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Кыргыз тил илиминин түптөөчүсү, жазма адабиятыбыздын негиз салуучусу, 

акын-жазуучу, драматург, агартуучу, кыргыз алфавитин түзгөн тилчи-окумуштуу, 

коомдук ишмер, реформатор жана биринчи кыргыз профессору Касым Тыныстанов 

өзүнүн кыска, бирок нуска өмүрүндө кыргыз эли үчүн эбегейсиз эмгектерди жаратып 

кеткен. Анын эмгектери адабиятта (поэзия, проза, драма), илимий иште (кыргыз 

тилинин алиппесин, алфавитин түзүүдө, окуучулар, студенттер, окутуучулар үчүн 

окуу китептерин, терминдерди иштеп чыгууда), котормодо (орус ырларын кыргызчага 

которушу, “Манасты” орусчага которушу), педагогикалык жана коомдук иштерде 

ачык-айкын көрүнгөн.  

Касым Тыныстановдун кыргыз тили боюнча жарык көргөн китептери 

топтоштурулуп, алфавити А.Абдыкадырова тарабынан оодарылган «Алгачкы 

эмгектер» китеби учурунда сабаттуулукка үндөп, кыргыз тилин окутууда зор 

милдеттерди аткарган ошол китептер азыр да кошумча окуу курал жана тилибиздин 20-

30-жылдардагы абалынан кабар берген баа жеткис тарыхый материал болуп кызмат 

кыла алат.  

Кыргыз тил илиминин тамыр байлап өрчүшүнө Касым бөтөнчө жана кайталангыс 

эмгек сиңирген. Кыргыз лингвистикасынын анын колу алгач тийбеген теориялык, 

методикалык жана практикалык маселелери калбайт. Сөздүн түз маанисинде айтканда 

К.Тыныстанов кыргыз тил илиминин баштоочусу. Алгачкы жолу тематикалык 

терминдерди, аныктамаларды кыргызча туюнткан. Баарыбыз азыр жадыбалдай жаттап 

окуп жүргөн ээ, баяндооч, тактооч, этиш, сын атооч, ат атооч, жөндөмө, уңгу, мүчө, төл 

жана бөтөн сөз, атооч, илик, барыш, табыш, жатыш, чыгыш, тырмакча, сызыкча, үтүр, 

кош чекит, ж.б. көптөгөн сөздөрдү биринчи жолу ойлоп таап, кыргыздын илимий 

казынасына киргизип, канжаныбызга сиңирген [1]. 

Касым Тыныстановдун алгачкы китептеринде мал чарбачылыгынын сөздөрү гана 

эмес, дыйканчылыкка байланыштуу сөздөр абдан көп жолугат. Анын алгачкы эле 

эмгектеринде үрөн, урук, эгин, орок, орок сал, аӊыз, бир байла, дан, баба дыйкан, 

кызыл: буудайдын кызылы, кош: кош айдоо, шайман, калак, жалчы, кетмен, суу, 

тегирмен, жер, себүү, агроном, арпа, буудай, тырактыр, айры, сапыргыч, күрөк, 

пакта, ак буудай [2] деген сыяктуу жер иштетүүгө, дан өндүрүүгө байланыштуу 

кызыктуу тексттер, ырлар бар. Бул макалада ошол дыйканчылыкка байланыштуу 

сөздөрдүн айрымдарын изилдеп, талдап чыктык.  

Үрөн - жерди айдап даярдаганга чейин эле үрөндү даярдап коюшат. Дан 

өсүмдүктөрүн себүүгө даярдалган үрөн, урук, тукум деп айтыла берет. М. Кашгаринин 

сөздүгүндө булардын экинчиси, урук деген сөз катталган. Urug: Tane Tohumada «urug» 

denir; urug ekti [3]. Бул сөз, урук деген сөз уруу деген сөз менен тектеш сөз болуп 

саналат. Булардын биринчи бөлүгү азыркы кыргыз тилинде унутулуп калган. Экинчи 

бөлүгүн болсо -ук – -ык – -уу аз өнүмдүү сөз жасоочу (куранды) мүчө деп эсептөөгө 

болот. Урук (уrug) деген сөздүн түпкү уӊгусун профессор И. Абдувалиев далилдеп 

көрсөтүп жазган. «Ур [ur]: урук (ур + ук типа том + ук надколенная чашечка) семена; 

порода. Ср. монг. үр семя, семена; потомство» [4]. Бирок окумуштуу урук (urug) менен 

уруу деген бул эки сөздүн тегинде бир сөз болуп, экинчисиндеги куранды мүчөсүндөгү 

г – g тыбышы фонетикалык өнүгүү, өзгөрүүгө учурап, азыркы кыргыз тилинде созулма 

үндүү тыбыш болуп өзгөрүп -уу болуп калганын эске алган эмес.  

