.,  Êûçûë-Òàø; äàðûÿ, ñóóëàð, êûð, òîî; 254-á.,  

  

Êûçûë-ҮґêІð; äàðûÿ, ñåëî; 132-á.,  Êûçûë-ҮґêІð; òîî, ІґêІð; 255-á.,  

  

Êûçàðò; àøóó, ñóó (2), ñåëî (3); 126 - á.,  Êûçàðò; òîî êûðû; 255-á.,  

  

Êûðãûç; Êûðãûçàê; ñòàíöèÿ; 

 Êûðãûñ; äàðûÿ, ñóóëàð, ê°ë, ì°ґãІ; 

 Óëó Êûðãûñòà; Êè÷è Êûðãûñòà; Êûðãûç-

Êûðû; (Êûðãûçñêèé ëîã); 257-á.,  

  

Ìîґîëäîð; ñåëî; 140-á.,  Ìîãîë; òîî; 263 - á.,  

  

Ì°ґãІ; òîî; 140-á.,  Ì°íêІ-Òóó (Òîî); òîî; 263-á.,  

  

Ìóç-Áåë; àøóó; äàðûÿ; 140-á.,  Ìóçäó-Áóëàê; ê°ë; 266-á.,  

  

Ìóíäóç; ñåëî (3);  Ìóíäóç-Êîîë; æûëãà; 269-á.,  

  

Íàðûí; òîî, äàðûÿ, îáëàñòòûê áîðáîð; 142-á.,  Íàðûí-Êîîë; æûëãà; 269-á.,  

  

Îáî-Áåë; àøóó; 144-á.,  Îáî-Òóç; òîî; 269-á.,  

  

Îââà; 144-á.,  Îáîãî//Îáîî; æåðäèí àòàëûøû; 269-á.,  

  

Îòóçàðò; äàðûÿ; 149-á.,  Îäóñ-Ä°á°; òîî, êûøòàê; 270-á.,  

  

Îòóç-Óóë; ñåëî; Îäóç-Ñóóãàø; 270-á.,  

  

Îí-Àð÷à; äàðûÿ, ñåëî; 145-á.,  Îí-Î÷îê; êûøòàê; 273-á.,  

  

Îðòî-Àçèÿ; ñåëî; 148-á.,  Îðòî-Êàðàñó; ñóóëàð, êûøòàê;  

  

Îðîê; ñåëî (2); 146-á.,  Îðûêòó-Êàò; äàðûÿ; 275-á.,  

Îòòóê; äàðûÿ (3), ñåëî (2); 149-á.,  Îòòó-Ñóó; äàðûÿ; Îòòó-Òàø; òîî, òóìøóê; 

275-á.,  

  

Ñàé; ñåëî (3); 154-á.,  Ñàé-Êàéà; òîî; 280-á., 280-á.,  

  

Ñàêàëäû; ñåëî; 155-á.,  Ñàêàë-Ñóó; äàðûÿ; 281-á.,  

  

Ñàëêûí-Ò°ð; æåðäèí àòàëûøû;  Ñàëêûíäóó; êàï÷ûãàé; 281-á.,  

  

Ñàìàðêàíäåê; ñåëî; 155-á.,  Ñàìàðêàí; òîî; 283-á.,  

  

Ñàí; àøóó; 155-á.,  Ñàí; äàðûÿ; 283-á.,  

  

Ñàðû-Áåë; àøóó (3), ñóó (2); 156-á.,  Ñàðû-Áåë; äàðûÿ, æûëãà; 285-á.,  

  

Ñàðû-Áóëàê; òîî (2), àøóó (5), ñóó (2), Ñàðû-Áóëàê; äàðûÿ; 285-á.,  
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ñóóëàð (8), ñåëî (8), êàï÷ûãàé (2); 156-á.,  

  

Ñàðû-Êûð; àøóó (2); 158-á.,  Ñàðû-Êûð; òîî; 286-á.,  

  

Ñàç; äàðûÿ, æàéëîî; 159-á.,  Ñàñ; òîî, êàï÷ûãàé, ñòàíöèÿ; 287-á.,  

  

Ñàñûê-Ê°ë; ê¸ë; 160-á.,  Ñàñûê-Ê°ë; ê°ë, êûøòàê; 287-á.,  

  

Ñåìèç-Áåë; àøóó, ñåëî, êàï÷ûãàé; 161-á.,  Ñåìèç-Áåë; êàï÷ûãàé; 288-á.,  

  

Ñåðêåáàé; òîî; 161-á.,  Ñåðêå-Òàø; æûëãà; 

 Ñåðêå-Òàéãà; äàðûÿ, òîî; 288-á.,  

  

Ñîãîíäó; ñåëî;  Ñîãîíîëó; æåðäèí àòàëûøû; 

Ñîãîí-Òàø; òîî; 161-á.,  289-á.,  

  

Ñîêó-Òàø; òîî, ñóó, ñåëî; 162-á.,  Ñîêû (Ñîõó); äàðûÿ, æûëãà; 290-á.,  

Ñîêóëóê; äàðûÿ, ñóó, ñåëî; 162-á.,  Ñîêûëó; äàðûÿ, ñóó, êûøòàê; 291-á.,  

  

Ñ°°ê; àøóó (3), ñåëî (4), ñóó, ñåëî; 162-á.,  Ñ°°êòІ-Áîì; òîî; 292-á.,  

  

Ñ°°ê-Ò¸ð; ñóó; 162-á.,  Ñ°°êòІ-Òàéãà; òîî; 292-á.,  

  

ÑІòòІІ-Áóëàê; àøóó, äàðûÿ, ñóó (2); 165-á.,  ÑІòòІ-Ê°ë; äàðûÿ; 293-á.,  

  

Ñûíû; ñåëî; Àêñû ðàéîíó; Ñûíäà; êûøòàê; 296-á.,  

  

Òàáûëãû; ñóó; 165-á.,  Òàáûëãû; äàðûÿ, êàï÷ûãàé, êûøòàê; 297-á.,  

Òàáûëãû-Ò°ð;   

Òàáûëãûòû; àøóó (2), ñóó (3), ñåëî (3); 167-á.,  Òàáûëãû-Êîáû; 297-á.,  

  

Òàë-Êûéäû; êàï÷ûãàé; 168-á.,  Òàë; äàðûÿ, êàï÷ûãàé; 298-á.,  

  

Òàëäû-Ñóó; àøóó, äàðûÿ (2), ñóó (3), ñåëî 

(3); 168-á.,  

Òàëäó-Ñó; äàðûÿ, æûëãà; 300-á.,  

  

Òàìãà; °ð°°í, äàðûÿ, ñåëî; 168-á.,  Òàìãà-Ñó; äàðûÿ; 300-á.,  

Òàðàãàé; äàðûÿ; 168-á.,  Òàð-Òàðàêàé; òîî; 302-á.,  

  

Òàñòàð; àøóó; Òàñ; òîî; 

Òàñòàð-Àòà; àøóó, ñóóëàð; 169-á.,  Òàñ-Òàéãà; òîî, êûøòàê; 303-á.,  

  

Òàø-Ò°á°; òîî (2), ñåëî; 171-á.,  Òàøòó-Ò°á°; êàï÷ûãàé, êûøòàê; 304-á.,  

  

Òåãåðåê; òîîëîð (4), äàðûÿ, ñåëî; 171-á., Òåãåðåê; ñóóëàð, òîî; 305-á.,  

  

Òåãåðåê – Ê°ë; ê°ë; 172-á.,  Òåãåðåê-Ê°ë; ê°ë; 172-á.,  

Òåêåëèê; ÷îêó, ñóóëàð, äàðûÿ, òîî êûðû; 

172-á.,  

ÒåêåëІ; äàðûÿ, øàðêûðàòìà; òîêîé, òîî; 

306-á.,  

  

Òåìèð-Êîðóê; òîî; 173-á.,  Òåìèð-Àëäû; òîî; 307-á.,  

  

Òåґèð-Òîî; Òåґèðè; äàðûÿ; 308-á.,  

  

Òåðåêòè; àøóó (2), äàðûÿ (3), òîî êûðû; 175-á.,  ÒåðåêòІ; äàðûÿ, êûøòàê; 308-á.,  

  

Òåðåґ-Æûëàìûø; äàðûÿ; 176-á.,  Òåðåґ-Êîîáû; æûëãà; 308-á.,  
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Òîãîëîê-Áàøû; ñóó; 177-á.,  Òîãîëîê; äàðûÿ, ñóóëàð, òîî; 309-á.,  

  

Òîãóç-Áóëàê; òîî, àøóó, äàðûÿ (2), ñåëî (4), 

òîî êûðû; 177-á.,  

Òîãóñ-Êîîë; äàðûÿ, ê°ë, êûøòàê; 310-á.,  

  

Òîêìîê; øààð;  Òîêïîê; äàðûÿ, æûëãà; 310-á.,  

  

Òîêîéëóу; äàðûÿ; 177-á.,  Òîêîé; øàðêûðàòìà; 310-á.,  

  

Òîґ; àøóó, äàðûÿ, ñåëî; 178-á.,  Òîґäóê; ñòàíöèÿ, êûøòàê; 312-б.,  

  

ÒІíäІê; àøóó, äàðûÿ; 186-á.,  ÒІíäІê; æåðäèí àòàëûøû; 

  

Òûòòû; ñåëî; 186-á.,  Òûòòû-Êàéà; äàðûÿ, æûëãà; 322-á., 

  

Òûòòû-Ñàé; äàðûÿ; 186-á.,  Òûòòûã-Êåì; äàðûÿ, êûøòàê; 322-á., 

  

Óçóí-Áóëàê; àøóó; äàðûÿ (3), 187-á., Óçóí-Áóëàê; äàðûÿ; 322-á.,  

  

Óëàí; àøóó, äàðûÿ (2), ñóó (2), 187-б., Óëàí-Æàðûê (Óëàí-Jàðûê); äàðûÿ, òîî, 

êûøòàê; 325-á., 

  

Óëóó-Òîî; òîîëîð, ÷îêó; 188-á., Óëóã-Òóó; òîî; 325-á.,  

  

Ó÷àð; ñåëî; 190-á.,  Ó÷àð; äàðûÿ; 328-á.,  

332-á.,   

Ү÷-Ýì÷åê; ñåëî (2); 192-á.,  Ү÷-Ýëáåê (Òðè Ãðóäè); òîî;  

