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Сөз басы
Қарақалпақ тили совет халықларынын. туўысқан семьясында
жасаўшы қарақалпақ халкынық миллий тили сыпатында тек
совет дәўиринде ғана толық мәниде изертлене баслады. Ал
Октябрьге шекемги дәўирде ол, профессор Н. А. Баскаков>тын сөзи менен айтқанда, „тюрк группасындағы тиллердин
йшиндеги ен аз изертленген тиллерден еди01. Ҳәттеки карақалпак тилинин айырьш тил сьшатында танылыў я танылмаўы
ха.ккында пикирлер туўып келген. Мәселен, атаклы тюркологлардын бири А. К. Боровков өзинин „Қаракалпақ тилин изертлеўдин гезектеги мәселелери ҳаққында* деген мақаласында
былай деп жазады: „Дүньяда каракалпақ тили бар ма я жоқ
па? Бул мәселе бир неше рет койылды ҳәм ол тил проблема-.•
ларын талкылаўдын оарысында, сондай-ақ конферендияда'
, белгили дәрежеде сәўлеленеди"23.
.
Мине усыннан-ақ Октябрь социалистлик революциясына
шекем қарақалпақ тилинин қайсы дәрежеде изертленгенлиги
ҳаққында жуўмак шығарыўга болады.
.
. Каракалпақ тилинин. көпшилик мәселелерин, сонын ишин,д е карақаллақ тилинин лексикасын илимий көз қарасга изерглеў мәселеси сонгы ўакытта ғана қотға алынды.:
,
.
Газета-журналлар ҳәм топламда каракалпақ ткли лексикасынын гейпара актуаль мәселелерине арналган баҳалы мнйнетлер пайда болды. Д. С. Насыров ҳәм. X,- Хамидовтын
.Революцияға шекемги каракалпақ жазыўынын естеликлёриизў
Р. Есемуратованьщ лКарақалпақ эдебий тилиниц лексикасы:
ҳақкында базибир пикирлер“4, Н. А. Баскаковтын „Қарақал. !. Н. А Б а с к а к о в . Каракалпакский язык, II, Фонетика и морфәлогия,
часть первая, М., 1952, стр. 9.
а, А. К. Б о р о в к о в . „Об очерелных вопросах изучения каракаляакского языка“, сборник Каракалпакия, т. II, Л., 1934. стр. 208.
3 Караныз: Д. С. Н а с ы р о в, X. Х а м и д о в . „ Тамятники доревэлюдионной Каракалпакской письменнос.ти' Вестник Каракалпакского филиала
Акаде,мии наук Узбеқской ССР, 1961. № 4.
4 Қараныз: Р. Е с е м у р а т о в а . „Қаракалпакәдебий тилинин леқсикасы ‘
ҳакқында базыбир пикирлер*, ,Ә,мудәрья“ журналы, 1962-ж., № 5..
>
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пақ тили лексикасыныц составы ҳәм сөз курылысы 1 усаған
жумыслар ыине усындай баҳалы мийнетлерден есапланады.
Д. С. Насыров ҳәм'Х. Хамидбвтын „Революцияға „шекемги
қаракалпак жазыўынынестеликлери" атлы мақаласында революцияға шекемги дәуирдеги қаракалцақ жазыўы, жазыў естеликлери сөз етиледи. Сол жазыў естеликлеринин фонетикалық
ҳәм грамматикалык айрықшалыклары менен бир қатарда лексикалық айрыкшалыкларына да- улыўма анализ жасалады.
Р. Есемуратованын „Қаракалпақ әдебий тили.чин лексикасы ҳакқында базыбир пикирлер* • деген мақаласында ховет
дәуиринде қарақалпақ тили лексивдсыныц 'раўажланыўына
байланыслы гейпара лексикалық қўбылыслар қаоақалпақ тилинин материаллары тийкарында көрсетиледи.
■
Ад филология илимлеринид докторы, ; белгили тюркологлаодын бири, профессор II. А*. Баскақовгыц „Қа^ақалпақ
тили лексикасынын составы ҳәм сөз қурылысы* атлы жумысында болса, қарақалпақ тилинин лексйкасы тарийхый көз
қараста- салыстырыў планында.сөз етиледи.
'
Н. А. Баскаков бул жумысында қагакалпақ тили лексикасыныц рауажланыуыныц гнриихыи^жағдайлары СРрта Азиядағы
тий<арғы тюрк тиллери лексикасынын раўажланыўындағы тарийхый жағдайлар менен бирдей болмаған менен, тийкарғы белгилери бойынша сәйкес келетуғынлығын :айтады.
Сонын менен бирге бунда карақалпак тили лексикасыныц
состааында' улыўма тюрк тиллеойне хәм монгпл тйлинр ортак
сөзлердин, ески иран элементлериниц, кытай, араб—парсы
тиллеринен аўыскан сөзлердин бдр екенлиги, олардыц калай
келип киргенлиги, басқа гейпара тиллердеги уқсаслықлары
ямаса айрыкшалықлары ҳаккында баҳалы мағлыўматлар бериледи. Рус тилинен ҳәм рус тили аркалы басқа тиллерден сөз
аўысыўынын еки дәўири ҳәм олардын улыўма алғанда неге
байланыслы сөзтер екенлиги көрсётиледи. Сөз қурылысы анализ етиледи, қаракалпак тилиндё, сондай-ақ улыўма тюрк
тилинде сөз қурылысыныц айрыкшалықлары ҳаққында. оғада
баҳалы илимий пикирлер айтылады.
.
Булардыц барлығы да ҳәзирги заман қарақалпақ тилиниқ
лексикасын үйрени^-де теориялық жақтан да, практикалық
жақтан да үлкен әҳмийетке ийе болатуғынлығы сөзсиз.
!
Солай да усы ўақытқа шекем каракалпақ ,тили лексикасын
ҳәр тәреплеме толығырақ камтыйтуғын көлемли сабақлықлар
ямаса оқыў кураллары жарыкка шықкан жоқ. Бул нәрсе илим
■изертлеў жумысларында да, оқыў-оқытыў ислеринде де үлкен
қыйыншылықлар туўдырып киятыр.*IV
.
