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Очеркистин дагы бир жетишкен жагы-  жазуучу эмгектин өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу, 

комплекстүү механизацияны эмгек процессине киргизүү, эмгекти уюштуруу сыяктуу 

өндүрүштүн негизги проблемасына кызыккандыгында.                                                                                

Автор «Күжүрмөн, көркөм очерктер жараталы»  макаласында; «Маселен, суу же мал чарбасы, 

өнөр жай курулушу жөнүндө чоң проблема көтөрсөң, анда бул үчүн далай чарбаларды 

кыдырып, илимпоздор, инженерлер, агрономдор менен сүйлөшөсүң. Алардын оюн, 

пикирлерин кабылдап, өз оюңа салыштырасың. Айтор, очеркти жазыш үчүн изденүүгө,жер 

кыдырып, тоо аралап жүрүүгө туура келет»   -деп жазагандай, үйүнө тынч отура албай, 

Көргөнүмдөн көрө элегим көп деп,турмуштун кыйнаган жери көздөй кетип очерк жазган.  

          Жыйынтыктап айтканда Саткын Сасыкбаевдин кайсы очерки болбосун ар бири 

документалдуу, конкреттүү фактылардын негизинде жаралгандыгы жана көркөмдүгү менен 

айырмаланат.  

            Өзүнүн бүтүндөй чыгармачылык өмүрүн негизинен, документалдуу фактыларга жана 

эмгек каармандарынын жеке образына биринчилерден болуп адабиятта көркөмдөштүргөн.  

          Кыргыз совет адабиятынын белгилүү очеркисти С.Сасыкбаев адабий иштери үчүн 

«Ардак белгиси» ордени, «эмгектеги артыкчылыгы үчүн», «Ата Мекендик согуштун 

казармандык каармандык эмгеги үчүн»  медалдар жана грамоталар менен сыйланган. 
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Аннотация: Байыркы түрк уруулары менен монголдордун ортосундагы этникалык-

маданий, экономикалык жана саясий өз ара байланыш байыркы замандардан бери учугу 

үзүлбөй уланып келе жатат. Мындай тектик байланыш жана көп кылымдык карым-катнаш 

түрк жана монгол тилдеринин фонетикалык, грамматикалык түзүлүшүнө жана лексикалык 

курамына таасирин тийгизбей койгон эмес. Бул макалада тилдик контактынын негизинде түрк 

тилдеринен монгол тилдерине өздөштүрүлгөн лексемалардын фонетикалык ыӊгайланышуусу 

изилденген. Түрк тилдеринен монгол тилдерине өздөштүрүлгөн сөздөр фонетикалык 

ыӊгайлашуу процессинен өткөн. Атооч сөздөрдү монгол тилдерине ыӊгайлаштырууда дайыма 

-ан/-ун мүчөсү жалганып айтылган. Монгол тилдерине өздөштүрүлүп алынган түрк 

сөздөрүндөгү тыбыштык тизмектер бул тилдердин ички мыйзамдарынын негизинде созулмага 

өткөн, негизинен  V+C+V тизмегиндеги көмөкөйчүл үнсүздүн түшүп калышынан созулма 

келип чыккан. 

Аннотация: Этнокультурные, экономические и политические отношения между 

древними тюркскими племенами и монголами не прерывались с древних времен. Такая 

генетическая связь и многовековое языковое взаимодействие не могли не сказаться на 

фонетическом, грамматическом строе и лексическом составе тюркских и монгольских языков. 

В данной статье изучается фонетическая адаптация лексем, заимствованных из тюркских 

языков, в монгольские языки на основе языкового контакта. Слова, заимствованные из 

тюркских языков в монгольские, прошли процесс фонетической адаптации. В монгольских 

языках при адаптации к заимствованным именам прибавляется окончание -ан, -ун.  Переход 

звуковых комплексов в долгие гласные  в заимствованных тюркизмах произошли по 

внутренним законов монгольских языков. Образование долгих гласных в результате 

выпадения интервокальных согласных – один из основных способов образования долготы.   

