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К.КАРАСАЕВ – ЛЕКСИКОГРАФ



Орусча-кыргызча сөздүк. К.Карасаев – сѳздүк түзүү ишине
негиз салган окумуштуулардын бири. Ал И.А.Батманов
менен бирге кыргыздардын сѳздүк жаатындагы туңгуч
эмгеги – «Орусча-кыргызча сѳздүктү» (1938) түзгөн. Ушул
эле сөздүк К.Карасаев, Ж.Шүкүров, К.Юдахин тарабынан
1944-жылы түзүлүп, анда 40 миң сөз камтылган.
К.Карасаев 1957-жылы жарык көргөн «Орусча-кыргызча
сѳздүктү» (51 миң сөз) түзүүгө катышкан. Бул сөздүктө орус
адабий тилинин күндөлүк карым-катнашууга зарыл болгон
лексикону жана алардын кыргызча эквиваленти берилген.
Аталган сөздүк 2000-жылы кайрадан басылып чыккан.



ОРФОГРАФИЯЛЫК 
СӨЗДҮК

• 1938-жылы коллектив тарабынан түзүлгөн
“Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү” (5
миңден ашуун сөз) латын тамгасында жарык
көргөн, 1942-жылы бул сөздүк (7 миң сөз) орус
графикасынын негизинде М.И.Богданова
тарабынан кайра түзүлгөн. 1956-жылы К.Карасаев
жана Ю.Яншансин тарабынан иштелип чыгып, ага
11 миң сөз кирген.

• 1966-жылы К.Карасаев 1953-жылы жарык көргөн
кыргыз орфографиясынын эрежелерине
ылайыктап “Орфографиялык сөздүктү” (60 миң
сөз) иштеп чыккан, анда морфологиялык,
фонетикалык, тарыхый принциптер негизге
алынган. Аталган сөздүк кийинки мезгилде пайда
болгон жаңы сөздөр менен толукталып, 1983-
жылы кайрадан басылып чыккан.

• К.Карасаевдин “Кыргыз тилинин орфографиялык
сөздүгү” 2009-жылы толукталып (80 000 сөз)
жарык көргөн. Ал “Кыргыз тилинин жазуу
эрежелеринин” (соңку редакциянын) базасында
(2009) басылып чыккан.

•



“Орфографиялык сөздүктө” сөздөрдүн уңгуларынын (негиздерин)
жазылышы морфологиялык принципке негизделген. Мисалы: Түз –
түзсө (түссө эмес), түзчү (1983:471), туз - тузсуз (туссуз эмес) (466), каз –
казса (касса эмес), казчы (216), күчтө (куштө эмес), күчтөн, күчтөндүр,
күчтөндүрүү, күчтөнт, күчтөнттү, күчтөө, күчтүү, күчтүүрөөк (303) ж.б.
Сөз мүчөлөрүнүн жазылышында фонетикалык принциптер негиз болгон.
Мисалы: Көмөлдүрүк, көмөлдүрүккө, көмөлдүрүксүз, көмөлдүрүктөө,
көмөлдүрүктүү ж.б. (278), жоопкер, жоопкердик, жоопкерлик,
жоопкерсиздик, жоопкерсиздикке, жоопсуз, жоопсуздук, жоопсуздукка
ж.б. (181), көр, көргөз, көргөзмө, көркөө, көркоолук, көркөөлукка ж.б.

(281).
Орус тили же ал аркылуу башка тилдерден кабыл алынган сөздөр
тарыхый принципке негизделген. Мисалы: линза, лингафон, лимфа,
лимузин, лицей, логистика, лифт, лицензия (322), лозунг, лорд, ломбард,
лотос, лоторея (323.), интернет, интервью, интернационал, интерьер,
информация, инфляция, инфраструктура, ипотека (208), калька,
калькулятор, калььций, камертон, камера, камин (226-227) ж.б.