  

×àòûð-Ê°ë; 194-á.,  ×àäûð-Àðò; òîî; 333-á.,  

  

×èëè; äàðûÿ;  ×èë; äàðûÿ; 341-á.,  

×èëè-Ñàé; äàðûÿ; 196-á.,   

  

×îëîê; ñåëî;  ×îëîê; æûëãà; 343-á.,  

×îëîê-Òåðåê; ñåëî;   

  

×îò; äàðûÿ; 198-á.,  ×îîò; äàðûÿ; 344-á.,  

  

Æûëàíäû; äàðûÿ;  ×ûëàíäó; äàðûÿ; 347-á.,  

  

Øèáå; àøóó; äàðûÿ (2), ñåëî; 205-á., Øèáåå; äàðûÿ, ñóóëàð, æûëãà, òîî, êûøòàê; 

349-á., 

  

Øèáåëè; òîî êûðû, àøóó; 205-á., Øèáåëè-Òóó; òîî; 

 Øèâåé; äàðûÿ; 349-á.,  

  

Ýýð-Òàø; òîî; 211-á.,  Ýýð-Ò°í; äàðûÿ; 358-á.,  
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Тиркеме III 

 

Êûðãûçñòàíäûí æàíà Õàêàñ-Ìèíóñèí (Ì°ґІ-Суг) ойдуґóíóí òîïîíèìèêàñûíäàãû 

ïàðàëëåëäåð (ÑÃÍÊ, -Ôðóíçå, 1988. -212 ñ; Áóòàíàåâ Â.ß. Òîïîíèìè÷åñêèé ñëîâàðь Õàêàññêî-

Ìèíóñèíñêîãî êðàÿ.-Àáàêàí, 1995. -267 ñ.) àòòóó ñ°çäІêò°ðäІãІ ìàòåðèàëäàðäûí íåãèçèíäå 

даярдалды. 

 

Êûðãûçñòàíäûí æåð-ñóó  

аòàëûøòàðû  

Õàêàñ-Ìèíóñèí îéäóґóíóí æåð-ñóó 

àòàëûøòàðû 

Àòàíà; ñåëî, Àêñû ðàéîíó; 29-á.,  Àäàí-Àðò; äàðûÿ; 18-á.,  

  

Àéäàðáåê; ÷îêó, ñåëî; 10-á.,  Àéäàðàê; äàðûÿ; 20-á.,  

  

Àéðàí-Ñóó; àøóó, äàðûÿ; 12-á.,  Àéðàí-Ê°ë; ê°ë; 20-á.,  

  

Àëàé; òîî êûркàñû, ðàéîí;  

 

Àëà-Áóêà; ñåëî, ðàéîí; 

 

Àëàáóãà; äàðûÿ; 

Àëàáóãà; îéäóґ; 

Àëàé-Áåðò; Àáàêàíäûí áàéûðêû 

ëåãåíäàðëóó àòàëûøû; 21 - á.,  

 

Àëà-Ïóãà ê°ëІ (Окуневое озеро), к°л, 21-б.,  

  

Àëãà; ñåëî; 23-á.,  Àëãà; äàðûÿ; 22-á.,  

  

Àð÷àëû; àøóó, òîî êûðû, äàðûÿ; 27-á., Àð÷àëûã; òîî, äàðûÿ; 27-á.,  

  

Àò-Æûëãà; äàðûÿ; 30-á.,  Àò-×àëíû; òîî; 29-á.,  

  

Àê-Áàø; ñåëî, 13-á.,  Àõ-Ïàø; êûøòàê; 31-á.,  

  

Àëòûí-Ò°ð; äàðûÿ; 24-á.,  Àëòûí-Ê°ë; ê°ë (4); 22-á.,  

  

Àëà-Òîî; Àëà-Òàã; òîî (4), òîî êûðû, ñòàíöèÿ; 21-á.,  

  

Àê-Òîî; òîî; 20-á.,  Àê-Òàã; òîî (3); ñûéûíóó÷ó òîî; 31-á.,  

  

Àê-Ñóó; àøóó, ÷îêó, äàðûÿ, ñåëî; 17-á., Àê-Ñóã; äàðûÿ, áóëàê; 31-á.,  

  

Àëòûí; ñåëî; 24-á.,  Àëòàí; äàðûÿ, 22-á.,  

  

Àê-Òàø; äàðûÿ, êàï÷ûãàé, ñåëî; 14-á., Àõ-Òàñ; ñòàíöèÿ, äàðûÿ, òîî; 31-á., 

  

Àê-Æàð; ñåëî (8); 14-á.,  Àõ-×àð; êûøòàê; 32-á.,  

  

Àê-Êûÿ; àøóó (2), äàðûÿ, ñåëî (5); 15-á.,  Àõ-Õàÿ; òîîíóí àòàëûøû (9); 31-32-á.,  

  

Àþó; ñåëî,  Àáà; äàðûÿ; 

Àþó-Òàïàí; ñåëî; Àáàãàñ; äàðûÿ (2); 

Àþó-Ò°ð; ñóóëàð (4); Àáàëàð-Ààëû; Àáà-Ïàçû; òîî; 

Àþó-×à÷û; ñóó; 32 - á.,  Àáà-Òàã; òîî; 15-á.,  

  

Àò-Áàøû; ñåëî, ðàéîí; Àò ïàçû õûñ÷àґ õîë; 

  

Áàðãû; ñåëî;  Áàðãà; äàðûÿ; 33-á.,  

  

Ү÷-Ýì÷åê; ñåëî (2); Èì÷åê-Òàã; òîî; 37-á.,  
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Êûç-Àðò; àøóó, äàðûÿ, ñåëî (2); 126-á.,  Êèñ-Àðò (Ñîáîëèíûé ïåðåâàë); äàðûÿ; 47-á.,  

  

Êè÷è-Ê°ë; äàðûÿ; 79-á.,  Êè÷èã-Ê°ë; ê°ë; 47-á.,  

  

Êè÷è-Êàðàêîë; òîî, àøóó, äàðûÿ, ñóó; 78-79-á.,  Êè÷èã-Õàðàñóã; äàðûÿ; 48-á.,  

  

Ê°ìІð; òîî; 88-á.,  Ê°áІðëèã; äàðûÿ; 48-á.,  

  

Ê°ê-Îé; ñåëî; 85-á.,  Ê°ê-Îé; äàðûÿ (2); 

 Ê°ê-Îé-Ñûíû; òîî; 49-á.,  

  

Ê°ê-Òàø; àøóó, ØÒÊ; 87-á.,  Ê°ê-Òàñ; òîî; 50-á.,  

  

Ê°ê-Ò°á°; òîî (4), àøóó, äàðûÿ; Ê°ê-Òèãåé; òîî (2); 50-á.,  

87 - á.,   

Ê°ê-Ñóó; äàðûÿ (5), ñóó, ñåëî,  Ê°ê-Ñóã; äàðûÿ (2); 51-á.,  

Àøóó; 86-á.,   

  

Ê°ê-Êûð; òîî, ñóó; 84-á.,  Ê°ê-Õûð; òîî; 51-á.,  

  

ÊІ÷Іê; àøóó (2), äàðûÿ (2); 92-á.,  ÊІ÷Іê; äàðûÿ, êûøòàê; 56-á.,  

  

Ìàíàñ; ñåëî, ðàéîí; Ìàíàñ; äàðûÿ, ê°ë; 59-á.,  

Íàéìàí; ØÒÊ, ñåëî (2), 142-á.,  Ìàéìà; äàðûÿ, 58-á.,  

  

Ìîãîë-Êîðãîí; ñåëî; 140-á.,  Ìîîë-Òàñ; òàø; 63-á.,  

  

Àê-Мойнок;  Ìîéíàã-Ñóã; äàðûÿ, 62-á.,  

  

Ì°ґãІ; òîî; 140-á.,  Ì°ґè-Ñóã; äàðûÿ, 63-á.,  

  

Ìóç-Òîî; òîî òèçìåãè; 140-á.,  Ìóñ-Òàã; òîî (2) 64-á., Êóð- Ìàíäûê 

÷àëûíóó÷ó òîî; 

  

Íàãäàé; Íàêàé; ñåëî; 142-á.,  Íàõàé-Ïóëóõ; äàðûÿ; 66-á.,  

  

È÷êå-Ñóó; äàðûÿ (6); 72-á.,  Íèñêå-Òàã; òîî; 67-á.,  

  

È÷êå-Ò°ð; äàðûÿ (2); 72-á.,  Íèñõå-Õûð; 67-á.,  

  

Îòòóê; òîî, äàðûÿ (2), ñåëî (2); 146-á., Îòòûã-Ñóã; äàðûÿ;  

 Îòòûã-Ê°ë; ê°ë; 74-á.,  

  

Îáî-Áåë; àøóó; 144-á.,  Îáààëûã; òîî; 

 Îáààëûã-Ïèë; àøóó; 68-á,  

  

Îé-Áóëàê; ñåëî; 144-á.,  Îé-Ñóã; äàðûÿ (2); 70-á.,  

  

Îí-Áèð-Æûëãà; ñåëî; 145-á.,  Îí-Ïèð-×àëûñòûã-Õûéûã; òîî; 70-á.,  

  

Áàéòàê; òîîëîð; 34-á.,  Ïàé-Òàã (Ûéûê-Òîî); 79-á.,  

  

Áàëûê-Ñóó; äàðûÿ; 35-á.,  Ïàëûêòûã-Ñóã; äàðûÿ (6); 80-á.,  

  

Áàëòàãàçû; ñåëî; 35-á.,  Ïàëòû-Îîáà; ýñòåëèê; 80-á.,  

  

Ïà÷àòà; äàðûÿ; 150-á.,  Áàëûêòû; àøóó, òîî êûðû, äàðûÿ (7), ñåëî; 
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35-36-á.,  

  

Áîîì; êàï÷ûãàé; 145-á.,  Ïîîì; êàï÷ûãàé; 87-á.,  

  

Áåø-Òàø; ê°ë, àøóó, äàðûÿ (2) 41-á.,  Ïåñ-Òàã; òîî; 82-á.,  

  

Áóêà; àøóó; 47-á.,  Áóðêàí; äàðûÿ; 48-á.,  

  

