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Аталган макалада Чүй топонимиясындагы байыркы 
катмардын генезиси, анын пайда болуусундагы тарыхый 
шарттар жана мындай мааанилүү жагдайдын аталган 
чөлкөмдүн топонимиясында чагылдырылышы конкреттүү 
мисалдардын негизинде иликтенет. Бир эле учурда Чүй 
өрөөнүнүн байыркы лингвистикалык картасынын тилдик 
жактан калыптануусу, кыргыздардын Түштүк-Сибирдеги 
түрк тилинде сүйлөгөн уруулар менен болгон маданий 
жана тилдик алакасы анализденет. Изилдөөчү тарабынан 
Кыргызстандын маанилүү админстративдик чөлкөмү бол-
гон Чүй өрөөнүндөгү байыркы жер-суу аттарынын тары-
хый эволюциясы тарыхый шарттардын алкагында ар та-
раптуу изилдөөгө алынган. 

Негизги сөздөр: Чүй топонимия, лингвистикалык 
карта, админстративдик чөлкөм, изилдөө, уруулар. 

Данная статья раскрывает генезис древнего слоя 
Чуйской топонимии и историческое условие его возникно-
вения, а также отражение важных моментов топонимии 
данного региона расследованы на основе конкретных при-
меров. В нем автор рассматривает (анализирует) куль-
турные и языковые отношения кыргызов  с тюрко-языч-
ными племенами южной Сибири. В данной статье много-
сторонне исследована историческая эволюция древних 
названий территорий  Чуйской долины, которая является 
важной административно-территориальной единицей 
Кыргызстана. 

Ключевые слова: Чуйская топонимия, лингвистиче-
ская карта, административная политика, исследование, 
племена.  

This article  reveals the genesis of the ancient layer of 
Chui toponymy and historical condition for its accurence and 
also the reflection in the important moments of the toponymy of 
this region are investigated on the basis of spectic examples. In 
this author considers cultural and language   relation of the 
Kyrgyz Turkic- speaking tribes of the Southern Siberia . In this 
article the historical evolution of the ancient names of the Chui 
Valley territory  has been studied multilaterally , which is an 
important administrative – territorial unit of Kyrgyzstan. 

Key word: Chui toponymy, linguistic map, administrative 
policy, research, tribes. 

Б.М. Юнусалиевдин жана И.А. Батмановдун 
көп жылдык илимий изиддөөлөрүндө кыргыз уруу-
ларынын жалпы түрк тилинде сүйлөгөн элдердин не-
гизин түзгөндүгүн белгилейт. Ошондой эле кыргыз 
тили кылымдар бою түрк элдеринин саясый, социал-
дык-экономикалык жана маданий турмушунда болуп 
өткөн орчундуу окуяларды өз боюна синирип, Чүй 
чөлкөмүнө чейин алып келгиндигине басым жасайт. 

Башкача айтканда окумуштуу төмөнкүдөй таризде 
баяндаган: “Древние тюркоязычные племена начали 
двигаться с Енисея и Алтая на Поволжье (гурские 
племена – предки чувашей, V в.), на север (курыка-
ны, вошедшие в тесное соприкосновение с другими 
племенами и образовавшие впоследствии якутскую 
народность), в Среднюю Азию (через Иртыш в VI и 
последующие века, потом – через Восточный Турке-
стан). К языку памятников орхоно-енисейской пись-
менности был очень близок древнеуйгурский язык. 
Древние фонетические черты языка енисейской (и 
таласской) группы памятников наиболее четко со-
хранились в тувинском, хакасском и шорском язы-
ках. В якутском языке, как и в чувашском, они под-
верглись сильным изменениям и растворились в ряде 
признаков, связанных с особенностями развития 
каждого из языков» [4]. Окумуштуунун  пикиринде 
Чүй чөлкөмүнө келген кыргыздардын тили түрк тил-
деринин көп кылымдарды кучагына алган мадания-
тынын жана тилинин өнүгүү доорунун жыйынтыгы 
болгон. 

Алгачкы жолу жалпы эле Түндүк Кыргызстан-
ды анын ичинде Чүй аймагынын картографиялык 
өзгөчөлүгүн жана ошол мезгилде чөлкөмдө түзүлгөн 
тарыхый-лингвистикалык абалды Махмуд Кашгари 
өз эмгегинде терең мүнөздөй алган. Окумуштуу не-
гизги топонимдерге токтолгон жана алардын фоне-
тикалык өзгөчөлүгү кыргыз тилинин мыйзам ченем-
деринин негизинде гана өнүккөн деген пикирин ми-
салдар аркылуу так көрсөткөн.  