Annotation: Ethno-cultural, economic and political relations between the ancient Turkic 

tribes and the Mongols have not been interrupted since ancient times. Such a genetic connection and 

centuries-old linguistic interaction could not but affect the phonetic, grammatical structure and lexical 

composition of the Turkic and Mongolian languages. This article studies the phonetic adaptation of 

lexemes borrowed from the Turkic languages into the Mongolian languages on the basis of language 

contact. Words borrowed from the Turkic languages into Mongolian have undergone a process of 

phonetic adaptation. In the Mongolian languages, when adapting to borrowed names, the ending -an, 

-un is added. The transition of sound complexes into long vowels in borrowed Turkisms occurred 

according to the internal laws of the Mongolian languages. The formation of long vowels as a result 

of the loss of intervocalic consonants is one of the main ways of forming longitude. 

Негизги сөздөр: түрк тилдери, монгол тилдери, созулма үндүүлөр, тыбыштык тизмек, 

дифтонг, тыбыштык ыӊгайлашуу, фонетикалык өзгөчөлүктөр.  

Ключевые слова: тюркские языки, монгольские языки, долгие гласные, тызвуковой 

комплекс, дифтонг, звуковая адаптация, фонетические особенности.  

Key words: Turkic languages, Mongolian languages, long vowels, sound complex, 

diphthong, sound adaptation, phonetic features. 

 

Кыргыз тил илиминде кыргыз-монгол тилдик алакалары Б. М. Юнусалиев [1959, 210-

219], Б. Орузбаева [1964, 172-183], С. Кудайбергенов [1964, 41-46], К. Дыйканов [1980, 156], 

С. Сыдыковдун [1985; 1991, 5-99] эмгектеринде изилденген. Түрк жана монгол тилдеринин 

тектик жакындыгы академик Б.М.Юнусалиевдин эмгегинде байыркы уӊгу сөздөрдүн 

материалында айныксыз далилденген. Автор мынтип жазат: “Регулярные фонетические 
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соответствия между тюркскими и монгольскими языками, соответствия в наиболее древних 

основах и глаголах с совпадением грамматических значений последних, общности некоторых 

грамматических морфем, зачастую омертвевших ныне в этих языках, а также более близкие 

соотвествия в фонетике, в корневых словах и в грамматике между современными тюркскими 

языками объясняются не чем иным, как языковой общностью в древнейшей эпохе между 

родами и племенами, из которых постепенно формировались эти современные народы 

[Юнусалиев, 1959:23]. Б. М. Юнусалиевдин пикирин колдоо менен, өзгөчө тилдин байыркы 

сөздүк корун түзгөн лексиканын (уӊгу этиштер, соматикалык сөздөр, туугандык аталыштар, 

үй жаныбарларынын, жаратылыш кубулуштарынын аталыштары ж.б.) түрк жана монгол 

тилдерине орток болушу тектештикти далилдөөчү негизги көрсөткүч экендигин белгилеп 

кетүү орундуу. 

Белгилүү монголтаануучу, ошондой эле түрк тилдеринин лексикологиясы боюнча 

мыкты адис В. И. Рассадин түрк-монгол тилдериндеги параллелдиктерди үч топко ажыратат: 

1) бир жагынан жалпы түрк тилдерине, экинчи жагынан, жалпы монгол тилдерине орток түрк-

монгол элементтери; 2) монгол тилдерине гана тааныдык белгилери менен, түрк тилдерине 

салыштырмалуу кечки мезгилдерде өздөштүрүлгөн лексика (морфологиялык каражаттар да); 

3) түрк тилдерине гана тааныдык белгилери менен, монгол тилдерине салыштырмалуу кечки 

мезгилдерде  өздөштүрүлгөн лексика (морфологиялык каражаттар да) [Рассадин, 2019:124]. 

