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Топонимика жер-суу аттарынын келип чыгышын, 

алардын маанисин, азыркы учурдагы колдонулушун, ата-

луу тарыхын илимий негизде изилдейт. Тагыраак айткан-

да, топонимика илими география, тарых жана лингвисти-

ка илимдеринин тогошунан жаралган илим болуп эсепте-

лет. Топонимикалык изилдөөнүн бөлүгү болгон годоним-

дердин (көчө аттарын) маселелерин тактоо, аларды  окуп 

үйрөнүү менен  чакан бир адамдар жашаган  чөлкөмдөгү  

элдердин тобуна тиешелүү болгон маалыматты билүүдөн 

белгилүү бир тарыхый фактыга күбө болобуз. Жергилик-

түү көчөлөрдүн аттарынын коюлушу кайсы  бир себепке 

байланыштуу коюлгандыктан, алардын маани мазмунун 

изилдөөдөн өткөн убактагы фактылуу окуялар такталса, 

алар аркылуу кийинки муун өз чөлкөмү, көчөсү жөнүндө 

тааныша алса, ошол эле учурда элдин, мамлекеттин кура-

лышынын бир тарабын билүүсү үчүн чоң салым кошкон 

болобуз.  Көчө аттарынын коюлушу бүгүнкү күндө адам 

жашоосунда чоң орду бар экенин турмуш өзү көрсөтүп 

турат. Мына ушуларды эске алып аталган макалада бү-

гүнкү күндөгү көчөлөргө коюлган аттардын аталышы 

жөнүндөгү буга чейинки иликтөөлөргө көңүл бөлүнүп, 

аталыштар түрдүү типтерге бөлүштүрүлүп, көчөлөрдү 

классификациялоо иштери макаланын мазмунунда карал-

ды. Көчө аттарынын аталышы кыргыз тил илиминде би-

ринчи жолу комплекстүү түрдө лингвистикалык талдоого 

алынышы  жаңы саамалык болуп саналат. Көчө деген сөз-

дүн мазмунун ачып берүүдө, аталган сөздүн түшүндүргөн 

маанисине түрдүү окумуштуулардын берген аныктама-

лары салыштырылып берилди. Макаладагы тыянактар 

топонимика боюнча изилдөө иштеринде, жалпы түрколо-

гияда жана кыргыз тил илиминде, тарых жана этногра-

фия, география жана өлкө таануу илиминде, картогра-

фияда, геологияда, биология, зоология,  философия,  психо-

логия жана социология илимдеринде баалуу маалымат ка-

тары пайдаланылышы толук ыктымал. 

Негизги сөздөр:  гидроним, топоним, онамастика, 

көчө, этимология,  лингвистика, семантика, тарых, ата-

лыш, лексикология, тил илими. 

Топонимика на научной основе изучает происхожде-

ние, значение, современное применение и историю проис-

хождения водных имен. В частности, топонимика – это 

наука, возникшая из слияния географических, историче-

ских и лингвистических наук. Уточняя вопросы годонимов 

(уличных имен), которые являются частью топонимиче-

ского исследования, изучая их, мы свидетельствуем об оп-

ределенном историческом факте, зная информацию, от-

носящуюся к группе народов в районе компактного прожи-

вания. В связи с тем, что названия местных улиц установ-

лены по какой-то причине, если фактические события, 

произошедшие в период их изучения, будут уточнены, то 

следующее поколение сможет узнать о своих краях, ули-

цах, тогда мы внесем большой вклад в то, чтобы люди 

знали одну сторону государственного оружия. Жизнь по-

казывает, что уличные аттракционы сегодня имеют 

большое место в жизни человека. Учитывая это, в данной 

статье основное внимание уделяется изучению названий 

улиц, названия которых разделены на разные типы, клас-

сификация улиц рассматривается по содержанию ста-

тьи. Названия улиц являются новыми примерами в линг-

вистическом комплексном лингвистическом анализе в кыр-

гызской языковой науке. При раскрытии содержания сло-

ва "улица", смысл данного слова сравнивается с определе-

ниями различных ученых. Выводы в статье могут быть 

использованы в качестве ценной информации в исследова-

тельской работе по топонимике, общей тюркологии и 

кыргызскому языкознанию, истории и этнографии, геогра-

фии и страноведению, картографии, геологии, биологии, 

зоологии, философии, психологии и социологии. 

Ключевые слова: гидроним, топоним, онамастика, 

улица, этимология, лингвистика, семантика, история, 

название, названия, лексикология, языкознание. 