 Áóðãàí-Ñóó; ñóó (3);  

  

Áóëóґ; 48-á.,  Ïóëóґäàãû ààë; êûøòàê; 92 - á.,  

Áóëóґ-Ò°ð; äàðûÿ; 48 - á.,  Ïóëóґ-×àçû; òàëàà (2); 

  

Á°ðІëІ; äàðûÿ, ñåëî; ÏІІð-Òóðà; êûøòàê; 

Á°ðІ-Òàë; äàðûÿ; 46-á.,  ÏІІð-Ñóã; äàðûÿ (9); 93-á.,  

  

Ñàãûçãàí; àøóó; ñóó; 153-á.,  Ñààñõàí-Ñóã; äàðûÿ (2); 95-ñ, ,  

  

Ñàáà-Æàðäû; àøóó, òîî êûðû, äàðûÿ; 153-á.,  Ñàâàëàð ààëû; êûøòàê; 96-á.,  

  

Ñàé; ñåëî (3); 153-154 áá.,  Ñàé ààë; êûøòàê; 97-á.,  

  

Ñàç; äàðûÿ, æàéëîî; 153-á.,  Ñàçû-Ê°ë; ê°ë; 97-á.,  

  

Ñàðû-Ê°ë; ê°ë (2), äàðûÿ;158-á.,  Ñàðûã-Ê°ë; äàðûÿ (2); 101-á.,  

  

×îü-Ñàðû-Îé; ñåëî; Ñàðîé (äîëèíà â âèäå ÷àøè); òîî (5); 101-á.,  

  

Ñàðû-Æàç; îéäóґ, äàðûÿ, òîî êûðû; 157-á.,  Ñàðûã-×àçû; òàëàà àéìàêòàðû (3); 103-á.,  

  

Ñàðû-Êûð; òîî, òîî êûðû (2); 158 - á., Ñàðûã-Õûð; òîî; 103-á.,  

  

Øèáå; äàðûÿ (2), ñåëî; Ñèâååëèã-Їçåí; 106-á.,  

 

Øèáåëè; àøóó; 206-á.,  Ñèâåå-Òàã; òîî (7); 106-107 á.,  

  

Ñóëóó - Òåðåê; äàðûÿ; 163-á.,  Ñèëèã-Ïèë; àøóó; 107-á.,  

  

Ñ°°ê; àøóó (3), äàðûÿ (4), ñåëî; 162-á., Ñ°°ê-Õàéàçû; òîî; 111-á.,  

  

Ñóó-ТІштІ; дарыя; 164-á.,  Ñóãëûã-×óë; äàðûÿ; 112-á.,  

  

СІттІІ-Áóëàê; àøóó, äàðûÿ (2); СІт-Õ°ë; ê°ë (2); 114-á.,  

  

Ñîêîëîê; ñåëî; Ñîõõû-×óë; ñóóëàð; 111-á.,  

Ñîêóëóê; ñåëî, ðàéîí; 162-á.,   

  

Ñîêóð-Áóëàê; òîî êûðû, äàðûÿ; Ñîõûð-Ñóã; äàðûÿ; 111-á.,  

Ñîêóð-Áåë; àøóó; Ñîõûð-Õàéà; òîî; 111-á.,  

Ñîêóð-Áåë-Ñàé; ñóó;  

  

Òàáûëãû; ñóó; Òàáûëãàò; äàðûÿ; 

Òàáûëãûòû; àøóó (2); äàðûÿ (4); ñåëî (3); 

165-á.,  

Òàáûëãû÷àõ; äàðûÿ (2); 117-á., 

  

Òàêûð-Ò°ð; äàðûÿ (2); 166-á.,  Òàãûð-Ê°ë; ê°ë; 118-á.,  
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Òàòàð; ñåëî; 169-á.,  Тадар (16 энчилІІ ат); 119-á.,  

  

Òàëäû; àøóó, äàðûÿ; 166-á.,  Òàë-×óë; äàðûÿ (3); 121-á.,  

  

Òàëäû-Áóëàê; àøóó, ñóó (16), ñåëî (2); 106-á.,  Òàëëûã-Õîë; äàðûÿ; 121-á.,  

  

Òàìãà; áóëóґ, êóðîðò, äàðûÿ, ñåëî; 168-á.,  Òàґìàëûã-Îîáà; ýñòåëèêòåð (2) 
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KARATAEV Olcobay Kubatbekovich 

THE KYRGYZ: ORIGIN, AREAS OF DISTRIBUTION 

AND ETHNO-CULTURAL COMMUNICATIONS 

Abstract 

Ethnic history, ethnogenesis, traditional culture, the study of ethno-genetic, ethnic and cultural ties of 

the Kyrgyz people with related and other nations have acquired a particular place in the science of history. The 

study of the historical heritage of the Kyrgyz, which is considered to be one of the oldest in Asia, including the 

Turkic-speaking peoples, in fact, urgently requires a comprehensive scientific approach. As a consequence, at 

present the study of ethnic history, ethnogenesis, ethnology and ethno-cultural ties of our people have become 

an important, moreover a promising issue of the Kyrgyz studies. This significant issue haunted many 

generations of historians, anthropologists, archaeologists and Turkic studies scholars. Chronological 

framework, reservoirs, geography, information on areas of distribution about the Kyrgyz are varied. Therefore 

it is certain that only a comprehensive study of the well-known scientific data, historical sources, local and 

foreign scientists’ works, results of archaeological and ethnographical research can lead to valid 

generalizations. The thesis’ key point revealing the ethnic history stages, ethnogenesis, and the traditional 

culture of the Kyrgyz people is the study of the Turkic Kyrgyz ties, Mongol tribes and peoples in Sayano-Altai, 

East Turkestan (Western China), ethnographic groups inhabiting the north-western Mongolia, Shors, Karagas, 

Sary Uighurs (Saryg Uighurs) Lobnors, Lokais, Bashkirs and others. In our research summary we have 

revealed that Sayano-Altai, East Turkestan, as well as areas adjacent to them (Western China and its bordering 

areas) are in close relationship with the material and spiritual culture and ethnic history of the Kyrgyz. Along 

with it, these territories are to be considered as an area, where the main step of ethnic and state development of 

the Kyrgyz was formed. Sayano-Altai, East Turkestan, Southern Urals, Mongolia, Central Asia and adjacent to 

them Turkic, Mongolian and other ethno-cultural environments developed with the Kyrgyz and in an 

inseparable ethno-cultural space. In addition, the fact that the Kyrgyz had a huge impact on the ethnic history, 

ethnogenesis, material and spiritual culture of the Altai, Tuva, Khakas and other peoples needs further scientific 

research.  

The objectives of the monograph aim the study of following scientific problems: 

 determination of the chronology and range distribution of the ethnonym "Kyrgyz"; 

 establishing the role of the Kyrgyz in the ethnogenesis of Sary Uighurs Lobnors, Lokays and their 

relationships to Sayan-Altaic ethno-cultural environment; 

 study of the formation period and the meaning of the ethnonym (term) "burut"; 

 determination of the chronological strata formation of the Kyrgyz ethnos on the base of ethnonymic 

and other materials; 

 assessment of the tribal (clan) “tamgas” (stamps) role in the study of ethnic history, clarification of 

the Kyrgyz clans migration (localization) through these materials; 

 argumentation on Sayano-Altai, Talas and other runic writings belonging to the Kyrgyz by these 

tribal marks; 

 study of historical toponymy of Kyrgyzstan and  Sayan-Altai; 

 study of historical, ethnic and cultural relations of the Kyrgyz with Altai, Tuva, Khakassia and 

other regions. 

In the introduction chapter the following items have been revealed: relevance of the main issues 

mentioned in the thesis, the degree of scientific research, the main historical sources and their study, new 

historical discoveries and their characteristics, history of research topics, goals, objectives, novelty etc.  

The main part of the thesis has examined the distribution area of the ethnical component "Kyrgyz", 

its relationship with the ethno-genetic and ethno-cultural communities Sary Uighurs, Lokays, Lobnors and 

the ethnonym (term) "Burut." 

The first part of this chapter is devoted to the distribution areas and the formation period of the ethnical 

component "Kyrgyz" composed of Turkic-speaking and other peoples (Khakas, Tuvan, Altai, Bashkir, the 

Kyrgyz of Fuyuy province, etc.), the influence of the Kyrgyz on the ethnic character of these peoples. The 

ethnonym (ethnical component) "Kyrgyz" is found in Manchuria (China), Tuva, Altai, Khakassia, Mongolia 

(ethnographic groups of the North-Western Mongolia), Western China (Sary Uighurs), consisting of Lokays 

and Katagans and Kongurats, Bashkirs, Astrakhan Nogays, Crimean Tatars and others. At the same time the 

name "Kyrgyz" is reflected in the toponyms of vast regions of Sayano-Altai, China, Mongolia, Uzbekistan, 
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Tajikistan, Bashkortostan, the Crimean and Moldova. The materials reflect the influence of the Kyrgyz people 

on the formation and culture of peoples living in these regions. The emergence of the clan "Kyrgyz" composed 

of the Khakas, Tuvan and Bashkirs is closely connected with the Kyrgyz of the ancient and middle ages. It is 

known that even before the Mongol invasions the Kyrgyz had a name in the largest of Bashkir families. At 

present the ethnonym "Kyrgyz" is an independent name that connects clans "tankei" and "kadykey" among the 

Bashkirs, which is known as the largest genus among Tabin, Kudey and Ming. Parallels of the ethnonym 

"Tabin" are found among the Khakas and Fuyuy Kyrgyz (at Khakases - "tabhyn" in Kyrgyz fuyuy - "tabyny"). 

Consequently the Kyrgyz in the XIX century had a compact way of life. It is clarified that ethnical component 

"Kyrgyz" is found among the Tajiks as well. It is proved that clans of "Avlodi Kyrgyz" are present in Hissar, 

Yavan, Khanabad, Koktash, Kulyab, Garm and other places. The researchers note that clans of "Avlodi 

Kyrgyz" are found among the Kesamirs, Karluk, Barlas and other ethnic groups of Southern Tajikistan. These 

data confirm that the Kyrgyz lived in Pamir Karategin, Kulyab, Kurgan-Tube (Khatlon), Northern Afghanistan 

for centuries. For example, the Kyrgyz who live in 20 villages (ayil) of Zarafshan dependent to the Emirate of 

Bukhara in the XIX
th
 century were known as "alty aryk Kyrgyz" (the Kyrgyz of six ditches). It is known that 

the ethnonym "Kyrgyz" is seen among the Kazakh-Argyns. The data tell about the clan "Kyrgyz" as part of the 

Senior Juz of the Kazakhs. In addition, among the Astrakhan Nogai the clan "Kyrgyz-Burut” is registered. 

