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КиЬ (ки+гіз) тубір мен қосыміиадсиі пайда болгаи. Коне турікте 
кіпитты да «киЬ кітап» - дегеиДемек, киізжабу (кига) сияқты угымның 
орпыпдажурген. Үй <  ш ~  уя~орда~қос~ уй дегеіі қорытыидыга келеді.

С.іово «киіз» (ки+гЬ) образовалось из кория и суффикса. Древ- 
пепиорки даже книгу пазывали «киЬ кітап». Зііачит, это слово ис- 
пользовалось как понятие «кигЬ» - одевать, киЬ жабу. Это слово 
образовывалось как Үй< іи- уя- орда- қос- уй.

Тһе \уоЫ «киіз» (ки+гЬ) нш  /огліаііесі м/ііһ г о о і  апсі щЦіх. Тһе 
апсіепі ТигкЬҺ '$ саІІеА а Ьоок аз «киЬ кішап». ІІ теапх ІІіаІ іһіл мюпі изеіі 
аз «кигіз»-іо сігезз. Тһіз н«оп/ н>ах/огліаііесі ах Үй< ііі- уя- орда- қос- уй.

Кеіие «Алаіи алаш болганда, Алаша хан болганда, уйіміз агаш, 
уранымыз Алаш болганда уш жуздің баласы қазақ емес пе едік» деп 
айтылган соз сонан қалды (63); Ол заманда киа уйімен қыстап шыга- 
тугын кун. Үй сыртынан курке тіккізіп беріпті.Оның артынан іле он 
кісі тусе қалыпты. Оган да курке тіккізіп беріпті. СөйтсеоларнҮлы 
жуз уйсін Тогас би елінің кісісіміз» десіпті. -Қурым киізге тігіп алып, 
қанжыгамызга байлап журміз десті. — Кәне, алып келіңдер, көрейік,
- деді. Тігіп тастаган қурым киіз алып келіп, соктіріп көріпті (67); 
Осы сабаның корінісі төрт сары айгырдың терісінен жонын сырты- 
на қаратын. жал-қуйрыгын өзіне қойып, булқына бір өгіздің терісін 
тіктіріп, өзін туйеге теңдегенде сегіз қанат уйдің бір узігі біржагы- 
на тең болады екен (ҚДІ, 84); Үйге кіргенде «ханның астына киһ са- 
лыңыз»-деді (94); Жазда отыратын киһ уй, ішкі-тысқы төсеніштері



ш пқысқы үйдіңаапына тасейтш твсеніш-булврдыц бәрінеп артыі- 
ганын жвнесаліып керек-жарагын алады Кеше қазақ журніындаЕдіге 
баяасы Шоң би жаз кунікде қапиіа игі жаңсы бас қосып, бір киізуйде 
атыргандажарқ-журқ епин найэагаи оанап жаңбыржауды дейді. -  
Осы уйдіқ ега узігін урлаганга ңандай айып саларга керекі ( 101) (М- 
Ж.2т.); Аспан. көкдеген кигпемес. кічемемес, тақтайвмес. буменсу 
(56), Кшіз туыряыңты қазақтың кигіз уйінің төрінде отыр едік, есік 
ашыңтуреді ( АЖжАЖТ,60) Бурынгыозініңата- бабасыныңгурып 
мурдешнше жанга өпіетугын кіат  тіріяей жуып, кебінге орап. аңки- 
гізге саяып, мояаны уш айналдыратугын ңылу, аядымда уш жақсы 
кгсімің туаруйтн; сеазянии пайда - өлгенде де, туганга ас. той деген 
турсын' (СЛК&І20 б.); Квпіерген ақ киізгеханың қайда ? (М. Дулат. 
106};І+Ів ДтаңбасБГкосашғшшсы паэүйшнбастамасы.Ә.Марғүлан 
«Казак ұ й  жане ояын жнһаэдары» деген енбспнде кшз үйлераш екі, 
үш канаттш басгап, он еп, он сегіэ, огыэ канатка дейін жетепн үлкен 
түряері бояғандығын. бір үйшн керегелерінін басы 70-80-нен бастап 
360-ка дейін болвпындышн айтады [1]. Ө. Жанібехоа: «Қостан и һ  
үйге втепн баспана - күрке. абылайша* [2,124-125]. түрінде, кепеден 
коржын үйге етепн баспана - какыра (бастапкы апі белгісіз) түрінде 
болганы даусыз» [і, 21). Кытайдын танымаа акыны Бо Цзюй кип үйш 
сурегтеп алан шыгарған. Оны Лю Мао-цзай жарналаган [4,471 -472].