• Сөздүктө айрым орус тилинен кабыл алынган сөздөр кыргыз тилинин

түзүлүшүнө ылайыкталып, өзгөрүүгө учураган түрүндө да, орус
тилиндегидей түрдө да берилген. Мисалы: бөлкө, булка (104),
керебет, кровать (249), нөль, ноль (356), самоор, самовар (402).
Ошондой эле орус тилинен кирген айрым сөздөр кыргыз тилинин
өзгөчөлүгүнө ылайыкташып, тыбыштык жактан өзгөрүүгө учураган
калыбында берилген. Мисалы: ашмушке (ашмүшкө эмес) (68),
каамыт (21). Сөздүктө архаизм, историзм сөздөр да камтылган.
Алардан кийин эск. (эскирген сөздөр) же фольк. деген белги коюлат.
Мисалы: Өкүлдө (өкүмсүн) фольк. (373), cүңгү1 (найза; суңгу эмес)
фольк. (426), сынып (класс) эск.(429), паңсат (мансап) эск. (381),
журналчы, эск. (187), бек1 (титул) беги, бекке, бек2 (бекем) бек айт
(89), бекет (почта станциясы) эск., бекетчи эск., бекзаада эск.,
бекзаадалык эск., бекзат эск., бекзаада эск.(89), соот эск. (аскер
кийими) эск. (415).



Сөздүктө сөздөрдүн лексикалык мааниси сыпатталып берилбейт, бирок
омонимдерди айырмалоо үчүн алардын ар бири цифра аркылуу
берилет. Мисалы: сүз1 (мүйүз менен), сүз2 (бозону), сүз3 (чабак ур), сүз4

(көздү) (424), сээр1 (бирдик, салмак) эск., сээр2 (сыйкыр), сээр3 сээр салуу
(көңүл буруу) (430), көөлө1-(көө сыйпоо), көөлө2-(талканды), көөлө3-
(отту) (280), жыш1 (коюу, калың), жыш2-(жышы) (195), журтташ1 сын а.,
журтташ2-; жут1 зат а., жут2 бот. жут буласы, жут3 жутту (187); Сөздүктө
диалектилик сөздөр белгиленет (диал.): суйсал (чач учтук) диал. (421),
сыйдыр (карта ойн.) диал. (428), палчы (төлгөчү) диал.(381), пакене
(жапыз; бакене эмес)диал. (381), пайтаба, байтаба диал., пайтеше
(керки) диал., пакса (бакса) диал.,пада (бада) диал.,падачы
(бадачы)диал. (380). Сөздүктө стилдик сапаттары жагынан өз ара
айырмаланган варианттардын нейтралдык сапаттагысы эч белги
коюлбастан берилген. Ал эми сүйлөшүү стилине тешелүүсүнө сүйл.
деген белги коюлуп, андан кийин анын туура варианты кашаанын ичинде
берилген. Мисалы: бекте (бекит) сүйл. (89), сомо1 сомодой жигит, сомо2

(болжолу, жыйынтыгы) сүйл., сомоло- сүйл., сомолоо сүйл.(414), чычым
(тентек) (528), эжей (эжеке) сүйл., эликте-1 (элик уула-) сүйл.(557) собол
(суроо) сүйл.(412.,