Хакас тилинде бул сөздүн сакталганы байыркы ур деген уӊгу сөздүн далили боло 

алат. Хакасча «урарга (ур) сыпать, ссыпать» [5]. Ошентип, биздин оюбузча ур: урук – 

дан өсүмдүгүнүн уругу, ур: урук – кийинки муундун жаралышы, мына ушулардын 

бардыгы байыркы замандарда бир эле сөз болгон. Ал эми уруу деген этноним 

маанилериндеги сөз мына ошол байыркы урук деген сөздөн метафораланган жаӊы өтмө 

маани болуш керек деп ойлойбуз. 
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Мезгил өтүп сөздөгү тыбыштардын өзгөрүп кетиши көбүнчө үндүү тыбыштарда 

болуп, байыркы уӊгу ур - үр болуп да өзгөргөн. Жогоруда монгол тилиндеги үр деген 

сөздүн келтирилгени буга далил болуп, урук менен үрөндүн түпкү уӊгусу бир (ур - үр) 

болуп саналат. 

Орок – дан эгиндерин, чөп, куурай ооруу үчүн темирден жарым ай сыяктанып, 

иймегирээк жасалган сабы бар эмгек куралы [6]. Бул курал дыйканчылыктын бардык 

түрлөрүндө кеӊири колдонулуп келет.  

Орок сал  – Илгери арпа же буудай бышып, орула турган кез келгенде орок 

чыкты деп орок салышчу. Машыккан орокчулар данын коротпой ыкчам орушчу. Арпа 

орок, буудай орок салыштырмалуу жыл мезгилинин да бир учурун, ошол дан өсүмдүгү 

бышкан учурду түшүндүрөт. 

Аӊыз – Айдалган эгиндин түшүмүн жыйнап алгандан кийинки орду [7].  

Каатчылык замандарда түшүмү жыйналып алынган аӊыздан адамдар машак терип 

оокат кылышкан. 

Дан – ирандын “нан” деген сөзүнөн алынып, бир тоголок буудай, арпа ж.б. 

эгиндин бир бүртүгү [8]. Ал-негизги азык, мал үчүн аралаш тоют, өнөр жай сырьѐсу. 

Дандан ун, акшак, нан, макарон жана кондитер азыктары жасалып, адамдын тамакка 

болгон керектөөсүн кыйла бөлүгүн канааттандырат. Дан малга жана куштарга сапаттуу 

тоют катары чоң роль ойнойт. Дан кабыксыз (буудай, кара буудай, жүгөрү) жана 

кабыктуу (арпа, сулу, таруу, күрүч ж.б.) болот. Кыргыз тилинин түшүндүрмө 

сөздүгүндө 1. Эгин, аштык. Арпа, буудай өсүмдүк, Даны сонун биздил эл (Осмонкул). 

Ортоктошуп дан айдап, Көксөөсүн көк жал басканы (“Манас”). 2. Эгиндин, куурай чөп 

өсүмдүктөрүнүн уругу, эгиндин кызылы. Даны толук жүгөрү. Жикинин даны. Кара 

куурайдын даны – деп эки мааниде түшүндүрүлсө [7], К.К.Юдахин дан сөзүнүн иран 

тилинен келип киргендигин белгилейт [9] 

Баба дыйкан - дыйканчылыкта мифтик кандайдыр кереметтүүлүк ишеним 

түшүнүгүнүн мааниси менен Баба Дыйкан деген сөз бар. Жерге дан өсүмдүктөрүнүн 

үрөнүн сепкеп киши (дыйкан) ишти «Менин колум эмес, Баба Дыйкандын колу», - деп 

баштап үрөн себет. Бул дандын жакшы өнүп чыгышын, түшүмдүн арбын болушун 

жараткандан тилегендик мааниси менен айтылган сөз. Татаал сөздүн эки 

компонентинин биринчиси араб, экинчиси иран тилдеринен өздөштүрүлүп алынган 

сөздөр. Баба деген компонент мында башка да бир нече сөздөрдө колдонулуп, 

байыркысы маанисин берет: баба тил, ата-баба. Мифтик айтылышта жаратуучусу, 

ээси (эгеси) мааниси менен Зеӊги баба, Үзөӊгү баба [10] деген сыяктуу сөздөрдө 

колдонулат. Мына ошолор сыяктуу болуп, Баба Дыйкан да дыйканчылыктын, жер 

иштетүүнүн жаратуучусу, колдоочусу катары элдин аң-сезимине сиңирилип калган. 

