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Макалада X.Карасаевдин "Манас" эпосу боюнча түзүлгөн “Камус наама” 

сөздүгүндөгү дан өсүмдүктөрүнө байланышкан атоолорго сареп салынды. Изилдөөгө 

алынган сөздөрдүн ошол кездеги жана бүгүнкү күндөгү этимологиясын ачып берүүгө 
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В статье анализируются термины, относящиеся к злакам в словаре «Камус 

наама» по мотивам эпоса X. Карасаева «Манас». Предпринимались попытки 

раскрыть этимологию слов, изучаемых в то время и сегодня.  
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The article analyzes the terms related to cereals in the dictionary "Kamus Naama" 

based on the epic of Kh. Karasaev "Manas". Attempts were made to uncover the etymology of 

words studied at that time and today.  
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Кыргыз эли эзелтен бери өз эмгеги менен күн көрүшүп, табият менен тыгыз 

байланышта жашап келишкен. Бул өзгөчөлүктөр Х.Карасаевдин 1990-жылы жарык 
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көргөн “Камус наама” (“Манас” сөздүгү) китебинде да кенен баяндалган. Сөздүктө 

“Манас” эпосундагы дыйканчылыкка байланышкан сөздөрдүн эпосто колдонулган 

варианттары жана алардын этимологиясына да талдоо жүргүзүлгөн. Х.Карасаев өзүнүн 

эмгегинде  курал-жабдык, жер-суу аттары, дыйканчылыкка байланышкан атоолор, 

айбанаттардын аталыштарынын кээ бирлерин талдоого алып, мисалдарды кошо берген. 

Биз бул ишибизде сөздүктө берилген кыргыз элинин кесиптик өнөрүнүн бир тармагы 

болгон дыйканчылык лексикасы, анын ичинен дан өсүмдүктөрүнө байланыштуу 

сөздөргө токтолмокчубуз. Себеби, кыргыз эли колдонуп келген дан өсүмдүктөрүнүн 

төркүнүн талдоо, сөздүктө берилген маалыматтардын бүгүнкү күндөгү кыргыз тил 

илиминдеги орду  маанилүү деп эсептейбиз.  Сөздүктө дыйканчылык сөздөрүнүн 

көпчүлүгү  араб, фарс тилдеринен келген деген маалыматтар берилет. Бүгүнкү күндөгү 

этимологиялык көз караштар ал атоолордун көпчүлүгүн кайра талдоого алууну талап 

кылууда. Теманын  актуалдуулугу да ушунда деп эсептейбиз. 

Биз, сөздүктө берилген дан өсүмдүктөрүнө байланыштуу сөздөрдүн ошол кездеги 

жана бүгүнкү күндөгү этимологиясына кылдат токтолмокчубуз. Мисалы, сөздүктө 

берилген абуз, барик, дан, жубар, келде, кепсен, күрүч, муркап   сыяктуу атоолор 

бүгүнкү күндө кээ бирлери колдонулуп, айрымдары унутта калган учурлар кездешет. 

Мына ошонун негизинде сөздүктөгү дан өсүмдүктөрүнө байланыштуу атоолорду ар 

бирине лексикалык жана этимологиялык талдоо жүргүзмөкчүбүз. 

Х.Карасаевдин сөздүгүндө: 

Аягы барып ал суунун 

Абуз болгон көл экен.  

“Абуз” – арабдын  “хавус” деген сөзүнөн, көлмө, тосмо, суу. Кудук маанисинде да 

колдонулат [1]. Ал эми түркологияда изилденген бүгүнкү көз караш боюнча “хавус” 

(havuz) сөзү араб тилинин       уңгусунан алынып,      حوض "көлчүк, кудук, 

цистерна" маанисинде колдонулууда [2]. Башка түрк тилдеринде да хавуз, сарныч, суу 

сыркынтысы маанилеринде колдунулуп келет. Кыргыз тилинин түшүндүрмө 

сөздүгүндө абуз - кол менен жасалган көлчө (бассейн) деп берилген [3] 

Агып сууга өлөрдө, 

Алтын барик чынарга 

Өзүм жетип калыпмын.  

“Барик” – фарсы сөзү, жалбырак, жапырак. “Чынар” – фарсыча тоо тереги [1]. 

Өсүмдүктөрдүн бутактарында жана шактарында жайгашкан бариги (барик) деген 

бөлүгү болот. Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүндө барик - жалбырак-бүчүрлөрү 

ичке майда бутактар, майда бутактары менен бирге тургандагы жалбырак бүчүрлөр деп 

түшүлдүрүлүп, андан сырткары бариктүү сөзү диалектилик мүнөздөгү атоо деп 

берилген. [3]. Ал эми К.К.Юдахиндин сөздүгүндө болсо мындайча каралат: барик ир. 