Изилдөөбүздүн алкагына ылайык, В.И.Рассадиндин жогорудагы пикирин эске алуу менен, 

курамында созулма үндүүлөр кездешкен түрк-монгол лексикасын эки катмарга жиктөөгө 

болот. 1) Биринчи катмарга тилдин байыркы сөздүк корун түзгөн уӊгу этиштер, соматикалык 

сөздөр, туугандык аталыштар, үй жаныбарларынын, жаратылыш кубулуштарынын 

аталыштары киргизилди. 2) Экинчи катмарга алтай доорунан кийин түрк тилдерине гана 

тааныдык калыптанган белгилери менен монгол тилдерине салыштырмалуу кечки 

мезгилдерде өздөштүрүлгөн түрк лексикасын киргизебиз.   

 Негизги бөлүм. Монгол тилдеринде көпчүлүк учурда созулма үндүүлөр 

интервокалдык жылчыкчыл г, ғ, j, сейрек учурда w үнсүздөрүнүн жоюлуп кетишинен келип 

чыккан. Г.Санжеев монгол тилдериндеги созулмалардын өнүгүшүнүн үч мезгилин көрсөтөт: 

1) болжолу XII-XIIIкк. интервокалдык г, ғ, j, w үнсүздөрү h (h хиатус) жылчыкчыл үнсүзүнө 

өткөн; 2) XIII-XIV кк. интервокалдык h жоголуп, үндүү+үндүүдөн турган (дифтонгго жакын) 

эки муун пайда болот, бул этап толук аяктай элек, монгол жана дагур тилдеринде сакталган; 

3) XIV-XVкк. кыска убакыттын ичинде үндүү+үндүүдөн турган эки муун бир муунга 

бириккен. Окшош үндүүдөн турган (а+а, i+i, е+е) эки муун бул процессти бат өткөрүшкөн, ал 

эми эки башка үндүүдөн турган (о+а, а+у, е+у) эки муун узак убакыт сакталып, биринчи 

дифтонгго, андан кийин гана созулмага өткөн. Мындай дифтонгдордун курамындагы 

бөлүктөр кээде регрессивдүү (о+а→а+а – ойрот тилинде ж.б. диалектилерде; а+у→у+у, 

е+ÿ→ÿ+ÿ – монгол тилинин бардык диалектилеринде) же прогрессивдүү (о+а→о+о – халха, 

бурят тилдеринде жана чыгыштагы диалектилерде) ассимиляцияга кириптер болгон, андан 

кийин гана азыркы созулмалар келип чыккан. Азыркы күндө да монгол жана дагур тилдеринен 

кездештирүүгө болот [Санжеев, 1953:77-83].  

Бай.т.  arïγ (Uig I 2912); кыпчак түрк жазма эстеликтеринде  arïγ [KTS 11]; кырг. 

аруу, кырг.диал., ккал. аруw; алт., каз., тат. ару, баш. арув, хак., тув. арығ формаларында, 

«чистый; священный; невинный» маанилеринде колдонулат [ЭСТЯ, 1974:184]; сал. эск.монг. 

*ariγ (→ariγun), халх. ариун, бур. арюун, даг. аруун «чистый; священный (о местности)» 

[ЭСМЯ I 55]. Кыргыз тилинин түндүк, түштүк-чыгыш диалектилеринде arïγ сөзүндөгү 



260 
 

этиштен атооч жасоочу байыркы *-ïγ мүчөсү созулма үндүүгө трансформацияланса, ал эми 

түштүк-батыш диалектисине анын аруw өткөөл формасы  колдонулат.  

Азыркы монгол тилдеринде ариун/арюун/аруун модификациясында кездешет. 

Ɵздөштүрүлгөн сөздөрдүн -ан/-ун мүчөсү менен келиши мыйзамченемдүү көрүнүш, анткени 

атооч уӊгулуу сөздөрдү монгол тилдерине ыӊгайлаштырууда дайыма -ан/-ун мүчөсү 

жалганып айтылат. Эски монгол тилине ыӊгайлашып өздөштүрүлгөн ariγun лексемасындагы 

*iγu комплекси интервокалдык үнсүздүн таӊдайлашуусунан созулмага өткөн: бай.т. *ariγ→ 

эск. монг. ariγun < бур. арюун < даг. аруун. Бурят тилинде таӊдайлашкан өткөөл формасы 

сакталган.  