Кызыл: буудайдын кызылы - кырман жанчканда саманы бөлүнүп, астында дан 

өсүмдүгүнүн тазалана элек, топону менен аралаш кызылы калат. Кырманда самандан 

бөлүнүп алынган данды, адатта буудайды кызыл дейт. К. К Юдахин сөздүн бул 

маанисин өтмө маани деп каттаган [9]. 

Кош: кош айдоо - жаздын алды менен жер бир аз кургап ылайы тапка келгенде 

дагы бир жолу айдалат. Айдоо (айда – оо) деп илгери кош менен, кош өгүз менен 

жердин таарылышы айтылган. К. К. Юдахиндин сөздүгүндө жалгыз өгүз кош болбойт 

деген ылакап, кош чыкты, кош чыгар деген татаал сөздөр [9] катталып, кош деген 

сөздүн эскирген сөз экендиги байкалат. Ошону менен бирге эле ошол сөздүктө Таласта 

ат кош, түштүк диалектилеринде бир кош деп жыйырма сотыхтай жердин аталышы 

тарыхый сөз катары катталган. 

Трактор менен жер айдалганга чейин дыйканчылыкта жаз келгенде кош айдоо 

өзүнчө бир компания катары эсептелген. Кош чыкты, кош айдоо башталды деген 

сөздөр жашоонун уланышы, токчулуктун болушуна көрүлгөн даярдык сыяктуу 

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BA
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BF%D0%B0
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маанилер менен бирге мезгил көрүнүшүн да билдирген. Кош чыккан, кош айдоо 

башталган кез жаздын кап ортосу болуп саналат.  

Дан өсүмдүктөрүн айдап өстүрүп түшүм алууга өзгөчө көӊүл бөлүнгөн. Анткени 

бул өсүмдүктөрдүн түшүмү адамдын жашоосу үчүн биринчи азыгы болуп келген. Өтө 

байыркы замандарда адам баласынын жер иштетип, түшүм алуусу өтө төмөнкү 

деӊгээлде болгон. Анткени ал учурларда эмгек куралдары катары көбүнчө жыгачтын 

даяр сыныктары, бара-бара таш куралдар пайдаланылган. Бизге белгилүү болгон жер 

иштете турган күрөк, кетмен, буусун (соко, омоч-амач), тырмооч, мала деген сыяктуу 

эмгек куралдары, салыштырмалуу кийинки эле доорлордун табылгасы болуп саналат. 

Ал эми трактор, трактор тарткан соколор, сеялкалар акыркы эле эки кылымда адам 

акылынан ойлоп табылган эмгек куралдары болуп эсептелет. 

Кетмен - жазы миздүү жер казгыч курал, иран тилдеринен өздөштүрүлгөн сөз 

болуп саналат. [8] Кыргызда дыйкан дегенде кетмен көтөргөн кишини айтат, түшүнөт. 

Күз келип, жыйын-терим башталып иштин кызуу жүрүп калган мезгилин кызыл 

кетмен деп айтат. 

Тегирмен - илгерки замандардан бери эле адамзат дан өсүмдүктөрүн азык зат 

катары пайдалануу үчүн тегирменди иштетишкен. Кыргыздарда дайыма суу менен 

жүргүзүлгөн тегирмен, башкача айтканда, суу тегирмен пайдаланылып келген. 

Тегирмен деген сөздүн түпкү уӊгусу С. А. Давлетов айткандай тегир - тегер (тегерек 

деген сөздөгү) деген байланышма уӊгу болуш керек деп эсептейбиз [10]. Мына ушул 

байланышма уңгу деген Давлетовдун термининин маанисине таянып, профессор 

И. Абдувалиев тегирмен деген сөздүн түпкү тегинин тек - тег экенин монгол 

тилдериндеги тэг - ноль; колесо (маленькое) деген бир муунду уӊгу сөздү мисал 

кылып келтирип далилдеген [4]. 