Сөздүктө омографтардын, омофондордун жазылышы, ошондой эле этиш
сөздөр негиз (сөз өзгөртүүчү мүчө уланбаган) түрүндө жана мамиле
категориясынын, кыймыл атоочтун мүчөлөрү уланган түрүндө берилген.
Жактама ат атоочтордун жекелик жана көптүк сандагы формалары, калган ат
атоочтордун сөз өзгөртүүчү, сөз жасоочу мүчөлөр уланбаган формалары
алфавиттик тартипте жайгашкан. Сөздүктө кыймыл атоочтун -оо, -уу, мүчөлөрү
менен кесипти билдирүүчү -чы мүчөсү аркылуу жасалуучу атоочтуктар
(айтуучу, жөнөөчү келүүчү) жана этиштин адат өткөн чагынын формалары
(атчу, жөнөчү, келчү) ажыратылып берилген. Тактоочтор берилген, ал эми
мейкиндик жөндөмөлөрүнүн формасында калыптанып калган тактоочтор
өздөрүнчө реестр сөз катары көрсөтүлгөн. Үнсүздөрдүн катар келиши жана
айтылышы менен жазылышындагы өзгөчөлүктөр көрсөтүлгөн. Жактама ат
атоочтордун жекелик жана көптүк сандагы формалары, калган ат атоочтордун
сөз өзгөртүүчү, сөз жасоочу мүчөлөр уланбаган формалары алфавиттик тартипте
жайгаштырылган (мен, биз, сен, сиз, сиздер, силер; ким эмне; канча, качан).
Сөздүктө тубаса, туунду жана кеңири колдонулган татаал сын атоочторго,
сапаттык сындын жай, салыштырма (көгүрөөк, кызылыраак, агыш, көгүлжүн,
көгүлтүр, саргыч, саргылт, кызгылтым), күчөтмө даражаларына (апаппак,
аппак, бопбоз, жапжашыл) кеңири орун берилет (19). Табыш тууранды жана
элестүү сөздөрдүн жазылышы, татаал сөздөрдүн жазылышы камтылган.
К.Карасаевдин “Орфографиялык сөздүгү” кыргыз тилинин лексикасын өз
мезгилине жараша толук камтып, далай муундар үчүн кызмат кылып келе жатат.



ӨЗДӨШТҮРҮЛГӨН 
СӨЗДӨР 

К.Карасаев - кыргыз тилинин лексикасына башка
тилдерден кирген сөздөрдү системалаштырып
тизмектеп, алардын тегин, маанилерин чечмелеп,
түшүндүрмөсүн берген алгачкы окумуштуу.
Карасаевдин “Өздөштүрүлгөн сөздүгүндө” (5 миңден
ашуун сөз) кыргыз тилине башка тилдерден (орус, араб,
иран, монгол, кытай ж.б.) кирген сөздөр камтылган.
Андагы өздөштүрүлгөн сөздөрдүн көпчүлүгүн араб-
иран сөздөрү түзөт, орус тилинен кирген сөздөр да
арбын, анда орус тили аркылуу башка тилдерден кирген
сөздөр да орун алган. Сөздөр алфавит тартибинде
берилип, ар бир сөздүн мааниси чечмеленгенден кийин,
сүйлөм же үзүндү түрүндө мисалдар келтирилип,
алардын авторлору көрсөтүлгөн, оозеки речтен алынган
сөздөр сүйл. (сүйлөө тилде) белгиленген.

“Сөздүктө” кыргыз тилинин тыбыштык мыйзам-
ченемдерине баш ийип, алгачкы тыбыштык составы түп
тамырынан бери өзгөрүп кеткен сөздөр ошол өзгөргөн
калыбында берилген.Мисалы: иранча: г(ы)л(ы)м –
кыргызча - илим; арабча: г(у)м(ы)р – кыргызча: өмүр,
монголчо: ганзага–кыргызча: канжыга, орусча: калоши -
кыргызча: галош, орусча: чугунка–кыргызча: чөөгүн ж.б.

“Өздөштүрүлгөн сөздөрдөгү” кыргыз тилине башка
тилдерден кирген сөздөрдү төмөнкүдөй топторго
бөлүштүрүлдү.



Араб тилинен өздөштүрүлгөн сөздөр:

• БАЯН II (ар.) жөнү жок даңаза, курулай сөз. Баяны жок сөз. Баяны жок
дүнүйө (63); ДҮНҮЙӨ (ар.) аалам, жаратылыш. Аптороюн сыдыртып,
Дүнүйө жүзүн чалчу эле (“Манас”) (100); ДЭЭР (ар.) ийкем, шык,
зарде, тууштук. Атаганат, Байымбетте да дээр бар сымал
(Ш.Бейшеналиев). Ургандан бала жаман болбойт, жакшы да болуп
кетпейт. Дээринде болсо, пнын көкүрөгүнө акыл салып бере
аласыңбы?(Ж.Медетов) (101); КААБА. КЕАБА (ар.) дин. Меке
шаарындагы мусулмандар сыйына турган мечит (анын ичинде ислам
динине чейин эле арабдар табынып келген кара таш бар. Бүткүл
мусулман элдер ошол кара ташка карап намаз окушат). Имарат
сапндыкча формасында салынган. Шор дайрадан өттүм дейт, Мекеи
кааба жеттим дейт... Мадалинин сөзүнө, Менин көөнүм ишенбейт
(Барпы) (128); КААДА (ар.) 1. салт, жосун, эреже.Карагай найза
карматып, Бирине бирин өлтүрткөн, Каадаң менен жерге кир
(Токтогул). 2. Адат, өнөкөт. Каада менен тай союп, атам мени
жөнөтсүн (Тоголок Молдо) (128) ж.б.



Иран тилинен өздөштүрүлгөн сөздөр:

БАРАБАР (ир.) бирдей, тең, бипбирдей. Эр элеси тирүүлүккө барабар

(К.Маликов) (58); БАЯН II (ир.) сыпаттоо, түшүндүрүү, жомоктоо.

Өзүндө жок башка мал, Баян кылып өтөлүк, Бул сөзүмө кулак сал

(Тоголок млдо) (63); БАЯНДАМА (ир.) доклад, түшүндүрмө.

Чогулушта чоң баяндама болду (“КМ”)(63); ДЫЙКАН (ир.) 1.

эгинчи,эгин айдоочу. Айдап алсын дыйкандар, Атып алсын мергендер

(Шырылдаң). 2. өтм. Акылман, акылдуу, кеменгер. Акылга дыйкан

Каныштын, Алда кандай сөзү бар, Кабарын угуп алыңар (“Манс”) (100);

КАЛ (ир.) мең. Көзүндө кара калы бар, Жүзүндө жаман заары бар

(“Манас”). Сакалдын көркү чалда бар, Сулуунун көркү калда бар

(Токтогул) (134); КОРСТОН (ир.) кубаныч, шат, курсант. Машине-

дүкөндү өзү ээрчитип келгенсип, бала корстон болуп калды

(Ч.Айтматов)(160); КҮРҮЧ (ир.) тазаланган, кабыгынан ажыратылган

шалы. Күрүчүн күздүк айдаган, , Күрөшкөндө душмандын, Келдесин

кесип чайнаган, Буудайык кандан Музбурчак (“Манас”). Күлүк чыгат

сыноого, Күрүч берип байласа (ылакап) (173); ж.б.



Араб-иран, иран-араб сөздөрүнөн 
бириккендер:

АЛДАЯР, АЛЛАЯР (ар.-ир.) кудай, алда,жардамчы. Алдаяр, балдар,
алдаяр, Акмак казы калжырар (Барпы). 2. Кулдугубуз бар (илгери
кандарга, башкаруучуларга карата айтылуучу сөз). Желдеттер Акай
мергенди эки жагынан сүйрөп келди да, : - Алдаяр таксыр, буйругуңуз
ордунда дешти (А.Токомбаев) (30); ДҮРДАНА (ар.-ир.)1. Бир бүртүк
бермет (асыл таш) (100); КАБАРДАР (ар.-ир.) жооп алган, ал-абалын
билген. Кабар берем өзүңө, Кабардар болгун сөзүмө (Тоголок Молдо)
(129); КАДЫРКЕЧ (ар.-ир.) сый билги, көңүлү жакын. Кабыланың бердим
аманат, Кадыркеч жеңе эсен бол (“Манас”) (130); КУШУБАК (ир.ар.)
Кубанычтуу, көңүлдүү, ыраазы. Кушубак бол, үкө жан! Кай бир чабыр
жылкылардын көтөрүм болоюн деп калганы болбосо, башкасы аман
(К.Жантөшов) (170); КУСАДАР (ар.-ир.) кусалуу. Курбулуу курак кайыңды,
Кулжалар оттон жайылды, Кусадар болуп сагындым, Курдашым жүргөн
айылды (Эл ырлары). Кайран бала чагымы кайра-кайра эстеп, катуу
кусадар болдум (С.Жигитов) (168)

• ж.б.