According to researchers the Kyrgyz-Burut came here with the last wave of migration of Kalmyks in 1758. 

According to the census of the "Uvachin Burut-Tatars" held in 1758 the number of people separated from 

Kalmyks reached 350, including those among the Uttar-Alabugats - 200, the rest was assimilated with the 

Nogay-Karagash. Among the Uttar-Nogays the latest makes up the honorable, aristocratic clan called 

"Kyrgyz."  

The ethnonym "Kyrgyz" is also found in Southern Moldova. They are found as Kyrgyz-Su, Kyrgyz-

China and in other rivers’ names (hydronyms). They were also found among the Derbets, Uryankhays, Khotan 

and Mingats. Probably these ethnic components were included to these ethnic groups during the Karakhitay and 

Mongol invasion in the XII-XIV
th
 centuries, some of them joined them after the Yenisei Kyrgyz was forced to 

migration by the Junggar Khanate. Russian and other documents show that 4,000 Kyrgyz families (yurts) were 

forced to move by the troops of Tsevan Rabdan. Almost in all these ethnic groups along with the title "Kyrgyz" 

the clan "Burut" is found. In the Chinese district Fuyuy along with the Mongols, Daur, Chinese and others there 

is an ethnographic group called "Kyrgyz". The total number of the Kyrgyz here is 1200. The older generation 

calls themselves "Kyrgyz", the younger generation under the influence of the Chinese language are known as 

"tirtizami" (Chinese "tszilitszi"). According to the Fuyuy Kyrgyz data they moved here (Heyluntszyan) from 

Russian Altai about 300 years ago. According to other sources the Kyrgyz were moved to Heilongjiang during 

the reign of Emperor Ch'ien Lun (1736-1796). The vast majority of researchers connect the relocation of the 

Fuyuy Kyrgyz to Heyluntszyan with forced migration of the Yenisei Kyrgyz by the Junggar Khanate in the 

early XVIII
th
 century (1703). They prove this opinion by historical sources and linguistic data. The Fuyuy 

Kyrgyz are different from the Manchus, Mongols, Daur and Evenk living in the neighborhood by their lighter 

Caucasoid appearance. In some families there are redhead Kyrgyz. In contrast to the neighboring ethnic groups 

they hold cattle, widely use milk and dairy products in their diet; they prepare “airan” from milk and “kurut” 

from “syuzma”. According to their language, the Fuyuy Kyrgyz are close to the Sary Uighurs, Lobnors whose 

languages show their relation to the modern Khakass, Shors and ethnic Kyrgyz. Other sources tell about the 

Kyrgyz relocation to this place as in the XIII
th
 century. Part of the Kyrgyz was moved from the Minusinsk 

lowlands and Tuva to Manchuria under the insurgent commander (Noyon) Nayan. In 1293 these places were 

settled by the representatives of Usuhan, Khanas, Tszilitszi (Kyrgyz) clans. By the special decree of Kublai 

Khan the Kyrgyz and other clans were transferred as military colonies to the newly founded city Zhaozhou. In 

1293 the Emperor Shih-Tsu (Kublai Khan) turned to Hara-Batura with following words: “These ancient regions 

belonging to Nayan are called Abalhu and there is a large supply of fish. Now I settle the city and three clans. 

These are Yuansuhan, Khanas and Tszilitszisi (the Kyrgyz). This town was named Zhaozhou. Go there and 

take the post of Syuanveyshin (local manager) ..." Another part of the Kyrgyz was resettled in the "Hasyhe 

Lands" situated in Manchuria. In 1293 Shi-Tsu (Kublai Khan Emperor) settled 700 families of 

Chzhirhehusotaysk Tsirtsiz (Kyrgyz) as a military settlement in the Hasyhe Lands. In 1295 the Kyrgyz living in 

the mountains of Jin Shan (Altai) went to the residence in the province of Shandong allocated with land, oxen 

and seeds for planting. These actions were aimed at leaving rebellious nations without a roof by forcing them to 

relocate to a different ethnic environment and applying brutal control over them. These policies continued even 

after the death of the Emperor Kublai Khan. The generic structure of the Fuyuy Kyrgyz County was composed 

of Tabhyns, Tabyns, Chigdyr, Sandyrdyrs, Byltyrdys, Orttyrs or Kerges (Kyrgyz). The parallels of these 
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ethnonyms are reflected in the toponyms of the valley of Khakass-Minusinsk basin and Kyrgyzstan, in the 

tribal names of the Kyrgyz. The Kyrgyz had connections with the ancestors of the modern Sakha-Yakutia in the 

early Middle Ages. It is told that the legendary ancestors of the Sakha-Yakutia Omogoy and Elley were 

refugees from the Kyrgyz clan. The resettlement of Kurykans from Baikal to the lower reaches of the river 

Lena had been investigated in a proper way. The ethnical components "Kyrgyz" composed of the Khakas and 

Tuvan represent a big impact of the Kyrgyz on their ethnic history. As a part of Khakas the ethnonym 'hyrgys" 

had been mentioned for 20 times (ah hyrgys, hara hyrgys, piltir hyrgys, malchan hyrgys, kok hyrgys, choda 

hyrgys, tuba hyrgys, paratan hyrgys, etc.). The "Kyrgyz” among the Tuva were the largest, most numerous and 

prosperous. Oral historical works tell that the Khakas evolved from the Kyrgyz Purus, in other versions - nine 

thousand Khakas are the descendants of nine Kyrgyz siblings. These data are reproduced by the annals of the 

Yuan dynasty. Even at present "Hyrgys" (a clan) is known as the most honored and prominent clan in the 

Khakas family. The ethnonym “hyrgys” is found in almost all major clans of the Khakas. 

The second part deals with the problem of "Ethno-Genetic and Ethno-Cultural Relations of the 

Kyrgyz with Lokais, Sary Uighurs and Lobnors". The sources indicate the Kyrgyz’s huge influence on the 

ethnic groups living far away. Lokais live in the southern part of Tajikistan and Uzbekistan and some of 

them inhabit the northern border areas of Afghanistan. Kongurats, Katagans, Karluk, Durmo, Barlas and 

others living in the neighborhood with Lokais at present day the scientific interest on the subject is 

increasing. In scientific circles there is no consensus about the origin of the Lokais and their resettlement. 

The study has clarified a great affinity of the Lokais with the Kyrgyz compared to the Kazakhs, Karakalpaks 

and others. The ethnonym "lokai" exists only partially in the Kyrgyz tribe “Munduz”. In our research among 

the Kyrgyz-Lokay tribal names more than 60 parallels showing the direct ethnic-genetic relationship have 

been identified. Comparing their language, material culture and methods of farming with neighboring ethnic 

groups shows that Lokais are the closest to Katagans. By ancestry (sandzhyra) Lokais attribute themselves to 

the Katagans. In the middle ages the Katagans were formed as part of the Kyrgyz. The ethnic community of 

the Lokai-Kyrgyz is not only found in tribal names and toponyms but also in the samples of material culture 

and works of folklore. Despite the fact that the Lokais gradually lose the signs of patriarchal clan social 

system under the internal and external cultural-ethnic influence yet many of the ancient elements are kept till 

present. For example their ancestors in the county Lokai were called "biys" as among the Kyrgyz. Number of 

their household elements has ethnic-genetic features similar to Kyrgyz. The wing of the yurt is called 

"kozenek" and consists of eight parts. Uuk (uniny) kerege (wooden lattice), mats made of ences (aylanma 

chii); there is honored place (ter), the right side of the yurt is considered to be female and the left with some 

households belongs to the male. The Kyrgyz studies scholars are surprised with analogues in reflection the 

mythological tales - sandzhyra Tolubay-synchy (predskazitel) and the origin of the Kyrgyz people in Lokai 

legends; as Kyrgyz stories (about Tolubay-synchy, "Kyrk kyz") are recited  by the Lokais as one-chain 

legends.  

Sary Uighurs: This ethnic group lived near the cities of Chan and Jiuquan located in the western part of 

the Gansu Province of China since ancient times. The total number of Sary Uighurs is more than ten thousand 

who are busy with livestock breeding and agriculture. In Chinese the ethnonym sounds like "uighu"; in the 

scientific literature they are known as "Sary Uighur" (Saryg Yugur). Long-term neighborhood with the Chinese, 

Tibetans, Mongolians, the economic-cultural and linguistic ties put their marks on the Sary Uighurs. Because of 

the environmental impact one part of this ethnos became Chinese, the other part became Tibetan. Those who 

became Mongolian are called "shira yugur", they spoke Chinese and they are called "yuygu". Those who kept 

their native language are known as "Sary Uighurs." Consequently their ancestral roots at one and the same time 

intertwined with each other through the Chinese language. This ethnic group is divided into two great branches - 

"oylyk" and "taglyk". Sary Uighurs who didn’t forget their ancient (Kyrgyz) language are different from 

“Chinese” Uighurs adhering to the Buddhist religion and worshiping shamanism which is considered to be the 

religion of their ancestors. The scientific literature provides solid arguments that the language of the Sary Uighurs 

might be the initial stage of historical development (formation) of the Kyrgyz language. According to the 

researches there is logical ethno-genetic affinity in the languages of the Fuyuy Kyrgyz and Sary Uighurs. Besides, 

comparative studies of languages of the Uighurs and Sary Uighurs in ancient written sources show a sharp 

contrast between them, the Old Uighur language was used only as a means of religious rituals and ceremonies in 

the temples. However, it is known that the language of the Sary Uighurs is apart from the language (dialects) of 

Xinxiang Uighurs. Experts believe that this "Kyrgyzish" language is at a certain point of historical stage. Probably 

the Kyrgyz in their composition assimilated some separate parts of the Uighurs moving to the modern province of 

Gansu. Meanwhile, the linguistic proximity of Sary Uighurs and Kyrgyz rightly deserves an independent research. 
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The parallels in the ethnonyms of the Kyrgyz and Sary Uighurs are considered to be the most significant source. 