Бай.т. بِالكُو bilägü «точильный камень»; кыпчак түрк жазма эстеликтеринде  bilegi/bilegü 

[KTS 31]; куман., кирг.кайс. бiläӱ [P IV1762]; кырг. бүлөө, кырг.диал. бүлөw, бүлөwүч;  алт. 

бÿ:ле, хак. пiло: «брусок»; каз., ног. билев  алт. туб. бÿÿлеу [Рассадин, 2019:39]; сал. эск.монг. 

bilegü//bileü, халх. билүү, бур. бүлюү, калм. бүлү «точило, оселок». Түркия түркчөсүнүн 

диалектилеринде  -ла мүчөсү созулма менен келген учурлар катталган: bilä:ğı, bila:vi, bila:v 

[ЭСТЯ, 1978:143]. Байыркы түрк тилиндеги *ägü тыбыштык тизмегинин өнүгүшү 

төмөнкүдөй: ägü < egü~egi < äü < öw < öö~üü~oo. Кыргыз, хакас тилдеринде созулма экинчи 

муунда кездешсе, ал эми алтай тилинде метатезанын таасиринен биринчи муундагы үндүү 

созулмага өткөн. Монгол тилдеринде *egü тизмеги регрессивдүү ассимиляциянын таасиринен 

[ü:] созулмасына өткөн. Бурят тилинде таӊдайлашкан өткөөл формасы колдонулса, калмак 

тилинде бул процесс дагы уланып, созулманын квантативдик кыскарышы менен аяктаган: 

бай.т. bilägü → эск. монг. bilegü~bileü < бур. бүлюү < халх. билүү < калм. бүлү. 

Бай.т. кош сөз. töl boγaz “беременная” [ДТС 579]; чаг., уйг. boγaz [Räsänen, 1969:78];  

кырг. бооз «ичинде баласы бар, жүктүү», кырг.диал. (өзг., лейл.) буваза; алт., койб., тув., 

тув.диал. бо:с; тел., леб., шор., саг., койб., кач. по:с; өзб. боғаоз; өзб.диал. буғаз; ног., ккал., 

кбал. бувоаз; як. буос; сал. эск.-монг. boγos (←*boγas), халх., калм. бо:с «стельная, жеребая» 

[ЭСМЯ I 95]. Байыркы түрк тилиндеги *oγa комплекси түрк жана монгол тилдеринде созулма 

[оо] өткөн. Бирок анын өнүгүшүндө өзгөчөлүктөр байкалат, т.а., түрк тилдеринде 

интервокалдык түпчүлдүн каткалаӊдашуусунан кийин созулма монофтонг келип чыкса 

(*boγaz < кырг.диал. буваза < бооз), ал эми монгол тилдеринде эриндешкен формасындагы 

түпчүл [γ] жоюлушунан созулма пайда болгон:  бай.т. *boγaz → эск.-монг. boγas < boγos < 

халх., калм. бо:с. 

Бай.т. bögü I «мудрый, мудрец» [ДТС 116]; чаг. bögü; осм. böjü / büjü “шаман” [Räsänen, 

1969:83]; кырг. бөө “мокочо, жаш балдарды “бөө” деп коркутат; сал. монг. bö:, халх., бур., калм. 

бө: “шаман”. В. И. Рассадин монгол тилдериндеги bo: лексемасынын байыркы түрк 

тилдеринен өздөштүрүлгөнүнө шек жок экенин, анын үстүнө түрк тилдеринде *bögü менен 

бир уяга кирген уӊгулаш бир нече лексема бар экенин белгилейт: bögün- “понимать, 

уразуметь”, bögüš “понимание, уразумение” [Рассадин, 2019:57]. Монгол тилдерине “шаман” 

маанисинде кабыл алынган, ал эми кыргыз тилинде өтмө маниге ээ болгон. Кыргыз жана 

монгол тилдеринде бирдей V+C+V тизмегиндеги көмөкөйчүл үнсүздүн түшүп калышынан 

созулма келип чыккан: бай.т. *bögü → монг.т. бөө → кырг. бөө.      