. Н. А. Б а с к а к о в . „Состав лексики каракалпакского языка и структура слова‘, Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков,
IV. лексика, М., 196^.
'
I
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Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институтынын
тарийх филология ^факультетинин каракалпақ тили ҳәм әде-бияты бойынша окытыўшы кәнигелерин таярлаўшы бөлимлеринде „Ҳәзирги заман каракалпақ тили“ курсы тийкаргы
қәнигелик бериўши курслар сыпатында үйрениледи. Онын. үсти
не қаракалпак тили усы педагогикалык институттын гейпапа
баска.факультетлеринде де, сондай-ақ автономиялық республикамыздын орта билим бериўши арнаўлы оқыў орынларында
да.окытыльш киятыр. Бирак усы окыў орынларынын студектлери ушын арнаўлы түрде дүзилген қарақалпақ тили сабаклыклары ямаса оқыў куралларынын болмаўы студентлердин
өз үстинде ислеў ислеринде үлкен мүтәжлықларды пайда:
етип отырғаны белгили.
Бул .китап республикамыздын жокары ҳәм орта билим
бериўши арнаўлы окыў орынларынын студентлерине ҳәзирги
заман қаракалпак тилинин лексикасы бойынша окыў қуралы
сыпатында усынылып отыр.
Китапта каракалпақ әдебий тилинин пайда болыўы ҳәм ра--.
ўажланыўы, ҳәзирги заман каракалпақ әдебий тилинин лексикасынын семасиологиялық айрықшалықлары, лексикалық
составы, фразеологиясы ҳәм. лексикографиясы ҳақкында, материаллар берилген.
■
•
Карақалпақ тилинин лексикасы тарийхый шығысы, қолланыЛЫў
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-жағынан анализ етиледи.
.
:
, Китапқа киргизилген материаллар педагогикалык институттын қарақалпақ тили ҳәм әдебиягы бойынша окытыўшы
қәнигелерин таярлаўшы бөлимлеринде оқытылатуғын ҳәзирги
заыан карақалпак тилинин программасы тийкарында берилди.
Бул оқыў куралын дүзиўде рус, өзбек, казақ ҳәм түркмен
тиллериндеги 'сабақлықлар менен окыў куралларынын курылысы, материалларды жайластырыў тәртиплери пайдаланылды.
Жумыстын қолжазбасы Ташкент Мәмлекетлик университетинин езбек тил билими кафедрасынын доценти, филология
илимлеринин кандидаты Т. Ибрагимов, Өзбекстан Илимлер
Академиясынын Карақалпақстан филиалынық тарийх, тил ҳәм
әдебият институтыныц илимий хызметкерлери, филологйя илимлериниц кандидатлары К. Убайдуллаев, Д. С. Насыров, Б. Қутлымуратов ст. илимий хызметкерлер Е. Дәўенов ҳәм А. Ниязов, сондай-ақ Каракалпақ мәмлекетлик педагогикалық институтыныц карақалиак тили ҳәм әдебияты кафедрасыныц баскарыўшысы, ст. окытыўшы К. Бердимуратов, кафедра доценти,
педагогика илимлериниц кандидаты Н. Орынбаев, ст. окытыўшылары А. Есемуратов, Ж. Қайырбаев жолдаслар окып шығып;
баҳалы кенеслер берди. Булардын барлығы да жумыстын мүмкиншилиги болғанша сапалылығын көтериўге үлкен жәрдем
етти.
Автор усы жолдаслардыц китаптыц сапасын жақсылаўға
www.ziyouz.com kutubxonasi

арналған баҳалы кенеслери ушын бларға улкен-үлкен алғыслар айтыўды өзинин. м и н н ет деп есаплайды.
Бул китаптьщ қолжазбасы жолдаслардын баҳалы кечеслери ’
^есапқа алынған түринде қарақалпақ тили ҳәм'әдебияты кафедрасынын мәжилисинде ҳәм институттын улыўма советинде
.каралып, ҳәзирги заман қаракалпак тилинин лексикасы бойынша дүзилген студентлер ушьш оқыў қуралы сыпатында тастыйыкланды.
Солай етип, жумыс карақалпақ мзмлекетлик педагогикалық
•институтыныд студентлери ушын .ҳәзирги заман қарақалпақ
тилинин лексикасы бойынша окыў куралы ретинде усынылци
отыр.
.
Автор китаптын сапасын жақсылаўға арналған кецеслер
болса, жолдаслардыц төмендеги адрес бойынша аўызеки я
жазба түрде билдириўин сорайды:
.
Нөкис, Қаракалпақ Мәмлекетлик педагогикалық институты, қаракалпак тилн
ҳәм әдббияты кафедрасы.
Есемурат, Бердимуратов.
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Карақалпақ әдебий тили ҳаққында

Карақалпақ тили қаракалпақ халқыныц миллий тили болыи
есапланады. Ол тарийхый дәўирлер даўам-ында пайда болды.
Қаракалпақ халқынын тарийхы менен тығыз байланыста раўажланды ҳәм қәлиплести. Бул раўажланыў дүньядағы
басқа да тиллердйн раўажланыў тарийхындай әййемги келип
шығыўынан баслап ҳәзирги кундеги қарақалпак миллий тили
болып жетилискен дәрежесине шекемги дэўирди өз ишине
алады.
Марксизм-ленинизм классиклериниц көрсеткениндей-ақ басқа тиллер сыяқлы қаракалпақ тили де „адамлаодын қатнас
талабынан, зәрүрий мүтәжлығынан келип шыкты”1 ҳәм„адамлар арасындағы ец әҳмийегли катнас қуралы"г хызмегин
атқарып киятыр.
'
Уллы Октябрь социалистлик революциясы женип, Каракалпакстанда Совет власты орнағанға шекем өз еркинлигине,
экономикалық ҳәм мәдений жақтан раўажланыў мүмкиншилигине ийе.болмаған каракалпақ халқы ҳәзирги күнде өзинин
формасы бойынша миллеглик, мазмуны бойынша социалистлик раўажланған мәдениятына, экономикасына, сондай-ақ миллий әдебий тилине ийе.
Карақалпақ әдебий тили өзинин пайда болыўы, қәлиплесиўи
ҳәм раўажланыўы бойынша тарийхый жолды өтти ҳәм сол
тарийхый дәўирлердиц жемиси.
