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КИРИШҮҮ 
 
Тилдин тарыхы элдин тарыхы менен, элдин тарыхы тилдин тарыхы менен 

тыгыз байланышкан. Анткени тил ар дайым өз коллективи менен бирге жашайт. 
Коллективдин өсүшү менен өнүгөт, бөлүнүшү менен майдаланат. Салыштырып 
айтканда, көп майда суулар кошулуп дарыя болгон сыңары, тектеш диалектилердин 
биригиши – тилдин өнүгүшү; тетирисинче, тилдин диалектиге майдаланышы – 
анын талкаланышы, улуу дарыянын каналдарга таралышына окшойт. Эгер 
коллектив өз тилин таштап, башка тилге өтсө, анда ал тил жашоосун токтотот, 
Жашоосун токтоткон тилдин эсебинен экинчи тил өкүлдөрүнүн саны көбөйөт. Жок 
болуп, колдонулбай калган «өлүү» тилдерди жазуу эскерткичтеринен гана 
кезиктирүүгө болот. 

Жазуу эскерткичтеринде сакталган «өлүү» тилдер, мейли ушул азыр да жашап 
турган «тирүү» тилдер болсун, алар структурасы жагынан бири-бирине 
жакындашат, же биринен-бири айырмаланышат. Тилдердин гениологиялык 
жакындыгы, же бөлөкчө экендиги алардын грамматикасы менен тыбыштык 
курулушунан жана сөздүк фондусунан таанылат. Анткени «Грамматикалык түзүлүш 
менен негизги сөздүк фондунун бирдейлиги гана тилдердин тикеден-тике тектеш 
экендигин ырастайт... Тектеш тилдер дайыма түз эле бирдиктүү бутактан келип 
чыгат»1. 

Н. А. Баскаковдун классификациясы боюнча азыркы кыргыз тили фонетикалык, 
лексикалык өзгөчөлүгү жагынан чыгыш түрк элдеринин кыргыз-кыпчак тобуна кирет2. 
Кыркыз будуну (эли) жөнүндөгү кабар орхон-енисей эскерткичтеринен белгилүү. 
Бирок андагы кыркыз тили ошол кездеги түрк тайпаларынын тилдеринен ажыраган 
эмес, бардыгынын тилдери бирдей болгон. Аны ошол кезде жазылып калтырылган 
эскерткичтердин өзүн салыштыруу менен билүүгө болот. Азыркы кыргыз тили 
ошол байыркы көөнө тилден бөлүнүп чыккан.  

Түрк тилдеринин жакындыгы синтаксистик конструкциясынын 
бирдейлигинен, сөз өзгөртүүчү, сөз жасоочу категорияларынын окшоштугунан, 
тилдердин фонемалык түзүлүшүнөн жана лексикадагы төл сөздөрдүн орток 
экендигинен байкалып турат. Ошол жалпылыкка туура келбеген фонетикалык, 
лексикалык айырмачылыктар – тарыхтын кийинки бир катар мезгилинде пайда болгон көрүнүш. 
Ал көрүнүш азыркы тилдердин өзгөчө белгисине айланды. 

Фридрих Энгельс «Үй-бүлөнүн, жеке менчиктин жана мамлекеттин келип 
чыгышы» деген эмгегинде Түндүк америкалык индеецтердин тарыхына кайрылып 
мындай деген: «Түндүк америкалык индеецтердин мисалынан биз мына буларды 
көрөбүз: адегендеги бирдиктүү бир тайпа, бара-бара учу-кыйры жок өтө зор 
материкке тарайт; тайпалар бөлүнүп-бөлүнүп отуруп, элдерге, тайпанын толуп 
жаткан группаларына айланат; тилдердин бири-бирине түшүнүксүз болгондугу 
мындай турсун, ошону менен бирге адегендеги биримдүүлүгүнүн дээрлик изи да 
калбай тилдер өзгөрүп кетет; ошону менен бирге тайпалардын ичинде айрым бир 
уруулар бир канча уруктарга бөлүнүп, мурдагы энелик уруулар фратрия түрүндө 
сакталып калат; бирок, ошондой болсо да мурдагы аксакал уруулардын аттары 
биринен-бири обочолонуп алыс турган, биринен-бири эчак эле бөлүнүп кеткен 
тайпаларда да ошол бойдон кала берет – карышкыр менен аюу деген наамдар 

1 Р. А. Б у д а г о в. Очерки по языкознанию. М., 1953, 259-бет. 
2 Н. А. Б а с к а к о в .  Тюркские языки. М., 1960, 210-бет. 
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бардык индеец тайпаларынын көпчүлүгүндө али да болсо уруунун аттары болуп 
келе жатат»1. Фридрих Энгельстин бул айткан теориялык жобосу бүткүл тектеш 
тилдердин тарыхына ылайык келет. 

Биздин замандын башындагы хун доорунда түрк тилдеринин жалпылыгы 
көбүрөөк орун алса; VI–VIII кылымдарда тилдеги о-у, ш-с тыбыштарынан болгон 
фонетикалык дублеттер (мисалы: от – ут «огонь», бөри – бүри «волк», киши – киси 
«человек») диалектилик мүнөзгө айлана баштаган. Мындай көрүнүш байыркы түрк 
жазуу эскерткичтеринен жана Махмуд Кашгаринин «Диванынан» байкалып турат.  

Проф. Р. И. Аванесов Фридрих Энгельске таянып, тилдеги диалектилердин пайда 
болушун мындай түшүндүрөт: «Тайпалардын өнүгүшү тайпалык диалектинин 
өнүгүшүнө да себеп болот. Тайпалардын өнүгүшүндөгү процесс алардын үздүксүз 
бөлүнүшү, тарап-тарап кетиши болуп саналат; калк өскөн сайын жана территориясы 
чачыраган сайын тайпалар бөлүктөргө таралат да, алардын ар бирөөнүн өзү тайпа 
болуп калат. Тектеш тайпалар мына ушинтип түзүлөт. Тайпанын бөлүнүшүнүн 
натыйжасында тайпанын диалектиси да бөлүнөт – тектеш диалектилер түзүлөт». 
Мына ошол диалектилердин тобу, же айрым бири адабий тилге негиз кылып 
алынса, алар улуттук тилдин таянычы болот. Улуу Октябрь революциясынан кийин 
жазмасы жаңы өнүккөн түрк калктарынын улуттук түзүлүшү мына ушул тилдик 
демократияга негизделген2. 

Тектеш тилдер арасында канчалык айырма болуу керек? Диалектилик 
көрүнүштө канчалык айырма болуу керек? Так айтканда, тил менен диалектинин, 
наречие менен говордун кандай айырмасы бар? Булардын чеги барбы? Бул суроолорго 
так жооп бериш өтө кыйын. Анткени айрым тилдердеги диалектилерге караганда 
кээ бир түрк тилдеринин бири-бирине жакын экендиги сүйлөшкөндө байкалып 
турат. Бул тилдердин жалпы келип чыгышы алардын грамматикалык түзүлүшү 
жана сөздүн составынын жакын экендигинен көрүнөт. 

Азыркы түрк тилдери менен байыркы тилдин сөздүк составы бирдей эмес. Көөнө 
тилде төл сөздөр көп, жаңы тилдерде анын бир канчасы унутулган же чет сөздөр 
менен алмаштырылган. Бир тилде сөздүн эскиче мааниси толук сакталса, 
экинчисинде сөз мааниси кеңейтилген, же бөксөргөн. Үчүнчүсүндө ал сөз таптакыр 
колдонулбайт ж. б. Ошентип, сөздүк состав улам жаңыланып отуруп, тилдин өрүшү 
ушул абалга жеткен. Тилдердин өмүрү аны пайдаланган калктын улуттук 
маданиятына жана ал тилдин коомдогу аткарган кызматына байланышат. Бул 
жөнүндө Я. В. Лоя мындай дейт: «Тил дегенибиз коомдук көрүнүш, ал жаратылыш 
организми эмес. Тилдер ал тилди колдонуп турган коомдук коллектив менен, эл 
менен бирге пайда болот жана өнүгөт. Тил же эл менен бирге жок болот же эл башка 
тилди кабыл алса, ал колдонуудан чыгат; же дагы эле өз эли менен бирге түбөлүккө 
өмүр сүрүп, өнүгө берет. Колдонуудан эчак эле чыгып калган «өлүү» тил, эгер аны 
күндөлүк турмушта колдоно турган эл табыла турган болсо, кайра жаңыдан жашай 
баштайт. Акырында, тилдин фактылары маани менен органикалык түрдө 
байланышкан, табигый илимдер болсо маанинин проблемасын билишпейт3. 
Ошентип тилдин өмүрү, өлүп-өчпөстүгү – аны керек кылып, пайдаланып жаткан тил 
коллективинин ыктыярында. Буржуазиялык коомдо (элдердин ыктыяры, укугу 
чектелген жерде) майда улуттардын тилдери керек кылынбайт. Тилдин сөздүк 
составы жардыланып, колдонууга жараксыз болуп кедейлениши – ал тилдин жок 
болуп бара жатканын көрсөтөт. 

Бизде, СССРде «элдердин бир туугандык достугунун жана өз ара ишеничинин 
шарттарында улуттук тилдер тең укуктуулуктун жана бирин-бири байытуунун 

   1 К. М а р к с,  Ф. Э н г е л ь с. Эки томдон турган чыгармалар, II  том. Кыргызмамбас, 1960, 282-бет. 
 2 Р. И. А в а н е с о в. Очерки русской диалектологии, часть I.  М., 1949, 22-бет. 
 3 Я. В. Лоя. История  лингвистических  учений. М., 1969, 60-бет. 
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негизинде өнүгөт». 
Дүйнөдөгү ар бир тилдин структуралык өзгөчөлүгү бар. Алар сөз өзгөртүү, сөз 

жасоо ж. б. мүмкүнчүлүгү жагынан, бири-биринен ашык, же кем эмес. Бул жагынан 
тилдердин бардыгы бирдей. Тилдер бири-биринен коомдо аткарган кызматынан, 
байланыш функциясы жагынан айырмаланышат. Ушул замандагы ири тилдерге: 
англис, орус, немец ж. б. кирет. Булар бир жагынан башка тилдердин эсебинен 
өздөрүнүн лексикасын байытып, грамматикасын тактап келишсе; экинчи жагынан, 
башка тилдерге өздөрүнүн таасирин тийгизип отурат. Тил өз коллективинин аз же 
көп экендигин, кандай экендигин тандабайт, бардык коомдо, бардык тап тарга 
бирдей кызмат кыла турган улуттук көрүнүш. 

Улуттук республикаларда жергиликтүү тил менен бирдикте орус тилинин катар 
колдонулушу тилдер арасындагы лексикалык карым-катышты күчөтүп жатат. 
Революцияга чейин кыргыз тилине орус тилинен саналуу гана сөздөр алынса, азыр 
орус тилинен алынган термин сөздөр өндүрүштүн бардык тармагында колдонулат. 
Араб, иран тилдеринен сөз алуу токтотулду. Эски маанидеги сөздөрдүн колдонулушу 
азайды ж. б. Мындай жаңылыктар тилдин табиятын өзгөртпөй койбойт. 

Кайсы тилди албаңыз, андагы чет сөздөр сан жагынан бирдей эмес. Бир тилде 
чет сөздөр көп болсо, экинчи тилде аз жана ал сөздөрдүн тыбыштык турпаты, кээде 
семантикалык мазмуну да өз булагынан башкача болуп өздөштүрүлгөн. Тилдердеги 
мындай айырмачылыктардын көп болушу жакын диалектилерди же тилдерди 
бири-биринен дагы алыстатып отурат. Маселен: кыргыз тилине салыштырганда 
татар, башкыр тилдеринде орус тилинен алынган сөздөр көп; өзбек тилинде иран 
тилдеринин элементтери көп. К. К. Юдахиндин «Кыргызча-орусча сөздүгүн» 
карасак, андагы сөздөрдүн  5,75%и араб тилинен, 6,56%и иран тилинен, 10,52%и 
орус тилинен алынган сөз экенин көрөбүз. Ал эми «Советтик Кыргызстан» 
газетасынын бир номерин санасак, андагы жалпы сөздөрдүн 18–20%и орус тилинен 
алынган сөз экенин көрөбүз. Мына ушу жагынан да тектеш тилдер бирдей эмес. 
Кыскасын айтканда, азыркы кыргыз тили, ошондой эле, башка түрк тилдери да 
өзүнүн тарыхында мындай субстратка тилдин бардык доорунда учурабай калган 
жок.  

Башка тилдерден алынган сөздөр лексиканы сан жагынан байытып тим 
калбайт. Алар өздөрү менен кошо тыбыштык жаңы айкалыштарды, муундун жаңы 
түрлөрүн, кээде жаңы фонемаларды да ала келишет. Ошентип барып төл сөздөгү 
тыбыштарга да өздөрүнүн таасирин тийгизет. Кыскасы, чет сөздөр эне тилдин 
тыбыштык түзүлүшүнө таасир этүү менен жаңы морфемалардын пайда болушуна 
негиз болот. 

Тил тарыхында лингвистикалык ички себептер да маанилүү орунду ээлейт. 
Алсак, эне тилинде сүйлөгөн адамдардын речи ар дайым бирдей эмес. Бир эле 
адамдын үйдө сүйлөгөнү менен көпчүлүктө сүйлөгөнү тактык жагынан 
айырмаланат. Өз айылындагы жергиликтүү адамдар менен байланышы чектелген 
кишинин речине караганда эл кыдырган адамдын речинде улуттук тилдин 
жалпылык элементтери көп. Тилде жергиликтүү норма менен чектелгендик 
диалектилик белгинин жашай беришине жардамчы болот. Диалектилер арасындагы 
лексикалык, фонетикалык айырмачылыктар жоюлуп, өз учурунда адабий нормага 
салынып турбаса, адабий тилдин өрүшүнө тоскоолдук  келтирет. Кыргыз тилиндеги 
созулмалар, казак тилиндеги дифтонгоид өзбек тилиндеги диэреза жана казак, 
кыргыз тилдеринде шуулдама үнсүздөрдүн (с, ш, ч) алмашылып колдонулушу; тектеш 
тилдерде сөз башында түгөйлөш үнсүздөрдүн алмашылышы; сөз аягындагы 
каткалаң үнсүздөрдүн интервокалдык позицияда жумшарып, же жумшарбай 
айтылыштары ж. б. сыяктуулар ошол ички себептин натыйжасында пайда болгон 
кийинки кубулуштар. Азыркы тилдердин улуттук өзгөчө белгисине айланып отурат. 
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Тилдин тарыхын үйрөнүүдө сөздөрдү этимологиялык жагынан иликтеп, 
алардын маанисин коомдун тарыхы менен ажырагысыз байланышта текшерүү – 
жакшы натыйжаларды берет. Тилдин эң эле сезгич жана өзгөргүч өлүгү – сөздүк состав. 
Тилдин лексикасы турмуштагы күндөлүк болуп жаткан кубулуштарга жараша 
тынымсыз өзгөрүү абалында турат. Сөздүк составда өзгөрүүлөр болмоюнча, тилдин 
фонетикасында, андан ары тилдин морфологиясында жаңылыктар болушу мүмкүн 
эмес. 

Азыркы кыргыз тили Октябрь революциясынан кийин улуттук тилдердин 
катарында өзүнүн лексикасын тактап, баштагы оозеки тилден жазуусу бар адабий 
тилге айланып, өз алдынча өнүгө баштады. 

Кыргыз тилинин лексикасын И. А. Батманов «Краткое введение в изучение 
киргизского языка» деген эмгегинде беш катмарга бөлгөн: 

I катмар – VII кылымга чейинки жалпы түрк сөздөрү; II катмар – түрк жана монгол 
тилдерине орток сөздөр; III катмар – араб, иран тилдеринен алынган сөздөр; IV катмар 
революцияга чейинки орус сөздөрү; V катмар – Революциядан кийинки орус 
сөздөрү. Бешинчи катмар жөнүндө ал мындай деген: «5. Сөз катмары, Октябрь 
революциясынан кийин кыргыз тилинин орус тили менен аралашуу процессинде 
кирген жана түзүлгөн. Аралашуунун биринчи этабында көп сөздөр фонетикалык 
өзгөрүүлөргө жолугушту, бирок кыргыз тилинин сөздүк запасынын сан жагынан 
болгон өзгөрүшүнүн артынан анын фонетикалык системасы да өзгөрдү»1. Ал 
фонетикалык кабыл алууну тилдердин аралашуусу (скрещивание) деп түшүндүргөн. 

Бул катмарлар хронология жагынан туура сыяктанганы менен эне тилдин 
базасында пайда болгон жаңы сөздөрдү өз ичине камтый албай калат. Экинчиден> 
монгол тилдери менен түрк тилдеринин бөлүнүшү биздин замандан мурда болгон 
деп, божомолдоо керек. Бул тилдердин тектештиги чын болсо, I менен II катмардын 
ордун алмаштыруу туура болот. 

Б. М. Юнусалиев кыргыз тилин үч доорго бөлгөн. Биринчи доору байыркы кыргыз 
тили (IX–X кылымдарга чейинки мезгил, же орхон-енисей доору); экинчи доору – 
орто  кылымдык кыргыз тили (X–XVI кылымдарга чейинки мезгил, б. а. алтайлыктар 
менен кыргыздардын тилиндеги окшоштуктар пайда болгон доор); үчүнчү доору – 
жаңы кыргыз тилинин мезгили. Мындай бөлүштүрүүнүн өз себеби бар. Байыркы 
кыргыз тили жөнүндө ал мындай дейт: «Енисейлик эстеликтердин тилин жалаң 
кыргыз тили гана эмес, башка жакын тектеш тилдерге да ошол эле даражада 
жакындатууга болор эле, анткени азыркы убактан байыркыны көздөй канчалык 
алыстаган сайын тектеш тилдер ошончолук бири-бирине жакындай түшөт»2 – деп, 
енисейлик эстеликтердин тили тектеш тилдерге тең экендигин жана азыркы 
тилдердин байыркыда бир экендигин айкындайт. 

А. Баскаков түрк тилдеринин тарыхын алты. доорго бөлүштүргөн: 
Алтай доору, 2. Хун доору (V кылымга чейин); 3. Байыркы түрк доору (V–X 

кылымдар); 4. Орто түрк доору, же негизги түрк тилдеринин өнүгүү жана түзүлүү 
доору (X–XV кылымдар); 5. Жаңы түрк доору же элдер тилинин өнүгүү жана түзүлүү 
доору (X–XIX кылымдар); 6. Жаңы доор, же Улуу Октябрь Социалисттик 
революциясынан кийинки түрк тилдеринин өнүгүү доору3. 

М. З. Закиев: «Түрк жазуу адабий тилдерин тарыхый доорлорго бөлүштүрүү»4 
деген макаласында түрк тилдеринин тарыхын беш доорго бөлүштүрөт: 

1. Байыркы түрк тилинин доору, VI–X кылымдар; 2. Эски түрк тилинин доору, 
XI–XIV кылымдар; 3. Жергиликтүү тилдердин доору, XV–XIX кылымдар; 4. Айрым 

1 И. А. Б а т м а н о в. Краткое введение в изучение киргизского языка.  Фрунзe, 1947, 60-бет. 
2 Б. М. Юнусалиев. Кыргыз диалектологиясы, Фрунзе, 1971, 57-бет. 
3  Н. А. Баскаков. Тюркские языки, М., 1960, 28-бет. 
4 Советская тюркология журналы, № 5. Баку, 1975, 11-бет. 
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түрк улуттук тилдеринин доору, XIX–XX кылымдар; 5. Улуттук тилдердин өнүгүш 
доору, Улуу Октябрь революциясынан кийинки жылдар. Мындай бөлүштүрүүнүн өзү 
жогоруда көрсөтүлгөн Н. А. Баскаковдун бөлүштүрүүсүнөн көп айырмаланбайт. 

Кыскасын айтканда, Н. А. Баскаковдун классификациясы түрк тилдеринин 
тарыхына негизделген. Азыркы жашап турган тилдердин лексикасында төл сөздөр 
да, чет сөздөр да бар. Ушул жагынан караганда кыргыз тилиндеги сөздөрдү: 

1. Алтай тилдерине орток төл сөздөр; 2. Түрк тилдерине орток төл сөздөр; 3. 
Иран тилинен алынган чет сөздөр; 4. Араб тилинен алынган чет сөздөр1; 5. Орус 
тилинен алынган сөздөр – деп, беш катмарга бөлүштүрүү керек. 

Алтай тилдерине орток төл сөздөр негизинен хун дооруна чейин эле пайда 
болгон; аларды түрк, монгол, тунгус тилдериндеги лексикалык параллелдерден 
көрүүгө болот. Түрк тилдерине орток төл сөздөр деп, шарттуу түрдө, байыркы 
орхон-енисей текстинде учуратылган жана андан мурда колдонулуп келген төл 
сөздөрдү айтабыз. Алардын уңгулары негизинен алтай тилдерине барып кошулат. 
Мына ушунун өзү эле бул тилдердин тектештигин ырастайт. Кыргыз тилинин 
тарыхын үйрөнүүдө биз Ф. Энгельстин: «Эне тилдин пайда болушу менен бара-бара 
өнүгүшүнө байкоо жүргүзүп отурганда гана эне тилдин материясы менен формасы 
түшүнүктүү болот, бирок бул болсо, эгер, биринчиден, эне тилдин өзүнүн өлүк болуп 
калган формасына жана экинчиден, тектеш тирүү жана өлүү тилдерге көңүл 
бурулбаса, мүмкүн эмес2 – деген жобосуна таянабыз. Азыркы кыргыз тилинин 
тарыхын үйрөнүүдө биз байыркы түрк тилинен тартып, ушул азыркы тирүү тилдерге 
чейин салыштыруу методун колдонобуз. 

 
 

ТИЛДЕРДИН ЛЕКСИКАЛЫК КАРЫМ-КАТЫШЫ 
 
Тилдик катнаштын каналдары көп. Башка тилдерден сөз алуу – сөздүктү 

байытуунун бир булагы. Дүйнөдө башка тилдер менен контакт түзбөгөн же 
лексикасы чет тил элементтеринен таза турган бир да тил учурабайт. Мисалы, 
«Индонезийче-орусча сөздүктө»: мал «имущество», аба «отец», бала «войско, армия», 
аял «медленно», табак «большой поднос», топи «шляпа» деген түрк сөздөрү; зат 
«вещество», заман «эпоха», топан «ураган», танур «печь», талак «развод», сабын 
«мыло», пиала «пияла, чашса», базар «базар», келам «ручка», кадам «стопа», кабар 
«ноюсть», жетим «сирота», дуниа «мир, земля», алам «мир, свет», гдилат 
«справедливость» сыяктуу араб, иран тилдеринен алынган сөздөр учуратылат. 
Ошентип, кыргыз жана индонезий тилдерине параллел колдонулган сөздөрдүн 
саны – 3503. 

Лексикалык параллелдер мокша тилинен да табылат. Мисалы: гуман, батман, 
аркан, арба, айгор (айгыр), зыян (изьян), такия «шабка», такор «гладкий», таз 
«чесотка», тага «ещо», сокар «еле- о той», сапон «мыло», кором «двор», буран 
«бороон» ж. б. Мындай параллелдер сөздүктө – 3804. 

Чет тилдерден алынган сөздөр адаттагыдай тыбыштык турпагы жактан кабыл 
алган тилдин үлгүсүнө салынат. Мисалы: Эвенки тилинде: көмүс «серебро», ен 
«ширина», долгун «волна», алгыс «благославление» (кыргызча алкыш), чалбак 
«лужа» (шалбаа),  инак «корова» (инек), сага «воротник» (жака), сор «горе» (шор), соло 

1 Автор бул классификациядагы иран жана араб тилинен алынган сөздөр деген бөлүштүрүүнү традиция боюнча айтып жатат, 
Чындыгында, иран-араб тилдеринин сөздөрү кыргыз тилине тажик, өзбек, уйгур, казак, татар тилдери аркылуу жана айрым гана сөздөр 
диний китептер менен тарагандыгы белгилүү (ред.). 

2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, том 20. М„ 1961, 333-бет. 
3 Р. Н. К о р и г о р с к и й, О. И. К о н д р а ш к и н, Б. И. З и н о в ь е в .  Индонезийско-русский словарь, М., 1961. 

 4 С. Г. П о т а п к и н ,  А .  К .  И м я р е к о в .  Мокшанско-русский словарь.  М., 1949. 
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«свободное время» (чоло); сордоң «щука» (чортон) ж. б.  деген сөздөр эвенки тилине 
якут тилинен алынган5. 

Кээде сөз составынан бир тыбыш түшүрүлүп калат. Мисалы: эвенки тилинде 
атыр «жеребец» (айгыр), сери «войско» (черик), мииле «дёсны зубы» (бүйлө), 
мойтурук «ошейник» (моюнтурук) ж. б. кээде ашыкча тыбыш кошулат. Мисалы: 
таңара «бог» (теңир), корголдун «олово» (коргошун «свинец»), олоңко «эпическая 
песня» (олоң 11–12 муундан турган ыр түрү), кырпай «первый снег, порошо» (кыроо 
«иней») ж. б. Мындай өзгөрүштөр ошол кабыл алган тилдин тыбыштык түзүлүшүнө 
туура келет. 

Сөздөгү айрым тыбыштар орун алмашып, кээде бири-бирине өтүшүп, 
таанылбай калат. Мисалы: эвенкиче кирге «мех кузнечный (көрүк), күтөр «суслик» 
(күзөн «хорек»), искен «опухоль» (шишик), уста «длинный» (узун) ж. б. 

Көп сөздөр мааниси жактан өзгөрүп да кетет. Эвенки тилинде төлкө «судьба», 
кыргызча төлгө «ворожба»; эвен. кулан «блекс шерсти», кырг. кулан; эвен, чечегин 
«высечная кость человека», кырг. чечекей «зрачек»; эвен, түннүк «окно», кырг. 
түндүк «остова юрты»; эвен, сеп «вещи, имущества», кырг. сеп «приданое» ж. б. 

Бир тилде эскирип, унутулган сөздөр экинчи тилде сакталып калышы мүмкүн. 
Мисалы: эвенки тилинде кирса «песец», котон «хлев для коров» кыргыз тилинде 
кырса, котон архаизм1. 

Чет сөздөр тыбыштык жактан төл сөздөй өздөштүрүлсө, анын бөлөктүгү 
таанылбай калат. Мисалы: орустарга сани (чана) төл сөздөй көрүнөт; кыргызча чана, 
казакча шана, татарча сана «сани». Бул сөз (сани) орус тилине татар тилинен  
алынган.  Азыр  булар  эки  башка сөз: бири кыргызча экинчиси орусча ж. б. 
Кыргызча чанач, казакча шанаш (чан-аш) аш куя турган тери идиш2. Моңгол 
тилинде цана «лыжи», бмон. тилинде сана «лыжи», башк. тилинде сан «большой 
колокол», монг. тилинде цан(г) музыкальные тарелки. М. Кашгариде чаң «музык. 
аспап3. Албетте, бул буюмдар чана, цана, чаң ийлеп ышталган чың териден жасалган 
заттар. Азыр жасалган материалдары башкача болушу да ыктымал. Байыркы түрк 
тилинин сөздүгүндө чаң II (кит. чжэн) «называние музыкального инструмента вроде 
гонга»? деп суроо коюлган. Кыргыз тилиндеги: чан-дыр, чан-а, чан-ач, чан-ак  ж. б. 
деген сөздөрдүн уңгусу чан «тери», булар башында бир болгон. Орусча ширма 
«тосмо», кыргызча шырыма «шырып жасалган буюм». Бул сөздүн төркүнү (шы-ры-
ма) түрк тилдеринен табылат. 

Алсак, орусча караул менен кыргызча кароол, орусча чулки менен кыргызча 
чулгоо бир негизден пайда болгону менен азыр булардын айырмасы бар. Ошон үчүн 
булар азыркы кыргыз тилинде эки сөз: 1. кароол «стража», 2. караул «воен. караул»; 
1. чулки «байпак», 2. чулгоо «портянки» ж. б. Ошентип, бир тилден экинчи тилге, 
андан кайра биринчи тилге д. у. с. кабыл алуулар сөздүн жаңы түрүн пайда кылат. 
Ошон үчүн кароол, чулгоо дегендер төл сөздөрдүн катарына кошулуп, караул, чулки 
дегендер орус тилинен алынган болуп чыга келет. 

Этимология жагынан «Кыргызча-орусча сөздүктө» коюлган ар., ир., р. деген 
белгилер сөздөрдүн чыныгы тарыхын салыштырмалуу билдирет. Анткени азыркы 
тилдердин өзү да тарыхый жактан кандайдыр бир баба тилдерден таралган «жаңы» 
тилдер. Сөз тарыхы азыркы тилдерден да алыска кетет. Кыргызча-орусча 
сөздүктөгү орус тилинен алынды деген сөздөрдүн катарында башка тилдерден 
кирген интернационалдык сөздөр да бар (алар жөнүндө «Орус тилинен алынган 

 5 А. В. Романова, А. Н. Мыреева, П. П. Барашков. Взаимовлияние эвенкийского и якутского языков.  Л., 1975, 98–124-бет. 
1 Кийинки эки сөз фольклордо кезигет. Котон деген сөз топоним катары түштүк-батыш диалектиде учуратылат (ред.). 
2 Составына аш деген сөз биригип кеткен башка учурлар да бар. Мисалы: токоч (ток+аш), көмөч 

(көм+аш) ж. б. (ред.). 
3 Чаң деген сөз бир канча кылдуу музыкалык татаал инструменттин аты катары Жети-Кечүү, Самарканд ареалында 

кезигет (ред.). 
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сөздөр» деген теманы караңыздар). Ошондой эле, араб, иран сөздөрү жөнүндө да 
ушуну айтууга болот. Бул жерде сөздөрдүн эң түпкү тарыхын изилдебестен, аларды 
ушул азыркы жашап турган тирүү тилдердин өз ара таасиринде ыктап, кыргыз 
тилине болгон чет тилдик таасирдин кандай экенин так көрсөтүүгө аракет 
кылынат. 

Башка тилдерден алынган чет сөздөр тилдин грамматикасына багындырылып, 
сүйлөмдө төл сөздөр менен чогуу жашайт. Алсак: «Партиялык уюм эмгекчилер 
коллективинин уюткусу, өз коллективинин турмушундагы жана ишиндеги анын 
ролу жана орду биздин коомдук системабыздагы партиянын ролунан жана ээлен 
ордунан келип чыгат. Баштапкы уюмдун иши көп кырдуу адамдарды баш коштуруу, 
алардын күч-кубатын алдыда турган чарбанын жана саясий милдеттерди 
ийгиликтүү чечүүгө багыттоо партиялык уюмдун башкы камкордуктарынан. Ар 
түрдүү методдорду пайдаланып, ал коллективде чыныгы чыгармачылык 
кырдаалды түзүү жана өнүктүрүү үчүн көп иш иштейт. Ар бир эмгекчи анын көз 
алдында, алардын муктаждыктарына көңүл буруп, ара жардамдашууну уюштурат»1. 

Мына ушул бир абзацта 77 сөз 5 сүйлөмгө тутумдашкан. Айрым сөздөр («жана, 
ал» дегендер) беш жолу кайталанса, «иш» деген сөз 4 жолу, «уюм, коллектив, 
партия» дегендер 3 мертебеден, «орун, эмгекчи, өз, көп, алды» дегендер 2 иреттен, 
калгандары бирден учуратылат. 

Сөздөрдү этимологиясы боюнча бөлүштүрсөк: 10 сөз (жекече сөз) орус тилинен 
(коллектив – 3, партия – 3, ролу – 2, систем а – 1 ,  метод–1); 6 сөз араб тилинен (адам, 
коом, милдет, муктаж, пайда, саясат); 5 сөз иран тилинен алынган (жардам, камкор, 
чарба, ар (бир), ар (түрдүү). Калган сөздөрү – 56 (жекече – 38 сөз) кыргыз тилине 
тиешелүү төл сөздөр. Алар: жана – 5, ал – 5, иш – 4, уюм – 3, көп – 2, орун – 2, эмгекчи 
– 2, өз – 2; бирден жолуккан сөздөр: ара, баш, башкы, баштапкы, багыт, биз, бир, бур, 
кел, ийгилик, коштур, көңүл, кырдаал, көз, күч, өнүктүр, тур, түз, түр, турмуш, уютку, 
уюштур, үчүн, ээле, чеч, чыныгы, чыгарма, чык. 

Ушул кичине текстте чет сөздөрдүн колдонуш жыштыгы 29% экендиги 
аныкталды. Чет сөздөрдү катыштырбай жогорку сүйлөмдү башкача кураштырууга 
болор беле? Албетте болбойт. Анткени сөз керек кылынса, ошол керек маанисинде 
кабыл алынат. Кабыл алган сөздүн эквиваленти эне тилден табылса, аны таштап чет 
тилден сөз алуу төл сөздүн жүйөлүү маанисин төмөндөтөт. Мындай коркунучтан 
тилди сакташ үчүн адегенде эне тилдеги болгон сөздөрдү толук пайдалана билүү 
керек. Чет тилдерден ашыкча сөз алуу – тексттин түшүнүгүн төмөндөтөт. 

Кыргыз тилине кылымдар бою акырындап башка элдердин тилдеринен 
көптөгөн сөздөр киргендиги шексиз. Алар тилге абдан сиңип, кыргызчалашып 
кеткен. Ошондуктан, аларды өз сөзүбүз катарында кабыл алабыз. К. К. Юдахиндин 
«Кыргызча-орусча сөздүгүндө» жалпы сөздүктүн 22,8%и чет тилдерден алынган, 
албетте, бул сөздөрдүн колдонулушу кыргыз тилин жаңы туюнтмалар менен 
толуктады. Мындай» тилдик карым-катыштар тектеш тилдерде да болуп турат. 
Тектеш тилдерде чет сөздөрдүн колдонушунан болгон айырмачылыктар алардын 
фонетикалык жана лексикалык дублеттеринин базасында жүргүзүлөт. Ошентип, 
тилдин лексикасы чет сөздөрдөн да куралат жана чет сөздөр менен да айырмаланып 
турат. 

ЭТИМОЛОГИЯ МАСЕЛЕЛЕРИ 
 
Академик Константин Кузьмич Юдахин «Кыргызча-орусча сөздүктө» башка 

тилдерден алынган чет сөздөрдү атайын белги менен көрсөткөн. Иран тилдеринен 

1 «Советтик Кыргызстан» газетасы, 7 апрель, 1972, 1-бетте. 
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алынган сөздөргө ир., араб тилинен алынган сөздөргө ар., дагы ушу сыяктуу 
белгилерди койгон. Сөздүктө жол башынан берилген сөздөрдүн жалпы саны – 
37511. Бул сан сөздүктүн 100% болсо, анын 6,56%и ир. тилинен; 5,75%и ар. тилинен; 
10,52%и орус тилинен кирген. Кыскасы, сөздүктүн 22,8%и башка тилдерден 
алынган чет сөздөр1. Бул сандар, сөздүк боюнча чыгарылса да, кыргыз 
лексикасындагы чет сөздөрдүн орточо процентин туура көрсөтөт. Анткени сөздүккө 
кирбей калган сөздөрдүн катарында төл сөздөр да, чет сөздөр да бар. Сөздүккө 
коюлган белгилер негизинен В. В. Радловдун «Опыт словаря тюркских наречий» 
деген китебине шайкеш келет. 

Тыбыштык түспөлү ошол чет тилдегисиндей турган сөздү төл сөздөн ажыратуу 
оңой, алардын төмөнкүдөй белгилери бар: 

1. Сөздөрдүн тыбыштык составында тилде башкача сезилген жаңы 
тыбыштардын (в, ф, х) болушу: (вагон, афиша, хор, ахлак ж. б.) 

2. Тилдин үндөштүгүнө ылайык келбеген дисгармониялык кубулуш: бечара, 
адеп, совет ж. б. 

3. Сөздөгү үнсүздөрдүн айкалышы же үнсүздөрдүн жайгашуу орундарынын 
башкача болушу: трубка, автор, юбка, зонд ж. б. 

4. Сөз башында жана сөз аягында 2–3 үнсүз, же сөз ортосунда кош үнсүз 
(геминаттар), же бир сөз ичинде эки башка үндүү тыбыштардын жанаша келиши: 
справка, оркестр, тонна, металл, электрон, поэма, сумма ж. б. 

5. Муун түзүлүшү жагынан төл сөздөргө окшобогон тыбыштык айкалыштар: 
нефть, текст, взвод, ста-нок, спорт ж. б. 

Тыбыштык турпаты жагынан эне тилге туура келген, кыргызча өздөштүрүлгөн 
сөздөр болсо, аларды этимологиялык жол менен ажыратабыз. Мисалы: дилгир деген 
сөздүн турпаты (түспөлү) кыргыз тилине дал келет. Этимологиясы: тажик тилинде 
дил «сердце», -гир (гирифтан) «захватывать», ошентип дилгир ир. тилинен алынган 
чет сөз экени ачык болот. 

1. Татаал сөздөр менен туунду сөздөрдүн этимологиясы жеңил. Мисалы: 
жубалдыз ир. «темене», иран тилинде жуба «мешок», уз (духтан) «шить» (кап 
тиккич); булар жердигинде татаал болсо, кыргыз тилинде жөнөкөй. Ошондой эле 
дамбал деген сөз кыргыз тилинде уңгу катарында эсептелет; тажик тилинде дум 
«хвост», – бал (мал) «мануфактура» эки морфемадан турат. Ошентип, «уңгу» 
салыштырмалуу түшүнүк, ар бир тилдин өз мезгилине жараша уңгусу бар. Мисалы: 
кыргыз тилинде көнөк «уйдун, төөнүн терисинен ашатылып, ийленип, чорго 
чыгарылып жасалган идиш», башк. тилинде күнек. Бул сөздүн биринчи бөлүгү көн 
башында өз алдынча колдонулган сөз болгон. Түрк тилинде гөн, уйгур тилинде көн, 
башк. тилинде күн, Махмуд Кашгариде күн болуп учурайт. Кыргыз тилинде бул сөз 
айрым гана айкалыштын составында кезигет: көн (ң) өтүк, кен(и) тери ж. б. сөздүн 
экинчи бөлүгү -өк (-эк) байыркы куранды мүчө. Ошентип көнөк, көнөчөк, көнч, конч 
(териден жасалган буюмдар) кандайдыр бир уңгудан пайда болгон туунду сөз экени 
көрүнүп турат. 

2. Сөз жасоодо семантиканын мааниси зор. Мисалы: кыргызча сыя «чернила» 
(араб тилинде сиях «кара» деген сөз). Татар жана башкыр тилдеринде сыя дегенди 
кара дейт. Ошондон келип орус тилинде бул сөз калькаланып чернила болуп 
айтылган (мунун уңгусу «черный»). Кыргызча көгүчкөн (уңгусу көк), орусча голубь 
(голубой), иран тилинде кептер (таж. тилинде кабуд «голубой», -тар мүчө) – 
бардыгынын уңгусу «көк» деген түшүнүктөр менен байланышат; булардын 
жасалыш конструкциясы бирдей. 

3. Сөздөрдүн этимологиялык жагын талдаганда анын баштагы чыныгы мааниси  
(этимосу) менен азыркы колдонулуп жүргөн негизги маанисин (этимонун) так 

1 Тиркемеде берилген № 1 таблицаны караңыз. 
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ажыратуу керек. Мисалы: көмөлдүрүк деген сөздүн этимону (азыркы мааниси) «ат 
жабдыгынын жүрөккө келүүчү бөлүгү». Бул сөз «көмөл-дүрүк» деген эки 
морфемадан турат. «Көмөл» деген сөздүн баштагы мааниси (этимосу) азыр 
унутулган. Бирок чув. тилинде  кемел «күмүш». Байыркы түрк жазууларында көмөл. 
Ошентип, көмөл менен кемел [күмүш1; бир негизден жаралган2. Сөздүн экинчи 
бөлүгү: -дурук, -дүрүк; мунун этимосу да унутулган. Байыркы түрк тилинде 
сагалдырык завязка шабки», кыргыз тилинде сагалдырык «подбородник», 
капкалдырык «клапан кармана», көзүлдүрүк «очки»3; якут тилинде мойторук 
«ошейник»; булардын уңгулары: сагал (сакал), капка, көз, мой (мойун). Моңгол 
тилинде дөрөөн «стремя, педаль»; дөрлөх «обуздать, выдевать кольцо в наздры 
быка»; хөмөлдрег «нагрудный ремень». Буга салыштырсак: «-дурук, -дүрүк, -дөрөө» 
деген сөздөрдүн этимону «тарткыч, боо» деген маани берип турат. 

Казак окумуштуусу А. Т. Кайдаров бул сөздүн этимологиясын монгол 
тилиндеги4 эмээл «седло» деген сөзгө байланыштырып, казакча емелдирик «ээр 
тарткыч» дейт. Көмөлдүрүк – күмүштөп жасалган ээр тарткыч, эмелдирик – 
жөнөкөй тарткыч. Ушундайча издөө менен сөздүн унутулган бөлүгүн табууга 
мүмкүн. Дагы мисалы, төркүн. Бул сөздө эки морфема бар: төр «боз үйдүн төр жагы, 
улаганын каршысы». Демек төркүн, төр деген сөздөрдүн уңгусу бир. Кыргызча 
качкын «беглец» (кач «бегать» -кын, монг. тилинде, кун, хун «адам»). Ошентип 
качкын, төркүн, туткун, куугун, мерген, даркан ж. б. сөздөрдүн экинчи бөлүгү -кын, -
күн, -кун, -гун, -ген, -хан байыркыда «киши» деген мааниде болгон, азыр өзүнчө 
колдонулбайт. 

Сөздөрдүн этимосу унутулса гана ал архаизмге айланат. Мисалы: кыргыз тилинде 
шаймерден (шаймерденге сыйынып), чилмерден, чилтен (кырк чилтен). Сармерден 
отуруштарда колдонулуп жүрөт. Бул сөздүн этимосу да унутулган. Сар ир. 
тилдеринде «баш, башкы», мардан «эр, эркек». Ал эми шай ир. тилдеринде шайх, шах, 
шаа «падыша, хан», чил «кырк» деген мааниде. Бардыгы төркүндөш сөздөр. 
Булардын этимосу мындай: чил «кырк», тен «дене», «кырк (көп) денелүү периште». 
Мусулман динине чейин орто азиялыктар кереметтүү сүрөттөр менен өз заманын 
баяндап келишкен5. Шаймерден – «жигиттердин шаасы, падышасы, мыктысы, башы»; 
чилмерден – «кырк жигиттин оюну, же музыкасы»; сармерден – «киши башы» (кур 
калбай, катары менен ырдап чыгуу жөрөлгөсү). Булар орто кылымдагы кырк 
чоролордун салтына, жөрөлгөсүнө байланыштуу пайда болгон историзмдер, азыр 
алардын этимону да унутула баштады). 

5. Унутулган сөздөр колдонулуп жүргөн «тирүү» сөздөрдөн алда канча көп. 
Алардын айрымдары кээ бир татаал сөздүн составында сенек түгөй катары 
колдонулуп жүрөт. Мисалы: күрөң (күр-өң) ороч тилинде күр «серый», өң «цвет»; аргын 
(ар «разный», кан «кровь»); колтук (колдун теги) ж. б. Мындай эски сөздөрдүн этимону 
тектеш тилдерден табылса, аны ошол тилге таандык кыла салуу туура келбейт. 
Анткени тектеш тилдердин сөздүк фондусу бир. Мындай унутулган төл сөздөрдү 
жалпыга тең кароо керек. 

К. К. Юдахин тарабынан түзүлгөн «Кыргызча-орусча сөздүккө» коюлган 
белгилерди тактоо иретинде төмөнкүдөй өзгөртүүлөрдү эске алуу керек6: 

1 Кыргызча Кемел деген ысым жана кемер деген кур бар. Булардын түбү да байыркы кемел 
«күмүш»  деген сөздөн экени көрүнүп турат (ред.). 

2 Н. А. Б а с к а к о в. Тюркские языки. М., 1960, 113-бет. 
3 Кыргыз диалектисинде: тамандырык, кычкылдырык, көкүлдүрүк, сувулдурук, өмөлдүрүк өңдүү сөздөр кезигет. 

Алардын да экинчи бөлүгү ушул -дурук, -дүрүк компонентине байланыштуу (ред.). 
4 Казак тилинин кыскаша этимологиялык сөздүгү. Алматы, 1966, 156-бет. 

  5  А. М. Б е л е н и ц к и й, Б. И. Маршак. Черты мировоззрения согдийцев VII–VIII вв. в искусстве Пенджикента, История и 
культура народов Средней Азии.  «Наука», М., 1976, 75–86-бет. 

6 Проф. К. К. Юдахин ар бир белгилерин коюуда мурунку традицияны сактап же сөздөрдү өткөргөн источникке карап да 
коюшу этимал. Ал сөздөрдүн источнигин көрсөткөндө этимологиялык максат койгон эместир (ред.). 

                                                        

www.bizdin.kg электрондук китепканасы



1. Сөздүктө ир. белгиси коюлган төмөнкү сөздөргө ир. белгисин коюу керек. 
Мисалы: шарап «вино» ар. белгиси коюлган, сироп. «ширеден жасалган коюу 
суюктук». Мында белги жок, бул орус тилинен алынган. Шарап менен сироп кыргыз 
тилине эки тараптан киргени менен булардын түбү бир. Таж. тилинде шире  
«сок»+об «суу» урду тилинде шир «сүт». Демек шарап, сироп, шире бардыгы иран 
тилдеринен таралган. Ошентип шарап деген сөз ир. белгисин талап кылат. 

2. Сөздүктө ир. белгиси коюлган төмөнкү сөздөрдү төл сөз катарында жазуу 
керек. Мисалы: алача «жөнөкөй ала-була материал, товар» буга ир. белгиси коюлган, 
этимологиясы: ала «пестрый»+ча мүчө. Монгол тилинде алаг «чаар ала» (уңгусу – ал 
«алый»+ак «белый»); бмонг. тилинде алшара «кызыл сары» (шара «сары»), демек, 
алаг «пестрый» деген сөз байыркы кезде (ал+ак) деген татаал түгөйдөн турган. 
Ошентип, алача төл сөз, «ал-ак-ча» деген үч морфемадан турат1. Элечек ир. белгиси 
коюлган; айрым жерлерде иле, илек, илешек болуп да айтылат. Бул сөздүн уңгусу 
иле, мүчөсү -чек (-эк. -шек), төл сөз. Сөздүктө акта II ир. «мерин» деп берилген. 
Монгол тилинде агт (ан) «конь, мерин», агытлах «кострировать», ошентип, «акта» 
деген сөздүн уңгусу агт (ат «конь»), мүчөсү -та (-ла афф.). Сөздүктө күлбото ир. 
«огнеупорная глина» деп берилген, сөздүн уңгусу күл «зола», бото монг. тилинде бат 
«бек, бышык, чың», демек, күлбото төл сөз (салыштыр: бат II, батта, батташуу ж. б.). 
Мындай сөздөрдүн туура эмес белгилерин алып таштоо керек. 

Уңгу сөздөрдүн тарыхы урал-алтай дооруна барып такалат. Мисалы: сөздүктө 
кун деген сөзгө ир. белгиси коюлган. Монгол тилинде хүн «человек», кыргыз 
тилинде: күнү, күндөш, күнүлөш деген сөздөр бар, булардын уңгусу «күн», ал 
байыркы монгол тилиндеги кун «человек» деген сөздөн өзгөрүп калган. Кыргызча: 
кан I «кровь», кан II «хан» деген сөздөн иран тилдеринде хан «царь» деген сөз 
байыркы түрк тилинен (кан) алынган. Байыркы түрк тилинде: кан «царь», какан 
«каган» (кандардын каны)2 деген мааниде колдонулган. Ага кыргызча канкор, 
тажик тилинде хункор «кровопийца» деген сөздөрдү түйүндөштүрсө болот. 
Ошентип: кан, хан, кун, хун, гун кандайдыр бир негизден таралган сөздөр. Кыргызга 
кун менен хан башка тилдерди аралап, кайра келген. Сөздүктө пада «стадо, корова» 
нр. белгиси коюлган. Бодо деген сөздө белги жок. Монгол тилинде бод II «крупный 
скот» деген бодо маанисинде кезигет. Ошентип пада, бодо, бод –булардын төркүнү 
бир. Бодо деген сөз иран тилдерин аралап, пада болуп, кайра келди. Мындай тил 
аралап, кайра «жасанып» келген төл сөздөргө белги коюунун зарылдыгы деле жок. 

3. Сөздүктө ир. белгиси коюлган төмөнкүдөй аргын сөздөргө ир.-кырг. белгисин 
коюу керек. Мисалы: постун ир. «верх, одежда» деп берилген; тажик тилинде пос 
(пост) «тери»+тон кырг. «кийимдин аты» – төл  сөз; демек, постун ир.-кырг. деген 
белгини талап кылат. Сөздүктө чеңгел ир. сөзү деп берилген: тажик тилинде чанг 
«лапа»+гел (кирг. «кол»). Керимсел ир. «горячий ветер», тажик тилинде гарм 
«теплый», -сел (кырг. жел) «ветерок», кесекүл ир. тажик тилинде каса «чашка»+күл 
(кырг. кул) «раб» дегенди билдирет. Кесекул – архаизм сөз. Баштапкы мааниси 
көпчүлүктө чыны ташып, чай сунган кул бала. Абжип ир. белгиси коюлган, тажик 
тилинде об «суу»+жип кырг. тилинде «нитка» ж. б. Мындай сөздөргө ир.-кирг. 
белгисин коюу керек. 

4. Сөздүктө (төл сөз катары) белги коюлбай жазылган бирин-эки сөз бар. Алар 
ир. белгисин талап кылат. Мисалы: ноокас тажик тилинде на- «преффикс, кырг.-
сыз»+хуш «добрый; накуш «не добрый», демек ноокас ир. белгисин талап кылат. 
Бостек «көлдөлөң». Бул сөз эки морфемадан турат: тажик тилинде пуст 
«терн»,+такь «тек, түп жагы» алдыга салынган тери. Батек: тажик тилинде по 

1 Бул сөздүн ал деген бөлүгү «кызыл» деген мааниде экендигин далилдөө үчүн дагы бул сөздү талдоого түрткү болот: ал 
мончок «кызыл мончок» (ал мончоктой бала бар), ал «кыпкызыл», албыр «кызар» деген өңдүү ж. б. (ред.). 

 2 А. Н. Б е р н ш т а м. Социально-экономический строй орхоне-енисейских тюрок VI—VIII веков.  М.—Л., 1946. 
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«бут»+такь «тек, түп жагы»; байпак: тажикче по «бут» пак (кеп метатеза); демек – 
байпак «буттун кеби» ж. б. Мындай сөздөр ир. белгисин талап кылат. 

5. Сөздүктө төмөнкү сөздөргө ир. белгисин коюу керек. Мисалы: сөздүктө 
кемсел р. деген сөздү орус тилине таандык кылат. Чындыгында тажик тилинде 
кьам «чолок, кыска»+зул «жең». Бул сөз кыргыз тилине тажик тилинен алынган. 
Кыргызча белет «чыпта» эски татар тилинде билит (бил «билүү» + ит «этүү»). Бул 
сөз (билет) орус тилине татар тилинен алынса; азыр мындай сөздөр кайра орус 
тилинен түрк тилдерине алынып жатат. 

6. Сөздүктө белги коюлбаган чет сөздөр бар. Мисалы: маңгел ар. тилинде 
мангал эки морфема (чалгы орок). Кыргызда майнеке деген сөз жеке туруп маани 
бербейт, ар. тилинде манйуке эки морфемадан турат. Мындай сөздөргө тиешелүү 
белгилер коюлуу керек. Кыргыз тилинде ылаң, ылаңда, ылаңги деген сөз бар. Ал 
тажик тилиндеги ланг «аксак» деген сөзгө байланыш, ушул сөздөн Темирлан (Аксак 
Темир) деген ылакап ат пайда болгон. Кыргыз тилинде дублет, дублёр орус 
тилинен алынса; чет тилдер сөздүгүндө1 дублет фр. сөзү деп берилген. Чындыгында 
индоевропа тилинде ду «эки» (дутар эки кылдуу муз. аспап; яктар бир кылдуу муз. 
аспап; тажик тилинде як «бир», тар «кыл»). Мындай сөздөрдүн этимологиясы 
индоевропалык негизге барат. 

7. Морфемаларга так ажыратылбаган сөздөрдүн этимологиясын табуу кыйын. 
Мисалы: кыргызча кана «где», курд, тилинде кане. Бул сөздөргө: канча, качан, 
кантип, кандай, кайсы деген сөздөрдүн уңгулары кошулат. Чыгыш тилдерине орток 
колдонулган, жалпыга тең сөздөрдүн этимологиясы түрк тилдеринен табылбай 
калса, аларды араб же иран тилдерине тиешелүү деп, белги коё салуу туура 
болбойт2. 

Сөздүн колдонушу басаңдап кетсе, анда анын мазмуну төмөндөй түшөт, же анын 
айрым морфемалары унутула баштайт. Кээде сөздүн андай унутулган бөлүгүн издеп 
табууга болот. 

1. Айрым сөздөрдүн этимосу унутулуп, этимону (сөздүн азыркы мааниси) түрдүү 
тилде түрдүүчө колдонулганы кезигет. Мисалы: кыргыз тилинде нарын деген 
сөздүн этимону «майда, жукалап тууралган эт», монгол тилинде нарйин «ичке, 
жука» деген сын атооч маанисинде; түрк тилинде нарын «майда, жука тууралган эт». 
Демек нарын субстантивация болгон сөз деп билүү керек. Кыргызда даркан 1. уста 
(эпосто), 2. ардактуу, 3. берешен деген мааниде колдонулат; монгол тилинде болсо, 
дарх (ан) «регесло», дархан «мастер» деген маанини билдирет. Бул сөз дархан «уста 
киши» болуп чыгат. Кыргыз тилинде кунажын, кунан деген сөздөрдүн этимосу 
унутулган; бул сөздөр ку-на-жын, ку-на-н болуп, үч морфемадан турат. Монгол 
тилиндеги гун (гурбан «үч») деген маани берет. Демек булардын уңгусу сан атооч 
болуп чыгат. Байыркы убакта (урал-алтай доорунда) пайда болгон төл сөздүн 
баштапкы мааниси бир тилде сакталса, экинчи жерде унутулуп, же өзгөрүп кетиши 
ыктымал. Кыргызча жең «рукав», жетеле «водить за руку», жетек «руководство», 
жетекте «руководить», жетекчи «руководитель» деген сөздөрдүн адепки түрү 
«йете». Бул сөз йе-те-(-ле) болуп үчкө ажырайт. Анын этимосу кырыз тилинде 
унутулуп калган. Ороч тилинде йе «нести на руках, вести за руку», бул сөздүн 
мазмуну сакталган. Ошентип «же-те-ле, же-те-к, же-ң» деген сөздө канча үнсүз болсо, 
ошончо морфема бар экенин көрөбүз. 

2. Бир сөздүн ар кайсы тилде ар башка мааниде колдонулушу, көбүнчө жаңы 
сөздүн жаралышына себеп болот. Мисалы: кафе – кофе, асбест – известь, секретарь – 
секретер3 булар башында бир негизден таралган. Азыр түркүн маанидеги сөздөргө 

1 Словарь иностранных слов, М., 1949.  
2 Структура и история тюрских языков, М., 1971, 306-бет. 
3 Книга о русском языке. М., 1969, 48-бет. 
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айланды. Ошондой эле, кыргыз тилинде чавадан иран тилинен алынса, чемодан орус 
тилинен алынды; орус тилине татар тилинен өткөн1. Булардын этимологиясы: 
тажик тилинде чемо «көйнөк», -дон мүчө (көйнөк салгыч). Салыштыргыла: 
калемдан (калем салгыч), күлдан (күл салгыч), чырактан ж. б. 

Кыргыз тилиндеги: жаз менен жай, кыштак менен кыштоо деген сөздөр 
байыркыда бир болгон. Кийин түрдүү вариантта айтылып, мазмундун кеңейиши 
менен түркүн сөздөргө ажырап кеткен. Азыр булардын баштапкы түрү (кышлаг, 
йай) кыргыз тилине таанылбайт. 

Кыргызча жаз «весна», казак тилинде жаз «лето» маанисинде. Жаз мезгили 
казак тилинде «көктөм», өзбек тилинде «бахор» болуп айтылат (бул сөз тажик 
тилинен алынган). Жай деген сөз казак, өзбек тилдеринде унутулган. Орхон 
эстелигинде йаз, Махмуд Кашгаридеги «йаз» мааниси жагынан кыргыз тилине туура 
келет.  Салыштырып көргүлө:  

 
 

мааниси орхон       Мах. К. кырг. каз. башк. өзбек 

весна 
лето 

йаз 
(йай) 

йаз 
йай 

жаз 
жай 

көктөм 
жаз 

йаз 
йэй 

бахор 
йоз 

 
 
Кыргызча шибер «калың чөп», монг. тилинде шэбэр болуп айтылып «калың 

түнт токой» маанисин берет. Ал сөз казакча сибер, орус тилинде Сибирь топонимге 
айланган. Кыргызча дария «река», иран тилинде дариё деген сөздөн алынган. Урду 
тилинде дарья «деңиз» деген түшүнүк берет. Кыскасы, айрым тилде сөздөрдүн 
жергиликтүү мааниси болот, ошол мааниге карап, тилдер өзгөчөлөнүп отурат. 

Дж. Г. Киекбаев «кара» деген сөздөн (бирде этиш, бирде сын) тува тилинде карак 
«көз», башкыр тилинде карак «ууру» эки тилде эки башка маанидеги сөздүн 
жасалганын байкаган2. Кыргыз тилиндеги каракта, каракчы деген сөздөрдүн негизи 
– карак вор, грабитель»; уңгусу кара «тёмный» сын атооч. Ал эми, кара смотреть» 
деген этиштен кыргызча карек «зрачек», хакас тилинде хавах «глаза» деген сөздөр 
пайда болду. Ошентип, сөздөрдүн маани жактан айырмаланып колдонулушу тектеш 
тилдердин бирлигин алыстатат. Бул жерде Р. А. Будаговдун: «Сөздүк фонду өзүнүн 

кошумча өзгөчөлүгүнө ээ болушу үчүн жаны маанилер менен толукталышы мүмкүн; 
бул толук түшүнүктүү, анткени тектеш тилдер бири-бири менен катташып гана 
эмес, алар айырмаланып да турушат»3 – дегени туура келип жатат. Бирден 
сөздөрдүн тектеш тилдерде түрдүүчө мааниде колдонулушу алардын 
бөтөнчөлүктөрүнө айланат.  

3. Сөздүн составындагы морфемалардын чыныгы мааниси (этимосу) таанылбай 
калса, унутулса, ал сөз кайтадан жасалат. Мисалы: кызылча, жашылча деген сөздүн 
азыркы уңгусу «кызы, жашыл» мүчөсү -ча деп түшүнөбүз (бирок «ча» бир кезде 
«овощи» деген маанидеги сөз болгон). Сөздүн маанисине караганда кызылча 
«свекла» кызыл түстөгү зат болуу керек эле Бирок, сөздүн ал этимосу элес алынбай, 
кызыл кызылча «кормовая свекла» кайтадан жасалды. Бул жерде «кызыл» эки 
мертебе кайталанды. Кыргызда чарчы «квадрат» (ир. тилинде чор «четыре», -чы 
мүчө), кээде төрт чарчы болуп айтылат, мында «төрт» деген сөз эки кайталанылды.  