Буудай – өтө таралган дан өсүмдүгү. Элде буудайдын айдалган, өстүрүлгөн 

мезгили боюнча жаздык буудай, күздүк буудай деген түрлөрү бар. Жаздык буудай 

жаздын алды менен себилип, күзүндө түшүмү алынат. Ал эми күздүк буудай күзүндө 

(өрөөндүү жерлерде кеч күздө) себилип, өнүп чыкканы кышы менен кардын астында 

калып, эрте жазда кар кетери менен өсүп чыгып, жайында бышып, түшүмү жыйналып 

алынат.  

Элде кара буудай деп өзүнчө бир башка дан өсүмдүгү колдонулат, муну орусчага 

рожь деп которушкан. Ал эми ак буудай деген сөз да айтылат, бирок бул өзүнчө дан же 

сорт эмес. Бир аз эмоциялык маани менен ак буудайдын наны, ак буудайдын уну деп 

айтылып калат. Бул учурда кандайдыр колунда бар адам, оокаттуу адам тууралуу кеп 

болгону туюлат. Бул сөз, буудай, алтай тилинен башка бардык түрк тилдеринде созулма 

үндүү тыбыш менен айтылбайт. Алтайча буудай, өзбекче буӻдой: бахори буӻдой, кузги 

буӻдой; түркчө bugday, казакча бидай, башкырча бойзай, хакасча пуgдай, тувача ак 

тараа, кызыл-тас деп айтылат. 

Айры - саманды, пахалды, чөптү жыйнаганга колдонулган шайман. Бул эмгек 

куралы кээ бир жерлерде бешилик деп да аталат. Бул аталыш беш салаалуу болгондон 

улам болуш керек. Бирок азыркы кездеги айрылардын бардыгы төрт эле салаалуу 

болот. Түштүктө кээ бир жерлерде паӊшак деп айтылат. Бул тажик тилиндеги панж – 

беш деген сөзүнөн алынган аталыш. Демек, бул куралдын иран элдеринде илгери беш 

салаалуусу колдонулган болуш керек, ал кыргыз тилине калькаланып бешилик деп 

аталган. Ошентип бул шаймандын бешилик деп аталышын калька жолу менен пайда 

болгон деп эсептейбиз. 

Күрөк - деген эмгек куралын да И. Абдувалиев туунду сөз деп карайт. «Күр 4 

[Kűr]: нечто, связанное с смещением чего-либо: күрө (күр+ө) сгребать лопатой; күрөк 

лопата» [4]. Муну туура болуш керек деп ойлойбуз. Күрөктүн темир күрөк, жыгач 

күрөк (бул кызылды кырманда сапырганда пайдаланылат), кол күрөк (кыска саптуу 

кичинекей күрөк) деген түрлөрү бар. Бул сөздөн от жакканда пайдаланылган 
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аташкүрөк (айрым жерлерде аташкерек болуп айтылып калган) деген буюмдун аты 

жаралган. Аташкүрөк отту козгойт, оттун күлүн алат. Иран тилдериндеги аташ 

кыргызча от деген сөз менен айкашып татаал болуп бириккен сөз жаралган. 

"...Арийне, кайсы бир өнүп-өрчүгөн адабий тилдин лексикалык казынасына бир-

эки жаңы сөз киргизиш кээде укмуш улуу калемгерлердин да колунан келе бербейт. 

Маселен, Лев Толстой жүз колтойгон томдон ашуун ар кыл мүнөздөгү тексттер жазса 

да, орус жазма речин жадагалса бир жаңы сөз менен байытпаптыр. Ал эми Федор 

Достоевский чыгармаларында өзү ойлоп тапкан көп эле жасалма сөздү колдонсо да 

алардын наяты үчөө гана орус интеллигенциясынын сөз байлыгына кошулуптур. Улуу 

жазуучу эне тилине үч сөз кошконуна аябай сыймыктанчу экен. Эгер ушул фактыларга 

салыштырып карасак, анда Касым эбегейсиз чоң эрдик жасаганын көрөбүз: ал кыргыз 

жазма тилине үч-төрт эмес, бир короо жаңы сөз тартуулаган. Алардын баары эне 

тилине өзүнөн-өзү жаралып калган төл сөздөрдөй кирип кетпедиби" – деп билдирген 

С.Жигитовдун айтканы буга далил [11]. 