" Ҳәзирги заман қаракалпақ әдебий тилиниц пайда болыўы
зненен раҮажланыўын түсиниў ушын улыўма әдебий тил деген
;не, ол қалай пайда болады ҳәм раўажланады деген мәселе
•бойынша сөз етиўимиз керек.
'Әдебий тил сөзлик состав пенен грамматикалық қурылысы
•бойынша белгили бир нормаға түскен тилден ибарат. Ол жәСмийетке мәдений жақтан хызмет етеди. Әдебий тил улыўма
дсалық сөйлеў тилиниц тий.сарында пайда болады ҳәм раўаж!. К. М а р к с ҳәм Ф. Э н г е л ь с, Немецкая идеология, т. IV. 1923, стр.

20- 21.
2. В. И. Л е н и н, Сочинения, изд. 4, т. 20, стр. 368.
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ланады, соныц менен қатар, ол сол удыўма халык сөйлеў
тилинин ен жокарғы формасы болып есапланады. Улыўма ,ха^
лык сөйлеў тили тил усталары тәрепинен байытылыўы қәм
ысылып сол тилде сөйлеўши коллектив ушын бирдей белгили
бир нормаға тусирилиўи аркалы жасалалы ҳәм кәлиплеседи.
Солай етип кем-кем байып ҳәм раўажланып отырады. Уллы
пролетар жазыўшысы А. М. Горький әлебий Тил ҳаққында
айта келип, оған мынадай аныклама берген еди: „Тил халық
тәрепинен дөретиледи. Тилдин әдебий тил ҳәм халық тили дегг
бөлиниўинен биз тек яшийки“ ҳәм тил ••усталары тәрепинен ■
исленген тил дегенди ғана түсинеииз14.
Демек, әдебий тил дегенимиз бул тил усталары, тил ше- ;
берлери тәрепинен исленилмеген „шийки“ тилди белгили бир 1
нормаға түсириў арқалы пайда болган халық тилиниц ен жо- •
қаргы формасы, халықтын тил мәдениятынық ен жоқарғы
жемиси деген сөз.
Каракалпак әдебий тили. каракалпақ халқынын улыўма
сөйлеў тилинин .тийь арында пайда болған, гра лматикалық жақтан белгили бир нормаға түскен тилден ибарат.
Ал халыклық тил дегенимиз не? Хальклык тил—ол ха- •
лықтын анаў я< мынаў күнделикли турмыста еөйлеў тилинде
қолланылып киятырған тили. Әдебий тил халықлык тилдеги
диалектлердин белгили биреўинин тийкарында пайда болады
да, усы диалектлер ушын улыўма бир нөрмаға „түскен тил
болып келиплеседи. Мәсслск, ҳәзирги замаи рус кздебий тили
Москва диалектинин тийкарында пайда болды да, 'калған барлық диалектлер ушын улыўма сөзлик еоставы ҳәм граммати- _.
калык курылысы жағынан нормаласкан рус халқынық әдебий''
тили болып кәлиплести.
Қаракалпақ тилинин де айырым диалектлери бар. Мәселен,
қарақалпак тилин изертлеўши белгили тил илимпазы, Н. А.
Баскаковтын аныклаўы бойынша ҳәзирги заман каракалпақ
сөйлеў тилинин тийкарғы еки диалекти көзге туседи. Олардын бириншисин арқа шығкс диалекти курайды да, екиншиси
түслик-батыс лиалекти болып есапланады.*2 Қарақалпақ әдебий
тили мине усц арқа-шығыс диалекти тийкарында пайда болды.. •
Бул әдебий тил еки диалект ушын ла ортак, сол диалектлерде
сөйлеўши адамлар тәрепинен улыўма белгили бир норыағатүскен тил ретинде пайдаланатуғын тил болып отыр.
Ульўма халыклық тил менен әдебий тилдин арасына шек
қойып, екеўин еки бөлек нәрсе деп түсиниўге болмайды.
Халықлық тил де. әдебий тил де бир тил, бира.к олар өзлеринин ықшамлылығы, нормаласыўы, сол тилде сөйлеўши халық
ушын улыўмалылығы жағынан ғана бир-бири менен салысты- .
! . А. М. Г о р ь к и й, О литературе, М., 1953, стр. 328.
2. Б а с к а к о в Н. А. Каракалпакский язык, 1, М. 1951, стр. 4.
8
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' рып карағанда айрықша белгилерге ийе. Мине усы жағынан
карап улыўма халыклық тил туўралы профессор Н. Т. Саўранбаев. мынадай _деп түсиник береди: ,Шын мәнисиндеги
әдебий тил мекен салыстырғанда улыўма халықлық карапайым
\ тил көркемлик, стильлик, дәллик, орамлылық жағынан исленбеген, ықшамласып жетилиспеген, олпы-солпы жақлары көп
тил“г.
.
Әдебий тил мине усы жағынан улыўма халыклык тилге
қарағанда көркемлик, стильлик, дәллик орамлылык жағынан
ықшамласкан, исленген тил болыўы аркалы ажыратылады
Әдебий тилдин аўызеки ҳәм ■ жазба түрлери . болады. Әдебий тил дегенде биз көбинесе оньш жазба түрин көз алдымызға келтиремиз, өйткени ол сол аўызеки түринин тийкарында жасалады да, оған карағанда дәл белгили бир нормаға
түскен ҳәм ыкшамлы болып келеди.
Қарақалпақ халкычын жазба әдебий тили сол аўызеки әле-1
бий тилдин тийкарында пайда болды. Аўызеки тилдин әсирлер
' бойы пайда еткен ғормаларынын кәлиплестирилиўи, раўажландырылыўы арқалы жазба әдебий тилдин законлыклары,
. нормалары жасалды. Ол жазба әдебий тил ушын тийкарғы
база болып хызмет етти.
. Карақалпак халқыныц аўызеки әдебий тили узак дәўирлер
. даўамында жасалды, жазба әлебий тиЛдин нсрмалары пайда
болғанға. шекем өз функциясын атқарып келди. Ауызеки әле. бий тилди пайда етиўде халық арасында пайла болған бай
аўызеки әдебият үлгилери айрықша роль аткарды. А ў ы з әдебиятығын ертеклер, косыклар, нақыл-макаллар, анызлар,.