Мың қаралы ңойдың ж уні кетті гай,
Ёюжүздей жүзік ала кепті ғой.
Керегесін үйенкшен кашаған 

Неде бодса, бір керемет жасаған 
Кніз үйді «квк орда» (70), «кагілдір» (174) -деп, кытжй акыны 

сурсттеген. Л.Н. Гумилеа „Бірак кытайларға берінен де горі киіз үй 
кебірек үнайды. Бо ЦэюЙ-н киіз үйді «көгілдір»- деп, атап «Қвк орда- 
мен коштасу»-деген аденін шығарады" [5,469-470]. Мүны таппшпеп 
жячип м тиим чілш н  себебі де түсінікті шығар. Кн Ь  үЙ тіркесін 
екіге баліп карасшрамыз. Алдымен, кніз сөзіне токталадык. Біздін 
жорамалымыз бойынша кшз (кнпз) кн+гіз түбір мен косымшадан түра- 
тын снакш. Себебі казак тідінде бп (бігіз), мүйЬ (міаз)түрінде айтылған 
СЛманжоаоа: һіажно безкоиечно искатъ, ио едеа яи можно опреде- 
яить, откуда браяся корень слова біз (шияо). Но вот, южмый диа- 
яект (Жуаяииский район) сохрани.* нам слова бігіз2 (шило), каторое. 
учитывая возможность чередования м//В, ү/Л, я саою очерадь можно 
сопоставить со словом мігіз - иүгіз - мүйіэ (рога) (6,152-153]. Бігіз 
сөзі шығу твркіні және машнасы жашнан мүйіэ свзімен байланыс- 
тырылады Даа осы машнадаш киіз // кигіз // Будагоа: (кагізъ) [7,
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109]; А. Жұбанов: Еміз -  әуелде емгіз [8,75] болған. К.Аханов: Мы- 
салы, кұрал атауы -  біз деген сөз ертеректе бігіз түрінде дыбысталғ- 
ан. Бүл көне форма өзбек, үйғыр тілдерінде сакталған. Қырғыз, кара- 
калпакт.б. түркі тілдерінде сөз ортасындағы г дыбысынын редукци- 
яланып түсіп калуы нәтижесінде бүл сөз біз түрінде дыбысталған. 
Біздін апғашында мүйізден жасалуы ыкгимал десек, біз «  бігіз сөзінін 
шығу төркіні мігіз > мүгіз > мүйіз сөзімен байланыстыруға болады. 
Мүйіз сөзінін көне формасы -  мүніз ұйғыр тілінде сакталған. Түркі 
тілдерінін тарихынан м дыбысы мен б дыбысынын, ү дыбысы мен і 
дыбысынынөзара алмасуы және кейде к. к, г г дыбыстарының өзгеріп 
баска дыбыстармен алмасуы не түсіп калуы жиі үшырасады [9,144]. 
Ә.Қайдаров, М Оразов: „Сондай-ак, кысандауысты дыбыстардан соң 
түбір соңында г сакталынбаған (сары)” [10, 124]. М. Томанов: Сөз 
соңындағы к, ғ, к, г дауыссыздары түркі тілдерінің көпшілігінде түсіп 
калган: элліг-эллн -  елу, атлығ-атлы-атты, сарығ-сары т.б. Бүл позици- 
яда түрікмен, әзербайжан тілдерінде ғ, г  дыбыстары сакталып калған 
[11,69]. А. Қасенова: Біріншіден -ы з  (-із) аффиксі -гы з (-гіз) аффикіс- 
інен кыскарып барып (емгіз > еміз) қальпггасқан деген пікір өте дүрыс. 
Бүған сарығ > сары, улуг > ұлы, бігіз > біз сиякты т.б. салыстыруға 
болады [12, 183]. Ғылыми пікірлер: киіз о баста кигіз болған деген 
ойға әкеледі. Ш. Сарыбаев: „ Тілімізде қатар қолданылып жүрген кигіз
-  киіз, маңдай -  маңлай, т.б. сияқты қос сыңарлар к ө п , д е й д і  [13, 
507]. Қазақ тілінің диалектісінде «киізді», «кигіз» деп атау да ке- 
десіп отырады (Тлепин, 12 б.). Қ. Жұбанов Е м із-әуелде емгіз болғ- 
ан дейді (75 б). Кигіз етістік деп қарастырсак, (ки + гіз) ки түбір сөз, - 
гіз өзгелік етістіктін жұрнағы больш табылғанмен [14,284]; [15, 164]; 
Бірақ, ки+гіз колданысында бұйрық рай тұлғасында көбірек келеді. 