«Кыргызча-орусча сөздүктө»: күзө-II то же, что күзөт-II; күзөт то же, что күзөтчү; 
күзөтчү «сторож» деп берилген. Бул жерде күз-ө-т-чү деген сөздүн этимосу күзө-

1 Е. Н. Ш и п о в а . Словарь тюркизмов в русском языке. Алма-Ата, 1976. 
2 Д ж .  К и е к б а е в .  Введение в урало-алтайское языкознание. Уфа, 1972, 
3 Р. А. Будагов. Очерки по языкознанию.  М., 1953, 256-бет. 
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«смотреть» (уңгусу кү «көз» мүчөсү -ө), күзөт «сторож» экендиги унутулуп; -чы 
курандысынын жардамы менен күзөтчү болуп кайтадан жасалды. Ошондой эле, 
кыргызча дың «целина», дың жер «целииная земля» болуу керек эле, негедир 
«Целина» деген «Дын жер» болуп которулган. Кыргыз тилинде мергенчи деген сөз 
үч морфемадан турута (мер-ген-чи). Монгол тилинде мер (мор) «следить» дегенди 
билдирет, -ген (кан, хун «человек»), демек мерген «мээлегич киши» – снайпер болуп 
чыгат. Ушундай эле чөмөлөлө деген сөздө -ла эки мертебе кайталанды (чөм-ө-лө-лө). 
Уңгусу чөм «чөп». Кыргызда сыйры «снять шкуру», эки морфемадан турат. биринчи 
бөлүгү сый этиш (ороч тилинде си – «снять шкуру»), экинчиси -ры «тери» деген 
сөздү билдирет. Салыштыр: кумура (кум  «идиш», -ра «тери» териден жасалган 
идиш), шили «шейное сухожилия (ши ли)»; шири «конечная шейная кожа крупного 
скота (ши-ри; , буларга орусча шилия «шлея», менен шея «моюн» уңгулаш келет . 

4. Сөздөрдүн тыбыштык жагы өзгөрсө, алардын түспөлүнө жараша кээде 
мааниси да өзгөрөт. Мисалы: кыргызча кыштоо «зимовка», кыштак «село»; өзбекче 
кишлов «зимовка», кишлок «село»; казакча кыстау, кыстак; каракалпакча кыслау ж. о. 
булар бир негизден пайда болгон, бирок байыркы тилде «кышлаг» кандай мааниде 
(кыштоо, же кыштак) экендигин так ажыратуу кыйын. Булар башында (кыш-ла-ыг) 
үч морфема болсо, азыр да кышта-оо, кыш-та-ык үч морфема, бирок байыркы -ыг 
деген куранды азыркы тилде эки формага айланды. Кыргызча -оо, -ык; өзбекче -ов, -
ык, казакча -ау, -ык. Ошентип, кыргызча кыштоо менен кыштак эки сөз экендиги 
кошумча морфемасынан таанылат. 

Махмуд Кашгариде багла «связать», үч морфема: ба-г-ла.  Уңгусу «ба» орхон 
эскерткичинде «привязывать» маанисинде колдонулат. (Эң байыркыда ба 1. байла, 
2. байлоо) полисемия болушу ыктымал; мүчөсү -ыг зат атоочтун курандысы 
(ба+г=баг «боо»); -ла этиштин курандысы. Кыргыз тилинде байла «привязать» менен 
боола «связать» азыр эки башка сөз. Ошентип, башында үч морфемадан турган ба-г-
ла) бир сөз азыркы кыргыз тилинде эки морфемага ажыратылат, (боо-ла, бай-ла). 
Мындай мисалдарга караганда, Н. 3. Гаджиеванын: «Сөздөрдүн бара-бара кыска боло 
баштай тургандыгын эң ар түрдүү тилдердин тарыхы апачык көрсөтүп турат. 
Сөздүн аягы кыйроого учурайт»1 – дегени чындыкка жакындашат. Демек сөздөрдүн 
турпат жактан кыскартылышы анын семантикалык маанисине, кээде морфемалык 
составына да таасир этет. Форма менен мазмундун байланышы ушунда.  

5. Айрым сөздөрдүн морфемалары турпат жагынан өзгөрүп, башкача көрүнгөнү 
менен, алардын этимосу сакталат. Мисалы: кыргыз тилинде карма  эки морфема 
(кар-ма). Буга карыш, кары, кар жилик деген сөздөр уңгулаш. Бул «кар» деген 
сөздүн этимосу унутулган. Бирок монгол тилинде гар «рука», ушул уңгудан: гардах 
«делать что-л. руками» гардуулах «вручать», гарын «ручной», гаргуй «безрукий» ж. б. 
сөздөрдүн жасалганын көрөбүз. Ошентип, кар менен гар «рука» байыркыда бир 
негизден таралган азыр эки башкача айтылганы менен мааниси өзгөрүлгөн жок. 
Ушул сөздөргө (кар, гар) «кол» деген сөз төркүндөш келет. Булар г-к, р-л 
тыбыштарынын алмашуусунан пайда болгон. 

Кыргыз тилинде кочкор деген сөздө «коч-кор» эки морфема бар. Булардын 
этимосу унутулган. Бирок Махмуд Кашгариде коч «баран производитель», орхон 
эстелигинде кой «овца», коң «овца»; бирок кочкор деген сөз учуратылбайт. Монгол 
тилинде хонь «овца» хуц «баран производитель», түркмөн тилинде гоч, ойрот 
тилинде куча, тувин тилинде кужа, бмонг. тилинде хусе «баран производитель» ж. б. 
Кочкор деген сөздүн экинчи сыңары «кор» тыбыштардын алга карай ээрчишинен 
пайда болгон, мурдагы түрү – гыр «эркек» деген мааниде. Демек кочкор «эркек кой». 
Айгыр болсо (ад-гыр) «эркек ат» деген сөз. Башында ат, ад «жылкы» деген мааниде 
болгон. Монгол тилинде ад, адуу «лошадь», азарга, азраган «жеребец» үч 

1 Н. З. Г а д ж и е в а. Проблемы тюркской ареальной лингвистики. М., 1975, 267-бет. 
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морфемадан турат (аз-ар-га); түрк тилдеринде: айгыр, азгыр, адгыр (ад 
«лошадь»+гыр «эркек») эки морфема. Кыскасы сөздөрдүн эң башкы турпатын 
азыркы тилдерден көрүүгө болбойт, анткени сөз өзгөрүп отуруп, ушул абалга 
жеткен. 

6. Тилдер бири-биринен канчалык алыстаган сайын, тыбыштык жагы да 
ошончолук өзгөрүлүп, ал тилдердеги сөздөрдүн бир экендиги таанылбай калат. 
Мисалы: музоо менен бузаг; уй менен муй бир экенин ким тааныйт? Эгер таанылып 
турса, аны далилдөөнүн кереги не? 

Кыргызча музоо «теленок», өзбекче бузок, казакча бузау, башкырча бызау, уйгурча 
мозай, түркчө бузагу, тувинче бызаа, байыркы түрк тилинде бузаг, монгол тилинде 
тугал. Бул сөз (музоо) монгол тилдеринде бир карасак жок көрүнөт (музоо дегенди 
«тугал» дейт), бирок торпок дегенди «бязуу», дейт; бул музоо деген, эле сөздүн бир 
варианты. Сөз мааниси да өзгөртүлгөн. Түштүк батыштагы кыргыз диалектисине 
жакындашат. Курду тилинде моз «годовалый теленок, бычек», парс тилинде боз 
«коза», тажик тилинде буз «козел, коза», афган (ооган) тилинде буза «коза». Бул сөз 
башка тилдерге бир аз өзгөртүлүп алынган. Сөздүн уңгулары: муз(-оо), буз(-ок), быз, 
бяз, моз, боз ж. б. байыркы бир негизден таралган дублеттер. Кыргызча мүйүз «рога», 
казакча мүйиз, башкырча мөгөз, өзбекче мугуз, тува тилинде мыйыс, уйгурча муңуз, 
түркчө, бойнуз, якутча муос. Булардын уңгулары да: мүй (-үз), мог, муг, мый, муң, бой, 
му жакындашат. Ошентип, музоо менен мүйүз деген сөздүн уңгулары муз, мүй, муй, му 
«уй» (уй-муй) качандыр бир негизден пайда болгон. Анын этимосу «му, мө, мү» 
тууранды сөз болушу ыктымал. Ушул тууранды (му) сөзгө азыркы тилдердеги бука, 
бык, бугай деген сөздөрдүн уңгулары (бу, бы) бир болуп чыгат. Сөздүн экинчи 
сыңары: -оо( муз-оо), -ок (буз-ок), -ай (моз-ай), -аг (буз-аг), -агу (буз-агу), -аа (быз-аа), 
ос (му-ос), азыр кошумча морфема (мүчө) болгону менен байыркыда (-оо, -аа, -аг, -
агу, -ог-ул) «детеныш» деген маанидеги сөз болушу керек. Булар: ог-ул, ог-ла-н деген 
морфемалардын бир бөлөгү. Ошентип, семантикасына Караганда музоо «уйдун 
баласы», мүйүз «уй тукумуна тиешелүү зат». Булар жалпы түрк, монгол, тунгус 
тилдерине орток төл сөз экендиги айкындалат. 

Ушундай салыштыруу ыкмасын туура пайдалануу менен этимология 
жүргүзүлсө: кулун «жылкынын баласы», козу «койдун баласы», улак «эчкинин 
баласы», тайлак «төөнүн баласы» болуп чыгат1. 

Х. Д. Данияров айткандай: «Түрк тилдеринин аффикстери кеңейүү жолу менен 
эмес, анын тетирисинче, кыскарып биригүү жолу менен түрүн өзгөртүп турат. Өз 
алдынча мааниге ээ болгон сөздөр бир канча убакыттан кийин жардамчы сөзгө, 
андан ары аффикске да айланат»2. 

Монгол тилинде арбан «десят», кырг. тилинде арбын «много»; монгол тилинде 
атар «целина», кыргыз тилинде отор «пастбище» ж. б. сөз маанилери өзгөртүлдү. 
Кыргызча үрүң-бараң «предрассветная темнота», өзүнчө туруп үрүң менен бараң 
маани бербейт. Махмуд Кашгариде өрүң 1 «белый», якут тилинде үрүң «белый», баран 
«темный». С. Е. Маловдо өрүң «белый, светлый» (өрүң күмүш). Булардын экинчи (өр-
үң, бар-аң) морфемалары: -үң, -аң «өң» деген сөзгө жакындайт. Биринчи бөлүгү бар 
(-аң) кыргыз тилиндеги «боз» (темно-серый) деген сөзгө жакындайт3 ж. б. Азыркы 
сөздөрдүн эң башкы тыбыштык турпатын, семантикалык мазмунун бүгүнкү 
тилдерден табууга болбойт. Анткени сөздөрдүн өзгөрүлүшү менен тилдин өзү да 
жаңырган. 

Кыргызча эчки «коза», түрк тилинде кежи «коза», түркмөн тилинде гечи (гечи 

1 Бул мисалдар Ю. Яншансиндин «Орус, кыргыз дунган тилдериндеги лексикалык параллелдер» деген кол жазмасынан 
алынды. 

2 Х. Д а н и я р о в. Опыт изучения джекающих диалектов в сравнении с узбекским литературным языком. Ташкент, 1975, 
48-бет. 

3 Кыргыз тилиндеги: жаш-аң, боз-оң, күр-өң сыяктуулар да ушуга байланышат (ред.). 
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гуш «эчки маарак»), Кыргыз да эркеч «кострированый козел», мунун этимологиясы 
эр «муж»+кеч «коза», чыныгы мааниси (этимосу) эркек эчки; азыркы мааниси 
(этимону) бычылган эркек эчки «серке» (монголчо сэрх). 

Кыргыз тилиндеги төрт, түркмөн тилинде дөрт, монгол тилинде дөрбөн 
«четыре», дерев (төртөө) болуп айтылат. Ушул сөздөрдөн монголдо дөрбөлжүн, 
кыргызда төрткүл пайда болду. Бул эки сөз (төрт, дөрбөн) эки морфемадан турат: 
төр-т, дөр-бөн. Мындай түрк, монгол тилдерине орток сөздөрдүн этимологиясы 
алтай системасындагы тилдердин бир негизден таралып чыккандыгын ырастайт. 
Чынын айтканда, тектеш сөздөр бир негизден таралганы менен, алардын 
тыбыштык турпаты менен семантикалык мазмуну улам өзгөрүлүп, бөлүнүп отуруп 
алардын башында бир экендиги таанылбай калат. Тектеш тилдер мына, ошентип 
алыстайт. 

Этимология – сөздөрдүн чыгыш тарыхын, өзгөрүлүшүн жана тек жагынан 
болгон катышын үйрөтүүчү илим. Этимология жолу менен эчак унутулган не бир 
сөздөрдү ойготуп, аны кайра пайдаланууга болот. Сөз тарыхын билбей туруп тил 
тарыхын үйрөнө албайбыз. Сөздүн тарыхы – тил тарыхынын бир бөлүгү. Лексикадагы 
сөздөрдүн өткөн доордогу өз турпатына салыштыруу гана тилдик прогресстин 
мүнөзүн баяндайт. Ошондуктан, сөз тарыхын үйрөнүүдө, адегенде чет сөздөрдү, 
андан соң төл сөздөрдү изилдөөгө туура келет. 
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КЫРГЫЗ ТИЛИНЕ КАБЫЛ АЛЫНГАН СӨЗДӨРДҮН ДИАХРОНДУК, 
СИНХРОНДУК АБАЛЫ 

 
Кыргыз тилине араб жана иран тилдеринин генеалогиялык жакындыгы жок, 

булар – ар башка системадагы тилдер. Ошондуктан, бул тилдерден алынган сөздөр 
түзүлүшү жактан туунду, же татаал сөз болсо да, алардын морфемалары кыргыз 
тилине таанылбайт. Мисалы: дүрбү кыргыз тилине уңгу катарында көрүнөт. Бирок 
мунун этимологиясын издесек, иран тилдеринде дүр «алыс», бин «көрүү» эки 
морфемадан турган татаал сөз экенин көрөбүз. Кыргыз тилинде мугалим «учитель», 
араб тилинде: муафф. «-чы»; галим «аалым» (наука), демек му-галим «илим 
таратуучу», мунун турпатында эки морфема бар экендиги араб тилинен гана 
табылат. Ошондуктан, сөздүктө дүрбү деген сөздүн жанына ир. белгиси; мугалим 
деген сөздүн жанына ар. белгиси коюлган. 

Орто Азиялык түрк калктарына иран, араб сөздөрүнүн таралышы тээ байыркы 
доордон башталат. 

А. К. Боровковдун пикирине караганда, Орто Азиядагы түрк калктарынын 
тилине араб, иран элементтери монголдордун чабуулуна чейин эле, араб 
халифаттары Орто Азияны караткандан башталган1. Ал кездеги иран, араб сөздөрү 
түрк тилине оошуп, кийин алардын өзүнчө тил болушуна лексикалык жактан таасир 
этти. Маселен, өзбек калкы аймак жагынан, саясий экономика жагдайы жагынан 
иран калктары менен көбүрөөк жакындашып, карым-катышта болушу буларды 
тилдик бөлүнүшүнө алып келди. Иран элементтери, албетте, жазма түрүндө да, 
оозеки түрүндө да оошуп отурду. Көп сөздөрдү өзбектер өзгөртпөй, ошол чет 
тилдегисиндей жазып отуруп, өзбек фонетикасынын өзгөрүшүнө таасир этти. 
Ошондой эле, түрк элементтери тажик тилин мурдагы түрүнөн бир кыйла өзгөрттү 
деп эсептөө керек2. 

Өзбектер байыркы түрк жазуусунун унуткарылышы менен араб алфавитине 
жакындашып, жазма адабиятын ошол алфавиттин тегерегинде өстүрө берди. Ошол 
жазма тилге кирген көптөгөн араб, иран сөздөрү өзбек тилинин сөздүк составын бир 
кыйла жаңылантты. 

Ал убакта Орто Азиянын чыгыш-түндүк жагын мекендеген, көчүп-конуп жүргөн 
кыргыз, казактар араб жазуусун толук өздөштүрө албады. Жазма тилин катнаш 
курал даражасына көтөрө албады. Буларга кирген араб, иран сөздөрү оозеки сүйлөө 
тили аркылуу тыбыштык түспөлүн өткөрүп отурду. Айрым сөздөр мааниси жактан 
«адашууларга» түшүп да кетти. Маселен: чарба ир. тилинде «төрт аяктуу» дегенди 
билдирсе, кыргыз тилинде 4–5 мааниге ээ болду (сөздүктү караңыз). Орто 
азиялыктарга араб сөздөрүнө караганда, иран тилинин элементи көп жана мурдараак 
"тараган. Буга байыркы түрк жазма эскерткичтери күбө болот. 

Кыргызстандын түндүк чыгышына Караганда түштүк батышындагы 
кыргыздардын тилинде иран, араб тилинен кирген сөздөр көп колдонулат. 

Араб алфавити менен араб дини – ислам Кыргызстанга IX кылымда эле келсе керек. 
Буга Алфарабинин жазган эмгектери, андан кийинки кылымдардагы Махмуд 
Кашгари менен Юсуп Баласагундун жазып калтырган дастандары күбө болот. 

Араб, иран тилдеринен алынган сөздөрдүн таралышы жергиликтүү тилдеги көп 
сөздөрдү сүрүп чыкты, төл сөздөрдүн колдонушу начарлатылды. Бул тилдердин 
сөздөрү көп таралган жерде төл сөздөрдүн көбү архаизмге өтө турган болду. 

  1 А. К. Б о р о в к о в .  Лексика Средне Азиятского тафсира XII—XIII веков. М., 1963. 
2 Т. А й д а р о в. Казак тилинин лексикалык эрекшеликтери.  Алматы, 1975, 175 бет. 
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Маселен, иран сөздөрүнүн таасиринде унутулуп, азыркы кыргыз тилине жетпей 
калган төл сөздөрдү Махмуд Кашгаринин сөздүгүнөн көрүүгө болот. Салыштырып 
көргүлө: 

 
М. Кашгаридеги  
төл сөздөр 

иран тилинен 
кирген синонимдер 

алардын мааниси 
(орусча) 

балык шаар город 
йаган, йерчү пил, гөр слон, могила 
кебез, манду пахта, сирке хлопок, уксус 
кейлик, соган маймыл, пияз обезьяна, лук 
келеп, көк беде, асман клевер, небо 
танук, теңри күбө, кудай свидетель, бог 
суңгү найза копьё 
тануклык күбөлүк свидетельство 

 
Ушулардай эле, араб тилинин таасиринде жок болуп, колдонулбай калган төл 

сөздөрдү М. Кашгаринин сөздүгүнөн көрүп билүүгө болот. Салыштырып окугула:  
 

М. Кашгаридеги  
төл сөздөр 

араб тилинен кирген 
сөздөр  алардын мааниси  

 
аркыш, ажун  кербен, аалам  караван, вселенная 
бүтүгү, эмчи 
кут, эге  
элкин, сү 
йел, йек 
көмүч, сандувач 
 

сыя челек, табип       
бакыт, алла 
мусапыр, аскер 
шайтан, ибилис 
казына, булбул  

чернильница, лекарь 
счастье, господь 
чужестранец, войско 
черт, сатана 
клад, соловей 
 

 
Мындай жок болуп кеткен сөздөрдүн көбү М. Кашгаринин сөздүгүнө тиркелбей 

калышы ыктымал. Чет сөздөр адегенде «эскиге» синоним маанисинде болушат, 
бара-бара алардын көп  колдонулганы сөздүктө калып, аз колдонулганы эскирип, 
унутулуп отурат. 

Ушул азыр да орус тилинин прогрессивдүү таасири астында кыргыз тилинен 
четтеп бара жаткан араб, иран сөздөрү да бар. Салыштырып көргүлө: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мындай синоним маанисинде учуратылган сөздөрдүн кайсынысын көп колдонуу керектиги 

ар кимдин эркинде болот. Ушул азырда орус тилинин таасиринде эскирип колдонулбай калган 
архаизм сөздөр да бар. Мисалы: дөөмөт «очеред», ижара «аренда», мийзам «закон», мухит 

араб тилинен 
кирген сөздөр 

орус тилинен 
кирген сөздөр 

иран 
тилинен кирген 
сөздөр 

орус 
тилинен кирген 
сөздөр 

имарат здание далис веранда 
идара учреждение сирке уксус 
имла орфография устара бритва 
майып инвалид замбил носилки 
мартаба авторитет иренде рубанок 
ашпоз повар сайран прогулка 
дарыс лекция сатил каструля 
дарысхана аудитория сүмбө шомпол 
сынып класс шише бутылок 
усул метод патынжа помидор 
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«океан», вазир «министр», уруят «свобода», мүдүр «директор», мажилис «заседание», казы 
«судья» ж. б. Мындай сөздөр өзү керек кылынса, эски деген сөздөр кайра жаңырып кетет . 

Араб, иран тилдеринен кирген айрым сөздөр кыргыз тилинде пассивдүү болсо, башка тилде 
активдүү болушу ыктымал, же ал сөз үчүнчү бир жерде таза колдонулбайт, же мааниси жактан 
өзгөртүлгөн. Сөздүк составда болгон мындай айырмачылыктар тектеш тилди 
алыстатат. Маселен, кыргыз тилинде жок, өзбек тилинде бар араб, иран сөздөрү: 
асаб «нерв», асабий «нервный», вилает «провинция», девон «сборник», жамаат 
«общество», инсон «человечество», иштаха «аппетит», латифа «анекдот», лугат 
«словарь», мархамат «пожалуйста», матбуот «печать, пресса», махсус «специальный, 
особый», махалла «квартал», алим «учёный», амма «масса», саявон «зонт, навес», 
тавсия «рекомендация», талабнома «требование», кисса «повесть» ж. б. 

Араб, иран тилдеринен кирген айрым сөздөр эки тилде эки башка мааниде 
колдонулат, маселен, салыштырып көргүлө: 

 

кыргызча Мааниси өзбекче мааниси 

апенди простак афанди господин, сударь 
күмбөз надгробие гумбаз купол, свод 
дөөлөт 
жадывал 
мырза  
мамык 

достояние 
таблица умножения 
господин 
перина 

давлат 
жадвал 
мирза 
момик 

государство 
расписание 
секретарь 
вата 

    
 
Айрым синонимдердин бир сыңары кыргыз тилине алынса, экинчиси башка 

тектеш тилдерге алынган. Мисалы: казак тилинде гасыр, кыргыз тилинде кылым 
«век»; өзбек тилинде ашула, казакча өлөң; кыргызча ыр «песня»; өзбекче марказ, 
кыргызча борбор, казакча орталык «центр»; өзбекче масал, казакча мөтөл, кыргызча 
тамсил «басня»; өзбекче миллат, кыргызча улут «нация»; өзбекче мусобаха, 
кыргызча мелдеш «соревнование»; өзбекче масалчи, кыргызча тамсилчи 
«баснописец» ж. б. Мындай айырмачылыктардын көп болушу – тектеш тилдердин 
лексикасын алыстатып отурат. 

Ушул азырда кыргыз тилине керек кылынбай калган араб сөздөрүнөн 
төмөнкүлөрдү көрсөтүү керек: агзам, амият, акбар, алдаяр, арасат, бейт, батыба, 
вакым, жаалы, жезит, забын, бүйнат, важип, алаба, ибрет, ноомат, кусамат, кутпа, 
лаал, маазир, магарип, мусалдас, парасат, расул, садык, сайкал, сакабат, сейит, сукут, 
тараба, ташкил, таштит, тилсим, эсил ж. б. Мындай сөздөрдү азыркы жаштар 
түшүнбөйт. 

Биз араб, иран тилдеринен кирген сөздөрдү да анын морфемасына карап 
ажыратабыз. Мисалы, кериней «карнай». Бул эки морфемадан турат: кьар ир. «кулак 
тундуруучу үн», най ир. «түтүк, тросник, флейта». Сурнай бул дагы эки морфема: сур 
ир. «мүйүз», най ир. «түтүк», демек, кьарнай «түтүктөн жасалган», сурнай «мүйүздөн 
жасалган» музыкалык аспап экени билинип турат. Жоомарт («жавон» ир. 
«молодой»+мард ир. «мужчина») берешен жигит. Кыргызда жубан (ир. тилинде 
чавон «молодой, юный») – эрден чыккан келин; жубарымбек ир. жавон «жаш», 
«рымбек ир. мерг «өлүм» мында метатеза бар. Сөздүктө жубарымбек ир. бран. 
«погибший в молодости, во цвете лет» деп туура которулган. Кербез ир. «капризный, 
чванливый» (кер. ир. «глухой», -без ир. «керкейүү») ошентип, кер, керең, кербез, 
керкей, керкейүү деген сөздөрдүн уңгусу бир. 

 
Кыргыз тилинде теребел «окрестность», бул эки морфемадан турат: тере ир. 

«караңгы», -бел ир. (салыштыр: боло, баланд «ейдө, жогору»), ушу «баланд» деген 
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сөздөн орусча балаган, кыргызда малаган, балакана пайда болгон. Теребел отура 
калганда караңгынын жогор жагы жарык көрүнөт, ошону түшүндүрөт. 

Араб тилинен алынган айрым сөздөр омоним маанисинде да кездешет. Мисалы: 
кыргызча шайыр «веселый» деген мааниде; өзбек тилинде шоир «поэт»; өзбектер 
арабча шахир II «поэт» маанисин өздөштүрүп алса, кыргыздар арабча шохир I 
«весёлый» маанисин алган, бул сөз араб тилинде эки түрдүү «х» тамгасы менен 
жазылат, биздин тилге анын фонемалык касиети таанылбайт. Иран тилинде үмүт 
«ишеним», араб тилинде үмөт «диний коом» бир уңгудан жасалган, кыргыз тилинде 
булар эки сөз. Араб тилинде вазипа менен васипа эки мааниде: вазипа «милдет», 
васипа «үй кызматын кылган аял, нянька» (осуят ар. васият «мурас сөз, акыл сөз» 
дегенден алынган) ж. б. 

Азыркы кыргыз тилинде, эки, же үч тилдин лингвистикалык аралашмасы менен 
жасалган сөздөр да кездешет. Мисал келтирели, кыргызча албеттүү «мощный, 
энергичный» бул үч морфемадан турат: ал ар. хал «сила», -бат «мн. число», -түү «-луу 
афф.», ушул сөздөн калбат ар. «скромный» деген сөз жасалган. Ошентип: ал «сила», 
албет «мочь», албеттүү «крупный», калбат «скромный» деген сөздөрдүн түбү бир, 
бир уядан тараган сөздөр болуп чыгат – дейт, персоналдык пенсионер Кумаш 
Малаевич Малаев. 

Араб тилинде татаал сөз, кыргыз тилинде жөнөкөй көрүнөт. Мисалы: жумурай 
журттун баары. Мында «жумурай» кыргыз тилинде морфемага ажыратылбайт. Араб 
тилинде жум «жалпы», хурий «эл, көпчүлүк эл», куруят «эркиндик», жумкуруят, 
«жалпыга теңдик» деген татаал сөз. Кыргызда алиппе «букварь», алиф, ар. «а» 
тамгасынын аты», бээ «б» тамгасынын аты. Ошентип, алфавит дагы (альфа – бетте) 
эки тамганын аты, булардын конструкциясы бирдей. Азыр алиппе менен алфавит 
эки башка сөз. Кыргызча ак пейил, ак ниет ар. сөзү: ак (хак) «таза», пейил ар. файл 
«аракеттенүүчү», ниет ар. «көңүл»; сапар ар. «узак жол», сапр «посланник»; мусапр 
«странник» (му -афф.+сапар «узак жол») кыргызча жолоочу деген эле сөз; 
мусапыркана «интурист», саякатчы «путешественник», саяк «жалгыз», саякат 
«путешествие» ж. б. сөздөрдүн өз морфемалары гана анын кайсы тилге тиешелүү 
экендигин ырастайт. 

Араб, иран тилдеринин аралашмасы менен пайда болгон сөздөр да бар. Мисалы: 
арамза ар.-ир. «мерзавец, подлец» деп которулган, бул сөздүн этимосу: арам ар. 
тилинде харам (адал эмес),за ир. тилинде заде «сын», демек арамза «арам бала»; 
мырза ар.-ир. уст. «господин»: мыр ар. амир «эмир», -за ир. заде «сын», демек мырза 
«башкаруучу, амир бала»; мураб ар. -ир. «мираб»: мир ар. «амир», аб ир. «суу», демек 
мураб «суу башчы»; дүрдүнүйө, дүрдана ар. -ир. сөздөрү: дүр ар. «жемчуг», дүнүйө ар. 
«буюм»; дана ир. «мудрый», демек дүрдүнүйө «жаркыраган дүнүйө», дүрдана ар. -ир. 
«акылдуу бермет» болуп чыгат. 

Ушулар сыяктуу иран менен араб тилинин кошундусунан пайда болгон сөздөр 
да бар. Мисалы: бейбак ир. -ар. «несчастный» (бей ир. «не», бак ар. «счастье»); 
бетпак ир. -ар. «наглец» (бет ир. бад «жаман», бак ар. бахт «счастье»); астайдил ир. -
ар. «искреино» (астай ар. «чын, истина», дил ир. «сердце») демек астайдил «чын 
көңүл менен» деген сөз. Азыркы кыргыз тилинде дубана, думана «бесноватый, 
нищий», араб тилинде девон «сборник стихов», өзбек тилинде девон «сборник 
стихов одного поэта», -а (девон-а) афф., демек дубана, думана деген сөздүн этимосу 
«эл кыдырып өзүнүн, же бирөөнүн девонун жарыялап жүрүүчү адам», азыркы 
кыргызча мааниси, этимону «үй кыдырып бирдемелерди ырдаган болуп кайыр 
сурап жүргөн адам», кыргызда сөз мааниси төмөндөп кеткен. 

 
Араб менен кыргыз тил элементтеринин кошундусунан пайда болгон сөздөр да 

бар. Мисалы: аксын ар.-кырг. (ак ар. хак «таза, чын», -сын кырг. афф., куранды); аң-
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сезим «сознание» (аң ар, «чувство», сезим кырг. «чувство») ж. б. 
Ар бир сөздүн өзүнүн турпаты жана мазмуну бар. Эки же үч турпаттан кошулган 

сөздөр мазмун жактан тутумдашса, алар биригип, үчүнчү бир жаңы маани билдирет. 
Ал эми, эки тил аралашса, анын бири жеңет, экинчиси жеңилет, ортодо үчүнчү тил 
пайда болбойт. Жеңген тил жеңилген тилдин эсебинен өзүнүн баштапкы түрүн 
өзгөртөт, анын лексикасы көбөйөт, грамматикасы такталат. Ошентип, тилдеги 
субстрат бир тилде гана сакталат. 

 

ИРАН ТИЛИНЕН АЛЫНГАН СӨЗДӨР 
 
«Иран» деген термин орто кылымдагы «эран», тажик тилинде еран, парсы 

тилинде иран, биздин заманга чейин жашаган арйа (арийа) деген фарсы тилинде 
сүйлөөчү этникалык уруунун атынан пайда болгон1. Азыр фарсы тилинен таралган 
бир канча тилдерди бириктирүүчү термин катарында колдонулуп келе жатат. Иран 
тилдеринде сүйлөгөн элдердин так эсеби жок. Болжол менен алганда, афгандыктар 
15 миллион, ирандыктар 10 миллион, курддар 10 миллион, тажиктер 3 миллион, 
белуджилер 2 миллион чамасында болушат. Калган иран тилинде сүйлөөчү майда 
элдер: остинттер 413 миң, талыштар 175 миң, памирликтер 70 миң, вахобдор 12 
миң,  тат уруулары 11 миң, вахандар 11–12 миң, язгулдар 2 миң,  ягнобдор 2 миң 
чамасында; дагы шугна, рушан, икашим сыяктуу, иран тилдеринин майда бутактары 
бар. Азыр иран тилдеринин тарыхы орто кылымдын башынан тартып, ушул XX 
кылымга чейинки аралыктын ар түрдүү мезгилине туура келет. М. Н. Боголюбов: 
«Ягноб тилинин сөздүк составы көп эмес. Тилинде колдонулуп жүргөн сөздөрдүн 
жалпы саны эки арым миңге жакындайт. Ушул эле көрсөтүлгөн сандагы сөздөрдүн 
теңинен көбү тажик тилинен келип сиңген сөздөр»2 деп, ягноб тилинин абалын 
билдирет. 

Иран тилдери тектештиги жагынан инди тилине жакын, иран тилдери менен 
инди тилдери индоиран тилдери деп аталат, булар байыркы санскрит тилине 
кошулат. 

Иран элдери менен түрк элдеринин карым-катышы биздин заманга чейин эле 
согди убагындагы түрктөр менен аймакташ өткөн деп божомолдоо керек. Бул 
тилдердин карым-катышынын эң кызуу мезгили орто кылымдарга туура келет. 

Иран тилдеринин фонетикалык биримдиги чет тилдердин лексикалык 
таасиринде баштагысынан өзгөрүлүп, бөлүнүп, ажыроо абалында бара 
жаткандыгын В. С. Соколова туура байкаган3. Бул тилдердин тыбыштык составында 
үндүүлөр 6 фонемадан 9–12 фонемага чейин, үнсүздөрү 21 фонемадан 36 фонемага 
чейин көбөйгөн. Мисалы: язгулям тилинде 44 тыбыш, курды тилинде 39 тыбыш, тат 
тилинде 30 тыбыш ж. б. Мындай айырмачылыктар, албетте, башка тектеш эмес 
тилдердин таасиринде гана тилдин кийинки этабында пайда болгон «жаңылыктар». 
Азыркы Иран тилинде үндүүлөр – 6, үнсүздөр – 22 болсо; тажик тилинде үндүүлөр – 
6, үнсүздөр – 23, сан жагынан жакын көрүнгөнү менен, тыбыштардын колдонулуш 
сапаты жагында айырмачылыктар бар. Осетин тилинде үндүүлөр – 7, үнсүздөр – 28 
ж. б. Азыркы тилердин негизин байыркы фонемалар түзөт4. Алар: а, о, у, и, э жана 
үнсүздөрү: б, п, д, т, к, г, в, ф, й, л, ж, ч, с, ш, х, м, н, р. Иран тилдеринде булардан башка 
фонемалар болуп калса, алар булардын кийинки этабында пайда болгон жаңы 
тыбыштар. 

Иран тилдерине түрк тилдеринин жакындыгы жок: ошондуктан, түрк 

1 Языки народов СССР, том I, Индоевропейские языки. М., 1966, 195-бет. 
2 Языки народов СССР, том I, Индоевропейские языки, М., 1966, 342-бет. 
3 В. С. С о к о л о в а .  Фонетика таджикского языка. М., 1949, 5-бет. 
4 Языки народов СССР, том I, 1966, 204-бет. 
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тилдерине иран тилиндеги, иран тилдерине түрк тилиндеги морфемалар 
таанылбайт. Мисалы: кыргыз тилине мойлоо, жагдан деген сөздөр уңгу катарында 
көрүнсө, булар иран тилдеринде татаал сөз болушат. Алсак: мойлоо ир. (муй 
«волос»+лаб «губа» = эрин жүнү) «мурут»; жагдан ир. (наг «сало», -дан афф.) «ящик 
для продуктов»; чыгдан кырг. –ир. «загородок из чия» (салыштыр: калемдан 
«пенал», күлдан «пепельница»); кембагал ир. (кьам «мало», багал «пазуха») кем 
курсак «бедняк» (койнунда пулу кем) деген мааниде.  

Тажик тилинде: кубкори, тевона, кайни жөнөкөй сөз катарында эсептелсе; 
кыргыз тилинде көк бөрү, темене (тебе+ийне) кайын ини татаал сөздөр болушат. 
Ушундай эле, тажик тилинде курпача, кумоч, тугма, тушак, тилмоч уңгу 
катарында эсептелсе, кыргыз тилинде булар туунду сөздөр болушат (көрпө-чө, көм-
өч, түй-мө, төш-ө-к, тил-меч ж. б.). Ошентип, сөздөрдүн морфемалары бир тилден 
табылбаса, экинчи тилден табылат. Так айтканда, иран тилинен алынган сөздөр 
иран тилдеринде гана, араб тилинен алынган сөздөр араб тилинде гана, орус 
тилинен алынган сөздөр орус тилинде гана; түрк тилинен алынган сөздөр түрк 
тилдеринде гана морфемаларга ажыратылат. 

Кыргызча-орусча сөздүктөгү иран сөздөрүнүн жалпы саны № 2-таблицада 
берилди. Анда ир. белгиси коюлган сөздөр –1439; ир.-ар. белгиси коюлган сөздөр – 
39. Кыргыз тилинин курандысы жалганып пайда болгон туунду сөздөр (ир.-кирг.) – 
882; уңгусу кыргызча, мүчөсү ирандыкы, кирг.-ир. белгиси коюла турган сөздөр – 
108, бардыгы – 2468; бул сан сөздүктүн 6; 56%ине барабар. Буларга мисалдар 
келтирелик1. 

1. Накта ир. белгиси коюлган сөздөр төмөнкүлөрдөй болот: кушкана ир. 
«бойня», бул зки морфемадан турат: куш (гөш ир. «мясо», -кана (хона ир. 
«помещение»). Кодура ир. сөзү: код (худ «сам»), -ра (растани ир. «растение»), демек 
кодура, өзү чыккан эгин. Кирепул ир. (кире ир. «наем, прокат»), пул ир. («деньги»), 
демек кире тарткандын акысы. Душман ир. «враг», душ (дост ир. «друг»), -ман (ман 
ир. «змее»), демек «дос эмес, кас» деген мааниде. Аңкоо ир. (аң ир. «ум, разум») -коо 
(хоб ир. «сон»), демек «уйкулуу сезим». Датка ир. ист. «датха»: дат (дод ир. 
«правосудие»), -ха (хох ир. «истец, искатель»), демек «адилеттүүлүктү изденүүчү»; 
кошомат ир. «подхалимство»: кош (хуш ир. «жакшы») – о – о (ув ир. «жана»), -мат 
(мод ир. «успех, удача»), демек, «жакшы ийгиликти каалап жойпулануу», үч 
морфемадан турат.  Сөздүктө наристе то же, что арыста ир. деп берилген. Иран 
тилдеринде на- (не «приставка»), -ристе (ресида ир. «зрелый, дозревщий), демек 
«өсүп жетиле элек (бала)» дегенди билдирет.  Маяна ир. ист. «заработная плата, 
жалование» деп берилген. Мунун этимосу: май ир. «месяц», мая ир. «капитал», -на 
афф. (-лык), демек маяна «айлык» деген эле сөз.  

2. Сөздүктө ир.-ар. белгиси коюлган сөздөргө мисал: кошубак ир.-ар. «весёлый, 
довольный» деп берилген: кош (хуш ир. «хороший»), убак (вакт ар. «время»), демек 
«жакшы убакта» келипсиз деген эле сөз. Кемпай «простак», кем ир. «мало», -пай, пах, 
баха ар. «цена», ошентип «кем баа, акылы кыска, кем адам» деген мааниде. Кыргызча 
жек жаат деген сөз да ир. -ар. белгисин талап кылат: жек (йек ир. «один»), -жаат 
(жахид ар. «сторонник»), демек «бир тараптагылар» деген мааниде. Мындай 
сөздөрдүн саны – 39. 

3. Ир. -кырг. белгисин талап кылган сөздөр төмөнкүдөй болот: сөздүктө жекте 
деген сөз «ненавидеть, презирать» деп которулган. Бул сөз эки морфемадан турат: 
жек (як ир. «жалгыз, бир»), -те (-ла кырг. афф.). Демек, жекте «жалгызсынт» деген 
мааниде. Бул сөзгө: жеке «в одиночку», жекеле, жекелик, жекече, жекечил, жеки, 
жекир, жексен, жекчил деген сөздөр уңгулаш болот. Сөздүктө керең ир. «глухой» 

1 Тамганын жетишсиздигинен ар., ир., таж., монг., б монг., ж. б. мисалдары кыргызча терилет. 
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деп которулган. Бул сөздө эки морфема бар: кер (кьар ир. «глухой»), -ең (аң кирг. 
«сознание, мысли»), демек керең «сезими дүлөй» деген сөз болуп чыгат. Мындай ир. 
-кирг. белгисин талап кылган сөздөр – 882. 

4. Кирг. -ир. белгисин талап кыла турган сөздөргө мисал келтирели. Сөздүктө 
дөөпөрөс ир. «простак» деп которулган. Мында эки морфема бар: дөө (түрк 
тилдеринде дев «великан»), -перес (параст ир. «поклоняться, почитать»), демек 
дөөпөрөс, дөөпөрөс «түшүнүгү дөөнүкүндөй» деген мааниде. Ушул сөзгө: дөөдүр, 
дөөсүн, дөгүрсү, дөөкөр дегендер уңгулаш келет. Кыргызда деңкана, деңгене ир. 
этн. «угощение в складчину; для которого покупается овца» деп которулган. Мунун 
морфемалары: дең (тең «ровный» төл  сөз), -кана (хона ир. «помещение»), акчасын 
теп чыгарып, бир үйдө чогулуп жечү тамак, демек деңкана кирг. -ир. Белгисин талап 
кылат. Мындай сөздөр – 108. 

Кыргыз лексикасында иран тилдеринен алынган сөздөр аз эмес. Биздин 
замандын башында енисейлик түрк тайпалары менен согдияндар (согдак 
«согдийцы»), тибеттиктер (Түпүт «Тибет»), тажиктер (тезик Тоң, 45) ж. б. элдердин 
карым-катышы бар экендигине күмөндүүлүк жок, буга Күлтегин менен Тонукүк 
эскерткичтери күбө болот1. Кыргыз тилиндеги иран сөздөрү жөнүндө К. К. Юдахин 
мындай деген. «Иран сөздөрүнүн бардыгынын түпкү чыккан булагы персиялык деп 
көрсөтүүгө биз адат алып кеткенбиз. Мисалы: менин «Кыргызча-орусча сөздүгүмдө» 
башка тилдерден кирген сөздөр кезиккен кезде ал сөздөрдүн кайсыл тилден 
экендиги көрсөтүлгөн. Башка тилдерден кирген сөздөрдүн түпкү чыккан тегин 
белгилөөдө мен адат болуп калган ката жол менен кеткем. Ошондуктан, шаар 
«город», бак «сад», шак «ветвы» деген ж. б. көп сөздөр персиялык деп белгиленген. 

Кыргыздар качан персиялыктар менен катнаш болуп турушкан жана кыргыз 
тили фарсы тилинде жазылган китептердин таасири астында боло алды беле? деген 
суроону берүүгө болот. Парсылар менен кыргыздар эч качан тикеден-тике катышта 
болгон эмес. Персиялык китептерди болсо бирин-серинн гана кишилер түшүнө алышкан. 
Эгер кыргыздар ирандык маданияттан дагы бир нерсени алышкан болсо, анда ал 
маданият биздики, Орто Азиялыктардыкы, ал тажиктердин жана алардын ата-
бабаларынын маданияты. Өзбектер менен казактар жөнүндө да ушунун эле өзүн 
айтууга болот. 

Демек, Орто Азиялык түрк тилдериндеги ирандык лексикалык элементтердин 
негизги массасы дегеле парсылардан эмес. Орто Азиянын ирандык элдеринен, 
биринчи кезекте тажиктерден алынган. Бул жагынан түркмөндөр өзгөчө абалда 
турушат. Анткени түркмөндөр эчаккы замандан тартып эле парсылар менен 
катнашта болушкан»2 – дейт. Бул пикир азыркыга салыштырганда туура, бирок 
ошол өткөн доордогу тажик менен өзбектердин негизин түзгөн тайпалардын тили 
өзүнө тектеш уруу, тайпалардан көп ажыраган эмес. Ошондой эле түркмөндөр менен 
персиялыктар ж. б. элдердин азыркы тили байыркыдай эмес. Байыркы иран калкына 
коңшу жашаган түрк тайпалары менен, түрк калкына кошуна жашаган иран 
тайпаларынын өз ара тилдик карым-катышы болбосо, ал тилдер азыркыдай улуттук 
тилге өсүп жетилмек эмес. Тектеш диалектилердин өзүнчө тил болушуна элдик 
союздун түзүлүшү негиз болот. Тектеш тилдер ошентип пайда болгон. Байыркы 
өзбек, кыргыз тайпаларынын таасири болбосо, азыркы тажик тили; ошондой эле, 
байыркы тажик тайпаларынын тилдик таасири болбосо, өзбек тили азыркысындай 
болмок эмес. Тектеш эмес тилдердин таасирлери түрдүү аймакта түрдүүчө 
болушунан келип, байыркы баба тил улам акырындап өзгөрүлүп отуруп, ушул 
абалга жеткен. Кыргыз тилиңдеги иран сөздөрүн талдоо үчүн тажик тилине 

1 С. Е. М а л о в. Памятники древнетюркской письменности. М.–Л., 1951. 
2 К. К. Ю д а х и н. О киргизском термине акын. Академику В. А. Гордлевскому к к его семидесятипятилетию, сборник 

статей. М., 1953, 328-бет. 
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салыштыруу түшүнүүгө жеңил болот. 
Сөздөрдүн бир тилден экинчи тилдерге өтүшү үчүн адегенде ошол элдердин 

таасир кыла турган маданий, же экономикалык фактору болуу керек. Мына ошол 
факторлор лексикадан байкалат. Пекарский: «Тайпанын тили дегенибиз – ал бүткүл 
тушунун көрсөтүлүшү, ал музей, анда ал тайпанын жана жогорку даражадагы акыл 
турмушунун бардык чогултулган»1 – дейт. Кыргыз тилине өздөштүрүлгөн чет 
өздөрдүн лексикалык маанисин талдасак, ошол элдердин маданий таасирин 
тааныган болобуз. Кыргыз тилиндеги иран сөздөрүнүн түшүнүк мааниси араб 
сөздөрүнөн башкача, тажик тилиндеги түрк сөздөрүнүн түшүнүк мааниси дагы бир 
башкача маданиятты баяндап турат. 

Кыргыз тилине кирген иран сөздөрүн тажик тилине, тажик тилиндеги түрк 
сөздөрүн кыргыз тилине салыштырсак, ал сөздөр негизинен эне тилдин тыбыштык 
үлгүсүнө салынып отурганын көрөбүз. Мисалы: кыргызча бөдөнө «перепелка», 
тажик тилинде бедона «перепел», кыргызча беде «клевер», тажикче беда «сухой 
клевер, сено»2. Ушундай эле кыргызча маки «перочинный нож», тажикче поку 
«бритва» ж. б. Ошентип, сөздөр кээде маани жактан да өзгөртүлүп отурат. Булардын 
кайсынысы туура? Ар бир тилдин өзүнүкү өзүнө туура. Мисалы, кыргыз тилине 
алынган айрым сөздөрдүн семантикалык мааниси тажик тилине окшобойт. 
Салыштырып көргүлө: 

 

Кыргызча мааниси тажикче мааниси 

чарбак огород чарбог сад, парк 
тасмал скатерть дастмол тряпка, салфетка 
чыны пиала чини фарфоровый 
күлчө лапша кулча круглая лепешка 
март щедрый мард мужчина 

 
Эми мындай сөздөрдүн лексикалык маанисин, же тыбыштык турпатын бирдей 

кылып, оңдоп сүйлөй албайбыз Анткени сөздүн турпаты менен мазмуну ар бир 
тилдин өзүндө гана такталат. 

Кабыл алынган чет сөздөр кабыл алган элдин түшүнүгүнө жараша жумшалат. 
Кыргыз тилиндеги иран тилинен алынган сөздөрдүн бардыгы кыргыз тилинин 
үлгүсүнө салынса; ошондой эле, тажик тилиндеги түрк сөздөрү тажик тилинин 
үлгүсүнө салынат. Мисалы кыргыз тилиндеги иран сөздөрүн тажик тилине 
салыштырып көрөлү: 

Курал-жарак, буюмдардын аттары: кыргызча килем «ковер» (тажикче гилем), 
тапанча «пистолет» (таппонча), найза «копье» (найза), кемер «ременный пояс» 
(кьамар «поясница, талия»), тукаба «плюш» (духоба «сорт бархата»), байтаба 
«портянки» (пайтоба «портянки, обмотки»), кулпу «замок» (кулф), парда 
«занавеска» (парда), мылтык «ружье» (милтик) ж. б. 

Металлдар, буюмдар ж. б. маанидеги сөздөр: болот (пулод), дилде (тилло), 
сымап (симоб), шише (шиша), сүнбе (сунба) ж. б. 

Багбанчылыкка байланыштуу сөздөр: дарак (дарахт), мөмө (мева), мисте 
(писта), шабдалы (шафтолу), мейиз (маиз), пилла, косек, пакал ж. б. 

Жашылча, тамак-ашка байланыш сөздөр: муруч (мурч), мао таба (мастоба), 
палоо (палов), көкнар (кухнар) ж. б. 

Жан-жаныбар, курт-кумурска, чымын-чиркей аттары: маша (поша), мите 

1 Э. К. П е к а р с к и й. Словарь якутского языка,  том II, 1959. 
2 Экинчи морфемасы –на «куш»: турна, соно, бөдөнө. 
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(митта), маймыл (маймун), короз (курус), келемиш (калламуш), пил (фил) ж. б. 
Үй-курулуш, буюм аттары: шыйпаң (шипонг), дарыкана (дорухона), зындан 

(зиндон), кербен (карбон), напас (кафос), балакана (балохона) ж. б. 
Соода-сатыкка байланыштуу сөздөр: тараза (тароза), динар (динор), арзан 

(арзон), бул (пул) ж. б. 
Диний түшүнүккө байланыштуу сөздөр: бейиш (бекишт), пери (пари), бешене 

(пешона), куптан (хуфтон), орозо (руза), пайгамбар (пайгамбар), аптээк (хафтияк), 
эшен (эшон), багымдат (бомдод), тозок (дузак) ж. б.  

Өнөр кесипчиликке, окуу ишине байланыштуу сөздөр: уста (усто), устат 
(устод), зергер (заргар), шекирт (шогирд), акын (охунд), кагаз (когаз), дастан 
(достан) ж. б. 

Медициналык түшүнүктөрдөн: ылаң (ланг), шал (шол), кер (кьар), заар (захр), 
чардары (чардору), мумуя (мумие), күчала (кучола), дарт (дорд) ж. б. 

Абстракттуу маанидеги сөздөрдөн: майдан (майдон), аптаба (афтоба), күбө 
(гувак), мээр (мехр), ашына (ошна), беймаза (бемоза), балбан (полван) ж. б. 

Сын атоочтордон: начар (начор), дейди (дайду), бечара (бечора), келте 
(кьалта), дурус (дуруст), майда, балит, секин, чеки, капа, күмөн, ж. б.  

Ат атоочтордон: ар «хер», кем «кьам», куду «худи», эч «хеч», ж. б.  
Сан атоочтордон: чейрек, жеке, чар тарап, чилде, эгер, жагине ж. б. Мындай 

сөздөр кыргыз тилинде төл  сөздүн үлгүсүнө салынса, өзбек тилинде тажикчеси 
колдонулат. 

Иран тилдеринен алынган сөздөрдүн туюнтмасы адам коомунун жогорку 
баскычында пайда болгон түшүнүктөр сыяктанып турат. 

Тажик тилиндеги түрк сөздөрү тажик тилинин тыбыштык үлгүсүнө 
салынган. Мисалы: ароба (кыргызча араба), булгори (булгары), зинчир (чынжыр), 
кема (кеме), кишан (кишен), узангу (үзөңгү), камчин (камчы), килич (кылыч), каик 
(кайык), ашкаду (аш кабак), букка (бука), сарка (серке), той (тай), чумчук (чымчык), 
гоз (каз «гуси»), куя (күбө «моль»), киргий (кыргый), кучкор (кочкор), елим (желим), 
челе (желе) ж. б. 

Тажик тилине түрк тилдеринен алынган сөздөр мааниси жагынан көчмөн 
турмуштагы мал чарба, тууганчылык ж. б. терминдер экенин көрөбүз. Мисалы: 
тууганчылык терминдерден: авсун абысын), ука (үкө), таго (тага), оим (айым), 
кудо (куда), йеңе (жеңе), келин, кайни, боча (бажа) ж. б.  

Мал чарбачылык, ырым-жырым терминдеринен: абул (айыл), кубкори 
(көкпөрү), пойга (байге), улок (улак), байтал, кулун, кунан, тибит (тыбыт), яра 
(жара), чечак (чечек), иситмо (ысытма), эм, эмчи ж. б.  

Курал-жарак, металл буюмдарынын аттары: айбалта (ай бала), таёк (таяк), 
тукмок (токмок), калкон (калкан), килич (кылыч), чуян (чоюн), кургошум 
(коргошун) ж. б. 

Үй буюм, кийим-кечек аттарынан: болга (балка), кайрок (кайрак) тузок 
(тузак), кандир (кендир), курпача (көрпөчө), чела (желе), чаноч (чанач), чорук 
(чарык), калпок (калпак), чапон (чапан), тин (тыйын) ж. б. 

Жан-жаныбар, кумурска, чиркей, алардын дене түзүлүш ж. б. аттардан: 
бургут (бүркүт), каклик (кекилик), така (теке), гунан (ккунан), букок (богок), кабок 
(кабак), ён (жон), каро курд (кара курт) ж. б. 

Тамак-аш, дары-дармек ж. б. аттарынан: айрон (айран), буза (бозо), талкон 
(талкан), каймок (каймак), курут (курут), катик, безгек учук, молай, тилмоч, элчи, 
хан ж. б. 

Чөп, дарак ж. б. түшүнүктөр: кучат (көчөт), саримсок (сармысак), курмак 
(күрмөк), байчечак, камиш, арча, чукур, кишлок, сурма, упа ж. б.  

Ар кандай түшүнүк, абстракттуу маанидеги ж. б сөздөр: жигит, күчман (көчмөн), 
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тугун (түйүн), кушун (кошун), улча (олжо), угай (өгөй), кисир (кысыр), йорга 
(жорго), дооул ж. б. сөздөр түрк тилинин мал чарба, тууганчылык, 
административдик ж. б. терминдерге бай экендигин баяндайт. 

Тажик тилиндеги кээ бир түркизмдер, мисалы: савсар (суусар), совлик (соолук), 
ёваш (жоош), елка (желке), киров (кыроо), ясаул (жасоол), аргамжин (аргамжы), катирмо 
(катырма), -мо (момо) ж. б. Ошол контакт болгон кездеги сөздүн фонетикасын көрсөтүп 
турса; айрым сөздөрдүн мазмуну ошол өткөндөгү семантикалык маанисин сактап 
калган. Салыштырып көргүлө. 

 

Кыргызча мааниси тажикче мааниси 

коргон 
сарай 
жарма 
ордо 
көрпө 

загон для овец 
 скотный двор  
похлебка 
 игра в альчики  
купайка 

кургон 
сарой 
ярма 
орда 
курпа 

крепость 
дворец 
крупа 
ставка 
одеяло 

 
 
Мындай сөздөрдүн чыныгы мааниси (этимосу) тажик тилинде туура 

сакталышы, бул сөздөрдүн байыркы убакта алынгандыгын ырастайт. 
Тажик жана кыргыз тилдеринде параллел колдонулган араб сөздөрүнүн 

түшүнүк мааниси төмөнкүдөй: 
Динге байланыштуу архаизмдер: тажикче салавод (кыргызча салабат), 

тажикче охират (кыргызча акырет); чаноза (жаназа), чаннат (жаннат), киёмат 
(кыямат), калпа, касам, шариат, купта, сура, садага, мазар, кепин, иман, дуба, азан, 
ажал, арбак ж. б. 

Жазуу, окуу, тарбия ишине тиешелүү терминдер (кыргызчасы): медиресе, 
алиппе, адабият, дарыс, маданият, мугалим, мударис, нуска, сабат, тамсил, макала, 
саясат, тарых, казал, макал, касыйда, имла, арип ж. б. 

Эски коомдук түзүлүшкө тиешелүү кесипчилик терминдер: ажы, аким, өкүл, 
амир, молдо, эшен, калпа, сопу, вазир, аскер, желдет ж. б. 

Диндик ырым-жырым, майрамдарга байланыштуу сөздөр: курбан айт, лазат, 
сүннөт, укук, идара, зикир, ажына, табыт, үрп (адат), дөөлөт, шарт, амыр ж. б. 

Азык-түлүк терминдеринен: халба, кант, камыр, даам, набат, асел ж. б. 
Буюмдардын же заттардын аттары: мүлк, мыскал, маасы, макмал, мата, 

сандык, тандыр, казына, кына, атыр, жакут ж. б. 
Жаратылыштагы кубулуштардын, жан-жаныбарлардын аттары: табият, 

чынар, аба, айбан, айбанат, зилзала, дүйнө ж. б. 
Заттардын белгилерин, сапатын билдирген сөздөр: зулум, кадыр, карып, 

мүдүр, балакат, бакыр, сапат, саламат, акыл, адил, асыл, капыр ж. б. 
Абалды, аракетти, мезгилди билдирген сөздөр: ыктыяр, ыпылас, ылаажы, 

араз, азат, аракет, куса, жетим, маскара, кесел, убакыт, гасыр, заман, доор ж. б. 
Сын атоочтон жасалган абстракттуу зат атоочтор: эзели, таалим, жамал, 

мурат, кадимки, асылы, ылазым ж. б. 
Абстракттуу маанидеги заттардан: убада, каар, доомат, мүдөө, залал, акыр, 

арам, кубат, калет, акыйкат, этиет, шерик, купуя, касиет, кабар, өмүр, таасир ж. б. 
Кыскасы, кыргыз тилинде учуратылган араб сөздөрүнүн дээрлик бардыгы 

тажик тилинде кездешет. Бул жагына караганда араб сөздөрү кыргыз тилине тажик, 
өзбек ж. б. элдер аркылуу киргенин далилдейт. Араб тилинен кирген сөздөрдүн 
бардыгы зат атоочтор, же субстантивация маанисинде колдонулган сын атоочтор. 

Араб тилинин таасиринде пайда болгон кыргыз ысымдарынын семантикасын 
араб тилинен табууга болот. Мисалы: Абакир (кишинин аты), арабча мааниси 
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«кенже»; Азымат «жыш токой», Муктар «тандалма», Халил «сүйкүмдүү», Акмат 
«даңаза», Аким «башкаруучу», Жамил «сулуу», Жамал «сулуулук», Рафик «курдаш», 
Расул «өкүл», Зуура «Чолпон», Самар «кечки аңгеме», Шамшы «күнөстүү», Шарип 
«белгилүү, адил», Садык «курбу», Саадат «кут, ырыс», Сакып «жолдош», Фердоуси 
«райский», Фарида «бермет», Азиз «кымбаттуу», Мажид «белгилүү, даңктуу», Латифа 
«белек», Карим «март», Касым «сүйкүмдүү», Арун «булбул» ж. б. 

Кыскасы, тил коомдун бардык мезгилинде элдин бүт тарыхын, ички жана 
тышкы маселесин өзүнө тиркеп отурат. 

Ар бир тилдин өзүнчөлүгү бар. Чет тилдерден алынган сөздөр негизинен 
тилдин ошол өздүк турпатына салынат. Ошентип, сөз бир тилден экинчи тилге, 
экинчиден үчүнчү тилге өткөн сайын, сөз кабыл алган тилдин керегине жараша 
турпаты менен мазмуну өзгөрүлүп отурат. Натыйжада, ошентип, бир сөздөн бир 
канча варианттар пайда болот. 

 
 

АРАБ ТИЛИНЕН АЛЫНГАН СӨЗДӨР 
 
К. К. Юдахиндин «Кыргызча-орусча сөздүгүндө» араб тилинин таасиринде пайда 

болгон сөздөр –2177, бул сөздүктүн 5,57% барабар. Кыргыз ысымдарында да араб 
сөздөрү көп кездешет. 

Түрк калкына, анын ичинде Кыргызстанда араб тилинин лексикасы менен 
ислам дини X–XI кылымдарда эле тарала баштаган деп болжоо керек. Буга 
Баласагунда туулган (азыркы Токмок калаасынын түштүк тарабында) хас хажиб 
«настоящий придворный камергер» деген наам алган Юсуптун 1069-жылы жазган 
«Кутадгу билик» аттуу дидактикалык дастаны күбө болот. Анын бул чыгармасы дин 
сөзү менен башталат. Тексттин өзүндө: вазир, вилайет, ва, вафасыз, давлет, халк, 
хурмат, худрет, сафар, сабр, маруват, задал, залим, лекин, китаб, хаким, халал, хажиб, 
хас, гайат, бейт, лафс, фазул, жуваб, маглум, малик, ахыр ж. б. сыяктуу араб тилинен 
кирген сөздөр токсон төрт1 Махмуд Кашгари да өзүнүн «Диван лугат ит-түрк» деген 
чыгармасын жазганда араб сөздөрүн пайдаланбай таза түрк сөздөрүн колдонууга 
аракет жасаганын билдирет. Бул дагы ошол XI кылымда түрк тайпаларына араб 
тилинин лексикалык таасири бар экендигин ырастайт. Махмут менен Юсуптун 
жазган дастандарын лексикалык жана фонетикалык жагынан талдасак, өзбек 
тилинен да кыргыз тилине көп жакын экендиги байкалып турат. М. Кашгари ал 
«сөздүгүн» азыркы Токмок калаасы турган жерде жазып бүткөн. Ошол сөздүктүн 
тилин талдап изилдесек ал убактагы түрк тилдеринин диалектиси бир-бирине 
азыркыдан көп жакын экендиги оңой байкалат.  