дәстанлар кусаған үлгилерин халық аУызеки айтып, аўыздан—
аўызға көширип келди. Бул әдебият үл.гилери жазба әлебйят
.үлгилери пайда болғанға шекем халык турмысы сүўретленип
келген ен тийкарғы әдебий мийраслары еди. Сонлыктан ол
; қалын көпшилик арасына кеннен таралып келе берди. Аўыз. әдебияты үлгилерин көпшилик арасьна таратыўда сөз шешенлери, катықулақ адамлар, жыраў-.бақсылар, импровизаторлар
айрыкша роль атқарды. Халық ертеклерди, қосықларды, нагкыл-макалларды, анызларды. дәстанларды ҳәм ' тағы басқа
усыған кусаған аўыз әдебияты дөретпелерин аўыздан-аўызға
көширип айтыўда оларға творчестЕолык үлеслерин косып, ықшамластырып, гейпара дүзетиўлер енгизип, көркемлик устьханасынан өткерип отырды Усылай етип, олар лексикалык жақтан ҳәм грамматикалык қурклыеы бойынша белгили бир нормаға түсип, аўызеки әдебий тилдиц законлылыклары пайда
болып, кәлиплесип, раўажланып барды. Усы аўызеки әдебий:
тил халық сөйлеў тилине қарағанда қалын көпшилик арасьтнИ Н. Т. С а ў р а н б а е в , Казак әдеби т!л1н!н тарихын изерттеу туралы,.
„Казак
тарихы мен диалектологиясынын мәселелер1', 3 —щығыуы Алматы, 1960, 15-бетд
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дағы йәдений қатнае куралыньщ әҳмийетли формасы болып
•есапланады. Әпиўайы сөйлеў тилинин улыўма аўызеки әдебий
тил менен салыстырып қарағанда қолланыў өриси де тар болады Өйгкени ол коллективлерге тар көлемде хызмет етеди.
Ҳәр кандай жазба әдебий тилдиц пайда болыўы ҳәм рауажланыўы сол тилде жазыўдыц (письменность) пайда болыўы
ҳәм раўажланыўы менен тиккелей байланыста бблады. Жазыўсыз жазба әдебий тилдиц раўажланыўы ҳакқында сөздин
де болыўы мүмкин емес. Өйткени жазыў арқалы жазба әдебий тил жүзеге келеди. Олай- болатуғын болса биз алды менен қаракалпак халқынын турмысын.да жазыўдыц кашан пайда
болғаны ҳәм раўажланғанлығы ҳаққында бир еки аўыз сөз
етейик.
,
•
Қаракалпакларда жазыўдын қашан пайда болыўы ҳаққындағы мәселе бойынша карақалпак халқынын революцияға шекем жазыуы ҳәм жазба әдебияты болмады деген пикирлер
болды. Қарақалпақларда XIX әсирлердиц басларында-ақ „Ғәрип-Ашық“, .Саятлы Хамра“, _Гөруғлы“, „Шахнамэ“ кусаған
дәстанлардын карақалпақ тилине аўдарылыўы менен ҳәзирги
•бизиц қолымызда бар бурыннан сақланып , киятырған жазыў
нускаларыныц өзи қаракалпақ халкыныц жазыўы. революцияға
шекемги дәўирде-ақ болғанлығынан дерек береди. Елимизде
Совет власты орнағанға шекем карақалпак халкцныц жазыўға
қолы жегией., нраволык. шеклениўшидиктин салдарынан калыц
көпшиликтин саўатсыз болыўы, әлбетте, оннан пайдаланыўға
мүмқиншилик бермеди. Солай да айырым адамлардыц, гейпара
карақалпақ шайырларынын өз дәўиринин сдўатлы адамлары
•болғанлығы белгили.
Октябрьге шекемги карақалпақ әдебияты классиклери бол-,
ған Әжинияздыц, Бердақтыц, Өтештиц шығармалары жазба
турде дөретилген. Әжинияздыц косық колжазбаларынан 1960жылы 30 бетке жақыны табылыўы1, сондай-ақ Бердактыц өз
шығармаларындағы „Сөзимди оқысам, фэрмац ети,рмен“г,
.„Шайыр едим, көзим көргенин жаздым, кеўлимниц билип
сезгенин жаздым“1*3*, Өтештиц „Ақ қағазға сө з мар исанын
жазайын4 деген қатарларыныц өзи-ақ олардыц өз шығармаларын жазба түрде дәреткенлигин көрсетеди. • Баска ғаракалпақ әдебияты классиклери де шығармаларын жазба түрде дөреткен. Бул туўралы филология илимлериниц докторы Н. Дәўкараев та „Революцияға шекемги шайырлардын, барлығы дерлик саўатлы болған. Олар шығармаларын кағазға түсирген5
1 Н а с ы р о в 1. С, Х а м и д о в X., Памятники дореволюционной каракалпакской письменности, Вестник . Каракалпакского филиала АНҲзССР,
Нукус, 1961, № 4 стр. 43.
л. Б е р - д а к , Танламалы шығармалары,-Нөкис, 1959, 50-бет.
3. Б е р д а к , Танламалы шығармалары, Нөкис, 1956, 12-бет.
,
\ Ө т е ш , Танламалы шығармалары, Нөкис, 1962, 47-бет.
;
5. Н. Д ә ў к а р а е в , Бердак шайыр, Нөкис, 1950, 5-бет.
'
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деген анық пикиргё келеди. Деген менен Октцбрьгё шекемгн
қарақялпақ әдебияты классиклеринин шығарыалары көпшилик
арасына улыўма алғанда аўызеки түрде, екинши биреуди тыцлаў арқалы, аўыздан-аўызға көшиў арқалы таралды. Халық
оларды ядға айтты.
Окгябрьте шекемги карақалпақ аўызеки әдебий тилин ра'ўажлан дырыўда карақалпақ әдебияты классиклериниц. орны
гиреўли болды. Олар өз шығармаларын халық турмысынан
алып жазып, халықтыц сөйлеў тили тийкарында алтын сөз гәзийнесинен толық пайдаланыў аркалы карақалпақ тилин лексикалық жактан да. стильлик жактан да байытыўға себепши
болды. Мәселен, уллы демократ шайыр Бердақтыц:
-

‘

„Жўмыс исле, туўылған соц ел ушын,
Ж аныцды аяма елде ер, ушын,
Киндщапен қан тамып, т уўған жер ушын,
'
Өлип кегцкенициие хызмет жацсырақ“—д&тен қа-

тарлары сөз о.бразл ылығы, ықшамлылығы, көркемлилиги ҳәм
. қолланылыўы жағынан алып қарағанда ҳәзирги заман карақалпақ әдебий тилиниц талапларына тек жуўап берип ғана
- қоймастан, улгц рстикде пайдалаиыўга да болады деуге оолалады. Беодақтыц,қайсы шығармасын алып карасац да, халық
тили менен, үдкен дөретиўшилик пенен жазылғанын көресец.
