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Аннотация: Бул чакан илимий макалада профессор К.Тыныстановдун кыргыз 

терминологиясына тийгизген таасири, кыргыз тилинин фонетикалык, лексикалык, 

грамматикалык (морфология, синтаксис) терминдерин түзгөндүгү, кыргыз тилинин 

илимий теориялык жана практикалык маселелерин, бүгүнкү күндөгү ролун, маанисин 

аныктоого, ачып көрсөтүүгө аракеттер жасагандыгы тууралуу баяндалат.  

Аннотация: В данной статье повествуется о вкладе профессора К.Тыныстанова  

в кыргызскую терминологию о составлении фонетических, лексических, грамматических 

(морфология, синтаксис) терминов, а также рассматриваются научно-теоретические  

и практические задачи кыргызского языка, определении его роли и значении. 

Annotation: This article focuses on the contribution of Professor K. Tynystanov to 

Kyrgyz terminology about the compilation of phonetic, lexical, grammatical (morphology, 

syntax) terms, and also discusses the scientific and theoretical and practical tasks of the Kyrgyz 

language, determining its role and meaning. 
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К.Тыныстановдун илимий изилдөө масштабы өтө кеңири болгон. Ал кыргыз тил 

илиминин бардык деңгээлдерин жана негизги тармактарын – фонетика, сөз жасоо, 

лексика, морфология, синтаксис, лексикография, орфография, орфоэпия, пунктуация 

жааттарын изилдөөгө алган. Тактап айтканда, ал тилдик бул деңгээлдерге жана 

тармактарга илимий негизде изилдөө жүргүзгөн биринчи кыргыз тилчиси болгон. 

Кыргыз автономиялуу областтык революциячыл комитеттин 1926-жылы 8-майдагы 

токтому менен Билим комиссиясынын алдында терминология комиссиясы түзүлгөн. Ал 

токтомдо илимдин тармактары боюнча илимий терминдерди түзүү зарылдыгы бышып 

жетилгендиги белгиленген жана улуттук терминдерди иштеп чыгуунун төмөнкү 

принциптери көрсөтүлгөн: 

1. Термин катары төл сөздөрдү кеңири пайдалануу; 

2. Араб-иран сөздөрүн термин катары пайдаланууга чек жок; 



3. Орус жана интернационалдык сөздөрдү термин катары (алардын эне тилде 

шайкеш эквиваленти болбосо) кеңири колдоно берүү.[6,19-б] 

Токтомдо көрсөтүлгөн бул талаптар К.Тыныстановдун термин жасоо 

тажрыйбасында толук жана чыгармачылык менен аткарылгандыгына ал түзгөн кыргыз 

тилиндеги алгачкы сөздүктөрдүн жалпы сапаты далил болуп саналат. Кыргыз 

терминологиясынын тарыхына көз жүгүртсөк, К.Тыныстанов баштаган бул илимий салт 

ушул күнгө чейин улантылып келе жатат. 

Терминология комиссиясынын ишмердигинде терминдери түзүүдө мүмкүн 

болушунча төл сөздөрдү пайдаланууга басым жасаганы К.Тыныстанов тарабынан 

түзүлгөн сөздүктөрдө даана көрүнөт. Илимпоз орус жана батыш европалык тилдердеги 

терминдерди калькалоодо бул принципти бекем карманган. Натыйжада, улуттук тилдин 

базасында толук жана жарым калькаланган терминдердин саны өздөштүрүлгөн 

терминдердин санынан көптүк кылат. 

К.Тыныстанов кыргыз тили боюнча окуу китептерин жазуу менен гана 

чектелбестен, ал жарык көргөн бир сөздүктүн жана жарыяланбаган эки сөздүктүн 

түзүүчүсү катары, «Окуу китеби» (1924), «Чоңдор үчүн алиппе» (1927), «Биздин тил» 

(1927), «Ене тили» (1928, 1-басылышы, 1929, 1930), «Ене тили» 2-бөлүм (1931), «Окуу-

жазуу бил» (1927), «Жаңы айыл» (1929) ж.б. окуу китептеринде зарыл терминдерди иштеп 

чыгуу менен да кыргыз терминологиясынын түптөлүшүнө жана өнүгүшүнө өзүнүн 

таасирин тийгизген. Демек, бул окумуштуунун Кыргыз терминкомунун уюшулушундагы 

жана улуттук терминологиясынын жаралуу жана калыптануу тарыхындагы ордун аныктап 

турат. 