Араб тили генеалогия жагынан  семит тилдерине жатат. Типологиялык жагынан 
филективдүү тил, кыргыз тилине жакындыгы жок. Мисалы илим деген сөздүн 
уңгусу «хлм», ушул уңгудан пайда болгон араб тилинде көп сөздөр бар, жогорку 
таблицаны караңыз2. 

Араб тили филективдүү тил болгондуктан андагы сөздөрдү морфемаларга 
ажыратуу кыргыз тилиндегидей эмес. Мисалы китеп, мектеп ар. тилинен алынган 
сөздөр; булардын уңгусу «ктб» үч тыбыштан турат. Ушул «негизден» жасалган араб 
тилинде жыйырмадан ашык сөз бар. Алар: китаб, катиб, кутуб, китаба, китаби, катб, 
кутб, кутуби, кутаиб, катиба, мукатиб, мукатаба, муктаби, миктаб, мактаб, мактаба, 

1 Э. Н. Наджип. Современный уйгурский язык. М., 1960, 18-бет. 
2 Жазууга тамга жетишсиз болгондуктан, транскрипция шарттуу түрдө берилди. 
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мактуб, мактуби ж. б. Булардын ичинен кыргыз тилине алынган эки гана сөз бар. 
Булар мектеп менен китеп, азыркы кыргыз тили менен араб тилдеринде бирдей тең 
колдонулган лексикалык параллел болушат. 

 

 
Араб тили семит тилдеринин түштүк бутагына кирет. Азыркы араб 

мамлекеттери: Ирак, Сирия, Ливан, Сомали, Иордания, Йемен, Судан, Ливия, Тунис, 
Алжир,  Марокко,  Саудов  Аравиясы  жана Бириккен Араб Республикасы, Мовретан 
ж. б. араб тилинде сүйлөгөн эл болжол менен жүз кырк миллиондон ашат. 

Тарыхы жактан араб тили: байыркы араб тили, классикалык араб тили, жаңы 
араб тилдери болуп үч доорго бөлүнөт. Байыркы араб тили III–V кылымдагы жазуу 
эстеликтеринде сакталган. Классикалык араб тилинин өсүп, жетилген доору VII–IX 
кылымдарга туура келет. Бул убакта жазылган араб тилиндеги адабий мурастар ото 
көп. Классикалык адабий тил өз учурунда Жакынкы Чыгыштагы жана Орто 
Азиядагы элдердин тилине таасирин тийгизе алды. 

арабча транск. кыргызча мааниси 
 

 

 
халим  

тахлим  

халам  

халами  

халимийа 

 халлам 

 халам 

 халлама 

 хилм 

 хилми 

 мутахлим  

мухалим  

мухаллам 

 мухаллима  

махлум 

 махлумат 

 махлумийа 

 халуна  

ихлан  

халанийа 

 

 
аалым 
 
таалим 
 
аалам 
 
    – 
 
    –  
 
    – 
 
    – 
 
     – 
 
илим 
 
илимий 
 
мутаалим 
 
мугалим 
 
    – 
 
мугалима 
 
маалым 
 
маалымат 
 
 – 
 
– 
 
– 
 
– 
 

 
ученый, знающий  

учения, обучение  

свет, вселенная  

всемирный, мировой     

учённость 

всеведущий, знающий  

знак, метка 

выдающийся, учёный 

знание, наука  

научный 

учащийся, ученик 

учитель 

образованый 

учительница 

известный  

информация 

осведомлеиность 

быть известным 

публикация 

публичность ж. б. 
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Кыргыз тилине араб сөздөрү бул эки элдин тике карым-катышы аркасында эмес 
коңшу тилдер аркылуу, жана аз да болсо, адабий чыгармалардан келип жетти. 
Түндүк диалектиге караганда түштүк-чыгыш, түндүк-батыш кыргыздардын 
речинде, айрыкча, ономастикасында араб, иран элементтери көп. Сөздүктө южн. 
белгиси коюлган сөздөрдүн көпчүлүгү араб, Иран тилдеринен кирген. 

Г. Садвакасов Казакстандагы уйгурлардын тилине караганда Фергана 
өрөөнүндө жашаган уйгур диалектисинде араб, иран элементтери көп  экендигин 
белгилеп мындай дейт: «Эгер ферганалык говордун лексикалык составын анын 
келип чыгышы жагынан алып карай турган болсок, анда биз мына бул 
төмөндөгүлөрдү көрөбүз: нагыз уйгур (же жалпы түрк) сөздөрү анда 60%; калганы 
40%: иран (16%), араб (12%), кытай (1%), орус (6%) жана өзбек (5%) тилдеринен 
кирген»1. Ушу сыяктуу түштүк кыргыздардын речинде араб, иран элементтери 
басымдуу келет. 

Кыргыз тилиндеги араб элементтерин изилдөө максатында Арабча-орусча, 
Орусча-арабча2 сөздүктөрдөн тилдеги антрапонимикалык сөздөр – 14. 
Интернационалдык сөздөр – 102. Накта араб сөздөрү – 244, иран сөздөрү – 116, араб 
тилиндеги түрк сөздөрү – 91 болуп чыкты. Албетте бул эки тилдеги параллелдерди 
атайын изилдеген адистер болсо, мындан да көп сөз табышы ыктымал.  

Араб тилинин фонемалык составы кыргыз тилине окшобойт. Кыргыз тилинде 
үндүүлөр – 14, үнсүздөр – 25; араб тилинде үндүүлөр – үчөө (а, и, у); үнсүздөрү – 28. 
Буларды белгилөө үчүн 28 тамга алынган. 

Араб жазуусу ылдам жазууга негизделген. Ошондуктан, тамгалары бири-бирине 
кошулуп жазылганда баштапкы толук түрүн кыскартат. Айрым тамгалар оң жагына 
кошулуп жазылса, сол жагына кошулбайт. Көпчүлүгү ылайык келген тарабына 
кошула берет. Тамгалардын мындай жазылышы байыркы араб тилинин 
фонетикасына негизделген. Сөздөрдүн окулушу менен жазылышы оңдон солду 
карата жүргүзүлөт. Мындай багытта жазуунун да оңтойлуу жактары көп. Араб 
алфавитин № 3 таблицадан караңыз. 

Араб алфавити үнсүз тамгаларга негизделген. Басым түшкөн жайда гана 
созулма а, у, и тамгалары жазылбаса, булардын кыска түрлөрү көп жазылбайт. Үнсүз 
тамгаларга үндүүлөрдү кошуп окуй турган белгилери «харакеттери» бар. Алар окуу 
китептеринде, сөздүктөрдө колдонулбаса, демейки жазууда кереги болбойт. Мына 
ошол «харакеттер»: 

 
⍘ – забар (фахта) – ичке а тыбышын билдирет. 

 ?? – зир (кесра) – ичке и тыбышын билдирет. 

– пиш (дамма)– эринчил у тыбышын билдирет. 

º – сукун – үнсүздөн сон, үндүү жок экенин билдирет. 

⍹ – ташдид – кош үнсүздү (геминаты) билдирет. 

  ≃  – мадде – сөз башындагы алифтин башына коюлуп, а тыбышы катарында 

 1 Г о ж а х м е д  С а д в а к а с о в .  Язык уйгуров Ферганской долины и проблемы взаимодействия уйгурских и узбекских 
диалектов, Алма-Ата, 1972, 40-бет. 

2 В. М. Б о р и с о в. Русско-арабский словарь. М., 1967. 
  К. Б а р а н о в .  Арабско-русский словарь, том I., II. М.,1970. 
  В. М. Б е л к и н .  Карманый арабско-русский словарь, М., 1970. 
 Г.  Ш. Ш а р б а т о в а .  Карманный русско-арабский словарь, М., 1968. 
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окууну талап кылат. 
Араб тилинде 28 тамга, үнсүздөрдүн бардыгы жөнөкөй. Кыргыз тилине 

салыштырганда араб тилинде х тыбышынан – З, с тыбышынан – З, д тыбышынан – 2, 
з тыбышынан – 3, т тыбышынан – 2, г тыбышынан – 2, к тыбышынан – 2 фонема бар. 
Булар кыргыз тилинде бир тыбыштай сезилет (Араб сөздөрүнүн өздөштүрүлүшү 
деген теманы караңыз). 

К. К. Юдахиндин сөздүгү боюнча алганда ар. белгиси коюлган сөздөр – 958; ар.-
ир. белгиси коюлган сөздөр – 103; ушул араб тилинен алынган сөздөргө кыргыз 
тилинин курандылары жалгануу менен жасалган сөздөр – 1115; бардыгын 
кошкондо 2177 сөз, бул сөздүктүн 5,75%ине барабар. Араб сөздөрүнүн негизинде 
кыргыз тилинде жасалган туунду сөздөрдү араб сөздөрүнүн катарына кошуу 
керекпи же кошуунун кереги жокпу? Бул жөнүндө түркологияда эки пикир бар. 
Көпчүлүктүн пикири боюнча араб сөздөрүнүн негизинде пайда болгон туунду 
лексика чет сөз катарында эсептелүүгө тийиш эмес десе, А. К. Боровков менен X. А. 
Махрус эсептелүүгө тийиш дейт1. Кийинки көз карашка кошулабыз. Анткени уңгу 
болмоюнча туунду сөз болбойт. Сөздүктөгү араб сөздөрүнүн статистикасын № 4 
таблицадан караңыз. 

Таблицада ч менен башталган араб сөздөрү жок, анткени араб тилинде бул 
тыбыш жок. Й менен башталган сөздөр кыргызча ж түрүндө өздөштүрүлгөн. 
Үнсүздөрүнө бирден мисал келтирели: арабча мудир (кыргызча директор), амир 
(эмир), нухта (нокот), нусха (нуска), лазым (ылазым), имла (ымыла), рахад (ыракат), 
давр (доор), йакут (жакут), байт (бейит), адаб (адеп), даре (дарыс), махсод (максат), 
йетим (жетим), йакут (жакут), майуб (майып). 

Араб тилинде бар, кыргыз тилинде жок тыбыштар жөнөкөйлөштүрүлгөн: ариза 
(арыз),кади (казн), зикр (зикир).залм (залым), вакил (өкүл), такя (такыя), талаб 
(талап), асл (асыл), сурат (сүрөт), сифат (сыпат), фикр (бикир), фаида (пайда), харам 
(арам), хукмед (өкмөт), хава (аба), хабар (кабар) ж. б. 

Түрк тилдерине мүнөздүү болбогон тамгалар алфавитке кошулган эмес2. Булар 
жөнүндө кыргыз жазуу тарыхын караңыз3. Араб тилинде бар, кыргыз тилинде жок 
тыбыштар жөнөкөйлөштүрүлүп алынган. 

Араб тилинде үндүү фонемалары үчөө, алар жанаша турган үнсүздөргө карап 
өзгөрүлөт, бирок өзгөрүлгөн варианты өзүнчө тамга менен белгиленбейт. 
Үнсүздөргө катар келгенде алифун (а), йаун (и), вавун (у) тамгаларынын астына 
кесра, же үстүнө фатха белгилери коюлса, басым түшүрүлүп, созулуңку окулат4. 
Йаун мекен вавун үндүү тамгалардан кийин жазылса, дифтонг катарында окулат. 

Араб тилиндеги үндүүлөр кыргыз тилинде сингармонияга салынат. Мисалы, 
салыштырып окугула: 

 

арабчасы кыргызчасы 

мулла, васиат, хукмат, 
вакил, дукан, мудир 
мункин, барака, хасил 
фаил, мирза д. у. с. 
а, и, у 

молдо, осуят, өкмөт 
өкүл, дүкөн, мүдүр 
мүмкүн, береке, асыл 
пейил, мырза ж. б. 
а, и, ы, е, о, ө, у, ү 

 
Таблицадагы мисалдарга караганда, араб тилиндеги үч (а, и, у) үндүү кыргыз 

тилинде 8 үндүүгө туура келди. Мунун себебин табуу үчүн араб тилиндеги 

1 Г. Б е р д и е в а .  Арабские заимствование в таджикском языке, (автореферат канд. дисс.), Душанбе, 1969, 6-бет. 
2 Т. Н. К а р ы Н и я з о в. Вопросы старой и новой узбекской письменности. Ташкент, 1940, 12-бет. 
3 К. Д ы й к а н о в ,  С .  К у д а й б е р г е н о в ,  Ю .  Я н ш а н с и н ,  Кыргыз жазуусунун тарыхынан, Фрунзе, 1958. 
4 А. А. К о б а  л е в ,  Г .  Ш .  Ш а р б а т о .  Учебник арабского языка.  М., 1968, 28-бет. 
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үндүүлөрдүн кыргыз тилине туш келишин байкап көрөлү. 
Араб тилинде үндүүлөр жоон үнсүздөр менен жоон, ичке үнсүздөр менен ичке 

угулат. Үндүүлөрдүн табияты үнсүздөргө негизделген, бирок андай варианты 
жазууда өзүнчө тамга менен белгиленбейт. Араб сөздөрү кыргыз тилинде 
сингармонияга багындырылат. Маселен арабча зат, шарт, жамал ж. б. кыргызча да 
ушундай.  Ал эми арабча: шакь (кыргызча шек), арабча сабаб (себеп), хасил (эсил), 
хазали (эсили) ж. б. Мында араб тилиндеги «а» кыргыз тилинде бирде «а», бирде «э» 
тыбышына туура келди. Арабча дин, жин, мажилис ж. б. кыргыз тилинде да 
ошондой: бирок арабча: сирр (кыргызча сыр «тайна»), жинис (жыныс), кирмиз 
(кырмызы) ж. б. Бул мисалдарга караганда артчыл к, х, й тыбыштардын катарында 
«и» тыбышы жоон айтылып, кыргыз тилинде «ы» фонемасына, ичке үнсүздөр менен 
айтылса ичке угулуп «и» тыбышына туура келет. Арабча булбул, хукук (укук), 
кудрад (кудурет) ж. б. деген сөздөрдөгү у, кыргыз тилинде да у. Ал эми: арабча нукат 
(кыргызча нокот «точка»), сувал (совол «вопрос»), васийат (осуят) ж. б. Бул 
мисалдарга караганда араб тилиндеги «у» кыргыз тилине бирде «у», бирде «о» 
тыбышына туура келет, себеби мында биринчи муундагы «у» экинчи муундагы кең 
үндүүлөрдүн таасиринде «о» тыбышына айланып кетти. 

Сингармониянын таасири астында «у» тыбышы эринсиз үндүүгө айланышы 
ыктымал. Мисалы: арабча кубла, кыргызча кыбыла; арабча мусала, кыргызча маселе 
ж. б. 

Ичке үнсүздөрдүн катарында келген жоон эриндүүлөр ичкертилет. Маселен 
арабча хукук (кыргызча укук), вокил (өкүл), хукумат (өкмөт), сурат (сүрөт), дуния 
(дүнүйө) ж. б. 

Үндүүлөр менен үнсүздөрдүн өз ара таасирлери – кыргыз тилинин үндөшүү 
закону, сингармониясы болуп саналат. 

Ичке үнсүздөрдүн катарында келген «у» кыргызча «ү» тыбышына айланат. 
Мисалы арабча хушр (үшүр), мудир (мүдүр), мумкин (мүмкүн), дуния (дүнүйө), сурат 
(сүрөт) ж. б. 

Бул жердеги «у» экинчи муундагы «и» тыбышынын таасиринде «ү» тыбышына 
өтүп, сингармония боюнча үндөшүп жатат. Ошентип үндүүлөр сингармонияга 
багындырылат. Мисалы: хасилл (асыл), табиб (табып), лазим (ылазым), кабил 
(кабыл), жабир (жабыр) ж. б. 

Экинчи муундагы эрин үндүүлөр эринсиз үндүүнүн таасиринде ачык үндүүгө 
айланат.  Мисалы  арабча  залхум  (кыргызча алкым), табут (табыт), адиб (адеп) ж. б. 
Жогоруда келтирилген мисалдарды таблицага келтирсек, төмөнкүдөй болот. 

 

 
 
Бул таблицага караганда сингармониянын таасиринде араб тилиндеги үч үндүү 

(а, и, у) кыргыз тилинде 8 үндүүгө (а, э, ы, и, у, ү, о, ө) туура келди, үндөшүүгө 
салынды. 

Ар бир тилдин фонетикалык түзүлүшүндө үндүүлөр менен үнсүздөрдүн 
колдонулуш орду, айкалыш системасы бар. Мына ошол фонетикалык законго туура 
келбеген чет сөздөр кабыл алган тилдин үлгүсүнө салынат. Кыргыз тилинде 
ирегечил үнсүздөр сөз башында келбейт, андай сөздөр болсо алардын алдына 
келген үндүү кошулат. Мисалы: арабча лайык (кыргызча ылайык), лазим (ылазым),  
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рахат (ыракат), риза (ыразы), расми (ырасымы), рамазан (ырамазан) ж. б. 
 
Кыргыз тилинде жок үнсүздөрдүн алдында келгин үндүүлөр пайда болот; 

мисалы арабча вакт (убакыт), вада (убада) ж. б. 
Тыбыштык түспөлү башкача сөздөр жөнөкөйлөштүрүлүп, кыргыз сөздөрүнүн 

үлгүсүнө келтирилет. Анын төмөнкүдөй жолдору бар. Мисалы, арабча харф (арип), 
дарс (дарыс), сабр (сабыр), хилм (илим), хакл (акыл), халк (калк), хайб (айтып), зикр 
(зикир), амр (амыр), исм (ысым), мажлис (мажилис), кибла (кыбыла) ж. б. 

Мындай: рф, рс, бр, лм, кл, йб, кр, мр, см, жл, бл сыяктуу тыбыштык айкалыштар 
кыргыз тилинде болгон эмес. 

Араб тилинен алынган сөздөрдүн аягындагы айрым үнсүэдөр кыргыз тилинде 
айтылбай калат. Мисалы: арабча батинжан, кыргызча (батынжа), тамама (тамам), 
халвах, (халва) ж. б. Сөздөгү үнсүздөрдүн катар айтылышы кыргыз тилине ылаиык 
келбесе, алардын бири түшүрүлүп айтылат Мисалы: арабча масжид (мечит) махйуб 
(майып), кувват (кубат), кыймат (кымбат) ж. б. 

Сөз аягында «ж» тыбышынан кийин үндүү кошулат. Мисалы: каржы (жарж), ажы 
(хаж) ж. б. 

Сөздөгү дисгармониянын аралыгында бир данакер үнсүздүн кошулуп 
айтылышы мүмкүн. Мисалы: арабча касида (кыргызча касийда), тажриба 
(тажрыйба), имам (ыймам), натижа (натыйжа) ж. б. Бул жердеги «й» сөздүн 
үндөштүк тартибин сактоо үчүн керек кылынып жатат. 

 
 
Сингармонияга багындыруу 
 
Сингармония бир сөздө, же сөз менен мүчөнүн арасында, ошондой эле жеке 

морфемада болот. Сингармония – сөздөгү үндүүлөрдүн окшошуп айтылышы. Араб 
тилинен алынган эки муунду сөздөрдүн ичинде сингармонияга баш ийгени да, баш 
ийбегендери да бар. 

а) Сингармонияга туура келген сөздөрдүн жалпы саны – 621. аса, аман, азат (192 
сөз); дарыс, акыр, арыз (135); кызмат, кымбат, кыямат (75); кыдыр, кылым, сыйкыр 
(13). Мындай а–ы тыбыштары катышкан сөздөрдүн саны – 415. эзел, эсеп, бедел, 
береке (34 сөз); бейил, кепил, кесип, шерик (24); иле, кире, китеп, милдет (12); 
бикир, битир, зикир, ибилис (23). Мындай э –и тыбыштары катышкан сөздөрдүн 
саны–83, Бото, молдо, нокот (8); момун, окуя, олуя, осуят (8); булбул, дулдул, зулум, 
кусур (11); мындай о–у тыбыштары катышкан сөздөрдүн саны –28. 

ө+ө болгону бир сөз «өкмөт»; өкүм, өкүл, өмүр (3); дүйнө, мүдө, сүрө, үрпөт (14); 
мүмкүн, мүшкүл, үзүр, шүкүр (14). Мындай ө–ү тыбыштары катышкан сөздөрдүн 
жалпы саны – 32. Жума, кубат, кумар, куран, курман, мурас, мукам ж. б. Мындай 
сөздөр – 63. 

 
 
Дисгармониялык сөздөр 
 
Үндөшпөөчүлүк кыргыздын төл сөздөрүндө учуратылбайт. Араб тилинен 

алынган дисгармониялык сөздөр – 166. 
а+э: абзел, адеп, аскер (бардыгы 21 сөз): а+у: мажбур, мазмун, жакут (18 сөз); 

а+ү: макүрөө, макүрөөлүк (2 сөз); а+и: адис, адил, азиз, аския (76); ы+е: акырет, 
акыреттик (2); ы+у: болгону 1 сөз – дарылпунун (университет); ы+и: болгону I сөз 
(кайрыдин «иноверец» не мусульманин); о+а: овлад, опат, болгону (3 сөз); о+э: 
тобокел, болгону 1 сөз; о+и: озипа (вазифа), 1 сөз; у+э: кудурет, кусейин (кудрад, 
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кусайин), болгону 2 сөз; у+и: мухит, мумий, бардыгы 2 сөз; ү+а: зүлмат «зулум», 
үпүлмалик, болгону 2 сөз; ү+э: болгону бир сөз (күлэн «күлкү»); э+а: шекерап, эбак 
(шакар+ап, эч+убак), 2 сөз; и+а: идара, низан, мийзам, мисал, этибар, имам, имарат, 
ишарат, имла ж. б., бардыгы 32 сөз; и+ы: тилсымат «тилсим» – талисман (болгону 1 
сөз). Мындай мисалдарды экиге бөлүү керек: 

1. Кыргыз тилине ылайык келбеген араб тилине мүнөздүү айкалыштар: «а-и», 
«а-э», «и-а», «а-у». Мындай айкалыштагы сөздөрдүн саны – 147. 

2. Калган айкалыштар (а-ү, ы-э, ы-у, ы-и, о-а, о-э, о-и, у-э, у-и, ү-а, ү-э, -э-а) кыргыз 
тили үчүн да, араб тили үчүн да туура эмес, мындай айкалыштагы сөздөрдүн саны – 
19. Булар тыбыштык жагынан туура эмес «натура» сөздөрдүн катарына кошулуу 
керек. 

Корутундулап айтканда, мындай араб тилинен кирген дисгармониялык сөздөр 
эки муунду сөздөрдүн бир процентине жакындашат. 

Созулмалардын колдонулушун араб тилине салыштыралы: 
а) бир муунду сөздө «аа» тыбышынын саны – 16: даам (таьм), каат (кахат), наал 

(наьл), саар (сахар), саат (сахат), таап (табиб) ж. б. Мындай мисалдарга караганда 
араб тилиндеги «айн», «хаун» сыяктуу бир үнсүздүн (табиб) түшүп калышы 
кыргызча созулма тыбышына туура келет. 

Эки муунду сөздөрдөгү «аа» – 38. Мисал келтирели: аалам (халам), каада (хада), 
барак (варак), насаат (насат), нашаа (нашва), калаа (калах), аалым (халым), каапыр 
(кафар) ж. б. 

Сингармонияга туура келбеген сөздөгү созулмалар (II): аалим (халим), маани 
(махни), таалим (тахлим), изаат, митаам, убаажы ж. б. 

б) бир муунду сөздөрдөгү «оо» – 14. Мисалы: зоор (зувр), сооп (саваб), жооп 
(жаваб), доор (давр) ж. б. 

Эки муунду сөздө – 3: шоола (шухах), тоос (тавус), оомин (хамин). 
в) Созулма «ээ» тыбышына мисал келтирели: нээт (нийат), балээ, балаа (балийа) 

ж. б. 
г) созулма «өө» тыбышы катышкан сөздөргө мисал: сүрөө (сурах), сөөлөт 

(савлат). 
Мындай мисалдарга караганыбызда сөз арасында «г, х, в, й» сыяктуу 

тыбыштардын айтылбай калышы эринсиз созулмаларга туура келет1. 
Корутундулап айтканда иран жана араб тилдеринен алынган кыргыз тилиндеги 

үндүүлөрдү сан жагынан да, сапат жагынан да өзгөртө алган жок; үндүүлөр 
системасына кошулган жогоркудай дисгармониялык айкалыштар сөздүктүн бир 
процентине жете бербейт. Кыргыз тилинин үнсүздөр системасына да анчалык 
таасир эткен жок. Бул жагынан өзбек тили башкача орунда турат. 

 
 

АРАБ ТИЛИНЕН АЛЫНГАН СӨЗДӨРДҮН ФУНКЦИЯСЫ 
 
Турмуш, тиричиликте дайым колдонула турган кызматы көп сөздөр: акыйкат, 

азап, айып, доор, жыныс, залал, каат, кадыр, кайрат, кубат, карып, каржы, карыз, 
касиет, кыял, мазак, максат, мурас, мүнөт, сабыр, талап, тарап, урмат, шарт ж. б. 

Коомдук иштерге катышкан терминдер: адап, залым, зулум, илим, насиат, осуят, 
өкүл, өкүм, сапар, саясат, саякат, тагдыр, тарбия, укук, мамлекет, мекеме: дөөлөт, 
идара. 

Сейрек учуратылган сөздөр: бакыл (жадный), бейит (могила), жамал (красота), 

1 К. Д ы й к а н о в .  Кыргыз тилиндеги үндүүлөр. Фрунзе, 1959, 63-бет. 
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зыяпат (угащение), кадим (древний), купуя (тайный), шам (лампа), эзел 
(изначальный), усул (метод), сана (леточисление) ж. б. 

 
Айрым сөздөрдүн кыргыз тилинде синонимдери да бар; колдонушта алар 

атаандаш келишет: карып ар. (кирг. кедей, бакыр, жарды), жамы (баары, мүлдө, 
бүткүл),  майып  (жарадар),  шерик (дос, жолдош), асал (бал), парыс (милдет), арип  
(тамга),  ар  (намыс),  аалым (окумуштуу),  дарыс (сабак), калаа (шаар), калет (ката) 
калк (эл), собол (суроо), ыктыяр (эрк), ылажы (apгa), ырасым (салт), ысым (ат) ж. б.  

Араб тилинен алынган сөздөргө эми орус тилинен кирген сөздөр синоним болуп 
колдонула баштады. Мисалы: атыр (духи), мунара (башня), мартаба (авторитет), 
макала (статья), мектеп (школа), дүкөн (магазин), даража (степень), кулк (характер), 
табип (врач), танапис (перемена), нуска (экземпляр) ж. б. Мындай сөздөрдү стиль 
жагынан туура пайдалануу керек. Маселен: таржымал «биография»; өмүр баян «бүт 
өмүрү», танапис «перемена» (тана «дене», нафас «дем алуу», танапис «дегени 
сергитүү»), перерыв «түшкү дем алуу», перемен «алмашуу, дем алыш», звонок, 
«коңгуроо». 

Айрым сөздөр эскирип колдонуудан четтетилип бара жатат. Мисалы: 
кыргызчасы амир (орусча эмир), ажы (хаджи), азан, айт, аким, акырет, жаназа, зикир, 
имам, казы, калпа, кары, кыямат, мажлис, медиресе. мударис, мупту, мүдүр, салабат, 
сопу, султан, шариат, рамазан, дуба, келме. 

Араб тилинен кирген, колдонушу «эскирип» калган сөздөргө төмөнкүлөрдү 
кошууга болот: шарык (восток), уруят (свобода), касам (клятва), кыяр (огурец), 
ибилис (сатана), аса (посох), кадак (фунт), калапат (победа), зилзала 
(землетрясение) ж. б. 

Эскирип калган тарыхый сөздөр да бар. Алар: арапа, ийбагат, мунажат, сура, 
таберик, ынсан, жапирим ж. б. 

Айрым сөздөр мазмуну жактан кыргыз тилине өзгөртүлүп злынган: даам ар. 
«пища» (кирг. вкус), айбан ар. «скот» (кирг.  лупый), казына ар. «сокровище госуд» 
(кирг. богатство), кайыр аp. помощь бедняку (кирг. милостыня), кыбыла ар. 
«стороны мекки» (кирг. северо-запад) ж. б. 

Азыр толук жеңилген сөздөр да бар. Мисалы: имла ар. кыргызча орфография; 
ынтыкан ар. кыргызча экзамен, сыноо, зачёт; ыңкылап ар. азыр революция, 
көңтөрүш; нокот ар. кыргызча чекит; ушулардай эле: сынып (класс), кыса (повесть), 
нөвөт (очеред), касыйда (ода), казал (лирика), замзам (минвода), күбөнаме 
(свидетельство) ж. б. деген сөздөрдүн ордуна орусчасы көп колдонула баштады. 

Араб тилинен алынган эски түшүнүктөгү сөздөр азыр архаизмге айлана 
баштады. Мисалы: микрап ар. мечиттин имамы отуруучу оюк жер (кафедрасы). 
Мударис ар. дарыс окутуучу (лектор), мутлак ар. талак болгон аял (му-«-чы», талак 
«развод»), акыр ар. конец (мира замандын соцу, акыр заман), аманат ар. (аманат 
кассасы «касса сбережение», сактык кассасы «касса осторожность»), аския ар. 
«острословие, диспут», апат ар. «бедствие» ж. б. Мындай сөздөр керек болсо, 
колдонула берет. Тилде туура эмес «натуура» колдонулган сөздөр болбосо, 
«жараксыз» жаман деген сөз болбойт. 

Араб тилинен алынган айрым сөздөрдүн фонетикалык дублеттери бар. Мисалы: 
ислам – ыслам, эсеп – кысап, убакыт – убакты, оболу – абалы, ниет – нээт, күлкун – 
күлкум, ал – абал, арыз – арыза, дүйнө – дүнүйө ж. б. мындай фонетикалык дублеттер 
өзүнчө мааниге ээ болсо, лексиканы байытат. 

Араб тилинен кирген кээ бир сөздөрдүн мааниси кыргыз тилинде таанылбай 
калган. Мисалы: астапырылда ар. прости, господи! (аста ар. «акырын, жай», апыр ар. 
«кечир», алда ар. алла «бог») демек, астапырылда «кудай акырындап кечире көр» 
деген сөз. Жаангер ар. «империалист» (жахан  ар.  «аалам, дүйнө», -гер афф. (-чы) 
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дүнүйөнү ээлегич) – «властитель мира». Жаангез ар. «дүнүйөнү кыдырган, 
империалист» (гез ар. кыдыруу). Маселен: Аттила хан жаангез, Тимучин да жаангез, 
Зулхарнайн жаангер. Дамбылда ар. «диинй мугалим», өзбекче домла «учитель», 
«агай» деген мааниде (дам «дин», -былда «молдо»); миршап ар. «разводящий» (мир 
ар. амир «башкаруучу», шаб ар. «ночь», миршап «түнкү амир»); байтах ар. «столица» 
(Түркиянын байтактысы Стамбул), байтакты ар-ир. (бай ар. «белый», такт ир. 
«кресло», -ы афф.); набыт ар. «погибший ничтожеиный» (на ар. «жок», быт ар. 
«болду»), набыт болду «жок болду, өлдү» (сылык түрү); набип ар. (китеп жолун 
жолдоочу «начетчик»); баабедин ар. «садага берүү», эки морфемадан турат: бахоб-
дин (дин ар. «религия», баххоб ар. «баарын билүүчү») XVIII кылымда ислам дининде 
ушундай бир агым чыккан. Ал агым ваххоб «баарын билүүчү» деп аталган. Булар 
ислам динине карты чыккан. Ушулар жеңилгенде «баабедин садага», «тогуз токоч 
баабедин» берилген болуш керек. 

Көп сөздөрдүн сыры ачылбай, керек сөздөр таанылбай жатат, мисалы: абрат ар. 
«жыныстык белги». (Абратыңды жапсаңчы!) сылык түрү; арбан ар. «секелет» 
(илгери кызга куда түшкөндө арбан (секелет) мал бермейинче куда деп эсептелчү 
эмес); кыраат ар. дикция (кы-«кылып», -рахад «аракет», китепти аракет кылып, үн 
чыгарып, эреже боюнча окуу); кырааткана ар.-ир. лектория «зал для чтении 
лекции»; сырдакана ар.-ир. «сырдашуучу жай» (сыр ар. «тайна», дана «даана», кана 
ир. «место, помещение»); сырдана ар. (сыр «тайна», дана «даана») сыры маалим 
деген сөз (демек, сырдана жерден келин алуу ата-энеге жагымдуу). Кыргызча 
маркабат ар. пожалуйста! деген сөз; ракмат ар. «спасибо» (милосердие); ракад 
(наслаждение», райым «жакшы көрүү, жалгоо», рай «көз караш» булар уңгулаш 
сөздөр. 

Араб тилинен алынган айрым сөздөр стиль жагынан сылык колдонулат. 
Мисалы: кыжалат (ар. тилинде уят деген эле сөз) кыргызча оңтойсуз болуу. 
Мисалы: Кыжалат кылбасаңчы, оңтойсуз болуп, уялып жатам; рапшан ар. сияющий. 
Мисалы: жаркырап, үйдүн ичи рапшан болду. Алтын көкүл рапшан. Мисалы: Бул 
жакшылыктын жышаны (жышан ар. «белги»). Бул жакшылыктын белгиси дегенде 
стиль өзгөрдү. Ошондой эле түшүнө аян берди (аян ар. «көрүнүү, кароо»). Түшүнө 
көрүндү десек, стиль төмөндөйт. 

Араб тилинен алынган кээ бир сөздөрдүн мазмуну кыргыз тилинде бир аз 
өзгөртүлүп колдонулат. Мисалы: саломалейкум, салам алейкум, ассалам алейкум 
«здравствуй» деген эле мааниде. Мунун этимосу: салам «амандык, тынчтык, 
коопсуздук», алейкум (галейкүм) сизге, сиздерге. Демек, салам алейкум «сиздерге 
тынчтык каалаймын» деген сөз. Алейки салам, алеки массалам ар. алейку (галейку 
«сизге, сиздерге», -ма «да, дагы», салам «тынчтык») – Сиздерге да тынчтык 
каалаймын деген сөз. Мырза ар. жакшы жигит (мир ар. «эмир», за ир. заде «сын», 
демек мырза амирдин тукуму, баласы, төрө «господин»). Наар ала элекмин, мында 
наар ар. «дневная пища» (нахар ар. «күндүз»); даарат ар. «омовения» (тахарет ар. 
тазаланыш аракети, туалет кылуу); адем, адемий ар. «красивый, прекрасный» (адам 
ар. «человек»,-ий афф.; демек адемий «адам сыяктуу» деген сөз) ж. б. Мындай сөздөр 
түшүнүккө жараша адамдан адамга берилет. 

Чет тилдерден алынган сөздөрдүн этимосу унутулса гана, ал сөздү кошуп 
кайталап сүйлөө башталат.  Мисалы: аса таяк «псох дервиша» (аса ар. «таяк», таяк 
кирг.); аса муса  ар. кооз таяк (Муса пайгамбардын таягы). Ата мекен «родина» (ата 
ар. этан «родина», мекен ар. туулган жер). Асан кайгы «печаль безвыходное» (асан 
ар. хесан «кайгы». Асан легендалык кишинин аты, дайыма кайгыра берме, ылакап 
болуп кеткен. Бүткүл «все, весь» бүт «целый», -күл ар. кулли «баары»). Пакат өзүм 
келдим, мында акат (ар. факьат «гана»). Палан жерде, мында палан ар. (фуан 
«деген») ж. б. 
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Кабыл алуу процессинде бир сөздүн эки сөзгө айланып колдонулушу – бул дагы 
сөз жасоо конструкциясына кирет. Мисалы: адал ар. «руксат этилген» (арам эмес); 
алал ар. дагы эле ушул мааниде, бирок стилдик мааниси бар. Алал иштеп адал же! 
Мында алал «туура», адал «таза»). Демек, туура иштеп таза же! деген мааниде 
айтылды. Кыргызча букара ар. «подданый, не местный, бедный»; араб тилинде 
бакыр «бедняк», букара «көптүк түрү» (бедняки). Кыргыз тилинде бакыр менен 
букара эки башка сөз. Кыргызча кабар ар. «сообщение, вести», кабардын көптүк 
түрү ахворат «кабарлар», бул өзбек тилинде колдонулат. Араб тилинде кадим 
«древний, старинный» деген мааниде; кыргызда кадимги «древний, старинный»; 
кадимки «обыкновенный, обычный» деген мааниде ж. б. 

Араб тилинин грамматикалык көптүк түрү кыргыз тилине таанылбайт, бирок 
анын оттенкасы калат. Мисалы: алк ар. «нрав, арактер», мунун көптүк түрү кулк, 
кыргыз тилинде кулк «глода». (Алкы бузук; кулкуну чоң); абал I ар. «положение», 
көптүк түрү акывал; ал абал (ахвалдын эки кайталанып айтылышы); абал II ар. 
«сначала», абалы ар. «мурунку баштагы» (абалы саамдаш); акыбал (ар. хал деген 
сөздүн көптүк түрү «ахвал») мында ал, абал, акыбал, ал-абал дегендер бир эле 
негизден таралган сөздөр, азыр кыргыз тилинде бир нече сөзгө айланды. Ушундай 
эле арбак ар. «дух святых или чтимых предков», бул «рух» деген сөздүн эле көптүк 
түрү; рух ар. тилинде «жан, жүрөк» деген эле сөз, демек арбак «өлгөн кишинин 
сезими, жаны» деген эле мааниде ж. б. 

Кыргыз тилиндеги мындай сөздөр араб тилинде таанылбайт (ушул сөздөрдү 
арабдарга айтсаңыз, алар түшүнбөйт); ошондой эле, арабча айтылышы кыргыз 
тилине таанылбайт. Мындай чет сөздөрдү төл сөзүбүз катарында колдонобуз. 

Араб тили өзүнүн тарыхында батыш Европа тилдерине да таасир эткен. Мисал 
үчүн орус тилинен төмөнкүлөрдү келтирели: адмирал ар. тилинде ад «артикл», 
амир «эмир», албахар «дениз», демек адмирал «деңизчи амир, же дениз амири»; 
ошондой эле генерал ар. эски кыргыз тилинде жандырал ар. (жандар «аскер», алы 
«башчы, бийик, жогорку»; демек, жандырал «аскерлердин жогорку башчысы»); 
мунара ар. (му- афф. «-чы» нахаре «үн салуу, кыйкыруу»; демек, мунара «асан чакыра 
турган бийик жай»; -кыргызча бурана ар. менен мунара ар., орусча минарета. – 
бардыгы бир негизден таралган. Азыр кыргыз тилинде мунара менен бурана, 
минарета бөлөк-бөлөк өзүнчө сөзгө айланды. Орусча бинокль «дүрбү» (дүр 
«далекий», бин «видеть»), -окль евр. тилинде «стекло». Демек, бинокль эки 
морфемадан турат: бин ир. биндан «видеть», окль «стекло». Орусча сахар, ар. 
тилинде шакер; кыргызча шекер «таттуу», кум шекер «сахар песок» ж. б. Мындай 
сөздөрдү ушул турушунда гана, стилдик боёгун тактап, туура колдонуу адабий 
тилди байытат. 

 
 

ОРУС ТИЛИНЕН АЛЫНГАН СӨЗДӨР 
 
Тилдердеги лексикалык карым-катыш адам коомунун бардык мезгилинде 

географиялык чөйрөгө жараша болуп келген. Байыркы адамдар да чет тилде 
сүйлөгөн, калктар менен беттешип калганда алардын тилин билүүгө мажбур 
болушкан. 

Байыркы орус тайпалары христиан динин кабыл алганга чейин эле, чектеш 
жашаган түрк уруулары менен аралашып, мал багып, жер айдап, бири-бири менен 
соода кылып турушкан. Орус элинин маданиятына түрк элинин да таасири 
болгондугун ушул тилдеги түркизмдер менен далилдөөгө болот. Мисалы, орус 
тилинде көптөн бери карай колдонулуп келе жаткан: товар, табун, табур, бояр, 
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боярин, товарищ, атаман, орда, курган, кощей, жемчуг. дуга, колчан, сабля, сурма, 
тьма, тюрьма, ура! сыяктуу түркизмдер орус жазма эскерткичтеринде бар. Булардын 
ичинен: товар деген сөз орус тилине 992-жылдарда эле колдонулуп келсе, товарищ 
деген сөз 993-жылдан бери, ковер деген сөз 997-жылдан, ал эми сани деген сөз 947-
жылдан бери карай орус тилине белгилүү болгон1. Орус тилине: коза, козел, тюрьма, 
тьма, дуга, жемчуг XI кылымда алынган болсо; пирок, кумыс, сурна, толмач, ярлык, 
орда, собака деген сөздөр XII кылымда белгилүү болду. Орустарга: альтынь, деньги, 
казна, казначей, калита, караул, кулак, карий, бурый, кочевать, серга, мех, стакан, 
улус, колбаса, хозяин, ямщик деген сөздөр XIII кылымда эле алынган. Арак, базар, 
барабан, барсук, баурсак, гарбуз, кирпич, улан, шерсть, алый ж. б. деген сөздөр XIV 
кылымда; балта, ишан, колпак, лимон, мулла, султан, хомут, чемодан деген сөздөр XV 
кылымда; ага, барс, кукушка, паша, нефть XVI кылымда; аркан, бай, баран, капкан, 
караван, чай, чинара XVII кылымда; атаман, бакалея, каракуль, маяк, сарай, туман, 
урюк орус тилине XVIII кылымда алынган. XIX кылымдагы адабияттарда: сакман, 
той, шах, амир, палас ж. б. сыяктуу түркизмдер көп. Мындай мисалдар орус эли 
менен түрк калкынын карым-катышы эң мурда эле болуп келгендигин ырастайт. 

«Тарыхы жагынан Россия түрк уруулары менен эрте замандан тартып эле (Киев 
мезгилинен тартып, андан кийин Москва мамлекети мезгилинен тартып) маданий 
чарбачылык байланышта болуп келет»2. Алгачкы мезгилде түрк тилинде сүйлөгөн 
орустар да көп болгон. 

Тилдин сөздүк составы жазууда сакталбаган турмуштун нечен бир санжырасын 
чагылдырат. Орус тилиндеги түркизмдерди эми этимология жолу менен аныктаса, 
алар турпаты жагынан орусча терең өздөштүрүлүп, алардын чет сөз экени билинбей 
калган. Маселен орусча толмач кыргызча тилмеч (тил-ме-ч) уч морфема, түрк сөзү; 
орусча тесма кыргызча сызма, тасма, тисме ж. б. монгол тилинде тосам «тесемка» 
эки морфема; орусча кашар кыргызча кашаа, кашар, монг. каш «загораживать», 
орусча жесть «калдыркан, тунуке» кыргызча жез, тувин тилинде чес, монг. зэс 
«медь» ж. б. Мындай сөздөрдүн төркүнү кыргыз же казак тили эмес; булар жалпы 
алтай тилдерине барып кошулат. Орусча утюг кыргызча үтүк. Махмуд Кашгариде 
үтүк, өтүк (өтүк сыяктуу «отлык»), бул сөз орус тилине XVIII кылымда гана белгилүү 
болгон. Ошондой эле, кочерга, кочегар кыргыз тилинде күл чыгар «зола 
выгребатель»; орусча помощь кыргызча болуш, каз. болыс (бол-ыш) эки морфема; 
орусча залог кыргызча салык «налог» (сал-ык) эки морфема; орусча дуга кыргызча 
дого, тоого, монг. дугуй «круг, колесо»; орусча карий кыргызча кара, монг. хара; 
орусча чекан, чеканка, кыргызча чеккич (таш чегүү); орусча торчать, кыргызда 
торсой, монг. торсойх (эки морфема) ж. б. 

Opуc тилинде түркизмдер көп. Дагы мисалы: куб «идиш» маанисинде, кувшин 
«кумура маанисинде», монгол тилинде хувин «кувшин»; кырг. тилинде күү, күп 
«сосуд ввиде кувшин», күпчөк «ведерка из верблюжей кожи», Махмуд Кашгариде күп 
«кувшин» булардын морфемалык бирдиги бар. Орус тилинде бугор, чув. тилинде 
макар «бугор», бурят тилинде бохир «изогнутый», кырг. тилинде бүкүр «горбатый», 
бүк, бек, бөктөр, бөкчөй, бөксө, бүкчүй булардын уңгулары: бүк, бөк, бох, буг, мах 
байыркы алтай доорунда кандайдыр бир негизден пайда болгон төл сөз экени 
байкалат. Орусча очаг, кыргызда очок (от-чок); орусча кусок, монг. тилинде хесег, 
кырг. тилинде кесек, кесик (кес-ик); орусча серый, чув. тилинде сара «серый», 
кырг. тилинде сур «серый», сары «желтый», монг. тилинде шар «желтый»; орусча 
бурый, кырг. тилииде буурул, чув. тилинде пур «бурый», пурла «бордо», кырг. 
тилинде боз «серый», бордо «белеть», монгол тилинде бор «серый», булардын 
уңгусу: бур, пур, бор, боз (р-з ротацизм) байыркы бир негизден таралган тектеш 

1 E. Н. Ш и п о в а .  Словарь тюркизмов в русском языке. Алма-Ата, 1976. 
   2 К. К. С а р т б а е в. Түрк тилдеринин салыштырма грамматикасы.  Фрунзе, 1962, 11-бет. 
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сөздөр азыркы орус тилинде да иштетилет. Этиштерден: орусча топтать, чуваш 
тилинде тапта «топтать» (тап «толкать ногой»), кыргызча теп, тепсе, тапта (тапла). 
Орусча писать, письмо (пис-а-ать, пись-мо), орхон эстелигинде бичик «письмо» 
(быч «писать»), монг, тилинде бичиг «письмо», бичээч «писарь» (бич-ээ-ч), кырг. 
тилинде быч «кроить». Орусча ткать «токуу, согуу»; ткач«токуучу», кырг. тилинде 
тик  «шить»,  ошентип орусча тк-а-ть, тк-а-ч кыргызча тиккич, тигүүчү үч морфема 
ж. б. Мындай сөздөрдүн этимологиясы орус тилинен табылбайт. 

Орусча тулуп «тон», бул сөздүн унгусу «тул»; монг. тилинде тулам «тулуп», 
кырг. тилиндеги: тул, тон, түлө, тулку деген сөздөрдүн уңгулары «тул, тон» бир 
негизден таралган. Орусча калач «бөлкө нан». Муну Владимир Даль «кал-ач» деп эки 
морфемага бөлгөн: кал татар тилинде «коло, колесо?», -ач «голодный» дейт. Экинчи 
морфемасы -ач «аш» деген эле сөз. Салыштыр: көмөч, токоч; казакча көмеш, токаш. 
Демек көмөч «чокко көмүлүп бышкан нан»; токоч «ток нан», ошентип калач 
«тегерек нан» болуп чыгат. 

Азыркы турпатына караганда орус тилиндеги түркизмдер, маселен: барин, 
башня, доля, жалование, кепка, кизяк, тальник, телега, хохол, шуруп, черпак, шило, 
алый, серый, кусок, брат, бурить, бросать, делать, таскать, чертить, топтать, толкуй 
ж. б. орус тилинде морфемаларга толук ажыратылбайт. Орус тилинде түрк 
тилдеринен алынган араб, иран элементтери да бар. Алар: балкон, балаган, дервиш, 
жасмин, кресло, камзол, минарет, мовзалей» сахна, халат, чердак, бакал, бакалея, 
казна ж. б. 

Орус тилиндеги түркизмдер турпаты жагынан орусташып, алардын түрк, 
монгол тилдерине орток сөз экендиги таанылбай калган. Мисалы: батман, баран, 
воронка, гудок, дождь, жилет, житель, коза, кабан, лошадь, лучь, шаль, помощь, 
иголка, жулик» бык, боты, чулки ж. б. 

Ошондуктан, орус тилиндеги түркизмдер кыргыз тилине алынып, мурдагы төл 
сөздөргө дублет болуп калды. Мисалы: белет – билет «чыпта», ордур – ордер, сандык – 
сундук, кожоюн – хозяин, үтүк – утюг, батир – квартира, саңкер – синька ж. б. Айрым 
«дублеттер» эки башка сөзгө айланып кетти. Мисалы: тенге «монета», деньги «акча»; 
далиңке – табак, тарелка – блюда; чаваден» чемодан; жем, жом ж. б. Түрк тилдеринде 
унутулуп, колдонулбай калган түркизмден эми орусчасындай алынып жатат. Мисалы: 
бояр, батрак, доярка, тормоз, трубач, кирпич, шашлык, атака, вожжи ж. б. 

Ушул азырда айрым түркизмдер орус тилинде башкача мааниде колдонулат. 
Мисалы: булат менен болот, бурау менен буроо, каюк менен кайык жана замбил, 
куйрук, малай ж. б. сөздөр эки тилдеги колдонулушу бирдей эмес. 

Д. С. Сатаров «Тюркизмы в русских названиях птиц» деген макаласында1 
куштардын аттарынан: турач, улар, кекилик, чомга, султанка, бугай, баклан, 
каравайки, казарка, гоголь, карга, бульбуль, дрофа, дудак, карагуш, сарыча, устельга, 
кашкалдак, лейлек ж. б. сөздөрдүн этимологиясы түрк тилдеринен табылат .дейт. 

К. Р. Бабаев «Семантические изменения тюркизмов при их заимствовании» 
деген макаласында2 түрк тилдеринен алынган сөздөр орус тилинде семантикалык 
жактан башкача өзгөртүлгөндүгүн көрсөтөт. Ал алты жүздөй сөздүн 53%и гана өз 
маанисинде; калганын ырастайт. 

А. Жарымбетов «Тюркизмы в русских названиях фруктовых деревьев и 
кустарников»3 деген макаласында түрк тилдери менен орус калкынын карым-
катышын өсүмдүктөрдүн аталышы менен далилдеп, мисалга: кизил, кишмиш, 
курага, тут, айва, инжир, армуд, курма, шафтала ж. б. сөздөрдү келтирет. 

Д. Аракин «Тюркские лексические элементы в тюркских повестях и в сказаниях 

1 Журн. Советская тюркология. Баку, 1970, № 2, 86-бет. 
2 –»– 1972, № 2, 47-бет. 
3 –»– 1974, №  4, 32-бет. 
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XIII–XV вв» деген макаласында4 өткөн XIII–XV кылымдардагы орус адабиятында 
пайда болгон: алпут (феодал), катун (жена), яловец, кочевать, тьма, улан, улус ж. б. 
сыяктуу түркизмдердин этимологиясын берет. 

 
Орус тилиндеги түркизмдер негизинен ошол мезгилде чектеш турган чуваш, 

башкыр, татар, болгар, ногой ж. б. түрк калктарынан алынган болсо, ушул азыркы 
убакта чыгыш түрк калктарынан да орус тилине сөздөр кирип жатат. И. Н. Бажина 
«К вопросу о киргизских заимствованиях в русском языке» деген макаласында1 
кыргыз тилинен 43 сөз орус тилине өткөндүгүн мисалдары менен көрсөткөн. Ал 
сөздөрү: аил, аксакал, арык, алыча, аргамак, архар, арча, байбиче, байга, башкарма, 
беркутчи, бешбармак, буза, джарма, каймак, камча, кесе, кетмень, кийик, комуз, 
сузьма, суюнчи, ширдак, элечек, айтыш, бакан, джарчи, джатак, кошеге ж. б. 

Орус тили менен түрк тилдеринин лексикалык катышы эзелки заманда эле 
башталган. Өткөн кылымда Петербург университетинин чыгыш тилдер 
факультетинин биринчи деканы М. А. Казамбек «Элементы восточных языков в 
русском словаре»2 деген эмгегинде, орус тилине чыгыш тилдеринин жагымдуу 
таасирин изилдесе; андан кийин академик О. Н. Бетлинг «О языке якутов»3 деген 
эмгегинде орус тилинен алынган якут тилиндеги сөздөрдүн тыбыштык жагынан 
багындырылышы көрсөтүлгөн. 

Түрк тилдерине орус тилинин лексикалык таасири кийинки кылымдарга туура 
келет. Жакынкы чектеш элдерде мурда башталса, алыскы жерлерде кийинчерээк 
башталды. Академик В. В. Радловдун «Опыт словаря тюркских наречий» деген 
китебин (4 том, 8 китеп) караганда, чыгыш түрк урууларынын лексикасына бирин-
экин орус сөздөрү кире баштаганын байкайбыз. Мына ушундай материалдарга 
таянып, кыргыз тилине орус тилинин лексикалык таасири XIX кылымдан башталды 
десек, жаңылыштык болбойт. 

 
 

КЫРГЫЗ ТИЛИНЕ ОРУС ТИЛИНИН ТААСИРИ 
 
Кыргыз тили изилденип, предмет катарында окутулушу Улуу Октябрь 

революциясынан кийинки жылдарга туура келет. XIX кылымдын 2-жарымында 
чыгып турган «Түркстан валиаты (1870–1883)» менен «Дала валиаты (1883–1902)» 
газетасынын бир номерин4 алып текшерсек, андагы 6524 сөздүн ичинде 369 сөз 
(жекече 89) орус тилинен киргендиги аныкталат. Бул сан ошол газетанын 5,5%ке 
барабар экендигин билдирет. Алар: аптека, апрель арендатор, баян, болыс, бүквар, 
ведомос, выставка, генерал, городской, закон, заседател, комитет, миллион, момент, 
министр, обылас, ойаз, орыс, перевод, пылан, почто, почтовой, председатель, 
пристан, просент, редактор, саржан, село, староста, судна, театр, телекрап,  уездник,  
университет, учасковой, фабрике, феврал, доска, хор, үшкөл ж. б. Мындай сөздөр 
ошол кезде кыргыз тилинде да колдонулушу керек. 

XX кылымдын баш ченинде (1913) Уфадан чыккан кыргыз тилиндеги бир 
китепчеде 85 сөз (жекече 52 сөз) орус тилинен алынгандыгы аныкталды. Анда: 
апрел, ашепке, обулус, орусча, ойос, учаске, учаскобой, үшкөл, болуш, бекет, 
бардеңке, борум, вершок, галош, газет, грамафон, господин, география, губернатор, 
гимназия, доктур, журнал, жандрал, машийне, заут, закүн, кровать, метод, мүшөк, 

4 –»–  1973, № 3, 28-бет. 
 1 Журн. Советская тюркология.  Баку, 1972, № 5, 32-бет. 

 2  М. А. К а з а м б е к. Элементы восточных языков в русском словаре, Ученые записки МГУ, т. III, кн. 2. вып. VII, 1946. 
 3  Н. Д. Д ь я ч к о в с к и й. О фонетическом освоении заимствованных слов в  якутском языке.  Якутск, 1962, 4-бет. 

4 Статистика казакского текста. Алма-Ата, 1973, 553-бет. 
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партия, патриотизм, председател, пристал, прапорщик, раскот, ыстансия, самоор, 
ыстарчын, сот, солдат, чен. Мындай мисалдарга таянып, орус тилинен адегенде эле 
административдик, коомдук-саясий терминдер алына баштаган. Ал эми: соко, 
саржан, керебет, самоор, бөтөлкө, бөлкө, картөшкө, борум, селкебай сыяктуу 
тиричилик терминдер кыргыз тилине кийин алынды деп айтууга болот. 

 
Тектеш тилдердин фонетикалык, лексикалык жакындыгына жана 

грамматикалык бирдигине байланыштуу казак менен кыргыздар, каракалпак, 
өзбектер ж. б. Ошол кездеги тилге ылайыкталган араб алфавитинен 
пайдаланышкан. XX кылымдын башында казак-кыргыз алфавити татарлардан 
бөлүнгөн. Мисал үчүн 1911-жылы Уфада басылып чыккан казак жана кыргыз 
балалары үчүн төтө окуу деген «Алипбени» көрсөтүүгө болот. Мында да орус 
тилинен алынган бирин-экин сөздөр кездешет. Азыркы кыргыз лексикасындагы 
орус сөздөрүн илимий жактан изилдөө ишинде алгачкы сөз Ю. Яншансинге, Г. И. 
Хоролецке жана И. Н. Бажинага тиешелүү. 

И. Н. Бажина «Орус тилинен кабыл алынган сөздөр кыргыз лексикасын бир 
кыйла абдан байытты жана кеңейтти. Анда бара-бара топтолуп отуруп алар кыргыз 
адабий тилинин курулушунда, терминологиянын бардык түрлөрүн түзүүдө эң 
маанилүү фактор болду»1 – деп, орус тилинин маанисин көрсөткөн. 

Б. О. Орузбаева «Словообразование в киргизском языке» (Фрунзе – 1964) деген 
эмгегинде К. А. Асаналиев менен Р. З. Кыдырбаева тарабынан түзүлгөн «Адабият 
таануу терминдеринин кыргызча-орусча сөздүгүн» (Фрунзе – 1961) алып, ал 
сөздүктө 318 термин болсо, анын 67,4%и орус тилинен алынгандыгын белгилейт 
(аталган эмгек 281-бет). 

Ю. Яншансин «Азыркы убакытта орус тилинен жана орус тили аркылуу кирген 
сөздөрдүн саны, революциядан мурун кирген сөздөргө караганда, бир нече эсе 
көбөйдү жана көп жаңы сөздөр кыргыз тилине сиңип калды»2 – деп, орус тилинин 
кыргыз тилине тийгизген лексикалык таасирин белгилейт. 

Г. И. Хоролец кыргыз тилиндеги орус сөздөрүнүн тыбыштык жагын изилдеп: 
«Орус лексикасын кыргыздардын фонетикалык жактан өздөштүрүлүшү орустардын 
орфоэпиялык жана орфографиялык нормасына жакындоо жагына жылып, ошонун 
өзү менен кыргыз тилинин фонетикалык системасын байытып жатканын каралып 
өткөн фактылар көрсөтүп отурат» – деп, орфографиянын таасиринде жаңы 
тыбыштардын кабыл алына тургандыгын түшүндүргөн. 

Кыргыз тилинин терминологиясына орус тилинин таасири жөнүндө Ж. Ш. 
Шүкүровдун «Кыргыз тилиндеги татаал сөздөр»3 деген эмгегинде жакшы пикирлер 
айтылган. 

Орус тилинен алынды деген сөздөрдүн көпчүлүгү интернационалдык терминдер 
болушат. Орус тили болбосо, булар кыргыздарга таанылмак эмес. Булар орус тилине:  

Француз тилинен алынган: шоссе, балет, пилот, талон, такси, гараж, дубляж, 
пляж, сержант, тонна, аллея, грамм, ферма, рапорт, ремонт, сорт, бланк, мускат, 
марш, эстрада, велосипед, машина, грипп, пейзаж, адрес, патруль, этаж, банк, флот, 
пьеса, пост, вальс, артист, дирижёр, винегрет, портрет, редактор, бульвар, альбом, 
тираж ж. б.  

Латын тилинен алынган: сессия, профессия, репетиция, республика, радио, 
ревизия, литература, сатира, диктор, оратор, доцент, деканат, инерция, операция, 
центр, цитата, пленум, экзамен, антенна, аппарат, бокс, архив, акт, фабрика, генерал, 
фамилия, редактор, куратор, колония, пенсия, лексия ж. б.  

1 И. Н. Б а ж и н  а. Русская лексика в современном литературном киргизском языке (АКД).  Фрунзе. 1954, 13-бет. 
   2  Ю. Я н ш а н с и н .  Социалисттик Улуу Октябрь революциясынан кийив кыргыз тилинин лексикасынын өсүшү. Фрунзе, 

1953, 19-бет. 
3 Ж. Ш. Ш ү к ү р о в. Кыргыз тилиндеги татаал сүйлөмдөр. Фрунзе, 1955. 
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Грек сөздөрү: драма, гимн, океан, диагноз, хлор, ипподром, поэзия, поэма, анализ, 
стадион, техникум, политика, комета, акробат, азот, драматургия, математика, 
ботаника, анатомия, фонема, диета, биология, география, эпизод, глюкоза, анекдот, 
климат, протокол, космос, космонавт, философ, эпитет, филолог, анархия, нефть, 
автомат ж. б.  