Орус тилинен кирген сөздөр:
БАГАЖНИК (ор.) автомобиль, велосипед, мотоциклдеги багаж коюла
турган орун, жай. Чемодан көтөргөн таксист багажникке тегеренди
(А.Саспаев) (52); БЫТИЕ (ор.) адамдын аң-сезиминин тышкары жашаган
объективдүү дүйнө; материя, жаратылыш (76); ВАРЕНЬЕ (ор.) түрдүү
жемиштен кант кошуп кайнатылып даярдалган тамак. Сумканын ичи
толтура картошка. Андан башка варенье жана туздалган козу карын дагы
бар (А.Стамов) (78); ВАХТЕР (ор.) мекемедеги күзөтчү (78); ВЕДОМСТВО
(ор.) мамлекеттик башкаруу тармагы жана аны тейлөөчү мекемелер
системасы. Шифер менен жабдылган алты тактай там, буларды темир
жол ведомствосу орноткон (Ч.Айтматов); ВЕДОМОСТЬ (ор.) белгилүү
маалыматтардын тизмеси (78); КӨПӨС, КӨПӨШ (ор. купец) 1. Менчик
соода ишканасынын ээси, соодагер. 2. өтм. бай, малдуу. Ассолоом
алекум, чоң көпөс - деди тамашага чалдырып (Ч.Айтматов) (163) ж.б.



Орус тили аркылуу башка тилдерден кирген 
сөздөр: 

БУХГАЛТЕР (ор. нем.) бухгалтерия боюнча адис (76); БЮРОКТРАТ (ор.-фр.) 1.
феодалдык жана капиталисттик коомдо жогорку чиновниктик администрациянын
өкүлү. 2. иштин формасын гана сактап, анын маанисине, маңызына көңүл
бурбаган адам, төрө. Жатып ичер жан-бактылардын беттерин ачышып,
бюрократтардын, аракечтердин кылык-жоруктарын ашкерелешти (“КМ”) (77);
БЮСТ (ор.-фр.) адамдын белден жогорку жагынын бир нерседен уютулган с үрөтү;
айкел. Эмчектеги жаш баласын кучагына ала, ага мээримдүү карап турган
келиндин бюсту (Ө.Даникеев)(77); ГЕОЛОГ (ор.) геология боюнча адис. Алардын
үч-төртөө геологдор экенин Сабыр дароо тааныды (К.Жусупов) (82); КАВАЛЕРИЯ
(ор.фр.) аттуу аскер, атчан кошуун (129); КАЛЕНДАРЬ (ор.-лат.) 1. Жылдын
ичиндеги күндөрдү эсептеп чыгаруу системасы. 2. Жылдын ичиндеги ды,
күндөрдү, айларды көрсөткөн таблица же китепче. Жазып жаткан ырынын,
“Жашасыны” азайды. Календарды карабай, Кадимки акын атанды (Б.Сарногоев)
(135); КОСМОС (ор.гр.) бүткүл аалам. Космоско жакын конушу, Кыргыз эл деген
дал ошо (Б.Сарногоев) (161); КОСМОНАВТ (ор.гр.) космос мейкиндигине учуучу
кораблди айдоочу адам. Юрий Гагарин - дүйнөдөгү биринчи космонавт (сүйл.)
(160) ж.б.



