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Ж Е Р  Ж АНА Ж А Й  С eЗ Д eР Y Н Y Н  Т Е Г И  ТУУРАЛУУ

Бул жумушта rnrndeeHYH предмети катары байыркы кытай тилиндеги жер жана анын чжай/ 
жэ/жай/зай трансформаларынын негизинде кыргызча жер/жай свздврYHYн келип чыгыш жараяны 
каралган. Кыргыз тилиндеги жер, жай свздврYнв этимологиялык талдоо, кытай жана кыргыз номи- 
нанттарынын ортосундагы этимологиялык алаканы аныктоо максатында изилдввлвр ЖYргYЗYлгвн. 
Жер, жай свздврYHYн тегин этимологиялык анализдин негизинде аныктоо YЧYн салыштырма методу 
колдонулган. Кыргыз жана кытай тилдериндеги свздврYHYн семантикасы салыштырып, кыргызча свз 
полисемантикалык взгвчвлYктв болгондуктан, вЗYHYн семантикалык парадигмасынын жакабелинде 
гана тар жана конкреттуу мааниге ээ кытай мууну менен байланышат деген гипотеза аныкталды. 
Салыштырылган тилдерде жер/жер баба уцгусу сакталып калган деген ой аныкталды. Компрессия 
жана ачык муун мыйзамынын таасири астында кытай тилиндеги жер свЗY чжай/жэ/жай/зай поли
семантикалык ачык муундарына взгвруп кетет. Алардын маанилик курамы кыргыз тилиндеги жер/ 
жай свздврYHYн мазмунуна дээрлик окшош деген жыйынтык далилденди. Макалада колдонулган са- 
лыштыруу ыкмасын свздврдYн келип чыгышын аныктоодо колдонуу сунушталат.

Негизги свздвр: жер; жай; кыргыз тили; кытай тили; семантика; этимология; номинанттар; 
трансформа; парадигма.

О П РО И С Х О Ж Д ЕН И И  СЛОВ ЗЕ М Л Я  И М ЕС ТО

Предметом исследования является процесс происхождения кыргызских слов земля и место на 
основе древнекитайского жер/земля и его трансформации чжай/жэ/жай/зай. Целью исследования яв
ляется проведение этимологического анализа слов жер, жай/земля, место в кыргызском языке для 
определения этимологического родства между китайскими и кыргызскими номинантами. Для опре
деления происхождения слов земля/место был использован сравнительный метод на основе этимо
логического анализа. Сравнивая семантику слов в кыргызском и китайском языках, была выдвинута 
гипотеза о том, что кыргызское слово связано с китайским слогом, имеющим узкое и конкретное 
значение только в семантике своей семантической парадигмы, поскольку имеет полисемантический 
характер. В сопоставляемых языках выявлено представление о сохранении первородной основы жер/ 
земля. Под влиянием компрессии и закона открытого слога китайское слово жер трансформируется в 
многозначные открытые слоги чжай/жэ/жай/зай. Доказано, что их симантическая структура прак
тически аналогична содержанию слов жер,жай/земля, место в кыргызском языке. Использованный в 
статье сравнительный метод рекомендуется использовать в определении происхождения слов.

Ключевые слова: земля; место; кыргызский язык; китайский язык; семантика; этимология; но
минанты; трансформа; парадигма.

ON TH E O R IG IN  OF TH E W O RD S LAND AND PLA C E

The subject o f  this study is the process o f origin o f the Kyrgyz words land/place/house... on the basis o f  
the ancient Chinese zher/land and its transformation zhai/zhe/zhai/zai. An etymological analysis o f the words 
«zher, zhai/land, place» in the Kyrgyz language was carried out to determine the etymological relationship 
between the Chinese and Kyrgyz nominees. To determine the origin o f the words land/place,a comparative 
method was used based on etymological analysis. Comparing the semantics o f words in the Kyrgyz word is 
associated with the Chinese syllable, which has a narrow and specific meaning only in the semantics o f its 
semantic paradigm, since it has a polysemantic character. In the compared languages,the idea o f preserving 
the original basis zher/earth was revealed. Under the influence ofcompression and the law o f the open syllable, 
the Chinese word zher is transformed intj polysemantic open syllables zhai/zhe/zhai/zai. It is proved that 
their semantic structure is practically similar to the content o f  the words zher,zhai/land, place in the Kyrgyz 
language. The comparative method used in the article is recommended for determining the origin o f words.