Олай болатуғын болса каракалпак әдебий тилиниц тарийхы
:■уллы шайыр Бердақтыц, сондай-ақ басқа да каракалпак әдебияты классиклериниц аты менен байланыслы, олар қарақал: пақ.аўызеки әдебий тилин раўажландырыўда белгили орынды
ийелейди.
Қаракалпак халқыныц революцияға шекем де жазыўы болды дедик. Бирак бул жазыў жазба әдебий тилдин раўажла, ныўынын талапларына жуўап бере алатуғын толық мағанадағы ■
жазыў емес еди. Бундай талапларға жуўап бере алатуғын
жазыўға карақалпак халкы .тек Уллы Октябрь революниясы '
женип, Қарақалпакстанда Совет власты орнағаннан кейин ғана
ийе болды.
Бурын өзбек, қазак, кырғыз, түркмен, каракалпак, азербайжан, ноғай, татар, башкурт тағы баска тю.рк тилине киретуғын халықларды тюрк халқы, ал о ардын тилин тюрк тили
деп атаған. Ал енди атақлы тюркологлар тәрепинен аныклан-’ған ески тюрк жазыў нусқалары, олай болатуғын болса, усы
халыклардыц ҳәммесине де тийисли деўге болады. Мине усы/ *'*‘
көз ■қарастан өзбек тил илимпазы Ф. Камал өзбек халкыны/
. мәдений тарийхындағы жазыў системалары туўралы айта к /
лип былай дейди: „Орта Азия -ҳәм Қазақсгандағы тюрк халўклары арасында кец тарқалған алфавиг пенен кеп сандағы /из-
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ба естеликлерге ийе болған жазыў системасы тийкарынан бесеў: 1) руникалык, яғный урхон-енисей жазыўы, 2) уйғыр
жазыўы, 3) араб жазыўы/ 4) латын жазыўы, 5) рус графикасы
тййкарындағы миллий жазыў".1
Капакалпак халкынын мәдений тарийхындағы жазыў. еисте-малары туўралы да мине усыны айтыўға болады .-'
.
.
Коымунистлик.партиянын басшылығьу астында, уллы рус
халкунын туўысқанлык жәрдеми менен өз еркинлигине ийе
болған карақалпак халкын.ын толык мэнидеги жазымы Октябрьден кейин пайда болып, ол каракалпақ тилинин миллий
айрыкшалығына, раўажланыў талапларына-жуўап .бере алату-ғын болды. Әне усы дәУирден баслап ески жазыў-нускаларында, айырым классиклер тәрепинен жаяба түрде дөретилген,
шығармаларда пайда болыўдын дәслепки белгилерине ийе бол-!
ғаг қаракалпак әдебий тилинин ҳакыйқат мәнидеги раўажланыў дәўири басланды. Жазба әдебий тилдин кәлйплесиЎи ҳәмршўажланыўы ушын баспа сөздин, газета, журнал,. ради& ҳәчл
тағы басқа да мәдений мәкемелердин о с л ы ў ы , олардын жумыс алып барыўы шәрт. Мине бул нәрсе> ка*ракадпақ халкынын Автономиялы область болып қура^ран ўақтынан,, биринши
рет қарақалпак халкынын турмысында' , халықтын ана тилинде.
1924-жылы „Бирйнши адым“ (Мийнеткеш' каракалпак) атльг
облаеплик газетанын шығыўынан басланды'. Мине усы ўақыттян бяслятт карақалпак тклиғин раўажлапыўы,'байыўы ушын
керекли болған барлык жағдайлар туўды. Бўл газета рефор-ыаласкан араб алфавити тийкарында жазылған еди. Усы. жыл- ‘
лардан баслап қаракалпак тилинде оқыўлыклар'да шыга баслайды. Бирак араб алфавити қаракалпак халқынын мәдений
жақтан өсип баратырған талабы’н канаатландырмады. Сонлықтан да 1928-жылы латын алфавитине кешти. Халқымыздыд
экономикалық ҳәм мәдений турмысындағы алға илгерилеУщи-.....
лик, халыклар арасындағы өсип баратырған , мәдений байл'а-С
ныслар латын алфавитинин де толық қанаатландырмайтуғыну1
лығын көрсетти. Сонлықтан да 1940-жылы каракалнақ халқы
рус алфавитинин тийкарында курылған, қарақалпак тилйнин
спүцификалык айырмашылықларын толық :еслцка'‘алатуғын ал- '
фавитке көшти.
Қарақалпақ халкынын рус алфавитц ' -тийкарында қурылған алфавитке көшиўи оғада үлкен прогрессив, әҳмийетке ийе.бол-•:
- ды. Бул аркалы рус ти.тин үйрениўге, марксизм-ленинизм
классиклеринин мийнетлерин рус тилинде ансат' оқый алыў,
• үйрениў мумкиншилигине, сондай-ак рус.тилиндеги әдебият-^
Чдарды окыў аркалы уллы рус халқынын ҳәм басқа да халыклардын мәдениятын үйрениўге, мәдений бай.танысларды раўажландырыўға толық мүмкиншилик туўды.
'
К Ҳозирги замон ўзбек тили. Тошкент, 1957, 23-бет.
*
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Қарақалпак халкынын ҳакыйкат мәнидеги жазыўына ийе
<5олыўы, экономикасы ҳәм мәдениятынын раўажланыўы нәтий-жесинде каракалпак әдебий тили сгильлик жактан байыды,
жача :көркем беллетцистикалык, жәмийетлик—публицистикалык, илимий, өндирислик-техникалық ҳам т. б. стильлер пайда
болды ҳәм раўажланды. Қарақалпак әдебий тили стильлик
жақтан жыйнақлы әдебий тил дәрежесине көтерилди. ;
Соныц менен бирге мидлий жазыўға ийе болыў арқалы
; карақалпақ әаебий тилиниқ нормалары ықщамласты ҳә.м раўажланды. Қарзқалпақ әдебий тили миллий турмыстық барлык
тәреплерине хызмет етиў, қарақалпақ тилинде сөйлеўши ҳәм? меге бирдей'болыў, "Стилистикалық жактан дифференциалласыў.