Toponomy researches the etymology of geographical 

names of earth and sea their meaning, using in scientific way. 

Geographical names appear from history of hundred peoples 

in thousand years. We will be witness to clear historical  facts 

to know (for knowing) information which it belonged to the 

group of people in area which few people live by learning them 

and to define the problems of street which was a part of 

Toponimical researching. The names of local street have a 

called, there called which it happens connected with, if the 

stories have a define which are researching meanings in one 

past. By them, if the youngest people can be meet about their 

own area, street. At that moment the people for knowing one of 

the united century, we will bring benefit for our country. Nowa-

days life shows it which is given a name to the street plays big 

role in life of person. As remembering this information in this 

article before attending of exploring about setting (putting) the 

street names nowadays this names divided in different types 

and the classificated of streets. The names of street for the first 

time in science of Kyrgyz language in complex way adoption of 

linguistic analysis was new arrangement. For defining the 

meaning of word «street», the definitions which was given by 

different researchers were compared and  were given about 

named meaning of word which explained. Kesult of artckes 

completely, its possible it may be used as esentiel information 

in toponymyc affairs, common turcology and Kyrgyz language 

science, history, ethnography, geography, county study science 

cartography, geology, biology, zoology, philosophy, psycholo-

gy social science. 
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mology, linguisties, semanticshistory, title, history, lexicologe, 

science of language.   

Кыргыз топонимика илиминде жер-суу аттары 

боюнча бүгүнкү күнгө чейин айрым окумуштуулар-

дын макалаларында, эмгектеринде учкай каралганы 

болбосо, ырааттуу түрдө атайын илимий изилдөө 

жүргүзүлгөн эмес. Бул макалада топонимика илими-

нин бир бөлүгү болгон годонимдердин (көчө аттары-

нын) аталышы атайын илимий талдоонун объектиси 

болду. 

Ар бир адамдын жаралып, эс тарткан күндөн 

өзүн курчаган чакан чөйрөсү, социалдык абалы бо-

лот. Башкача айтканда, ар бир адамдын кичи мекени 

аталган өзү жашаган бир көчөнүн жашоосундагы ти-

ричилик, карым-катыш мамиле анын дүйнө тааны-

мын калыптандырат.  Көчөлөргө коюлган аттардын 

аталышы бизге билинбегени менен адам  жашоосун-

да аткарган орду чоң. Бүгүнкү күндө көчө аттарына 

байланышкан материалдарды жыйнап, системалаш-

тыруу, изилдөө объектисин тактоо өзгөчө мааниге 

ээ. Ошону менен катар изилдөөгө алынган көчө атта-

рынын аталыштарын системага салып, ал аталыш-

тарды тематикалык топторго бөлүштүрүп, лингвис-

тикалык анализде изилдөө, аларды практикада кол-

донууда кыргызча туура жазууда, оозеки туура ай-

тууда зарылдык бар экендиги талашсыз. Бул айтыл-

ган  жагдайлар каралып жаткан макаланын актуал-

дуулугун далилдеп турат. 

Көчө аттарынын аталышы биринчи жолу комп-

лекстүү түрдө лингвистикалык талдоого алынышы 

кыргыз тил илиминдеги жаңы саамалык  болуп сана-

лат.  Макаладагы тыянактар топонимика боюнча 

изилдөө иштеринде, жалпы түркологияда жана кыр-

гыз тил илиминде, тарых жана этнография, геогра-

фия жана өлкө таануу илиминде,  картографияда,   

геологияда, биология, зоология, философия, психо-

логия жана социология илимдеринде баалуу маалы-

мат катары пайдаланылышы толук ыктымал деп 

эсептейбиз. 

Кыргыз тил илиминде  Б.Ө. Орузбаева, Ш.Т. 

Жапаров, С. Өмүралиева, З. Эралиев  ошондой эле 

Н.А.Баскаков, И.А.Батманов, К.Дыйканов, С.Сыды-

ков, Р.Тенишев, К.К.Юдахин, Б.М. Юнусалиев өңдүү 

окумуштуулардын  лексикология маселесине арнал-

ган эмгектеринде  жер-суу аттарынын аталыштары 

боюнча учкай маселелер козголуп кеткен [6]. 