Кыргыз-монгол сөздөрүнөн бириккендер:

ЖАА (кырг.монг.) аткыч курал; саадак, жебе. Жамгырдай кылып жаа
тартып, Мөндүрдөй кылып ок атып (“Манас”) (101); ); КАЙРАН (кырг.-
монг. хайран) 1. Эсил, чиркин, артык. Аккула жандан кайранбы, Атабыз
Манас айткан сөз экен (“Манас”). Кайран өмүр жыйырма беш, Жашка
барар болсосчу, Кайран жанды кол менен, Жасап алар болсочу
(Токтогул). 2. өтм. кап! Аттигинай! Бах, кайран бала чак! – деди Сартбаев
(Т.Сыдыкбеков). Жаманга айткан кайран сөз (ылакап) (132); КӨКӨ ТЕҢИР
(кырг.монг.) көк – асман, теңир – кудай) жараткан кудай. Жараткан көк
теңирге миң-бир-эки ыраазы. Ыраазычылыгын көңүлүндө айтып отурган
чыгар (Ч.Айтматов). Өз дининче окунуп, Күн чыгышка бет алып, Көкө
теңир колдо деп, Батасын кылды чокунуп (“Манас”). Жалгызымдан
калган жалгыз туяк эле. О, Көкө теңир, атасынын топурагы муздасачы
(Т.Касымбеков). О, Көкө теңири, каягыңа жоголом? Жок, жоголбойм...
(Ш.Садыбакасов) (162); КӨКӨМӨРӨН (кырг.монг. көк - көк түс, мөрөн –
дарыя) көк суу (дарыянын аты). Көкөмөрөндүн суусун бойлоп жүрүп
отурдук (сүйл.) (162); УЛУТ (кырг-монг. улс) эл, калк, журт. Уктасам
кетпейт түшүмдөн, Улутум ушул топ кыргыз (Токтогул) (269); УЛАН II
(кырг-монг. тоо) 1. капчыгай, капчаал. 2. Тоо. Уландан соккон шамал таш
учурат (сүйл.) (269) ж.б.



Монгол, түрк-монгол сөздөрү: 

• АРАШАН (монг. аршан – булак) ждер астынан чыккан дарылык 
касиети бар бар жылуу суу Аралап жердин жүрөгүн, Оргуштап кайнат
арашан (А.Токомбаев). 1 өтм. өтө бышкан,эзиле бышкан эт. Арашан 
кайнатып бер (Барпы) (41); БОДО (монг. бод - чоң) ири кара мал. Бодо 
малдарын өзүнүн уланөушагы багат (А.Убукеев) (71);  ЗАҢГИ I (монг. 
заңги) бий катарындагы мансап. Агыязда ар кошкон Бери карай 
чубасын. Акалакчы, заңгиси, Азыгынан куурасын (“Манас”) (116); 
ДӨРБӨЛЖҮН (монг. төрт бурч; энчилүү атка айланган). Кегети менен 
Дөрбөлжүн, Теңтушум асыл көрбөдүм (эл ырлары). Ак-Талаа районун 
борборун Дөрбөлжүн дешет (“Чалкан”) (93); КУРУЛТАЙ (түрк-монг.) 
чоң мажилим, чогулуш (168) ж.б.



Кытай тилинен кирген сөздөр, кытай-дунган, 
кытай-иран сөздөрүнөн бириккендер:

ДҮРДҮН, ДУУДУН (кыт. дау - жибек, дуан ң - жалтырак) кыйтай
жибегинин мыкты түрү. Үстүнө кийгени кытайдын дүрдүнү (100); ДҮҢ
(кыт.дунг.) чогуу, бүт бойдон. Дүң соода. Дүң баа. Дүң түшүм (100); КҮҢ
(кыт.-ир.) түш.диал. 1. дудук, керең. 2.өтм. унчукпаган; кул аял. Илгери
залимдер кулак кести кул, унчукпаган күң жумшаган. Келин-кыз байга
күң болуп, Жигиттер байга кул болуп (О.Бөлөбалаев). Мурунку “жетим
Ажар, сетер Ажар” деген сөздөр эми “күң Ажр” деген сөз менен
алмашылат (К.Жантошов) (172); Ф

Өзбек тилинен кирген сөздөр: БАДАЛ. БЕДЕЛ (өзб.) өтм. түшт.диал.
эрден чыккан аялдан калыңдын эсеси катары эрине кайтарып берилүүчү
мал же пул (52); ЖЕМЖЕБИЛ (өзб.) өсүмдүктүн бир түрү (109); БАЧАЙЫ
(өзб.) түшт. диал. Жибек кездеменин бир түрү. Бачайы кийген боюңуз,
Маараке болсун тоююуюнуз (Эл ырлары)(62).