Key words: land; place; Kyrgyz language; Chinese language; semantics; etymology; nominees; 
transform; paradigm.

Байыркы кытай тилинде -р менен аяктаган кептеген сездер болгондугу бeлгилYY. 0 3 yhyh 
тарыхый калыптануу доорунда бул тыбыштын муундун акыркы белYГYнен тYШYп калуусу
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ачык муундун жабык муунга айлануусун шарттаган [1, 2, 3].
Кытай ceздepYндeгY -р акыркы тыбышы бардык эле учурларда тYШYп калбашын, кээде 

сакталып калуусун белгилеп коюу зарыл. Мындай учурда кыргыз-кытай жалпы ceздepY фи- 
налдык бeлYктepY боюнча жакындашып кетет. Мисалы, ж ер-/йер- баштапкы yhcy3 тыбышта- 
ры алмашып туруучу бу ж ерде/буйерде/биерде ceздepYндe Ke3^YY4Y кыргыз уцгусу (й- ме- 
нен башталган формасы татаал ceздepдYн курамындагы интерпозицияда колдонулат, ал эми 
башында ж - тыбышы турган формасы -  ез алдынча сездерде) кытай тилинде жер «мында, 
бул жерде, ушул жайда» тYPYндегY аналогго ээ. Э ки тилдеги салыштырылып жаткан сездер 
жалпы фонетикалык турпатка жана жакын мааниге ээ. Кытайча муундун мааниси абстракттуу, 
эгоборбордук мYнезде жана CYЙлеп жаткан жактын позициясын чагылдырат. А л эми кыргызча 
жер cезY полисемантикалуу жана кеп сандагы маанилерди езYне камтыйт: «чекит, адамдын 
органы, сызык, тилке, жер, топурак, грунт, участок, белYк, кер, мYpзе, бейит, жай, территория/ 
кандайдыр бир мамлекетке караштуу жер, колдонуу чейpеcY, жак, жээк, жердин бети, жалпак- 
тык, тегиздик, мейкиндик (асманга каршы коюлган), калктуу пункт, аймак, елке, Жер, реал- 
дуулук, жYЙелYY маани, жалган ДYЙне, чын дYЙне» ж.б. Бул тизмеде аталган cездYн кебYpеек 
бeлгилYY жана енYмдYY маанилери берилди. Алардын айрымдарын кoнкpeттYY мисалдарда 
кеpcетебYз: чеккен жерим кычышып жатат, Азия менен Европа чектешкен жер, маркум- 
ду жерге беришти, ал кайжерден болот -  Таластанбы, Нарынданбы? ж.б. Келип чыгуусу 
боюнча кытайча zher «мында, ушул жерде, бул жайда» кыргыз тилиндеги жер cезY менен 
байланыштуу. Кытай муунунун прономиналдык мYнезYн белгилеп коюу зарыл: анын маани
си эгоборбордук езгечелYкке ээ, CYЙлеечYHYн позициясын жана ^ pyycyh чагылдырат. Cy^  
леечY жак гана предметтин жайгашкан ордун жана окуя ЖYЗ берген жайды аныктайт. Мааниси 
боюнча бул муун кыргыз тилиндеги жер cезYHYн орун багыныцкы татаал CYЙлемдеpдегY ат 
атоочтук маанисин эске салат [4]. Чындыгында кыргыз тилинин салттык синтаксисинде жер 
“прономинативи” катышкан конструкциялар татаалдаштырылган тYЗYмге ээ женекей cy^  
лемдер катары аныкталат [5]. Биз мындай CYЙлемдеpдY орун багыныцкы татаал синтаксистик 
тYЗYЛYштеpге кошуп, аларды башкачараак тYШYнебYЗ. Келтирилген CYЙлемдегY сиз кызматка 
кетип бараткан жерде синтагмасы пpeдикативдYY, езYHYн курамында ээ-субъекти (сиз), ана- 
литикалык баяндоочу (кетип бараткан) жана орун бышыктоочу (кызматка) бар. Мында баш 
CYЙлем катары биринчи жактын жекелик тYPYHYн белгилерин кайталоочу мен туулганмын 
синтагмасы эсептелинет. А жерде cезY эмне боло алат? А л, албетте, ат атоочтук маанисинде 
кытайча жер «мында, бул жерде, ушул жайда» муунуна абдан окшош орун бышыктооч функ- 
циясындагы байламта сез. Ушинтип, эки предикативдик тYЗYЛYштеpдYн ортосунда байламта- 
лык функцияны кабыл алуу менен, жерде cезY багыныцкы жана баш CYЙлемдеpдY бир татаал 
конструкцияга бириктирет.