Бұл арадағы аффикстер калыптасу төркініне қарай -ыз//-із <  -ғыз//- 
гіз, -ар//-ер -ыр//-ір < -дыр //-дір т.б. өзара тығыз байланысты болъш 
келеді [16, 176]. Демек, -із< -гіз сөз жасаушы жүрнақтың міндетін 
аткарып тұр.Тілдің даму барысында -г дыбысының түсіп қалып, суб- 
стантивтеніп (киіз) жабатын (адам киімді киеді-салыстырыңыз) зат- 
тын аты пайда болған сияқгы. Киізді де киім сиякты кию, жабу (мыс. 
шапанды, шекпенді жабу-жабу мәселесіне байланысты айтылды-қара- 
ныз) семантикалык мағынасы бір сөз. Жопондарда кимоно деген 
киімнінтүрі бар: Кимоно' [яп.] -японскаямужская и женскаяодеж- 
да вроде халата с очень широкимирукавами [ 17,233]. Кимоно// киім 
/ /= Ки. Ки түбірін ки (киім ки) сөзімен салыстыруға болатын сиякгы. 
Егер де —із тікелей зат есімнен (бп ~ бігіз // мүйіз ~ мүгіз) түбірден 
жасалса бі//мү түбірі деп карастырамыз ба? Не болмаса кн сөзі о бас-



ссріт Фило.югическия 31

та заттык аты болғанга үксайды. Мысалы, түрік сөзінен шыккан (те- 
гершік ~ арба) <киби‘тка (кішкене арба), Киев [ 18,68] (күйеу баланын 
каласы) ки түбірінен шыккан сөз снякты. Бильярд оГінынын таяғы 
кнГі деп аталапы. Кий-кия, мн. кнй, киёв, м Діинния палка для игры на 
билъярде. IIуменьш. киёк, кийка, м [19,235]. Кий [польск. КіЛ- спец 
Длинная палка для игры на бильярде [20, 232]. Олай болса, киіз кий 
(таяк) мағынасындағы сезінен алынып, мағынасы өзгеріске түскен 
(киіз-жабу-кошма) болуы да мүмкін ғой. Н. Жүнісов: -Сыныз қосым- 
шасы морфологиялык күрамы жагынан күрделі (-сын + ыз, -сін + із) 
болып келеді. -сын, -сін жіктік жалғауыиын II жактык жекеше түрімен 
түлғалас, ап -ыз, -із-дін тегі туралы екі түрлі көзкарас бар. Біреуі -  
мүны түркі тілдеріндегі көптік жалғауынын көне түрі деп білу де*. 
екіншісі -  оны жіктеу есімдіпнін -сыз, -сіз косымшасынан дамыған, 
сонымен тектес косымша деп тану* (Бүл жөнінде айтылды) [21,72]. - 
Ыныз көптік мағына беретін косымша екенін М. Қашкари да айтты 
[22,112}. Онда киіз (ки+ із) - із  көггпк мағынадағы жалпылык үғымды 
берегін кий > ки > таяк > таяктар > киіз (жабу) деген мағына беретіні 
рас болып шығады. Л.В. Будаговтына. кягізъ (каз. кағаз, түркі. про- 
стонар. кягідь), бумага, почтовая бумага (для письма), пропускная бу- 
мага, түрк. Опасная грамота, паспоргь, тат. бумажн. Деньги, ассигна- 
ція, рублевая бамажка, т.б. кағаз, не кағаздан жасалған заттарды атай 
берген (Будагов, 109); Енді бірде: дж. тат. кійіз, Будагов-кіизъ, Автор: 
киз, киүз, кз, кигиз(Аб.Г. Баб.),тоб., алт., кіисъ, войлокь, кошма, кизкла 
кыр., киз байпак, валенки, киз валять войлокь, башк, кизак шалашъ, 
кочеавя кибитка; въ алт. кіизъ, винит. Кииз ин значить также коса (см. 