Бай.т. qasï “загон для скота, связанный из прутьев” [ДТС 430]; кырг. кашаа «жыгачтан 

же чырпыктан согуп жасалган тосмо»; хак. хаза:, алт. кажаган «двор», «хлев», тув. кажа; як. 

χаса: “холодный хлев, загон”; каз. қаша; сал. эск.монг. qaşiyan (<*qasigan <**qasïγan), халх., 

бур. хаша:(н), калм. хаша «ограда, забор; двор» [ЭСМЯ III 39]. М. Рясянендин сөздүгүндө 

монгол тилдеринен өздөштүрүлгөн сөз катары берилген [Räsänen, 1969:240]. Биздин 
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пикирибизде, түрк тилдеринде кездешкен кашаа~хаза:~χаса:~кажа~кажаган формаларын 

байыркы түрк тилинен монгол тилдерине өздөштүрүлгөн *qasï лексемасынын кайра 

чагылуусу катары кароого болот. Азыркы түрк тилдерине монгол тилдеринен үч фонетикалык 

модификацияда өздөштүрүлгөн: бай.т. *qasï→ эск.монг. *qasigan > qaşiyan > халх., бур. 

хаша:(н) ~ калм. хаша → кашаа~хаза:~χаса: / каша / кажа~кажаган.   

Бай.т. قِراغُو qïraγu «иней, изморозь» [MK I 439]; кыпчак түрк жазма эстеликтеринде 

qïravu~qïrav [KTS 144]; чаг. qiraw, qiraγu [P II862]; кырг. кыроо; куманд. қыро:, алт. қуру; тув., 

тоф. хыра:; шор., саг., койб. кыра: [P II736]; гаг. кра:; каз., ккал., ног. қыравº(//у); як. кырыа 

фонетикалык варианттары белгилүү [ЭСТЯ, 2000:232]; сал. эск.монг. kiraγu [*qïraγu],  халх. 

хяру:, бур. хюру:, калм. кирү «иней» [ЭСМЯ II 128]. Байыркы түрк тилиндеги aγu тарыхый 

тыбыштык тизмеги кыпчак түрк жазма эстеликтеринде avu~av, кыпчак-ногой тобундагы 

тилдерде ау, кыргыз жана Түштүк Сибирь түрк тилдеринде созулмага өткөн. Т.а., кыргыз жана 

алтай тилинин кумандин диалектисинде [оо], гагауз, тува, шор, тофалар, хакас тилинин сагай, 

койбал диалектилеринде [аа] созулмасын берет: *qïraγu → qïravu/qïrav → qïrau ~ qïra:~ qïro:. 

Алтай тилинде кыска үндүү менен келген куру формасы монгол тилдеринен өздөштүрүлгөн.  

Монгол тилдеринде aγu комплекси бардык позицияда [уу] созулмасына өткөн: *qïraγu 

/ kiraγu→hyru:~huru:→kiru. 

Бай.т. قورى qorï- “оберегать, охранять” [MK III 263]; قورغ qorïγ II «угодия феодала, 

запретные для других (обычно охраняемые)» [MK I 375]; чаг. قوريا qorija; кырг. короо; алт. 