КАМУС НААМА
К.Карасаевдин “Камус наама” сөздүгүндө “Манас” эпосу
(манасчы Сагынбайдын варианты) пайдаланылып,
сөздүк жаңы ыкма менен түзүлгөн. Сөздүк эки бөлүктөн
турат. Биринчи бөлүгү - ачкыч. Мында башка тилдерден
кирген сөздөр алфавит тартиби боюнча
жайгаштырылган. Анын катарына сыйпырлар (сандар –
Г.Ж.) коюлган. Ошол сыйпырлар аркылуу негизги
бөлүктөн мисалдарды, анын маанилерин табууга болот.

"Камус наамада" араб, фарси, монгол, калмак, кытай,
дунган, уйгур, орус тилдеринен кыргыз тилине кирген
5000ден ашык сөз камтылган жана маанилери
чечмеленген. “Камус наамада” берилген араб
сөздөрүнүн түшүндүрүлүшү ошол Манаста колдонгон
мааниси боюнча берилген, көпчүлүк учурда түпкү
мааниси да айтылган. “Камус наамадагы” фарсы
сөздөрү да ушул эле тартипте берилген. Ал эми араб-
иран сөздөрүнөн бириккендери экиге ажыратылып,
маанилери түшүндүрүлгөн. Айрым учурларда кыргыз
сөздөрү менен бириккендери да кездешет.Сөздүктө
“Манас” эпосундагы курал-жабдыктарга, жер-суу
аттарына, кээ бир айбанаттарга кеңири түшүндүрмө
берилген. Сөздүктө “Манас” эпосунан 887 мисал
келтирилген.



Арстан Манас айкөлүң
Дүрбү салып жер көрдү

Манас
“Дүрбү” - фарсы тилинде эки сөздөн түзүлгөн. “Дүр” - алыскы, “баин” – аралык. Демек – алыскы нерсени 

краай турган. Ушл эле сөз турнабай болуръп да айтылат.
2                Аскердин алдын жапырып,

Жазайылды жаткырып.
Күлдүр маамй мылтыкты

Күркүрөтө аттырып
Манас

“Жазайыл” – фарсы тилинде - төөгө артып жүргөн замбирек, “Күлдүр мамай” – мылтыктын бир түрү 
дегенди түшүндүрөт. Өзбек, уйгур тилдеринде –мама калдырак – күндүн күркүрөгөнү. Демек - күндүн 

күркүрөгөнүндөй  мылтык. “Замбирек” фарсы сөзү, топ маанисинде (17-бет). 
........................................................

227             Абакеңиз Кошойго
Саламын айта салганы
Аликти Кошой алганы

Манас
“Салам” –араб сөзү, тынычтык деген мааниде.Тилибизге киргенде – учурашуу маанисин алган. “Алик” –

араб сөзү, “”Во-алейкуму-ссалам” деген сөздөрдөн кыскарган, сизге да тынычтык болсун деген мааниде. 
“Аба”- араб cөзү, чоң ата, аке маанисинде (72өбет).

228               Ыраазымын алдага, 
Бүгүн Алекем сөөгү табылды.

Манас
“Аллах” – араб сөзү, теңир, буйрук берүүчү, кудай. “Раазы” – көңүл жубанып калуу, араб сөзү (72).



463                Алкүрөңдү токуган,
Манжулардын алтымыш бурку илимин,

Алты жыл жатка окуган
Манас

“Илим” – араб сөзү, окуу, таалим, билим. “Бурку” – араб сөзү, түркүм, түрдүү. “Манжу” –
“Манжурия” деген сөз менен байланыштуу. 17-кылымда Кытайдын түндүк-чыгыш 

жагында жашаган. “Жад” – эс, көңүл. Жатка окуу – көңүлгө түйүп алуу, эстеп калуу (117).
..................................................