мелкие веточки; баригине бүр байлап, бак-дарак өстү буралып (фольк.) На веточках 

появились почки, деревья выросли красиво [4]. Бәрк - бүртүк байлагандан кийин 

кичинекей жалбыракчалар пайда болот. Алар күндөн-күнгө чоңоюп, чынар дарагынын 

жалбырагы сыяктуу чоң-чоң болуп кетет. Мунун жогору жакта айтылгандай, дагы бир 

аталышы жалбырак. Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүндө жана адабий тилде барк 

(бәрк) сөзүнүн синоними катары каралат. Өсүмдүктөрдүн абадан азыктануу жана газ 

алмашуу функциясын аткара турган, түрдүүчө формадагы, көбүнчө көгөргөн түстөгү 

органы. Теректин жалбырагы [3. 435-б.]. К.К.Юдахиндин сөздүгүндө: жалбырак лист 

(растения); жалбырак тапускать листья, покрываться листвой, одеваться листвой, деген 

котормолору бар [4. 220-б.]. Түрк тилинде кыргыз тилине жакын yaprak деген формада 

колдонулат. Yaprak (жалбырак), üzüm y pr ğı (жүзүмдүн жалбырагы), y pr k hışırtısı 

(жалбырактардын үнү),  ğ çl rın y pr kl rı (дарактардын жалбырактары), bitki y pr ğı 

(өсүмдүк жалбырагы) деген мисалдарды келтирүүгө болот [5].  Эски түрк тилинде 

y pır/y lbır (rüzgarda titreşmek- шамалда титирөө) формаларында колдонулуп, кийинки 
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жылдарда тыбыштык өзгөрүүлөргө учураган y purg k/y pırg k формалары берилген 

[2]. Бул формалар түрк тилиндеги y pr k/y pr ğı варианттарына аябай жакын келет. 

Алтын казып, дан айдап, 

Алтайга келип турабыз. 

“Дан” – фарсынын “нан” деген сөзүнөн. Бул тексте –аштык, эгин маанисинде [1].  

Дан - өсүмдүктөрүнүн уругу. 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, сорго жана башка) болот. Бирок, автордун 

“Өздөштүрүлгөн сөздөр” сөздүгүндө дан иран тилинен кабыл алынган деп берилип [6], 

ал эми “Камус наама” сөздүгүндө фарс тилинен алынган деген көз карашты берген, 

Х.Карасаевдин эки сөздүгүндөгү билдирүүлөргө таянып, иран-фарсы тилдеринин 

тектеш тилдер экендигине  ынанабыз. 

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 

[3], К.К.Юдахин дан сөзүнүн иран тилинен келип киргендигин белгилейт [4].  

Жубар менен жуулган, 

Жибектен боо багыпмын. 

“Жубар” –арабдын “жагдар” деген сөзүнөн, агын суу, таза суу [1]. Дан өсүмдүктөрүнүн 

ичинен шалыны (күрүчтү) өстүрүүдө, палдардын ичинде толтурулган суулар тунарып, 

таза болуп калат. Себеби, суулар бир палдан, экинчи палга агын суу катары куюлуп 

түшөт. Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүндө да [3], К.К.Юдахиндин эмгегинде да 

[4] жубар сөзү аппак, тунук, таза маанисинде чечмеленет. 

Буудайык кандын Музбурчак 

Күрүчүн күздүк айдаган, 

Күрөшкөндө душмандын, 

Келдесин кесип жайлаган.  

“Келде” –фарсынын сөзү, баш [1].  

Келде сөзү К.К.Юдахиндин сөздүгүндө иран тилинен келгендиги жазылган. Ир. 1. 

Южн. [кәллә] (в эпосе) голова; кыпчакты өжөр деп уккам – кеспесе, болду, келдеми 

фольк я слышал, что кыпчаки мстительны; хорошо, если они не отрежут мне голову [4]. 

Дан өсүмдүктөрүнө байланыштуу баш сөзү буудайдын башы, апранын башы, шалынын 

башы деп, даны деген сөзгө синоним катары колдонулуп келет. Демек, келде сөзү 

кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүндө диалектилик сөз катары берилип, баш [3] 

дегенди түшүндүргөнү менен азыркы учурда колдонуудан чыгып калгандыгын 

байкасак болот. 

Аккула деп кепсенди, 

Арбын берген мол кылып. 