The vast majority of ethnonyms are linked with the ethnic and cultural environment of Sayano-Altai, Mongolia 

and Western China. 

Lobnors: The lake Lob-Nor and the mysterious people living on the lakeshore has caused interest 

among travelers, geographers and linguists since ancient times. According to their lifestyle and language this 

area residents are very different from neighboring ethnic groups. At the time turkologists expressed the 

opinion that the language and origin of the Char and Miran Lobnors are close to the Kyrgyz. In recent studies 

there are scientific evidences that the languages of the Lobnor and Sarah Uighur formed the base of the 

ancient Kyrgyz language. In addition many episodes of epics mention that the Lob-Nor is the place of 

residence of the Kyrgyz clan Noygut. In contrast with the Mongol name "Lob-Nor" the local Turkic 

population of Kashgar including the Kyrgyz call the lake "Lop". In the XVI.-XVIII
th
 centuries these lands 

were occupied by the clan Noygut. In the epic "Manas" the toponym "Lop" is mentioned for 14 times. It is 

impossible to mention a large frequency of toponyms in the epics. Recent surveys confirm that Lobnors are 

believed to be an ethnos formed on the base of Kyrgyz-Altaic clans settled in the XIV.-XV
th
 centuries. 

The third part of this chapter examines the ethnonym "Burut" and its interpretation. The name given 

from the outside has been a matter of interest fır scientists for more than 200 years. Researchers who studied 

the Kyrgyz in 1856 note that the Kyrgyz did not know that the Chinese called them "Burut", they (the 

Kyrgyz) had never heard this word; there is no clan name “Burut” among the Kyrgyz. At the beginning of 

our era the Kyrgyz were living in the Eastern Turkestan (and its vicinity) and they were known as "Burut" 

(Chinese "bulu", "bulute"). The first sinologists associate the origin of the term "bulute" (Burut) with the 

Kyrgyz, who inhabited the southwest of Hoton, north of Tibet and settled in Tien Shan in the IV
th
 century 

BC.  They considered this term along with the ethnonym "Bolu", "bulu" in the annals of the Tang Dynasty 

("Xi yu jian wen lu" - "the description of what is seen and heard about the Countries of West") and expressed 

their opinion about the relationship and genetic commonality of the ethnonym "Kyrgyz "and" Burut "in the 

historical science. 

In the second chapter titled "The Main Stages of the Formation of the Ethnic Composition of the 

Kyrgyz" the ethnic formation of the Kyrgyz,  ethnic components in their composition, chronological 

framework, significance of clans, tribes, peoples and their parallels with other nations have been 

investigated.  

The first part of this chapter is devoted to the important issue of historical science - "The Ancient 

Stage of the Kyrgyz Ethnic Formation» (III
rd

 century BC - before X
th
 century AD). The Kyrgyz were in close 

relationship with ancient tribes and peoples inhabiting Sayano-Altai (Southern Siberia), Mongolia, Eastern 

Turkestan, Tibet and the bordering areas. In the composition of the modern Kyrgyz there are Kyrgyz, Oghuz, 

Kipchak, Tungus-Manchurian, Finno-Ugric and other ancient ethnic components (Hun, Kyrgyz (Turkic), 

III
rd

 century BC – till X
th
 century AD). The period of their affiliation to the Kyrgyz covers long periods of 

history. The research on the origin of some of these clans allows us to see not only the most ancient roots of 

the Kyrgyz but their ancient culture, ancient religious beliefs (totemism, shamanism, etc.), economic 

structures, state-political system, the titles of government, military and political control, migration of Kyrgyz 

tribes to the Eurasian space, political and diplomatic relations with other states etc. These data are studied on 

the basis of written historical sources, works of medieval authors, research, oral folk art, including sandzhyra 

(ancestry), mythological concepts of the Kyrgyz and people's knowledge. It is established that the basis of 

the Kyrgyz tribes and clans have roots with ethnic and cultural environment of Eurasia, especially Sayano-

Altai, Mongolia, Western China, Central (Middle) Asia. The ancient layer of the Kyrgyz people formation is 

presumably divided into two stages: 

This part of the dissertation titled “The second stage of the formation of the ethnic composition of 

the Kyrgyz (XI-XVI centuries)” investigates the second stage of the process of the Kyrgyz people formation 

which covers the period of XI-XVI centuries AD. This stage can be seen through the following historical 

layers: 

1. Invasion of the Kara-Chinese (Kidane), Mongols and the period of being a part of the Mongol 

Empire, founded by Genghis Khan (XII-XIII cc.) 

2. Period when the Kyrgyz were part of Mogolistan (XIV-XVI cc.). The research generalizations, the 

data of historical sources indicate that Alash (Monols), Naiman, Kereit (Dooles), Merkit (Dooles), Murkut 

(Dooles) Ahna (Mungush). 

The third part titled "The Latest Stage of the Ethnic Kyrgyz Formation (early XVI
th
 - late XIX

th
 

centuries)" where the latest stage of the Kyrgyz ethnic group formation has been examined. Approximately 
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this stage covers the early XVI
th
 century and late XIX

th
 century. The vast majority of the Kyrgyz clans and 

tribes appeared at that time are fixed in the genealogical materials and written sources. Some of them are 

considered to be the descendants of the famous historical figures. In addition, notably at the turn of the XIX
th
 

and XX
th
 centuries the Sartkalmaks, Turks, Kazakhs, Karakalpaks, Uighurs and other ethnic components 

joined the Kyrgyz ethnos.  

The third chapter of the monograph is called "Descent Stamps (Tamgas) of the Kyrgyz: Origin, 

Distribution Area and their Parallels. The Historical Toponymy". This part of the research has investigated the 

relevant issues in the Kyrgyz historical science such as tribal stamps (tamgas) of the Kyrgyz, preserved from 

ancient times and their ancient roots. The origin, distribution area, significance in the ethnic history study, their 

parallels in other kindred peoples which define the ethno-cultural and ethno-genetic relations. The “tamga” 

(stamp) has been studied as a valuable historical source used in the tribe, genus, family and personal life which 

has the same name “tamga” in the Turco-Mongolian languages ("stamp", "brand", "seal"). Here along with 

written historical materials, toponyms, names of clans, tribes, peoples, oral folk works which are considered to 

be a major source of the ethnic genesis, ethnic history and culture learning and cognition, the characteristic 

features of “tamgas” are given. The tamgas and symbols carved on rocks, stones, mounds and other monuments 

play an important role in the study of ethnic history. In the absence of written sources and a very rare 

occurrence, tamgas help to clarify the range of certain ethnic groups’ migration and other information. This 

significant historical source reflects the area of the nomads’ migration, their ethnic and cultural ties. In the 

steppes of Eurasia the tamgas are known since first millennium BC. The tribal tamgas had been preserved 

among the peoples of the Turco-Mongolian, Finno-Ugric, Iranian language families and in some habitats since 

ancient times; particularly the Kyrgyz have used them constantly since antiquity. Using the ancient tribal 

symbols and signs reflecting the ownership and independence in the state, tribal, economic and other purposes 

had been widely spread among the Turkic-speaking peoples. The ethnic names (ethnonyms) undoubtedly 

reflected the tamgas’ particular significance in the Kyrgyz society adapted to nomadic conditions.  

The second part of the chapter called "The Significance of Some Tribal Tamgas, the Places of their 

Finding and Parallels" has examined the Kyrgyz tamgas, their significance and distribution area. Using 

tamgas in public, economic and other fields had been known since the Bronze Age. Of course, the tamgas’ 

significance and principles are common but it is still difficult to establish their time of appearance, exact 

meaning and content. According to some scholars, in connection with the evolutionary development of the 

social process tamgas turned into a sign, which distinguished personal property. For the peoples who were in 

the early stages of social development the tamgas’ usage area was multi-faceted and multi-purpose. 

The subject called "The Historical Toponymy of Kyrgyzstan and Sayan-Altai" has been investigated in 

the third part of the chapter. Toponyms, historical sources, oral works’ materials, ethnic names, archaeological 

findings provide important scientific and historical information. Moreover, the toponyms kept their ancient 

original meaning and forms providing a source of great significance in determining the historical vocabulary 

and nations’ ancient community of the areas being studied. Along with scientific and practical significance the 

geographical name performs a social function. Like a mirror it has reflected the region’s natural peculiarity, the 

landscape diversity, the population’s economic activity, ancient history, socio-economic and political reforms. 

The toponyms are not only spiritual monuments of the past but they also reflect the history and cultural 

development of that period, the region, the language and the dialects, the interaction of languages and the state 

development. Having witnessed past historical era the geographical names, undoubtedly, serve as valuable 

historical monuments. The word forms and lexical meanings which are not used in our modern language are 

preserved in toponymic names. Local names contribute to the restoration of historical dialectology and have 

great importance in the research. 

The fourth chapter of the thesis called "The Ethnic and Cultural Relations: the Tuva, Khakas, Altai" 

has examined the ethno-genetic and ethno-cultural ties of the Kyrgyz with the Altai, Tuva and Khakas which 

are considered to be the main Turkic-speaking peoples of Sayan-Altai. 

At the end of the monograph the research results, the main suggestions and practical 

recommendations for future research is summarized. 
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KARATAYEV Olcobay Kubatbekoviç 

KIRGIZLARIN MENSEİ YAYILDIĞI BÖLGELER 

VE ETNİK-KÜLTÜREL İLİŞKİLERİ 

Özet 

Asya’nın ve Asya’da yaşayan Türkçe konuşan halkların arasında en köklülerinden biri olan Kırgızların 

tarihi mirasını araştırma işi çok yönlü bir bilimsel yaklaşım talep etmektedir. Tarihçi-etnograflar, arkeologlar ve 

Türkologlar yıllardır dikkatle bu önemli meselenin üzerinde durmaktadırlar. Kırgızlar ile ilgili bilgilerin 

kronolojik alanı, katmanı, coğrafyası, yayılma sahası aynı değildir. Bu yüzden bilimsel çevre tarafından bilinen 

bilgileri, tarihi kaynakları, yerli ve yabancı araştırmacıların çalışmalarını, arkeolojik ve etnografik incelemelerin 

sonuçlarını, sözlü kültür ürünlerini bir tek çok yönlü bilimsel araştırmaların sağlam sonuçlara götüreceğini 

bilmemiz gerekmektedir. 