468               Кагаз ын оку, молдо деп,  
Эр Сыргак айтты мындай кеп.

Манас   
“Кагаз” - араб сөзү, жазуу түшө турган нерсе. Түбү – кытайдан келген. “Молдо” – араб 

сөзү, “Моулана” – деген сөздөн кыскарган. Сабаттуу адам, бала окутуучу, дин 
жөрөлгөлөрүн орундатуучу адам (118). 

.................................................
872                 Көрк сүлөөсүн бөрк кийген,

Когаладай ат минген
Манас

“Сүлөөсүн” – кыргыз-монгол сөзү, монголдо – «шилүүсүн» болуп айтылат. “Сүлөөсүн” -
колу-бутту барпайган бойлуу жырткычтын бтр түрү. Териси ө анча деле баалуу эмес. 
Карагайлуу черде жашайт. Түсү – көгүлтүр да саргыч да болот. Азыгы: коен, каракур, 

чычкан сыяктуулар. Кээде майда малга да катылат. Даракка чыга алат. Көбүнчө 
түнүчүндө жортот. Бир топ зыяндуу жырткыч. 4 – 5 күчүгү болот. Казак, өзбек, татар 

сүлөөсүн дейт. Орусча аты – рысь (197).



НАКЫЛ СӨЗДӨР 
Х.Карасаевдин «Накыл сөздөр» жыйнагынын биринчи китеби 1982-жылы,
экинчи китеби 1987-жылы жарык көргөн. Бул жыйнактарга – уламыш сөздөр,
үлгү сөздөр, макал-лакаптар ж.б. кирет. Жыйнакта накыл сөздөрдүн («атаңдын
абагайы беле», «койдон коңур», «көкөмөрөндүн суусу», «кедээри кеткен»,
«карик адам», «кубарыңдын акысы барбы», «Калдайдын уулу», «бака маңдабай
калган», «ооздон көк түтүн буроо», «оозунун чыгы курбаган» ж.б.) түпкү
чыгышы, алардын түз жана өтмө маанилери чечмелеген. Туруктуу сөз
айкаштары («ак төөнүн карды жарылуу» ж.б.) контекст менен тыгыз байланышта
каралган, алар түпкү маанисинен ажыратылбай ар бир сөзүн чечмеленип,
кайсы тилге таандык экендигин талданган.
К.Карасаевдин “Накыл сөздөрүн” Ч.Айтматов “Карасай сөздүк” деп атаган, ал
эне тилибиздин өзүнчө бир тарыхы болгон кол жазманы кызыгуу менен окуп
чыккандыгын айткан. Т.Сыдыкбеков кол жазма аркылуу накыл сөздөрдүн түпкү
чыгышын, түз жана өтмө маанилерин дааналап туюнуп алгандыгын кубануу
менен белгилеген. Казак окумуштуусу, академик Исмет Кенесбай аталган
сөздүктүн чыгыш эли үчүн чоң табылга экендигин баса көрсөткөн.



К.Карасаевдин кыргыз
лексикографиясын түптөөгө, өнүктүрүүгө
жана калыптандырууга кошкон салымы зор.
К.Карасаев – сөздүктөрдү түзүүгө чыйыр
салган, кыргыз лексикасынын корун
түптөгөн жана ирээтке келтирген,
системалаштырган, сөздөрдүн тегин
аныктап, маанилерин чечмелеп,
түшүндүрүп, аларды кыргыз тилинин бай-
факты материалдары менен талдап берген
чыгаан окумуштуу. Биздин оюбузча,
К.Карасаевдин эмгектеринин башка тектеш
тилдер үчүн да мааниси чоң. Мындан ары
залкар окумуштуу баштаган иштерди андан
ары улантуу – учурдагы окумуштуулардын
парзы демекчибиз.



Көңүл 
бурганыңыздарга 

рахмат !