К.Тыныстанов коомдук-саясий терминдерин, зоологиялык, биологиялык 

терминдерин, куштар классы боюнча, философия жана коом-чарба терминдери 

сөздүктөрүн түзгөн (Караңыз: №28 дело, №27 дело, №29 дело, №84 инв., №85 инв.). Бул 

сөздүктөрдүн биринчиси 1932-жылы даярдалып, 1933-жылы жарык көргөн (Тыныстанов 

К. Кемесиеден. №85 инв.). 

К.Тыныстанов сөздүк түзүү практикасында терминдик түшүнүктөрдү туюнтуу 

максатында кыргыз тилинин өзүнө гана мүнөздүү болгон тилдик бирдиктерди 

пайдаланган. Сөз (термин) жасоодо окумуштуу сөз жасоонун лексика-семантикалык, 

морфологиялык жана синтаксистик, айрым учурда лексика-морфологиялык жана 

морфолого-синтаксистик жолдорун тандап алган. 

Сөз жасоо тил илиминин өзүнчө тармагы болуп саналат. Академик Б.Орузбаеванын 

пикири боюнча, «тилдеги бардык сөздөргө (б.а., лексикалык катмарларга) 

морфосемантикалык жактан көз жүгүртсөк, ар бир төл сөздүн түзүлүш курамына – 

уңгусуна, ага айкашуучу куранды мүчөлөрүнө жана ошол мүчөлөрдүн түзүлүш 

касиеттерине, уңгулардын өз ара айкалыштарына жана туруктуу лексикалык бирдиктерди 

түзүү эрежелерине көңүл бурууга туура келет. Тил илиминин мына ушул маселелеринин 

бардыгын өз ичине камтып, ага илимий түшүндүрмө берүүчү бөлүмү сөз жасоо 

(словообразование) деп аталат».[7, 201-б.] Демек, сөз жасоо илими жаңы лексикалык 

мааниге ээ болгон уңгу, аффикстер жана приставкалардын жардамы менен баштапкы 

маанисин өзгөрткөн жана ар башка лексикалык маанилерге ээ болгон тилдик 

бирдиктердин айкалышынан жасалган сөздөрдү изилдейт. 

Сөз жасоонун ар кандай адабий тилдин байышын шарттап турган лингвистикалык 

көрүнүш болуп саналат. Ал адабий тилдин колдонулушу биринчи кезекте, анын сөз жасоо 

системасынын өркүндөп турушу менен да шартташкан. Ошондуктан тилдин өнүгүүсү 

ошол тилдин сөз жасоо мүмкүнчүлүгүнүн кеңейиши менен тыгыз байланышта болот. 

ХХ к.20-жылдарынан баштап кыргыз тилинин сөз жасоо системасы жаңы багытка 

бет алды. К.Тыныстанов баш болгон улуттук тилчилердин зор эмгегинин натыйжасында 

кыргыз адабий тилининин бүгүнкү күндөгү лексикалык кору топтолду жана кыргыз 

тилинде сөз жасоонун өзүнчө системасы иштелип чыкты. Кыргыз теминологиясынын 

илимий негизи түзүлдү. 



К.Тыныстанов кыргыз тилинде сөз жасоонун алгачкы моделдерин иштеп чыккан. 

Ал, биринчи кезекте, сөз жасоонун кыргыз тилиндеги ички ресурстарына кайрылган. 

Окумуштуунун бул аракети, биринчиден, эне тилинин ички бай мүмкүнчүлүктөрүн сезе 

билгендик катары, экинчиден, кыргыз тилин мүмкүн болушунча башка тилдерден 

өздөштүрүлүүчү тилдик бирдиктерден таза сактоо менен байланыштуу каралууга тийиш. 