Kırgızların etno-kültürel ilişkilerini araştırmakla birlikte onların bir etnik grup olarak gelişme süreci, 

diğer halklar ile etnogenetik ve etno-kültürel bağları, en tamgalar (damga), etnonimler (etnosların isimleri), 

yer ve su adları ve etnografik bilgiler araştırmanın temel hedefi olmuştur ve bu çalışmada aşağıdaki şu 

meseleler ele alınmıştır: 

“Kırgız” etnoniminin yayılım alanını ve onun kronolojisini inceleme; 

“Burut” etnoniminin (teriminin) ortaya çıktığı dönemi ve anlamını belirleme; 

Sarı Uygur, Lobnorlular (Loplular) ve Lakayların etnogenezinde Kırgıların rolü ve onların Sayan Altay 

etno-kültürel çevresi ile olan bağlarını belirleme; 

Etnonimik bilgiler ışığında Kırgızların etnik gelişme basamaklarını inceleme; 

Boyların (uruu, uruk) en tamgalarının etnik tarihinin incelemesinin önemini değerlendirme, bu bilgilerle 

Kırgız boylarının göç hareketlerini belirleme; 

Boyların tamgalarıyla Sayan Altay, Talas ve diğer yerlerdeki runik yazıtların Kırgızlara ait olduğunu 

ispat etme; 

Kırgızistan’ın ve Sayan Altay’ın tarihi toponimisini (yer ve su adlarını) inceleme ve benzerliklerini 

belirleme; 

Kırgızların Altaylılar, Tuvalılar ve Hakaslar ile olan tarihi, etno-kültürel bağlarını araştırma. 

Giriş’te ele alınan temel meselelerin önemi nedeniyle, bilimsel araştırmaların seviyesi, temel tarihi 

kaynaklar, onların incelenmesi, yeni tarihi buluşlar ve bunların izahı, konuyla ilgili daha önceden yapılmış 

araştırmaların ele alınması ve diğer meseleler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. 

Çalışmanın ilk bölümünde “Kırgız” etnik isminin yayılım alanı ve Kırgızların Sarı Uygur, Lakay ve 

Lobnorlular ile etnogenetik, etno-kültürel benzerlikleri, “Burut” etnonimi (terimi) hakkında meseleler ele 

alınmıştır. 

Burada aynı kökten gelen, Türkçe konuşan ve diğer halklar içinde yer alan “Kırgız” etnik isimlerinin 

(Hakaslar, Tuvalılar, Altaylılar, Başkurtlar, Fuyu Kırgızları v.d.) yayılma sahasına, ortaya çıkış dönemine, bu 

halkların Kırgızların etnik gelişmesine olan etkileri gibi konular üzerinde durulmuştur. “Kırgız” etnonimine 

(etnik isimlendirmesi) Mançurya (Çin), Tuva, Altay, Hakasya, Moğolistan (Kuzeybatı Moğolistan’ın etnografik 

grupları), Batı Çin (Sarı Uygurlar), Lakaylar, Katagan, Konguratlar, Başkurtlar, Astrahanlı Nogaylar, Kırım 

Tatarları ve diğer gruplarda rastlamaktayız. Aynı zamanda “Kırgız” adı Sayan-Altay, Çin, Moğolistan, 

Özbekistan, Tacikistan, Başkurdistan, Kırım ve Moldova’ya kadarki geniş bir alanda yer, su adları olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Kırgızların etnik tarihi, onların gelişiminin geniş bir alanı ve uzun bir zaman dilimini 

kapsayan bir süreç olduğunu göstermektedir. 

Bu bilgiler adı geçen alanlarda yaşayan halkların ortaya çıkışına, gelişmesine ve kültürüne Kırgızların 

katılma derecesini göstermektedir. Hakas, Tuva ve Başkurtların içerisindeki “Kırgız” boylarının ortaya çıkışı 

eski dönem ve orta çağ döneminde Kırgızlarla olan sıkı münasebetlerini göstermektedir. Daha Moğol 

istilalarından önce Başkurtların en büyük boyunun adı Kırgız olarak geçmektedir.  

Daha sonra “Kırgızlar ile Lakaylar, Sarı Uygurlar ve Lobnorluların Etnogenetik ve Etno-Kültürel 

Bağları” araştırıldı. Uzak coğrafi konumlarda bulunan etnik gruplara üstünde Kırgızların daha çok etkisi 

olmuştur. Lakaylar Tacikistan’ın, Özbekistan’ın güneyinde, bir kısmıysa Afganistan’ın kuzeyinde sınıra yakın 

yerlerde yaşamaktadır. Lakaylara yakın yaşayan Kongurat, Katagan, Karluk, Dörmün, Barlas ve Türk gibi 

boyların kökenleri günümüzde bilimsel merak uyandırmaktadır. Lakayların kökeni ve onların buraları mesken 

etmeleri ile ilgili bilimsel çevrede farklı görüşler mevcuttur. Araştırmada Lakayların Kazak, Karakalpak ve 

diğer etniklere kıyasla Kırgızlarla köken bakımından çok yakın oldukları tespit edilmiştir. “Lakay” etnoniminin 

paralelin sadece Kırgızların bir boyu olan Munduzların bir kanadında olması dikkat çekici bir durumdur. 
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Araştırmalarımızda Kırgız-Lakay boyu (uruu-uruk) adlarında direk etnogenetik bağları ispat eden altmıştan 

fazla paralellellik ortaya çıkmıştır. 

Daha sonra “Burut” eko-etnonimi ve onun çözümlenmesi ele alınmıştır. Kırgızların kendilerinin 

verilmemiş olan bu isim bilim adamlarının iki yüz yılı aşkın bir süredir ilgilerini çekmektedir. Araştırmacılar: 

“Çinlilerin Kırgızlar için vermiş oldukları “Burut” adlı isim Kırgızlar tarafından bilinmemektedir, bu ismi 

Kırgızlar hiç duymamışlardır. Ayrıca Kırgız boyları arasında “Burut” diye bir isme hiç rastlanmamıştır.” diye 

yazmaktadırlar. Milattan sonraki dönemin başlarında Doğu Türkistan ve oraya sınır bölgelerde Kırgızların bir 

kısmı “Burut” (Çince “Bulu”, “Bulute”) adıyla bilinmeye başlamıştır. İlk Sinologlar “Bulute” (Burut) teriminin 

ortaya çıkışını güney batı Hoton, Tibet’in kuzeyinde yerleşmiş, M.Ö. IV. yüzyılda Tanrı Dağlarına göç etmiş 

Kırgızlara bağlayan bir görüşü savunmuşlardır. Onlar terimi yorumlarken, Çin’in Tang Sülalesinin takvim 

beyanlarında “Bolu”, “Bulu” etnonimleri ile aynı olduğunu ileri sürerek, tarih biliminde “Kırgız” ve “Burut” 

etnonimlerinin temelde aynı köke dayandığına söylemişlerdir. Bazı araştırmacılar “Buryat” etnonimiyle bağ 

kuran iddialar ortaya atmışlardır. Müslüman kaynaklarında geçen “Bargu-Burutlar” ile “Burut” 

etnoniminlerinin tarihi ortaklığı olduğunu savunmuşlardır. Bazıları “Burutları” Tanrı Dağlı Kırgızların etnik 

yapısının gelişmesinde temel rol oynayan etnik yapının parçası olduğuna işaret etmektedir. Argüman olarak ise 

Hakas-Minisun bölgesindeki Sagay, Kaçin ve Altay-Telengitlerin içinde rastlanan “Kırgız”, “Burut” 

etnonimlerini sunmaktadırlar. Gerçekten de günümüz Hakas-Sagay, Hakas-Kaçin ve Hakas-Kızıllarda “purut”, 

Altay-Telengitlerde “Burut” denilen boylar (sööktör) vardır. 

“Kırgız Kağanlığındaki Devlet Yönetim Yapısı” adlı bölümde devlet hizmet yerleri ve unvanlar ayrı 

ayrı araştırmalarla verilmiştir. Eski Devlet hizmet yerleri üzerine yapılan araştırmalar Kırgız Kağanlığı’nın 

devlet ve siyasi yapısı hakkında bilgi vermektedir. Burada devletin bölgesel idari unvanları, hizmet yerleri 

üzerine yapılan tarihi-etimolojik araştırmaların da sonuçları sunulmuştur. 

“Kırgızların Etnik Yapısının Temel Gelişme Süreçleri” adlı bölümde Kırgızların etnik gelişimi, buna 

dahil olan etnik yapılar, katıldıkları dönemler, kronolojik ilişkileri, boylar (uruu-uruk), halk isimlerinin 

anlamları, bunların diğer halklarla paralellikleri incelenmiştir. 

“Kırgızların Etnik Yapısının Eski Katmanı (M.Ö. III. yüzyıldan M.S. X. yüzyıla Kadar)” adlı bölümde 

tarih biliminin önemli bir meselesine değinilmiştir. Kırgızlar; Sayan Altay (Güney Sibirya), Moğolistan, Doğu 

Türkistan, Tibet ve bu bölgelere yakın yerleri mesken edinen tarihi halklar ve boylar ile ilişkiler kurmuşlardır. 

Günümüz Kırgızlarının içinde farklı tarihi dönemlerden (Hun, Kırgız (Türk) dönemleri, M.Ö. III. yüzyıldan 

M.S. X. yüzyıla kadar) Kırgız, Oğuz, Kıpçak, Tunguz-Mançu, Fin-Ugor ve diğer etnik gruplar mevcuttur. 

Onların Kırgızlara katılma dönemleri uzun tarihi bir sürece dayanmaktadır. Boyların bazılarının kökenlerine 

yönelik yapılan araştırmalarla Kırgızların kökeninin çok eskilere dayandığını, onun eski kültürünü, eski dini 

anlayışlarını (Totemizm, Şamanizm v.d.), kullandıkları üretim araçlarını, devlet siyasi yapısının idari şeklini, 

askeri siyasi gelişmelerini, Avrasya sahasında yaşanan göçlerini ve diğer devletlerle olan diplomatik, siyasi 

ilişkilerini gösterebiliriz. Bu bilgiler ispat edilmiş yazılı tarihi kaynaklara, orta çağ yazarlarının çalışmalarına, 

bilimsel araştırmalara, tarihi şecerenin içerdiği bilgilere, Kırgızların mitolojik anlayışına, halk bilgisine 

dayanarak incelenmiştir. 