Немец сөздөрү: рейс, полиция, минута, шахта, масштаб, лозунг, флаг, линза, 
патрон, граф, абзац, шприц, сигнал, курорт, университет, гарнитур, штраф, бригадир, 
акредитив, табель, шифр, авторитет, гастроль, рюкзак, юрист, футляр ж. б.  

Англис сөздөрү: баскетбол, волейбол, чемпион, веранда, катер, хоккей, теннис, 
доллар, нейлон, клуб, стент, митинг, рекорд, джаз, жемпер, тренер, танк, свитер, 
парк, матч, тост, скверь, спорт, фильм, боксер, туннель, яхта ж. б.  

Италия сөздөрү:  опера, аккорд, пионина, балерина, паста, концерт, 
консерватория, фашизм, текст, галантерея ж. б.  

Испан сөздөрү:  томат, танго, силос, контрабандист ж. б.  
Голландия тилинен:  трап, вымпел, кран, вахтёр, роль, ювелир ж. б. Булар кыргыз 

тилине орус тили аркылуу кирип, адабияттарда кеңири колдонулат. 
Орус тилине араб, иран сөздөрү негизинен түрк тилдери аркылуу өтсө, 

азчылыгы Европа тилдери аркылуу өткөн. Мисалы: география орус тилине грек 
тилинен алынса, грек тилине араб тилинен алынган; ошондой эле орус тилине сироп 
европа тилдеринен алынса, ал сөздүн этимосу иран тилдеринен табылат. Орусча 
алгебра ар. тилинде ал «артикл», жебра «жыбыраган көп сан»; адмирал ар. тилинде 
ад «артикл», амир «эмир» башчы; аль бохар «деңизчи» демек адмирал ар. 
«деңизчилердин башчысы, амири» деген эле сөз. 

Орус лексикасында араб, иран, түрк элементтери да көп. Мисалы: имам, ислам, 
намаз, коран, ураза, адам, аллах, алкогол ж. б. сөздөр араб тилине кошулса; сарай, 
караван, шахмат, пияла, чайник, падыша, диван ж. б. түрк тилдеринен алынган иран 
сөздөрү болушат. 

Орус тилиндеги; хан, бешмет, басмач, орда, байрам, кишлак, кендир, жасаул, 
айран, бай, бий, той, айбан, арык, юрта, лошадь, карагач ж. б. Орус тилиндеги түрк 
сөздөрү негизинен ошол коңшу жашаган чуваш, башкыр, татар, болгар, ногой ж. б. 
тилдерден орус тилине толук багынтып алынган. 

Кыргыз тилинде орус тилинен алынган сөздөр К. К. Юдахиндин сөздүгүндө 
10,52% болсо; Д. А. Магазаниктин «Түркчө-орусча сөздүгүндө»1 жалпы славян 
тилдеринен кирген – 101 сөз бар: бир процентке да жетпейт; бирок Европа 
тилдеринен алынган сөздөрү – 8,2%; араб сөздөрү –29,8%, иран сөздөрү – 2,97% 
экенин көрөбүз. 

Кыскасы, кыргыз тилинде орус сөздөрү 10,52% болсо; татар тилинде сөздүктүн 
33,85 %ин түзөт2. Демек татар тилинде орус сөздөрү кыргыз тилине караганда үч 
эсе көп. 

 

ОРУС ТИЛИНЕН АЛЫНГАН СӨЗДӨРДҮН СТАТИСТИКАСЫ 
 
Орус тили азыркы замандагы эң алдыңкы бай тилдерден болуп саналат. Анын 

лексикалык байлыгынан сөз албаган бир да тил калбаса керек. Бул тилдин 
лексикалык байлыгы, грамматикасынын тактыгы анын өзүнүн жаратылышынан 
эмес, аны адегенде ушундай абалга жеткирип, байланыш функциясын көтөрүп, 
пайдалана алган орус калкынын өзү болсо: азыр бул тилдин дагы өсүп-өркүндөшүнө 
ушул тилде сүйлөп, эмгектенип жаткан бүт тил коллективинин үлүшү бар. Орус 

1 Д. А. М а г а з а н и к. Турецко-русский словарь. М., 1945. 
2 Татарско-русский словарь.  М., 1966. 
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тилинин функциясы жана келечеги ушунда.  
К. К. Юдахиндин 1965-жылы басылган «Орусча-кыргызча сөздүгүндө» орус тилинин 

эсебинен пайда болгон сөздөрдүн саны – 3935; жалпы сөздүктүн 10,52%ин түзөт. 
1940-жылы басылган сөздүктө орус сөздөрүнүн саны – 1540 болгон, бул сөздүктүн 
6,16%ин түзөт. Кыскасы 25 жылдын ичинде орус тилинен алынган сөздөрдүн саны 
2,6 эсе көбөйдү (№ 5–6 таблицаны караңыз). 

Орус тилинен кирген сөздөр күн санап сан жагынан көбөйүп жаткандыгы 
кыргыз эли менен орус элинин социалдык турмушу, экономикалык маданий абалы 
тыгыз байланышта болгондугу жана булардын чогуу жашап тургандыгы менен 
түшүндүрүлөт. 

Ушул азырда орус тилинен кыргыз адабий тилине кирип, лексикада активдүү 
колдонулуп жаткан терминдердин көпчүлүгү интернационалдык сөздөр экендигин 
айтуу керек. Маселен  саясий коомдук терминдер: агитатор, агрессия, антагонизм, 
ассамблея, атеизм, базис, бюллетень, гегемония, график, гуманизм, демократия, 
директор, дискуссия, дотация, жюри идея, инспектор, инфекция, кандидат, 
капитализм, коллегия, комитет, коммунизм, конкурс, континент, концерн, кризис, 
лектор, овация, аппонент, паспорт, пионер, премьер, пропуск, социализм, съезд, 
тезис, фашизм, философ, фракция, шовинист, юбилей, экспорт, эмблема ж. б. 

Айыл чарбасына байланыштуу термин сөздөр орус тилинин эсебинен көбөйүп 
кыргыз лексикасын байытып жатат. Мисалы: абрикос, агроном, бригада, доярка, 
звено,  картошка  комбайн, рацион, сеялка, силос, сульфат, теплица, трактор, ферма 
ж. б. 

Ушулардай эле, илимий-техниканын өсүшү менен кыргыз тилине орус тилинен 
төмөнкүдөй техникалык терминдер кирип, лексиканы байытып жатат. Мисалы: 
автол, автопарк, арматура, батарея, бензин, генератор, домкрат, домна, забой, 
кабель, конвейер, мартен, маховик, машинист, монтер, мотор, самосвал, станок, 
экскаватор ж. б. 

Эл чарбасында транспорттун түрлөрүнүн өсүшү менен, ага тиешелүү жаңы 
сөздөр кыргыз тилин байытып жатат. Мисалы: авиатор, авиация, автобус, 
автомобиль, автопарк, антенна, аэроплан, аэростат, вагон, вертолёт, гараж, грузовик, 
катер, корабль, легковой, локомотив, паром, поезд, пристань, радио, самолёт, 
скорый, такси, танкер, телевизор, телефон, тепловоз, теплоход, товарный, трамвай, 
транзит, троллейбус, шоссе ж. б. 

Медициналык тармактын кеңиши менен кыргыз тилинде медициналык 
терминдердин колдонулушу орус тили аркылуу болуп жатат. Буга төмөнкү сөздөрдү 
мисал кылып көрсөтүүгө болота акушер, ангина, аптека, больница, врач, гигиена, 
гинеколог, глюкоза, госпиталь, грелка, диагноз, диета, диспансер, донор, инфекция, 
клизма, клиника, кодеин, коклюш, массаж, медицина, медпункт, микроб, окулист, 
прививка, санаторий, санитар, сестра, терапия, укол, фельдшер, хирург, шприц, 
экзема ж. б. 

Ушул азыр да кыргыз тилин орус тилинин эсебинен өзүнүн лексикасын 
согуштук терминдер менен байытып жатат. Буга мисал келтирели: авиабомба, 
авианосец, автомат, агрессор, адмирал, адъютант, амбразура, армия, артиллерия, 
батарея, блиндаж, блокада, бомба, броневик, ветеран, гарнизон, гаубица, гвардия, 
гестапо, глобальный, граната, дезертир, десант, диверсия, дивизия, дозор, зенитчик, 
истребитель, кавалерия, казарма, капитуляция, каска, катюша, команда, командир, 
комбрит, комдив, комиссар, контузия, маузер, мина, оккупация, окөп , партизан, 
погоны, пулемёт, пушка, рота, снайпер, строй, танк, торпеда, траншея, трофей, 
фронт, фугас, шеренга, эвакуация, эскадрон ж. б. 

Ушундай эле элдин турмуш-тиричилигине байланыштуу сөздөр орус тилинен 
кирип жатат. Мисалы: абажур, диван, дорожка, квартира, кофе, кресло, люстра, 
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пылесос, сервант, торшер, туалет, холодильник, шифоньер ж. б. Сөздөрдүн 
турпатына жараша жөнөкөй, татаал гана эмес, ушул азыр да сөздүн жаңы түрү, 
кыскартылган формасы пайда болду. Мисалы: исполком, комсомол, райсобес, 
райком, рабкор ж. б. 

Кыскартып айтканда илимдин, техниканын, чарбанын, искусствонун, 
маданияттын ж. б. эл турмушунун бардык тармагында болуп жаткан жаңылыктар 
орус тилинен кирген сөздөр менен белгилениши, ушул азырдагы орус калкынын 
жагымдуу таасирин бадндап турат. 

Кабыл алынган сөздөрдүн дээрлик бардыгы зат атооч, ошондой болсо да бирин-
серин сын атоочтор орус тилинен кирип жатат. Мисалы: авансовый, аварийный, 
военный, дежурный, легальный, массовый, накладной, оптический, партийный, 
пассивный, персональный, прикладной, реактивный, рентабельный, рядовой, 
сепаратный, стандартный, строевой, суверенный, транзитный, универсальный, 
частный ж. б. Мындай сөздөр сүйлөмдө аныктоочтук милдет аткарса, сын атооч 
катарында пайдаланып келе жатат. Ушул азыркыга чейин чет тилдерден алынган 
сын атоочтор субстантивация маанисинде колдонулса, орус тилинен кирген 
жогоркудай сөздөр кыргыз тилине сын атооч катары тааныла баштады, бул дагы 
кыргыз тилине орус тилинин жагымдуу таасирин баяндайт. 

 
Таблица боюнча жыйынтык (№ 5-, 6-таблицаны караңыз). 
 
1. 1940-жылдагы сөздүктө татаал я, ю, ё, е, ц, щ тамгалар менен башталган 

сөздөр жок (латын алфавитинде булар болгон эмес); 1965-жылдагы сөздүктө бул 
тамгалар менен башталган сөздөрдүн 100%и орус тилине мүнөздүү, алар – 76 сөз. 

2. Алфавиттин таасиринде пайда болгон жаңы тыбыштар: в, ф, х, ж, дээрлик 
орус сөздөрүндө (315) учурайт, төл сөздө колдонулбайт. 

3. Ирегечил г, й, р, л, н, п үнсүздөрдүн сөз башында колдонулуш проценти орус 
сөздөрүнүн эсебинен (972 сөзгө) көбөйтүлдү. 

4. Орус тилинде жок тыбыштар ө, ү, ж, к, ы кыргыздашкан орус сөздөрүнүн 
башында аз колдонулат, алар – 226 сөз. 

5. 1940-жылы тыбыштык жагынан өзгөртүлгөн сөздөр 2,13% болсо, 1965-жылы 
1,98%ке төмөндөдү. Мунун тетирисинче, орусча жазылышы боюнча алынган сөздөр 
0,9%тен 6,2%ке көбөйтүлдү. 

6. Орус тилинин эсебинен пайда болгон туунду сөздөрдүн саны 3,14%тен 
2,33%ке төмөндөтүлдү. 

Кыскасы орус тилинин эсебинен кыргыз лексикасы 10,52%ке көбөйүшү бул 
тилдин фонетикасына төмөнкүдөй таасир этти: 

а)  Үнсүздөрдүн позициялык орду сан жагынан көбөйдү. 
б)  Үнсүздөрдүн айкалыш системасы сан жагынан өзгөртүлдү. 
в) Үндүү жана үнсүз тыбыштардагы гармониясы чет сөздөргө толук таратылган 

жок, тилде дисгармония пайда болду. 
г) Муун системасы, алардын айкалыш закондору сан жагынан өзгөртүлдү. 
д) Лексикадагы төл сөздөрдүн архаизмге айланышы жаңы кирген сөздөрдүн 

ролун көтөрдү. 
Ошентип, чет тилдердин ар түрдүү мезгилде, түрдүүчө болгон таасирлери 

тектеш тилдердин баштапкы абалын бир кыйла өзгөрттү. Азыркы кыргыз тили 
менен өзбек тили, казак тили менен кыргыз, каракалпак ж. б. тилдеринин 
тарыхында субстрат менен адстраттын бирдей эместиги – ушул тилдердин негизги 
белгисине айланды. 

 
Сөз алуунун жолдору 
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Кабыл алынган чет сөздөрдүн мааниси ал элдердин маданий таасирин 

белгилейт. Мисалы: араб тилинен динге байланыштуу окуу, тарбия иштерине 
тиешелүү абстрактуу жана конкреттүү маанидеги сөздөр алынса; иран тилдеринен 
кыргыз лексикасына чарбачылыкка соода-сатыкка, дыйканчылыкка тиешелүү 
сөздөр алынды. Орус тилинен болсо социалисттик курулушка мүнөздүү келген 
коомдук саясий сөздөр менен бирге өнүккөн илимдердин ар тармагына тиешелүү 
терминдер жана адам оюнун жогорку баскычында пайда болгон жаңы сөздөр 
керектүү маанисинде алынды. 

Орус тили аркылуу кирген сөздөрдүн семантикалык мааниси негизинен илимге, 
техникага жана жаңы маданий турмушка ылайык келген зат атоочтор, алар котормо 
адабияттарда көп колдонулат. «Маданияты эң төмөнкү баскычында турган, тилинде 
сөздүк составы да жетишпеген элдердин тилине которууда кеп учурда же башка 
тилдин сөздөрүн алууга, же түп нускадан алда канча алыс болгон баяндама котормо 
жасоого туура келет»1 – дейт. Бул орчундуу маселе, бирок айрым учурларда 
котормочунун лексикону кедей болуп, же башка бир себеп менен төл сөздөрдүн 
ордуна чет тилдеги даяр сөздү колдоно беришет. Бул туура эмес. Котормодо чет 
тилдик сөздү ашыкча пайдалануу тексттин түшүнүгүн төмөндөтүп, эне тилди 
булгап жиберет. 

Отузунчу жылдарга чейин төмөнкү сөздөрдүн кыргызчасы көп колдонулуп 
келсе, азыр булардын экөө тең колдонулат. Салыштырып көргүлө: 

 

Кыргызчасы орусчасы кыргызчасы орусчасы 

үгүт агитация тегизчилик демократия 
кошмо комбинат чылым папироса 
китепкана библиотека бедел авторитет 
катчы секретарь өзгөртмө реформа 
канат фланг демилге инициатива 
оторчу колонизатор дүмүрчөк квитанция 
уюк 
кайма 

ячейка үстөмдүк гегемония 
диалог бакал галантерея 

сөз жарыш дискуссия дарыкана аптека 
жаныбарлар фауна мите паразит 
түйүлдүк эмбрион кыл тамыр капиляр 
кекиртек трохея жанар тоо вулкан 
чанак кратер каттоо регистрация 
таасир эффект жан талашуу агония ж. б. 

 
Төл сөздөрдүн семантикалык маани жактан кеңейип активдүү колдонулушу же 

маани жактан бөксөрүп төмөндөп кетиши аны пайдаланышка жараша болот. Отуз 
алтынчы жылдардан тартып «интернационалдык» деп аталган сөздөрдү 
кыргызчага которуп пайдаланган адамдарды эскичилдер деп, тилди надстройкалык 
категория деп санаган Н. Я. Маррдын жаңылыш теориясына таянып, ага ишенгенден 
кийин; кыргыз тилинде ушуга чейин колдонулуп келген айрым терминдерди туура 
эмес экен деп, котормочулар орус тилиндеги термин сөздөрдү кыргызчага которуп 
убараланбай эле анын орусчасын ошол бойдон өзгөртпөй жазып, кыргыз тилинде 
орусчасын колдонушка туура келди. Ушуга чейин колдонуп келген: уюл, кеңеш, 
кычкылтек, суутек, көмүртек, сөгүш, чоң, кырчоо ж. б. деген терминдер эми эскирип, 
алар: полюс,  совет, кислород, водород, углерод, выговор, экватор сыяктуу жаны 

1 Журнал «Иностранный язык в школе». М., 1952, № 6, 15-бет. 
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терминдер менен алмаштырылды2. Натыйжада көп сөздөрдүн колдонушу эскирип, 
мааниси жактан бөксөрүп, анын ордуна орусчасы жүрө турган болду. Салыштырып 
көргүлө: 
 
 
 
 
 
 

орусчасы кыргызчасы орусчасы кыргызчасы 
лектория 
эффект 
комната 
революция 
председатель 
совет 
фронт 
степень 
свидетельство 
сочинение 
патриот 
сырьё 
путёвка 
приказ 
маска 
поэма 
проза 
диалект 
лингвист 
девиз 
аттестат 
опись 

кырааткана 
таасир 
бөлмө 
көңтөрүш 
төр ага 
кеңеш 
майдан 
даража 
күбөлүк 
чыгарма 
мекенчи 
чийки мал 
жол кат 
буйрук 
парда 
дастан 
кара сөз 
шиве 
тилчи 
чакырык 
күбөнаме 
каттоо 

лозунг 
съезд 
мораль 
утопия 
метод 
руль 
вентилятор 
стрелка 
сводка 
доверенность 
расписка 
финанс 
гигиена 
разведчик 
корзинке 
лампа 
дозор 
агрессор 
мастер 
лётчик 
сварщик 
критик 
 

ураан 
курултай 
алкак 
кур кыял 
арга 
тутка 
желдеткич 
көрсөткүч 
маалымкат 
ишеним кат 
тил кат 
каражат 
тазалык 
чалгынчы 
себет 
чырак 
чалгынчы 
баскынчы 
устат 
учкуч 
ширеткич 
сынчы 

 
 
Сөздүктө мындай жарыша колдонулган синонимдер эң эле көп. Мисалы: сөздүк 

– словарь; тизме – исписке; белек – бадарке; киреше – дохот; элчи – посол; макала – 
ыстатыя; чечим – ирешение; котормо – перевот; чогулуш – собрание; мектеп – үшкөл 
ж. б. Мындай атаандаш сөздөрдүн кайсынысы турмушта көп колдонулса ошонусу 
жеңип чыгат, аз колдонулганы унутулуп, архаизмге айланат. 

Жаңы түшүнүктөрдү белгилей турган сөздөрдүн теңи табылбаса, андай сөздөр 
калька түрүндө которулат. Мисалы: пыльник «чаңча», обмен газов «газ алмашуу», 
косторова масло «косторка майы» ж. б. Которууга же калька түрүнө туура келбеген 
сөздөр даяр түрүндө алынат, ал кабыл алынган сөздөрдүн тыбыштык турпаты эне 
тилге туура келбесе, айтылышы жагынан жөнөкөйлөштүрүлөт. Мисалы: меш 
«печь», божу «вожжи», саржан «сажень», каамыт «хомут», мүштөк «мундштук», 
шабро «шагрень», ашмүшкө «восьмушка» ж. б. Тыбыштык жагынан өздөштүрүлгөн 
сөздөр айтууга жеңил жана элге түшүнүктүү болот. 

 
 
Сингармония жана дисгармония 
 
Сүйлөгөндө сөздөгү үндүү тыбыштардын бири-бирине үндөшүп, артикуляция 

2 Тил, адабият жана тарых институтунун эмгектери.  III чыгышы. Фрунзе. 1952, 22-бет. 
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жагынан жакындашып айтылышы сингармония деп аталат. Кыргыз 
лексикасындагы сингармонияга туура келбеген дисгармониялык сөздөр, В. В. 
Радлов айткандай, араб иран тилдеринен кирген, алар сөздүктүн 0,1 барабар. Орус 
тилинен багынтып алынган сөздүктөгү айрым сөздөр үндөшүү жагынан кыргыз 
тилине окшоп кеткен. 

а-ы: ырапыс, жалыйна, кавычка, карындаш  
ы-ы: сыйдыр, сынтыр, ышмыян, ыстыранчик  
у-у: мужук, кулпунай  
ө-ө: чөлмөк, көңкө, мөнөтай  
ө-ү: көмүт, көчүр, чөөгүн  
ү-ө: үкөл, үкез, үшкөл, сүрөк  
ү-ү: жүлүк, күлүч, күрөшкө, пүнкүт  

Мындагы үндүүлөрдүн гармониясы кыргыз тилине туура келет, бирок, андай 
жазуга болбойт. Орус тилинен өзгөртпөй алынган сөздөрдүн да кыргыз тилинин 
гармониясына туура келген түрлөрү бар. Алар: 

а-а: планка, паста, парта, сварка, стакан 
а-ы: кавычка, штатный 
ы-а: рычаг, лыжа 
о-о: огорот: окөп , очко, поход 
о-у: округ, отпуска, конус, .консул 
э-э: семестр, цемент, сегмент 
и-э: эпитет, эскиз, эфир, эсминец 
и-и: визит, кирпич, линия ж. б. 

Сингармонияга туура келбеген кыргыз тилиндеги дисгармониялык орус 
сөздөрү төмөнкүдөй: 

а-о: партком, паспорт, район, апорт, вагон 
а-е: балет, катер, адрес, арест 
а-у: градус, капуста, кастрюль, кастюм 
а-н: пассив, радист, сатин, сатира 
ы-е: вывеска, вылет 
ы-о: рынок, сыворотка 
о-а: образ, орган, охрана 
о-е: доцент, ордер, повестка 
о-ы: открытка, сотых 
о-и: облик, обтик, отклик, офицер 
у-о: укол, гудок, кузов, суфлер 
у-ы: музыка 
у-е: субъект, акушер, дуэль 
у-и: ужин, рудник, туфли 
э-а: экран, эстрада, этаж, этап, веранда 
э-о: экспорт, эпос, термос, нейлон, рекорд 
э-у: кенгуру, цензура, депутат, секунд 
и-а: шина,вина, вилка, гигант, витамин 
и-о: вино, кино, прибор, пистон, силос 
и-у: трибун, диспут, минус, минута ж. б.  
 

Мындай айкалыштар кыргыз сөздөрүндө учуратылбайт. Жогорку мисалдарга 
караганда: 

а) Эки тилдеги окшоштуктар: a-a, ы-а, o-o, o-y, a-y, э-э, э-и, и-э, и-и – 9. 
б) Орус тилинде бар, кыргыз тилинде жок айкалыштар: а-о, а-э, а-у, а-и, ы-о, ы-э, 

о-а, о-э, о-ы, о-и, у-о, у-э, у-ы, у-и, э-а, э-о, э-у, и-а, и-о, и-у – 20. 
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в) Кыргыз тилинде бар, орус тилинде жок айкалыштар: а-ы, ы-ы, у-у, ө-ө, ө-ү, ү-ө, 
ү-ү – 7. Мындай мисалдар орус тилинде сингармониянын жок экендигин (9–27) 
ырастайт. Кыргыз тилиндеги дисгармониялык айкалыштын бардыгын чет сөздөр 
деп эсептөө керек1. 

Сингармониялык тилдерде бир сөздө эки үндүү катар колдонулбайт. Азыр орус 
тилинин таасиринде жазыла баштады: 

 
 
 
 

еа ио ео ау, уа, оа,  
ои, иу 

ое, еи, уе,  
ие, уэ 

 
театр 
сеанс 
реалист 
реактив 
реалдуу 
океан 
 

 
биология 
пионер 
иод 
шпион 
радио 
стадион 

 
геология 
геодезия 
геометрия 
география 
теория 
археология 

 
аудитория 
дуализм 
коалиция 
эгоист 
радиус 
президиум 
 

 
атеист 
военком 
уезд 
диета 
эгоист 
дуэль 
 

 
иа сөз ортосунда, ия сөз аягында жазылат, мисалы: 

 
иа ия 
 
диалект              диалог 
диагноз              филиал    
пианино             материал 
авиация             олимпиада 
авиатор              пролетариат 
вариант              диалектика 

 
химия              зоология 
партия             этимология 
лекция             лексикология 
материя           морфология 
станция            лаборатория 
биология         бухгалтерия 
 

 
Мындай сөздөрдү кыргызча айтканда эки үндүүнүн аралыгына бир «данакер» 

үнсүз пайда болот. Мисалы: диалект-дийалект, пианино – пийанино, театр – 
тейатыр, пионер пийонер, теория – тейорийа ж. б. 

Кыргыз орфографиясында «Орус тили аркылуу кирген сөздөр орус 
орфографиясы боюнча жазылат» деген эреже бар. Мына ушул эреженин негизинде 
дисгармониялык сөздөр көбөйүп жатат. 

Орус тилинде үндүүлөр а, е, о, у, ы, и алты фонема, алар 10 тамга менен 
белгиленет, үнсүздөрү –391, алар сөздөгү тыбыштык чөйрөсүнө жараша аныкталат. 
Кыргыз тилинде андай эмес, үндүү фонемалардын тыбыштык сапаты, фонемалык 
касиети так ажыратылат. Үнсүздөргө караганда үндүүлөрү туруктуу, мына 
ошондуктан сингармониялык тил болуп саналат. 

Академик В. В. Радлов өзүнүн «Фонетикасында» эне тилин жакшы көрбөгөн чала 
молдолор араб, иран сөздөрү эмес, төл сөздөрүн да арабча кекечтенип сүйлөшөт деп 
айткан2. Эне тилинде так сүйлөбөгөн чала молдолор дайыма болгон жана боло 
берет, бирок биз адабий тил жөнүндө сөз кылганда андай жаргондо сүйлөгөн 
адамдарга каршы турабыз. Мына ушунун өзү да адабий тилдин тазалыгы үчүн 
болгон күрөш. Тилде ошондой эле даражада колдонулган төл сөздөр турса, аны 
таштап чет сөздөрдү пайдалануу – лексиканы булгайт. Эне тилде төл сөздөрдүн аз 

1 К. Д ы й к а н о в. Кыргыз тилиндеги үндүүлөр,. Фрунзе, 1959, 60-бет. 
1 М.  В. П а н о в .  Русский язык, Языки народов СССР, I. 1966, 62-бет. 
2 В.  В. Р а д л о в .  «Понетик», Лейпциг, 1882, 46-бет. 
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болуп, чет сөздөрдүн көп колдонушу – ал элдин чыныгы улуттук маданиятынын 
төмөндүгүн гана баяндайт. Мына ошондуктан, Улуу орус элинин алдынкы адамдары 
тилдин тазалыгы үчүн ар дайым күрөшүп келишкен. 

Өздүк нуска адабияттарга салыштырганда котормодо чет сөздөрдүн көбүрөөк 
болушу ыктымал. Маселен: Чыңгыз Айтматовдун «Гүлсарат» повестинде орус 
тилинен кирген сөздөр 1,2%; Л. И. Брежневдин «Дың жеринде» мындай сөздөр 
7,17%, булардын көбү айыл чарба терминдери; ал эми «Советтик Кыргызстан» 
газетасынын бир санында орус тилинен кирген сөздөр 18–20% болору белгилүү. 
Мында биз эмнелерди көрөбүз? Булардын кайсынысы түшүнүктүү? Албетте, текстте 
чет сөздөрдүн аз колдонулушу түшүнүүгө жеңил болот. В. И. Ленин газетанын стили 
жөнүндө мындай деген: «Албетте, жалпысынан окууну жана асыресе газеталарды 
окууну жакында гана үйрөнгөн киши газеталарды кунт коюп окууга киришкен 
болсо, ал газета тилин эрксизден өздөштүрөт. Бирок бизде газета тилинин дал өзү 
да бузула баштады. Эгерде окууну жакында гана үйрөнгөн кишинин чет өлкөлүк 
сөздөрдү, жаңылык катарында, колдонгондугу кечирерлик иш болсо, 
адабиятчыларга муну кечирүүгө болбойт. Чет өлкөлүк сөздөрдүн орунсуз 
колдонулушуна каршы согуш жарыялоого биз үчүн убакыт жеткен жокпу?»1 
Лениндин бул сөзүндө чоң саясий маани бар. Тилдин тазалыгы үчүн болгон күрөш – 
бул маданияттуулукка тарбиялоо болуп саналат. 

 

ҮНСҮЗДӨРДҮН ЖАЙГАШУУ ОРДУ 
 
Сөздөгү тыбыштар чалды-куйду каалаган жерге келе бербейт. Алар, алгебра 

менен геометриянын закондору сыяктуу белгилүү бир фонетикалык закон 
ченеминде жайгашат. Ар бир тилдин өзгөчөлүгүнө жараша, андагы үнсүздөрдүн сөз 
тутумунда колдоно турган белгилүү орундары бар. Аны үнсүздөрдүн сөз тутумунда 
жайгашуу орду дейбиз. Тыбыштардын жайгашуу орду жагынан тектеш тилдердеги 
окшоштуктар алардын жакындыгын билдирсе, айырмачылыктар алардын 
өзгөчөлүгүн айкындайт. Ошентип, тилдеги окшоштуктар менен 
айырмачылыктардын бирдей эместиги алардын өздүк белгисине айланат. Орус 
тилинин таасирине чейин кыргыз тилиндеги үнсүздөрдүн жайгашуу орду 
төмөнкүдөй болгон, таблицаны караңыз. 

 
 башында аягында интервокал 
  сөз                          муун     сөз                  муун  
 
м 
н 
л 
р 
й 
ң 
б 
д 
з 
ж 
г 
п 
т 
с 

 
 мен                      кай-мак 
 –                           ай-ны 
–                      ой-ло 
–                      ай-ран 
–                          – 
–                          – 
бар                       ур-ба 
дат                      ор-до 
зил                      ту-зак 
жон                     кар-жай 
–                      кыр-гый 
–                      жам-па 
таң                      бал-та 
сен                       кай-сы 

 
    жем              там-чы 
    сен                жен-тек 
    тал                ал-ты         
    жар               ар-кы    
    тай               ай-дың 
    тан               дөң-көй 
      –                        – 
      –                        – 
    кыз2             туз-да 
      –                        – 
      –                        – 
    тап               жап-кыч 
    кат               тут-куч 
    бас               кыс-ка 

 
  чы-мын 
  ка-на 
  ба-ла 
  а-рал 
  а-йак 
  жа-ңы 
  та-бак 
  ка-дам 
  ка-зык 
  та-жал 
  та-га 
  чо-по 
  бо-то 
  ба-сык 

1 В. И. Л е н и н. Чыгармалар, том 30. Фрунзе, 1958, 325-бет. 
2 Жазылышы болбосо, сөз жана муун аягында «з» тыбышы каткалаң угулат. Т. К. Ахматов. Звуковой строй современного 

киргизского литературного языка. Мектеп, 1968, 111-бет. 
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ч 
к 
ш 

чал                       кай-чы 
кар                       кач-кын 
шор                      кар-шык 

    чач              кеч-мек 
    бак              так-тай 
    таш             баш-кар 

  ка-чыр 
  ча-кыр 
  жа-шык 
 

  
10                   15 

 
13                               13 

      
17 

 
 
Бул таблицага караганда: м, з, т, с, ч, к, ш тыбыштары сөздүн түркүн жеринде 

(башында, ортосунда, аягында) айтылат, ошон үчүн буларды тетик үнсүздөр дейбиз. 
Сөздүн бардык жеринде эмес, мерчимдүү жеринде гана айтылган үнсүздөрдү 
кербездер дейбиз. Алар: төрчүлдөр, ирегечилдер, кожогойлор деп үчкө бөлүнөт. 
Алсак б, д, ж деген тыбыштар сөз башында айтылат, бирок сөз аягында 
каткалаңдашат, буларды төрчүлдөр дейбиз. Бул үнсүздөр: г, ң, й, л, р, н, п сөз аягына 
келгени менен, төл  сөздүн башында учурабайт, ошону үчүн ирегечилдер дейбиз. 
Кайбир үнсүз, мисалы «г» сөз башында да, сөз аягында да каткалаңдашып, муун 
башында гана жумшарган, мындай үнсүздү кожогой1 үнсүз дейбиз. 

Тилдин бул бөтөнчөлүгүнө жараша төрчүлдөр (б, д, ж) менен аякталган чет 
сөздөр кыргыз тилинде каткалаңдашып отурган. Мисалы: китаб эмес, китеп ар.; 
мактаб эмес, мектеп ар.; дард эмес, дарт ир.; заг эмес, зак ир. ж. б. Буга караганда сөз 
аягында жумшактар катуу угулган. 

Кыргыз тилинин бул тыбыштык закону орус тилинен алынган чет сөздөргө 
таратылбайт. Атап айтканда, чет сөздөрдү кыргызча айтылышындай сүйлөйбүз, 
бирок андай жазууга орфография жол бербейт. Мисалы: жазылышы ыштап эмес; 
штаб; ушундай эле жазылышы герп эмес, герб; кулуп эмес, клуб; завот эмес, завод; 
парат эмес, парад; багаш эмес, багаж; митинке эмес, митинг; актип эмес, актив; 
пассип эмес, пассив ж. б. Азыр буларга мүчө улаганда орфография боюнча: гербби, 
клуббу, гербдер, гербге, клубдан, параддын, парадга, митингге, митингден, 
митингдин, активдерге деп жазылат. Казак орфографиясына: б, в, г, д тамгалары 
менен бүткөн сөздөргө үнсүз менен башталган мүчөлөр тек каткалаң түрүндө 
колдонулат; мисалы: штабтан, штабка, клубка, парадтан, парадка, активтен, активке, 
педагогтор, геологко ж. б. 

Ирегечилдер (н, л, р, й, н, п) менен башталган чет сөздөр кыргыз тилинде 
өзгөртүлүп айтылса, мисалы: насыбай – асмай; лакаб – ылакап ар.; рахад – ыракат 
ар.; йаки – жаки ир.; питир – битир ар.; ж. б., азыр мындай сөздөрдүн жазылышы 
такталып бара жатат. Мисалы: айза эмес найза ир.; амыс эмес, намыс ар.; уска эмес, 
нуска ар.; ылампычке эмес, лампочка; ырайыс эмес, раис ар.; бери эмес, пери ир.; 
борт эмес, порт; увазир эмес, вазир ар.; калба эмес, халба ар.; калат эмес, халат ж. б. 
Кабыл алынган сөздөрдү мүмкүнчүлүккө жараша баштагы дурус түрүнө 
жакындаштырып жазуу морфологиялык принципке жатат. Мисалы: ылампа эмес, 
лампа; манжа эмес, панжа; балан эмес, палан; асмай эмес, насыбай ж. б. 

Кожогой үнсүз «г» отузунчу жылдарда сөз ортосунда гана колдонулса (мисалы: 
агай, өгөй, кереге, торгой, кыргый, дегде, мөгдө ж. б.), азыр г сөздүн бардык жеринде 
жазыла баштады. Мисалы, сөз башында: гитар, градус; сөз аягында: диалог, педагог 
ж. б. 

Азыркы тектеш тилдер үнсүздөрдүн жайгашуу орду жагынан бири-биринен 
кандай айырмаланса, байыркы тилден да өзгөчөлөнүп турат. Мындай өзгөчөлүктөр 
бул тилдердин өнүгүш тарыхына байланышкан. Дайыма бир калыпта кебелбей 
турган бир да тил жок. 

 

1 Бул терминдер отузунчу жылдарда эле пайда болгон. 
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ҮНСҮЗДӨРДҮН АЙКАЛЫШ ТИЗИМИ 
 
Үнсүз тыбыштардын бир сөз ичинде катар колдонуш мүмкүнчүлүгү 

үнсүздөрдүн айкалыш тизими деп аталат. Үнсүз тыбыштар туш келди эле, 
каалагандай айкаша бербейт. Ар бир тилдин өз мезгилине жараша тыбыштык 
айкалыш тизими бар. Алсак, кыргыз тилинде жумшак үнсүздөр (б, д, г, ж, з, в) менен 
каткалаң үнсүздөр (п, т, к, ч, с, ш, ф, х) жанаша айтылбайт. Каткалаң үнсүздөрдөн 
кийин уяң үнсүздөр (н, л, р, й, ң) айтылбайт. Бул болсо эне тилдеги тыбыштардын 
артикуляциялык жаратылышына ылайык иштетилип, такталган фонетикалык 
закон. Муну тез, өзгөртүп жибериш тилдин табиятын бузат. 

Отузунчу жылдарга чейин кыргыз тилиндеги үнсүз тыбыштардын айкалыш 
тизими төмөнкүдөй болгон. 
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1. Таблицада кошуу (+) белгиси кыргыз тилиндеги үнсүз тыбыштардын 

айкалыш тизимин көрсөтөт. Бул тизимге дал келген сөздөрдөн мисал келтирели: 
м: адаммын, камбыл, камда, сарамжал, тамга, умтул, жымсал, эмчек, чүмкө, 

жумшак;  
н: түндүк, канжыга, жантык, жанса, канча;  
л: салмак, чылбыр, жылдыз, олжо, белги, элпек, алтын, белсен, алчы, алка; 
р: бармак, орно, арбын, ордо, ыржай, карга, арпа, орто, ырсай, барчын,, арка, 

каршы; 
й: оймок, чайна, тайлак, айран, айбат, айда, айгыр, сыйпа, байтал, майса, кайчы, 

байка, түйшүк;   
ң: тоңмо, таңба, таңдай, мөңгү, аңтар, теңсел, аңчы, чаңка, коңшу; 
п: өпмөк, теппе, топто, супсак, капчык, капкак, тапшыр;  
т: кетмен, кутпа, оттук, тутса, атчан; өткүн;  
с: кесме, түспөл, тесте, тоссо, басчы, мыскал;  
ч: көчмөн, чачпак, учкун; 
к: макмал, акпай, токто, бөксө, чакча, чыккын, какшы; ш: кошмо, эшпе, кышта, 
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кошсо, башчы, тышкы. 
2. Алуу белгиси (–) коюлган айкалыштагы үнсүздөр жасалышы жакын 

тыбыштарга сиңишип, фонетикалык дублеттерди пайда кылат: 
нм: айынмак–айыммак, тунма – тумма; (мурундашуу)     мм  
нб: жанбаш – жамбаш, анба – тамба; (эриндешүү)      мб  
нг: күнгөй – күңгөй, тункак – туңгак; тун кыз – туңгус     ңг  
нк: түнкү – түңкү, көтөрүнкү – көтөрүңкү; (таңдайлашуу)   ңк  
чт: ачты – ашты, чачты – чашты; учту – ушту      шт 
чс: күчсүз – күшсүз, качса – кашса, чачса – чашса      шс 
чч: каччы.– кашчы, чеччи – чешчи, иччи – ишчи      шч 
3. Барабар белгиси (=) коюлган жердеги үнсүздөрдүн айкалышы эки вариантта 

болуп фонетикалык дублеттерди пайда кылат: 
рл: карлыгач – кардыгач, кадырлуу – кадырдуу (лд кийинки форма); 
зб: соспо – созбо, тоспо – тозбо (зб кийинки форма);  
зд: изде – исте, көздө – көстө (булар эми дублет эмес);  
зг: азгын – аскын, жазгы – жаскы (–«–);  
зс: тузсуз – туссуз, сөзсүз – сөзсүс (–«–);  
зч: жазчы – жасчы, кызча – кысча (–«–);  
гж; багжай – бакчай, жегжат – жек жаат. 
4. Үтүр белгиси (,) коюлган айкалыштагы үнсүздөрдүн ортосунан бир үндүү) 

редукцияланып түшөт:  
мн: эмине – эмне (эми-не);  
ңр: аңырай – аңрай (аң-ыр-ай);  
гл: багылан – баглан (баг-ыл-а-н). 
5. Чекит коюлган (.) жердеги айкалыштар негизинен чет сөздөр болуп, тилге 

фонетикалык дублеттерди көбөйтөт: 
мз: арамза – арамса ар.-ир         мс 
нн: сүйнөт – сүндөт ар.; жаинат – жандат ар.;      нд 
нп: оюнпоз – оюмпос кирг. -ир.;        мп 
лз: гүлзар – гүлсар ир. (гүл ир. «цветок» -зор «афф».);     лс 
рз: мырза – мырса ар.-ир. (амир + заде «сын»);      рс 
йз: найза – найса ир. (най «тросник» -за «пика»);     йс 
бд: абдан – абыдан ир.: (абадан «вечно, навсегда»); зм: кызмат – кысмат ар. 

(«хизмот»);            см 
 
Жаңыча формалары 
 
зз: лаззат – лазат ар.; изат – иззат ар.; (жаңы форма)     зз 
жб: мажбур – мажыбур, мажыбыр, мачпур ар.; –«–     жб 
жд: муктаждык ир. -кирг.; муктажылык; –«–      жд 
гм: лагман дунг., лацман (лян «холодный»+ мянь «лапша») –«–   гм 
гн: жагни ир., жагини, жаки, ягни; –«–       гн 
гб: багбан ир.,– багыбан (бог «сад» -бон -ман «человек»);    гб  
гд: чыгдан ир., (чиг – чий «стебель тросника»; -дон «афф», сосуд);   гд 
кн: көкнар ир.; 
шл: ашлампу дунг. (аш «еда»+ лань «холодный»+ фэнь «крахмал»). 
сл: ислам ар. ислам, ж. б. 
Корутунду: кошуу (+) белгиси коюлган айкалыштар = 95, төл сөздө; 
алуу (–) белгиси коюлган айкалыштар = 7, төл сөздө;  
барабар ( = ) белгиси коюлган айкалыштар = 7, диалект;  
үтүр (,) белгиси коюлган айкалыш = 3, диалект;  
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чекит (.) белиси коюлган айкалыштар = 18, кабыл алынган чет сөздөрдүн 
таасиринде пайда болду. Азыр орус тилинин таасиринде булардан башка да 
айкалыштын 62 түрү пайда болду. Азыркы кыргыз жазма тилиндеги үнсүздөрдүн 
айкалыш тизими ушундай: 

(Кийинки таблицаны караңыз.) 
 
Таблица төмөнкүдөй жыйынтык чыгарат: 
 
1) + кыргыз тилине ылайык келген айкалыштар = 110; 
2) – араб тилинин таасиринде пайда болгон айкалыштар = 16; 
3) . иран тилинин таасиринде пайда болгон айкалыштар = 33; 
4) о орус тилинин таасиринде пайда болгон айкалыштар = 62. 
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Кыскасы, төл сөздөгү үнсүздөрдүн айкалыш тизими = 110 болсо, чет тилдердин 

таасиринде айкалыштын = 111 түрү пайда болду. Албетте булардын көбү жазууда 
болгону менен сүйлөө речине кеңири тарала элек. Байыркы түрк тилинде 
айкалыштын 89 түрү болгон. Ал өзгөрүлүп отуруп ушул азыркы тилдерге жетти. 
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Үнсүздөрдүн топтолушу 
 
Кыргыз тилинин дагы бир тыбыштык өзгөчөлүгү: сөз башында эки же үч үнсүз; 

сөз аягында үч, же төрт үнсүз топтошуп чогуу колдонулбайт. Бул жагынан түрк, 
монгол, тунгус тилдери, же алтай тизиминде турган тектеш тилдердин окшоштугу 
бар. Бирок андай өзгөчөлүк жазуу тилине таралбайт.  

Кыргыз тилинде эки үнсүз менен башталган чет сөздөрдүн алдына же 
үнсүздөрдүн аралыгына бир үндүү кошулуп айтылат, бирок, айтылышындай 
жазууга жол берилбейт. Мисалы: ыспорт эмес, спорт, ыштап эмес штаб; исмен эмес, 
смена; ышчот эмес, счёт, извино эмес, звено; кыбас эмес, квас; килетка эмес, клетка, 
кынопка эмес, кнопка, шунур эмес, шнур; силесар эмес, слесарь, сывотка эмес, 
сводка, дырап эмес, драп; хыроника эмес, хроника, пулан эмес, план, тырактир эмес, 
трактор;  мырамыр эмес, мрамор ж. б. Мындай сөздөр – 130.  

Үч үнсүз менен башталган чет сөздөр болсо, үнсүздөрдүн аралыгына үндүүлөр 
кошулуп кыргыз тилинин тыбыштык үлгүсүнө салынат, бирок андай жазууга жол 
берилбейт. Мисалы: ыстырой эмес, строй; ыспырапке эмес, справка; искирипке 
эмес, скрипка; искивер эмес, сквер; ыштырап эмес, штраф; ышпырот эмес шпрот; 
ышкыбал эмес, шквал; вызнос эмес, взнос; пүлүс эмес, плюс ж. б. Мындай сөздөр –
26. 

Сөздөрдүн айтылышы менен жазылышындагы болгон айырмачылыктар, 
адаттагыдай орфографиянын жеңиши менен аякталат. Ошентип, тилдин тыбыштык 
составында жаңылыктар пайда боло баштайт. 

 
 
Сөз аягында эки үнсүз 
 
Сөз аягында эки үнсүздүн катар келиши кыргыз тилинде сейрек учуратылат. 

Мисалы: шарт, серп, көрк, бурч, кырс, сулп» мүлк, салт, ант, кенч, даңк, дүмп, айт, 
чыйп, чыйк ж. б. Мындай айкалыштын биринчи тыбышы уяңдар (р, л, н, н, м, й), 
экинчилери каткалаңдар (т, ч, с, к, п), бирок ш жок. Ушул айкалыштарга туура 
келбеген чет сөздөр сүйлөгөндө тыбыштык жагынан бир аз өзгөртүлүп, эне тилге 
жакындаштырылат, бирок андай жазууга жол берилбейт. Мисалы: жазылышы гим 
эмес, гимн; митиңке эмес, митинг; ошондой эле: танк, фонд, романс, реванш, герб, 
аккорд, металлург, комбикорм, нерв, коминтерн, кварц, марш, борщ, монарх, кедр, 
поезд, организм, космонавт, рецепт, гипс, метр, ритм, матч, киоск, аспект, рефлекс, 
азбест, цикл, логарифм, лифт, шифр, сейф ж. б. Азыр кыргыз тилинде мындай 
айкалыштардын 36 түрү бар, сөздүн саны – 374. 

 
 
Сөз ортосунда эки үнсүз 
 
Бир сөз ичинде жумшак үнсүздөр менен каткалаңдар, каткалаңдан кийин 

уяңдар катар келбестиги жогоруда айтылды. Ушул айкалышка туура келбеген чет 
сөздөрдүн орфоэпиясы кыргыз тилине жакындаштырылат. Мисалы: юбка – жупке, 
подпись – подпис, подвода – бадыбот, нагрузка – нагруске, метрика – метирке, 
матрац – матырас, декрет – декирет, легбез – ликпес, автомат – аптамат, шоровка – 
шоропке, совхоз – сапхоз, шахта – такты ж. б. 

Мындай сөздөрдүн кыргызча айтылышы сүйлөмдөгү сөздөрдүн кыраатын 
сактаса, жазылышы орус тилине жакындаштырат, мунун өзү тилге жаңылыктарды 
алып келет. Демек, сүйлөө речине караганда адабий тилге жазуу речинин 
жакындыгы бар. Ошентип, жазуу менен сүйлөөнүн ортосундагы айырма бара-бара 
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жоюла берет. Бул жөнүндө Л. Р. Зиндер мындай дейт: «...жаңы сөздөрдө (башка 
тилден алынган, же жаңы жасалган сөздөрдө) ошого чейин ал тилде болбогон 
фонетикалык позициялар пайда болот... Ушулардын бардыгы фонема 
варианттарынын фонетикалык мүнөздөөсүнүн өзгөрүлүшү үчүн, ошондой эле жаңы 
варианттардын келип чыгышы үчүн да шарт туудурат»1. Мына ушул пикир кыргыз 
тилинин фактылары менен да далилденет. 

 
Сөз ортосунда үч үнсүз 
 
Уңгу менен мүчөнүн кошулган аралыгында болбосо, сөз ичинде үч үнсүздүн 

катар келиши мүмкүн эмес. Мисалы: тартпа (тартпа), калкты (калк-ты), салтка, 
анткен, жанчпа, даңктуу ж. б. ( = 75 сөз). 

Орус тилинде үч-төрт үнсүз бир жерге топтоло берет. Мисалы: Арктика, 
симптом, амплитуда, домкрат, сейсмолог, айсберг, отклик, аффрикат, антракт, 
конспект, экспресс, эстрада, надстройка, разверстка, партвзнос, канцлер, таможня, 
санкция, апостроф, повестка, тростник, экстернат, эксперт, актриса, электрон, 
экскурс, аккредитив, конструктор, санскрит, соцстрах, контрпроект, электрлешүү ж. 
б. Мындай сөздөр = 91. 

Мындай мисалдарга таянып, кыргыз жазма тилинде тыбыштык айкалыштын 
жаңы түрлөрү, жаңыча муундар пайда боло баштаганын айтууга болот. Тилдеги 
тыбыштардын айкалыш системасынын бара-бара өзгөрүлүшү менен, фонетикалык 
мутация (күтүлбөгөн жерден пайда болгон фонетикалык кубулуш, секирик) 
даярдалат. Ал Л. Р. Зиндер айткандай: «Мейли адегенде четке чыгуу абдан эле аз 
болуп, мотордук сезимдин эң эле аз илгерилешине кабылта берсин, башка бир жолу 
да баштапкы абалдан бир канча көбүрөөк четке чыгышы мүмкүн болуп калат; 
демек, акыры барып четке чыгуулар менен эң эле аз илгерилешинде белгилүү бир 
айырма келип чыкмайынча, мотордук сезимдин андан аркы илгерилеши боло 
берет»1. 

 
Кош үнсүздөр 
 
Бир сөз ичинде же аягында катар келген эки бирдей үнсүз – кош үнсүз деп 

аталат. Кыргыз тилинде уңгу менен мүчөнүн аралыгында каткалаң тт, кк, сс, пп 
тыбыштар катар келбесе (мисалы: атта, көккө, түссүз, көппү ж. б.) кош үнсүз 
(геминаты) уңгу сөзгө ылайык эмес. Ошондуктан, чет сөздөгү  кош үнсүздөр 
төмөнкүдөи өздөштүрүлүп келе жатат.  

Сөз маанисине зыян келбесе, кош үнсүздүн бири кыскартылат. Мисалы: кассаб 
эмес, касап;  аввал эмес, абал; иззат эмес, изат; кудди эмес, куду; кувват эмес, кубат; 
митте эмес, мите; дыккат эмес, дыкат; пилла эмес, пила ж. б. 

Кыскартууга туура келбесе, кош үнсүздүн бири өзгөртүлөт. Мисалы: иллат эмес, 
лдет; молло эмес, молдо; чилле эмес, чилде; бисмилла эмес, бысмылда; жаллад эмес, 
желдет; тилла эмес, дилде; келле эмес, келде; домулла эмес, дамбылда ж. б. 

Кош үнсүздүн бирин кыскартканда сөз маанисине зыян келе турган болсо, алар 
толугу менен сакталат. Мисалы: лапай эмес, лаппай; ишалда эмес, ишалла; илдалда 
эмес, иллалда; амма эмес, хамма; сүндөт эмес, сүннөт ж. б. 

Сөздөрдүн ар варианты ар башка мааниде, же түрдүүчө оттенкада колдонулса 
андай сөздөр фонетикалык дублеттин катарынан чыгарылат. Мисалы: жаннат (зат 
атооч), жандат (этиш); миллат (нация), милдет (обязанность) ж. б.  

Орус тилинде кош үнсүз катышкан сөздөрдүн саны көп. Сөздүктө 35, буларды 

1 Л. Р. 3 и н д е р, Т. В. С т р о е в а. Историческая фонетика немецкого языка. М.–Л., 1965, 14-бет. 
1 Жогорку адабият.  8-бет. 
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өзгөртпөй жазабыз. Мисалы: мм: сумма, коммуна,  программа, гамма; нн: тонна, 
ванна, теннис, колонна, антенна; лл. Аллея, баллон, коллегия, коллекция, баллада; 
рр: перрон, корректор, баррикада; пп: группа, аппарат, аппетит, тт: аттестат, 
аттестация; кк: хоккей, аккорд, аккумулятор аккордеон; сс: шоссе, масса, касса, 
массаж, Россия ж. б.  

Эскертүү: Кыргыз диалектисинин айрым бир чөйрөсүндө муун чегинин артка 
жылышына байланыштуу, бир үнсүздүн кош үнсүзгө айлануу процесси учуратылат. 
Мисалы: экки, йетти, секкиз, токкус мындай сөздөрдү айтылышы боюнча жазууга 
жол берилбейт.  

Сөзгө мүчө айкашканда, сөз аягында келген кош үнсүздүн бирин (пп, сс, тт, лл) 
кыскартып жазуу – сүйлөө менен жазуу речин жакындаштырат. Мисалы: грипп: 
гриппи, грипке, гриптер; класс, класы, классыз, класка, класты, класпы; кросс: росу, 
кроско, кроспу, кросум; киловатт: киловаты, киловатты, киловаттар, киловатка; 
меалл: металы, металды, металга, металдар ж. б.  

Сөзгө мүчө айкашканда кош үнсүздүн бири орус тилинде да кыскартылат. 
Мисалы: финка (уңгусу финн), кристальный (уңгусу кристалл), пятитонка (уңгусу 
тонна), колонка (колонна)1 ж. б. Мындай маселе боюнча орус тилинде, кош үнсүздү 
сактоо, же сактабоо жөнүндө, катуу талкуу болуп, сөз аягында келген кош үнсүздүн 
бирин дайыма кыскартып жазуу керектиги А. И. Ефимов тарабынан колдоого 
алынган. 

Казак, уйгур ж. б. тектеш тилдерде тилдин үндөштүгү эске алынып, сөздүн 
кыраатын сактоо үчүн, кош үнсүздөр менен бүткөн сөздөргө мүчө улаганда анын 
бири түшүрүлүп жазылат. Мисалы: прогресс – прогреске, класс – класка, кластар, 
класы, металл – металы, грамм – грамы, киловаты ж. б. деген эреже бар2. Албетте бул 
эреже тилдин орфоэпиялык нормасына каршы эмес; казак орфографиясынын 38, 39, 
40-параграфтары колдоого татыктуу. 

 
 
Жөнөкөйлөштүрүү 
 
«Ар кандай тилде тыбыш түшүнүктөрүнүн өз системасы, башкача айтканда, 

башка тилдердин системасынан айырмаланган фонема системасы бар»3. Тилде 
кылымдардан бери такталып келе жаткан ал системаны дароо өзгөртүп жиберүү 
мүмкүн эмес. Ошону үчүн айтылышы башкача тыбыштарды, же тыбыштык 
айкалыштарды эне тилдин үлгүсүнө жакындаштырып кабыл алуу бардык тилдерге 
мүнөздүү. 

Тыбыштык курулушу башкача сөздөрдү эне тилдин орфоэпиялык нормасына 
жакындаштырып сүйлөөнүн жолдору көп. Андай жол тилдин өзүндө. Биз тилдин 
грамматикасына көрсөтмө бере албайбыз. Мисалы, кыргыз тилинде: 

1. Тыбыштык составы бөлөкчө болсо субституция кылынат; мисалы: борщ – 
борш, абзац – абзас, абзасы, немец – немис, немисче. 

2. Айтууга тил келбесе апокопа кылынат. Мисалы: гимн – гим, митинг – 
митиңке, артист – артис, рецепт – ретсеп. 

3. Төрчүлдөр сөз аягында келсе каткалаңдашат. Мисалы: рейд – рейт, зонд – 
зонт, герб – герп, актив – актип, активи. 

4. Сөз аягында эки үнсүз келсе эпитеза болот. Мисалы: диск – диска, отпуск – 
отпуска, аванс – аванса, загс – закси, заксиге, акт – акта, повесть – повес, повеси, 
электрифицировать – электирлештирүү.  

1 В. А. Д о б р о м ы с л о в, Д. Р о з е н ь т а л ь. Трудные вопросы грамматики и правописание, Учпедгиз, М., 1958, 112-бет. 
 2 Казак тили орфографиясынын негизги маселелери.  Алматы, 1957; Уйгур тилиниң имла лугити, Алмута, 1969. 

3 М. М. М а т у с е в и ч .  Введение в общую фонетику. М., 1959, 15-бет. 
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5. Эки үнсүздүн аралыгы эпитеза болот. Мисалы: жанр – жаныр, жаныры, пункт 
– пункут, пункуту, пункутту, тембр – тембир ж. б. 

Ушундай эле гаплология, парагогия, протеза ж. б. жолдору менен сөздөр 
жөнөкөйлөштүрүлөт. Жазылышы татаал чет сөздөрдү, же тыбыштык 
айкалыштарды эне тилдин орфоэпиясына жакындаштырып сүйлөө бардык 
тилдерге мүнөздүү нерсе. Чет сөздөрдү да төл сөздөй уккулуктуу жана ырааттуу 
кылып өздөштүрүп сүйлөө түшүнүүгө жеңил. Орус тили да ушундай, ал 
жөнөкөйлөштүрүү жолу менен чет тилдик сөздөрдү төл сөздөй кылып өздөштүрүп 
келе жатат. Башка тилдерден кирген сөздөрдү орус тилинде дейли, ошол  чет  
тилдик нормага  салып  (кыргызчаны  кыргызча,  немецчени немесче ж. б.) 
өздөштүргөн болсо, анда орус тилинин тыбыштык составына: ө, ү, ң кошулуп, 
фонетикасы өркүндөйт беле? Андай эмес. Орус эли канчалык көп элдер менен 
карым-катышта болбосун, ал өз тилинин орфоэпиялык нормасынан көп алыстап 
чыккан жок. Мына ушунун натыйжасында орус эли эне тилин чет тилдик 
субстраттан сактап, лексикасын байытып, грамматикасын тактап келе жатат. 
Кыргыз тилин да ушундай кароо керек. 

Жаратылыштын табигый закондорун үйрөнүп, аны кайра башкарган сыяктуу, 
тилдин закондорун терең өздөштүрүү менен анын өнүгүшүн камсыз кыла турган 
жолго салуу окумуштуу тилчилердин милдети. Тилчилер материалдык байлыкты 
өндүрбөгөнү менен эне тилдиң прогресске карай, же регресске карай бара жатканын 
байкап, аны жакшы жолго салуу менен элге духовный дем берет, же тетирисинче, 
тилдин эркин өнүгүшүнө тоскоолдук келтирет. Бардык илимдик ачылыштар элдин 
жыргалчылыгы үчүн кызмат кылса кыргыз тил илиминдеги ачылыштар кыргыз эли 
үчүн, анын тилинин тазалыгы жана өнүгүшү үчүн жол көрсөтүш керек. Андай жол 
коомчулук тарабынан талкууланып, колдоого алынбаса, ал илим кыймылсыз калат. 
Чынын айтканда, тилдин кыйын маселелери жөнүндө кантип эле талаш-тартыштар 
болбой койсун, ансыз илим өнүгө албайт. Ар ким өз тилинде эмгектенип жатып, 
анын тазалыгы, байлыгы, өнүгүшү ж. б. жактары жөнүндө кийлигишпей коюу – бул 
көңүл коштук, советтик тилчилерге мүнөздүү эмес. 

 
 

СӨЗДӨРДҮН ӨЗДӨШТҮРҮЛҮШҮ 
 
Октябрь революциясынан кийин кыргыз тили орус тилинин эсебинен өз 

лексикасын байытып, анын артынан фонетикасы акырындап прогресске бара 
жаткандыгы басмада белгиленип келе жатат. 