Мунун далили катары К.Тыныстанов тарабынан жасалган сөздөрдүн – терминдердин 

көбүнүн бүгүнкү күнгө чейин пайдаланып жаткандыгын көрсөтүүгө болот. 

К.Тыныстанов терминдерди жасоодо сөз жасоонун бардык түрлөрүн жана 

моделдерин пайдаланган. 

Орус тилиндеги префикстүү атооч сөздөр К.Тыныстановдун сөздүктөрүндө кыргыз 

тилинде төмөнкүдөй берилген: 

 Под – префикси кыргыз тилинде –ча мүчөсү менен берилип, зат атооч сөздөр 

жасалган: подкласс – классча, подвид – түрчө, подрод – урууча (№27 инв.). Жогорудагы 

префикс менен кыргыз тилиндеги зат атооч терминдер жасалган. 

 Под – префикси кыргыз тилинде –луу мүчөсүнүн мааниси менен берилип, сын 

атооч сөздөр жасалган: подсудимый – соттуу (№85 инв.) ж.б. 

ХХ к.20-жылдарынан баштап эле «тилибизде пайда болгон жаңы түшүнүктөрдү 

жалпы элге жеткиликтүү кылып берүү үчүн адабий тилибиздин алгачкы мезгилинде 

мүмкүнчүлүктүн болушунча аларды эне тилибиздин сөздүк байлыгы аркылуу туюндуруу 

муктаждыгы туулду». [2, 9-б.] Бирок бул мезгилде терминдердин кыргыз тилине кабыл 

алынышынын өзгөчө татаалдыгы да бар эле. Ал татаалдык кыргыз тилиндеги 

терминдерди унификациялоонун принциптеринин толук иштелип чыкпагандыгы жана 

термин жасоо тажрыйбасынын эми гана башталгандыгы менен байланышта каралат. 

Сөз жасоонун морфологиялык ыкмасында К.Тыныстанов «уңгу+мүчө» моделин 

өтө өнүмдүү пайдаланган. Айрым учурларда гана «уңгу+мүчө+мүчө» моделин да үлгү 

катары алып, жаңы сөздөрдү жасаган. 

К.Тыныстанов сөз жасоочу мүчөлөрдү «курандылар» деп атап, атооч сөздөрдү 

жасоочу –чы, -чан, -ча, -луу, -лаш, -лык, -сыз ж.б.мүчөлөрдү бөлүп көрсөтөт. 

Морфологиялык ыкма менен жасалган мындай сөздөрдү жак таандык мүчөлөр менен 

өзгөрүшүн мисалдар менен көрсөтөт.[9, 1-китеп, 149-150-б.] Бул сыяктуу мүчөлөр 

илимпоз тарабынан топтоштурулуп, алардын курамындагы айрым тыбыштардын 

варианттык өзгөрүү касиеттери эске алынуу менен оошмо, сыйлыгышма жана турактуу 

мүчөлөр деп классификацияланат.[7, 1] 

Илимпоз термин жасоодо сөз жасоочу мүчөлөрдүн тыбыштык өзгөрүүлөрүн 

дайыма эске алып жүрүп отурган. Натыйжада, кыргыз адабий тилинин ошол мезгилдеги 

талаптарына толук шайкеш келген сөздөр морфологиялык ыкма менен жасалган. 

Мисалы: балчы, буйволчу, ташчы, торчук, карынчык, зарылдык, моралсыздык, 

шексиздик, гистологиялык, китепче, дептерче, батирчи, дендароолук, курама, 

түзөтмө, бурулма, ажырым, шакылдак, секиргич, чайпалуу, термелүү, тосмо, торгоо, 

даттоо, далилдөө ж.б. 

Жогоруда эскертилгендей, Касым Тыныстанов – кыргыз тил илиминин бардык 

маселелерине алгачкы жана илимий негиз салган инсан. Ошондуктан ал – кыргыз тил 

илиминин чыныгы негиз салуучусу.  
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