примъръ при гл. танкамк, стр. 335 танкзмқ гдъ вмъсто слова киз иіін 
следуеть читатъ акиз иііи (Будагов, 183); Қағазды да жайып салсан 
кен, дападай болып жазылады (простонар) түркілер кағазды да кягізъ 
(кніз) деген. Мысалы, қазақпіа «киіз кітап» дейпіін үгым бар, бул үгым 
толыгымен абыз апипарымен байланыс/пы жүреді [23, 101]. М- 
Жүсіптіңде «киіз кітабын» номдыктардын «ном» касиетті кітабын 
(Гумилев, 383) еске салғанды жон кердік. Кніз де кең дала секілді 
жалпак осы жағынан келген де расын да кағазбен мағыналык жакын- 
дығы бар. Қосты киіздін болмаган заманда агаш қабыгымен, аң тері- 
сімен, агаш бутақпіарын салып, шөп-шаламмем жапкан (Жәнібеков, 
18). Ағаштан кағаз жасалатыны белгілі, мүмкін киіз үйге жабылған 
ағаш кабыктарына үксатып барып, киізді кағазбен салыстыра атаған 
шығар. Қалай болған да киіздін өз мағынасы және қағаз (киіз) деген 
косапкы мағынасы болған. Е. Жанпейісов «кит» В. Радловтынтүсінігі 
бойынша: 1) 'көйлек, киім ; 2) ‘койлектен түратын сыйлык, екесінін
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калындыкка сыйы. (РСл, П, с. 1374). Л.З. Будагов тек кана 'әкесінен 
кызына сый' деген формаға токтайды да: киітеь, кіить (кимек етісті- 
гінен), кнд, киид 'морфологнялык схемасына көз жүгіртеді 'әкесінен 
калыңдыкка сый' (БСл, II, с. 183). Осындай этимологияға баска да 
галымдар да токталады. Мүнын ішінде: ки + іт; киит, кин, кнйит, кит 
т.б. 'кніммен сый', 'кнімдерді кию , 'көйлек, киім , киіну', 'ки ' бар. 
Түбір тұлға ки «киін» деп карастыру да жок емес [24, 80-81]. Кир. 
кіить, кіетъ, (от гл. кимк) подарокъ отъ отца невъсты, кит кирим я 
получилъ подарокъ (у татаръ есть обычай, во время свадьбы, при питьъ 
шербета нли при пирожномъ, класть деньги или подарки для невъсты, 
это и называется киит что у баппсиръ бирна) (Будагов, 187); Қ. Жүба- 
нов кій-(і)т — (одежда) от кій -  «одеваться» - деп киінудін түбірін ки 
емес, кіи дейді [25, 544]. Таяктаи «/» + «/» = //  (кос) орыс тілінде 
жүрген кошма // косма // косша // кошма (киіз) баламасы // косша 
(текемет) косты жабатын кошма // косша сөзі тууы мүмкін. Кошма,
ж., комы, мн. Войлок из овечье шерести, болыпой кусок такого войло- 
ка // спец., обл. Многорядный плод из мелкого леса (на Волге) (СД, 2, 
183; СУ, 1 ,1493; БАС, 1956, 5, 1561; СФ, 2, 361; СШп, 201) [26, 58]. 
Кошма, -ы, мн. кьшмы и кошмы , кошм, кьмам и кошмЬм, ж. Большой 
кусок войлока, войлочная подстилка. II пил. Кошмовый, -ая, -ое и ко- 
шомный, -ая, -ое. (ТСРЯ, 302). Қошма // Киіз: Әдетте киіз басукөсібі 
қазақтарда маусымдық сипатта өтетін еді. Ол қойды қырқудан ба- 
сталады да қырқылган жүннің барлыгын өңдеп болганга дейін созы- 
лады. Қазақ халқының өмірінде қойдың жүнін өңдеудің ерекше маңы- 
зы болды. т.б. жасалу технологиясы сипатталады (Шанырак, 95-96 
б). Салыстыру аркылы да кошма//киіз екендігіне көзіміз жеткендей 
болады. Малдын екі жагына тен ғып артылған жүкті алт. кощъ деген 
(Будагов, 82). Түйеге артатын жүкті қом деген. Сонымен. 1. ки//кигіз 
(-гіз) (кидіру); 2. ки (таяк // таякгар) (-із); 3. кос // кошма // косма (киіз)
> жабу > үстіне жабу > кигіз > киіз. Бәлкім, канлы руы /  (таякша) 
костын бір сынары // (екі таякша) кыпшактын танбасы казак рулары- 
нын косыла бастау ынын басы болар. Л  алшындар < Ъ (зет) таздар мен 
жаппастар өмірдің спиральмен дамуы. Қос таякшанын көлденінен 
жатып косылуы. Алшын > Л+Л=ЛЛ өлім. С. Аманжолов: При сопос- 
тавлснии тамговых знаков у меня пявилась мысль, что тамги найманов 
и алшынов -  одни и те же, ибо не имеет значения, как поставить тамгу