кору «ограждение», каз., ккал., өзб. кора. сал.эск.-монг. qorıyan [qorı-ya], халх. хоро:(н) 

«квартал, район (в городе)», калм. хора “огороженный двор” [ЭСМЯ II 29]; Монгол 

тилдеринен өздөштүрүлгөн qorıyan байыркы түрк тилиндеги qorï-, qorïγ лексемалары менен 

уӊгулаш, азыркы кыргыз тилинде корук «баалуу жаныбарлар жана өсүмдүктөр өстүрүлүп, 

аларды атууга, жок кылууга тыюу салынган аймакка» карата айтылат. Түрк тилдериндеги 

qorija~qora:~qora монгол тилдеринен кечки мезгилдерде өздөштүрүлгөн. Эски монгол 

тилиндеги qorıyan чагатай жазма адабий тилинде кездешет, кыргыз тилинде короо, ал эми 

калган түрк тилдеринде кору~кора «дубал менен тосулган үй-жай, чарбак; малды киргизүү 

үчүн тосулган жай» формалары белгилүү. 

 Бай.т. ْساغ  *saγ “1) здоровый, благополучный, 2) хороший” [ДТС 480]; чаг. sayin 

“хороший, отборный”; кырг. сак~соо; жерг. соw «чыйрак, мыкты, күлүк» [КТДС 807]; 

алт.тел. су: [P IV747];  осм. са:; өзб. сағ; каз., ккал., ног. сав; сал. эск.монг. sayin 

[*saγin←**saγïn],  халх. cайн, бур. hайн, калм. сǝǝн “хороший, добрый” [ЭСМЯ III 94]. Чагатай 

жазма адабий тилиндеги sayin формасы монгол тилдеринен кабыл алынган. Байыркы түрк 

тилиндеги *aγ тыбыштык тизмеги кыргыз тилинде [оо], алтай тилинин телеут диалектисинде 

[уу] созулмасына өткөн. Белгилей кетчү нерсе, кыргыз тилинин диалектилеринде 

каткалаӊдашкан модификациясы менен катар өткөөл формасы бирдей колдонулат, бирок 

маанилик өзгөчөлүктөргө ээ: сак~соо “здоровый” // соw “хороший, отличный”. Түрк 

тилдериндеги эволюциясы төмөнкүдөй: бай.т. saγ → saw → so: ~ su:. 

*saγ монгол тилдерине кабыл алынганда атооч сөздөрдү ыӊгайлаштыруучу -an, -un 

мүчөсү жалганган. Монгол тилдеринде таӊдайлашып, **saγïn→*saγin формасына өткөн, бул 

процесс болжол менен XIII к. туура келет. Б. Я. Владимирцовдун пикирине таянсак, орто 

монгол диалектилеринде [ï] [i] тыбышына артикуляциялык жактан жакын айтыла баштаса, ал 

эми монгол квадрат жазуусунда көмөкөйчүл үнсүздөр менен тизмектелип келген [ï] жана [i] 

бир эле позицияда катар колдонулган: эск.монг. qïǰaγar  || квадрат. kiǰaḥar ж.б.  [Владимирцов, 

1929:176]. Ал эми интервокалдык позициядагы -γ- > -у-(й) өтүшү алтай тилдериндеги 
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мыйзамченемдүү көрүнүш экендиги белгилүү. v+y+i тыбыштык тизмеги халха жана бурят 

тилдеринде интервокалдык -у-(й) жоюлуп кетишинен дифтонгго өтсө, калмак тилинде бул 

процесс дифтонгдун созулмага өтүшү менен аяктаган: бай.т. saγ → эск. монг. **saγïn < *saγin 

< sayin < халх. сайн ~ бур. hайн < калм. сǝǝн.       

Бай.т. tïltaγ~ tïldaγ “причина, повод” [ДТС 567]; кырг. шылтоо “жок себеп, бетке 

кармаган нерсе»; сал. эск.монг. şiltaγ (<*siltaγ<**sïltaγ), халх., бур. шалта “причина, повод”, 

калм. шалтг “1) недуг, болезнь; 2) повод, причина” [Рассадин, 2019:45];  

Бай.т. ْتُشَغ tuşaγ, تُشَاغُو tuşaγu «путы, одеваемые на передние ноги лошади» [МК I 440акад.]; 

tuşaḳ (KI); чаг. tuşaγ~ tuşaḳ [P III1510]; кырг. тушоо; хак., саг., койб. тузағ; түркм. душак; өзб. 