Тилдеги жаңылыктар ар дайым эскинин жок болушун күтүп турбайт. Эскинин 
жашап турган кезинде пайда болот да, колдонушка жараша, кээде активдүү болсо, 
кээде чыдамкайлык кылып эски менен тең жүрөт. Турмушка көбүрөөк 
колдонулганы нормага айланса, аз колдонулганы эскире баштайт. Мисалы: чыгарма 
менен сочинение, даража менен степень, чалгынчы – разведчик, себет – корзинка, 
буйрук – приказ, дастан – поэма, аклак – мораль, тил кат – расписка ж. б. Мындай 
синоним сөздөрдүн семантикасынан аз болсо да кандайдыр бир лексикалык, же 
стилдик айырма табылбай койбойт. Мисалы: үстөмдүк менен гегемония, төрөчүл 
менен бюрократ, аластоо менен дезинфекция, кур кыял менен утопия ж. б. Булар 
кыркынчы жылдарга чейин толук синоним болушкан, азыр кыргызчасы бул 
мааниде колдонулбайт. Төл сөздөрдүн маани жактан бөксөрүп эскиришине чет 
тилдерден алынган синоним сөздөр себеп болот. Тилдеги жаңы сөздөр учурдагы 
түшүнүккө жакын көрүнүп, активдүү колдонула баштаса, төл сөздөр маани жактан 
төмөндөп эскире баштайт. Ошентип тилдин сөздүк составы адегенде сан жагынан, 
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андан соң тилдин фонетикасы тыбыштык жагынан чет тилдик таасирге жараша 
өзгөртүлүп отурат. 

Орус тили ушунчалык бай болгондугуна карабай, ушул күндөргө чейин сөз 
алуусун улантып келе жатат. Мисалы: кок борю, колделен, тюндук, куардак, ширдак, 
комузчи, баурсак1 ж. б. Булардын жазылышы орус тилинин тыбыштык түзүлүшүнө 
ылайык. Эгер, орус тилинде кыргыз сөздөрүн кыргызча, Казакстандагылар казакча 
ж. б. жазып отурса, анда орус тилинен эмне калат? Тилди ар кандай бузулуштан 
сактай турган бөлүгү анын тыбыштык составы, бул жагынан орус тилинде жакшы 
традиция бар. 

Тикеден-тике фонетикалык кабыл алуулар болбойт. Башка тилдерден адегенде 
керек сөздөр алынат. Мына ошондо кабыл алынган сөздүн тыбыштык кейпи кабыл 
алган тилге (жашап турган фонетикалык закон өлчөмүндө) ылайыкталып кайра 
түзүлөт; ошентип, алынган сөздүн фонетикалык составында чет тилдик белги 
калбайт (орус тили ушундай). Мунун тетирисинче, жаңы алынган сөздүн айтылышы 
да, жазылышы да башка тилдерден көчүрүп алынган болсо – анда тилдердин 
аралашуу, же аргындашуу кезиндеги мүнөзү жагынан окшошкон фонетикалык 
процесс; бул башкача болот. 

«Тил аралашуу процессинде тилдин өкүлдөрү өздөштүрүп жаткан сөздүн 
айтылышына өздөрүнө көндүм болгонун алышат; же башка тилдерден сөз кабылдоо 
мезгилинде алар ал сөз менен кошо эне тилине чоочун элементтерди киргизишет. 
Ушундай жол менен фонема составынын байышы, башка тилдерден алынган 
сөздөрдүн чет тилдегидей айтылышы тил өкүлдөрүнүн кеңири катмарына таандык 
болгон кезде гана мүмкүн. Мындай процесс, мисалы: Советтер Союзундагы элдердин 
көп тилдеринен байкалып турат. Бул тилдердин өкүлдөрүнүн көбү орус тилин да 
билишип, андан лексиканын ар түрдүү катмарынан жаңы сөз алуу менен, мурда жат 
болгон, фонологиялык карама-каршы коюулар орус тилинен киргизилип жатат». (Л. 
Р. Зиндер, Т. В. Строева. Историческая фонетика немецкого языка, М.–Л., 1965, 17-
бет). 

Ушул айтылган пикирди ырастоо максатында кыргыз тилинде в, ф, х 
тыбыштарынын колдонушун мисалга келтирели. Булар алгачкы жылдарда кыргыз 
тилине багындырылган. Мисалы: жувалдыз эмес, жубалдыз (ир. тилинде чувол 
«мешок», дуз «шить» – чуволдуз «кап тиккич») орфографиялык сөздүк боюнча: увал 
эмес, убал ар.; дуван эмес, дубан; дува эмес, дуба ж. б. Кээде в тыбышынын алдына 
үндүү кошулат: вакыт эмес, убакыт; вада эмес, убада ж. б. Сөз мааниси өзгөртүлбөсе в 
айтылбай калат; вакил эмес, өкүл; васият эмес, осуят; церков эмес, чиркөө; самовар 
эмес, самоор сыяктуу. Айрым сөздө в жазылат: базир эмес, вазир; базира эмес, вазира 
ж. б. 

Азыр жаңы кирген сөздөр орус тилинде кандап болсо, дал ошондой жазылат. 
Мисалы: актип эмес, актив; аптол эмес, автол; дебиз эмес, девиз; ызбот эмес, взвод ж. 
б. 

Араб, иран сөздөрүндөгү ф тыбышы (Фатима, Фарида деген энчилүү аттарда 
колдонулганы болбосо) кыргыз тилине багындырылган. Мисалы: сөз башында: 
фикир эмес, пикир; фарзант эмес, парзант ж. б. Сөз ортосунда: суфра эмес, супара; 
дафтар эмес, дептер ж. б. Сөз аягында: таклиф эмес, такилип; тараф эмес, тарап; сарф 
эмес, сарып ж. б. 

Азыр орус тилинен кирген сөздөр так көчүрүлүп алынат. Мисалы: жирап эмес, 
жираф; аспалт эмес, асфальт; телепон эмес, телефон ж. б. 

Буга чейин х тыбышы кыргызча өздөштүрүлүп алынган. Сөз башында: хурма 
эмес, курма; хавар эмес, кабар ж. б. Кээде х айтылбайт: харам эмес, арам; хурмат эмес, 
урмат; харакат эмес, аракет ж. б. Сөз ортосунда: ихлос эмес, ыкылас; нусха эмес, 

1 И. Б а ж и н а .  Орфография киргизских слов в русских текстах. «Советская тюркология»,. Баку, 1974, № 5, 38–39-бет. 
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нуска; насихад эмес, насийкат ж. б. Кээде х тыбышы й тыбышына өтөт: мехмон эмес, 
мейман; дехкон эмес, дыйкан ж. б. Кээде айтылбайт, эхтиёт эмес, этиет; ахвол эмес, 
абал ж. б. Сөз аягында: нарх эмес, нарк; дозах эмес, тозок; шах эмес, шаа ж. б. Эми 
айрым сөздөрдө х тамгасы жазыла баштады: пахта, тарых, хамам, хаус, хабоб, хикоя, 
бихи, хан, кавхар, махабат; мархабат, Халил, Хусейн, Ахмед, Гүлхан ж. б. 

Алтай системасында (түрк, монгол тилдеринде) мындай в, ф, х фонемалар 
болгон эмес. Ал эми хакас, тува тилиндеги х орус алфавитинин таасиринде, монгол 
тилиндеги х уйгур алфавитинин таасиринде пайда болгон, булар байыркы к 
фонемасынын жазылыш варианты. 

Революцияга чейин чет тилдерден алынган сөздөр тыбыштык түспөлү жактан 
эне тилге жакындаштырылса, отузунчу жылдардан тартып, бул тыбыштар в, ф, х, ж 
жазууда белгиленип, кыргыз тилине тааныла баштады. Мисалы: база – ваза, буз – 
вуз; бото – фото, борум – форум; калат – халат, кор – хор, калба – халба, желе жьеле, 
жук – жьук. Өзбек тилинде х фонемасы экое; в, ф фонемаларынын да экиден 
варианты бар, бирок булардын варианттары атайын өзүнчө белгиленбей, 
алфавиттин таасиринде конвергенцияланып (эки башка тыбыштын бир фонемага 
айланышы) бара жатат. Кыскасы, чет сөздөрдү кабылдоо жагынан түрк тилдери бир 
катарга турган жок; ареал (аймакташ) жагынан бир аз жакындашканы менен, 
алынган сөздүн саны, тыбыштык жагы, же жазылышы ж. б. жагынан ар бир тил 
өзүнчө болгон. Кабылдоонун түрдүү жерде түрдүүчө болушу жакын тилдерди, же 
диалектилерди алыстатып отурат. «Чет тилдик таасир жаңы фонемаларды 
кабылдоо түрүндө гана мүмкүн дешке болбойт. Ал башка тилден кирген 
фонемалардын варианттарынын өз алдынча фонемаларга ажырашына да түрткү 
боло алат»1. 

Алфавиттери ц, щ, ь, ь жана йоттошкон я, ю, е, ё тамгалардын кызматы элге 
кеңири таанылса, анда эне тилдеги үнсүз тыбыштардын ичке жана жоон 
варианттары орус тилиндей болуп, өзүнчө фонемага айланышы ыктымал. 

Махмуд Кашгаринин 1074-жылы Баласагунда (Токмокко жакын) жазылып 
бүткөн «Түрк сөздүгүнүн жыйнагы» өзү эскерткендей, VIII кылымдагы окумуштуу 
Халил бин Ахмеддин (702–776) «Китабул айни» деген эмгегинин үлгүсүнө салынган 
болсо, бул «Лугатка» VIII–XI кылымдарда иштетилген сөздөрдүн көбү тиркелди. 
Мында 10 миңге жакын сөз бар, чет тилдик элементтери жарым процентке жете 
бербейт. 

Махмуд Кашгаринин сөздүгүндө учуратылган төл сөздөр: берги (карыз деген 
мааниде), көмүч (казына), элкин (мусапыр), йалавач (пайгамбар), черик (аскер), 
балык (шаар) ж. б. сыяктуулар азыркы кыргыз тилинде араб сөздөрү менен 
алмаштырылса; эм (дары), йаган (пил), танук (күбө), тануклыг (күбөлүк); йазым 
(килем), бамук (пахта), келеб (беде), чечек (гүл) ж. б. сыяктуулар иран сөздөрү 
менен алмаштырылган. 

Мындай унутулган сөздөр кээде колдонулуп жүргөн «тирүү» сөздөрдүн 
составында, же сөз тизмегинде учуратылат. Мисалы: М. Кашгариде соргу «кан 
сордура турган аспап» (шприц), кыргыз тилинде соргуч «упчу», бул эки сөздүн 
уңгусу бир (сор-гу-ч); ошондой эле: йарлык «письменный приказ хана», кыргызча 
жар (салуу), жария, жарамазан деген сөздөрдүн уңгусу бир; йедек «авангард», 
кыргыз тилиндеги жетекчи, жетеле деген сөздөргө уңгулаш (же-те-к-чи); таркан 
«жер ээси», кыргыз тилинде тары – «пахать, сеять» (эгин эгүү деген мааниде), ушул 
сөздөн таруу «просо», байыркы тилде тарыг «эгин», таранчы «эгинчи» ж. б. деген 
сөздөр пайда болсо; «таркан» деген сөз иран тилиндеги дыйкан (де «земля», -кан 
«афф») деген сөзгө синоним болуп, сөзгө «дыйкан» кошулуп, «таркан» тилден чыгып 
калды. М. Кашгариде ым «пароль» деген мааниде, бул сөзгө ымда «мигать», ымдаш, 

1 Л. Р. 3 и н д е р, Т. В. С т р о е в а .  Историческая фонетика немецкого языка.  М– Л. 1965, 18-бет. 
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ымдоо, ымырт уңгулаш келет; күврүк «музыка» деген мааниде, буга кыргызча күү, 
казакча күй, монголчо күгжэм «музыка», бурятча күгжем «музыка» төркүндөш. 
Ушундай эле: кент (город, селение), арт (ашуу), амач (мишень), амачлык 
(стрелбище), элик (рука), эликлик (перчатки), сеңир (аскалуу бийик тоо), мардек 
(медвежонок), тегин (принц), буркан (идол), парту (фартук), обру (овраг), 
сыбызгы «сивирель», товыс (добул бас), чаң, туг, кобуз (муз. аспаптар) ж. б. деген 
сөздөр унутулуп архаизм болуп, булардын ордуна эми башкача сөздөр колдонулат. 

Орус тилине кобза «бандуры, восьмиструнная» кобзарь, кобзовый, кобзарить, 
кобзы байыркы огуз тилиндеги кобуз (көп «много», -уз «струна») деген сөздөн XVII 
кылымда алынса; кобыз (варгань, зубанка, железная лирка со стальным язычком) 
деген сөз кыпчак тилиндеги комыс (ко-м-ыс) деген сөздөн кийинчерээк алынган, 
мунун этимосунда «кол, ооз» деген сөз бар. Ошентип, байыркы тилдеги кобуз менен 
кийинки комыс омонимге (комуз) айланды. Азыр орус тилиндеги комуз, комузчи, 
комузист дегендер кыргыз тилинен алынып жатат. Ошентип, кээде чет тилдик бир 
негизден бир канча сөз пайда болот. Ушу сыяктуу кыргыз тилиндеги:  сот, сотто, 
соттош, сотчулук, эл соту; соко, соколо, сокочу ат, сока ж. б. деген туунду сөздөрдү 
эми орфография менен башкарып, жаңыча жасай албайбыз. Азыркы тилде суд менен 
соттун, доктор менен догдурдун стилдик айырмасы бар. 

Кийинки мезгилдерде араб, иран тилдеринен алынган чет сөздөрдүн 20–30%и 
пассивдүү болуп эскире баштады. Мисалы: абдес, абзел, барман, бостон, дарча, келеп, 
кунук, маржан, куптан, таба, ойрон, аптиек ж. б. деген иран сөздөрү; аким,  арип, 
бейт,  казал, кыса,  аса,  дарыс, мупту, шайык, сейит, аят, ажы, даарат ж. б. Эскирип 
бара жаткан араб сөздөрүнөн тартынбай, аны керек маанисинде туура пайдалана 
билүү – сөз чеберлеринин устаттыгына байланышат. Мындай «эски» сөздөр: амир, 
эмир, визир, газзават, имам, ураза, хаджи, хариф, халифат, шариат, мулла ж. б. орус 
тилинде да бар. 

Иран тилинен алынган «эски» сөздөргө орус тилинен кирген «жаңы» сөздөр 
синоним болуп, кыргыз тилинде жарышып келе жатат. Мисалы: пайдувал – 
фундамент, папик – кисточка, кебеп – шашлык, къарам – капуста, серке – уксус, 
мүдүр – директор ж. б.; ошондой эле: ымла менен орфография, ымтыкан – экзамен 
дүкөн – магазин, идара – учреждение, имарат – здание, мартаба – авторитет, 
мансап – карьера, мансапкор – карьерист ж. б. деген араб сөздөрү орус тилинен 
алынган сөздөргө синоним болуп; колдонушка жараша, орусчасы пайдаланып, 
арабчасы унутулуп бара жатат. Мисалы: мийзам (закон), касыйда (ода), кыса 
(повесть), дарскана (аудитория), дарылфунун (университет), бейналмалал 
(интернационал), уруят (свобода), ынкылап (революция) ж. б. Мындай чет 
сөздөрдү пайдалануу жагынан тектеш тилдер бир катарда эмес. Бир тилде арабчасы 
көп  колдонулса, экинчи тилде иранча, үчүнчү тилде орусча, же төл сөздөр көп  
колдонулат. Мисалы: кыргызча: сыйлык, чыгарма, укук, план ж. б. казак тилинде: 
наград, творчество, права, жоспар; өзбек тилинде: раис, маркази, бажарды, 
мархабат; кыргыз тилинде: преоседатель, борбор, аткарды, пожалуста. Мындай 
айырмачылык көбөйүп турса жакын, тектеш тилдерди алыстатып отурат. 

Орус тилинин таасири астында колдонулушу төмөндөп бара жаткан төл сөздөр 
да бар. Мисалы: отор (колония), элчи (посол), жүрүш (поход), майдан (фронт), 
кеңешме (совещание), чечим (решение), котормо (перевод), чогулуш (собрание), 
козголоң, (мятеж), көңтөрүш (переворот), желим (клей), чекит (точка) ж. б. 

1940-жылы басылган «Кыргызча-орусча сөздүктө» орус тилинен кирген сөздөр 
– 1540 болсо, 1965-жылдагы сөздүктө 3935. Орус тилинен кирген сөздөрдүн саны 25 
жылдын ичинде эки жарым эсе көбөйдү. Мына ошол кабыл алынган сөздөрдүн 
ичинде тыбыштык жагынан кыргызча өздөштүрүлгөн сөздөр 1940-жылы 70,3% 
болсо; 1965-жылдагы сөздүктө андай сөздөр – 23,5%. Демек, орус тилинен канчалык 
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сөз көп  кирген сайын, анын кыргызча өздөштүрүлүшү ошончолук төмөндөп бара 
жатат. Арийне, мунун жазылышын кыргыз тилинин фонетикалык өзгөрүлүшү деп 
эсептөө кыйын, анткени, бул жерде, чын айтсак, орфография багытты көрсөтүп 
жатат. 

Кабылдоо мезгилинде сөздүн керек кылынган мааниси гана алынат. Мисалы: 
фабрика орус тилине латын тилинен алынган1. Анда фабрика 1. ремесло, 2. 
устройство, 3. сооружение, 4. нечто построеиное ж. б. көп  мааниде колдонулса, орус 
тилинде фабрика «промышленное предприятие по обработке сырья машинным 
способом» жеке мааниде. Ушу сыяктуу орус тилинде брак. 1. нике, жараксыз, 3. 
бракованный (көп  мааниде); кыргызча бурак «жараксыз» (бурак ат «забракованная 
лошадь») деген сөз экинчи маанисинде алынган. Орус тилинде пол үч мааниде: 1. 
жыныс, 2. такта, 3. жарты. Кыргызда пол (бөлмөнүн таги) дайыма жеке мааниде 
колдонулат. Оруста яр «обрыв, крутой берег» (түркизм) жеке мааниде; кыргыз 
тилинде жар деген сөз көп мааниде жана омонимдери да бар ж. б. Ошентип, ар бир 
сөздүн толук көлөмү, стилдик бөтөнчөлүгү ар тилдин өзүндө гана таанылат. 

«Кыргызча-орусча сөздүктө» көп маанилүү сөздөр мындай берилген. чарбак ир. 
1. крепость; 2. ограда вокруг сада; 3. фруктовый сад, 4. южн. шахматы (игр.). Бул 
сөздүн азыркы мааниси, этимону (чарбак «огород») негедир сөздүккө кирбей 
калган; кыштак (ср. кыштоо) кишлак (селение узбекское, таджикское, уйгурское, 
киргизское) деп берилген. Баса, кыштак менен поселоктун кандай айырмасы бар? 
«Орусча-кыргызча сөздүктө» кыштак дегендин мазмуну чектелип калган. 
Ошондуктан, котормо адабияттарда село, поселок, деревня деген сөздөр 
кыргызчага которулбай алынып, кыргыз тилиндеги кыштак деген төл сөздүн 
функдиясы төмөндөп калган. 

Эне тилде төл сөздөр турса, аны пайдаланбай, башка сөздү колдонуу – төл 
сөздүн өнүмдүүлүгүн төмөндөтөт. Тилдеги болгон сөздөрдү улам жаңы сөздөр 
менен алмаштыра берүү прогресске жатпайт. Анткени, тилдин өзү да байыркылык, 
эски сөздөр талапка жараша көп  колдонулса, анын баштапкы мааниси (этимосу) 
кеңейип, жаңы мааниге (этимон) өтүп отурат. 

Котормодо сөздөрдүн мааниси (ашкана – столовая) куду өзүндөй болуп, дайыма 
бири-бирине дал келе бербейт. Андай сөздөр өтө аз. Ал эмес, бир эле сөздү экинчи 
бир сөздүктөн карасак ашыкча которулганын көрөбүз. Мындай айырмачылыктар 
адамдардын субъективдүү же объективдүү түшүнүгүн жараша берилет. Кээде 
сөздүккө автордун пикири таратылат. Котормодо сөздүн мазмуну жетишсиздик 
кылса (көлөм жагынан бир аз дал келбесе), анда метафора, метонимия, синекдоха 
жолу менен сөздүн стилдик түрү же сөз айкалышында алган позициялык орду ж. б. 
тилдик каражаттардын жардамы менен ал сөздүн мааниси кеңейтилет. Тилдин ички 
мүмкүнчүлүгүн издеп убараланбай, башка тилден даяр сөздөрдү ала коюш, албетте 
котормочуга жеңил, бирок андай жеңил-желпи которулган чыгарманын ичинде элге 
тааныла элек чет сөздөр көп  болуп, алар тексттин түшүнүгүн төмөндөтө турган 
коркунучун унутпоо керек. Котормо адабияттарда орус тилинен алынган сөздөр көп 
колдонулса, өздүк нуска адабияттарда андай сөздөр аз, бир-эки процентке да жетпей 
каат. Чет сөздөр текстте канча көп  колдонулса, төл сөздөрдүн колдонуш даражасы 
ошончолук төмөндөйт; ошентип тексттин түшүнүгү начарлайт1. 

Кыргыз тилинде фонетикалык дублеттердин басымдуу көпчүлүгү четтен 
алынган сөздөр. Сөздүктүн 20,99%и негизинен фонетикалык дублеттер (7877 сөз). 
Мисалы: агарот, агорот, огорот (чарбак); алөк, налек, налог (салык); күкүнө, кухня 
(ашкана); бопорос, вопрос, бопурас, бопороз, попорос, папироса (чылым); ушундай эле: 

1 Р. А. Б у д а г о в .  История слов в истории общества.  М., 1971, 85-бет. 
1 Турецко-русский словарь, М., 1977, 6–7 бет. 
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бийба, быйба, пийва, пыйва, пиво (сыра); бар П, пар, пара (жуп) ж. б. Мындай 
дублеттердин эквиваленти, же синоними кыргыз тилинен табылса, ал сөздү алуу, же 
албай коюу ар кимдин эркинче болуп жатат. Анткени ар кимдин тил билиш 
даражасы бирдей эмес. Бири кыргызчаны жакшы билсе, экинчиси орусчаны жакшы 
билет, же экөөнү тең билип жарытпайт. Ошондой чапырашты сүйлөгөн адамдардын 
речинде учуратылган жаргон сөздөрдү К. К. Юдахин сөздүктүн тизимине негедир 
кошуп жиберген. Мисалы: макки разг. мягкий (кыргызча жумшак); молодож, 
молодош разг. молодёжь; нагирет разг. награда; сомке разг. сумка; двойно разг. 
вдвойне; назначыт разг. назначить; падумат разг. подумать; ничево разг. ничего 
ж. б. 

Мындай мисалдарга караганда К. К. Юдахиндин «Кыргызча-орусча сөздүгү» 
адабий тилдин үлгүсү болбой эле, жарым-жартылай диалектилик сөздүк болуп 
калган. Орус адабий тилинин сөздүгү жөнүндө 1920-жылы В. И. Ленин А. В. 
Луначарскийге жазган катында: «Жолдош Луначарский! Жакында мага өзүм үчүн 
өкүнүчтүү, уят болсо да айтайын, биринчи жолу – Дальдын атактуу сөздүгү менен 
таанышууга туура келди. 

Абдан сонун нерсе, бирок бул областнический сөздүк экен жана эскирип да 
калыптыр. Чыныгы орус тилинин сөздүгүн, айталык, ушул кезде колдонулуп жүргөн 
жана Пушкинден Горькийге чейинки классиктер колдонуп келген сөздүктөрдүн 
сөздүгүн түзүүгө убакыт жетти го деймин» (В. И. Ленин. Чыгармалар, 35 том, 424 
бет) – деп, орус адабий тилинин сөздүгүн түзүү зарылдыгын белгилейт; орус 
тилинин лексикасы мына ошентип тазартылган. 

Адабий тил – жалпы элдик тилдин жогорку баскычы, аны ушул тилде 
эмгектенип жаткан акын-жазуучулар, эл массасына сөз маданияты жагынан үлгү 
боло турган эмгекчи адамдар гана өнүктүрө алат. Адабий тилдин сөздүгүн 
жасаганда биз мына ушул алдыңкы катарга теңелүүбүз керек. Тилде төл сөздөр 
турса, ага арзыбай жогоркудай жаргондорду сүйлөмгө аралаштырып сүйлөө 
маданияттуулук эмес, ал өзүнүн ким экенин гана билдирет. Тил – акылыңдын 
күзгүсү. Өз оюн жакшылап айтып түшүндүрө албаган жаштар жөнүндө В. Бонч-
Бруевич мындай деген: «Пикириңиз бардыкка жеңил-желпи түшүнүктүү болсун 
үчүн, кантип эле Сиз өз пикир-оюңузду орусча баяндап бере албайсыз. Орус тили эң 
бай тил, эгер сиз муну иштебесеңиз, анда буга сиз жазып отурган тил күнөөлүү эмес, 
сиз күнөөлүүсүз» (В. Бонч-Бруевич. Как работал Владимир Ильич, «Читатель и 
писатель», 1928, № 2, 1-бет). Ушул насыят сөздү ар ким өзүнө алып, эне тилине 
жыйынтык чыгарса болот. Сөздөрдү чыныгы өз маанисинде туура пайдалана билүү 
– жогорку искусство, жаштар мына ушундай искусствого ээ болуш керек. 

Сөздөрдүн мааниси коомдук мамилеге жараша бөксөрүп, же жогорулап отурат. 
Мисалы: коргон деген сөздүн мурдагы мааниси 1. крепость (жоокерлер бекинип, 
коргоно турган чеп), кийинки мааниси: 2. ограда у могилы; 3. развалина (эски, 
ураган коргон); 4. (жаңы мааниси) загон для овец. Орусча курган 1. крепость; 2. 
могильный холм; 3. холм (дөбө)1. Азыр кыргызда бул сөздүн эски мааниси 
колдонулбай калды. Ошондой эле: сарай казакча «дворец» (Маданиет сарайы 
«Дворец культуры», Советтер Сарайы «Дворец Советов»); орусча сарай «холодное 
крытое хозяйствеиное помещение»; Радловдун сөздүгүндө сарай «дворец» (сар 
«верхний, главный»), -ай (үй «дом»)„ этимосу «башкы чон үй», этимону «дворец»; ак 
сарай «белый дворец». Ошентип, мурдагы коргон (крепость) менен сарай (дворец) 
деген сөздөр маани жактан бөксөрүп: короо, бастырма, кепе деген сөздөргө мурда 
антоним болсо, азыр теңелип синоним болуп калды. Буга кыргыздын өзү кошумча. 
Азыр бастырма менен кепе айтылбай калды. Сөз мааниси кеңейип, же төмөндөп 
отуруш – сөз жасоо категориясына айланат. Ошондой эле орусча атаман, мунун 

1 E. Н. Ш и п о в а .  Словарь тюркизмов в русском языке.  Алма-Ата, 1976. 
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эскиче мааниси «глава, вождь народных восстаний» (С. Разин); Др.-рус. ватамань 
(вотан ар. «родина», -ман ир. «человек») мекенди коргогон адам; азыркы мааниси 
«предводитель шайки». Орусча орда эски мааниси «ханская ставка», алтын ордо 
«золотая ставка», азыркы жаңы мааниси «баш аламан топ, каракчылар, талоончулар 
тобу», мисалы: разгром фашистских орд «фашист каракчыларын талкалоо» ж. б. 

Коомчулуктун мамилесине жараша айрым сөздөрдүн мааниси кеңейип, же 
төмөндөп отурат. Алсак, орус тилинде родина деген сөздүн башкы мааниси этимосу 
«туулган жер» (роди «рожать» – на «земля»; салыштыр: целина, долина, Украина ж. 
б.); азыркы колдонулуш мааниси, этимону «мекен», казакча «отан». Кыргыз тилинде 
мекен «родина», ата журт «отечество», ата конуш «отчизна» маанисинде. 

Отузунчу жылдарга чейин булардын орусчасы «родина» орус тилинде гана; 
кыргызчасы «мекен» кыргыз тилинде гана колдонулган. Кыркынчы жылдардан 
баштап булардын орусчасы кыргыздарга таанылып; «мекен» менен «родина»; 
«буйрук» менен «приказ» синоним маанисинде колдонула баштады (бирок, 
кыргызча «мекен» деген сөз орус тилине таанылган жок). Биз мындан ким-кимге 
таасир эткенин көрөбүз. Ал эми, «родина» деген сөз өзү келип кирген жок; аны 
кыргыздардын өзүлөрү ушундайча пайдаланып жатышат. Казакча отан, өзбекче 
ватан «родина» өз маанисинде. Демек, сүйлөмгө кошула берсе төл сөздөр чет сөздөр 
менен, эски сөздөр жаңы сөздөр менен алмашыла берет. 

Эртеги заманда журт «родина, страна» деген кең мааниде колдонулса (ата журт, 
ата конуш, эл-журт), кийин араб тилинин таасиринде журт деген сөздүн мааниси 
төмөндөп: 1. эл; 2. тууган-туушкандар; 3. боз үйдүн орду болуп өзгөрүлдү; орусча 
юрта «боз үй». Ошондой эле, эл деген сөз бир нече будундардын (элдердин) бир 
ордого кошулган мамлекеттик союзун билдирген, азыркы мааниси – «народ» (будун 
деген сөздүн ордуна колдонулуп калды). Бул жерде араб тилинен кирген мекен 
«журт» деген сөздү, мамлекет «эл» деген сөздү сүрүп чыкты. Сөздөрдүн мындай 
өзгөрмөлүү жагын тилчилер билишет. Эл болсо, өзүнүн учурундагы колдонуп 
жүргөн тике маанисинде гана түшүнөт. 

Эгер мындан ары «мекен» деген сөздүн ордуна родина колдонулса, мекендин 
«родина» деген этимону сөзсүз төмөндөйт. Анткени сөздүктө «мекен ар. убежище, 
пристанище, обиталище; ата мекен «отечество» деп, мазмуну бир аз төмөндөтүлүп, 
анын ордуна орусча «родина» берилген. Эми кийинки сөздүктөргө өзгөртүү 
кошулбаса, мекен жөнүндө жазылган бүгүнкү акындарыбыздын дастандары эртеги 
урпактарыбызга мазмун жактан бөксөрүп жете турган коркунучун эскертүү керек. 
Сөз маанисинин кеңейиши – бул лексиканын байлыгы, анын тилге бекемдеп, 
жаңыча жашоосун улантат. Сөз маанисинин төмөндөп, бөксөрүшү – бул архаизмге 
кеткен жол. Жаны кошулган синонимдер демейки сөздүн функциясын төмөндөтөт. 

Сөздүн турпаты менен мазмуну өзгөрмөлүү нерсе. Тилдеги сөздөрдүн маанисин 
кеңейтип прогресске карай, же функциясын төмөндөтүп регресске карай алып 
баруучулар – ошол тилди пайдаланып жүргөн коллективдин өзү; кээде сөз маанисин 
тилчилер да өзгөртүп таштайт. Тилдин байлыгы менен тазалыгы эл үчүн бир чоң 
дөөлөт, анткени адамдар тил аркылуу гана өзүнүн ким экендигин жана ички 
дүйнөсүн көрсөтө алат. Тилден сөз жоготкуча – толгон мүлктөн айрылган артык, 
анткени мүлктү, байлыкты жасоого болот, тилди жасай албайсыз! 

Алишер Навои сөз туурасында мындай деген: «Сөз дегенибиз – ал бермет, 
акындын жүрөгү болсо – деңиз. Мында ал өзүн көрсөтүп, өзүн толук өлчөмдө 
билдирет. Берметти деңизден суучулдар табып алышат, биз болсок, берметтин 
кандай сонун экендигин ал табылгандан кийин гана билебиз. Сөз да дал ошондой. 
Биз сөздү анын терең мазмуну боюнча, мааниси боюнча, көркөмдүгү боюнча 
баалайбыз» (Алишер Навои. Асарлар, 14-том. Ташкент, 1967, 105-бет). 

Биз сөздүн баркын Алишер Навои айткандай, жогору баалай билсек, элдин 
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тереңинде жаткан берметтей асыл сөздөрдү бирден терип коротпой, аны дал 
өзүндөй туура колдонсок, элдин алтын казынасына, сөздүгүнө сөз кошуп, кызмат 
өтөгөн болобуз. 

Тил саясатына түшүнбөгөн кишилер башка тилдерден даяр сөз алынса эле, аны 
ошол тилдин көрсөткөн «жардамы» катарында, материалдык байлык катарында 
санашат. Алар тилдин кылымдардан-кылымдарга такталып, тилдин өзүндө 
иштелип чыккан туруктуу закондору элдин материалдык байлыгынан жогору 
экендигин билишпейт. Сөз буюм сыяктуу каалаганда каалаганча алына берсе, анда 
тилдин тазалыгы үчүн күрөшүүнүн эмне кереги бар? 

В. И. Ленин «Орус тилин тазартуу жөнүндө» деген макаласында: «Биз орус тилин 
бузуп жатабыз, чет өлкөлүк сөздөрдү орунсуз колдонобуз. Аларды натура 
колдонобуз. Кемчиликтер, же жетишпегендиктер, же кемтиктер деп айтууга мүмкүн 
болгон кезде «дефектилер» деп айтуунун кандай кажети бар?» – деген1. Чынында 
эле, Ленин айткандай, эгер өз тилиңде төл сөздөр турса, анын ордуна башка бир 
тилдердин сөзүн пайдалануу – төл сөздүн жүйөлүү маанисин төмөндөтөт жана эне 
тилдин туруктуу элементтен бузат. Маселен, өткөн кылымда «жогорку» стиль деп 
аталган түрк адабий тилинде чет сөздөр 80–90%ке чейин көбөйүп, ага эл массасы 
жакшы түшүнбөй калгандан кийин, жыйырманчы жылдарда (Лениндин 
макаласынан кийин) түрк калкы эне тилинин тазалыгы үчүн күрөш жарыялап, чет 
сөздөрдү пайдалануу кескин түрдө азайтылган. Ошентип, түркиялыктар эне тилин 
кыйрап бузулуштан коргоп калышты2. Кимде-ким өзүн сүйсө, ал өз эне тилин таза 
кармап, жогору тута билиши керек, ансыз анын сүйүүсү текке кетет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 В. И. Л е н и н .  Чыгармалар, 30 том.  Фрунзе, 1958, 325-бет. 
2 Турецко-русский словарь.  М., 1977, 6-бет. 
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ТӨЛ СӨЗДӨРДҮ ТАРЫХЫЙ АСПЕКТИДЕ КАРОО 
 
Адам сезиминде чагылдырылган түшүнүк сөз менен белгиленет. Сөздүн 

тыбыштык түзүлүшү – турпат, билдирген туюнтмасы – мазмун. Мазмун турпаты 
менен таанылат. Турпаты жок мазмун, мазмуну жок турпат болбойт. Бул экөө бир 
жашап, тең жүргөнү менен булар да өзгөрүлөт. 

Сөздүн турпаты сүйлөгөндө айтылышка жараша өзгөртүлсө (суг, сув, суу), 
мазмуну сүйлөгөн кишинин түшүнүгүнө жараша колдонулат (борум «келбет», форма 
«турпат»). Сөздү так сүйлөп, туура пайдалануу жагынан адамдар бирдей эмес. 

Сөздүн турпат жактан, же мазмун жактан өзгөрүшү туш келди боло бербейт. Ар 
кандай тыбыштык же семантикалык өзгөрүштүн өз закону бар. 

Сөздүн чыныгы маанисин тактап алып, андан кийин гана аны морфемаларга 
ажырата баштайбыз. Сөздүн бир морфемасы таанылса, анын артынан кийинкилери 
табыла баштайт. Мисалы: макта «хвалить», мунун мүчөсү -та (-ла), уңгусу мак (мунун 
мазмуну кыргыз тилинде унутулган). Байыркы түрк тилинде макта «хвала», хакас 
тилинде мах «слава», демек «мак-та» эки морфемадан турат, Ушундай эле кордо 
«подмолаживать (бузу, кумыс)»; мунун экинчи морфемасы -до (-ла) куранды. 
Биринчи морфемасы «кор» М. Кашгариде «закваска (для молока)» деп берилген; 
монгол тилинде хорзо «молочная водка, тройной перегонки», хоёр «два, дважды», 
кыргызда «эки мертебе кайталанган бозо кордолот», бул сөздүн этимосу сан атооч 
экендиги монг. тилинен табылды. 

К. К. Юдахин эпчи жак дегенди «женская сторона юрты» деп которгон. Байыркы 
түрк тилинде эб «үй» деген эле сөз, -чы мүчө; ошентип, эпчи жак «боз үйдүн аял 
жаткан сол капшыты». Азыркы тилдеги «үй» деген сөз байыркы «эб» деген эле 
сөздүн фонетикалык бир варианты1. Азыр бул экөө эки башка турпатта турганы  
менен (эб, үй) сөздүн мазмуну сакталып калды. Мисалы: байыркыда «Бен оглымны 
эбледим» болсо, кыргызча «Мен уулумду үйлөндүрдүм (диалектиде: уулун үйлөп, 
кыз бермек)». Мындай сөздүн стилдик айырмасы болот. Мисалы: «эпчи жак» 
дегенди азыр «үйчү жак» деп айтуу стиль жактан туура келбейт. 

Информациянын тездиги үчүн сөздүн турпатын кыскарта сүйлөө үнөмдүү болсо, 
сөздүн семантикалык мааниси үчүн андагы морфемалардын толук болушу негизги 
шарт. Ошону үчүн форма менен мазмун бири-бирине жолтоо кылбаган шартта сөз 
кыскартыла берет. Мисалы: алып кел, апкел, акел сыяктуу; кыргыз тилинде 

1 М. М у р а т а л и е в .  Эпчи–«Аял», Труды института языка, литературы и истории, II выпуск. Фрунзе, 1948, 41-бет. 
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байбиче «старшая жена (при наличии другой жены или жён), мунун биринчи 
морфемасы бай «богач», экинчиси -би, үчүнчүсү -че, (-ча мүчө), ошентип, байбиче 
«байдын биринчи аялы» болуп чыгат. Мында сөздүн турпаты кыскартылды, бирок 
мазмуну кемиген жок. 

Кээде сөздүн айтылыш турпатына жараша анын семантикасы өзгөрүп отурат. 
Мисалы: байыркы тилде сөңүк «кость» бир сөз болсо, азыркы кыргыз тилинде сөөк 
«кость», сөңгөк «стебель» эки сөзгө айланды. Ошондой эле, байыркы тилде сүңүш 
«сражение», кыргыз тилинде согуш «война», сөгүш «выговор», сокку «удар» ж. б. 
Бул сөздөрдүн уңгусу сү «войско» деген байыркы тилге барат. Ошентип «сог, сөг, 
сок» деген сөздүн аягындагы -г, -к этиш жасай турган куранды. Салыштыр:  үрк 
(дүр-к) «пугаться», уук (уу-к) «отравляться», жулк (жул-к), жык ж. б. сыяктуу: жак 
(жа-л-ын), бүк (бү-р, бүйрү), чык (чы-й-кан), бак (ба-йка) ж. б. деген сөздөрдүн 
аягындагы -к куранды экени байкалып турат. М. Кашгариде сөгүк «ругательство» үч 
морфема: сө-г-үк болсо, азыр кыргыз тилинде согуу эки морфема (сок-уу) деп 
каралат. 

Даты мисал: кыргызча аштык, казакча астык. Булардын уңгусу: аш «азык», 
казакча ас «аукат» – экөө бир эле сөз; буга азык уңгулаш келет. Сөздүн экинчи 
морфемалары -тык (-лык мүчө) менен -ык (абалы -лык)дагы уңгулаш. Ошентип, 
азык менен аштык бир негизден пайда болгону менен турпатына жараша мазмуну 
да өзгөрүлүп кеткен. Азыр азык менен аштык бир эмес, экөө эки сөз. Кыргыз 
тилинде «аштык» менен «азык» бар, «астык» жок; казак тилинде «азык» менен 
«астык» бар, аштык жок (казакча аштык «ачарчылык» деген мааниде, уңгусу ач  
«голод»), өзбек тилинде озик «пища, продукты», ошлик деген сөз жок ж. б. Ошентип, 
фонетикалык дублеттер акырындап жергиликтүү мүнөзгө айланып, сөз менен тил 
жаңыланып отурат. 

Эки  бөлөк турпаттагы сөздөр мазмун жактан тутамдашып, бир бүтүнгө айланса, 
жаныча сөз жасалат1. Мисалы: өзүнчө турганда таш «камень», бака «лягушка», таш 
бака «черепаха», бул экөө мазмун жактан биригип жаңы сөзгө айланды. Мындай 
татаал сөздөр тыбыштык жактан кыскартылса, бир турпатка биригет. Мисалы: алып 
кел дегенди: апкел, акел десек мында эки бөлөк сөз бир турпатка бирикти. Ошентип 
«ары ырак отур» дегенди «арак отур, ар отур» десе, 11 тамгадан турган сөз 6 
тамгага кыскартылды. 

Ушу сыяктуу тозоң «мелкая пыль в воздухе», синонимдеш эки морфемадан 
турат: тоз «пыль», -он, (-чаң «пыль») мында экинчи сөздүн башындагы бир тыбыш 
(ч) кыскартылды. Сөз тыбыштык жактан көбүрөөк өзгөртүлсө таанылбай калат. 
Мисалы: тектир «не большое ровное место в высоких горах» эки морфемадан турат: 
тек 1 ир. (такъ «низ») -тир (тор деген сөз), демек «тектир» төрдүн төмөн жагы.  

Сөздүн бир сыңары унутулса, анын татаал сөз экени билинбей калат. Мисалы: 
абышак «крупа», М. Кашгариде ушак «мелкий, маленький», бул эки морфемадан 
бириккен (аб-шак), салыштыр: үб-ө-лө, үб-ө-лүк; мында үб, аб «майда», шак «крупа», 
демек абышак «майда шак», мунун акшак деген варианты да бар. 

Сөздүн турпаты тилдин фонетикасына үндөшүп, баштапкы түрүн өзгөртүп 
отурат. Мисалы: чүмбөт «вуаль», эки морфема: чум (салыштыр: чүм-кө, чүм-кү, чүм-
ү), -бет (бет «лицо»). Ычкыр «гашник», уңгусу ич «внутреиность», -кыр (кур «пояс»), 
казакча ышкыр ж. б. Мында сингармония бар. Сөздүгү үндүүлөрдүн (и, у) окшошуп 
(ы болуп) айтылышы морфемалардын турпатын өзгөртүп жиберди. Ушу сыяктуу 
карыш «пядь» (мера длины); карма «держать», кар жилик «кол жилик», булардын 
уңгулары «кар», монгол тилинде гар «рука», экинчи морфемасы -ыш (ич 
«нутренность»), ошентип, карыш деген сөздүн этимосу «колдун ичи» болуп чыгат. 

1 К. Д ы й к а н о в ,  С .  К у д а й б е р г е н о в .  Кыргыз тилинин морфологиясы.  Фрунзе, 1956, 10-бет. 
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Көбүнчө сөздүн уңгусу таанылбай калат, мисалы: элик «насмешка» (Э. К. 
Пекарский. Словарь якутского языка, 1, том 241-бет), эликте «дразнить», мында үч 
морфема бар: эл-ик-те; үчүнчүсү -те (-ла), экинчи -ик (-ык) куранды, биринчиси эл 
(эли, М. Кашгариде элиг «рука»), эли «ширина пальца». Ойрот тилинде эллиг 
«перчатки», уңгусу эл «рука», мүчөсү -лык; чуваш тилинде алсар «безрукий», ал 
«рука», -сар (-сыз мүчө). Ошентип, эликте деген сөздүн уңгусу эл «кол»; алакан 
деген сөздүн уңгусу да ал «кол» болуп чыгат. Ошентип, монг. кар «кол», түрк. кол, 
чуваш: ал – бардыгы бирдей, синоним сөздөр; булар тилдердин бирине-бири таасир 
эткенин; же кандайдыр бир негизден таралып чыккан сөздөр (кар, кол, ал) экенин 
ырастайт. 

Сөздөгү морфемалар таанылып турса, аны бөлүктөргө ажыратуу кыйын эмес. 
Мисалы: Сен эмне, байбача белен? деген сүйлөмдө байбача «элден ашык белең» 
деген мааниде айтылды. Бул сөздүн биринчи бөлүгү бай «богач», экинчиси бача (ир. 
тилинде поча «сын») демек – байбача «байдын баласы». Ушу сыяктуу «Таксыр, сага 
кулдугум бар!» деген сүйлөмдө таасим кылган сөз – кулдук, бул эки морфемадан 
турат: кул «раб», -дук (-лык). Түндүк «верх, остова юрты», түн «ночь», -дүк (-лык 
мүчө); эвенки тилинде түннүк «терезе», демек түндүк, түннүк «жарык кыла турган 
тешик». Ушу сыяктуу таттуу, мунун уңгусу -тат «вкус, сладость»; мүчөсү -луу 
(каткалаңдашып -туу болуп кеткен); өзбекче тотли «таттуу». Күлтүк «горшок» 
мунун уңгусу күл «зола», мүчөсү -лык (үндөшүп-түк болуп кеткен). Оттук так 
«огниво, кремень», мында эки морфема бар: от «огонь», -тук (-лык). Буга омонимдеш 
келген Оттук деген жер аты бар. Мында от «огонь» эмес, от «чөп», -тык (-лык мүчө), 
демек Оттук «мал жайыла турган оту (чөбү) мол жер. Катыгүн (чочуганда айтышат) 
сырдык сөз. Мында эки-үч морфема бар: каты «катуу» (кат-ыг), -гүн (күн «день»), 
мында «к» тыбышы жумшарып кетти. Ушундай эле: Алмалы, Алматы, Алмалык, 
Алмалу деген топонимдеги -лы, -ты, -лык, -лу деген курандылар тарыхтын ар кыл 
мезгилин көрсөтүп турат. Ушундай эле өгөй «неродной», өксү «нехватать, 
нехватка», өксүз «сирота», укум (тукум) «родня, родичи» деген сөздөргө монг. 
тилиндеги эх «мать», хойт эх «мачеха», хойт «кийинки» (второй, последующий); 
бмонг. тилиндеги эхэ «мать», хойто эхэ «мачеха»; уг «род, предки»; тува тилиндеги 
ук «род, порода» жана байыркы тилдеги огуз «назв. племен», он ок, огул ж. б. 
сыяктуу сөздөр уңгулаш. Жогорку сөздөгү: өг, өк, ук, эх, уг, ог, ок деген уңгулардын 
бардыгы бир негизден таралган. Азыр булардын турпаты да, семантикасы да бирдей 
эмес. Сөз аягындагы: -өй, -сү, -сүз, -ум, -үй, -уз, -ул деген кошумчалар да тектеш 
тилдерде турпатын өзгөртүшкөн, стилдик айырмасы да бар. Турпат менен 
мазмундун байланышы бар экендиги ушулар менен дагы бир жолу аныкталат. 
Ошентип, морфемалардын (уңгу, мүчө) тыбыштык өзгөрүшү, фонетикалык сөз 
жасоо категориясына айланат. 

Дублеттердин семантикалык мааниси кеңейтилсе, анын ар бири өз алдынча сөз 
болот. Мисалы: кыргызча тамыр «корень растений», каракалпакча томар «корень 
растений», бул экөө бир эле сөздүн айтылыш варианты; азыр кыргыз тилинде: 
тамыр (корень) менен томор (бойоо) жана дүмүр деген үч сөзгө айланды. Ошондой 
эле: очок «коломто» менен от чок, орусча «очаг» бир эмес; өрнөк «примерный» 
менен көрнөк «вывеска», көрөнөк «зоркий», көрөгөч «прозорливый» ж. б. 
сыяктууларды туура түшүнсөк, булар ар башка маанидеги сөздөр болуп чыгат. 
Ошентип, сөз турпатынын өзгөрүлүшүнө жараша анын мазмун жагы да өзгөрүлүп 
турат. Бул – сөз жасоонун түгөнбөс каражаты. 

Сөз формасынын кыскартылыш, же өзгөртүлүшү көбүнчө анын семантикасын 
жаңыртат. Мисалы: адаш «теска», казакча адас «теска», эки морфемадан турат: 
уңгусу ат «имя», мүчөсү -лаш (ат-лаш «ат уйкаш»), бир үнсүзү түшүрүлүп (ат-таш) 
аташ, адаш, адас, айаш, айас болуп өзгөрүлдү. Азыр адаш менен айаш эки сөз: адаш 
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«теска, товарищ», аяш «досунун атасы, энеси же жолдошунун жары». 
Кыргыз тилинде жоолук «платок» менен майлык «салфетка» – экөө синоним. 

Майлык  деген  сөздүн  уңгусу  май,  мүчөсү  -лык; жоолук деген сөздүн мүчөсү -лук 
«-лык», уңгусу жоо (байыркы түрү йаг «май»), демек жоолук деген сөздүн этимосу 
«майлык», этимону «платок» болуп калды. Ошондой эле, «Көздүн жоосун алды» 
деген сүйлөмдөгү жоо «йаг», «көздүн майын алды» деген сөз; мында сөздүн 
формасы (ж-оо) жаңы, мааниси (йаг) эски. Тува тилинде чаг «сало», чаглыг 
«жирный»; Согумуң чүйгүн болсун! Мындагы чүйгүн, уңгусу чүй- (йаг «сало»), демек 
булардын уңгулары да (жо-, йа-, ча-, чү-) бир, мүчөлөрү да (-о, -г, -й) бир негизден 
таралганы менен азыркы турпаты бирдей эмес, ар тилдики өзүнө туура. Буга 
караганда, сөздүн турпатынан да мазмуну туруктуу экенин көрөбүз. 

Сөздүн тыбыштык составы кемип, өзгөртүлүп айтылса, аны морфемага 
ажыратуу бир аз татаалдай түшөт. Мисалы: майпар «сылтып баскан кишиге карата 
айтылат». Мында: май (майып ар. «дефект»), -пар (бар «имеется»), демек майпар 
деген сөздүн этимосу «майыбы бар» болуп чыгат. Ушундай жол менен пайда болгон 
сөздөр: эргул «молодец», уңгусу эр «мужественный», -гул (огул «сын»), этимосу «эр 
жигит», этимону эргул «молодец». Күлкан (коломто) эки морфемадан турат: күл 
«зола», -кан тажик тилинде кан «кен» (рудник), демек–күлкан «күлдүн кени» 
(коломто). Өжөр «упрямый», мында өж (өч) «месть», -өр (ар) «намыс», мында 
жумшаруу жана үндөшүү бар ж. б. Мындай сөздөрдү морфемаларга ажыратуу 
анчалык кыйын эмес. 

Сөздөгү тыбыштардын бири-бирине ийгерилеши көп тараптуу болуп кетсе, 
анын морфемалары таанылбай калат. Мисалы: бийкеч, казакча бийкеш «девушка, 
барышня» уңгусу бий (бий-ик) «бой, бойлуу» деген мааниде, -кеч, -кеш «кыз», демек 
бийкеч «бойго жеткен кыз». Мында сингармония жана үнсүздөрдүн (ч-ш-с-з) 
алмашуу закону бар. 

Сөздүктө жалаңкыч то же, что жаналгыч. Жалангыч 1. ангел смерти, 2. 
страшилище деп берилген. Мында метатеза жана каткаландашуу бар. Ушундай жол 
менен кыргыз тилиндеги чачпак «кисти из ниток, вплетенные в косу» (украшение), 
уңгусу чач «волос», -пак метатеза болгон, дурусу -кап (кеп), демек чачпак «чачтын 
кеби» (кабы) болуп чыгат. Калпак «күндөн сактанууга ыңгайлуу калдайган жеңил 
баш кийим». Кийиз калпак, чий калпак. ак калпак ж. б. түрлөрү бар. Калпак эки 
морфема: кал-пак. Экинчиси -пак (метатеза болгон -кап «кеп»); уңгусу кал 
(салыштыр: кал-кан, кал-кай, кал-дай, кал-ка); Калпак «баш калкалагыч кеп»; топу 
«төбөгө кийиле турган баш кийим» ж. б. Ушу сыяктуу М. Кашгаринин сөздүгүндө 
кошну «сосед», коңшу «сосед» эки варианты тен, берилген. Мунун биринчиси 
кошну метатеза болгон, дурусу коншу; уңгусу кон (конушка конуу) «усесться, 
распологаться на житье», мүчөсү -шу (-чы эң байыркысы чин «киши»), мында 
сингармония бар, экинчи сыңарындагы чин (киши) кыскартылып, куранды мүчөгө 
айланган. Демек коңшу, кошуна «конушу жакын киши». Булар башында бир эле 
сөздүн фонетикалык дублети болсо, азыр синоним маанисиндеги эки сөзгө (кошуна, 
коңшу) айланды. 

Филолог Юсуп Яншансин: бойдок «холостяк» деген сөз синонимдеш эки 
морфемадан турат; биринчиси бой «жалгыз, өзү» деген мааниде (бой иштейт), 
экинчиси -док (-так) жуп эмес, «жалгыз» деген мааниде (так от!); ушундай эле 
каймак деген сөз синонимдеш эки морфемадан (кай-мак) бириккен дейт1. 
Биринчиси «кай» – метатеза болгон, дурусу йак (йаг «сало»); экинчиси -мак, -маг 
(май «жир»); сөз аягында «г» бирде каткалаңдашып мак, бирде жумшарып май 

1 Жогоркудай этимологиялык справканын бир тобу филолог Ю. Яншансиндин «Орус, кыргыз, дунган тилдериндеги 
лексикалык параллелдер» аттуу кол жазмасынан пайдаланылды. Бул үчүн автор Ю. Яншансинге абдан ыраазы экендигин 
билдирет. 
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болуп өзөргөн. Каймак деген сөзгө куймак «куюлган майга жасалган буламык» деген 
сөз да төркүндөш келет. 

Кыргызча кишен «путы», уйгур тилинде ишкен «путы, кандалы». Мында эки 
морфема бар: биринчиси иш (эш «скручивать»), экинчиси -кен (-ген) ороч тилинде 
ган «металл, железо», демек кишен «эшилген темир», мунун бул этимосу унутулган. 
Салыштыр: кумган, кум «идиш», -ган «металл», демек кумган «металлдан жасалган 
идиш»; кумура (ра «тери») териден жасалган идиш, мындай сөздөрдө 
тыбыштардын  өз  ара  ийгерилиши  орун  алган.  Капкан  уңгусу кап «хватат. ртом», 
-кан (-ган «темир»), демек капкан «темирден жасалган тиштегич». Орусча кандалы 
«кишен, богоо» (түркизм): кан «железо», -да (-ла афф.), кандала «темирдеп 
бекиткич» болуп чыгат. 

Жогорку мисалдагы тыбыштык окшошуулар бир тараптуу келсе, төмөнкү 
мисалдагы окшошуулар ар тараптуу, татаал формада кездешет. Мисалы: качыр 
«мул», түркмөн тилинде гатыр «мул»; хар «осел», тайхар «ослик». М. Кашгариде 
катыр «мул», катырлык эр «человек имеющий мул», бул сөздө метатеза бар (абалы 
катыр эмес «аткыр»), дурусу «аткар», ошентип сөздүн этимосу: ат «жылкы», кар 
(хар) «осел»; көп  тилдерде хар «эшек» деген сөз. Демек качыр «жылкы менен 
эшектен жалгашкан». Түрк, Иран тилдеринде эшекти өз атынан хар-хар! деп 
чакырышат. Мына ушундай сөз турпатынын ар тараптан өзгөрүлүшү тыбыштардын 
ийгерилиши деп аталат. 

Сөздөрдүн бир морфемасы таанылса; экинчисинин этимосу табылбай да калат. 
Мисалы: туурдук (боз үйдүн капшытына жаба турган кийиз), түркмөн тилинде 
дурлук, мүчөсү (-лык) таанылып турат, уңгусу дур (туур) мунун этимосу унутулган; 
бирок сөздүн семантикасы «капшыт» деген мааниге алып барат. Ушундай эле: 
жубай «один из пары супруг», уңгусу жуп «пара» таанымал сөз; экинчи сыңары -ай 
архаизм «айым» (дама, госпожа), ушуга Айымкан, Айымбүбү деген ысымдар уңгулаш 
келет, 

Тилде тыбыштык айкалыштын, же алардын жайгашуу орундарынын өзгөрүлүш 
натыйжасы кээде фонемалардын табиятын өзгөртүп жиберет. Мисалы: бий менен 
бек байыркыда бег «управитель» бир болсо, азыр эки сөз (бий «судья», бек 
«господин»). 

Тилдеги түгөйлөш тыбыштар (б-п, г-к, д-т, с-з) байыркыда бир фонема болушу 
ыктымал. Мисалы: ак – агы, кок – көгү. Мында к-г бир эле фонеманын айтылыш 
варианты. Ушу сыңары, тыбыштар адегенде позициялык жагынан айырмаланып, 
кийин өзүнчө турпатка ээ болуп кеткен сыяктанат. Эң абалы р менен з-с 
тыбыштары; м менен б-п тыбыштары түгөйлөш болгон. Мисалы: бар «идти туда», 
бас «идти пешком»; чуваш тилинде пыр 1. идти, ехать; 2. проходить. Булардын 
уңгулары да (ба-, пы-) жана мүчөлөрү да (с-, -р) эң абалы бир болгон. Бирок ошол 
байыркы турпаты азыркы тилдердин эч биринен табылбайт; анткени тил канча 
болсо, морфема да ошончо вариантка өзгөрүлүп кеткен. 

Көйнөк «рубашка, платье», Махмуд, Кашгариде көңлекленди «одел рубаху», 
көңлек «рубаха», көн «адам териси» шкура, демек бул сөздө эки морфема бар: көн 
«шкура», -лек («-лык» деген куранды), демек көйнөк «терилик», адам терисин жаба 
турган буюм. Мына ушуга салыштырсак көрпө «кой баласынын териси» экендиги 
ырасталат. Алсак, кө-р-пө үч морфема. Үчүнчү морфемасы -пө иран тилдеринде по, 
пост «тери», мында талаш жок. Биринчи морфемасы кө- (ко) «кой»; байыркы түрк 
тилинде кон «овца», монгол тилинде хонь «овец» (эрхон «эркек кой»). Көрпө деген 
сөздүн экинчи морфемасы –р– байыркыда «з» менен түгөйлөш (Салыштыр козу: ко 
«кой», зу «сын» баласы), демек козу «койдун баласы», ко-р-по деген сөз «койдун 
баласынын териси» болуп чыгат1 Мындай лингвистикалык материалдар туунду деп 

1 Бул мисал Ю. Яншансинден алынды. 
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эсептелген сөздөрдүн бардыгы бир кезде татаал сөз болгондугун: куранды, уланды 
деген кошумча морфемалар адегенде сөз экендигин, сөздүн эң башкысы – уңгу; уңгу 
катышпаган бир да морфема жок экендигин ырастайт. 

Кыргыз тилинде -чы куранды, мисалы: элчи, тува тилинде элчин, чуваш 
тилинде  чин  «киши»,  уйгур  тилинде жин  «киши», дунган тилинде чын «киши» ж. 
б. Этимология жолу менен азыркы тилдерде купуя жаткан морфемалардын сырын 
ачып билүүгө болот. Ошентип, бүгүнкү мүчө (уланды менен курандылар) деген 
морфемалар башында сөз болгон. Сөздүн негизи уңгу, уңгу катышпай сөз болбойт. 
Тектеш тилдердеги сөздөрдүн уңгулары бир негизге барып такалат. Алардын муун 
түзүлүшү да бирдей. Сөз мүчөлөрү да сөз сыяктуу, анда омонимдер, синонимдер 
жана жеке маани, көп маани жана алардын фонетикалык дублеттери да болот.  

Азыркы унутулган сөздөрдүн көбүн ошол топонимдер менен антрапонимдерден 
табууга болот. Анткени ономастика чындыкты жашырбайт, болгонду болгондой 
кылып, өткөндөгү тилдерден кабар берет. Мисалы: Кыргызстанда Кызыл-Суу, 
Тажикстанга жеткенде Сурхоб болот, анткени тажик тилинде сурх «кызыл», об «суу» 
деген сөз. Ошондой эле Көгарт, Кызарт деген сөздөгү «арт» байыркыда «ашуу» 
дегенди билдирген. Тажик тилинде кух «гора», кыргызча кыз «кыр»1 деген сөздүн 
фонетикалык дублети (р-з тыбыштарынын алмашылганы – ротацизм)2. Демек 
азыркы тилге которгондо Кызарт «Кыр ашуу», Көгарт «Тоо ашуу» деген эле сөз; 
күңгөй (күн «солнце», -гөй, -көй, -кух ир. «гора») солнечная сторона горы; тескей 
(терс-кей) обратные стороны гор. Алай-Куу дегендеги куу ир. тилинде кух «гора». 
Алай, Алтай, Ала-Тоо, Ала-Тау – бардыгы бир кырка бийик тоо. Булардын уңгусу ал, 
али «бийик» деген маани бар, азыр топонимде гана кездешет. 