Kırgızların halk olarak gelişiminin eski katmanlarını iki süreç içerisinde ele alabiliriz: 

1. M.Ö. III- M.S. V. yüzyıllarda Kırgızlar Minusin, Tuva sahasında ve oralara sınır olan bölgelere göç 

ettikleri döneme kadar birleşik birer boylar olan (türdeş (Kıtay), Kandı (Kanlı), Bugu, Kalça (Bargı, Coru, Kara 

Bagış, Teyit), Kara Usun (Kesek), Sarı Usun (Kesek), Börü, Töölös, Munduz, Buka (Kandı) ve diğerleridir. 

2. VI.-X. yüzyıllarda Kırgızların Minusin, Tuva vadilerine ve ona sınır bölgelere göç ettikleri dönemlerde, 

IX. yüzyılın ortalarında (840’lı yıllarda) Orta Asya sahasına çıktıktan sonra katılmış olan etnik gruplar: Buyla, 

Börü, Azık, Açı (Bagış, Munduz), Ay tamga (Saruu), Akman (Munduz), Ayuu (Avat), Avat, Abakan (Munduz), 

Alakçın (Saruu), Atan (Bagış), Buurahan (Coo Kesek), Bay Töböt (Kıtay), Bayandı (Cediger), Bargı, Basız, Buka 

(Kandı), Baysu (Saruu), Bögöcü (Kıtay), Börü, Bagaçı (Munguş), Bugu, Göklen (Teyit), Barak (Coru, Sayak), 

Bagış, Balıkçı (Kıtay, Saruu), Bakşılar (Munguş), Göklen (Teyit), Kızıl Kurt (Döölös, Saruu), Ceti Uruu (Saruu), 

Cookesek, Cediger, Cetigen, Kardı (Kuşçu), Karga (Mongoldor, Sayak), Kalça (Bargı), On Ok (Kuşçu), Otuz 

Uul, Orgu, Solto, Sokolok (Munguş), Sarı Bagış, Sarttar, Munguş, Tubay (Saruu), Tata (Solto), Tatar (Munguş), 

Toguz (Bagış), Uranhaylar (Tınımseyit), Üç Ok (Basız) Çerik ve diğerleridir. 

“Kırgızların Etnik Yapısının Gelişiminde İkinci Süreç (XI-XVI yüzyıl)” adlı bölümde Kırgızların halk 

olarak gelişmesinin ikinci dönemi araştırmaya alınmıştır ve bu dönem yaklaşık XI.-XVI. yüzyılları 

kapsamaktadır. Bu sürece aşağıdaki tarihi dönemlere ayırarak bakabiliriz: 

1. Kara Kıtay (Kidanlar), Moğol istilaları ve Kırgızların Cengiz Han’ın oluşturduğu Moğol 

imparatorluğu idaresine katıldığı dönem (XII-XIII yüzyıl);  
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2. Kırgızların Moğolistan Devleti’nin idaresi altında olduğu dönem (XIV-XVI yüzyıl). 

Araştırmalar, tarihi yazılı kaynaklardaki bilgiler Alaş (Mongoldor), Nayman, Kereyit (Döölös), Merkit 

(Dölöös), Murkut (Dölöös), Ahna (Munguş), Mongoldor, Baarın, Mongol (Bagış), Tokmok (Avat, Sayak), Böö 

Nayman (Nayman), Katagan (Sarttar, Çekir Sayak), Çoro (Çekir Sayak), Çogorok (Teyit), Kurama (Solto, 

Teyit), Tömön Cete (Bagış), Kara Kıtay (Kıtay), Kıtay, Darhan (Çekir Sayak), Otorçu (Saruu), Duulat (Sayak), 

Saray (Börü), Mogol (Avat), Nogoy (Kıtay, Çekir Sayak), Calayır (Solto), Konurat, Sulduz (Munduz) ve diğer 

boylar (uruu ve uruklar) yukarıda adı geçen dönemde Kırgızların yapısı içerisine dahil edildiğini 

göstermektedir. 

“Kırgız Etnik Yapısının Gelişiminde Son Dönem (XVI. yüzyıl başları ve XIX. yüzyıl sonları)” adlı 

üçüncü bölümde Kırgız halkının gelişimindeki son süreç ele alınmaktadır. Bu süreç yaklaşık XVI. yüzyılın 

başlarından XIX. yüzyılın sonlarına kadarki dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde ortaya çıkan Kırgız 

boylarının (uruu ve uruklar) çoğunluğu şecere bilgilerinde ve yazılı kaynaklarında karşımıza çıkmaktadır. 

Bunların bazıları ünlü tarihi insanlardır. Bunların dışında özellikle XIX. ve XX. yüzyıllar arasında Kırgız etnik 

yapısına Sart Kalmak, Türk, Kara Kalpak, Uygur ve diğer etnik grupların karıştığını görmekteyiz. 

 Monografik araştırmanın üçüncü bölümünde “Kırgız boylarının (uruu ve uruk) en tamga işaretleri: 

ortaya çıkışı, yayılım alanı ve benzerlikleri. Tarihi toponimisi” verilmiştir. Çalışmanın bu bölümünde Kırgız 

boylarının (uruu ve uruklarının) tamga işaretleri, onların ortaya çıkışı, yayılım sahası, etnik tarihini incelemede 

anlamın önemi, etnogenetik ve etno-kültürel bağları gösteren diğer akraba halklarındaki benzerlikleri ele 

alınmıştır. Boylar (uruu ve uruk), sülale, aileler ve özel kullanımdaki tamga işaretleri Türk-Moğol dillerinde 

“Tamga” adıyla bilinmektedir (Tavro, Kleymo, Peçat) ve bumlara çok değerli tarihi kaynaklar olarak değer 

verilmektedir. 

Bu bölümün “Kırgız Boylarının Tamgaları: Ortaya Çıkışı ve Yayılım Sahası” adlı birinci kısmında “en 

tamga” işaretlerinin etnik grupların tarihi, etnik kültürünü araştırma ve öğrenmede tarihi yazılı kaynaklar ve 

diğer kaynaklar gibi temel kaynaklardan olduğu ispatlanmıştır. Kaya ve taşların üzerindeki ve diğer eski 

yazıtlara çekilerek yazılan tamgaların etnik tarih araştırmalarında önemli olduğu bilinmektedir. Tarihi yazılı 

kaynaklarda en tanga işaretleri bazı etnik grupların göç sahası ve diğer bilgilerine rastlayabiliriz. Avrasya’nın 

bozkırında en tamga işaretleri milattan önce I. yüzyıldan itibaren işeret şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

Boyların en tamga işaretleri Türk-Moğol, Fin-Ugor ve İran dilinde konuşan halklarda eskiden beri korunarak 

bazı bölgelerde ayrıca Kırgızlarda tarihin eski döneminden beri değişmeden kullanılagelmektedir. Boyların 

tarihi sembollerini ve aidiyeti, bağımsızlığı gösteren bu işaretlerin, devletler ya da boylar arasında, gündelik 

meslek dilinde ve diğer alanlarda gerekli olduğunda kullanılması Türk dilli halklarda aynı şekilde 

gelişmemiştir. Göçebe hayat  tarzına göre Kırgız halkında en tamga işaretlerinin anlamını etnik grubun adı 

(etnonim) da yansıtmaktadır. Örneğin: Koş tamga (Munguş boyuna), Cagalmay tamga (Munguş), Aça tamga 

(Coru), Kayçı tamga (Coru), Koş Bıçak (Bagış), Cogoru tamga (Kıtay), Tömön tamga (Kıtay), Kılıç tamga 

(Basız, Sayak), Kerki tamga (Basız) ve diğerleri. Dikkat etmemiz gereken mesele, en tamga adlarıyla ilgili 

etnonimlerin çoğunluğunun boyların adlarıyla ilgili olmasıdır. Boyların (uruu-uruk) en tamgaları aynı totemler 

gibi boyları, sülaleleri, etnik grupları birbirinden farklı kılan özelliklerin işlevini üstlenmiştir ve etnik 

tanımlamalar için önemli bir kaynaktır. Tamgaların devlet işleri ve boylar birliği gibi önemli işlerde 

kullanıldığını görmekteyiz. Örneğin: bütün boylar sahip oldukları zenginlik sayılan hayvan sürülerine damga 

vurmuştur ve bu yapılanlar özgürlüklerini, kendi başlarına hareket edebildiklerini göstermektedir. Göçebeler 

bağımsızlıklarını boyların en damgalarına sahip olmaları ile göstererek, damgalara kutsal bir yaklaşım 

sergilemişlerdir.  

Çalışmanın aynı kısmında Kırgız en tamgalarının yayılım sahası, onların akraba halklardaki 

benzerlikleri gösterilmiştir. Diğer bir önemli husus da Sayan-Altay sahasındaki epitafik yazıtların,  Kırgızlara 

ait olduğunun ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmada en tamga ve runiğe benzeyen yazıtların resimleri verilmiştir. 

Elbette, en anlamlı mesele, en tamga işaretlerinin nerelerde oluştuğuna dair doğruların ortaya çıkartılmasıdır. 

Bu meselede bazı araştırmacılar “runik alfabe Türk en tamgalarının temelinde gelişmiştir” diye bir hipotez 

ortaya atmışlardır. Bazıları bu fikre destek vermemişlerse de, bazıları “kimi en tamgalar Orhon-Enesay 

alfabesinin temelidir” şeklinde görüş bildirilmiştir. Bu fikir son dönemlerde eleştiriler alsa da büyük ilgi 

toplamıştır. “Runiğe benzeyen alfabenin hemen hemen yarısına yakını, teşekkülü bakımından Arami alfabesine 

değil Orta Asya sahasına aittir” diyen O.Donner ve V. Tomsen’in yaklaşımı bilimsel alanda kabul edilmektedir. 

Kırgız en tamga işaretleri, bazı işaretlerin anlamları, yayılım sahası çalışmanın “Bazı Boyların En 

Tamga İşaretlerinin Anlamları, Bulundukları Yerler, Benzerleri” adlı ikinci kısımda incelemeye alınmıştır. En 

tamga işaretleri sosyal hayatta, mesleki kullanımda ve diğer işlerde bronz çağından itibaren kullanılmaktadır. 