■қусаған тийкарғы белгилерди өз бойына толық сицирип, ҳа■'Кыйқат әдебий тил болып қәлиплести.
•
Қарақалпак әдебий тилиниц раўажланыўы ҳәм изертлениўи
бойынша рус ҳәм басқа да тил илимпаздары айрықща мий- иеглер иследи. Қазақ фольклорын жыйнаўшылардыц бири бол-ған А. Диваевтыц, Петербург университетинин шығыс тиллер
<ракул1.тетинин студенги • И. А. ьеляевтыц, атақлы тюокологлар С. Е. Маловтыц, Н. А. Баскаковтыц ҳәм тағы баскалардыц
қаракалпак тилин изертлеў бойынша алып барған жумыслары
•қарақалпақ тилиниц изертлениў тариихында айрықша әҳмийетке ийе. Филология илимлериниц докторы Н. А. Баскаков тәрепинен қарақалпақ тилиниқ биринши ҳәм екинши томларынық
жазылыўы ([(арякалпакский язык,. I, материалы по диалекгологии, II. фонетика и морфология) арқалы биринши рет карақалпақ тилин изертлеў бойынша ҳақыйқат мәнидеги илймий
•устахананын есигине кенирек адым атланды. Соныц менен қатар, бул мийнетлер қарақалпақ әдебий тялиниқ режелерин
ашыў ҳәм қәлиплестириў исинде оғада -мәниси зор орыилы
лдым болды.
Октябрь орнаткан бахытлы заманныц басланыўы менен қаракалпақ халқынан жергиликли илимий кадрлар ҳәм жазыўшылар өсип шықты. Гулленген турмысты социалистлик реализмниқ байрағы астында жырлаўшы карақалпақ совет оде-бияты дуньяға келди.
Н. А. Баскаковтьщ айтқанындай-ақ каракалпақ халқыныц өз
ишинен илимий қадрлар менен жазыўшыларлыц өсип шығыўы,
олар дөреткен илимий ҳәм әдебий шығармалар қарақалпақ
-әдебий тилин раўажландырыўда айрыкша роль ойнады.1
. Қарақалпақ совет жазыўшылары А. Муўсаев, Н. Дәўка;:раев, М. Дәрйбаев, Ж. А^ мурзаев, Д. Назбергенов, А Бегимов, Н. Жапақов. Ә. Өтепов ҳәм тағы басқялар классикалық
-әдебияттын бай традицияларынан пайдалана отырыщ совет
дәўириниқ дәслепки жылларында-ақ өзлериниц әжайып шығар!. Н. А. Б а с к а к о в. Каракалпакский
гия, часть первая, Москва, .1952, .стр. 15.

язық, -II. Фонетика и морфоло-
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маларын халыктьщ алтын ғәзийнесине әкелип қосты, олардық.
көпшилиги баспадан басып щығарылды.
■
Халык шайырлары Аббаз Дабыловтын, Садық Нурымбетовтын шығармалары көркеы сөз маржаныныц шебер дизилиўи
менен көзге түсти. .
Сонғы дәўирлерде әдебият майданында жазыўшылар менен
шайырлардьщ жана отрядлары пайда болды. Қаракалпақ совег
әдебияты көп жчнрлы сониалистлик әдебиятка'айналды.
' Булардын барлығы да каракалпақ әдебий тилинин нормала- :
рын кәлиплестириў ҳәм раўажландырыў исинде оғада үлкенпрактикалык әҳмийетке ийе болды.
./
' *
‘
Қарақалпак әдебий тилин раўажландырыў исине.тек шайырлар менен жазыўшылар ғана емес, сондай-ақ мәденият майданында хызмет көрсетйўши илимпазлао да өз үлесин косты.
Атаклы рус тил илимпазларынын бири А..И. Ефим.ов әдебий тилдин дөреўи ҳәм раўажланыўы ҳакқында айта келип: „Поэзия
менен проза стилин раўажландырыўда жазыўшылар оғада үлкен .роль ойнайды. Вирақ әдебий тилди дөретиүшилер тек
жазыўшылар ғана емес. Мәселен, илимий' стильди дөретиўде
инталык пенен қатнасқан илимпазлардық ролин айтпай кетиўге
бол.майды “1—деп көрсетеди.
/'■■ ■■
’
■ '
Олай болатуғын болса каракалпақ халкынын мәдениятыныщ
раўажланыўынын барысында илим майданында көплеген мил- ,=•
лий илимпазлардын үлеси үлкен.
'
\
:
‘
Совет- дәўиринле советлик турмыстын бяплык' тяряўляпы
бойынша карақалпақ әдебий тилинин терминологиясы пайда
болды ҳәм раўажланды. Бул терминология сопиалистлик э к о -:
номика менен мәденияттын, илимнин ҳәм техииканын өсиўинебайланыслы дөреди. Мәселен, революнияға шекемги каракалпак тилинин сөзлик составында болып көрмеген социализм^
коммунизм, пролетариат, диктатура, математика, физика зоология, лексика, грамматика, водород, кислород т. б.
сөзлер совет дәүиринде қарақалпак тилинин сөзлик составына
кирди. Олар күнделикли турмыста актив колланылып киятырған термин сөзлерден есапланады.
.
•
Ҳәзирги заман карақалпақ әдебий тили толып.атырған лекС йК аЛ Ы Қ

Қ ЗТЛ ЬМ Л арД Ы

ӨЗ И Ш й й с

ЗЛ 8Д Ы .

\у Л

уЛ Ы уМ З

Х ЗЛ Ы Қ Қ &

хызмет етиўдин талапларына байланыслы сөзлик состав.тағы.
барлық сөзлерди камтый бермейди. Мәселен, диалектлик шенберден шыға алмайтуғын сазақ, изейқеш қусаған сөзлер. әдебий тил нормаларына жуўап бере алмайтуғын паллаўы з,
ыцқылдақ кусаған карапайым сөзлер (1 росторечные 'слова),.