________________________________________________ ISSN 1694-5220. Наука. Образование. Техника, №2, 2022

Таблица 1 -  Кыргыз жана кытай тилдериндеги жер cезYHYн семалары

№ Семалар Кырг.
тили

Кыт.
тили № Семалар Кырг.

тили
Кыт.
тили

1 «чекит» + - 10
« ошол жерде (+кайда, 
кайсы жакка, кайсы 
жерден болсо)»

+ +

2 «адамдын органы» + — 11 «жээк» + —
3 « сызык» + - 12 «жердин бети» + —

4 «Жер (планета ), 
жер»

+ — 13 «мейкиндик (асманга 
каршы коюлган)»

+ —

5 «топурак» + — 14 «калктуу пункт» + —
6 «участок» + — 15 «елке, мамлекет» + —
7 «кер» + — 16 «кургактык» + —
8 «жай» + — 17 «жYЙелYY маани» + —
9 «жак, тарап» + — 18 «бул дYЙне» + —
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К ы ргы з ж ана кытай ceздepYHYн семантикасы н салы ш ты ры п олтуруп, кы ргы зча сез поли- 
сем антикалы к езгечелY кте болгондуктан, e3YHYH сем антикалы к парадигмасы ны н жакабелин- 
де гана тар ж ана KOHKpeTTYY мааниге ээ кы тай мууну менен байланы ш ат деген ж ы йы нты кка 
келдик. Бир протоуцгуга (баба уцгуга) карай тикeлeнYYЧY бул эки лексеманы н корреляциясы 
ачык-айкы н болуш  Y4YH таблица (таблица 1) тYPYндe кepceтeбYЗ.

Таблицада кы ргы зча жер ce3Y кы тайча жер ce3YHeH айырмаланып, бутакталган сем ан
тикалы к парадигмага ээ лексикалы к бирдикти e3YHe камтый турганды гы  кepceтYлгeн. К ы тай 
ce3YHYH семантикасы  тYpк тилдериндеги баба уцгунун трансф орм алары ны н системасы нда 
кичи парадигма катары саналуучу бул парадигманы н бир гана MY4ecY менен дал келет [6].

*Йер/жер баба уцгусу бардык тYpк тилдеринде e3YH4e трансф орм алар менен объектив- 
деш тирилет. А нын рефлекстери тилдердин аракеттеги мыйзам чeнeмдYYЛYктepYнe ылайы к ва- 
риантташат. Карацыз, мисалы: 1) йер -  e36eK, гагагауз, азербажан, кумык ж .б.тилдерде; 2) ййр 
-  лобнорчо, алтайча, телеутча ...; 3) йй/йе/ж е/ж ээ/йээр/ж ээр -  уйгур диал.; 4) чйр -  ш орчо ж.б.