Атактуу Көк-Арт дабандан, Ашыра элди көчүрүп (К. К. Ю.). Бул жерде дабан 
«ашуу» деген сөз. Ошентип Көк-Арт дабандан деген сапты кыргызчага которсок 
«Тоо-Ашуу ашуудан» деп, түшүнүксүздүк пайда болот. Ошондуктан, топонимикалык 
атоолор жергиликтүү айтылышындай колдонулат. 

Энчилүү аттардан: Чүй суусу, бул сөздүн биринчи сыңары Чүй казакча шүй. 
Суйаб суусу (мында суй «вода», аб ир. тилинде «вода», -сы таандык мүчөсү); бул 
жерде «суу» үч мертебе кайталанды. Кыргызда: суйук, сугар, субсак, сууса, суусундук 
деген сөздөрдүн уңгусу – су, булар бир негизден таралган. Ошондой эле Кара-Сук, 
мында -сук «суу» деген сөз. Ошентип, сук, суг, чүй, шүй, чай, чар деген сөздөрдүн 
уңгусу – су (чу, шү, ча). Тилдин ар түрдүү мезгилинде, бир эле сөздүн ар жерде 
түрдүүчө айтылышынан пайда болгон. Эми мындай сөздөрдү өзгөртүп бир формага 
келтирүү мүмкүн эмес, сөздөр өз тарыхында кала берет. 

Азыркы монгол тилинде ус «река», усан «вода», кыргызча өсөн «русло рек», 
булардын уңгулары (ус, өс) «суу» деген сөздүн алыскы бир варианты. Кыргыз 
тилиндеги ор «ров, яма» менен монгол тилиндеги нур, нура (обрыв, правал, 
пропасть) уңгулаш. Андай болсо, Норус (нор«ор», -ус «суу») деген топонимдин 
этимосу «урап түшкөн терең суу». Ушул сөзгө: Нура, Нурак, Нурек, НураТалды, Баш-
Нура, Орто-Нура, Шар-Нура ж. б. жер аттары уңгулаш, булардын этимонунда «ор, 
жар» деген маани турат. 

Кыргыз тилинде «суу-муу» деген кош сөз, синонимдеш эки морфемадан (мында 
суу да «суу», муу да «суу») турат. Суу-нун бир варианты: суг, сув, су, ус ж. б. азыркы 
тилдерде колдонулса; экинчи варианты: суй, сай, чай, чүй топонимдерде гана 
сакталган. Мисалы: Суйап, Сүйек, Ак-Сай, Чайек, Чүй, Шүй, Кара-Чай ж. б. 

Муун-нун варианты: муй, мус, мур, мор, мөр ж. б. Туңгус тилдеринде, маселен 
ороч тилинде: муу «вода», муудэ «наводнение», муули «итти за водой», мууличи 

1 Кыз деген сөз: кыз-ыл, кыз-ар, кыз-а-мык, кыз-ан-да, кыз-ыл-ча деген өңдүү сөздөрдүн байыркы «кыз» азыркыча 
«кызыл» деген мааниге барып такалышы мүмкүн (ред.). 

2 Н. К. Д м и т р и е в .  Соответствие р-з, Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков, I фонетика.  М., 
1955, 322-бет. 
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«носить воду» ж. б. Монгол тилинде мөрөн «река» (деңизге куя турган чоң суу) 
менен орус тилиндеги море «деңиз» экөө уңгулаш. Бул сөздүн ордуна дария ир. 
«река (большая)» колдонулуп, мөрөн кыргыз тилинен чыгып калган, бирок 
топонимде сакталат. Көкө-Мөрөн дегендин этимосу «кек суу», же «көк дарыя»; 
ушундай эле, Мөрөн-Жон «суу жон, же дарыянын үстүндөгү жон». Казакстандагы 
Мурун-Булак «суу булак», Мурун-Тал «суу тал» деген топонимдерге үрүмтал (суу 
жээгинде өскөн майда тал), сүтү мүрөк инек (сүтү суюк уй) жана Мус-Булак, Myc-
Төр, Ак-Мус, Мура, Амур деген топонимдердин уңгулары (мөр, мүр, мур, мус) бир 
негизден, этимосу «суу, дарыя, озон» ж. б. сыяктуу бир түшүнүк, анын «конкреттүү» 
мааниси унутулган. 

М. Кашгаринин лугатында муйанлык «водохранилище», Баласагундук Юсуфтун 
«Кутадгу билигинде» муйанлык «водопой, колодец в дороге», бул сөздө үч морфема 
бар: муй-ан-лык; биринчиси муй «суу», экинчиси -ан «аң», үчүнчүсү -лык аффикс. 
Ошентип монгол тилиндеги үсан «вода» менен кыргыз тилиндеги өсөн «русло рек», 
монгол тилиндеги мөрөн «река» менен кыргыз тилиндеги өрөн «долина» тектеш 
сөздөр. Мына ушунун өзү эле алтай системасындагы тилдердин бир негизден пайда 
болгонун ырастай алат, бирок «муу» менен «суу» -нун экиге бөлүнүш доору «суу» 
менен «чүй» -дүн бөлүнүш доорунан алда канча эрте экендигине ишене алабыз. 
Булар алтай тилдерине орток сөздөр. 

Эвенки тилинде бура «река», буга Караганда Ак-Буура деген сөз «ак дарыя», 
Кара-Буура деген сөз «кара дарыя» болуп чыгат. Мындай гидронимдер: Буура-Бел, 
Буура-Сай, Буракан, Акбуркан, Бурган, Бурген ж. б. Орто Азиянын көп  жерлеринде 
учуратылат. 

Е. Койчубаев Көкчө-Тоо менен Чымкент областындагы Акбура деген суунун 
этимологиясын «белый самец–верблюд» деп талдаган1. Бууранын (төөнүн) 
гидронимге эч тиешеси жок. Мындай этимология илимге жакындабайт. 

Ушундай эле Енисей деген гидроним эки-үч морфемадан турат эвенки тилинде 
йэнэ «большая река», бул экиге бөлүнүү керек: йэ «большая», -не (на «река»), Мунун 
Ене «большая река» деген мааниси түрк, монгол тилдерине таанылбай, анын аягына 
-сай (кыргыз тилинде сай «русло рек», байыркы убакта сай «дарыя») кошулуп 
айтылган. Иран тилинен дарыя деген сөз киргенден кийин сай «река» деген сөздүн 
этимону төмөндөп калды. Ошентип Енисей деген сөздүн этимосу «большая река, 
река», болуп чыгат. Енисей дегенди эне+сай, же эне + суу деп түшүнүү – элдик 
этимология, бул чындыкка жакындабайт. Мындай тереңде жаткан топонимдердин 
купуя сырын ачуу – ушул аймакта жашаган байыркы элдердин тарыхынан кабар 
берет. 

Кемин районунда Борду деген жерден бор чыга турганы маалим. Бул сөздүн 
уңгусу – бор «мел»; мүчөсү -ду. Салыштыр: Корумду, Чорголу, Кайыңды, Балыкты, 
Чырпыкты, Күрмөнтү, Сүлүктү, Талды-Булак, Талды-Суу, Алматы, Алмалы, Алмалуу 
ж. б. 

Боролдой деген топонимдин уңгусу бор. монгол тилинде бор «серый», борол, 
борлог «сивый»; кыргызча боз «серый», буурул «сивый», бордо «белить» ж. б. 
Булардын уңгусу бор менен боз байыркыда бир болгон. Азыр түркүн сөзгө айланды. 
Экинчи морфемасы -дой (-даг, -дай, таг «гора»), Ушул сөзгө Кордой деген сөздүн 
экинчи морфемасы -дой «гора» уңгулаш келет. Биринчи морфемасы – кор 
(«коргошун» деген сөзгө синоним). Махмуд Кашгаринин сөздүгүндө кошун 
«свинец», киршен «коргошун упа» – белила. Монгол тилинде туралга (н) свинец, 
олово; хар туралга парн. «свинец»; хошуу (н) наконечник стрелы; демек Кордой 
деген сөздүн этимосу – «Коргошун тоо». Кыргыз тилиндеги «Алдын кор, аркасын 
жар тороп турган» деген сүйлөмдү «Спереди его подстрегала пуля (свинец), сзади – 

1 Е. К о й ч у б а е в .  Краткий толковый словарь топонимов Казахстана. Алма-Ата, 1974. 
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обрыв (он был как между огнем и смертью) деп которуу керек. Ошентип тогуз 
коргол, коргол таш, коргол деген сөздөрдүн уңгусу – кор «свинец, олово». Ушуга 
караганда Курдай деген топонимдин этимосу Е. Койчубаевдин пикириндей 
«Тетеревиная гора» эмес, Кор-дой «коргошун тоо» болуп чыгат.  

Эми Кордой, Боролдой ж. б. топонимдерди орусчалап: Курдай, Бурулдай; Борди 
ж. б. деп жазуу – жергиликтүү маанисин бузуп жазуу, сөздүн маанисин бузуп 
жазгандан да коркунучтуу. Сөз маанисин, же турпатын өзгөртүп жазуу менен ал 
сөздүн табиятын өзгөртсөк, топонимди өзгөртүп жазуу менен ал жердин топонимин 
гана эмес, ал элдин тарыхын да жоготкон болобуз. 

Кыскасы, суу менен дарыянын атына «төө менен эненин», тоонун атына 
«куштун» эч тиешеси жок. Байыркы түрк тилинде төө дегенди тебе, «эне төө» 
дегенди инген, «эркек төө» дегенди бугра деп атап келишкен. Азыркы монгол 
тилинде буур, казакча бур ж. б. Атан «холощеиный верблюд», эки морфема: ат- (ата 
«отец»), -ан (эн «семеники») демек, атан төө «аталык эни бычылган эркек төө». Бото 
төөнүн сүт эмген баласы, ботук (монг. тилинде ботго) эмчектен чыгарылган бото 
(бир жаш), нар бир өркөчтүү эркек төө (салыштыр, ир. тилинде: нархар «эркек 
эшек»), өрлөк бир өркөчтүү ургаачы төө, тайлак (тай-лөк) лөктүн баласы, 
тайтайлак ботук дегендин синоними (эки жаш) ж. б. Сөздүн этимосу унутулса, ал 
сөз кайрадан жасалат. Мисалы: башкыр тилинде «бото» дегенди «түйэ баласы» дейт. 
Тайтайлак кайтадан жасалган сөз, кыргызча бото эки морфемадан турат (бо – 
«бала», -то «төө»), инген менен инек (байыркыда ингек) деген сөздүн уңгусу ин – 
«эне» деген мааниде. Демек инген «эне төө», инек «сыйыр» (орхон эскерткичинде 
сыгыр «корова»). Мындай тектеш уңгулардын эң алгачкы түрү жана этимосу 
азыркы тилдердин эч биринен табылбайт, ал таптакыр өзгөрүлүп кеткен; тилдин 
өзү да ушундай өзгөрүлгөн. Жогоркудай уңгу деген морфемалар (мисалы: ин, ба, то) 
бүгүнкү сөздөгү турпаты, ал баштагыдан өзгөрүп кеткен. 

Тектеш тилдердеги сөз варианттарынын бирин да (суг, сув, суу, су ж. б.) ката деп 
катардан чыгара албайбыз, анткени сөздүн өз турпаты менен мазмуну ошол 
конкреттүү тилдин өзүндө гана аныкталат. Топоним сөздөгү суу, сай, чай, ус, му, 
мөрөн деген уңгулар алтай тилдерине орток болсо; бура, бука, өгүз, кан, на деген 
«суу» маанисиндеги уңгулар чет тилдерге тиешелүү, булардын этимологиясы ушул 
Орто Азия, Сибир ж. б. жеринде жашаган чет тил өкүлдөрүнүн тарыхта калтырган 
мурасын белгилейт. 

Лексиканын ономастика бөлүгүндө сыры ачылбай жаткан сөздөр эң эле көп. 
Алардын андан көбү унутулуп жок болуп бара жатат. Мындай элдик асыл мүлктү 
бирден терип, жыйноо иши – өз элин, жерин сүйгөн азаматтар үчүн сыймык жана 
урмат. 

Кыскартып айтканда, түрк, монгол, тунгус тилдерине орток сөздөрдүн жана 
топонимдердин этимологиясы алтай системасындагы тилдердин бир негизден 
таралып чыккандыгын ырастайт. 

 
 

МОНГОЛ, КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНЕ ОРТОК ЛЕКСИКА 
 
Монгол тилдери менен түрк тилдерине орток лексика бардык мезгилде бул 

тилдердин тектештигин ырастайт. Чет тилдик сөздөр ошол чет тилдин өзүндө гана 
морфемаларга ажыратылат. Мисалы: кемпир «старуха» кыргыз тилинде уңгу, 
морфемаларга ажыратылбайт, бирок иран тилдеринде кем (къам «мало»), -пир ир. 
«старый, старец» эки морфема; мусапыр «чужестранец», араб тилинде му (афф. «-
чы»), -сапыр (ар. сафар «дальний путь»), демек мусапыр ар. тилинде «жолоочу» 
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деген эле сөз ж. б. 
Чет тилдик сөздөрдүн морфемалары ошол чет тилдин өзүндө гана 

морфемаларга толук ажыратылса; монгол тили менен кыргыз тилиндеги 
лексикалык параллелдердин этимологиясы булардын бир негизден пайда болгон 
төл сөз экендигин ырастайт. Мисалы: кыргызча келегей «костоязычный», монгол 
тилинде хэлгий «немой», сөздүн уңгусу хэл «язык», кыргызча тил «язык» (бул экөө 
хэл менен тил эң абалы бир негизден таралган). Сөздүн экинчи морфемасы -гий 
афф., кыргызча -сыз афф., бул экөө да (-гий менен -сыз) эң абалы бир болгон. Мына 
ушундай бир негизден жасалган тектеш сөздөр эми азыркы тилдерге бөлөк көрүнөт. 
Монгол тилинде хэлэх «говорить», уңгусу хэл «тил», -эх афф.;  кыргызча  келеке  
«насмешка»,  мунун уңгусу кел (монг. хэл «тил»), мүчөсү -эхе, монг. тилиндеги «-эх» 
деген эле мүчөнүн бир варианты). Кыргызча кекеч «заика», азербайжан тилинде 
кеке «заика», ороч тилинде кэлэмэ «заика», булардын уңгусу ке, кел «тил», булар 
кыргыз тилинде жекече колдонулбайт; ороч тилинде мэмэ «немой» бул сөз да 
кыргыз тилинде жок ж. б. Ошентип, сөздүн мазмуну менен турпаты түрдүү жерде 
түрдүүчө өзгөртүлсө, ал баштагы биримдигин жоготуп, кийинкиси (келегей, тилсиз) 
эки. бөлөк сөз катарында колдонулуп, тилден-тилге өтө берет. Тил дагы ушул 
сыяктуу. Монгол тилдери менен түрк тилдеринин биримдиги алыстап, 
морфемалары мазмун жагынан, турпат жагынан да өзгөчөлөнүп кеткен. Булардын 
тектештигин уңгу сөздөр гана эмес, тилдин грамматикасы менен фонемалык 
составы далилдеп турат.  

Сөздүн турпаттары, же мазмундары (экөөнүн бири) окшошуп турса, ал сөздөр 
тектештигин жоготпойт. Мисалы: кыргыз тилинде тоскок (сыскырган майдын 
тоскогу), эки морфемадан турат: тос монг. тос (он) «масло, топленное масло»,– кок 
(монг. хог «мусор, сор»), демек тоскок эки тилге орток сөз. Кыргыз тилинде ултан 
«подошва, подметка», ултар «шить (обувь)», М. Кашгариде улдаң «ноги овцы», ул 
«основа, фундамент», б монг. тилинде ула «подошва», монг. тилинде ула «подошва, 
подметка, основа, базис», бул сөздүн уңгусу «ул» бардык түрк, монгол тилдерине 
орток экени байкалып турат. Кыргыз тилинде кереге «деревяиная решетка юрты», 
бмонг. хэрэхэ «перевязывать крест – накрест», монг. хэрэх «сплетать, связывать 
сплетением» деген этиштерге керүү, кер «растягивать», уңгулаш; булардын 
уңгулары: хэр, кер «кери, керүү»; мүчөлөрү –эх, –эг, –үү; байыркыда –ыг. Ошентип 
кереге «чарчылап бекитилген керилүүчү боз үйдүн жыгачы», үч морфемадан (кер-
эг-е) турат. Кыргызча керчөө, бмонг. тилинде хэрсэ(н) «соколок, часть мясной 
туши», монг. тилинде хэр–шэхэ «крошить, резать, кубать», кыргызча керки «тесло», 
кескич «зубило», булардын уңгулары хэр, кер, кес «резать» жалпы алтай тилдерине 
орток сөз; демек керчөө «кесилген төш эти» болуп чыгат. 

Азыркы сөздөрдүн эң байыркы турпаты менен мазмуну кандай болгонун айта 
албайбыз1, тил мезгилдин өтүшү менен өзгөрүлүп отуруп ушул калыбына жеткен. 

Көп сөздөрдүн уңгусу бир, колдонушу менен туунду формасы башкача болуп 
кетет. Мисалы: монгол тилинде залуу «юный, молодой», кыргыз тилинде жалуундай 
жигит, «жалуу» өзүнчө туруп колдонулбайт; булар жалын «пламя» деген сөздөн 
пайда болгон. Булардын уңгусу «за, жа; йа» бир негизден таралган. Байыркыда 
кандай сөз экенин азыр айта албайбыз. Монгол тилинде томоо «мед. грипп», 
кыргызча тумоо «насморк, простуда»; бул сөзгө тумук «задыхаться», тумчук 
«душиться», тумчула «закрывать рот, нос ладонью» ж. б. сөздөрдүн уңгусу «тум». 
Ушинтип, сөздүн бир морфемасы кыргыз тилинде унутулса, аны башка тектеш 
тилдерден таап алууга болот. 

Сөздүн бир морфемасы кыргыз тилинде унутулуп, башка тектеш тилдерде 

1 Г. Д. С а н ж е е в .  О тюрко-монгольских лексических параллелях, Советская тюркология. Баку, 1973, № 6, 74-бет. 
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сакталса, ал сөздү ошол тилге таандык кыла коюу туура эмес, анткени ал сөздүн 
дагы бир башка варианты кыргыз тилинде болушу ыктымал. Мисалы: коң карга 
«грач», коң жору «виды грифа», монгол тилинде хоң «ворон», кыргыз тилинде коң 
«өзүнчө колдонулбайт. Коломто «очаг в юрте», монгол тилинде гал «огонь»; демек 
коломтонун уңгусу «гал», бул сөзгө калак, калакай «восклицание, выражающее 
испуг при неожидайном ожоге», мунун уңгусу да кал (гал «огонь»); бирок, калакай 
монгол тилинде жок. Ушул сөздөн жасалган: галын «огневой»; галт «огнеиный», 
галгуй «без огня», галдамал «подгорелый», галдаха «жечь, сжигать, обжигать», 
галтай «огненый» ж. б. деген сөздөр кыргыз тилинде жок. 

Академик Б. Я. Владимирцев айткандай, азыркы монгол тилдери менен түрк 
тилдери эртеги алтай тилинин өрүшүндө бөлүнүп чыккан бир эле тилдин азыркы 
көрүнүшү2. Бул алтай тилдеринин тектештиги жөнүндө Б. Я. Владимирцевдин 
пикирине 1947-жылы эле 1. Д. Санжеев кошулган1 тилдеги окшош эмес сөздөр, ал 
өнүгүштүн кийинки баскычына туура келет. Ошентип, монгол тилдери менен түрк 
тилдеринин тектештигин танууга жарабайт. Азыркы түрк, монгол, тунгус тилдери 
эртеги бир баба тилдин бөлүнүшүнөн пайда болгон тарыхый көрүнүш экендиги 
эчак эле белгилүү болсо да, айрым окумуштуулардын бул алтай теориясын барк 
албастыгы таң калтырат2. Монгол менен түрк тилдериндеги лексикалык 
параллелдер негизинен тилдик кабыл алуудан эмес, алар бул тилдердин негизги 
сөздүк фондусунан пайда болгон орток сөздөр экендиги байкалат. 

Алтай тилдерин (түрк, монгол, тунгус) бир негизден таралып чыкты деген 
теорияны баштаган чет элдик окумуштуулар: Р. Раск, В. Шотт, М. А. Кастрен, ал 
теорияны улантуучулар: О. Доинер, Г. Винклер, Г. И. Рамстедт, В. Л. Котвич жана 
биздин окумуштуулар В. В. Радлов, Е. Д. Поливанов, Б. Я. Владимирцев ж. б. 
болушкан. Бул теориянын ырастыгына шек келтирип, алтай теориясынын 
ишенимдүү эместигин жактоочу окумуштуулардын бири А. М. Щербак экендигин3 
айта кетсек жетиштүү. Г. Д. Санжеев О тюрко-монгольских лексических параллелях4 
деген макаласында А. М. Щербактын пикирине макул эместигин билдирет. 

Монгол тилдери менен түрк тилдеринин тектештигин төмөнкүлөр ырастайт: 
1. Бул тилдердин синтаксистик категорияларынын окшоштугу, сүйлөмдөгү 

сөздөрдүн байланышы, сүйлөм мүчөлөрүнүн орун тартиби бирдей. Мисалы: Монгол 
тилинде: Эрт урьд цагт нэгээн чоно замаар ороод явт байв гэнэ. Ушул сүйлөмдү 
кыргызчага оодарсак, сүйлөм мүчөлөрүнүн орун тартиби орду-ордуна түшөт. 
Кыргызча котормосу: Эртеги өткөн чакта бир карышкыр жолдо жортуп жүргөн 
экен дейт. Бул сүйлөмдү орусчага оодарса (Когда-то, говорят, шел по дороге волк.) 
Сүйлөм мүчөлөрүнүн орун тартиби бузулат. 

2. Морфология жагынан сөз жасоо, сөз өзгөртүү категориялары бирдей экендиги 
жана бардык сөз түркүмдөрүнүн окшоштугу бул тилдердин тектештигин ырастайт. 

3. Тилдердин фонема системасынын бир экендиги, тыбыштардын позициялык 
орду, айкалыш системасынын окшоштугу, үнсүздөрдүн түгөйлөштүгү жана алардын 
үндөштүгү бул тилдердин тектештигин ырастайт. 

4. Негизги сөздүк фондунун бир экендиги, сөздөрдүн муун түзүлүшү менен 
уңгулардын бирдей болушу монгол тилдери менен түрк тилдерин бир турпаттан 
бөлүнүп чыккандыгын ырастайт. 

Сөздүктөгү төл сөздөрдүн окшоштугу байыркылык болсо, тилдеги окшошпогон 
лексика бул тилдердин кийинки этабында пайда болгон көрүнүш. Тектеш 

2 Б. Я. В л а д и м и р ц е в .  Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и хакасского наречия. Л., 1929, 45-
бет. 

1 Г. Д. С а н ж e е в. К тюрко-монгольской лингвистической проблеме,. Труды Московского института востоковедения, 
Сборник № 4, Издательство, МИВ. 1947, 67-бет. 

2 Б. М. Ю н у с а л и е в .  Киргизская лексикология.  Фрунзе, 1959, 28 бет. 
  3   А. М. Щ е р б а к .  Сравнительная фонетика тюркских языков.  «Наука», Л.. 1970, 11–12-бет. 

4 Советская тюркология.  Баку, 1973, № 6, 73-бет.  
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тилдердин окшоштугу менен айырмачылыгы ал тилдердин тарыхый катышын 
белгилейт. Тилдерде окшоштук көп болсо, айырмачылыгы аз болот, демек, бул 
тилдер өтө жакын. Тектеш тилдерде окшоштуктар аз болсо, айырмачылыктар көп 
болсо, бул тилдердин тарыхы мезгил жагынан алыс байыркылык экенин көрсөтөт. 

Монгол тили менен кыргыз тилинин жакындыгы кыргыз тили менен якут, же 
кыргыз тили менен чуваш тилдерине барабар келет десек жаңылыш болбойт. 
Себеби, бул тилдер (чуваштар менен якуттар) түрк тилдерине киргени менен 
кыргыз тилине болгон катышы монгол тилиндей эле. Буга караганда, алтай 
тилдеринин бөлүнүштөрү дарак сыяктуу эмес, территориялык аймакташ экенин 
айтса болор эле. 

В. И. Рассадин «О тюркизмах в бурятском языке»5 деген макаласында: арбаа 
(телеги), сабаан (соха), атаабай (дед), даспаан (оленья самка до двух лет), этээр 
(олень производитель), бэльгэн (вещий), бургы (сверло), туюу (комок снега под көп 
ытом), хурнаг (колчан), шэрэм (трава), ялан (голый) деген сөздөр бурят тилине түрк 
тилдеринен алынган дейт. Бул сөздөрдүн көбү кыркыз тилинде жок. Ошондой эле, 
кыргыз тили менен монгол тилиндеги айрым параллелдер бурят тилинде жок 
болушу ыктымал. Мындай болуу тилдер арасында гана эмес, айрым диалектилер 
көлөмүндө да болушу мүмкүн. Ушундай эле, Л. В. Дмитриева: долоно «бояришник», 
караган «кропива», карагай «сосна», ыргай «арча», сөксөөл ж. б. сыяктуу жыйырмадай 
сөздү монгол тилдерине сөзсүз эле таандык дейт, бирок макалада көрсөтүлгөн 
салыштырмалары ал пикирин далилдей албайт1. 

Түрк тилдери менен монгол тилдерине орток сөздөрдү эсепке алсак, алардын 
көрсөткүч саны тилдер арасында бирдей эмес. Мына ошол айырмачылык тектеш 
тилдердин жакындык катышын белгилей алат. Кыргыз тили менен чуваш тилинин, 
кыргыз тили менен якут тилинин лексикалык параллелдери (сөздүк боюнча 
алганда) сан жагынан монгол тили менен кыргыз тилинин лексикалык 
параллелдерине салыштырганда анчалык жакын эмес. 

И. А. Батманов «Краткое введение в изучение киргизского языка» деген 
эмгегинде кыргыз тилиндеги сөздөрдү 5 катмарга бөлүштүрүп экинчи катмардагы 
сөздөрдү түрк-монгол тилдерине орток сөздөр дейт. Б. M. Юнусалиев кыргыз тилин 
үч доорго бөлүп, кыргыз лексикасында монгол тилинен алынган сөздөр бар экенин 
көрсөтөт2 С. Садыков «Тюрко-монгольские параллели» деген макаласында 500гө 
жакын сөздү лексикалык тематикаларга бөлүштүрүп, ал сөздөрдүн тыбыштык 
жагын башка түрк тилдерине салыштырып чыгат3. 

С. Кудайбергенов «Синтетический способ образование глагола в киргизском 
языке»4 деген докторлук диссертациясында 600гө жакын этишти монгол тилине 
салыштырат. 

В. Л. Котвич «Алтай тилдери боюнча изилдөөлөр» деген монографиясында 
монгол тилинин лексикасы 25%, морфологиясы 50% түрк тилдери менен 
жалпылыкты түзөрүн белгилеп, алар типологиялык окшоштуктан экендигин 
баяндайт5. Мына ушул жерде морфологиянын окшоштугунун көп  болушу эле, 
типологиялык эмес, гениологиялык жакындыгын көрсөтөт. Бухатын Базилхан 
кандидаттык диссертациясында6 40 миң сөздүн эсебинде 25 мин, сөз казак-монгол 
тилдерине орток экенин белгилеп, аларды анализдеп чыгат. Кыскасы, улам изилдөө 
улантылган сайын монгол тилдери менен түрк тилдеринин генетикалык 

5 В. И. Р а с са д и н. О тюркизмах в бурятском языке. К изучению бурятского языка. Улан-Дэ, 1969, 129-бет. 
1 Л. В. Д м и т р и е в а .  Монголизмы в тюркской растительной лексики., Советская тюркология, Баку, 1976, № 3, 39-бет. 
2 Б. М. Ю н у с а л и е в .  Кыргыз диалектологиясы.  Фрунзе, 1971, 57-бет. 
3 Источники формирования тюркских языков Средней Азии в Южной Сибири. Фрунзе, 1966. 
4 С. К у д а й б е р г е н о в .  Синтетический способ образования глагола в киргизском языке (АДД). Фрунзе, 1968. 
5 В. Л. К о т в и ч .  Исследования по алтайским языкам (перевод с польского), М. 1962, 351–352-бет. 
6 Б у х а т ы н  Б а з и л х а н .  Краткая сравнительно-историческая грамматика монгольского и казахского языков (АКД).  

Алма-Ата, 1974. 
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жакындыгы далилденип бара жатат. 
 

ЛЕКСИКАДАГЫ ТӨЛ СӨЗДӨРДҮН ТЕКТЕШТИГИ 
 
Г. Д. Санжеев монгол тилиндеги түрк сөздөрүн, ошондой эле түрк тилдериндеги 

монгол сөздөрүн фонетикалык белгисине карай ажыратуу мүмкүн эмес, 
морфологиялык белгисине жараша ажыратуу керектигин айтат. Мисалы дейт, монг. 
тилиндеги хэсэг «часть, кусок» түрк тилдеринен алынган, анткени «хэсэг» монг. 
тилдеринде морфемаларга ажыратылбайт, түрк тилдеринде эки морфема: кес 
«резать», -ык афф. дейт7. Мындай жол менен ажыратуу ар дайым чындыкты бере 
албайт. Анткени, айрым уңгулар, же кошумча морфемалар эне тилде унутулуп калса, 
экинчи тектеш тилдерде сакталып калышы ыктымал. Мисалы: монг. тилинде домч 
«знахарь, колдун» деген маани берет, мында эки морфема экендиги (дом-чы) 
билинип турат. Кыргыз тилинде «дом» өзүнчө туруп колдонулбаганы менен «эм-
дом» деген кош сөздүн катарында кезигет. Бул сөздү «монгол» сөзү деп айтууга 
болобу? Ошол сыңары кырг. тилинде «керели кечке», уңгусу керел, мүчөсү -и 
кандай мааниде экендиги билинбейт; монг. тилинде анын мааниси сакталган (гэрэл 
«свет»). Монг. тилинде зунгач I «кал (молод, животных), слизь», кырг. тилинде 
туңгак, тун-как (козунун тункагы), тун I «первенец», как «сухой» деген эки сөздөн 
пайда болгон. Демек, тунгак, туңгак, жумгак, зунгак бир негизден пайда болгон 
фонетикалык дублеттер. 

Ушундай сөздөргө: монг, том, тому «крупный», кырг. томур «выворачивать 
большим куском» (том-ыр); монг. цул «сплошной, не пустой», кырг. чулу «крепкий, 
чистый», чылгый II «сплошь, целиком» (чул-у); монг. чих (эц) «ухо, уши», кырг. 
чыкый «место соединения затылочной и височной костей»; монг. үр I «плод, семя, 
зерно», кырг. үрөн I «семена»; бул сөзгө урук, урпак уңгулаш келет. 

Мындай сөздөрдүн тарыхын текшерсек, монгол тилиндеги төл сөздөрдүн көбү 
түрк тилдеринде да төл сөз катары колдонулат. Монгол тилинде мааниси чечилбесе, 
түрк тилдеринин кайсы биринде чечилип калышы ыктымал. Сөздөрдүн эң туруктуу 
бөлүгү – байыркы уңгулар. Ошол уңгулардын негизинде гана туунду сөздөр, 
фонетикалык дублеттер пайда болуп отурат. 

Составы жагынан морфемаларга ажырабаган айрым төл сөздөр монгол тилинде 
бөлүктөргө ажырашы ыктымал. Мисалы: монг. гунжин «трёхлетняя корова», кырг. 
кунажын; монг. гунан «трехлетний бычек», кырг. кунан «жеребенок по третему 
году». Бул сөздөрдүн уңгусу монг. гурван «үч» деген сан атооч; экинчи бөлүгүн «-
жин, -ан» өзүнчө сөз болуу керек. Монг. тилинде шэвэг, кырг. шибеге «шило», шиш 
«колышки», уңгусу шив – эх «колоть, прокладывать», орусча ши-ло-, ши-ть «тик, 
тигүү» булардын бардыгы байыркы бир «ши-» деген уңгудан таралган болуш керек. 
Б. О. Орузбаева кыргыз тилиндеги монгол сөздөрүнө төмөнкүдөй мүнөздөмө берет: 

«Монголдордун лексикалык сөздөрүнүн кыргыз тилине киришинин мүнөздүү 
өзгөчөлүгү мына булар: 

1. Болжолдолгон монгол тилинен кирген сөздөр (фонетикалык айырмалары 
менен) негизинен сибирдик (чыгыш) түрк тилдерине таандык жана алар батыш 
түрк тилдеринде жок же эң эле сейрек учурайт. 

2. Бул сөздөр составы боюнча эки же андан да көбүрөөк татаал сөздөр 
болгондугуна карабастан, алар морфологиялык элементтерге бөлүнбөйт. 

3. Алардын мындан аркы морфологиялык өнүгүшү чектелген. 
4. Өз негизинде (мисалы, монгол тилдеринде) алар алгачкы уңгу гана эмес, 

7 Г. Д. С а н ж е е в .  К вопросу о тюрских заимствованиях, в монгольских языках, Лингвистический сборник, Ташкент, 
1971. 30-бет. 
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туунду сөздөр да болушу мүмкүн. 
5. Түрк тилдеринде алар бир кыйла фонетикалык–семантикалык өзгөрүүлөргө 

дуушар болушту, ошонун натыйжасында нукура өз сөздөрүнөн кыйындык менен 
айырмаланат»1 деп, агылга, боолго, канжыга, каалга, токулга, эргилчек, 
таңылчак, куурчак, көөрчөк, жаргылчак деген сөздөрдөгү -ылга, -чак деген 
курандылар монгол тилинен алынса да түрк тилдеринен көп айырмаланбайт деген 
пикирди айтып, Г. И. Рамстедттин «Түрк жана тунгус тилдеринде -чай, -кай болгон 
жерде монгол тилинин таасири бар экендигин ишенип айтууга болот»2 – деген 
пикирине кошулгусу келет. Алынган мисалдары: сологай (кыргызча сол-о-гой), 
беткей (бет-кей), тескей (терс-кей) ж. б. сөздөр. Мындай сөздөр монгол тилине 
кандай тиешеси болсо, түрк тилдерине да ошондой тиешеси бар жалпы алтай 
тилдерине орток сөздөр болушат. 

Түркологиялык адабияттарда монгол сөздөрү менен түрк сөздөрүн ажыратуу 
критериясы катарында сөздөрдүн морфемалык составын негиз кылышат. Мындай 
критерия башка тектеги тилдер үчүн жакшы. Ал эми монгол тили менен түрк 
тилиндеги төл сөздөрдүн түпкү ядросу бир, байыркы уңгулардын негизинде пайда 
болгон, уңгуларды, мейли туунду сөздөрдү булар түрк сөздөрү, тигилер монгол 
сөздөрү деп ажыратуу кыйын. Анткени, бул сөздүн уңгусу же кошумча морфемасы 
бир тилде унутулганы менен, экинчи бир тектеш тилдерде сакталышы ыктымал. 

Тектеш тилдердин мына ушундай жагына карай, В. В. Радлов монгол тили менен 
түрк тилдеринин лексикалык катышын ажыратып болбостугун байкаган. 

«Монгол тилинен алынды» деген кайсы гана сөздү албайлы, ошондой эле «түрк 
тилдеринен алынды» деген монгол тилиндеги кайсыл гана сөздү албайлы, анын 
этимологиясын текшерсек, ал сөздөр бир орток ядрого барып такалат. 

Кыргызстандын территориясындагы айрым топонимдердин сөз мааниси 
унутулса, ал монгол тилинен табылат; тетирисинче, Монголиядагы топонимдердин 
сөз мааниси түрк тилдеринин биринен табылат. Мындай көрүнүш жакын 
диалектилер арасында да боло берет. 

Кыргыз тили менен монгол тилиндеги фонетикалык айырма: монгол тилинде ы, 
и тыбыштары уйгур алфавитинин таасиринде бир тамгага бириктирилген, «х» 
тамгасынын таасиринде түпчүл к тыбышы х тыбышына айланган. Монгол 
тилиндеги х тыбышы жөнүндө Н. С. Трубецкой мындай дейт: «Урал–алтай 
группасындагы тилдерде көмөкөйчүл үнсүздөр дегеле жок, эгер бул тилдердин 
кайсы бирөөндө х тыбышы кезиккен күндө да, ал кандайдыр бир башка тыбыштын 
өнүгүшүнүн бир кыйла кеч кийинки натыйжа болуп чыгат (мисалы: венгр 
тилиндеги х эң байыркы к-дан, бурят жана түндүк – эвенк тилиндеги х с-дан келип 
чыккан ж. б.)»1 деп, көрсөткөн. Монгол тилиндеги х жөнүндө да биз ушуну айткыбыз 
келет. Мисалы: түрк тилдеринде сөз башында эң кеп колдонулган тыбыш – к, 
болжол менен сөздүктүн 20%ин түзөт. Мына ушул к менен башталган сөздөр монгол 
тилинде х менен берилген, ошол сөздөрдүн уңгусу бир, негизги морфемасы байыркы 
алтай доорунда пайда болгон. Мисалы: монг. хар байыркы монг. тилинде кара 
«чёрный» болгон. Ошондой эле, монгол тилинде ц тыбышы сөздүктүн 5%ти түзсө, 
алар башка түрк тилдеринде ч тыбышына туура келет. Мисалы: цохцойх байыр. 
монг. тилинде чокчой «торчать». Төл сөздөгү тыбыштардын мындайча алмашылып 
калышы – кийинки доордогу субстрат. 

Лексикадагы төл сөздөрдүн окшоштугу байыркылык болсо, айда фонемалар да 
башында бирдей болгон. Лексикалык айырмачылыктар тилдин кийинки бир катар 
доорлорунда пайда болсо, тилдеги башкача сөздөрдүн тыбыштык жагы кийин пайда 

1 Б. О. О р у з б а е в а. Словообразование в киргизском языке. Фрунзе, 1964, 179-бет. 
  2 Г. И. Ра м е т е  дт. Введение в алтайское языкознание.  М., 1957, 183– ,184-бет. 

1 Н. С. Т р у б е ц к о й. Мысли об индоевропейской проблеме. «Вопросы языкознания», том I. 1958, 75-бет. 
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болгон; же башка тилдерден алынган чет сөздөр экендиги менен далилденет. 
Лексиканын жаны сөздөр менен толукталышы ар жерде ар түрдүүчө болсо, 
жергиликтүү диалектилер арасындагы окшоштуктарды алыстатат. Жакын тектеш 
тилдердеги лексикалык бөтөнчөлүктөр менен фонетикалык айырмачылыктарды 
сан жагынан белгилөө ал тилдердин тарыхына жакшы жыйынтыктарды берет. 

Г. Д. Санжеев түрк тилдери менен монгол тилдеринин туугандыгын таанып: 
«Монгол жана түрк тилдери өздөрүнүн фонетикалык өзгөчөлүктөрү боюнча аздыр-
көптүр окшош тилдер. Ошондуктан, монгол лексикасынын составында болгон түрк 
сөзүнүн ар бирөө фонетикалык жактан жат болуп саналбайт жана же таптакыр 
өзгөрүлбөйт, мисалы, түркчө йара, өзбекче яра «рана», монголчо йара, халхасча яр 
«язва», же эё эле болор-болбос өзгөрөт, көбүнчө кайсы бир аяккы каткалаң 
үнсүздөрдүн жумшаруу түрүндө өзгөрөт»2 – деп, 1911-жылы эле Б. Я. Владимирцев 
тарабынан көрсөтүлгөн пикирди кубаттап кетет . 

 

СӨЗДӨРДҮ СЕМАНТИКАЛЫК МААНИЛЕРИНЕ КАРАТА 
БӨЛҮШТҮРҮҮ.  

Тууганчылык терминдер 
 
Байыркы убактан тартып туугандык, үй-бүлө куруу (никелешүү) жагынан түрк 

жана монгол элдеринин окшоштуктары бар. Бир уруудан тараган эркек бала 
менен кыз бала арадан жети ата  өтмөйүнчө үйлөнүүгө акысы болгон эмес, алар 
үйлөнгөнгө чейин да, үйлөнгөндөн кийин да ырым-жырымдарды толук сакташкан. 

Туугандык терминди изилдеген окумуштуулар: Ц. Д. Номинханов1, Ш. Ш. 
Сарыбаев2, Л. А. Покровская3, И. Исмаилов4, Б. М. Юнусалиев5 ж. б. Бул 
окумуштуулардын изилдөөлөрүн жыйынтыктап көрсөтсөк туугандык терминдер 
маани жагынан дал келүүдө. Мисалды салыштырып окугула: 

 
 

     байыркы 
         түрк. 

       байыркы 
 монг. 

        азыркы 
монг. 

        тилинде 

  Казак 
тилинде 

кыргыз 
тилинде мааниси 

эне           эм эм ене эне      мать 
ака ака ах(а) ага ага      старший брат 
ер-е эрэ эр ер эр      мужчина 
катун катун хатан катын катын      женщина 
кадум кадым хадам кайын каиын      родня жены 
куда куда худ куда куда      сват, кум 
кудагуй кудагый худагый кудаги кудагый      свата, кума 
бажа 
бөлү 

бажа баз бажа бажа      свояк  
бөлү бүл бөлө бөлө      дети двух 

     сестер 
йигүн жиен зээ жиен жээн      племянник 
йигүнчер жегенчер зэзнцэр жиеншер жээнчер      правнук 
төркүм 
 

төркүм төрхөм төркин төркүн      родня жен. 

абсан авсан авьсан абсын абысын      жены братьев 

 

2 Г. Д. С а н ж e е в. К вопросу о тюркских заимствованиях в монгольских языках. Лингвистический сборник. Ташкент, 1971, 
30-бет. 

1 Ц .  Д .  Н о м и н х а н о в .  Термины родства в тюрко-монгольских языках. Вопросы истории и диалектологии 
казахского языка, вып. I. Алма-Ата, 1958. 

2 Ш. Ш. С а р ы б а е в .  К вопросу о монгольско-казахских языковых связах. Вопросы истории и диалектологии казахского языка, 
вып. II. А-Ата, 1960. 

3 Л. А. П о к р о в с к а я .  Термины родства тюркских языках. Исторические развития лексики тюркских языков. М., 1961. 
4 И. И с м а и л о в .  Туркий тилларда кавм-кариндошлик терминлари. Ташкент, 1966. 

          5 Б. М. Ю н у с а л и е в .  Киргизская лексикология, часть I. Фрунзе, 1959. 
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Мал чарбачылыкка байланышкан термин сөздөр 
 
Түрк жана монгол тилдеринде үй жаныбарларынын аттары, түрү, түсү, жашы, 

багуунун жолдору, дене түзүлүшү, алардан жасалуучу тамак-аш, буюмдар башка 
тилдерге салыштырганда өтө бай. Мал чарбачылыгына байланыштуу терминдердин 
ар түрдүүлүгү алтаист – окумуштуулардын эмгектеринде жогору бааланат. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Төө жана уй чарбасына байланышкан сөздөр 
 

     байыркы 
         түрк. 

       байыркы 
 монг. 

        азыркы 
монг. 

        тилинде 

  Казак 
тилинде 

кыргыз 
тилинде мааниси 

 
атан 
тебе 
 
бугра 
инген 
 
ботук 
сыгыр 
тайлак 
ингек 
өкүз 
 –  
бука 
– 
– 
– 

     атан 
    тэбэ 
 
   бүгүра 
    инген 
 
    ботугу 
    – 
    тайлак 
    иниген 
    үкер 
    ком 
    бука 
    – 
    бүр 
    – 

     атан 
    тэмээ (н) 
 
   буур 
    ингэ 
 
    ботгоу 
    үрен– 
    тайлаг 
    үнээ(и) 
    үхэр 
    хом 
    бух 
    бурунтаг 
   суай 
    гунж 

     Атан 
     түйэ 
 
   бура 
    инген 
 
    бота 
    сыйыр 
    тайлак 
    инек 
   өгиз 
    ком 
    бука 
    субай 
    мурындык 
   кунажын 

     атан 
     төө 
 
   буура 
    инген 
 
    бото 
    сыйыр 
    тайлак 
    инек 
   өгүз 
    ком 
    бука 
    субай 
    мурунтук 
   кунажын 

     костр. верблюд 
     верблюд  
 
   верблюд-самец 
    верблюд-самка 
 
 
    верблюжонок 
   корова 
    верблюжонок         
    вол 
   потник, вербюл. 
    бык произв. 
   яловая 
    поводок 
   телка 

 
Жылкы чарбасына байланыштуу сөздөр1 
 
байыркы 
түрк 

байыркы 
монг. 

азыркы 
монг. 
тилинде 

Казак 
тилинде 

кыргыз 
тилинде 

 
мааниси 
 

 
адгыр 
ат 
– 
 
– 
йорга 
– 
йылкы 

 
ажырга 
аду, агт 
кунан 
 
аргумак 
жыруга 
нокту 
морин 
кунажын 
 

 
азрга 
адуун 
гунан 
 
аргамаг 
жороо 
ногт 
морь 
гунжин 

 
айгыр 
ат 
күнан 
 
аргымак 
жорга 
нокта 
жылкы 
кунажын 

 
айгыр 
ат 
кунан 
 
аргымак 
жорго 
нокто 
жылкы 
кунажын 

 
жеребец 
конь 
трёхлетняя  
лошадь 
аргамакы, скакун 
иноходец 
недоузок 
лошадб (мерин) 
тёлка 
 

 

1 Ц. Д. Н о м и н х а н о в .  Термины животноводства в тюркских и монгольских языках. Труды сектора востоковедения, т. I. 
Алма-Ата, 1959. 
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Кой чарбасына байланыштуу сөздөр 
 
байыркы 
түрк 

байыркы 
монг. 

азыркы 
монг. 
тилинде 

Казак 
тилинде 

кыргыз 
тилинде 

 
мааниси 
 

 
кон, кой 
көкен 
 
 
эрик 
 
– 
эчкү 
 
– 
 
коч 

 
коны 
көгне 
 
 
ирек 
 
серке 
– 
 
теке 
 
куч 

 
хонь 
хөгне 
 
 
ирэг 
 
сэрх 
ишиг 
тэх 
 
 
хуц 

 
кой 
көген 
 
 
ирик 
 
серке 
эшки 
теке 
 
 
кошкар 

 
кой 
көгөн 
 
 
ирик 
 
серке 
эчки 
теке 
 
 
кочкор 

 
овца 
веревки для при- 
   вязывания яг-     
    ненка 
костр. баран  
 
козел-вожак 
козел 
козел-произво-  
       дитель 
 
баран-произво- 
     дитель 

 
Адам баласынын жана айбанаттардын дене мүчөлөрүнө  
байланыштуу сөздөр 

 
Жалпы түрк жана монгол лексикасында дене-мүчөгө байланыштуу сөздөр отузга 

жакын. Булар да жогорку сөздөр сыяктуу атоо мааниси туура келгени менен, 
фонетикалык жагынан анча-мынча өзгөрүүлөргө дуушар болгон. 

 
байыркы 
монгол 

азыркы 
монгол 

казак 
тилинде 

кыргыз 
тилинде мааниси 

бийе бие бой Бой стан, рост, тело 
мангнай магнай маңдай маңдай лоб 
тангнай тагнай таңлай таңдай небо 
көгемей хөөмий көмөй көмөкөй гортань 
жирүке зүрх жүрөк жүрөк сердце 
сакал сахал сакал сакал борода 
алаган алга алакан алакан ладонь 
кабырга хавирга кабырга кабырга ребра у грудины 
чарай царай шырай чырай облик лица 
кабирган хавирган кабырга кабырга ребро 
сөйем сөөм сүйем Сөөм мера длины 
тамыр тамир тамыр тамыр кров, сосуд 
– дал далы далы лопатка 
– омруу омырау омуроо грудь лош. 

 
 
Жаныбарлардын өңү-түсүнө байланыштуу сөздөр 
 
Дүйнө жүзүндөгү тилдердин биринен да түрк жана монгол тилдериндегидей 

жаныбарлардын өңү-түсүнө байланыштуу ар түркүн аталыштагы сөздөрдү 
кезиктирүү кыйын. Бул өзгөчөлүк элдердин байыртадан бери негизги кесипчилиги 
мал чарбасына байланыштуу өнүккөндүгү менен түшүндүрүлөт. 

 
 

байыркы 
монгол 

азыркы 
монгол 

казак 
тилинде 

кыргыз 
тилинде мааниси 
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жисү зүс жүс, түр жүс, түр цвет лица, масть 
кара хар кара кара черный 
сыра шар сур, сары сур, сары рыжий, светлый 
көке хөх көк көк синий, голубой 
күрэнг хүрэн күрөң күрөң бурый, коричневый 
бүгүрүл буурал бурыл буурул серо-бурый 
чабыдар цавьдар шабдар чабдар игрений 
күла хул кула кула саврасый 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эттен, сүттөн жасалуучу тамак-аш жана жүндөн, териден жасалуучу 

тиричилик буюмдар 
 

байыркы 
монгол 

азыркы 
монгол 

казак 
тилинде 

кыргыз 
тилинде мааниси 

сагамал саамал саумал саамал кумыс 
сагам саам сауын Саан доение, выдоение 
айырак айраг айран Айран кислое молоко 
куруд хурууд курт Курт сушеный творог 
сири шир сири Шири           кожа крупного скота,                     

          сыромятка 
тулум тулам тулып Тулуп мешок из шкуры 
көнүк хөнөг конек Конок кожаное ведерко 

 
Үй тиричилик буюмдарынын аттары 
 
Элдердин социалдык-экономикалык укладынын байыркы абалын чагылдырат. 
 

байыркы 
  монгол 

азыркы 
монгол 

   казак 
тилинде 

кыргыз 
тилинде мааниси 

табак табаг табак табак   большая тарелка 
          абдыра 
 

авдар 
 

абдыра 
 

абдыра 
 

  ящик, сундук 
 

Сабага 
 

саваа сабау сабоо   прутья для шерсти 

сирдек ширдэг сырдак шырдак   кошма с узорами 

тугурга туурга туырлык туурдук   кошма для юрты 
Босуга босго босага босого  дверные стойки в юрте 

 
Жаныбарлар дүйнөсүнө, аңчылыкка байланыштуу сөздөр 
 
Жапайы жаныбарлардын аталышы жана аларга байланышкан аңчылык 
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буюмдар, алтай тилдерин изилдөөчүлөрдүн көңүлүн буруп жатат1. Бул алтай 
элдеринин илгерки убакыттагы аңчылык кесип менен жашаганын түшүндүрөт. 
Аңчылык куралдары түрк жана монгол урууларында байыркы замандарда согуш 
куралдары катары да колдонулган. Мисалга төмөнкү терминдерди алсак болот: 
саадаг, садак, сагадак «лук», жебе, жөбэ, зэв «наконечник стрелы» ж. б. 

 
байыркы 
монгол 

азыркы 
монгол 

казак 
тилинде 

кыргыз 
тилинде мааниси 

анг аң аң аң зверь 
ангчы анч аңшы аңчы охотник 
жегерен зээрэн жейрен жейрен джейран 
бугу буга бугы бугу олень 
барыс барс жолборыс жолборс тигр 
ирбис 2 ирвэс илбиро илбирс леопард 
бечин бичин мешин мечин обезьяна 
курен хурэн күзэн күзөн хорёк 
бөкүн бөкөн бөкен бөкөн сайгак 

 
Өсүмдүктөргө тиешелүү термин сөздөр 
 
Түрк-монгол лексикасынын белгилүү катмарларын ар түрдүү чөптөр, дан 

өсүмдүктөрү жана башка пайдалуу өсүмдүктөр, ошондой эле аларды иштетүүчү 
куралдар түзөт. 

 
байыркы 
монгол 

азыркы 
монгол 

казак 
тилинде 

кыргыз 
тилинде мааниси 

богудой буудай бидай буудай пшеница 
бугурчак буурцаг буршак буурчак горох 
арбай арвой арпа арпа овес 
бута бут Бута бадал кустарник 
өлүн ӨЛӨН ӨЛӨҢ ӨЛӨҢ трава 
карагана харкана караган караган карагана 
урук уруг у рык урук семена 
карамак хармаг карамык карамык чечевица 
тегермен тээрэм дийирмен тегирмен мельница 

 
 
Жаратылыштын ар кандай кубулуштарына байланыштуу сөздөр 
 
 Биз карап жаткан тилдердеги лексикалык параллелдер маани жагынан дал 

келсе, кээлери ар кандай мааниде, же жакын, же аралаш маани билдирет. Мисалы, 
кыргыз тилинде бороон, казакча боран «буран» монг. тилинде бороо(н) «дождь». 
Ошондой эле кырг. тилинде салкын «прохлада», монгол тилинде салхи(н) «ветер». 

 
 

байыркы 
монгол 

азыркы 
монгол 

казак 
тилинде 

кыргыз 
тилинде мааниси 

тенгри тэнгэр тэңир теңир небо, небесный 
булыңгыр булингар булыңгыр булаңгыр мираж 
жута зуд жут жут падеж (скота) 
мөсу мөс муз муз лёд 
кырагу хяруу кырау кыроо иней 
булак булаг булак булак источник 

1 А. М. Щ е р б а к .  Жогоруда көрсөтүлгөн адабият, 82–73-бет, Ш. Ш. Сарыбаев. Жогоруда көрсөтүлгөн адабият, 44–45-бет. 
2 Алтай тилдеринде р-л: ары, ыраак – алыс, мерин-кулун (жылкы), кар жилик – кол жилик, карма – колдо алмаша берет. 
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тенггис тэнгэс теңиз дениз море 
толкыйан долгион толкын толкун волна 
тогусун тоосон тозаң ТОЗОҢ пыль, песчанки 

 
 
Мезгил, убакыт түшүнүктөгү сөздөр 
 
 Кыргыз-монгол тилдеринде с-нын ш-га, ш-нын т-га өтүп кеткен варианттары 

кездешет. Мисалы, байыркы монг. сөн «ночь», азыркы монг. тилинде шөнө «ночь»; 
түрк тилдеринде түн «ночь». Мындай т-нын ч-га дал келиши классикалык монг. 
тилинде бичиг, уйгурча битиг «письмо»; кл. монг. тилинде гучин, эвенкийче гутин 
«тридцать»1. Ушундай фактылар түрк тилдеринин өзүнөн да кезигет. Уйг. 
диалектилеринде: тиш – чиш «зуб»; тишкан – чичкан «мышь», түш – чүш 
«полдень, сон»2. Кыргыз түнд. диалектилеринде сыз – чыз «чертить»3. 

 
 
Мезгил аттарын көрсөтүүчү сөздөр 
 

байыркы 
монгол 

азыркы 
монгол 

казак 
тилинде 

кыргыз 
тилинде мааниси 

чак 
жил 
ерте 
сени 
карангуй 

цаг 
жил 
эрт 
июне 
харанхуй 

шак 
жыл 
ерте 
тун 
караңгы 

чак 
жыл 
эрте 
тун 
караңгы 

период, время 
год 
рано 
ночь 
темно 

 
Жер бетинин түзүлүшүнө, мейкиндикке байланышкан сөздөр 
 

байыркы 
монгол 

азыркы 
монгол 

казак 
тилинде 

кыргыз 
тилинде мааниси 

алус алс алыс алыс далеко, далекий 
ару ар ары ары дальний 
аруду ард арты арты задний,задняя 
арал арал арал арал остров 
беле бэл бел бел перевал, спина 
дөтө дет төтө төтө прямой, прямник 
далда далд далда далда укрытие, за оградой ровный 
йадагай задгай жадагай жайдак (без седла) 
тала тал дала талаа степь, ровнина 

 
Металл жана металлдан жасалган буюмдар жөнүндөгү терминдер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Г. Д. С а н ж е е в. Сравнительная грамматика монгольских языков. Кн. I. М., 1953, 93-бет. 
2 А. Т. К а й  д а р о в. Развитие современного уйгурского литературного языка. Кн. I. Алма-Ата, 1969, 181-бет. 
3 Б. М. Ю н у с а л и е в. Киргизская лексикология, часть I. Фрунзе, 1960, 86-бет. 

байыркы 
монгол 

азыркы 
монгол 

казак 
тилинде 

кыргыз 
тилинде мааниси 

алтан алтан алтын алтын золото 
болод болд болаг болот сталь 
жес зэс жез жез медь 
темүр темер темир темир железо 
жебе зэв жебе жебе стрела 
така тах тага така подкова 
тебене тэвэн тебеч темене большая игла 
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Адамдын ойлоосуна, аң-сезимине байланышкан сөздөр 
 

байыркы 
монгол 

азыркы 
монгол 

казак 
тилинде 

кыргыз 
тилинде мааниси 

серекү сэрэх сөзү сезүү чувствовать 
ой ой ой Ой мысль, дума 
ойлаку ойлох ойлау ойлоо мыслить, думать 
ангкарку анхаарах ангару аңдоо догадываться 
гутүрку гутрах күтыру кутуруу беситься 
йүдеку зүдэх жүдеу жүдөө переживать 
мунганаку мунгинах мунаю муңаю печалиться 
соныркакү сонирхох соңыркау сонуркоо удивляться 
санага санаа сона санаа мысль 

 
Кайсы гана тилди албайлы лексиканын көбү зат атоочтор, булар бир тилден 

экинчи тилдерге алына берет. Этиштер негизинен эне тилге тиешелүү. Кыргыз 
тилинде араб, иран, орус тилдеринен алынган этиштер жок. 

 
Кыймыл-аракет сөздөрү 
 
Алтай тилдеринин тектештигин далилдей турган сөз түркүмү – этиштер. Бул 

тилдер чет тилдерден этишти керек кылбайт. Бардык этиштер уланды мүчөлөр 
уланбай турганда буйрук мааниде айтылат. Этиштин «инфинитив» формасы жок. 
Котормо  сөздүктөрдө шарттуу түрдө инфинитив формасы үчүн кыргыз тилинде -уу 
курандысы жалганса, мисалы: бол – болуу «быть», өзбек тилинде -мак жалганат 
булмок «быть», азербайжан тилинде -мыш жалганат болмыш «быть», монгол 
тилдеринде -ах жалганат болох «быть». Орусча сөздүктөрдөн пайдалануу, жеңил 
болсун үчүн монгол сөздөрүн инфинитив формасында берүүнү туура таптык. 
Салыштырып көргүлө, бир муунду этиштер: 

 

кыргызча монголчо мааниси 

кат, кон хатах, хонох сохнуть, ночевать 
чак, өс цаких, өсөх сверкать, расти 
тос, быч тосох, бичих кроить, пиши, ловить 
ал, бер авах, өгөх брать, дать, давать 
ич, же уух, идэх пить, кушать 

 
Эки муунду этиштер 
 
ыргы, моко орхих, мохох бросать, тупиться 
ирме, шырга ирмэх, жаргах мигать, наслождаться 
кара, кыйкыр харах, хашгарах смотреть, кричать 
эрчи, кура орчих, хурах итти следом, собирать 
коро, тана хорох, танах убывать, обрезать 
чирке, оро чирэх, орох волочить, заматывать 
 

Көп муунду этиштер 

аңчыла, корголо анчалах, хоргодох охотиться, укрываться 
алыста, чуркура алсдах, цурхирах   

аледах, цурхарах 
 бегцийх, дорсойх 

отдалиться, кричать 
бөкчөй, торсой ёжиться, торчать 
сонурка сонирхох интересоваться 
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Монгол тилиндеги этиштердин көбү кыргыз тилинде, кыргыз тилиндеги 
этиштердин көбү монгол тилинде бар экендиги бул эки тилдин бир негизден 
таралгандыгын ырастайт. 