сондай-ақ гейпара өриси шекле.нген профессиональлық терминлер әдебий тилдин актив лексйкасына кирмейди.
' .
Карақалпақ тилинде айырым сөзлерде сөйлеў тилинде фо*. А. И. Е ф и м о в, Некоторые вопросы, развития русского литёратурыого языка XIX—начала XX вв. Вопросы языкознания. 1953, № 4, стр. 23„.
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нетйкалық жактан сеслердиц аўмасып еситилетуғын жағдайлары да бар. М ы с а л ы самал—шамал, салы—шалы, ешекесек, к е ўи л—көцил т. б. Бундай сөзлердин күнделикли т\рмыста актив қолланылып жүрген самал, салы, ешек, кеўил
деген түрлери ғана әдебий тилдин нормаларына толык жуўап
бере алады. Сонлыктан олар әдебий тилдин лексикасынан орын
■' алады да,, ал шамал, шалы, есек, көцил қусаған түрлери.
аўызеки сөйлеў тилиндеги фонетикалық жактан сөзлерде айырым сеслёрдин аўмасып еситилген жағдайы болып қала береди.
Ҳәзирги заман қарақалпак әдебий тили бизиц елимизде
ленинлик миллет сиясатынын байрағы астында раўажланған
әдебий тилден ибарат. Ол совет дәўиринде лексикалык жактан да, фонетикалық жақтан да, грамматикалық жақтан да.
байыды ҳәм раўажланды.
'
Қаракалпақ тилинин сөзлик составына көп сандағы совет
- интернационаллык илимий, техникалык ҳәм тағы баска турмыс
тараўлары бойынша сөзлер менен терминлердин келип косылыўы ҳәм олардыц актив қолланылыўына байланыслы кара, қалпак әдебий тилинин фонетикалык курылысында көзге тү-'
- серликтей әзгёрислер пайда болды. Бундай өзгерислерди биз
әсиресе қарақалпақ тилинин сеслик системасында көриўимизге
болады. Моселен, сөзлик составымызға вагон, волейбол, валъс,
' киловат п, вахта велосипед, вертолет, вилка. водород, вожатый, врая, т.‘ б. сөзлери менен терминлеринин күнделикли
практикамызда тийкарғы каоакалпак сөзлери мғнен трпминлрү риндей болып пайдаланыўынын ' нәтийжестнде ҳәзирги каракалпақ әдебий тилинин сеслик системасына тислик—еринлик
„в“ сеси Келип косылды. Сондай-ак электр, электр, экскурсия,
аэропорт, элемент, эстифета, элеватор, энергия, кусаған сөз. лер арқалы жасалыў усылы ҳәм жасалыў орнына карағанда лә “
сесине жакын даўыслы „ э“ сеси пайда болды, тыл диаметр,
коммунизм кусаған сөзлердин кириўи аркалы ы, и ҳәм у сес. леринин усындай сөзлерде созылып еситилетуғь,н жағдайлары
тилцмизден орын алды, ц, ч, щ даўыссызлары еки сестин би; риккен сыпатында (тс, тш, шш' карақалпак тилинин лексикасына сырттан келип кирген гейпара циркуль, цирк, чемпион,
яернение, щётка қусаған сөзлер менен терминлерле ҳолланы. лып. каракалпақ тилинин алфавитинен белгили орынды ийелеп
отыр. Мине-бундай өзгерислер каракалпақ әдебий тилинин
■сеслик системасынын халықтын экономикасы менен мәлениятынын совет дәўириндеги раўажланыўы тийкарында иске асқан
тилимизаин улыўма фонетикалық қурылысындағы раўажла-,ныўдан ибарат. . '
.
Қарақалпак тилинин сеслик системасындағы жоқарыда көр-.-'
сетилген өзгерислер, әлбетте, бир сесгин екинши бир сеске
аўмасып кетиУи түринде болған жоқ, ал, кериси-нше, халықтын
. тарийхый дәўирлер даўамында кәлиплескен фонетикалык қу- .
рылысынық тилдиқ лексикасынық раўажланыўына байланыслы
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кенейиўи ҳәм байыўы туринде болып отыр. Өйткени „әдеб ий
,тил өзинин сеслик системасы тараўында бир сестин екинши
•бир сеске өзгерип кетиўи дегенге усаған фонетикалык ироцесслерди билмейди*1.
. ■'
Ҳәзирги замай қарақалпақ әдебий тилинин фонётикасына
нәзер аўдарғанда буннан басқа да толып атырған соцғы дәўир
өзгерислерин көриўге болады. Мине бул қарақалиак чәдебий
тилинин қәзирги күнде өзинин фонетикалық, курылысы бойынша раўажланып жетилискен әдебий тил екенлигиа керсетеди.
;
4'
Тил—бул удайы өзгерислер енип, раўажланып. отыратуғын
жәмийетлик кубылыс. Оныц өзгериўи ҳәм раўажланыўы ец:
.биринши гезекте тилдиц сөзлик составындағы өзгерислерде
көринеди. Халықтыц экономикалық, сиясий ҳәм мәдений турмысынын раўажланыўына байланыслы тилдин сөзлик 'составына
сәйкес жаца тусиниклерди билдиретуғын жана сөзлер енип
отырады, гейпара сөзлердин мәниси кецсйеди ҳом гейпара гө■нерген ' сөзлер сөзлик составтағы активлигинен^ айрылып барады.
.
• "
! ■■ : "
Қарақалпақ тили өзиниц өмир сүрип киятырған дәўйринде
барлық ўақытта өзгерислер енип, раўажланып.келди. Бундай
раўажланыў каракалпақ халқы өзинин мйллий мәдениятына ,
ийе болғаннан кейин бурында кәрилмеген пәт пенен өрис алды.
Соцғы дәўирде тилимиздиц сөзлик составынй Оғада көп.