Жибек жолунун негизги багытынын аныкталы-
шы жана ишке кирүүсү менен Чүй аймагында тил-
дердин карым катышы күчөй баштаган. Ошондой 
бүтүндөй адамзаттын тарыхында илимий жактан 
мааниге ээ болгон экономикалык трассанын Чүй 
жергеси аркылуу өтүшүнүн өзү ар түрдүү тилдердин, 
анын ичинде түрк тилдери менен иран тилдеринде 
сүйлөгөн элдердин карым катнашын жана тилдердин 
ортосундагы мамилени бир кыйла күчөткөн. В.В. 
Бартольддун билдирүүсүнө караганда Чүй топони-
миясы чыгыш менен батышты соода-сатык гана эмес 
маданий жактан да байланыштыра алган Улуу 
Жибек жолунун аталган чөлкөм аркылуу өтүшү 
менен шартталган. Мындай жагымдуу шарт бир 
тарабынан кыргыз элинин жана анын тилинин өнү-
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гүүсү үчүн жагымдуу жагдайды түзгөн болсо, экин-
чи тарабынан элдердин өз ара карым катнашын кы-
лымдар бою жандандырган. Баласагын жөнүндө В.В. 
Бартольд төмөндөгүчө баяндайт: “для окончатель-
ного решения вопроса о Баласагуне мы не имеем 
дастаточно данных; мы хотели только показать, что, 
судя по имеющимся теперь сведениям, Баласагун 
скорее мог находиться в Чуйской долине, чем в Вос-
точном Туркестане. Разумеется, вполне возможно, 
что открытие новых, более точных известий о Бала-
сагуне приведет нас к совсем другому решению 
вопроса” (411). 

Тилдердин карым катнашы тарыхый-экономи-
калык шарттын түзүлүшү жана Чүй аймагын жерде-
ген калктын сандык жана сапаттык өсүүсү менен да 
коштолгон. Анткени шаарлардын бай болуусу жана 
андагы инфраструктуранын издери азыргы күнгө 
чейин белгилүү. Ошондой эле географиялык жактан 
коммуникациялык ынгайлуу абалды ээлеген Чүй 
жергеси ар дайым кызуу тарыхый окуялардын чор-
донунда болуп, илимпоздордун жана саякатчылар-
дын кызыгууларын да арттырган. 

Тан империясы менен Батыштын жана Орто 
Азияны жердеген элдердин социалдык-экономика-
лык карым катнашынын күчөшү менен Чүй топони-
миясынын стратиграфиясы жана негизги ареалдык 
өзгөчөлүгү аныкталган. Башкача айтканда иран тил-
дүү элдер менен кыргыз урууларынын тилдик ала-
касы жалпы региондун гүлдөп өнүгүүсүнө алып 
келген. Кыргыз тили жалан гана иран тилдүү элдер 
менен эмес Чүй чөлкөмүн жердеген уйгур, өзбек 
жана дунган сыяктуу чыгыш элдери менен карым 
катышта болуп алардын тилдерине олуттуу таасирин 
көрсөтө алган. 

А.Н. Бернштам Чүй аймагы кыргыз элинин 
калыптануусундагы негизги борбордук чөлкөмдү 
түзгөндүгүнө токтолуп, Чоң Чүй каналын казуу мез-
гилинде табылган археологиялык буюмдардын кал-
дыктарында түрк тилдүү элдердин тили чагылды-
рылгандыгын жана түрктөрдүн (кыргыз уруулары-
нын) согдулардын тилине жана алардын социалдык 
абалына тийгизген таасири күчтүү экендигин белги-
леген. Ошондой эле окумуштуу Чүй аймагынын 
лингвистикалык абалынын тарыхый жактан калыпта-
нуусуна да көңүл бурган. Биринчи кезекте белгилеп 
кете турган илимий табылга жана жагдай 
А.Н.Бернштамдын эмгектери лингвистикалык жак-
тан изилденүүгө толук татыктуу. Анткени аталган 
окумуштуунун эмгектеринде Чүй топонимиясынын 
өтө бай системасы тыбыштык жана семантикалык 
жактан алгылыктуу чагылдырылган. 

В.В. Бартольд Чүй топонимиясынын тарыхый 
жана лингвиситкалык жактан мүнөздөлүшүнө зор 
салым кошкон десек жаңылышпайбыз. Өз эмгегинде 

окумуштуу бир канча топонимдердин тилдик табия-
тына кеңири токтолгон. 

Чүй топонимиясы Жусуп Баласагындын илимий 
эмгегинде кеңири чагылдырылган. Чыгыштын алгач-
кы чыгаан окумуштуусу Чүй топонимиясы жалпы 
түрк дүйнөсүндө көптөгөн тарыхый маселелердин 
чордону болуп санала тургандыгын так аныктаган.  

Албетте Чүй топонимиясынын калыптануусун-
да жана Жусуп Баласагындын тилинде уйгур тили-
нин таасири күчтүү деген анчалык тарыхый жактан 
тастыкталбаган пикирлер айтылып жүрөт. Мындай 
кайчы пикирлерди четке кагып И.А.Батманов кыргыз 
тили енисей кыргыздарынын тилинин түздөн-түз 
улантуучусу болуп саналарын айгинелейт. Окумуш-
туу өз пикирин төмөндөгүчө айкындайт: “Вместе с 
языком орхоно-енисейских памятников существовал, 
например, родственный им древний уйгурский язык, 
развивался протобулгарский, обособлялся язык ку-
рыканов и т.п. Имелись некоторые отличия между 
языком енисейских и орхонских памятников. На базе 
енисейских признаков развивались языки предков 
киргизов, тувинцев, шорцев, хакасов и др.” (12). 
Окумуштуунун ою боюнча кыргыз жана уйгур тил-
дери көп кылымдар бою активдүү алакада болуп, 
көптөгөн окшош белгилерге ээ болушкан. Бирок 
ошол эле мезгилде тээ байыркы кылымдардан эле 
аталган элдердин ортосунда айырмачылыктар бол-
гондугун алардын тилиндеги айрым бир формалар-
дын өз алдынча өнүгүүгө ээ болуусу айгинелейт. 
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