“Кефсан” –фарсы сөзү, бир нече мааниде. 1) Илгери заманда дин башчыларына, 

усталарга кароолчуларга, малчыларга эгин түрүндө берилген төлөм. 2) Кырманда 

кызылданган эгинден колунда жокторго берилген үлүш. 3) Кызылдаган эгинден 

кошуналарга берилген анча-мынча эгин [1]. Кепсен - өткөн доорлордо Орто Азиядагы 

дыйканчылык өнүккөн жерлериндеги чаап алынган, жыйналган эгиндин түшүмүнөн 

алынуучу салыктын бир түрү; кызылдоо учурунда саламдашып келген айрым 

кишилерге, тууган-туушкандарга кырмандан ырымдалып берилген эгин. Эгин 

басылып, кызыл сапырылып, чечкор өткөрүлүп, капка саларда же ороого куярдан 

мурун эгин басууга, эгин сапырууга жардамдашкан же ошол учурда кырманга келген 

аксакалдарга, балдарга кырман ээси бир күрөк, бир табак, бир калбыр же бир чака 

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D1%81%D2%AF%D0%BC%D0%B4%D2%AF%D0%BA%D1%82%D3%A9%D1%80
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%BA
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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кызыл салып берген. Ошол жердеги жетим-жесирлер атайы эле кепсен алуу үчүн 

«кырман толсун» деген алкоосун айтып барышканда да кырман ээси бир аздап ырым 

кылган. Айрым учурда кырман ээси чечкор жасап, айыл аксакалдарын, аттуу-баштуу 

кишилерди чакырган. Тамак ичилип бата айтылгандан кийин аларга кызылдын 

көлөмүнө жараша кепсен таратылып берилген. Кыргыз тилинин түшүндүрмө 

сөздүгүндө бул кепсен эскирген сөз катары белгиленип [3], бул атоонун дагы бир 

түшүнүгү катары кала/гала сөзү колдонулат. Кыргыз тилинин дыйканчылык 

лексикасына байланышкан айрым сөздөрдүн курамында кала/гала сөзү кездешип 

жүрөт. Сөздүн маанисин чечмелей турган болсок, дыйканчылыктын түшүмүн 

буудайды ун кылып тартууда, шалы актоодо, тарууну тартканда, зыгыр, күн караманы, 

сафлерду май кылып чыгарганда иштеткен акысы үчүн акча албастан түшүмдүн 

энчисинен натуралай алынуучу төлөм акысы аталат. Аймактык өзгөчөлүктөргө жараша 

кала/гала варианттарда колдонулат.  

К.К.Юдахиндин сөздүгүндө кепсен варианты катталып, иран тилинен кирген сөз 

деп орусчага мындай которгон: вознаграждение местной администрации зерном с тока; 

подарок зерном с тока; кепсенде -собирать кепсен деп берилген [4]. Бирок так мааниси 

чечмеленбей калган деген ойдобуз. М.Кашгаринин сөздүгүндө ымга - салык жыйноочу 

кызматкер деген мааниси катталган [7]. 

Тиши актаган күрүчтөй, 

Он шоошагы, сыпаты 

Сымга тарткан күмүштөй. 

“Сым” – фарсы сөзү, темир жип. “Сыпат” – араб сөзү, көркү, заттын ички касиети. 

“Сым” – тилибизде зым болуп да колдонулат. “Күрүч” – фарсы тилинде –“Гүринж” 

болуп айтылат. Дан эгиндин бир түрү. “Шоошак” колдун салалары. Тилибизде шакшак 

болуп да айтылат. [1]. 

Шалынын кайрадан иштетилген сырьесу күрүч деп аталат. Күрүчтүн составында 

88% крахмал, 6,8% белок, 0,5% май, 0,5% кант бар. Ал аш болумдуу, сиӊимдүү, 

даамдуу жана жогорку калориялуу. Акшагынан түрдүү тамактар, данынан спирт, пиво, 

крахмал, бозо алынат. Шалынын саманынан мыкты кагаз, аркан-жип, баштык, калпак, 

бут кийим жана башкалар жасалат. Улпагы жакшы тоют. Андан медицинада 

колдонулуучу сапаттуу май чыгарылат. Айрым илимпоздордун пикирине караганда, 

шалы мындан миӊ нече жыл мурда Индияда пайда болгон. Ал АКШда 17-кылымдан 

баштап өстүрүлө баштаган. СССРдин территориясында – Закафказьеде жаан Орто 

Азияда биздин заманга чейинки 3-2 кылымдарда айдалган. Күрүч Түндүк кавказда, 

Төмөнкү Волга боюнда, Краснодар, Примор крайында, Украинада, Өзбекстанда, 

Кыргызтанда (анын ичинен Түштүк Кыргызстанда) жана башка жерлерде эгилет [8]. 