-  острый угол: Л или V или < или >. Но это предположение требует 
особого исследования [27,15]. Бүл танбалар костан алынган таякша- 
лар болуы мүмкін деп ойлаймыз. Екінші белігі - үй туралы мынаны 
айтуға болады. Л кос жасаудын уәжі топырактын төбе болып том-
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панып үйілуінен, күмырсканын илеуінен, аңнын інінен көшірілген 
заттык объекті. Үй топыракты -  үй (етістік) кейіннен заттын атауына 
ауыскан снякты. Ғ. Мусабаев: «Мысалы, үйы, үял, оян етістіктерінін 
түбірі-  үн болған»- дейді [28.117). А. Жүбанов: Точношакженельзя 
признапіь в офорщеипи слов уйаіп и уйал флекпіивного начала шоль- 
ко .шшь потому, чшо осмова уйа мерпіва. Впрочем, уйа в свою очередь 
не чистая, а пройзводная основа. образованнная от имени уй посред- 
ствомсуффикса «а» (наличноговас - а -  «кушать» ош а с -  «куша- 
нье». ойна -  «играть» от ойын -  «игра») [29, 544]. Ғ. Мүсабасв өз 
ойын арыкарай жалғастырып: Қ.Жүбанов (біздін келтірген Қ  Жүба- 
новтын дереккөзімізге сын айтады- автор) - үя депті де, ар жағын 
айтпапты. Бүлар көне дүниенін езінде - ұд/уд, од деп айтылган. Сон- 
цыктан Орхон жазуында 6у одке олуртым делінген. Мүндағы одке -  
үй-ге деген сөз еді. Оя уй орда деген угымда еді. Көне түркі тілінде уд 
сезінін бір макынасы үйкы. Мысалы, уда. тышта қалысы қобыра- 
ныл йеті юз болты -  уйде. тыста қалгандар жиналып жеті жуз 
бомды (Тоныкүк ескерткіші, 4-шумак, С.Е. Малов, ПДП, 61-бет.) [30, 
117]. Бүндағы көңіл бөлетін бірдерек: юзсөзі. Жеті юз(жүз) үш жүзге 
дейін болған, онын үш жүзге ешбір катысы жок. БүлтуралыМ. Арын: 

Мысалы, «орда» сөзш қазақ даласына алып келеген Шыңгысхан. Мо- 
ңголдың «орду» деген сөзі Бул оз кезегінде «улкен уй»,«қасиетті уй» 
деген магынаны білдіреді. Осылардың ішіндегі бізге қажетті магы- 
насы — «улкен уй». Көпке дейін «орда» сөзі «юз» деген созбен бірге 
қолданылып келген екен. Бул кезде қазақта «жуз» пайдаланылмай- 
тым. Мысалы, «юз орда» деп айтылатын. Мундагы «юз» қазақтың 
«жуз» санымен магыналас сөз емес. Оган тіпті қапіысы жоқ. «Юз» 
деген создің бір магынасы «боз» деген созбен жақындасады дейді 
Юдин [31]", - денді. Демек, орда [32,102] //үй/Лоз//үй сиякты колдан- 
ған. Ғ Мүсабаев Н.Я. Бичурнннін үйсін жөне хун жайында айтылган 
дерекгерді талдайды. Әсіресе, бізді үйсін туралы пікірі кызыктырды. 
Үйсін деген атау уй және сін (шең) деген екі соз. Ескі туркімен тілінде 
уйшен (Короглы жырында) бір норсенің уйілген, топпіалган жері де- 
ген магынасы осы кунге дейін сақталган. Сондықтан уйсін созі ру, 
тайпалардың жинаяатын жері, мемлекеті деп угынуга болады. 
Өйткені мундагы уй с ө з ін ің  магынасы да қазіргі тусініктен басқаша- 
рақ [33,24]. Мүнын алдында осыған тақаулау үй (үй: топыракты үй) 
сиякгы ойымызды айгкан едік. Әлі де сол пікірімізде каламыз. Л. 3. 
Будагов: тур. ауы у й, эй, звукь, крикь (шшу) ауы үйрмк издавать звукь, 
нричать (165). Каэ. аүие (у), айа, аүйе, тур. ад. йүа, к. Сл. аүа 1) гнъздо, 
берлога, нора; аүйатасмк, аүйа алмк вить гкьздо, аүалнмк, аүйа тасмк,
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гнъздиться; кир. жанмк аұйадан шыға жанды чуть душа не выскочила 
изъ гнъзда (жаны үядан шыға жаздады -  деп аударылады -  А.Қ.) 2) 
алт. аүйа щя суставъ (въ членахъ тъла): аүйа зйнйы айрғар аүйа от- 
дълите его суставы другь оть друга, т.е. разъките его на части (ескер- 
ту Будагов ескі кадымнын араб -  парсыша жазган екен, харіп болма- 
ган сон аударып, казакша транскрипциямен жазга тура келді -  Айт. 