 
Сын атоочтон болгон параллелдер 
 
Монголчо хөх (кыргызча кок), шар (сэры), хар (кара), хул (кула), бор (боз), 

сонин (сонун), тэнг (тең), буурал (буурул), хүрэң (күрөң), хатуу (катуу), агсам 
(аксым), залхуу (жалкоо), чийрэх (чыйрак), сэргэг (сергек), шулуун (шылуун) 
зузаан (жоон), бүхэл (бүкүлү), чийг (чийки), бүтэн (бүтүн), бүрхэг (бүркөк), сийрэг 
(сейрек), цулгуй (чылгый), тегиш (тегиз), зайданг (жайдак), хөндии (көңдөй), 
сохор (сокур), хурц (курч), сувай (субай), хашин (кашаң), тэрс (терс), дэлбэгэр 
(делбегей), шодгор (шодогой), цэндгэр (чендегей), чардгар (чардагай), архгар 
(аркагай), сулхгар (сулкугуй) ж. б. 

 
Ат атоочтордон болгон параллелдер 
 
Монгол тилиндеги ат атоочтордун айрымдары кыргыз тилинде бар. Алар: монг. 

би «я» (кырг. мен, орх. бин, бен); монг. бид «мы» (кырг. биз, орх. биз); монг. чи «ты» 
(кырг. сен); монг. өөрийин «свой» (кырг. өзүн «р-з» ротацизм); монг. бүгд «все, все» 
|кырг. бүт); монг. буй «все, все, что есть» (кырг. бүт); монг. бух «все, все, каждый» 
(кырг. баары); монг. хаа I «где, куда» (кырг. вида); монг. хаанас «откуда, ну, зачем» 
(кырг. кана); монг. хэн кто, кто такой» (кырг. ким) ж. б. 

 
Сан атоочтордон болгон параллелдер 
 
Монг. мянган «тысяча» (кырг. миң «тысяча»); монг. арвин «обильный, обилие» 

(кырг. арбын «много»); монг. түмөн «десять тысяч» (кырг. түмөн «очень много»), 
монг. дөрвөн «четыре», кырг. терт «четыре». Калган сан атоочтору кырг. тилине 
окшобойт. 

 
Тактоочтор 
 
Монг. эрт (эн) «рано, раиний, прежде, в старину, древний» (кырг. эрте «рано»); 

монг. өөд «вверх, выше, кверху» (кырг., өйдө «вверх, выше»); монг. энд «здесь» (кырг. 
мында «здесь»); монг. тэнд «там» (кырг. тээрде «там»); монг. бачим «срочный, скоро, 
спешно» (кырг. бачым «быстро»); монг. дахин «еще, раз, опять, снова» (кырг. дагы, 
дагын «еще, снова»); монг. улам «еще, все..., гороздо» (кырг. улам «еще»); монг. бэлэн 
«готовый» (кырг. белен «готовый»); монг. хэрэг «нужно» (кырг. керек «нужно»); 
монг. цуг «вместе» (кырг. чогуу «вместе»); монг. хэт «черезмерно» (кырг. өтө «очень, 
черезмерно») монг. хос «пара» (кырг. кош «пара»); монг. тэр «вон, тот» (кырг. тээр 
«тетиги»); монг. бий «есть» (кырг. бар «есть»); монг. олон «много, обильно» (кырг. 
олон чач «много») ж. б. 

Кыргыз тилинде көп  колдонулбай, унутулуп калган айрым сөздөрдү монгол 
тилинен көрүүгө болот. Мисалы: монгол тилинде хурал «заседание, собрание» ушул 
сөздүн уңгусу хурах «собрать, накапливать» (кыргызчасы кура) казак тилинде 
курултай бир уңгудан пайда болгон сөздөр. 

Кыргыз тилинде быкый детск. «грязный» деген мааниде, монгол тилинде 
муухай «грязный, паганий»; кыргыз тилинде чар өз алдынча колдонулбайт, мисалы: 
букачар, текечер, монгол тилинде шар «вол» (эркек торпок). Монгол тилинде турах 
«худеть, тощать, истощение»; орх. торук «тощий», кырг. тилинде арык-торук, азып-
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тозуу деген сөздөгү торук, тозуу дегендер менен уңгулаш. 
Монгол тилинде болдог «бугор, холм»; кыргызча бөлтөк; жарманын бөлтөгү. 

Басбөлтөк, мындагы бас ир. паст «низкий», болток «холм, бугор» архаизмге 
айланып кеткен; болтой, болтогой, болтойт, бултуй ж. б. сөздөрдүн уңгусу бир. 

Монгол тилинде цэцэг «цветок», кыргыз тилинде унутулуп ир. тилинен алынган 
«гүл» колдонулат. Бирок байчечекей деген сөздүн уңгусу «чечек», бай ар. «ак деген 
сөз, бай терек «ак терек» бай балык «белогород»; Байсулу «ак сулуу» деген сөз. 

Байыркы жазууда сакталган бичик таш (жазуу таш) монгол тилинде бичиг 
«грамота, письмо» маанисинде колдонулат, уңгусу бич» – этиш. Ушул уңгудан: бичих 
«писать», бичмэл «рукопись», бичик (в эпосе) священная книга калмыков. 

К. К. Юдахиндин сөздүгүндө черик инд. үст. солдат дейт. Монгол тилинде цэрэг 
воин, войско деген мааниде; ушул сөздөн цэрэглэх вступать в поход. Кыргызча 
черик, черүүгө аттануу сыяктуу сөздөр бир уңгудан пайда болгон төл сөздөр. 

Кыргыз тилинде «шыр бүтпөгөн кедей», «башына шири сал, ширидей кара» деген 
сөз айкалыштары бао. Бул жердеги шыр, шир монгол тилинде шир I «кожа»; шир IV 
«шелесть»; ширүүн «шершавый, шереховатый»; якут тилинде шыр балыктын бир 
туру, булар бир негизден таралган төл сөздөр. 

 
 
Кыргыз тилинде аз колдонулган эски сөздөргө мисал: 
 

кыргызчасы мааниси монголчосу мааниси 

зер III зер учуруп (фолькл.) Зэр «оружие, золото» 
тайы-I жер тайы (курмандык) тайлга «жертвоприношение» 
тары-II «пахать, сеять» тарих «сеять, засевать» 
таруу «проса» тариан «хлеб, зерно, урожай» 
умай (эне) «мать» умай «утроба, матка» 
нарындап 
     (туура) 

«крошить» нарийн «тонкий, узкий» 
дегээ «острога» дэгээ «удочка, крючок» 
нөкөр «слуга хана (эпосто)» нөкөр «товарищ, друг» 

 
 
Айрым сөздөр колдонуудан чыгып калган. Мисалы: монгол тилинде давай 

«перевал»; уңгусу дава «переваливать»; кыргыз тилинде даван «горный перевал» 
архаизмге айланган. Монгол тилинде ариун «чистый, светлый, честный»; кыргыз 
тилинде аруун, аруу I «чистый». Монгол тилинде дом «ворожба», кыргыз тилинде 
эм-дом сөз айкалышында учуратылат. Монгол тилинде тариан «зерно, хлеб», 
тариачин «земледелец» маанисинде кблдонулса, кыргыз тилинде таруу «проса», 
таранчы эгинчи маанисинде учуратылат. Орхон эстелигинде таркан деген сөз 
дыйкан деген мааниде. Бага Таркан, Апа таркан ж. б. титул маанисинде1. 

Мааниси жагынан өзгөртүлгөн архаизм сөздөр да бар. Мисалы: монг. тилинде 
дархан «мастер, ремесло» маанисинде колдонулса, кыргыз тилинде даркан «кузнец, 
шедрый, славный» маанисинде колдонулат. 

Монгол тилинде өвөг «предок, дед» маанисинде колдонулса, кыргыз тилинде 
өбөк «опора, поддержка» маанисинде. Монгол тилинде эцэг «отец, дед, прадед» 
маанисинде, байыркы түрк эстелигинде эчи2 старший родственник (дядя, брат), 
кыргыз тилинде эже өзүнөн улуу кыз бир тууганды билдирет. Сөздөрдүн маани 
жактан өзгөртүлүп колдонулушу алыскы тектеш тилдерде көп кездеше турган 
лексикалык көрүнүш. 

1 С. Е. М а л о  в. Памятники древнетюркской письмеиности. М., 1951, 427-бет. 
2 Кыргыз диалектисинде байыркы эчи сөзү: апче, апиче, апаче деген сөздүн составында кезигет (ред.). 
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Ар бир неологизмдин пайда болгон мезгили бар, убакыт өткөң сайын ал 
неологизм болуудан калып отурат. Мисалы: көңтөрүш, азаттык, теңдик деген 
сөздөр кыргыз тилинде нечен кылымдан бери жашап келе жатса да, отузунчу 
жылдарда бул сөздөрдүн жаңы мааниси (революция, свобода, равноправие) 
неологизм катарында колдонулган, азыр демейки сөз. 

Монгол тилинде неологизмге айланган сөздөр: хонгил «туннель» (кыргызча 
коңул); цорго «труба» (чорго), төлбөр «взнос» (төлөк), цахилгаан «электричество» 
(чагылган), суваг «канал» (суу ак), көрөг «картина» (көрүк), хороо(н) «комитет, 
район» (короо «ограда»), шат «инстанция, лестница» (шаты «лестница») ж. б. 

Мындай сөздөрдүн уңгусу бир болгону менен жаңы мааниси экинчи тилдерге 
таратылбай, лексикалык айырмачылыкты пайда кылат. 

 

ЛЕКСИКАДАГЫ СӨЗДӨРДҮН ТЫБЫШТЫК ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ 
 
Монгол тилинде х, ц тыбыштары түрк тилдеринде к, ч тыбыштарына туура 

келет. Кыска үндүүлөр – 8: а, е, о, ө, ы, и, у, ү; бирок ал тыбыштар жети тамга менен 
белгиленет. Б. X. Тодаева менен Санжеевдин пикирине караганда байыркы монгол 
тилинде ы, и тыбыштары өз алдынча болгон, кийин (алфавиттин таасиринде ы, и 
тыбыштары) бир «и» тамгага биригип кеткен. Азыр орус тилиндеги ы монг. 
тилдерине кирип жатат: цыган, мышьяк. 

Байыркы к фонемасынын х тыбышына өтүшү. Монгол тилиндеги «х» каткалаң, 
артчыл, жарылма «к» тыбышына туура келет, кыргыз тилиндеги «к» тыбышы 
сыяктуу; орусчадан кабыл алынган сөздөрдө «х» өз маанисинде колдонулат1. 

Сөз башында: хэрэг (керек), хөлөг (көлүк), хуймаг (куймак), хулан (кулан), 
хоргол (коргол) ж. б. Сөз ортосунда: хамхаг (камгак), бүрхэг (бүркөк), тохом 
(токум), нөкөр (көкөр); сөз аягында: эрх (эрк), бүрх (бөрүк), мөнх (мөңгү), бөх (бек) 
ж. б. 

Түрк тилдеринде сөз башында к тыбышынын колдонулушу 20% болсо, монгол 
тилинде х тыбышынын колдонулушу 14,5%, алардын бардыгы түрк тилдериндеги к 
тыбышына туура келет. 

Байыркы ч фонемасынын ц тыбышына туура келиши. Азыркы монгол тилинде 
ч менен башталган сөздөр 1,7% болсо, кыргыз тилинде 6,16%. Монгол тилинде ц сөз 
башында 4,5% колдонулат, ошол сөздөрдүн дээрлик бардыгы түрк тилдеринде ч 
тыбышына туура келет. Мисалы: сөз башында колдонулушу:  цорго, «кран, 
горлышко» чорго; цомоглох «скирдовать» чөмөлө; цагариг «ооруч, кольцо» чагарак, 
чыгырык; цел «пустыня» чел; сөз ортосунда: оцойх «выступать, торчать» очой; 
монцог «бусы, бунчук» мончок; бегций «горбиться, ежиться» бекчей; цэцгий 
«зеница, зрачок» чечекей; цуцал «головня» чычала; сөз аягында: хурц «острый, 
наточеиный» курч; арц «можжевельник сибирский» арча; хуц «баран 
производитель» кочкор; нагац «родные по матери» нагач ж. б. 

Монгол тилиндеги в үндүүлөр арасында б, п тыбыштарына туура келет. в-б: 
шивэр «шёпотом», кырг. шыбыр «шёпот»; хавирга I «ребро», кырг. кабырга «ребро»; 
төв I «центр», кырг. төбө «мокушка»; шөвөг «шило», кырг. шибеге «шило»; сувай 
«яловый, бесплодный», кырг. субай «яловый», в-п: хавхаг «крышка», кырг. капкак; 
товч (ин) «пуговица, сосок», кырг. топчу; хавчуур «клещи, скрепки», кырг. кыпчуур 
«щипцы»; хавчаач «зажимы, заколки», кырг. кыпчыгыч; хавцгай «утес, отвесная 
скала», кырг. капчыгай; тэвш «корыто», кырг. тепши «деревяиное корыто»; арвай 
«ячмень», кырг. арпа: товь «тюбетейка», кырг. топу. 

  1  Б. X. Т о д а е в а .  Грамматика современного монгольского языка.  М., 1951, 31-бет. 
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Өзбек жана уйгур тилдеринде ы менен и тыбышы араб жазуусунун таасиринде 
бир тамгага биригип, адабий тилинде бир колдонула баштады. Монгол тилиндеги ы, 
и тыбыштары да уйгур алфавитинин таасиринде бир тыбышка бириктирилген. 
Мисалы: жил «год» жыл; арчих «натереть» арчы; чийрэг «здоровый» чыйрак; 
хавирга «ребро» кабырга.  

Айрым сөздөгү ы монгол тилинде я тамгасы менен берилет: бяслаг «сыр» 
быштак; хяргуул «индейка» кыргоол; яргай «кизил» ыргай; хяруу «иней» кыроо ж. б. 

Монгол тилинде элизия закону басымга байланыш болушу керек. Г. Д. Санжеев: 
«Монгол тилиндеги басым динамикалык, эң күчтүү жана дайыма биринчи муунга 
түшөт. Дал ошондуктан кыска үндүүлөр сөздөрдүн биринчи эмес муундарында 
редукцияланат жана эң начар айтылат, бул алардын толук жоголушуна алып 
келет»2. 

Элизияланган сөздөргө мисал келтирелик: айл «аул, деревня» айыл; эмч «врач, 
доктор» эмчи; солгой «леваш» сологой; тегш «ровный» текши: дөш «наковальная» 
дөшү; сэрх «козел» серке; далд «скрыто, тайно» далда; болд «сталь, стальной» 
болот; чийг «сырой, сырость», чийки. 

Монгол тилинде б сөз башында жана м, л, в тыбышынан кийин келет, калган 
учурда «в» тамгасы жазылат, булар үн катышы жагынан жумшак, эрин-эринчил 
үнсүз, каткалаң «п» тыбышынын түгөйү; төл сөздөрдө «п» тыбышы колдонулбайт3. 

Монгол тилинде «д-т» жумшак келет. Сөз башында: монг. дүр «образ, облик, 
вид, фигура», кырг. тилинде «түр»; монг. дохом «потник, войлок под седло», кырг. 
токум «потник»; монг. саад «препятствие, помеха», кырг. саат I «помеха»; монг. 
бүргэд «орел, беркут», кырг. бүркүт; монг. хурууд «творог», кырг. курут. Монгол 
тилиндеги «д» айрым учурда кыргыз тилинде «й» тыбышына туура келет. Мисалы: 
монг. адаг «конец», кырг. аяк; монг. будаг «краска», боёк, монг. хад(ан) «скала, утёс», 
кырг. кыя; монг. будмал «крашеный», кырг. бойомол ж. б. Монгол тилиндеги д 
кыргыз тилинде ж тыбышына туура келген сөздөр: дэл «грива» жал, дэлэн «вымя» 
желин, дэрэн «подушка» жаздык, долоох «лизать» жалоо. 

Артчыл ң тыбышы жөнүндө Б. X. Тодаева: «Алдыңкы таңдайчыл н-дан 
тышкары, жазууда айрым белгиси жок түпчүл н-ны да айырмалашат. Алдыңкы 
таңдайчыл н-дан кийин үндүүнү колдонууга болот, түпчүл н-дан кийин (ң) жана 
жабык муунда үндүү тыбыш аяккы абалда кезикпейт»1 дейт. 

Мисал келтирели: монг. дүн «итог, сумма» (кырг. дүң); монг. зан(г) «прав, 
характер, поведение» (кырг. заң «обычай»); монг. ан(г) «зверь, дичь» (кырг. ан); 
монг. хуян «ломота в суставах» (кырг. куян); монг. булчин(г) «мускул, мышца» (кырг. 
булчун); монг. булан(г) «залив, бухта» (кырг. булун) ж. б. 

Монгол тилиндеги «н» артчыл үнсүздөрдүн алдында келсе, «н» тыбышына 
туура келет: монг. хонгор I «буланый, белокурый» (кырг. конур «темно-бурый»); 
монг. мангуу «тупой, глупый, слабоумный» (кырг. маңоо, маңыроо); монг. хонгил 
«дупло, пещера» (кырг. конул); монг. тэнгэс «море» (кырг. деңиз); монг. тэнгэр «небо, 
небеса» (кырг. теңир). 

Эки тыбыштын бирикпей, ээрчишип айтылган учуру да байкалат. Мисалы: монг. 
цангаа «жажда» (кырг. чаңка «жаждать», чаңкоо «жажда»); монг. хөрөнгө «закваска, 
дрожжи» (кырг. көрөңгө «закваска для кымыса»); монг. мөнгө «серебро, деньги» 
(кырг. мөңгүн женс. «серебро»); монг. цонгор «яма» (кырг. чуңкур) ж. б. 

Айрым сөздөрдүн аягынан тыбыштар кыскартылат: монг. өнгө «цвет, окраска» 
(кырг. өң III «лицо, цвет, лица»); монг. мэнгэ «родимое пятно, родинка» (кырг. мең 
«родинка»); монг. мянга «тысяча» (кыргыз миң «тысяча») ж. б. 

2 Г. Д. С а н ж е е в. Современный монгольский язык. М., 1960, 20-бет. 
3 Б. X. Т о д а е в а .  Грамматика современного монгольского языка, М., 1951, 29-бет. 
1 Б. X. Т о д а е в а .  Грамматика современного монгольского языка.  М., 1951, 27-бет. 
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Сөз аягында келген «н» интервокалдык позицияда калса уччул «н» тыбышына 
өтүп кетет . Мисалы: олоң  «много», олоны ж. б. дейт Б. X. Тодаева2.  

Сөз аягында ң тыбышы келген сөздөрдөн дагы мисалдар: салан «неряшливый» 
салаң (илең-салаң); хашин «ленивый (о коле)» кашаң; сэргэлэн «бодрый, веселый» 
сергилең; тэн «равный, одинаковый» тең; эн «самый» эң зовлон «мучение» жоболон; 
хүрэн «коричневый, бурый» күрөң. Сөз ортосунда ң монгол тилинде бирде нг менен, 
бирде н түрүндө жазылат: ингэ «инген», хөндий «көңдөй», олонхи «большинство» 
олоң; анчлах «охотиться» аңчыла; анч(ин) «охотник, зверолов» аңчы; өнглөх 
«полировать» өңдө. Кыргызча ң кээде монгол тилинде г тыбышына туура келет: 
магнай «лоб, чело» маңдай, тагнай «твердое нёбо» таңдай. Монгол тилинде м-н 
тыбыштарынын колдонулушу. монг. им «метка на ушах скота», кырг. эн «метка»; 
монг. төрхөм, кырг. төркүн «родня невесты»; монг. шонхор «сокол, кречат», кырг. 
шумкар, шуңкар. 

Монгол тилиндеги г жумшак, артчыл, жарылма кыргыз тилиндеги каткалаң «к» 
тыбышына туура келет. Сөз башында колдонулушу: гөхөл «челка» көкүл, гүрээ 
«артерия» күрөө тамыр; гаанс(ан) «трубка (курильная)» канжа; гажих «коробиться, 
искажать» кажы ж. б. 

Сөз ортосунда: тэгш «ровно, ровный» текши; бүргэд «беркут, орел» бүркүт; алга 
«ладонь» алакан; ногт «недоуздок» нокто; магтах «хвалить, славить» макта. 

Сөз аягында: булаг «источник, ключ» булак; ашиг «излишек» ашык; худаг 
«колодец» кудук; тайлаг «верблюженок» тайлак; хавхаг «крышка» капкак; хоног 
«ночлег» конок ж. б. 

Мындай мисалдарга караганыбызда монгол тилинде «г-к» тыбышынын жумшак 
түрү, кыргыз тилинде каткалаң, түрү көп колдоно тургандыгы аныкталат. Б. X. 
Тодаева: «к» орто тилчил, каткалаң тыбыш башка тилден кирген сөздөрдө гана 
учурайт» дейт. Мисалдарга караганда байыркы алтай доорунда к, г тыбыштарынын 
фонемалык касиети так ажыратылбай, бир эле фонеманын аллафону болсо керек. 

Шуулдама ш, ч, с тыбыштарынын колдонулушу жагынан алтай тилдеринде 
айырмачылыктар көп, салыштырып көрөлү; ш-ч: монг. шийр «ноги (у животных)», 
кырг. чыйыр «след, тропа»; монг. шатаагч «поджигатель», кырг. чатакчы 
«скандалист»; монг. чөмөг «трубчатые кости», кырг. шимек ж. б. ш-с-ч: монг. ширх 
«вошь скота», кырг. сирке «гнида»; монг. шир «натуральная краска», кырг. сыр I 
«краска»; монг. жимс «плоды, фрукты», кырг. жемиш: монг. тилинде бус (башка) «не, 
другой, прочий» ж. б. Мындай сөздөр с-ш тыбыштарынын алмашуусунан пайда 
болгон төл сөздөр. 

Айрым сөздөрдө ш менен с алмашылат: шар «желтый, рыжий, русый» сары; 
сулбайх «становиться слабым» шалпай; тусах «падать,попадать» түшүү; бяслах 
«сыр» быштак; дэвсэх «постилка» төшөк; хөсөг «подвода, тягло» көлүк; ис «копать» 
ыш; тэгш «гладко» текши. 

Айрым сөздөрдө с, ч тыбыштарынан алмашылат; сөг-сөг «междометия 
(возглас.)» чөк-чөк; сөгдөх «класть земной поклон» чөктүр; чирэх «тащить, 
волочить» сүйрө; өс «месть» өч ж. б. 

Түгөйлөш с, з тыбыштарынын алмашылып айтылышы: хиргис «кыргыз», хасаг 
«казак», бэс ж. б. 

Монгол тилинде «з» кыргыз тилинде «ж» тыбышына туура келет: 
 

монгол тилинде мааниси кыргыз тилинде мааниси 

зэс I, «медь, медный» жез, «медь, латунь» 

2 Б. X. Т о д а е в а .  Грамматика современного монгольского языка. М., 1951, 28-бет. 
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зол «счастье, удача» жол II жолу болду (удача) 
зоо(н) «поясничная часть» жон I «спииной хребет» 
зос «земляные краски» жошо «красная глина, сурик» 
зарч «вестник, глашатай» жарчы «глашатай» 
зэлэ «протянутая веревка» желе «привязь для жеребят» 
зориг «смелость, желание» жорук «ход, походка» 
засал I «наряд, украшение» жасалга «украшение» 
зовлон(г) «мучение, горе» жоболоң «суматоха» 
болзол «условие, предполог.» болжол «предположение» 

 
Сөз башында, сөз ортосунда «ж» тыбышынын «з» тыбышына туура келиши: 

зуурах «месит» жууру; зүймэл «составной» жөргөм; зах I «воротник, край» жака; 
зайтай «обширный, просторный» жайлуу; хазах «кусать, кусаться» кажа; золтой 
«удачливый, удачный» жолтой; зарч «вестник, глашатай» жарчы. 

Н. К. Дмитриев чуваш тилиндеги «л» башка түрк тилдеринде «ш» тыбышына 
туура келишин В. Шот биринчи жолу байкаган дейт. Монгол тили да чуваш 
тилиндей «л» группасына жатарын айткан1. Мисалы: чуваш тилинде хел «зима», 
кырг. тилинде кыш «зима», чув. чул «камень», кырг. таш; чув. жул «год», кырг. жаш; 
чув. шал «зуб», кырг. тиш; чув. тул «наружный», кырг. тыш; чув. кемел «серебро», 
кырг. күмүш; чув. утмал «шестьдесят», кырг. алтымыш ж. б. 

Кыргыз тилинде ч, т тыбыштарынын алмашылып айтылышына: кушчу – кутчу 
деген уруунун аты; тирке – чирке (арабаны), батым – бачым («тез» маанисинде), 
тыпын – кыпын, тирен – чирен (ат үстүндө үзөңгүгө) деген сөздөр мисал болот. 
Ошондой эле, чуваш тилинде челхе «язык», кырг. тил «язык», чув. тилинде чул 
«камень», кырг. таш «камень»; чув. тилинде чере «живой», кырг. тири ж. б. т, к: 
тыпын – кыпын (чан, маанисинде), тарбыз, дарбыз, гарбыз, карбыз, арбуз ж. б. 

Ротацизм жөнүндө болсо, сөз башка. Мисалы: монг. бор «серый», кырг. боз; монг. 
ихэр «близнецы», кырг. эгиз; монг. зураг «картина, рисунок», кырг. сызуу «чертить» 
ж. б. 

Мындай мисалдар бурят-монгол тилинде да бар: бмонг. буруу «теленок», кырг. 
музоо; бмонг. эхир «близнецы», кырг. эгиз; бмонг. боро «серый», кырг. боз ж. б. 
Мындай сөздөргө дагы мисал: кыргызча из (монг. ор), изде (эрэх), азуу (араа), бузук 
(буруу), өйүз (өйр), өгүз (үхэр), коркой (гозгор) ж. б. 

Сөз аягындай й тыбышынын р тыбышына туура келиши, мисалы: монг. архгар 
(кырг. аркагай «громозкий»), монг. шодгор (шодогой), гозгор (коркой), томбогор 
(томпогой), салбагар (салпагай) ж. б. 

Уяң үнсүздөрдөн р, л тыбыштарынын алмашылып колдонулушу: мэрж байх 
«погрызть» мүлжү; ирвэс «пантера, леопард илбирс; тэрэг «воз, телега, экипаж» 
телега; ары, ыраак, алыс; кар жилик, кол жилик, карма, колдо ж. б. 

Метатезанын таасиринде айрым сөздөр формасы жагынан таанылбай калат. 
Мисалы: монг. алим «яблоко», кырг. алма; монг. цалам «аркан, лассо», кырг. чалма; 
монг. төлөг «гадание», кырг. төлгө; монг. тасам «тесемка», кырг. тасма; монг. 
архи(н) «водка, вино», кырг. арак; монг. арчих «пьяница, алкаголик», кырг, аракчы 
ж. б. булардын «дурус» формасын салыштырма метод менен белгилеп көрсөтүүгө 
болот. Мындай сөздөрдөн дагы мисал берели: монг. өсгий «каблук», кырг, өкчө; 
монг. хурэм «куртка», кирг. күрмө; монг. хөмрөх «опрокинуть», көмкөр; монг. 
хайрга «точилка», кайрак ж. б. 

Үнсүздөрдүн үндүүгө таасири, мисалы: кырг. бек «крепкий», монг. бөх 
«прочный», монг. бөхгөр, кырг. бүкүр «горбатый», кырг. мырый, монг. муруй 
«кривой», кырг. мыйрык ж. б. 

 
 

1 Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков, М., 1955, 320-бет. 
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Үнсүздөрдүн түшүп калышы 
 
Алтай тилдеринде сөз аягында же сөз ортосунда, кээде сөз башында турган 

үнсүздүн бири айтылбай калышы үндөштүккө ылайык келтиргендик болот. 
Сөз аягында: монг. санаа(н) «дума, мысль», кырг. санаа; монг. үлгэр I «образец, 

примерный», кырг. үлгү; монг. бар I «тигр» кырг. барс; монг. алаг «пестрый», кырг. 
ала; монг. элчин «посланник», кырг. элчи «посол»; монг. айлчин «гость», кырг. 
айылчы; монг. авчин «охотник», кырг. уучу; монг. хоньчин «пастух, чабан», кырг. 
кончу; монг. төмөрч(ин) «кузнец», кырг. темирчи; монг. малч(ин) «скотовод», кырг. 
малчы ж. б. 

Кээде кыска түрүндө айтылат: монг. төлөгч I «гадальщик», кырг. төлгөчү; монг. 
төлөгч II «плательщик», кырг. төлөгүч, төлөөчү ж. б. Сөз аягында: монг. бороо 
«дождь», кырг. бороон «буран»; монг. жишээ «пример, образец», кырг. жышаан; 
монг. алга I «ладонь», кырг. алакан; монг. зээ «внук, внучка (по дочери)», каз. жийен; 
монг. орд(он) I «дворец», кырг. ордо ж. б. 

Сөз ортосунда: монг. асаг «хромота», кырг. аксак; монг. гүүр «мост», кырг. 
көпүрө; монг. тээрэм «мельница», кырг. тегирмен ж. б. Мунун тетирисинче: монг. 
бэлхэн «готовый», кырг. белен; монг. бөгтөр «горбатый», кырг. бүкүр; монг. угуча 
«крестец, задок», кырг. уча; монг. авга «дядя», кырг. ага ж. б. 

Сөз башында түшүрүлүп айтылышы: монг. алх(ан) «молоток», кырг. балка; 
монг. иг «прялка», кырг. ийик; монг. өмөг «помощь», кыргыз көмөк; монг. үзэм 
«виноград», кырг. жүзүм ж. б. түшүрүлүп айтылган сөздөрдүн натыйжасында 
морфемага жаңы түр пайда болот. 

Сөз аягында үнсүз «х» кыргыз тилинде түшүрүлүп созулмага айланат: монг. 
сунгах «растянуть» сунуу; монг. явах «ход, ходить» жөө; монг. үлээх «дуть, надуть» 
үйлөө; монг. гөрөх «заплести, заплетать» өрүү. 

Үнсүз г тыбышынын жоюлушунан созулма үндүүлөр пайда болгон. Мисалы: 
тээрэм «мельница» тегирмен; өрөө «спальная» өргө; шаазгай «сорока» сагызган; 
хараах «проклинать» каргоо. 

Сөздүн составында й тыбышынын түшүп калышы бирдей эмес: иг «прядельное 
веретено» ийик; авир «совесть, честь» абийир; хаа «где, куда» кайда; өөд «к верху» 
өйдө; үлээх «раздувать, подуть» үйлө; харцгай «ястреб» карчыга. 

Сөздөгү н тыбышынын айтылбай калышына мисал: ноён «богатырь, господин» 
оён; зээ «племянник» жээн; алга «ладонь» алакан; атаа «зависть» атаан; шат 
«лестница» шаты мөс(өн) «лед, ледяной» муз; тайга «борзая» тайган ж. б. 

Сөздөгү л тыбышынын түшүрүлүп калышы: элхэг «сито, решето» кырг. элгек, 
элек;  сүүдэр  «тень (скелет, кость)» сүлдөр; галлах «растопить» (гал «огонь») кала 
ж. б. 

Сөздөгү р тыбышынын түшүрүлүп айтылышы: татах «дергать, тянуть» тартуу; 
дүрс(эн) «образ, форма, вид» түс; үлгэр «модель, образец» үлгү. 

Сөз катарындагы т тыбышынын түшүрүлүп айтылышы: бөгтөр «горбатый, 
сутулый» бүкүр; усанд «заливной» өсөн; ар «зад, задная сторона» арт; сүү «молоко» 
сүт. 

Сөздөрдүн катарында п тыбышы кээде айтылбайт: монг. торой «поросенок» 
торопой; монг. гүүр «мост» көпүрө; монг. шүүр «венок» шыпыргы; монг. хаах 
«крышка, закрыватель» капкак. 

Үнсүздүн айтылбай калышынан созулма үндүүлөр пайда болот. Созулма аа 
тыбыштарына мисал: монг. хашаа «двор, загоротка» кашаа (хаших), монг. хаалга 
«дверь» каалга; монг. саа «доить» саа; таар «дерюга» таар; унаах «верховой, езда» 
унаа; цахилгаан «молния» чагылган, хаан «монарх, царь, каган» ж. б. 

Монгол жана кыргыз тилдериндеги созулма ээ тыбышы: монг. бээлий 
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«перчатка» мээлей; монг, гэрээс «завещание» керез; монг. дэгээ «крючок, удочка» 
дегээ; монг. тээрэм «мельница» тегирмен; монг. ээрэгч «прядильщик» ийригич; 
шивээслэх «прокалывать» шибегеле. Монгол жана кыргыз тилиндеги созулма оо 
тыбышы: хороо «забор» короо; боох «шнурок» боо; ороох «намотка» ороо; тогос 
«павлин» тоос; шалтаг «повод» шылтоо; сурах «спрашивать суроо; жороо 
«иноходь» жорго; бөөр «почка» боор; хараа «прицел» кароол; хадаас «гвоздь, 
прибить» кадоо; тахиа «курица» тоок; тушах «нуты» тушоо; цуур «дудка» чоор; гуу 
«ров, овраг» коо; мангуу «глупый» маңоо. 

Созулма уу монгол тилинде төмөнкүдөй: дуулах «пение» дуула; дуу(н) «шум, 
звон» дуу; хуурах «жарить» кууру; боох «завязывать» буу; туг «знамя» туу; цорох 
«течь» чууру; жанчих «избиение» жанчуу; цохих «выбить» согуу. 

Созулма өө тыбышынын монгол тилине туура келиши: билүү «брусок, оселок» 
бүлөө; чиргүүл «прицеп, баржа» чиркөөл; хөхүүр «бурдюк для кумыса» көөкөр; өөд 
«вверх, выше» өөдө, өйдө; хөөс «пена» көбүк; илээх «задуть, выдувать» үйлөө; 
бүтээх «покрывать» бүтөө; тэмээ(н) «верблюд» төө. 

Созулма үү монгол тилинде төмөнкүдөй колдонулат: өсөх «расти, рост» кырг. 
өсүү; өргөх «вешать» кырг. илүү; гөрөх «плести» кырг. өрүү; цэрэг «воин» черүү; 
зэрэх «прядение» ийрүү; хувин «посуда» күү. 

Монголисттердин көпчүлүгү мындай деп эсептешет: «Азыркы кездеги монгол 
тилдери менен диалектилеринде созулма үндүүлөр эки үндүүнүн ортосундагы үнсүз 
тыбыштын, көбүнчө «г» жана «й» тыбышынын бара-бара сыйлыгышуу 
натыйжасында, же кыска үндүүнүн узарышынын натыйжасында түзүлгөн. Бул эки 
үндүүнүн ортосундагы үнсүздөр адегенде жылчыкчыл х-га айланат, ал жоголот да, 
кош муундар бир муунга кыскарып биригет: бирдей үндүүлөрдөн турган муундар 
созулма үндүүлөрдү берет; ар түрдүү үндүүлөрдөн турган кош муундар, бара-бара 
дифтонгго өнүгүп отуруп, кийинки баскычтарга созулма үндүүлөрдү беришет»1 деп 
көрсөткөн. Кыргыз тилиндеги созулмалар да негизинен ушул сыяктуу пайда 
болгон2. 

Кыргыз тили менен монгол тилдериндеги лексикалык параллелдердин 
морфемалары жана фонетикалык дал келиши проценттин изилдеп үйрөнүү, бул 
алтай тилдеринин тарыхын үйрөнүүгө ишенимдүү материал болот. 

 
 

КЫРГЫЗ ТИЛИНИН БАЙЫРКЫДАН КАЛГАН ЛЕКСИКАСЫ 
 
Биздин замандын VI–VIII кылымдарында түрк будундарынын (элдеринин) 

тамгасы болгон3. Ошол тамгалар чегилген таш, граниттен жасалган 
эскерткичтердин бетинде байыркы адабий тилдин үлгүсү сакталып турат. Мына 
ошол тилди азыркы түрк тилдеринин тарыхын үйрөнүүгө негиз кылып алабыз. 
Ансыз, бул тилдердин тарыхын жана андагы болгон тилдик прогресстин кандай 
экендигин билүүгө мүмкүн эмес. 

Кыргыз тилиндеги чет тилдик катмарлар (араб, иран элементи) негизинен 
орхон-енисей доорунан кийин пайда болгондугун даты бир ирет айкындаш үчүн, С. 
Е. Маловдун «Памятники древнетюркской письменность» деген китебинде 
көрсөтүлгөн Күлтегин, Могуланкан, Күлчоро, Сужи эскерткичтерине тиркелген 

1 Л. Д. Ш а г д а р о в. Разработка вопросов фонетики, диалектологии, лексики и орфографии бурятского языка за 
советский период. К изучению бурятского языка. Улан-Удэ, 1969, 15-бет 
            2 К. Д ы й к а н о в. Кыргыз тилиндеги үндүүлөр. Фрунзе, 1956, 71-бет 

   3 К .  Д  ы  й  к  а  н  о  в ,  С .  К у д а й б е р г е н о в ,  Ю .  Я н ш а н с и н .  Кыргыз жазуусунун тарыхынан. Фрунзе, 
1958, 16-бет. 
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байыркы сөздөрдү талдап көрөлү. Бул аталган эскерткичтерде учуратылган жекече 
сөздөрдүн саны – 694. Албетте, булар байыркы тилдин лексикалык бүтүмүн толук 
көрсөтпөгөнү менен, ошол кездеги тил курулушунан жетишерлик маалымат берет. 
Андагы сөздөрдү байыркы түрк тилинин лексикасы деп эсептей алабыз. Мисалдар 
келтирели. 

Тууганчылык терминдер: ата, апа, аке, ини, келин, катун, кыз, огул (уул), эчи 
(эже), йеген (жээн), өг (эне), сиңли (сиңди) ж. б. 

Дене түзүлүштү билдирген сөздөр: баш, тил, арка, кан, адак «нога», богаз 
«горло», бод «тело», йан «бок», йаңак «щека», көңил «сердце», көз, кулгак «ухо», сөңүк 
«кость», сач «волосы», өт «жёлч» ж. б. 

Жаратылыштагы кубулуштарды билдирген сөздөр: йер «земля», йантык 
«склон», йол «дорога», кар «снег», кум «песок», таш «камень», талуй «море», үгүз 
«река», от «огонь», орт «пожар», чел «суша», ыгач «дерево» ж. б. 

Убакыт өлчөмүн билдирген сөздөр; ай «месяц», Ай «луна», йаз «весна», йай 
«лето», йыл «год», күн «день», күнтүз «днем», күз «осень», куш «зима», өдүш «судки», 
таң «заря», түн «ночь», өд «время» ж. б.  

Пайдалуу жер байлыгы: алтын «золото», күмүш «серебро» темир «железо», 
көмүр «уголь» ж. б. 

Жаныбарлар менен куштардын аты: аб «охота», адгыр «жеребец», ат «конь», 
барс «тигр» бука «бык», йылкы «табун», ингек «корова», кийик «дикая коза», 
табышган «заяц», лу «дракон», тай «жеребёнок», тийин «белка», учук «птица», каз 
«гусь» ж. б. 

Турак жай, курулуш аттары: агыл «загон для скота», эб «дом», капыг «ворота», 
бедиз «орнамент», бедизчи «мастер, художник», бөңгү таш «камень с надписью», 
коргон «крепость», битиг «письмо, надпись», балбал «камеиная баба, статуя» ж. б. 

Абстракт маанисиндеги сөздөр: аң «понилание», буң« печаль», булганч «мятеж», 
баз «мир, мирный», йарык «свет», йут «падеж скота», күч «сила», кү «молва, слова», 
кут «счастье», теңри «небо, бог», тарканч «рассеяние», топ «группа», обут «стыд», 
сан «счет, число», сөз «слово», саб «речь», у «сон» ж. б. 

Жоокерчилик сөздөр: айгучу «советник», йагу «враг», йагучу «жоокер», буйурук 
«приказ», су «войско», йадаг «пеший», йелме «коиница», сүңүг «копьё», уруш «война», 
ок «стрела», чериг «солдат, воин» ж. б. 

Коомдук турмушту билдирген сөздөр: ил, эл «народ, племенный союз», бай 
«богач», будун «народ», бег «князь, начальник», билиг «знание», йурт «страна, 
родина», каган «хан, правитель», төрү «закон, обычай», иди «господин, хозяин», кул 
«раб», күң «рабыня» ж. б. 

Топонимикалык сөздөр: Агу «название местность в Монголии». Алтун шым 
«Золотая чернь в Алтайские горы», Аны «название рек, в Когменских гор», Эзгенти 
Кадаз «название местность», Эртис «река Иртыш», Бвкли «Боклийский степь», Букар 
«город Бухара», Беш балык «город пятигорие» Байырку йер «название местность», 
Бай балык «белый город», Кадыркан йыш «название местность», Болчу «название 
рек», Иашыл үгүз «название реки, Голубая река», Иенчү «река, Жемчужина», Иарыс 
«название местность», Казлык кол «озеро», Кара кум «Кара-Кум местность», Кара кол 
«озеро», Кем «река», Көгмен «Саянские горы», Көмүр таг «угольная гора», Магы 
корган «Крепость Магы», Оркун «река Орхон», Өтүкен «Хангайский хребет», Өркен 
«Название местность», Селеңе «река Селенга», Соңа йыш «лес Сонга», Тамаг 
«название местность», Тогла «река Тогу», Темир капыч «железная ворота», Түңкер 
таг «гора Тункер», Шантуң «Шантунская провинция», Чугай йыш «названия 
местность»,Чуш башы «название вершины», Ыдык баш «название вершины» ж. б. 

Мындай энчилүү жер аттарынын көбү ушул азыркыга жетпей унутулуп калган. 
Мындай сөздөрдүн этимосунда жана географиялык картасында терең сыр бар. 
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Энчилүү адам аттары: Илтерес (бир хандын аты), Баз каган (Түрк каны), Барс 
бег (түрк беги), Билге каган, Бөглү каган Бөлөн, Бумын каган, Йамтар, Иоллыг тегин, 
Илбилге, Истемц каган, Күл билге каган, Күл чоро, Капаган каган, Куры сеңгү, Огуз 
билге, Есбара, Тинеси, Тоңра, Тонукөк, Удар сөңүн, Чача сеңүн, Ынанчы чор ж. б. 
Мындай аттардын көбү бизге жетпей каллы. Булардын семантикасында көп маани 
бар. 

Уруулардын,  элдердин аттары: аз, «народ», аргы «түркские ллемена», апар 
«авары», басмыл «түркский народ», каркул, кытан, карыкан, кыбчак, огуз, он ок, 
татар, табгач, тардуш, таңут, төлөс, татабы, түпүт, тезик, түргеш, түрк, көк 
түрк, уйгур, усун, чигил, чин, кыркыз ж. б. Байыркы түрк тилиндеги зат атоочтордун 
50% ушул азыркы кыргыз тилинде колдонулат. Алар фонетикалык, лексикалык 
жагынан бир аз өзгөрүштөргө дуушар болгон. 

 
 
Сын атоочтор 
 
Уңгу сын атоочтор: ак, боз, жашыл, көк, кара, кызыл, сарыг, кары, эң, аз, түз, 

узун, бай, ток, ыйык, кыйын, калың, йумшак, йоган, улуг, кичиг, йыш, йуйка, йалаң, 
йабыз, йиги ж. б. 

Туунду сын атоочтор: атлыг, тонлыг, тизлиг, каганлыг, күңлиг күчлиг, 
йарыклыг, йараклыг, иллиг, башлыг ж. б. булар -лыг курандысы менен жасалса; 
катыг, өлиг, илик, илки, төруг, аруг ж. б. мында -ыг курандысынын жардамы менен  
(таг-ыг, өл-иг)  жасалды.  -ык: артук, турук, сылык, тирик, йагук, арык ж. б. -таг. 
антаг, йадаг, йаблак, антаг, ачсык; -сыз: ашсыз, түзсүз, тонсуз, калысыз, бутсуз ж. б. 
Ушу сыяктуу: беңгү, чөлиг, чөлги, билге, ичке, чыгай ж. б. деген туунду сын атоочтор 
бар. Булар бир аз өзгөрүлгөнү менен кыргыз тилинде толук колдонулат. 

 
Этиштер 
 
Уңгу этиштер: аш, эшид, эт, бар, бас, бер, бил, бер, бол, буз, ил, эт, иат, йел, йе, кеч, 

кел, көр, ел, кат, кон, корк, кый, кыл, кыс, ал, ач, сакын, сөк, сүр, тик, тер, тек, туй, тут, 
туш, ич, ур, үз, эгир (ииир), ба (байла), бин (мин), йаг (жак), йан (жан), йыг (жый), код 
(кой), са (сана), санч (сай), сы (сын), тег (тий), ти (де), тод (той), уд (удаала) ж. б. 

Туунду этиштер: -ла ула, тыңла, топла, кышла, кылычла, каканла, йыгла, иоглат, 
башла, анла, илле, йөтө, сезлеш ж. б. -ыр: йитир (житир), йугыр (жууру), жүгир 
(жүгүр)-, йүгирт, йүкинтир, келүр, кигүр (кийир), көтүр (көтөр), өлүр, кобарт, 
адырыл (айрыл), улгарт ж. б. -ыл: түзел, тирил, йаңыл, тутыл ж. б. -ын: тутун, телин, 
кылын,  өтүн, өкүн, йаратын, басын ж. б. -т: күлад, күңед, иокад, йарат, басыт, түкет 
ж. б. -тыр:  уртур, актыр, алтыз,  контур,  олур,  желтүр,  йартур,  йактур,  бинтүр ж. б. -ды: 
ыды (уйу), ыдыз (уйут), уду «спать», болыт (болтур), -сыг: түтсыг (тутуучу), 
тодсыг (тойуучу), тасык (тасыккан), ичик, билиг (билүү), йоккыз ж. б. -сын: 
олырсык (отуруучу), болсун, кагансыра, илсире; -а: уна (ына), тиле, сана, алка, 
йаша, йара ж. б. йелмег, токут, току, йорут, йору, тегис (тийиш), сүңүш (согуш), 
сүңүс, кабыш, кызган ж. б. сыяктуу туунду этиштер бар экендигин көрөбүз.  

Тактоочтордон: бирики (берки), берү (бери), өтрү (утуру), ырак, тез, күнтүз, 
йөгерү, йокару, инче, бирле, илгерү, ичреки, ичре, асра (асты) ж. б.   

Текстте көрсөтүлгөн сөздөрдүн канчасы кыргыз тилинде колдонулат.  Канчасы 
колдонулбайт. Канча сөздүн мааниси өзгөртүлгөн, канча сөздүн тыбыштык жагы 
өзгөртүлгөн ж. б. Ушундай салыштыруу жолу менен азыркы  тилдердин 
байыркыга болгон катышын белгилесе болот. Эстеликте бар,  кыргыз тилинде жок, 
колдонулбай калган сөздөр жалпы сөздөрдүн 34,44%ин түзөт (төмөнкү таблицаны 
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караңыз). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бир муунду сөздөрдү морфемаларга ажыратып этимология жүргүзүү жолу 

менен байыркы түрк тилиндеги уңгулардын алгачкы турпатын издеп табууга болот. 
Бир муунду сөздөрдүн тыбыштык составы төмөнкүдөй. 
Эскертүү: таблицадагы г «гласный», с «согласный» дегенди билдирет. Биз 

орусчасын бузбай алдык. Байыркы түрк тилинде жана азыркы кыргыз тилинде 
ачык, жабык муундар аз, туюк муундар көп. Бирок бул туюк муундагы 
морфемаларды анализдесе, жалпы алтай тил системасындагы уңгулар ачык 
муундан башталган деп айтууга негиз бар1 . 

 
 
Муундар 
 

 
Кыргыз 
тилинде 
 

 
% менен 

 
Эстеликте 

 
% менен 

 

ачык (г, гг) 

жабык (гс, гсс) 

туюк (сгс, сгсс) 

баары 

 

161 

271 

1694 

2130 

 

7.61 

12.86 

79,53 

100% 

 

17 

49 

126 

192 

 

8,06 

23,81 

68,14 

100% 

 
 
Фонетикасы 
 
Ар бир тилдин фонетикалык курулушунун өз турпаты бар. Ал өзүнчөлүк 

белгиси башка тилдерге окшогон жана окшобогон фонетикалык системадан турат. 
Окшоштуктардын көп болушу тилдердин жакындыгын, аз болушу алардын 
алыстыгын белгилейт. Тилдердин фонетикалык системасы төмөнкүлөрдөн турат: 1. 
Тыбыш жана фонемалар; 2. Тыбыштардын сөз турпатында жайгаша турган 
орундары; 3. Тыбыштардын сөз тутумунда айкалыш тизими; 4. Тыбыштардын 
үндөшүү, үндөшпөө, метатеза, ээрчишүү жолдору. 5. Сөздөгү морфемалардын муун 
түзүлүш тизими. 

Байыркы түрк тилинде үндүүлөр – 8. Кыргыз тилинде – 14, созулма үндүүлөр 
ашык. Үнсүздөрү – 16, кыргыз тилинде – 21, бешөө ашык. Түшүнүктүү болсун үчүн 
адегенде үнсүздөргө токтололу. 

1 Бул пикир К. Дыйкановдун «Кыргыз фонетикасынын тарыхы» деген кол жазмасынан алынды. 

Сөз түркүмү бар сөздөр жок сөздөр жалпы сан 

Зат атоочтор 152 162 314 
Сын атоочтор   73   23   96 
Сан атоочтор   25    –   25 
Ат атоочтор   29    7   36 
Этиштер 156  33 189 
Тактоочтор   16  13   29 
Жандоочтор 
Байламталар 
Тууранды сөз 
Сырдык сөз 

   3 
   1 
   – 
  – 

  – 
  1 
  – 
  – 

   3 
   2 
   – 
   – 

 
Жыйынтыгы 455(65,56)   239(34, 44%) 694 (100%) 
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Үнсүздөр үн жана шыбыштын катышуусу менен пайда болот. Аларды үч 
жагынан түркүмдөштүрүп кароо керек: 

1. Үн катышына жараша үчкө бөлүнөт: уяң үнсүздөр м, н, ң, л, р, й; жумшак 
үнсүздөр б, г, д, з; каткалаң үнсүздөр п, к, т, с, ш, ч. Уяң үнсүздү айтканда үН көп, 
шыбыш аз; жумшак үнсүздө үн менен шыбыш бирдей; каткалаң үнсүздө үн аз, 
шыбыш көп жумшалат. Мындан бөлүштүрүү шарттуу түрдө алынса да, чындыкка 
жакындашат. 

2. Үнсүздөрдү жасалыш ордуна жараша үчкө бөлсө түшүнүүгө жеңил: 
Эринчилдер м, б, п; уччулдар н, л, р, д, з, т, с, ш, ч; артчылдар й, ң, г, к. 
Эринчилдерди айтканда эрин катышат; уччулдар тилдин уч жагынан; артчылдар 
тилдин арт жагынан пайда болот. 

3. Жасалыш ыгына жараша: жарылма б, п, д, т, г, к, ч; жылчыкчыл з, с, й, ш; 
мурунчул м, н, н; шуулдама ч, ш, с; капталчыл л, дирилдеме р болушат. 
Тыбыштардын өз алдынча бир өзгөчө белгиси болбосо, фонемалык касиетке ээ боло 
албайт. Мисалы: б, п, м – үчөө тең эринчил; бирок бири жумшак, жарылма (б); 
экинчиси каткалаң, жарылма (п); үчүнчүсү (м) уян жана мурунчул; буга мурунчул 
жагынан н, ң окшош болсо, мунун бири уччул (н), экинчиси түпчүл; түпчүлдүк 
жагынан ң тыбышына к, г [ жакындашат. Үнсүздөр мындай окшоштук жагына карап, 
биринебири түгөйлөш келишет. Түгөйлөш үнсүздөр [б(п) –м, й – д(т) –з, з (с) – р, 
ш(ч) – с, к – г(н), л –д –т ж. б. болуп] үндөшүп бири-бирине өтүп турат. Түгөйлөш 
тыбыштардын үндөшүп айтылышынан сөздөрдүн турпаты жаңыланып отурат. 
Маселен: байыркы түрк эскерткичтеринде мен дегенди бен, миң дегенди биң дейт. 
Ошо сыяктуу: бени «мени», бунча «мынча», буң «муң», бечин «мечин» болуп 
айтылса, булардын кийинки (жаңыча) айтылышы ал сөздөгү мурунчул (н, н) 
тыбыштардын таасиринде эринчил б түгөйлөш м тыбышына өтүп кетти. 

Байыркы тилде адгыр «айгыр», адак «айак», ыдык «ыйык», адыг «айуу» ж. б. 
деген сөздөр артчыл (г, к) тыбыштарынын тескери таасиринде андагы уччул д 
артчыл (й) түгөйүнө өтүп кетти. Ошентип д тыбышынын й тыбышына, б 
тыбышынын м тыбышына өтүшү аркылуу сөздүн турпаты өзгөрдү, бирок анын 
мазмуну кыймылдаган жок. Демек бул жерде «м» тыбышы «б» тыбышынын, «й» 
тыбышы «д» тыбышынын айтылыш варианты болуп калды. Ушу сыяктуу: ид деген 
сөз ис (из) «след болуп, тиг деген сөз тий «трогать» болуп, тег деген сөз дей 
«подобный», суб – суу, таг – тоо, шад – шай – шаа «шах» ж. б. болуп өзгөрдү жана сөз 
аягында жумшактардын кээде каткалаңдашып: идле эмес, исте; кышлаг эмес, 
кыштак болуп кетиши, бул үнсүздөрдүн позициялык ордунун өзгөрүшүнө алып 
келди. Эскерткичте: кыркыз азыркыча кыргыз, топла – топто, йоглат – жоктот, 
ашлык – аштык, астык, азык ж. б. сыяктуу болуп интервокалдык позицияда 
каткалаң үнсүздөрдүн жумшарышы, же жумшактын каткалаңдашы үнсүздөрдүн 
айкалыш тизимин өзгөртүүгө алып келди. 

Түгөйлөш с-ш тыбыштардын байыркыда түрдүүчө айтылышы, мисалы: киси – 
киши, баш – бас, түс – түш, түргеш – түргес ж. б. Бул үнсүздөрдүн артикуляциялык 
жакындыгына жараша адаштырылып жатат. Ошентип, диалектидеги с-чылдык 
менен ш-чылдык белги орхон-енисей доорунан башталат. 

Мындай фонетикалык кубулуштан пайда болгон фонетикалык дублеттин 
мазмуну өзгөртүлсө, алар өзүнчө сөзгө, бир сөз эки сөзгө айланат. Мисалы: 
байыркыда кышлаг бир сөз, азыр ушул еөздөн кыштак «село», кыштоо «зимовка», 
байыркыда багла, азыркыча боола «сноповать», байла «привязывать». Байыркы 
турпаты: кышлаг, багла кандай мааниде экенин азыр так ажыратуу кыйын. 

Сөз маанисинин кеңейиши, жаңы фонеманын пайда болушуна, бир эле 
фонеманын айтылыш вариантынын бөлүнүшүнө себеп болот. Демек «м» тыбышы 
«б» тыбышынын мурунчул варианты, «п» тыбышы «б» тыбышынын каткалац 

www.bizdin.kg электрондук китепканасы



варианты. Ушу сыяктуу т–д, с – з, ш – ч тыбыштары байыркы алтай доорундагы 
бир фонемадан ажырап бөлүнүшү ыктымал. 

Сингармониялык тилдерде тыбыштардын жайгашуу орду мепен айкалыш 
тизими өзгөртүлгөн сайын, андагы үнсүздөрдүн түгөйлөштүгү да жаңыланып турат. 
Алсак с – з азыркы тилдерде түгөйлөш болсо, р – з(с) тыбыштарынын түгөйлөштүгү 
(ротацизм) урал-алтай мезгилине туура келет. Ошентип, түрк тилдериндеги к-г, д-т, 
б-п тыбыштарынын фонем ага бөлүнүшү алтай доорунан башталат. Азыркы 
тилдердеги: й – ж, ж – ч – с, ш – с, ч – ж, ш – ж, с – з, н – д – т, л – д сыяктуу 
түгөйлөштүк түрк тилдеринин кийинки мезгилдерине туура келет. Түгөйлөштүгү 
жагынан ар бир тилдин өзүнчөлүгү бар. 

 
 
Сингармониясы 
 
Академик В. В. Радлов түрк тилдериндеги сингармонияны үчкө бөлүп караган: 1. 

Сөз мүчөлөрүндөгү сингармония; 2. Татаал сөздөгү сингармония; 3. Кабыл алынган 
чет сөздөгү сингармония. Мүчөдөгү сингармония сөздүн акыркы муунундагы 
үндүүлөргө жараша экендигин аныктаган. 

Сингармонияга туура келбеген дисгармониялык сөздөр, В. В. Радлов айткандай, 
араб, иран тилдеринин эсебинен пайда болгон. Кыргыз тилиндеги сингармония 
тыбыштардын өзүндө, муун көлөмүндө сакталат. 

Байыркы түрк тилиндеги сингармония кандай экенин андагы үндүүлөрдүн 
айкалыштарынан байкап көрөлү. Байыркы түрк тилиндеги үндүүлөрдүн айкалышы: 

а-а адак, алка, аңла, йалан, йараг, каган, кара, сана – 49 
а-ы ачсык, агыт, алты, арык, балык, барым, йаңыл – 40 
а-у алкун, алтун, ачтук, азук, йантур, казу, катун, сапу, тардуш – 9 
ы-а йымшак, чыгай, кышла, кытан, тылсаб, тыңла, ырак – 14. 
ы-ы кыйын, кылыч, кыркыз, кытымыз, сыгытчы, ыттым, ыты, кызыл – 9 
ы-у ыдук – 1 
э-э эмгек, эрсен, йелмег, йөтө, йеме, кергек, теке, термел – 18  
э-и эгид, эки, элиг, эшид, бедиз, беглик, кечиг, тегиз – 27 
э-ү эчү, эдгү, эртүр, беңгү, йерү, келүр, кентү, сеңүн – 9  
и-э билге, бирге, ичре, ингек, йизек, кисре, тиле, тинеси – 13.  
и-и билиг, битиг, ичик, иди, илик, ини, кичиг, киши – 29  
и-ү бирү, бисүк, йинчү, кичүр, киңшүр, кичү, кирү, йигүн – 10  
о-а бойла, йоглат, йогару, оглан, кобарт, топла, тоңра – 11  
о-ы йорчы, йорыт, тонлыг, тонсыз, токры, токыт, торыг, тосык – 14  
о-у богуз, огул, огуш, олур, орду, отуз, контур, тойгун, токуз – 18  
у-а бука, бунча, булгак, кулад, курган, улгарт, умай, уна, бунад –18  
у-ы булыт, бунсыз, тутсык, уды, улыс, уры, буцсыз, йугчы-11. 
у-у булуң, будун, кунчуй, куруйа, турук, учук, улуг, улус – 17 
ө-э өңге, көгмен, өглеш, өнре, сөзлеш, төпе – 6 
ө-и-бөри, сөзлеш, өгсиз, төлис, төртинч, бөкли, сөңик – 7  
ө-ү өкүн, өлүр, өрүң, өтүн, өтүнчү, өтрү, бөгү, көрүг, көлүк – 15 
ү-эЭ түмен, түргеш, түзел, үзе, күңет, сүле, үчөгү – 7 
ү-и кучлиг, күңлиг, күрлиг, түзсиз, үчинч, түрги, күлиг – 8  
ү-ү күмүш, күнтүз, түгүл, түпүт, үгүз, үчүн, үкүз, үлүг – 16. 
Жогорку көрсөтүлгөн мисалдагы үндүүлөрдүн айкалышып таблицага 

келтирсек, ушундай болот. 
 

      а          ы    э              и    о              у   ө              ү 
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а 
ы 

49             40 
14               9 

–            – 
–            – 

–            9 
–            1 

–            – 
–            – 

э 
и 

–            – 
–            – 

18               27 
13               29     

  –                 – 
  –                 – 

–            9 
–            10 

о 
у 

11               14 
18                11 

–           – 
–           – 

–            18 
–             17 

–           – 
–           – 

ө 
ү 

–            – 
–             – 

  6                 7 
  7                 8 

–            – 
–             – 

–            9 
  –                16 

 
Бул жердеги үндүүлөрдүн айкалыш тизимин сингармониялык таблицага 

келтирсе төмөнкүдөй болот. 
 