Özellikle onların anlamları ve teşekkülündeki prensiplerin benzer olmasına rağmen en tamgalarının ortaya çıkış 
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dönemlerinin, bütün anlamlarını kazanmasına kadarki gelişimi belirlemek zor bir iş olarak kabul edilmektedir. 

Bazı bilim adamlarının iddiasına göre, boyların en tamga işaretlerinin olması, sosyal gelişme açısından 

mülkiyet kavramının ortaya çıktığını göstermektedir. Sosyal gelişmenin ilk basamaklarında olan halklarda en 

tamgaları kullanma sahası çok çeşitli ve çok maksatlı olmuştur. Yukarıda adı geçen en eskisi boyların 

mülkiyetlerini belirleyen onların damgası olmuştur. Bunların dışında en tamga işaretlerinin çoğunluğu boyların 

(uruu-uruk) totemlerini göstrermektedir. Yapıları bakımından uruu, uruk ve uruu birliklerinin temsilcilerinin 

kutsallık yüklediği, tapınılmaya başlanan canlılar, kanatlı yırtıcı kuşlar ve diğer totemlerin resimleri de burada 

verilmiştir. 

Kırgız damgaları eskiden beri insanlar ile doğa arasındaki, dini ritüel anlayışların kendi içindeki bağları 

göstermiştir. Damglar, orta çağdaki süsleme sanatı ve dekoratif sanatın karakter ve sembollerini ortaya 

koymuşlardır. Bu geometrik desenler ve bitki desenleri, büyülü, sembolik, heraldik ve diğer figürler poetik bir 

yaklaşımla tasvir edilmiştir. Kuşlar ve canlıların gerçek ve fantastik karakterleri mitoloji, destan ve dünya 

görüşüne göre belli bir sisteme bağlıdır. Karakterin sembole geçmesi onun derin anlamını göstermektedir. Şartlı 

olmasına rağmen belli bir sembolün anlamı insanların belli dönemlerdeki dünya ve çevresi ile olan ilişkilerini 

ortaya koymaktadır. Orta çağdaki desenin fantastik içeriği, ondaki derin sembolizm, halkın sözlü ürünleriyle 

olan bağlarını göstermektedir. Sözlü kültür ürünlerindeki ve sanattaki karakterler halkın genel mesleki 

çalışmalarıyla sıkı sıkıya bağlıdır.  

Bu bölümün üçüncü kısmında “Kırgızistan’ın ve Sayan-Altay’ın Tarihi Toponimisi” meselesi ele 

alınmıştır. Bu kısım yer, su adları, yazılı tarihi kaynaklar, sözlü kültür ürünleri, etnik isimler, arkeolojik 

buluntular ve diğer önemli tarihi bilgileri içermektedir. Bunların yanında yer, su adları eski dönemlerdeki 

anlamların ve değişmeyen, korunan şekillerin araştırılması gereken sahalardaki halkların tarihi söz varlığı 

açısından incelenmesi gereken bir kaynak olma işlevini üstlenmiştir.  Coğrafi isimler bilimsel ve pratik anlama 

sahip olmakla birlikte sosyal bir işleve de sahiptir. Sahanın bölgesel özellikleri, bitki örtüsü, halkın üretime 

dayalı çalışmaları, derin köklere dayalı tarihi, sosyo-ekonomik ve siyasi değişimler gibi konular hakkında 

bilgiler içermektedir. Toponimler sadece geçmiş dönemin hatırası değil aynı zamanda dönemin tarihini, 

kültürel gelişimini, alandaki dilin gelişimini yansıtmaktadır. Geçmiş tarihi döneme şahit coğrafi adlar çok 

değerli tarihi belgeler işlevine sahiptir. Artık kullanılmayan kelime şekilleri ve anlamları yer, su adlarında 

korunmaktadır. Yer adlarının tarihi diyalektolojiyi araştırmada önemi çok büyüktür. Yer, su adlandırmaları 

belli bir tarihi dönemde ortaya çıkarak, yapısı ve anlamı bakımından bazı değişimlere uğramış; somut tarihi 

olaylar, halkların, boyların göçleri, savaşlar, kültürel, sosyo-ekonomik ve dilsel ilişkilerle bağ kurulmuştur.  

Kitabın “Etno-Kültürel İlişkiler: Tuvalılar, Hakaslar, Altaylılar” adlı dördüncü kısmında Sayan-

Altay’ın  Türkçe konuşan halklarından olan Kırgızların Altaylılar, Tuvalılar ve Hakaslar ile olan etnogenetik ve 

etno-kültürel bağları araştırılmıştır. 

Kırgızlar ve Altaylıların tarihi-etnik benzerlikleri “Kırgızların ve Altaylıların Etno-Kültürel Bağları” 

maddesinin birinci kısmında ele alınmıştır. Etnik adlandırmalardaki boyların en tamga işaretlerindeki maddi ve 

manevi kültür ürünlerindeki benzerlikler, efsaneler, şecere ve masallardaki bilgiler, yer, su adları ve diğer 

benzerlikler, bizi Kırgızlar ile Altaylıların tarihi kökenlerinin aynı olduğu kanısına ulaştırmaktadır. En son 

yapılan arkeolojik ve etnografik araştırmalar Altay Dağları, Tanrı Dağları ve Pamir-Alay Dağlarını mesken 

edinmiş boyların tarihi, etnik, kültürel ilişkilerinin bronz çağından başlanarak, Saklar dönemi (M.Ö. VII-II y.y.) 

boyunca devam ettiğini ispat etmektedir. Sonraki dönemlerde bu boylar Altay ve Tanrı Dağları bölgelerindeki 

devlet yapılanmalarının (Türk, Kırgız kağanlıkları v.d.) parçaları haline dönüşmüştür. 

Aynı bölümün ikinci maddesi “Kırgızların ve Tuvalıların Etno-Kültürel Bağları” meselesşne 

ayrılmıştır. Kırgızlar ile Tuvalıların atalarının tarihi-etnik bağları V.-VI. yüzyılda başlar. Bu süreç VI. yüzyıl 

Kırgız Kağanlığı ve daha sonraki “Kırgızların Altın Dönemi”nde zirveye ulaşmıştır. 820-840 yıllarında 

Kırgızlar Uygur Kağanlığı’nı devirdiğinde, günümüz Tuva bölgesi Kırgız Kağanlığı egemenliği altına girmiştir. 

Hakas-Minusin, Tuva bölgeleri kağanlığın devlet idaresinin temeli olan altı Bagka (aymak, bölgeye) 

ayrılmıştır. Kırgızlar, Tuva bölgesinde yaşarken boyların etnik özelliklerine, maddi ve manevi kültürüne, 

sanatına büyük etkileri olmuştur. Kırgız Kağanlığı (IX.-XIII. yy.) egemenliği içine giren boylar günümüzdeki 

Tuva, Hakas ve Şorların atalarıdır. Sayan-Altay halkları aralarındaki etno-kültürel benzerlikler Kırgız 

Kağanlığı’nın devrinde oluşmuştur. Kağanlık devrildikten sonra Kırgızların bazıları Tuva bölgesinde yaşamaya 

devam etmişlerdir. Kırgız Kağanlığı altında 360 yıl devam eden ve diğer dönemlere nazaran daha rahat, 

savaşsız bir hayatın olması, bölgenin ekonomik bakımdan gelişmesine, boyların istedikleri gibi göç etmelerine 

uygun bir ortam oluşturmuş ve bazı etnik grupların kendi içlerinde karışmalarına zemin hazırlamıştır. Uygurları 

devirdikten sonra Kırgız kağanı devletin başkentini Tannu-Ola Dağı’nın (Güney Tuva) güneyine taşımıştır. 
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“Kırgızların ve Hakasların Etno-Kültürel Bağları” bölümün üçüncü kısmında ele alınmıştır. Kırgız-

Hakas tarihi-etnik, kültürel alakaları uzun zamandır bilim adamlarının dikkatini çekmektedir. Burada 

Kırgızların kökeni, göçleri Kırgız devletinin ekonomi-politik tarihi, etnik yapısı, maddi ve manevi kültürüne 

bağlı meselelere yer verilmiştir. Elbette Hakas-Minusin Vadisi, burada Kırgızların bıraktığı kültürel katman, 

Enesay Kırgızlarına en yakın soy sayılan Hakasların gizemli tarihini inceleyen araştırmacıların dikkatini 

çekmektedir. Hakaslar, Enesay Kırgızlarının kültürünün mirasçılarıdır. Kırgızlar ve Hakas-Minusin Vadisi’nin 

etno-kültürel çevresi ile bağlarının kronolojisi M.Ö. V. yüzyılın ortalarından (Kırgızların bir kısmının Batı 

Moğolistan Minusin Vadisine göç ettiği dönem) XVIII. yüzyılın başlarına kadarki dönem olarak ele alınabilir. 

Tarihi kaynaklar, bilimsel literatürdeki bilgiler etnik ilişkilerin Enesay Kırgız Devleti devrinden başlayarak 

Kırgızların çoğunluğunu oluşturan Tanrı Dağları ve buralara yakın alanlara göç ettikleri döneme kadar aynı 

tarihi katmana sahip olduklarını göstermektedir. Enesay’da kalan Kırgızlar bu bölgelerde XVIII. yüzyılın 

başlarına (1703 yıl) kadar egemenliklerini korumuşlardır. Günümüz Hakaslarının etnik özelliklerinin 

gelişiminde Samoyed ve Ket dilinde konuşan halkların da izleri mevcuttur. Sonuçta Sibiryalı Kırgızlar 

Hakasların etnogenezisinde önemli bir rol oynamışlardır kanısına varabiliriz. 

Bu çalışmada araştırılan meseleler hakkında sonuçlar çıkartılmış ve bu sonuçların gelecekte 

araştırmacılar tarafından kullanılması için görüşlerimiz, bilimsel bulgular ve yeni bilgiler her bölümün sonunda 

gösterilmiştir.
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Кыргыз – ТІрк «Манас» университетинин башкармалыгынын жана 

басма комиссиясынын чечими боюнча басылды 

Басууга ........................... кол коюлду 

Китептин °лч°мІ 16,5х24,5. 65 граммдык офсет кагазы 

Нускасы ... 
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