Қас.) (165 б); С.Е. Малов: ¥йа 'жүмыртка'; кара. ойа; баска түркі 
тілдерінде бүл сөз «үя» деген магынаны береді; кара. чыдан (Малов, 
129). Сол сиякты Мапов йү, йүе (< үй ) 'дом'; менін йұте 'у меня дома'; 
кара йү палатка, шатер' (горных уйгыров, прокопченный дочерна 
дымом). АФТ, 0104: йү ваш 'крыша дома, верх дома'; см. жүе, йу (45 
б); үй 'дом, жилище' (чаше употребляется с метатезисом: йү); ара үй 
'кладовка, чуланчик'; ак үй 'белый дом' (т.е. палатка невесты и ее 
родных при приезде свадебных пездом к жениху) см. ү. Ср.: тувинск.: 
үй 'юрта' (132); Ор- 'класть'; зурорсайемес -тро 'если положишь(в 
род) ягоды «зур», - не есг'; см. Ур-. Ср.: ору -. РСЛ., 1, 1048: ора-; 
шорск., койб., кач., сагайск., кирг., уйг.-таранч., чаг. 'завертывать, пе- 
ленать, обивать'. Ор 'в древности', 'когда - то': ор ахка 'в древности 
(был) старик - древний старец ( Малов, 82). Ін казылганда топырагы 
іннің алдына карай үйіледі ол су-селдін інге кіріп кетпеуінен болса 
керек. Құстын үясы, жүмырткасы (онын ішіндегі балапаны үшін үя) 
ін ~ үя ~ орда ~ кос ~ үй. О. Сүлейменов: Например, буква-иероглиф А 
аЬ (ау, еу) - «дом» в булгаро-кипчакских языках, видимо, должен был 
называться ц  -  «дом» (каз., таьт., башк. и. др.). В словах письменного 
происхождения мы до сих пор встречасм странное чередоввание, 
которое нельзя считать фонетическим. Чередуются слоги -  еү / 0). (ср. 
Тур. зеу, аз. зду -  «люби» и каз.). $ц) - «люби»; тур. зеүіпсһ, аз. заүіпсһ
-  «радость» и каз. зіі і̂пзһі.) [34,3]. Ш. Уалиханов үй сөзіне орай кыр- 
гыздарда инек үй (сиыр деген магынада) -  дейді [35,244]. М. Қашка- 
ри сиырды көне түріктер сувлды: әу сувалды-сиыр суалды -деп мы- 
сал келтіреді [36, 188]. «Әу» деп әукім-әукім шакыру одагайы казак 
тілінде күні-бүгінге дейін бар. (Әу+кім) екі сөзден күралған. Не карай- 
ған? Не келе жаткан? - деп, жанды затка айта береміз. Іңгек көлүкін 
Тогалады огуз келті (ЕДӘ, 29); Інек (у степных уйгу ров)' корова'; ала 
інек 'пестрая корова'; ак інек. РСл, 1,1442 -  1443 (Малов, 32); Басын 
айыра іиапты дейді, Үй* түгіндей көуірді Кемекеңнің басынан 
Күншілік жерге апарып, Сүргітіп бір тастады дейді. Үй* - сиыр, 
қара мал -  деп түсінік берілген (Манас, 294). О. Сүлейменов: Значит 
киргизкое уй -  «корова» пред шествовало древнетюркскому уд -  «ко- 
рова»? -  деп, ойын былай жалтастырады: Түріктердін «удумадым»
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үйыктағам жок архайзм сөзі казіргі түркі тіліыдегі «уіумадъм» кан- 
дай өзгешелігі бар денді. Немесе, көнетүркілік д түркі тіліндегі і ды- 
бысына ауысты ма? Ал, бүнын апдында і/сі керісінше болғанын біз 
білетінбіз. Олай болса, түріктік уіумак «үйыктау» көнетүркілік үду- 
мак «үйыктау» сөзінен көнелірек болғаны ғой [37,227]. Демек, кыр- 
ғыздардын уй -  «сиыр» сөзі көнетүркілік уд «сиыр» сөзін басып оз- 
ғаны ғой -  деп айтады. Далірек ой Ғ. Мүсабаевта да айтылады. Ол О 
бастағы үд > үй, 1) ханнынатауы, 2) түрак үй, 3) үйкы сөзінін түбірі, 
4) үю -  сүттін үюы, етісгіктердін түбірі болуы тан каларлык күбы- 
лыс емес [38, 118]. Сиырды үлкендігіне карап (үй) (тау кылып үн) 
дегендегі үймен үксатып барып үй деуі әбден мүмкін. Расында да үд 
> үй > үй (түракга үй) аты шыккан. Ал, үй (топырактын үйілуінен 
жүғынған). Шошак зираттар, күмбез [39,226] ( күн + бас) аспан мен 
тілдескен деген магынада барі де о бастағы мағынасын (кос) топы- 
рактын үйілуінен (үй) үксастырып, сол бейнені шындыкка жуыктатк- 
ан. Бүл арада аспан да күмбез сиякты бірак, күмбез өз атын аспаннан 
бейнелеп алған. Топыракты үю дегендегі үй, жерде түрып кокке кара- 
ғандағы аспаннын жердін жиегімен астасып жатуы екі бейнснін түта- 
са бір бейнсге үласуы киіз үйдін де сырткы формасын бергенге үқсай- 
ды. Енді, киіз үйдін өзі турасында бір-екі ауыз сөз. Төнкеріске дейінгі 
сөздіктерде үйдін бірнеше атаулары кездеседі: Скалон, Лаптев, Ку- 
шербаев. Бокин (Бокин Т. Русско-киргизкий словарь. Верный, 1913., 
С. 12.). Фальк (Раік С Р. Веиігауе гиг (һіегкеппіізз иікі У0ІкегеіЬип§. 