  
а                        ы 
 

 
тыбыштары 

 
мисалдары 

 
а 
ы 
а 
и 
 

 
+                       = 
+                       = 
+                       = 
+                       = 
 

 
а, ы, у 
а, ы, у 
э, и, ү 
э, и, ү 

 
кара, алты, карлук 
ыгач, кызыл, ыдук 
эрсен, эки, сеңүн 
тиле, киши, кичү 

 
о 
 у 
ө 
ү 
 

 
–                       = 
–                       = 
–                       = 
–                       = 
 

 
а, ы, у 
а, ы, у 
э, и, ү 
э, и, ү 

 
топла, йорыт, огул 
умай, булыт, булуң 
сөзлеш, бөри, көлүк 
түмен, түзсиз, түгүл 
 

1. Байыркы убакта үндүүлөр тилге карата ичке-жоон болуп ээрчишкен. 
Ошондуктан а менен э бир тамга, ы менен и экинчи тамга менен белгиленет. 

2. Жазууда о менен у үчүн бир тамга алынса, ө менен ү үчүн экинчи тамга 
алынган. Экинчи муундарда о, ө тыбыштары жок. Себеби: басым биринчи муунга 
түшүрүлүп, экинчи муундардагы о, ө тамгалары кууш түрүндө окулат. 

3. Басымдын биринчи муунга түшкөн себебинен муун чеги үнсүздөр менен 
бүткөн. 

4. Кууш үндүүлөр экинчи муундарда толук кездешет. Сөздөр эрин күүсүнө бирде 
багынса, бирде багынган эмес. Анын да себеби бар. Азыркы түрк тилдери да эрин 
күүсү жагынан айырмаланышат. 

Ошентип, тилдердеги сингармониялык окшоштуктар менен айырмачылыктар 
тектеш тилдердин гениологиялык катышын жана ар бирөөнүн өздүк системасын 
аныктайт. Ар бир тилдин өздүк системасы өткөндөгү тилдин калдыгынан жана 
өнүгүштүн алга умтулушунда пайда болгон жаңылыктардан турат. 

Сөздөгү тыбыштык алмашуулар (илеге – иреге, жигде – жийде), же тыбыштын 
кыскартылышы (азыр – казар, айза – найза), же тыбыштык жылышуулар (йол – жол 
– чол), же бир тыбыштын экиге бөлүнүшү (адак, азак, айак), же эки тыбыштын бир 
фонемага биригишип (и–ы) ж. б. сыяктуу фонетикалык кубулуштар сөздүн 
семантикасын өзгөртүү менен аяктаса, андагы жаны фонемалар (кыштоо – кыштак), 
өзүнчө морфемага айланат. Ошентип отуруп, тилдеги фонетикалык бир кубулуш, 
сөзсүз болбой койбой турган экинчи бир өзгөрүштү чакырат. Байыркы алтай 
тилдериндеги артчыл к менен жарылма ч тыбышынын монгол тилинде х, ц 

тыбышына өтүшү, кыргыз тилиндеги ш казакча с тыбышына өтүшү ж. б. 
сыяктуулар адегенде ошо фонеманын варианты болсо, азыр алар тилдин өздүк 
белгисине айланды. 

 
 
Созулманын тарыхы 
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Убакытты бир мезгилге кармап турууга болбойт. Сөз сүйлөнүп бүткөнчө да 

убакыт кетет. Демек, сөздөгү ар бир тыбышка убакыттын кандайдыр бир үлүшү 
жумшалат. Тил илиминде тыбыш жасалып бүткөнчө кеткен убакыт анын үн 
узундугу деп аталат. 

Тыбыштар бирдей шартта, бирдей фонетикалык абалда (позицияда) айтылса да, 
алар үн узундугу жагынан бири-биринен айырмаланып турат. Мисалы: о тыбышын 
айтууга 1 өлчөм убакыт жумшалса анда созулма оо тыбышы үчүн 1,5 өлчөм убакыт 
керек. Ошондой эле, у тыбышын айтууга 1 өлчөм убакыт жумшалса, созулма уу 
тыбышы үчүн да 1,5 өлчөм убакыт сарп кылынат. Бирок, о тыбышы менен у 
тыбышына (жана оо менен уу тыбышына) жумшалган убакыттын саны бирдей эмес. 
Анткени ар бир тыбыштын өзүнчө үн узундугу бар. 

Тыбыштардын үн узундугун аныктап, тактоо үчүн өлчөө бирдиги керек. 
Эксперименталдык фонетикада тыбыштардын үн узундугун аныктоо үчүн убакыт 
алынат. Убакыт болсо саат менен өлчөнөт. Саат убакытты туура көрсөтөт, бирок 
убакыттын бир бөлүгүндө айтылган жеке сөздүн ордуна тез сүйлөө менен, ошондой 
эле көлөмдөгү эки сөздү айтып үлгүрүүгө болот. Демек тыбышка жумшалган убакыт 
ар дайым бирдей чыкпайт. 

Биз бул жерде, оюбуз түшүнүктүү болсун үчүн, сөздөгү тыбыштардын үн 
узундугун өлчөө бирдигине бир единица убакытты алалы. дейли. Ошондо кыска 
үндүүлөр үчкө бөлүнөт: 1. алсыздар: ы, и, у, ү булардын үн узундугу болжол менен 1 
өлчөмдөн 0,5 өлчөмгө барабар; 2. алдуулар: а, э, о, ө булардын үн узундугу болжол 
менен 1 өлчөмдөн 1,5 өлчөмгө барабар; 3. күчтүүлөр: аа, ээ, оо, өө, уу, үү булардын үн 
узундугу 1,5 өлчөмдөн 2 өлчөмгө барабар. Ушулар сыяктуу: үнсүздөр да үн катышы 
жагынан айырмаланышат (уяңдар, жумшактар, каткалаңдар). Демек, биз мындан 
көрөбүз, кууш үндүүлөрдү айтканда убакыт аз кетет , бирок сүйлөө органыбызда 
абанын басымы күчтүү болуп, күч кеп жумшалат; кең үндүүлөргө убакыт көбүрөөк 
кетет , бирок сүйлөө органында абанын кысымы бошоң келип, күч аз жумшалат. 
Тыбыштагы мындай айырмачылык алардын артикуляциялык жагына 
байланышкан. 

Тыбыштардын үн узундугу сөздөгү фонетикалык чөйрөсүнө жараша сан 
жагынан бир аз өзгөрүлүп турат. Алсак, күчтүү позицияда (басым түшкөн муунда 
жана ачык муунда) турса сан жагынан да, сапат жагынан да жогорулайт; күчсүз 
позицияда турса, сап жагынан да, сапат жагынан да төмөндөйт. Бардык 
фонетикалык шартта туруктуу бир убакыт өлчөмүндө айтылган эч кандай тыбыш 
жок. Ошондуктан, тыбыштардын толук сапатын ортоңку абалында аныктоо 
чындыкка жакындаштырат. 

Шарттуу айтканда, кыска үндүүлөр күчтүү позицияда 1 өлчөмдөн 1,5 өлчөмгө 
чейин созулат (үн узундугу); күчсүз позицияда 1 өлчөмдөн 0,5 өлчөмгө чейин 
кыскарат. Тыбыштардын үн узундугу Ушул көрсөтүлгөн өлчөмдөн жогорулап, же 
төмөндөп кетсе, ал өзүнүн баштапкы сапатын өзгөртөт. Мисалы: 

1. Кыска үндүүлөрдүн созулушу 1,5 өлчөмдөн жогоруласа, созулма үндүүгө 
айланат, аны диастола дейбиз. Кыргыз орфографиясында мындай сөздөр кээде 
созулма менен жазылса (мисалы: аламат эмес, алаамат; тазим эмес, таазим; какым 
эмес, каакым; көрүк эмес, көөрүк ж. б.), көбүнчө кыска түрүндө (дурус формасында) 
жазылышы сунуш кылынган1. Мисалы: маакул эмес, макул; деңгээл эмес, деңгел; 
ирээт эмес, ирет; мазмуун эмес, мазмун ж. б. 

Созулма үндүүлөр (күчтүүлөр) күчсүз позицияда сан жагынан төмөндөп айтылса 
(1,5 өлчөмдөн төмөндөсө), кыска үндүүлөргө айланат; аны систола дейбиз. Андай 
сөздөр созулма түрүндө жазылат. Ошондуктан, сөздүктө: күнө эмес, күнөө; күнөкөр 

1 X. К. Карасаев. Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү. Фрунзе, 1966. 
                                                        

www.bizdin.kg электрондук китепканасы



эмес, күнөөкөр; күнөлүү эмес, күнөөлүү; корочу эмес, короочу; коро жай эмес, короо 
жай ж. б. деп көрсөтүлгөн. 

Үндүүлөрдүн созулушу 0,5 өлчөмдөн төмөндөсө, ал тыбыш редукцияланат. 
Редукция – басым түшпөгөн күчсүз позицияда турган тыбыштардын алсырап, 
көмүскүлөнүп угулбай калышы. Редукцияланган тыбыш сан жагынан абдан 
төмөндөсө (акыркы чеги ноль), качкын үндүүгө айланат. Мындай сөздөрдү толук 
формасында жазуу керек. Мисалы: жумру эмес, жумуру; кубанч эмес, кубаныч; 
жарбагыр эмес, жарыбагыр; курсун эмес, курусун; көңлү эмес, көңүлү ж. б. Бул 
жөнүндө профессор КМ. Мусаев: «Үндүүлөрдүн жазууда түшүп калышын жана 
редукциясын бекемдөөнүн кереги жоктой көрүнөт. Бул, сөздүн составына 
морфологиялык талдоо жүргүзүүгө жана ошонун негизинде үндүүлөрдүн түшүп 
калуу жана редукциялануу эрежесин өздөрү чыгаруу мүмкүнчүлүгүн окуучуларга 
жеңилдеткен болор эле»2 –деп, сөздү толук турпатында жазууну дурус көрөт, бул эң 
туура. 

Көбүнчө кууш үндүүлөр (алсыздар) редукцияга, кең үндүүлөр (алдуулар) 
диастолага жакын келишет. Кең үндүүлөр сан жагынан төмөндөсө кууш үндүүгө 
айланат. Мисалы: нече – ниче, чакыр–чыкыр; ошол – ушул, чүпөрөк – чүпүрөк ж. б. 
Кууш үндүүлөр (алсыздар) сан жагынан жогоруласа кең үндүүгө айланат. Мисалы: 
шнреңке – шереңке, сүйлө – сөйлө, Султан – Солтон ж. б. 

Ошентип, үн узундугунун кыскарылышы, же узарылышы аркылуу адегенде 
фонетикалык дублеттер пайда болот (чакыр – чыкыр). Тыбыштардын сан 
жагынан өзгөрүлүшү – сандын сапатка айланышына себеп болот. Мисалы: созулма 
үндүүлөр ошентип пайда болгон (кышлаг – кыштоо). Кыскасы, диастола, систола, 
редукция закондору менен пайда болгон фонетикалык дублеттер– морфемалык 
бузулуштан келии чыккан тыбыштык кубулушу. 

Дублеттердин колдонулушу жагынан азыркы түрк тилдери бири-биринен 
айырмаланышат. Мисалы, кыргыз тилинде кайың (берёза), казакча кайың, түркчө 
кайын, өзбекче кайин, уйгурча кейин, түркмөнчө гайың, азербайжанча гайын, 
хакасча хазың, тувинче кадың, якутча катың, чувашча хуран, монголчо хусан, 
бурятча хуса, калмакча хусм ж. б. Кыскасы, тилдер канча болсо, сөздүн ошончо 
варианты бар. 

Көндүм бара-бара мүнөзгө айланат дегендей, ар бир элдин сүйлөгөнү өзүнө 
жагымдуу. Тектеш тилдер арасындагы мындай айырмачылыктар эң байыркылык 
эмес, алар тыбыштардын эркин айтылышынан пайда болгон фонетикалык көрүнүш, 
азыркы тилдердин улуттук белгисине айланып отурат. 

Бир муунду сөздөргө салыштырганда көп муунду сөздөгү, аз тыбыштуу сөздөргө 
салыштырганда көп тыбыштуу сөздөгү фонемалардын үн узундугу кыскараак келет. 
Ошентип, сөздөрдү тыбыштык жактан кыскарта сүйлөө (тебип–тээп) 
информацияны тездетүүгө негизделген. Эки үндүүнүн ортосунда бир үнсүздүн 
түшүп калышы муундардым биригишине жана андагы кыска үндүүлөрдүн ширешип 
бир созулмага айланышына себеп болот. Мисалы: бийе – бээ, түйе – төө, сагат – саат, 
тов – тоо ж. б. 

Ачык эмес (бүдөмдүк) үлдүрөп, бошоңку сүйлөөнүн натыйжасында катар турган 
тыбыштык айкалыштар сапаты жагынан төмөндөп, бир бүтүнгө кошулса, алар 
созулмага айланат,  же  дифтонг  пайда болот. Мисалы:  новрус – ноорус, убакыт – уакыт 
ж. б. 

Басыңкы дифтонг (сув, тау) дагы бир аз алсырап, бошоңку айтылса созулмага 
айланат (суу, тоо), аны синерезис дейбиз. Ушул жагынан караганда кыргыз тилине 
созулма (синерезис), казак тилинде дифтонг, өзбек тилине диэреза кеңири тараган. 
Мисалы, ууз, огиз «молозиво»; суук, суык, совук «холод»; азуу, азув, азыг «клык»; 

2 Орфографии тюркских литературных языков СССР.  М., 1973, 30-бет. 
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музоо, музау, бузак «теленок» ж. б. 
Тарыхый жагынан, дифтонг – тыбыштардын бузулуп, созулмага бара жаткан 

аралыгындагы тыбыштык көрүнүш; созулмалар сөздөгү тыбыштардын 
бузулушунан пайда болгон. Булардын сөз ажырата турган касиети бар. 
Салыштырсак дифтонг мечен созулма бир эле «фонеманын» варианты, мисалы: тов – 
тоо, сув – суу мында сөз мааниси өзгөртүлгөн жок, бул жагынан кыргыз тили казак 
тилине жакын. Демек, фонема жөнөкөй бир тыбыш; же татаал (созулма, дифтонг) 
турпатында кездешет. 

Казак тилиндеги кең үндүүлөр менен башталган (басыңкы) дифтонг кыргыз 
тилинде кен, созулмага (аума – оома; дауыр – доор); кууш үндүүлөр менен 
башталган (басыңкы) дифтонг кууш D созулмага туура келет. Мисалы: кию – кийүү, 
берүв – берүү, жуык – жуук ж. б. Казак тилиндеги көтөрүңкү дифтонг кыргыз 
тилинде диэрезаланат. Мисалы, уакыт – убакыт, дуа – дуба, уэде – убада, дуал – 
дубал ж. б. Бул жагынан кыргыз тили өзбек тилине жакын. 

Кыргыз тилинде созулмалардын жазылышын тактоо үчүн, адегенде алардын 
пайда болушун билүү керек. 

Созулма аа тыбышынын пайда болушу: I. Үндүүлөрдүн аралыгында 
(интервокалдык позицияда) турган бир үнсүз (г, б, в, х) айтылбай кыскартылса, 
катар турган муундагы эринсиз жоон үндүүлөр биригип, созулма аа тыбышына 
айланат. Мисалы: бага – баа, сагат – саат, чабып – чаап, чыйырчык – чаарчык ж. б. 2. 
Башка тилдерде басым мечен айтылган тыбыштар кыргыз тилине созулмадай 
таанылат. Мисалы: тосир – таасир ар., олам – аалам ар., хомуд – каамыт ж. б. 3. Күчтүү 
позицияда турган кең а тыбышынын көтөрүңкү айтылышы, мисалы: ынта – ынтаа, 
чана – чанаа, макул – маакул, аламат – алаамат, ургачы – ургаачы ж. б. созулмадай 
көрүнөт, буларды кыска түрүндө жазуу керек. 

Созулма ээ тыбышынын пайда болушу: 1. Эринсиз ичке үндүүлөрдүн 
аралыгында, же муун аягында бир үнсүздүн айтылбай калышы мечен андагы 
тыбыштар биригип созулма ээ тыбышына айланат. Мисалы: мийе – мээ, кейде – 
кээде, эгер – ээр, мейнет – мээнет, себип – сээп, эмип – ээмп, эрчи – ээчи ж. б. 2. 
Күчтүү позицияда кыска э тыбышынын көтөрүңкү айтылышы, мисалы: тебеле – 
тебээле, керез – керээз, себеле – себээле, эткел – эткээл ж. б. созулмадай таанылат. 

Созулма оо тыбышынын пайда болушу: 1. Интервокалдык позицияда же муун 
аягында г, б, в тыбыштарынын айтылбай калышынан эриндүү жоон үндүүлөр 
кеңейип созулма оо тыбышына айланат. Мисалы: тогот – тоот, довур – доор, жобоп – 
жооп, музов – музоо, добуш – доош ж. б. 2. Күчтүү позицияда кыска о тыбышынын 
көтөрүңкү айтылышы. Мисалы: коргол – коргоол, чырмок – чырмоок, чочу – чоочу, 
ярмо – жармоо ж. б. 

Созулма өө тыбышынын пайда болушу: 1. Интервокалдык позицияда, же муун 
аягында й, г, б, в, х тыбыштарынын айтылбай калышынан эрин ичке үндүүлөр 
биригип созулма өө тыбышына айланат. Мисалы: сүйек – сөөк, көбүрчөк – көөрчөк, 
күнөв күнөө, чөйчөк – чөөчөк, көңүл – көөн, церковь – чиркөө ж. б. 2. Күчтүү 
позицияда кыска ө тыбышынын көтөрүңкү айтылышы, мисалы: көрүк – көөрүк, 
өткөл – өткөөл, үрөн – үрөөн, мөрөй – мөөрөй, көкүт – көөкүт ж. б. созулмадай 
көрүнөт. 

Созулма уу тыбышы интервокалдык позицияда, же муун аягында г, в, х 
тыбыштарынын айтылбай түшүп калышынан андагы жоон эрин үндүүлөр кууш 
айтылса созулма уу пайда болгон. Мисалы: огыл – уул, совук –суук, жуврат –жуурат, 
зухра – зуура, ачув – ачуу, сувса – сууса ж. б. Жазылышы: куулжу эмес, кубулжу; 
куушкан эмес, куюшкан; чуур эмес, чубур; ж. б. Кыска кууш үндүүлөр созулбайт. 

Созулма үү тыбышы да интервокалдык позицияда, же муун аягында й, г, в 
тыбыштарынын айтылбай калышынан андагы ичке эрин үндүүлөр кууш айтылса 

www.bizdin.kg электрондук китепканасы



созулма үү пайда болгон. Мисалы: мүйиз, мүйүз – мүүз, жүйин – жүүн, дүйлик – 
дүүлүк, күйлөн күүлөн, кичүв – кичүү, мүйүн – мүүн ж. б. 

Жазылышы: күүшө эмес; күйшө; жүүртө эмес, жүйүрте; чүүлү эмес, чүйлүү ж. б. 
Ошентип, созулмалар байыркылык эмес, алар адабий тилдин жок кезинде 

жайкерчиликте жүргөн карапайым адамдардын сөздөрдү алсыратып бошоңку 
сүйлөөсүнөн пайда болгон тыбыштык кубулуш. Сөздөрдү так жана туура 
сүйлөөгө да сергектик керек. 

Проф. X. К. Карасаев үнсүздөрдүн айтылбай калышынан пайда болгон 
созулмаларды диэрезалап, сөздү толук турпатында жазууну сунуш кылат. Мисалы: 
чээрек эмес, чейрек; зээрек эмес, зейрек; бээжай эмес, бейжай; тээр эмес, тиги жер 
ж. б. 

Күчтүү позицияда басым менен айтылган сөздөрдү кыска түрүндө жазуу сунуш 
кылынат. Мисалы: керээз эмес, керез; керээктүү эмес, керектүү; керээч эмес, кереч; 
кебээр эмес, кебер; бирээр эмес, бирер ж. б. 

Тыбыштардын кыскартылып айтылыш себеби жөнүндө В. А. Звегинцев мындай 
деген: «Албетте, тыбыштардын азайышынын себеби тышкы күчтөрдүн таасиринен 
эмес, ал адамдардын жалкоолугуна негизделген, адамдар болсо, айтылышты улам 
барган сайын оңойлотууга умтулат. Ыңгайлуулук бардык жагдай – шарттарда 
фонетикалык өзгөрүүлөрдүн негизги себеби болуп саналат жана ошол негизги себеп 
болуп кала берет... Андан ары, артикуляциянын мүнөздүү себебинен айтылышы 
кыйын болгон тыбыштар оңоюраак тыбыштар менен алмаштырылат»1, же 
айтылбай калат. Натыйжада, андагы морфемалар менен фонемалардын турпаты 
жаңырат. Салыштыр: кышла-г; кыш-та-к, кыш-т-оо. 

Профессор Б. М. Юнусалиев «Кыргыз диалектологиясы» деген эмгегинде айрым 
мүчөдөгү үндүү тыбыштар түштүктө созулбай айтылса, түндүктө созулма менен 
айтылышын байкаган. Мисалы: кабаган – кабагаан, сүзөнөк – сүзөөнөк, көрөгөч – 
көрөөгөч ж. б. «Бул мүчөлөрдүн кыска варианты көбүнчө түштүк говорлорго 
мүнөздүү болсо, эки түрдүү айтылышы түндүк говорлордун көпчүлүгүндө 
байкалат»1 – деген. Адабий тилдин такталып, жакшырышы үчүн созулма үндүүлөр 
прогресс боло албайт. Байыркы түрк тилинде созулма үндүүлөр болгон эмес. 

 

ТИЛДЕГИ ФОНЕТИКАЛЫК КУБУЛУШ 
 
Проф. Т. К. Акматов айткандай: «Речь тизмегиндеги тыбыштардын бири-бирине 

тийгизген таасиринин негизинде окшошуу пайда болот. Артикуляцияланышы 
жакын тыбыштар даты бир кыйла деңгелде жакындашат»2. Окшошуулар: өзүнөн 
мурда айтылган тыбышка карай, мисалы: сат-ба – сатпа, жат-ла – жатта; же өзүнөн 
кийин айтылган тыбышка карай, мисалы; туз-сыз – туссуз, бизча – бисче жүргүзүлөт. 
Окшошуунун төмөнкүдөй түрлөрү бар: 

Каткалаңдашуу – жанаша турган үнсүздүн таасиринде жумшак үнсүздүн 
каткалаңдашып айтылышы. Мисалы: тат-луу – таттуу ат-лар – аттар, сап-ла – сапта, 
кыш-ла – кышта, кыштакдан – кыштактан ж. б. 

Үнсүздөрдүн артка карай окшошуп айтылышындай жрзууга жол берилбейт. 
Мисалы: бисче эмес, бизче; жасса эмес, жазса; жасчы эмес, жазчы; жүс сом эмес, жүз 
сом; трупке эмес, трубка; опком эмес, обком; крушка эмес, кружка ж. б. 

Жумшаруу – жанаша турган жумшак үнсүздүн таасиринде каткалаң үнсүздүн 
жумшарып айтылышы. Мисалы, алардын жазылышы: бейгам эмес, бейкам (бей-

1 В. А.  З в е г и н ц е в. История языкознания XIX и ХХ веков в очерках и извлечениях, часть I. М., 1960, 187-бет. 
1 Б. М. Ю н у с а л и е в. Кыргыз диалектологиясы. Фрунзе, 1971, 117-бет. 
2 Т. К. А к м а т о в. Звуковой строй современного киргизского литературного языка. Фрунзе, 1968, 132-бет. 

                                                        

www.bizdin.kg электрондук китепканасы



кам); бейгүнөө, эмес, бейкүнөө (бей-күнөө); киргок эмес, кир-кок; аргандай эмес, ар 
кандай; кылгурт эмес, кыл курт; жымжур эмес, чымчур ж. б. 

Таңдайлашуу – артчыл (к, г, н) үнсүздөрдүн таасиринде уччулдардын (л, н, м) 
түпчүлгө айланышы. Мисалы, алардын жазылышы: м–н, шуңкар эмес, шумкар; 
теңгил эмес, темгил; л–нз жаңгыз эмес, жалгыз; чаңкала эмес, чал кала; чаңкасынан 
эмес, чалкасынан; н–ң; караңгүн эмес, каран күн; муруңку эмес, мурунку; күңгөй 
эмес, күнгөй ж. б. 

Орус тилинен алынган сөздөрдүн жазылышы морфологиялык принципте. 
Мисалы: запьщке эмес, запонка; былаңке эмес, бланк; кубанке эмес, кубанка; банке 
эмес, банк ж. б. 

Мурундашуу – «ачык» (б, п, г) үнсүздөрдүн мурунчул үнсүзгө (м, ң) өтүп 
айтылышы. Мисалы б – м: курбан – курман; сабын – самый; бакмал – макмал; п – м: 
кыпын – кымын, панжа – манжа, тебинбе–теминбе (теп-ин-бе), жабын–жамын (жап-
ын); г – ң: лагман – лаңман ж. б. 

Эриндешүү – «ачык» үнсүздөрдүн эринчил үнсүзгө айланышы. Мисалы, 
алардын жазылышы: н–м: омбеш эмес, он беш; айлампа эмес, айланпа; комбайт эмес, 
конбойт; көрүмбө эмес, көрүнбө; тымбас эмес, тынбас; сымба эмес, сынба; коргошум 
эмес, коргошун ж. б. 

 
 
 
 
 
Метатеза 
 
Сөздөгү тыбыштардын, же морфемалардын орун алмашып айтылышы метатеза 

деп аталат. Мисалы: жылаңач – жыңалач, ыткыт – ыктыт, дайра – дарыя, айырмач – 
айрымач, убакты – убакыт, ысым – ысмы, бакыт – бакты. 

Метатеза сөз башында: нысап – ынсап, бермет – мербет; саз ортосунда: алаксы – 
аласкы, мыкчы-мычкы, көкпөрү – көпкөрү, курмушу – курумшу; сөз аягында: бүйрү 
– бүйүр, кайын – кайни, дайын – дайны, балкыч – балчык ж. б. 

Метатеза муундар арасында: капкак – какпак; өпкө-өкпө; кээде морфемада 
болот: барбысыз – барсызбы, аманбысыз – амансызбы, саламатсызбы – 
саламатпысыз ж. б. 

Метатезаланган сөздөрдүн бир варианты бир аймакта, экинчи варианты экинчи 
бир аймакта колдонулса, диалектилик белгиге айланат. Мисалы: кыргызча: чепкен, 
топурак, айлана, өксүз, капкан, аксак, тамга деп айтылса; казакча: чекпен, турпак, 
айнала, өксиз, какпан, аксак, таңба деп айтылат; тувинче: какпак, өскүс, какпа, аскак, 
таңма ж. б. 

Метатезаланган сөздөрдүн ар варианты ар башка мааниде колдонулса, дублет 
болуудан калат. Мисалы: уйур (зат атооч), уйру (этиш); куйунуч (горе), куйунчу 
(буйрук этиш) ж. б. Метатезаланган сөздөр жөнүндө Ю. С. Степановдун: «Когда 
ребенок говорит Тигр ходит на тычерек вместо на четырех или папа заминается 
вместо занимается, то такие искажения не мешают и пониманию взрослого. Эти 
факты говорят о том, что человек (и ребёнок, и взрослый) воспринимает слово 
именно как нечто целое, отличающееся от других таких же единств... Для 
распознания слова достаточно узнать его общий контр, а вовсе не полную сумму 
акустических качеств всех составляющих слово звуков»1 – дегени калет эмес, бирок 
ушундай айтылыштан кеткен каталыктар жергиликтүү мүнөзгө айланып отурса, 

1 Ю. С. С т е п а н о в .  Основы языкознания, М., 1966, 204-бет.  
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алар тилдин биримдигин бузууга себеп болот, коркунуч ушунда. 
Тыбыштардын бири-бирине таасири: 1. ак деген сөз (белый) эки фонемадан 

турат (а-к); 2. агы деген сөз (анын агы) үч фонемадан турат (а-г-ы); экинчи сөздөгү г 
биринчи сөздөгү эле к тыбышынан жумшартылган варианты. Аны өзгөртпөй к 
түрүндө колдонсок акы «зарплата», сөз мааниси өзгөртүлөт. Демек бул жерде к бир 
башка фонема; биринчи сөздөгү к интервокалдык позицияда фонемалык турпатын г 
түрүндө сактады. Ошентип, фонемалар жекече жашабайт, алар сөз составында 
кандайдыр бир тыбыштык чөйрөнүн өз ара таасиринде туруп, фонемалык касиетке 
ээ болушат. 

Кыргыз тилинде үнсүздөргө Караганда үндүүлөр жасалыш орду жагынан 
туруктуу келишет. Ошондуктан к, г, ң, л сыяктуу үнсүздөр ичке үндүүлөрдүн 
катарында ичке, жоон үндүүлөрдүн катарында жоон угулганы менен бир эле 
фонеманын айтылыш варианты. Орус тилиндеги к кыргыз тилине салыштырганда 
ичке, Ошондуктан, анын катарындагы жоон үндүүлөрдү ичкертип айтабыз. Мисалы: 
участок дегенди участке; ушу сыяктуу: булка – белке, укол – үкөл, шабка – шапке, 
купец – көпөс, трубка – трупке. Үнсүздөр ичке угулса, анын жанына ичке үндүүлөрдү 
кошобуз. Мисалы: ноль – нел, печать – бечет, календарь – календер, писарь – бисер, 
козырь – көзүр, голоши – келеч, декабрь – декебир, кооператив – кеперетип ж. б. 

Эрин үндүүлөрдүн (о, ө, ү) таасиринде ачык н тыбышы эриндешип айтылат, 
мисалы: коргошун – коргошум, көрүндук – көрүмдүк, устун – устум, күнбү – күмбү ж. 
б. эринчил үнсүздөрдүн (м, б, в, п) таасиринде эринсиз үндүүлөр (а, э, ы, и) 
эриндешет. Мисалы: повестка – бобуске, мынча – мунча, мырас – мурас, абалы – 
оболу, чыбаш – чубаш, мираб – мурап, чебире – чөбүрө, минара – мунара ж. б. Демек 
үндүүлөр үнсүздөргө кандай таасир этсе, үнсүздөр да кээ бир шартта үндүүлөргө 
таасирин тийгизип турат. 

Кыскартып айтканда, сөздөгү үнсүздөрдүн үндүүгө окшошуп (устун – устум), 
үндүүлөрдүн үнсүзгө окшошуп (мива – мөмө) бири – бирине таасир этиши 
тыбыштардын артикуляциялык жакындыгына байланышкан. Мындай сөздөрдү 
морфемаларга териштирип жазуу – адабий тилдин биримдигин сактайт. 

Кабыл алынган сөздөгү тыбыштык айкалыштар эне тилдеги демейки сөздөргө 
окшобой турса, анда ал сөздүн ошол окшобой турган жерине бир тыбыш кошулат. 
Мындай кошулган тыбышты үндүү болсо – келгин үндүү, үнсүз болсо – данекер 
үнсүз дейбиз. Мисалы: натижа эмес, натыйжа; бегам эмес, бейгам; сурна эмес, 
сурнай; сешемби эмес, шейшемби; насихад эмес, насийкат ж. б. Булар кыргыздашкан 
сөздөр. 

Сүйлөө аракетинин бошоңку айтылышынан сөздөгү айрым тыбыштар түшүп 
калат. Мисалы: сөз башында: кокус – окус, кажат – ажат, насип – асип, миңди – 
имди, ноен – оён. ж. б. Сөз ичинде: мейман – мээман, чөйчөк – чөөчөк, каниет – 
канээт, бөйдө  –  бөөдө, чуңкур – чукур, табып – таап, себип – сээп, өбүп – өөп ж. б. Сөз 
аягында: тов – тоо, сув – суу, нов – ноо ж. б. 

Сөздөрдү туура сүйлөөгө да сергектик керек. Шалакылык адамдын дене-боюн 
бошоңдоткон сыяктуу, сөз айтууда илендилик кылуу тыбыштардын сапатын 
төмөндөтөт. Тилдеги тыбыштык кубулуштар чалды куйду, баш аламан 
сыяктанганы менен алардык белгилүү бир закону бар, ал закон кээде адамдардын 
эркине багындырылат. 

Сөзгө кедей адамдарга салыштырганда сөздүгү бай адамдардын ою терең жана 
түшүнүктүү. Анткени адамдар тил аркылуу гана ойлонушат. Бирок, тил өзүнөн-өзү 
бай, түшүнүктүү; же өзүнөн-өзү кедей, түшүнүксүз болуп турбайт. Тилдин 
жогорулап, прогресске карай өнүгүшү, же регресске карай төмөндөп отурушу 
байланыш функциясына негизделген. Тил байланыш курал катарында өндүрүштүн, 
илимдин, техниканын жана коомдук иштердин бардык тармагына катышса гана 
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өнүгөт. Адамдар тилдин лексикасын жаңы туюнтмалар менен, жаңыча сөз 
айкалыштары ж. б. менен толуктап, грамматикасын тактап отурат. «Тилдин 
байлыгы,– академик С. К. Кенесбаев айткандай,– андагы сөздөрдүн саны менен гана 
эмес, сөзгө киргизилген негизги жана өтмө маанилердин жана түрлөрдүн ар 
кырдуулугу менен да өлчөнүп турат»1. Сүйлөмдө сөздүн мазмуну жетишсиздик 
кылса (көлөм жагынан бир аз так келбесе), аны метафора, метонимия, синекдоха 
жолу менен, же сөз айкалышында алган позициялык орду ж. б. тилдик 
каражаттардын жардамы менен сөз мааниси кеңейтилет. 

Кыргыз тили Октябрь революциясына чейин жөн гана оозеки сүйлөшүүнүн 
куралы катарында кызмат аткарып келсе, азыр мамлекеттик тил; өзүнүн жазуусу 
бар, адабий тилге айланып, өндүрүштүн бардык тармагында: илимде, техникада ж. 
б. жайларда пайдаланылып, лексикасын байытып жатат. 

Адабий тил – улуттук маданияттын көрүнүшү. Улут тил аркылуу гана өзүн 
көрсөтө алат. Вильгельм Гумбольдт: «Тил дегенибиз элдин духунун тышкы 
көрүнүшү сыяктанат; элдин тили дегенибиз анын духу, ошондуктан элдин духу 
анын тили болуп саналат – мындан артык окшош нерсени элестетүү кыйын»2 – деп, 
тил менен адамдардын акыл оюнун терең байланышы бар экендигин ырастайт. Ушу 
жагынан караганда, сүйлөм менен сөз – адам оюнун тышкы гана көрүнүшү 
сыяктанат. 

Сөздүн колдонуш мааниси мазмун болсо, тыбыштык курулушу турпат болуп 
саналат. Сөздүн бул эки жагы тең өзгөрмөлүү. Тил табигый жаратылыш эмес, ал 
коомдук тарыхый кубулуш, адамдан адамга өтүп отурат. Ошон үчүн, сүйлөмдөгү 
сөздөрдүн лексикалык мааниси ошол тилде сүйлөгөн коллективдин түшүнүгүндөй 
таанылат. Алсак, өзбек тилинде бахши «певец, сказитель» ырчы деген мааниде; 
кыргыз тилинде бакшы «шаман, знахарь» деген мааниде. Ушундай эле кыргызча 
шайыр «весёлый, веселчак», өзбек тилинде шоир «поэт». Турпатына Караганда 
бакшы менен бахши, шайыр менен шоир бир сөз, бирок колдонушта айырмасы бар. 
Мындай айырмачылык кээде бир тилдин өзүндө да кездешет. Мисалы: түштүк-
чыгыш диалектиде «жүгөрү» башына дан ала турган өсүмдүк (кытай конок), 
жүгөрүнү макье дейт. Өзбек тилинде макка, кыргыз адабий тилинде жүгөрү, түрк 
тилинде жүгөрүнү мысыр дейт. Ошентип, бир эле омоним сөздүн ар жерде ар башка 
мааниде (поэт, шаман) колдонулушу, же бир эле маанинин (кукуруза) түрдүү жерде 
түрдүүчө (жүгөрү, макка, мысыр) айтылышы адамдардын сөзгө карата болгон 
мамилесин – тилдик айырманы пайда кылат. Түшүнүк менен сөз, же сөз менен 
түшүнүк дал келбесе, берилген маалымат туура баяндалбайт. Ушундан келип, 
тилдик айырма чыгат. 

Сөздөгү тыбыштык алмашуулар, же фонемалык жылышуулар көбүнчө сөздүн 
семантикалык жактан өзгөрүлүшүнө алып келет. Мисалы: байыркы түрк тилинде 
адак 1. нога; 2. конец; азыркы кыргыз тилинде айак 1. нога; 2. конец; сөздүн 
тыбыштык жагы өзгөртүлгөнү менен мазмуну кемиген жок. Бирок башкыр тилинде 
«адак» эки сөзгө айланды: 1. айак «нога»; 2. азак «конец». Ушундай эле: киез 
«войлок», көйөз «ковер»; тейен «белка», тин «копейка» жеке маанилүү сөздөр; 
кыргыз тилинде кийиз «войлок» жеке маанилүү бир сөз, ковёрду килем дейт; тыйын 
1. белка; 2. копейка көп маанилүү бир сөз ж. б. Демек, сөздөр кайсыл тилде кандай 
иштетилсе, дал ошондой колдонулат. 

Башка тилдерден кирген чет сөздөрдүн колдонулушу да ушундай. Мисалы: 
кыргызча көңкө арх. (көңкөгө түш) машина, автобус деген мааниде; агилес (агилес 
орок) ороктун бир түрү, амыркен «лакироваиная кожа» (амыркен маасы, амыркен 

1 Г. К. К е н е с б а е в .  Развитие казахского языка в советское время. «М. О. Ауэзов» (сборник статей к его 
шестидесятилетию).  Алматы, 1959, 65-бет. 

2 В. А. З в е г и н ц е в.  История языкознания  XIX  и  ХХ веков в очерках и извлечениях, часть I. М., 1960, 187-бет. 
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өтүк); арген «мелодичный, приятный» (айткан сөзүң аргендей); болускей «белый 
металл» (чач уштугуң болускей); сөлбөбай «бир сомдук күмүш акча»; чырбан «он 
сомдук кагаз акча»; чигирим (чигирим өтүк); шабыро (шабыродон жасалган тон); 
ашмүшкө «чейректин жарымы» ж. б. Мындай кадим сөздөрдү орусчасындай жаза 
турган болсок ( м и с а л ы :  көңкө эмес, конка1 амыркен эмес, американский; apген 
эмес, орган ж. б.), анда түшүнүк өзгөрүп, айтыла турган ой ордунан чыкпай, тилдин 
байланыш аракети начарлайт. 

«Мурунку орфографияда Улуу Октябрь социалисттик революциясынан мурун 
орус тилинен кыргыз тилине кирген кээ бир сөздөрдүн эки түрдүү жазылышына 
жол берилген. Азыркы орфографияда алар орус орфографиясы боюнча жазылат. 
Маселен: кровать, булка, самовар (керебет эмес, белке эмес, самоор эмес) ж. б.»2 
деген эреже бар. Бул жаңы эреженин практика менен байланышы начар экендигин 
туура байкап, проф. X. К. Карасаев орфографиялык сөздүгүндө андай сөздөрдүн эки 
түрдүүчө жазылышына жол берген. Мисалы: бөлкө, булка, нөл, нуль; керебет, 
кровать; батыңке, ботинка; мүнөт, минута; самоор, самовар; батынос, поднос; үстөл, 
стол; танса, танец (бий) ж. б. Бул туура эмес, анткени сөздөр тилге бир гана жолу 
өздөштүрүлөт. Кыргызча бөлкө, орусча булка; кыргызча батыңке, орусча ботинки 
(ед. ботинок) ж. б. болуп; булар тилдин ошол өткөндөгү үлгүсүнө салынган. Мындай 
сөздөрдү «жаңыртуунун» зарылдыгы болбосо керек. 

Кабыл алынган сөздөр керек кылынган маанисинде гана өздөштүрүлөт. 
Мисалы: кыргызча соко «плуг» деген мааниде; орусчасы соха «буурусун»; азыр бул 
экөө (соко менен соха) эки башка сөз. Ошондой эле кыргызча шапке «жайкы баш 
кийим» болсо; орусчасы шабка «кышкы баш кийим». Кыргызча жаркөп 
«күлчөтайлап жасалган эт»; орусчасы жаркое «куурдак». Кыргызча мискей «тамак 
кайната турган мис казан (коструля)» маанисинде колдонулса, орус тилинде миска 
«чөйчөк»; кыргызча ирет «порядок», орусча ряд «катар»; кыргызча кинеге «чарба 
кинегеси»; орусча книга «китеп» ж. б. Кыскасы, «соко» орус тилинен алынса да, 
анын орусчасы соха (буурусун) кыргыздарга таанылган эмес. Орус тилинде да 
ушундай; мисалы: орусча изюм «мейиз», кыргызча жүзүм «виноград»; бул сөз 
(изюм) орус тилине түрк тилдеринен алынган. Ошондой эле: орусча ералаш деген 
сөз «баш аламан» дегенди билдирсе, кыргызча аралаш «смешаный»; орусча балван 
«аңкоо, акмак» деген мааниде, кыргызча балбан «силач, борец»; орусча жесть 
«тунуке», кыргызча жез «медь, латунь» ж. б. Эми мындай өздөштүрүлгөн сөздөрдү 
кайрадан баштапкы түрүнө келтирип орусчасындай жазуу деген сөз жаңылыштык 
болот. Анткени, сөз кандай өздөштүрүлсө, ошондой мааниде иштетилет. Ар бир 
сөздүн өз турпаты бар. Мисалы: 1. опус кылды деген сүйлөм «произвел обыск» деп 
которулса; 2. опус мал «описанное или конфискованное имущество» деп которулат; 
демек, опус орус тилинде эки сөз: обыск «тинтүү»; опись «каттоо». Ошентип, 
сөздүктө төл сөз (тинтүү, каттоо) турганда булардын орусчасы (обыск, опись) 
кыргыз тилине керек кылынбайт. 

Көп мааниде колдонулган сөздөрдүн (полисемиянын) ар мааниси ар башка 
мезгилде, түрдүүчө турпатта кабыл алынса, алар . эки сөзгө айланат. Мисалы: орус 
тилинде машина көп маанилүү бир сөз. Кыргыз тилинде бул эки сөзгө айланган; 
биринчи сөзү машийне (швейная), машийнечи аял «партниха»; экинчи сөзү машина 
(техникада), машинистка (машийнечи эмес); догдур (врач, поликлиника); доктор 
(илимий наам); ошондой эле: трайке (кебезден жасалган), трико (жүндөн жасалган 
кездеме); ыстарчын (айыл аксакалы), старшина (аскердик наам); зоот (асыл тукум 
деген мааниде), завод (ө. ж. ишканасы); борум (келбет), форма (турпат) ж. б. 
Кыскасы, машийне менен машина бир негизден алынганы менен азыр эки сөз. 

1 Ат менен сүйрөтүлө турган шахтыдагы трамвай. 
2 Кыргыз тилинин орфографиясы. Фрунзе, 1954, 8-бет. 
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Ушундай эле «куйрук» деген сөз орус тилинде эки сөзгө айланды; 1. курдюк «койдун 
куйругу, дүмбөсү»; 2. куйрук «хвост сайги, оленя, козы» ж. б. Ушулардай эле: шарап 
менен сироп; азбест менен известь башында бир негизден таралган, азыр эки 
башка сөз; буларды күчкө салып бир сөзгө бириктирүү – лексиканы жардылантат. 

Чет сөздөрдү, мейли кайсыл тилде болсун, эл кандай өздөштүрсө, дал ошондой 
жазуу түшүнүүгө жеңил. Мисалы: момун (картада), чырым, чомун, баңке (оюну), 
момосуй, момпосуй, ырапыс, шилия, маш берди, мамил чай ж. б. Мындай 
сөздөрдүн орусчасы кыргыздарга таанылган эмес. Ошондой эле, орус тилиндеги 
түрк сөздөрү: булат (стальной клинок, меч), кыргызча болот «сталь»; орусча деньги 
(акча, пул), кыргызча теңге (сом, тыйын) монета, 20 копеек; орусча бугай «бык», 
кыргызча бука «бык»; орусча башка (умная голова), кыргызча баш голова», орусча 
кирка (чукулдук), кыргызча керки (тесло), орусча изьян «айып, кемчилик», 
кыргызча зыян «вред, убыток» ж. б. Мындай сөздөрдүн кыргызчасы орус тилине, 
орусчасы кыргыз тилине таанылбайт. Ошентип орусча «бык» менен «бугай» бир 
негизден болсо да азыр эки сөзгө айланды. Мунун кыргызчасы «бука» орус тилине 
таанылбайт. 

Сөздүктө экинчи бир тилге барып, өзүнүн баштагы тыбыштык түспөлүн, кээде 
семантикалык маанисин бир аз өзгөртүп, кайра келген төл сөздөр да бар. Мисалы: 
сургуч, чемодан, алмаз, караул, булат, чулок, тормоз, ярлык, шашлык, халат, диван, 
карандаш, кирпич, стакан1  ж б. деген сөздөр орус тилине түрк тилдеринен кирген. 
Азыр булардын орусчасы түрк тилдерине кайра алынып: сургуч менен сүргүч; 
чавадан менен чемодан, алмаз менен албарс, караул менен кароол, булат менен 
болот, чулки менен чулгоо эки сөзгө айланды. 

Кыргыз тили орус тилинен сөз алып жатканын байкап турган айрым адамдар 
эне тилинде башынан бери колдонулуп келе жаткан төл сөздөрдү, мисалы: чайнек, 
каамыт, кожоюн, үтүк, табар, тамеки, сурма, сакдык, мушек, чыт, ыштан, ордур, 
очок, чоюн, догоо ж. б. орус тилинен көрө коюп, анын төл сөз экенин тааныбай, 
буларды орусчалап: чайник, хомуд, хозяин, утюг, товар, табак, сурьма, сундук, мешок, 
ситец, штаны, ордер, очаг, чугун, дуга түрүндө жазуу керек деп ойлошот, бул 
түшүнбөстүккө жатат. 

Тилдин грамматикалык категориялары туруктуу келип, тектеш тилдердин 
негизин түзөт. Мисалы: орус тилинин грамматикалык род категориясы, же көптүк 
категориясы кыргыз тилине таанылбайт1 Орусча: столовая, минута, лачуга 
женский роддо турганы менен кыргыз тилинде «столовой, мүнөт, алачык» эч кандай 
родго тиешеси жок. Орус тилинде: танец, стол мужской род; электричество, окно 
средний род. Орусча «мой стол, моя лачуга, мое окно» деп, мен деген сөз «мой, моя, 
мое» грамматикалык родго багынса, кыргыз тилинде «менин столум, менин 
алачыгым, менин терезем» эч кандай родго тиешеси жок. 

Орус тилинде: шахматы, судки, коньки, финансы, сани ж. б. ар дайым көптүктө 
турса, кыргыз тилинде: шахмат атооч жөндөмөдө, шахматы таандык мүчөдө (-ы) 
турган сыяктуу көрүнөт. Кыргызча: судка, конки, каникул, шахмат ж. б. көптүктө 
турушу керек кылынса -лар мүчөсү жалганат. Мисалы: шахмат – шахматтар, судка 
– судкалар, консерва – консервалар, каникул – каникулдар, финансы – 
финансылар ж. б. сыяктуу. Таандык мүчө уланса: шахмат – шахматы (шахматысы 
эмес), каникул – каникулы, каникулга, судка – судкасы, судкада, судканын ж. б. 
Муну сөздөрдүн грамматикага багындырылышы дейбиз. 

Башка тилдерден алынган сөздөр эне тилдин грамматикасына багынбаса, алар 
тилдин тыбыштык курулушуна тескери таасир келтирет. Сөздү башкача 
айкалыштар менен чаташтырып, анын коомдогу коммуникативдик функциясын 

1 E. Н. Ш и п о в а  Словарь тюркизмов в русском языке.  Алма-Ата, 1976. 
1 К. Дыйканов., Имя существительное в киргизском языке.  Фрунзе, 1955, 15–20-беттер. 
                                                        

www.bizdin.kg электрондук китепканасы



төмөндөтөт. Ошентип тексттин түшүнүгү начарлайт. Андай жазылган текстти эл 
окугандан качып турат. 

Сөздөр турпаты менен мазмуну жактан элдик тилге (диалектиге эмес) канчалык 
жакындашса, ал ошончолук тез өздөштүрүлөт, анын чет тилдик сөз экендиги 
таанылбай, сүйлөгөндө төл сөздөй колдонула берет. Алсак, араб-иран тилдеринен 
кирген кыргыз тилиндеги сөздөр XI кылымдагы жазуу эскерткичтеринде (маселен 
«Кутадгу биликте») ошол арабчасындай жазылган болсо да, сүйлөө речинде алар 
турпаты менен мазмуну жактан эне тилдин тыбыштык үлгүсүнө салынган. Алардын 
жазылышы кыргыздарга таралбай калды, бирок өзбек калкына негиз болгон 
тайпалар бул жазуу тилине көбүрөөк жакындашкан. Натыйжада тилдин 
фонетикасында жергиликтүү айырмачылыктар түзүлүп, анын диалектилерге 
ажырашына себеп болду. Тилдин фонетикалык туруктуулугун сактоо проблемасы 
ушунда турат.  

Эртеги кабыл алынган сөздөр турпаты жактан кыргыз тилинин үлгүсүнө 
салынган болсо, азыркы сөздөр орусча жазылышындай алынып жатат. Бул жаңыча 
кабыл алынган сөздөрдүн жазылышы менен тыбыштык курулушу массага тегиз 
тараган болсо, ошондо гана андай сөздөр акырындап көбөйүп отуруп, тилдин 
фонетикасына жаңыча тыбыштык айкалыштын түрлөрүн, кээде жаңы фонемаларды 
ала келет. Ошентип отуруп чет тилдик сөздөр тилдин тыбыштык өзгөрүшүнө себеп 
болот. Мындай фонетикалык жаңылыктын түрдүү аймакта түрдүүчө болушу тилдик 
айырмачылыкты пайда кылат; бирдей болушу – тилдин фонетикалык бирдигин 
камсыз кылат. Тил ошентип отуруп мурдагы абалынан улам өзгөрүлө берет. 

Азыркы кыргыз, казак, өзбек ж. б. тилдердин тыбыштык айырмачылыгы ошол 
өткөн доордогу чет тилдик таасирлердин бирдей эместигинен пайда болгон; ал 
өзгөчөлүк азыркы тилдердин өздүк белгисине айланды. Азыркы тектеш тилдердин 
өрүшү алардын улуттук орфографиясынын, алфавитинин тегерегинде болуп жатат. 

Орфография менен алфавиттин бирдей эместиги жана андагы тамгалардын 
түрдүүчө кызмат аткарышы – жакын тилдердин аралыгын алыстатат; тетирисинче, 
орфография менен алфавиттин бирдейлиги тилдерди жакын тутат. Мына 
ошондуктан Советтик түркологияда тектеш тилдердин алфавити менен 
орфографиясын изилдеп, алардын аралыгын мындан да жакындаштыруу 
проблемасы сөз болуп келе жатат1.  

Азыркы кыргыз адабий тилинин өрүшү негизинен кыргыз орфографиясынын 
багытында бара жатат. Орфографиянын маанилүү маселелери ушунда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Вопросы совершенствования алфавитов тюркских языков СССР.  М., 1972; Орфографии тюрских литературных языков 
СССР, М., 1973; Ш. Сарыбаев. Еще раз к вопросу об унификации тюркских алфавитов в СССР, Академии Наук СССР, Советское 
востоковедение. № 1, М., 1957. 
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TИPKЕME 
 

Кыргыз тилиндеги сөздөрдүн статистикасы 
(1965-жылы басылган К. К. Юдахиндин Кыргызча-орусча сөздүгү боюнча) 

 
1-таблица 

 
  

КРС 
 

 
иран 

 
араб 

 
орус 

 
чет сөз 

 
төл сөз 

 

А 3026 189 366 300 855 2171 а 
Б 3439 318 98 201 617 2822 б 
В 78 5 8 64 77 1 в 
Г 250 65 2 121 188 62 г 
Д 1354 217 109 163 489 865 д 
Е 6 – – 6 6 – ж 
Е 2 – – 2 2 – е 
Ж 2989 151 104 35 290 2699 ж 
3 472 96 56 75 227 245  
И 668 24 47 106 177 491 и 
И 5 1 – 3 4 1 й 
К 7205 417 402 478 1297 5908 к 
Л 204 14 10 107 131 73 л 
М 1890 157 238 267 662 1228 м 
Н 468 95 78 90 263 205 н 
Н –  – – – – – н 
О 951 36 23 124 183 768 О 
Ө 561 10 18 2 30 531 Ө 
П 734 94 20 422 536 198 п 
Р 255 6 3 222 231 24 р 
С 2512 116 162 340 618 1894 с 
Т 3859 122 130 192 444 3415 т 
У 741 19 47 42 108 633 У 
Ү 405 17 16 14 47 358 Ү 
Ф 151 1 2 148 151 – ф 
X 58 14 5 39 58 – к 
Ц 31 – – 31 31 – Ц 
Ч 2312 140 – 46 186 2126 ч 
Ш 1154 107 63 95 265 889 ш 
Щ 4 – – 4 4 – Щ 
Ы 726 19 123 38 180 546 ы 
Э 968 11 46 134 191 777 э 
Ю 15 – – 15 15 – ю 
Я 18 7 1 9 17 1 я 
 
– 
 

37511 2468 2177 3935 8580 28931 
 

% 100% 6,56 5,75 10,5
2 22,8 77,2  

 
Сөздөрдүн статистикасы алфавит тартибинде берилди. 
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Кыргыз тилиндеги иран сөздөрүнүн статистикасы 

(1965-жылы басылган К. К. Юдахиндин «Кыргызча-орусча сөздүгү боюнча) 
 

2-таблица 
 

 
арип 
 

 
ир. 

 
ир.-ар. 

 
ир.-кир. 

 
кир.-ир. 

 
арип 

 
ир. 

 
ир.-ар. 

 
ир.-кир. 

 
кир.-ир 

 
а 92 3 79 15 п 80 

 
11 3 

б         178 22        111 7 р 5 – 1 – 
в 5 – – – с 70 2 37 7 
г 54 – 11 – т 59 – 52 11 
д         135 1 81 – у 11 – 7 1 
е – – – – ү 4 – 13 – 
ё – – – – ф 1 _ – – 
ж 64 1 70 16 x 13 – 1 – 
з 59 – 37   ц – – – – 
и 8 – 13 3 ч 96 1 33 10 
й 1 – – – ш 64 1 40 2 
к         229 4      162 22 щ – – – – 
л 14 – –   ъ  – –  – – 
м 90 – 64 3 ы 11   8  – 
н 58 4 33 – ь – –  1 – 
ң – – – – э 8 – 1 2 
о 19 – 11 6 ю –  –  – – 
ө 4 – 6 – я 7 - – – 

      
 
 

     1439 39       882      108 

 
ир. тилинин эсебинен пайда болгон сөздөр – 2468; ир. белгиси коюлгандар – 

1439; ир.-ар. белгиси коюлгандар – 39; ир.-кырг. сөздөрү – 882; кирг.-ир. белгиси – 
108. 
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АРАБ АЛФАВИТИ 
№3 таблица 
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Кыргыз тилиндеги араб сөздөрүнүн статистикасы 
(1965-жылы басылган К. К. Юдахиндин «Кыргызча-орусча сөздүгү» 

боюнча) 
4-таблица 

 
арип ар. ар.-ир. ар.-кирг.      арип ар. ар.-ир. ар.-кирг. 

б 145 21 200 п 6 1 13 

а 47 4 47 р 3 – – 

в 6 
– 

2 с 71 8 83 

г 2 
 
– 

 
– т 65 7 58 

д 33 10 66 У 24 
– 

23 

е 
– – – 

Y 13 
 
– 3 

ё 
– – – 

Ф 2 
– 

 
– 

ж 45 4 55 X 5 – – 

3 
 
33 2 21 ц 

 
– 

 
– 

 
– 

и 
 
31 6 10 ч 

– – – 

й – – – ш 31 3 29 

к 149 19 234 щ 
 
– 

 
– 

 
– 

л 8 
– 

2 
ъ – – – 

м 127 13 98 ы 49 3 71 

н 36 1 41 ь 
– 

– 
– 

ң 
– – – э 7 

1 
38 

о 
 
15 

 
8 ю 

– – – 

ө 4 – 14 я – – 
1 

    
= 958 103 1115 

 
 
ар. сөздөрү – 958; ар.-ир. сөздөрү–103; ар.-кирг. сөздөрү – 1115; бардыгы – 2177 

сөз. 
 
Араб сөздөрүнө кыргыздын курандылары көп жалганат; ар.-ир. сөздөрү иран 

тилдеринен даяр түрүндө алынган болуу керек. 
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Орус тилинен алынган сөздөрдүн статистикасы 
(1965-жылы басылган К. К. Юдахиндин «Кыргызча-орусча сөздүгү» боюнча 

5-таблица 
 

арип КРС өзгөрт. уңгу түр. мүчөлө.      баары   % менен 

а 3026 32 192 76 300 9,90 
б 3439 98   76 27 201 5,85 
в      78    1   54   9   64 82 
г   250 12   84 25 121 48,4 
д 1354 30 107 26 163 12,64 
е        6 –     6 –     6 100 
ё        2 –    2 –     2 100 
ж 2989 21  11  3   35 11,75 
3    472 24  39 12   75 15,09 
и    662 13  57 36 106 16,05 
й         5 –     2 1     3     60 
к 7205 88 303 87 478      66 
л   204    2   77 28 107   52,5 
м 1890 42 161 64 267   14,2 
н   468 21   47 22   90   19,6 
о   951 26   68 30 124 13,05 
Ө   561    2   – –     2  

п   734 92 244 86 422  

р   255 10 143 69 222  

с 2512 69 184 88 340  

т 3859 31 111 50 192 4,99 
У    741 14 20   8   42 6,67 
Ү    405 14 –   –   14 3,46 
ф    151    2 ПО 36 148 90,5 
X      58   – 27 12   39 67,2 
Ц      31    – 23   8   31  100 
ч 2312 36 9   1   46 1,97 
ш 1154 22 55 18   95 8,26 
щ         4   – 4 –     4  100 
ы    726 38 – –   38 5,25 
э    968   1 92 41 134 13,8 
ю       15   1 10   4   15  100 
я       18   1   7   1     9    50 

=          37511        742      2324 869 3935 
 

% 100%      1,98%      6,21%      2,33%       10,52% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Орус тилине алынган сөздөрдүн статистикасы 
(К. К. Юдахин 1940-жылы басылган «Кыргызча-орусча сөздүгү» боюнча) 

5-таблица 
 

арип КРС өзгөрт. уңгу түр. мүчөлө. баары % менен 

а 1952 49 64 20 133 6,73 
б 2234 91 41 20 152 6,8 
в     23   4 16 1   21 91,2 
г     52 11 22 5   38 73,2 
F          7   1 – –      I 14,35 
Д  804 29 37 8   74 9,19 
е    – – – – – – 
ё    – – –  * –   

ж 2768 11 . ,   11 0,39 
ж        4 – –   4     4 100 
3    289 13   22 10   45 16,3 
и    401 14   28 13   55         13,75 
й        8   2      3   –     5 62,5 
к 1778 50 108 21 179         10,03 
Ң 2880 22 –   6   28 9,69 
Л      72   1 20 –   21 30,4 
м 1104 28 69 18 115 10,4 
н    224   5 10    1   16 7,14 
ң – – – – – – 

о 596 12 20   8   40 6,69 
ө 381   2 – –     2 0,53 
п 274 27 83   8 118         43,06 
р    80 13 34 16   63 78,8 
с 1496 40 66 11 117 8,85 
т 2493 26 44 16   86 3,45 
У 503   6   6   2   14 2,78 
у 230   6    2     8 3,49 
Ф 64   5 39 18   62 96,9 
X 24   1 15   6   22 91,5 
Ц – – – – – – 

ч 1378 20 
 

1 21 1,54 
ш 1492 11 16 6 33 2,15 
Щ – –   – –   
ы 444 30 – – 30 6,59 
э 
ю 
я 

602 1 18 7 26 4,32 

8 24862 531 224 785 1540 6,16 

% 10О% 2,13% 0,9%      3,14% 6,16% 
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