Ж ердин аталы ш тары ны н тYpк тилдериндеги кoнкpeттYY трансф орм алары ны н ичинен 
Ke6YpeeK eнYмдYY варианты  -  йер, анды ктан аны “жердин” м аанисинин архетиби деп санай 
алабыз. Баш ка алтаисттер менен тYpкoлoгдop дагы  уш интип санаш ат (М. Рясенен, Э.В. Се- 
вортян, Л.С. Левитская) [6]. Бул А.М . Щ ербакты н жердин ж алпы  тYpк тилдериндеги номинан- 
ты ны н праформасы н *юйр тYPYндe калы птанды рган жоромолуна карш ы келет [7]. *Йер уцгу- 
сунун алтай, тунгус-маньчжур, монгол, тибет ж.б. тилдерде аналогиялары, трансф орм алары  
бар экендигин эске салабы з [8, 9].

К ы тайча жер анын тYpк тилдериндеги эквиваленттери сыяктуу e3YHYH ф иналды к бeлY- 
гYндe -р аяккы ты бы ш ы н сактап калган, бирок анын ачык муун тYPYндeгY варианттары  e3YHYH 
архетибинин бардык сем антикалы к Ken TYPДYYЛYГYH берип келет. Бул учурда ce3 *жер баба 
уцгусунун фонетикалы к дериваттары жeнYндe болуп жатат. А лар кытай тилинде -  1) жер, 
2) жай/жэ/зай, 3) зай (чж/з инициалды к алмаш уусу менен), а кыргызча -  жер ж ана жай. 
К ы ргы зча номинантты н экинчи варианты  кы тайча бир уцгулуу муундар менен функционал- 
ды к ж актан окшош. Ж алпы  тYpк баба уцгусунун а) ачык муун йй/йе/йээ/же/жээ; б) ж арым 
ачык муун йей/ййй, тYPYндe калы птанган варианттары  ханью нун KYЧTYY таасири асты ндагы  
чыгыш-тYpк тилдеринде -  уйгур диалектилеринде ж ана лобнор тилинде кезигет. CeздepдYн 
инициалды к бeлYГYндeгY ты бы ш ты к алмаш уулар салы ш ты ры лы п ж аткан тилдердеги морфо- 
нологиялык ж алпы  эреж елерге баш  иет. Байы ркы  *жердин бардык касиеттери жай мааниси
нин экспоненттери катары берилет.

ЛoкативдYYЛYк -  тилдик ой жYГYpтYYДeгY универсалды к кубулуш. Бул бардык буюм, са
пат же кы ймы л-аракет мейкиндик-убакы тта баш калары на ж айгаш кан орду же жагдайы бою нча 
салы ш ты рмалуу аны кталат дегендик. ДYЙнeдe жаш оо, болуу касиетине ээ эм ес бир да нерсе, 
сапат, кыймыл жок. К ы тай тилинде ж алпы  этим ологияга ээ муундарды н тобу лoкативдYYЛYк 
ж ана локалдаш уу маанисин берет:

1) зай «жаш оо, rapYY болуу/калуу, YЙдe болуу, бар/KepYHee болуу; -де жаш оо, туруу, kyh 
кeчиpYY, -га ж акы н болуу, -де ж айды /пунктту ээлee; -га (компетенцияга) mpYY, -дан Ke3 ка- 
ранды  болуу, чeчилYY, ордунда болуу, абалда туруу, катарында болуу, болуу, болуп саналуу; ... 
кайда болсо, ошол жерде»; зайзай «барды к жерде, бардык жайда, бардык жерден»;

2) жай/жэ «турак, батир, резиденция, короо-жай; MYP3e, бейит; жер участогу, жер аянты; 
-да (Y ^ e ,  батирде) жаш оо, -да ж айлаш уу/туруп калуу/орундаш уу/ж аш оо, -да жайланышуу, 
-дан турак ж ай алуу, орун ээлee, негиз салуу, уюштуруу, салуу» (мисалдарды н кeпчYЛYГYндe 
-да MY4ecY бар);

3) жай «уй, кабинет, жатакана, ДYкeн».
Э кинчи эки муун e3 ара алмаш ы ла алат. А ларды н семантикасы  биринчи муунга Караган