Вё Ш. СПб 1786.5.581.); Ильм., КРС: кіийз үй, ага үй, тас, отау, орда. 
ЕуКИК ағаш үй, кене (землянка), курке (балаган), лашык (чу.юн), там 
(дам), үй (дам, кибитка). Аталған сөздіктердін ішінде казак үй (киіз 
уы) жан-жакты сөз болатыны -  Ильминский сөздігі. 1897 жылғы казак- 
ша-орысша сөздіктін Ильмннский материалынтүгел камтығаны белгілі. 
Бүл екі сездікге киіз үйдін түрлі жағдайларда тігілетін түрлері ката- 
рынла «лабр яй (кибитка с короткими унинами), жаба салма (ки- 
битка без кибиточных налочек, для скорости поставленная так, что 
с одной стороны есть унины, а с другой стороны шанырак прямо 
положен на кереге. В ней киргизы оспгановливаются во время переко- 
чевки, жолум ум -  лачужка вроде кибитки, у  которой унины прямы и 
верх осроконеч ный итарка -  род шалаша из двух полотен кереге, куркб
-  шалашик, делаегся на скорую руку при перекочевке, расстилается 
кошма на оглобляхтелеги или на шестах) -  т.б. Илминский: кос, абы- 
лайіпа, жангыртпа, сиякты түрлерін атамаған. 1897 ж казакша -орыс- 
ша сөздіктегі киіз үйдін жаблыктарына коз жүгіртелік: «Үй, кіийз уй
-  кибитка, (ағаш уй, тас уй -  деревянный, каменный дом)... Устрой-
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ство дома -  яйдын турманы: кереге -  решетка, составляюшая основа- 
нис или лучше стены (киргизы так называют и стены домов). она со- 
стоит из полотен канат /  говорится: алты канат уй -  кнбитка в шесть 
полотен или звеньев/: кереге басы, кулак -  развилкообразные вершин- 
ки решетки, - айгаы таковые же снизу: саганак -  кончики решетки 
сбокуерге -  нижная часть решетки (ергеден іиыгарып жиберемин -  
угроза напослушному сыну - я тебя ппогоню из-под реіиетки кибит- 
ки. Т.е. без надела, как собаку). Палочки решетки скрепляются ремеш- 
ками из верблюжьей кожи кбк, (кбкте - скрепить такими ремешка- 
им), ремешки проделеваются в скважины -  к оз; выше решетки -уни- 
ны или выгнугтые палки у у к . Они привязываются шерстянымн шнур- 
ками уук бау к кереге, Сүйретпелерін керегенің басына іліп қоятуг- 
ын қылады екен (М-Ж. ҚШ, 29) а верхниий конец четырегранно заос- 
тренный калем (калемде -  завастривать унину); этими концами унин- 
ны вставляются в отверсия кровли -  шанырак, который делается круг- 
лый как большой колесо из бере зового дерева; он имеет перекрестные 
радисуы кулдроууш (Бүл орайда: күлдіреуіш орысша кулдурауыпгь 
деп жазылған перекрестный палки въ шанырак -Будагов, 21); Отвер- 
стие для двери огражпено двумя стойками -  тайаныш, порогом то- 
балдрык и сверху перекладиной маңдайша; двери деревянные створ- 
чатые, дурные ит кирмес, хорошие резные сыкырлауук. Кереге об- 
лекается снаружи кошмами туярлык, на унины пакрывается узук, на 
самый верх четырехугольная кошма тундук с веревками на каждом 
углу для открывания ее. Дверь завешивается особой кошмой или кра- 
сивой цыновкой из палочника -  есик она привязывается к шаңыраку. 