Ошону менен бирге азыркы учурда таптакыр унутулуп калган, этнографиялык 

мааниси бир сөздөрдү да К.Тыныстанов окуу китептеринде колдонгон. Ор, орто 

дыйкан, «Орок мокосун, балам» [2] деп айтат анын дыйкан каарманы. Илгери арпа, 

буудай, таруу жана башка өсүмдүктөр бышканда дыйкандар орок чыкты, орок салуу, 

анан каалоо иретинде орок мокосун деп айтышкан. Орок мокосун дегени орок оруудан 

талба, оруп жаткан эгиниӊди аягын чыгар деген мааниде айтылган. Ал эми буудай (же 

арпа ж.б.) бышып, биринчи орула баштаганда орок чыкты же орок салуу деп 

айтышкан. Ошол бышыкчылык мезгилди да арпа орок, буудай орок, шалы орок деп 

аташкан кыргыздар. 

Баба дыйканды чакыруу, чеч союу, баштаӊ деп кандайдыр бир ишенимге, көӊүл 

ачууга байланыштуу этнографиялык маанилер да К.Тыныстановдун китептеринен 

жолугат. Баба дыйканды чакыруу [2] деген ишеним салты боюнча эгиндин түшүмү 

арбысын маанисинде болгон. Ал эми чеч союу [2] кырман көтөрөрдө улак союп элге 

берген салт болуп саналат. Баштаӊ [2] болсо үйдө кожоюн жок кезде үйдөгү кишинин 

теӊтуштары келип, бирдемелерин бышырып жеп кетүү салты. 

Ал эми дан өсүмдүктөрүнүн түрлөрү болгон арпа, буудай тууралуу К.Тыныстанов 

окуу китебинде балдар үчүн кызыктуу, кыска аӊгеме жараткан.  Арпанын кылканы 

узун-узун жабышкаак болот. Мына ушул өзгөчөлүктөрдү метафора ыгы менен өтмө 

мааниде колдонуп жараткан ошол аңгемени ушул жерге кетирүү ашыкча эмес. 

“арпа менен буудай 

– жүр, буудай, алтын өскөн жерге барып өсөлү – деди арпа. 

– мурутуң узун болгон менен, акылың кыска экен, арпам, биз емине үчүн алтынды 

издеб баралы, алтын бизге өзү келет – деди буудай.” (Китептеги жазылган 

орфографиясын сактадык) [2.]. 

Улуу ойчул К. Тыныстанов арпанын узун кылканын мурут деп өтмө маани менен 

атап, балдар кызыгып окуй турган аңгеме жазып, аны окуу китебине киргизген. 

Баарынан да окумуштуунун кыргыз тилинин фонетикасы, морфологиясы, 

синтаксиси тармагындагы табылгалары таң калтырат. Ал ар бир терминди, аталышты 

айтканга жеңил, кулакка жагымдуу кыргыздын төл сөздөрүнөн эле тандап алып, ал 

кездеги чала сабат элге түшүнүктүү тилдик эрежелер менен жоболорду жазганынан 

улам ал тубаса лингвисттик талантка ээ окумуштуу болгонуна толук ишенесиң [12]. 

Эмгектердеги мисалдарда көрүнүп тургандай кыргыз эли мал чарбачылык менен 

көчмөндүк маданиятын бекем карманып келгенине карабай, жер иштетүүнү да өтө 

байыркы замандарда эле өздөштүргөнүн, дыйканчылыкка байланыштуу сөздөр да 

кыргыз тилинин төл лексикасынын составында айтылып, байыркы катмарды, кыргыз 

тилинин лексикасынын басымдуу бөлүгүн түзүш керектигин баса белгилейбиз. 
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Анткени, Касым Тыныстановдун кийин жазылган тил үйрөтөр китептеринде да 

мына ушуларга окшогон сөздөр арбын кездешет. К.Тыныстановго кайрылганыбыздын 

себеби, ага чейин кыргыз тилиндеги китептер болгон эмес, кыргыз тилинин 

лексикасындагы сөздөр да алгач ирет китепке жазылып, алардын катарында кыргыз 

элинин дыйканчылыкты чагылдырган сөздөрүнүн байыртан бери эле айтылып келе 

жаткандыгын көрсөтөлү деген ойдо болдук. 
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