Азыр деле кыргыз тилинин лексикалык составында шалы деген сөз өтө эле аз жолугуп, 

дыйканчылыктын бул түрүн адабий тилде күрүч өстүрүү, күрүч айдоо деп жаӊылыш 

болсо да жазып, окуп келе жатабыз. 

Чынында күрүчтү өндүрүүдө жерге күрүч себилбей шалы себилет да, шалы 

бышып, аны оруп-жыйып алгандан кийин атайын актап, кылкан кабыгынан ажыратып, 

анан күрүч алынат. Ошол себептен кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүндө күрүч сөзү 

– шалы, шалынын даны [9] деп түшүндүрүлгөндүгүн баса белгилейбиз.  

Качкан жоосу курусун, 

Алып жүрөт кыргыздар, 

Ээси жок аттарын. 

Бүтүрүп алып жумушун, 

Муркапты көздөй бет алып, 

Каны Шоорук салыптыр. 

“Муркап” – фарсы сөзүнөн, “мург” – куш, “об” – суу [1]. Бул сөз азыркы учурда 

эл оозунда мурап деп айтылып, эгин талаасында суу бөлүштүргөн киши деген маанини 
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туюндурат. Бул сөздүн тажик тилинен келгендигин анын экинчи компонентинен даана 

байкоого болот: мурап> ап.тажик тилинде об (ап) суу дегенди билдирет. Биз бул 

атоонун мындайча маанисин да каттадык: көк башы - дыйканчылык аймактарындагы 

эгиндер үчүн сугат мезгилинде суу бөлүштүрүп, сугатты тейлөөчү адам. Мурап сөзүнө 

синоним катары көк башы сөзү биринчи ирет Э.Хурибаеванын изилдөөсүндө 

белгиленген жана ынанымдуу далилденген [10]. Кыргыздар толук отурукташып, эгин 

жана башка маданий өсүмдүктөрдү айдагандан баштап суу бөлүштүрүү жана аны 

тейлөө зарылчылыгы пайда болгон. Элибизде эгин менен чөп жалпы жонунан «көк» 

деп аталгандыктан, «көк башы» деп аталып калышы толук мүмкүн. Көк башы «мурап» 

(фарсча суу башчысы) деп да аталат. Эл арасында «эл башы болгуча, суу башы бол» 

деген лакап кеп бар. Айрым илимий иликтөөлөрдө мурап  сөзү суучу, сугатчы 

сөздөрүнүн эле синоними катары түшүндүрүлгөн. Мурап бардык эле эгин-тигинге, 

техникалык өсүмдүктөргө, бакдарактарга суу жеткирүүнү көзөмөлдөөчү кызматчы, 

орус тилиндеги гидротехник кызматына окшоп кетет. Анткени бул адис же жооптуу 

адам каналдардан сууну эгин аянттарын чейин камсыздаган, себеби адамдар сугат 

учурунда өз эгиндерине, огороддоруна да пайдаланышкандыктан, мурап аларга саат-

сааты менен белгиленген учурда гана пайдаланууну көзөмөлгө алган. Кыргызча-орусча 

сөздүктө араб, иран тилдеринен кирген сөз (мираб) катары берилет [4]. Бул сөздү түрк 

тилинин сөздүк корунан тапкан жокпуз, бирок оозеки кепте ırg t деп кайрылышарына 

күбө болдук. Irgat сөзү грек тилинин ergátēs εργάτης işçi, amele, özellikle toprak işçisi 

(ишчи, жумушчу, өзгөчө топурак менен иштеген адам) деген сөзүнөн алынган. Бирок 

түрк тилине келгенде мааниси өзгөрүп, сууну көзөмөлдөгөн адамга карата айтылып 

калганын байкоого болот. Ал эми М.Кашгаринин сөздүгүндө тузун деп катталып, суу 

бөлүштүрүүчү, суу башы, мурап деген түшүнүк берилген [7]. 

Жыйынтыктап айтканда, бул макалада Х.Карасаевдин «Камус наама» (“Манас” 

эпосу боюнча) сөздүгүндө берилген дан өсүмдүктөрүнө байланыштуу жогорудагы 

сөздөрдүн ошол кездеги жана бүгүнкү күндөгү этимологиясын ачып берүүгө аракет 

жасалды.  
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