Тесьмы: тангыш тесьма, которой привязывается одно полотно ре- 
шетки к другому; баскор -  широ кая как кушак тесьма, идушая вдоль 
всей решетки и скрепляющая ее; белдеу -  веревка опоясываюшая 
туурлык сиаружи: туурлык бауы - тесьмы, пришитые к каждой кош- 
ме туурлыка, они проходят поверх унин и держат кошмы на весу, 
узук бауы привязывают узук к белдеу; в богатых кибитках но низу 
узук нашиваются из белой кошмы петли долеге и сквозь них прохо- 
дит широкая красная весьма кулдрауш. Жапсар -  место внутри 
кибитки. Где узук налегает на туурлык. В кибитке противоположное 
двери почетное место называется тбр, босага - близ двери. При ки- 
битки находятся бакан шест, которым подиимается и поправляется 
тундук, и сыйрык -  толстый шест, которым во время ветра внутри 
поднимается шанарак. В хороших кибитках между решеткой и кош- 
мой ставится род цыноки из папочника перетканного разноцветными 
шерстями в очень красивые узоры, это цыновка называется шій. -уй



тик - поставит кибитку. уй жык - сиять кибитку. ун кбтер - перенссти 
кибитку с одного места на другое не разбирая, а целиком пробрести, 
строить себс кибитку, уй бас -  прикрепить кибитку веревками во вре- 
мя ветра, чтобы не унесдо, приготовить кибиточнае палки. Үилу ба- 
ранды -  семсйный и хозяйчтвениый. Үй гушук -  домосед. Үилбн -  
женнться. Үйу бардың куйу бар; уйу жаціпың куйу жоқ (послов) -  вне 
дома неш спокойсіпвия и оаідыхам [40,19]. Қолда бар жадығаттармен 
салыстырдык, бәлендей айырмаиіылыктар жок екен. Л. 3. Будаговтын 
киіз үй туралы жааганымен Ильминскийдін жазғанынын арасында ед- 
ауір айырыашылыктар бар 1. Бүл орайда: Алты у.і тауып журген 
иттің бес қанат уйдің ауыгын (уығын -  А.Қ.) баймауга бойы жет- 
пей. уық байпаганда Жидебайды аягының астына жатқызып, неше 
уық бар, сөйтіп байлайды екен. Үй тігіліп, уық бауы байяанатын 
болса, аяқ астына пюсеп, «бой осіруге» Жидебай дап -  даяр (ҚШ, 
36); Көрмек керек дегенін естіп Шоң би: «қүдай рақмет қылсын, та- 
мам ер -  тоқымды бір жерге уйдіріп қойып, сабаны соның устіне 
орнатып, туырлықты тестіріп. піспектің басым сонан шыгартып, 
даяада ат үстінде турып пісетұгын қылып қойыпты (ҚШ, 86); 
Қойдың жунінен басылган киіідің бір қасиетін сойлейік. Кеше қазақ 
журтында Едіге баласы Шоң би жас кунінде қанша игі жақсы бас 
қосып, бір киіз уйде опіырганда жарқ -журқ етіп найзагай ойнап 
жаңбыр жауды дейді. Сонда Шоң би отырган уйдің тебе киізіне 
қараса, бір саңылау -  тесік жоқ екен. Қасында отырган алеуметтен 
сурады: - Осы уйдің екі узігін урлаганга қандай айып саларга керек? 
-деп  (ҚШ, 101); Уык бау -  Уык -  унина, кривыс палочки, на которых 
держится верхний круг юрты -  шанрак и вместс с которым они со- 
сговляют опору для купола юрты. Уик бау -  всревка, вдеваемая в ниж- 
нюю часть унины для привязывания ее к решетке -остову войлочных 
стен юрты (ҚЖ, 283); Ата -  бабадан калған үлкен үй кара шаңырак 
деп аталған. Ол көбіне кенже балаға тиеселі болған. Жеті -  сегізден 
жасы жаңа асқан кезіндеДос батырдың қара шаңырагында отырг- 
ан інісі Әлмурат байдың уйіне Қаракерей Қабанбай батыр келіпті 
деп Жидебайдың қулагына тиді (ҚШ, 36); Қараның қара шаңырагы 
Жәдігерде; Жөдігердің қара шаңырагы Мөмбетбайда (ҚШ, 47);
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