да Ke6YpeeK, ал эми Y4YH4Y муунга Караганда азы раак субстантивдеш тирилген. Зай муунунун 
мазмунунда мейкиндикте болуу, ж аш оо ж ана ж айгаш уу м аанилери YCтeмдYк кылат. А талган 
м уундарды  граф икалы к ж актан чагылдырууда 4 иероглиф колдонулат. Бул муундарды н баары 
Y4YH ж алпы  нерсе эмне? А ларды н баары реалдуу кептик колдонулууда вариантталы п кeтYYЧY 
ж ана KOHKpemYY маанини кабыл алуучу “предметтин туруу/болуу ж айы ” деген константалык
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мааниге ээ. Ар бир муундун езунун семантикалык парадигмасы, б.а. жалпы жана жеке бел- 
гилерден турган кептеген семалары бар. Кепте муктаждыкка ылайык, бул кеп маанилердин 
ичинен эц ылайыктуусу тандалып алынат жана колдонулат.

Мындай концентрациялашкандыкты биз алардын кыргызча эквиваленттеринен жолук- 
турбайбыз. Кыргыз тилинде жогоруда келтирилген кытай муундары менен этимологиялык 
жана функционалдык жактан байланыштуу жай «жер, жайгашкан жер, турган орун, жашаган 
жер, турак, уй, бейит, мурзе . . .» сезу  бар. З = ж, чж = ж дал келуусун биз башка мисалдар- 
дан да табабыз: 1) зай «жук, жуктем» = жук/жуктвм; зан «жандоо, коштоо» = жандоо; 2) 
чжанг «жоон, колжойгон, семиз» = жоон; чжэнг «алакан, таман, чецгел» -  жац «жест (колдун 
кыймылы)» ж.б. Ai = ай жана е = ай турундегу аяккы дал келууге да аналогия табылат: 1) сай 
«шайлоо, тандоо» = сайлоо/шайлоо; 2) сай/сэ «белуктерге ажыратуу, белуу, чачып таратуу, ай- 
ырып алуу, енуп чыгуу (дан ж енунде)» = чайлоо «дурулдеп енуп чыгуу, есуп жайылып кетуу 
(дан тууралуу), жашыл же чыккан эгин каптап калуу (жердин бети ж енунде)» [4].

Ушинтип, «предметтин орду» маанисин берген кытай жана кыргыз номинанттарынын 
ортосундагы этимологиялык алака ачык керунуп турат.

Жогоруда айтылгандардын негизинде салыштырылган тилдерде жер/жер баба уцгусу 
сакталып калган деп айта алабыз. А л кытай тилинин базасында прономинативдик (ат атоо- 
чтук) мааниге, ал эми кыргыз тилинин базасында кеп маанилуулук сапатка ээ. Компрессия 
жана ачык муун мыйзамынын таасири астында кытайча жер сезу  чжай/жэ/жай/зай полисе- 
мантикалык ачык муундарына езгеруп кетет. Алардын маанилик курамы кыргызча жер/жай 
сездерунун мазмунуна дээрлик окшош.

________________________________________________ ISSN 1694-5220. Наука. Образование. Техника, №2, 2022

Ж ы йы нты ктар:
1. К ы тай тилинде муундун мааниси абстракттуу, суйлеп жаткан ж акты н позициясын ча- 

гылдырат; кыргыз тилинде ж ер  сезу  полисемантикалуу ж ана кеп  сандагы  маанилерди езуне 
камтыйт;

2. К ы ргы з тилинде сез езунун сем антикалы к парадигмасы ны н ж акабелинде гана тар 
ж ана конкреттуу мааниге ээ кытай мууну менен байланыш ат;

3. С алы ш ты ры лган тилдерде ж ер /ж ер  баба уцгусу сакталы п калган деп айта алабыз;
4. К омпрессия ж ана ачык муун м ы йзамы ны н таасири асты нда кытаай тилиндеги ж ер  

сезу  чж ай /ж э/ж а й /за й  полисемантикалы к ачык м уундары на езгеруп  кетет. А лардын маани
лик курамы кы ргы зча ж ер /ж а й  сездерунун мазмунуна дээрлик окшош.
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