Д.Исаевдин аталган эмгегинде Кыргызстандын 

территориясындагы аталышы көпчүлүк үчүн анча-

лык түшүнүктүү болбогон, же маанисин ачып көрсө-

түү зарыл деп эсептелген жер-суу аттарына кара-

та этимологиялык талдоолор жүргүзүлөт. Ал эми 

Н.Р.Акматовдун «Ысык-Көл облусунун топонимия-

сы» деп аталган диссертациясы [3] кыргыз топони-

мика илиминде атайын изилдөөгө алынбаган Ысык-

Көл облусунун топонимиясын ар тараптан лингвис-

тикалык жактан кеңири иликтеген. Кыргыз тил или-

минин өсүшүнө өз салымын кошуп келген окумуш-

туулардын бири Ш.Жапаров лексикологиянын бир 

тармагы болгон ономастиканын бүгүнкү күндөгү не-

гизги айрым тарамдарын белгилейт. Алар топоними-

ка (топонимия), антропонимика (антропонимия), 

гидронимика (гидронимия), этнонимика (этнони-

мия), теонимика (теонимия), ктематонимика (ктема-

тония), астронимика (астронимия), зоонимика (зоо-

нимия), эргонимика (эргонимия), фитонимика (фито-

нимия) ж.б. Онамастиканын бир нече тарамдарынын 

ичинен топонимиянын  адамдардын жашоосунда, 

коомдун турмушута ээлеген орду өзгөчө кеңири бол-

гонун жана бүгүнкү күндө ага бөтөнчө көңүл буру-

луп келе жатканын окумуштуу баса белгилейт [3].   

Топонимика жер-суу аттарынын  географиялык 

аттарынын келип чыгышын, алардын маанисин, 

азыркы учурдагы колдонулушун, аталуу тарыхын 

илимий негизде изилдейт. Тагыраак айтканда, топо-

нимика илими география, тарых жана лингвистика 

илимдеринин тогошунан жаралган илим болуп эсеп-

телет деп белгилесек болот. Геграфиялык аталыштар 

жүздөгөн элдердин миң жылдардагы тарыхынан жа-

ралат. Башкача айтканда, аталыштар өз мезгилинде-

ги кайсы бир тарыхый окуяга байланышып, элдин 

жашоосунда маанилүү орду бар болгонуна, кайсы 

бир себептерге байланыштуу аталып келет. Топо-

нимдик аталыштар өзү менен кошо ошол жердеги та-

рыхты, эл башынан өткөргөн окуяларды камтып, эл-

дин маданий жетишкендиктеринен, көз караштары-

нан, жашоодогу жеңиштеринен кабар берип турат. 

Д.Исаев «Жер-суу аттарынын сыры» деген эмгегин-

де топонимика – жаш илим. Орус тилиндеги топони-

микалык изилдөөлөрдүн башталышы 1812-жылкы 

«Санкт-Петербургский вестник» аттуу мезгилдүү 

басма сөзгө жарыяланган белгилүү окумуштуу А.Х. 

Востоковдун «Задача любителям этимологии» аттуу 

макаласынан тартып эсептелип жүрөт- деп белгилейт 

[6]. Топонимикалык изилдөөлөрдүн Советтер Сою-

зунда 1960-1962-жылдары катуу көңүл бурулуп, 

Москва жана Киев шаарларында эки жолу онамасти-

ка, топонимика маселелерине арналган конференция-

лар өткөрүлгөндүгү да айтылат. Өзгөчө 1965-жылдан 

баштап бүтүндөй СССРдин топонимикасын изилдөө 

иштери жолго коюлуп, бир топ чоң шаарлар изил-

дөөнүн  борборлоруна айланышкан. СССР өлкөсүн-

дөгү окумуштуулар А.Абдрахманов «Казакстандын 

жер-суу аттары» [1], «Топонимика жана этимология» 

[2], С.Атаниязов «Түркменистандын Түштүк-Чыгы-

шынын топонимикасы» [4], Н.П. Бутенконун «Кыр-

гызстандагы орусча энчилүү аттардын аталышы 

жана тилдердин өз ара катышындагы кээ бир маселе-

лери» [5], Е.Койчубаев «Казакстандын топонимдери-

нин кыскача түшүндүрмө сөздүгү» [14], Д.Исаев, 

Ш.Токомбаев, З.Алиев «Кыргызстандагы география-

лык аттардын сөздүгү» [17], Е.Поспелов «Павлодар 

областынын гидронимдери» [7] ж.б. саноого болот.   