тушов модификациялары белгилүү. В. И. Рассадиндин пикиринде, tuşaγ байыркы монгол 

тилине өздөштүрүлгөндө tuşaγа формасына ээ болгон. Монгол тилинин өнүгүшүнүн кийинки 

этабында -aγа тизмегиндеги -γ- түшүп калып, [аа] созулмасы келип чыккан [Рассадин, 

2019:76]. Ал эми түрк тилдериндеги эволюциясы төмөнкүдөй: tuşaγ~ tuşaḳ > tuşov > tuşo:.   

Байыркы, орто түрк жазма эстеликтерине tuşaγ~ tuşaḳ, өзбек тилине каткалаӊдашкан тушов, 

ал эми кыргыз тилине тушоо формасы мүнөздүү. Сал. эск.монг. tuşaγa, халх., бур. туша:, калм. 

туша «путы на передние ноги лошады» [ЭСМЯ III 184]. 

Кырг. сакоо 1) “жылкынын оорусу (жара); 2) кекеч”; кырг. диал. (пам.) сакоw 

«жылкынын тамак оорусу» [КТДС 776]; с.-уйг. saqaγu, чаг., каз. saqau, түркм. saqav [Räsänen, 

1969:396]; сал. монг. saquu, халх. саху:, бур. hаху: “сап, мыт”, калм. саху “нарыв, язва” [ЭСМЯ 

III 89]. Түрк тилдеринин кыртышында өнүккөн сөз катары таанууга болот, анткени түрдүү 

түрк тилдеринде сакталган модификациларынан созулманын өнүгүү этаптарын даана 

байкалат: saqaγu→ saqau~saqav→saqo:. Памир кыргыздарынын тилинде өткөөл формасы 

колдонулат. Монгол тилдерине созулма менен өздөштүрүлгөн, калмак тилинин ички 

мыйзамдарына ылайык кыска үндүүгө өткөн.  

Кырг. чөө; тоф. шоо (~чоо); алт. чоо-порү «каменный волк» [РСл. III2033], тув. шоо-

борү «шакал, гиена»; сал. эск.монг. čögebüri [*čöge-büri], халх. цөөвөр, бур. соовор / сообори / 

сүүбэр «красный волк; шакал»; соо//суу жана вор//бори//бэр компоненттеринен турат, соо//суу 

лексемасынын түрк тилиндеги прототиби *чоо, өткөөл формасы *цоо, анткени бурят 

тилиндеги [с] өнүгүү тарыхы төмөнкүдөй: с←ц←*ч. Ал эми вор//бори//бэр түрк тилдериндеги 

бөри//бөрү сөзүнөн келип чыккан [Рассадин, 2019:76.] 

 Түрк жана монгол тилдериндеги созулмалардын өнүгүшүндөгү жалпы 

мыйзамченемдүүлүктөр буга чейинки изилдөөлөрдө белгиленип келет. 

 Түрк жана монгол тилдериндеги созулма үндүүлөрдүн этимологиясы, өнүгүшүндөгү 

түрдүү абалдын сакталышы өзгөчө кызыгууну жаратат. 

Түрк жана монгол тилдериндеги созулма үндүүлөрдөгү жалпылыктар төмөнкүлөр: 

1) Түрк тилдеринен монгол тилдерине өздөштүрүлгөн сөздөр тыбыштык ыӊгайлашуудан 

өткөн;  

2) Эки тилдик топто теӊ негизинен созулма үндүүлөр V+C+V тыбыштык тизмегинен өнүгүп 

чыккан, бирок түрк тилдеринде V+C комплекстен келип чыккан созулмалар да көп; 

3) Монгол тилдеринде V+C+V тыбыштык комплексинин өнүгүүсү кыска үндүүгө өтүү менен 

аяктаса, түрк тилдеринде өнүгүүнүн түрдүү баскычтарында турушат.    
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