Орус окумуштуусу Н.И. Надежда “Топонимика 

– бул жердин тили  деп,  белгилесе ал эми Я.К.Грот 

топографиялык атоолор эч убакта ашыкча ар кандай  

мааниге ээ болбоорун, алардын жок жерден эле ата-

лып калбасын” - белгилеген. Алардын аталышынан 

кандайдыр бир белгилерди, же ал предмет жөнүндө-
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гү түшүнүктү, сезимдеги кыялдын элесин билүүгө 

болот деген оюн кошумчалаган. Топонимика орус 

окумуштууларынын изилдөөлөрүндө төмөнкүдөй бө-

лүштүрүлөт: Ойконимдер – жашоочулар жайгашкан 

жердин аталышы (байыркы грек тилинен οἶκος алы-

нып - турак  жай, үй-жай), астионимдер – шаарлар-

дын аталышы ( байыркы грек тилинен ἄστυ алынып -

 шаар), гидронимдер – суулардын аталышы (байыр-

кы грек тилинен  ὕδωρ алынып - суу), дримонимдер – 

токойлордун аталышы (байыркы грек тилинен δρῦς 

алынып - дарак), оронимдер – тоолордун аталышы 

(байыркы грек тилинен ὄρος алынып - тоо), годо-

нимдер – көчөлөрдүн аталышы (байыркы грек тили-

нен ὁδός алынып – жол, багыт, көчө) [16]. 

Көчө аттары боюнча жарыяланган иликтөөлөр-

гө А.В. Суперанскаянын «Энчилүү аттардын жалпы 

теориясы» [9], «Көчө аттарынын аталышы кайдан ке-

лип чыккан» [10], П.В. Сытиндин «Москвадагы көчө 

аттарынын мурунку аталыштары» [11] деген эмгек-

терин да атоого болот. Көчө деген сөзгө В.И. Даль  

«Орус тилинин түшүндүрмө сөздүгүндө» мындай 

аныктама берген: Көчө – эки катар үйлөрдүн орто-

сундагы, мейкиндик; иреттелген үйлөрдүн арасында-

гы калтырылган тилке, жүрүүчү жол. Ал эми С.И. 

Ожегов: “Көчө – калк отурукташкан пункт; эки катар 

жайгашкан үйлөр жана алардын арасындагы мейкин-

диктеги өтүүчү жол” – деп берген [15]. 1969-жылы 

жарыкка чыккан «Кыргыз тилинин түшүндүрмөлүү 

сөздүгүндө» да көчө деген сөзгө түшүндүрмө берил-

ген. Анда көчө – калк отурукташкан жердеги эки 

жээгине катар-катар үйлөр салынып, ортосунан жол 

өткөрүлгөн узун тилке – деп түшүндүрүлөт [13]. 

Көчө аттарынын коюлушу бүгүнкү күндө адам жа-

шоосунда чоң орду бар экенин турмуш өзү көрсөтүп 

отурат. Ал эми мурунку убактардагы калк орношкон 

пункттарды билдирүүчү  айыл, кыштак терминдери-

не караганда акыркы мезгилдерде көчө термини кө-

бүрөөк колдонулуп баратканын байкоого болот. Ант-

кени адамзаты техникалык жактан өнүгүп, компью-

тердик технологиялардын жаңыча мүмкүнчүлүгүнөн  

адам жасоочу жумуштарды аткарып, адамдар орто-

сундагы ар кандай турмуштук муктаждыктарды так-

тоодо, системага салууда алар боюнча маселелерди 

чечүүдө көчөлөр боюнча иш алып барууга чоң көңүл 

бурулуусу келип чыгууда. Бир кездерде кайсыл 

айылдансың делинип, айылдын адамы, же уруунун 

аты суралчу. Бүгүнкү күндө кайсыл көчөдөнсүң де-

линип, көчөнүн аты суралып ошол көчөнүн адамы 

деген айтымдар көбүрөөк колдонулат. Көчөнүн ата-

лышы ошол көчөдө жашаган адамдын дареги, үйү 

жөнүндөгү так маалыматты берет. 

Топонимикалык изилдөөнүн бөлүгү болгон го-

донимдердин маселелерин тактоо аркылуу жана (кө-

чө аттарын) окуп үйрөнүү менен  чакан бир адамдар 

жашаган чөлкөмдөгү элдердин тобуна тиешелүү бол-

гон маалыматты, адамдар жөнүндөгү так даректи 

(адрести) билүүдөн кайсы бир тарыхый маалымат 

такталып, ошол элдин, мамлекеттин табигый кура-

лышынын бир курамын аныктоого салым кошууга 

болот.  
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