жсцс! сәзлср шснсн тср^шнлср кирди. иүл суалер ҳәм ^терминлер турмыстыд ҳәр турли тараўлары бойынша пайда £олған
сөзлер, сөз дизбеклери- ҳәм терминлерден ' йбарат. Мәселен,
аўыл хожалығы тараўы бойынша ҳәзирги күнде пахташыльщ,
пахтакеш, механик-айдаўшы, квадратлы-уялы усыл, мэденай егинлер, көп мьщшылар,* механазатор, силос, социалист лик жарыс, миннетлеме, азьщландырыў ҳәм тағы басқа
да сөзлер ҳәм терминлер Қаракалпақстанда социалистлик
аўыл хожалығы пайда болғаннан кейин қарақалпақ тилиниц
сөзлигине енип, ҳәзирги күнде жүдә ғана актив колланылып
киятыр. Сондай-ак илимнин, техниканын, мәденияттын,. сиясий
турмыстын өсиўи ҳәм раўажланыўы арқалы коммунизм, марксизм-ленинизм диктатура-, космос, ракета, Жер .жолдасы, нартия, съезд, программа, космодром. аэродром, пара- .
хатшылъщ, автомат, демократия, экономика, медицина, ;
емлеўхана, кәргизбе, инститўт, . университет, студент,
аспарант, демалыс, фестиваль, спорт, театр, кино т. 6.
усыларға усаған голып агырған сөзлер менен терминлер каракалпақ тилиниц лексикасын әдеўир кенейтип, раўажланды-.
рыўға себепши болды, олардын кепшнлиги гейпара сөзлердиц
улыўмалығы бойынша қарақалпақ тилин басқа совет халық- '
Р. И. А в а н е с о в . О некоторых вопросах истории языка, „Академику Виктору Владимировичу Виноградову, к его шестидесятилетию". Моск- ,
ва, 1956, стр. 114.
'
.
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лары тиллери ыенен байланыстырыуда пракгикалық .жақтаи
үлкен әҳмийет тутып отыр.
Рус тилиниц тәсири менен н<ақа сөз жасаў усылы аркалы
көп ғана қысқарған сөзлер пайда болды. Мысалы: СССР,
РСФСР, ҚҚАССР, УзССР, ТашГУ, комсонол, паршком т. б.
Совет дәўиринде каракалпақ әдебий тилиниқ лексикасы
тек жақадан келип кирген сөзлердиқ есабынан ғана байып
қоймастан, бурыннан қолланыдып киятырған түпкиликли сөзлердиқ мәнисиниц кеқейиўи арқалы да байыды. Мәсёлен,
жолдас', мийиет, гүрес, ел, •ўатан қусаған сезлердиқ бурынны колланыў ериси менен ҳәзирги мәниси- бирдей емес,
ҳәзирги күндеги қолланылыў ериси де, мәниси де анағурлым
кеқ. Щ олдас сөзин-ақ алып карайық. Бурын бул сөз бир жаққа
баратырғанда, я бир жақтан киятырғанда кимнин болса да касында бирге болған екинши адамға қарата айтылып келгенлиги
белгили. Ҳәзир бул- сөз тек усы мәннсинде ғана қолланылып'
қоймастан,- совет адамларынық, ҳақ нийетли адамлардық арасындағы сиз-бизлик, ҳүрмет мәнисинде, өмирлик жолдас қусаған кенейген мәниде қолланылып отыр. Бундай сөзлердиқ тонары ҳәзир тилимизде оғада көп санда ушырасады.
- Қарақалпақ тилиниқ сөзлик составына жақадан енген сөзлер улыўма алғанда рус ҳәм қоқсылас туўысқан халықлар
тиллери аркалы, әсиресе баспа сөз жәрдеми менен-келип кирди, баспа сөз арқалы көпшилик халық массасына тез ҳәм кенн сн таралы и , ҳомме ушын Оирдей түсинилетуғын болып қәлиплести. Ҳәзирги күнде олар қарақалпақ халқынық түпкиликли сөзлериндей болып қолланылып: киятыр.
Қарақалпақ тилиниқ лексикасы совет жылларында ?жақа
сөзлердиқ ениўи арқалы да, сөз мәнисиниқ кенейиўи арқалыда, сөзлердиқ қолланылыў усылы аркалы да, сондай-ак баека
әҳмийетли усыллар арқалы да өсип, кеқейип, раўажланып ҳәм
байып келди.
'
Биз қарақалпақ тилин грамматикалық жактан да кеқейип
раўажтанған тил деген едик. Дурысында қарақалпақ тилинин
грамматикалық курылысында Октябрьден кейин пайда болған
гейпара өзгерислерди көриўге болады. Бундай езгерислер сәзлердиқ жасалыўында. аффикс морфемаларында, гәплер конструкциясында ушырасады. Мәселен, тилимизде бурыннан киятырған гейпара суффикслердиқ қолланылыў өриси әдеўир кеқейди, әлбетте, бул өз гезегинде жақа сөзлердин ҳәм сөз
формаларынық сөзлик составымызға жақадан кириўине байланыслы болып отыр. Мәселен, парахатшылық, пахташылыц,
цалалыц, жәмийетлик, колхозшы, гүзетши, бириншилик,
пиллекеш, пахтакеш, Қарацалпацстан, Өзбекстан, жацаша, ерлерше, лениншил кусаған сөзлерл& ги-ш ы лы қ-ш илик,
-лы қ-лик,-ш ы -ш и,-кеш -ст ан,-ш а-ш е,-ш ил кусаған аффикслер оғада.актив, кен өрисли аффикслерге анланды, олардық
мәниси де кеқейди. Онық үстине рус тили арқалы келип кир2 -1 7
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ген марксизм, коммунист, революционер, механизатор, автоматика қусаған сөзлер арқалы қарақалпақ тилиниқ аффикслер соолаъъта.—ист ,-онер,-ат ор,-ика ҳәм тағы басқа да
усыған усаған. аффикслер келип кирди.
Сонйн менен қатар тилимизде жана мәнили сөз дизбеклеринин пайда болыўы арқалы сөз дизбегиниц компонентлери
арасындағы грамматикалык байланыс түрлери кәшплести..
Мәселен, мәденият үйи, Советлер Союзы, Коммунистлик
партия, муғаллимлердиц билимин жетилдириў институты, педагогика уш лищ еси т. б.
Каракалпақ тили грамматикасында көп дәўирлерден бери
ҳәзирги мәҳәл фейилинин тийкаргы формасы сыпатында ;лексикалық мәни беретуғын бөлеги ҳал фейилге, ал грамматикалық мәни беретуғын бөлеги ат ы р, от ы р, т ур, ж үр көмекши фейиллеринен ибарат оқып атыр, сөйлеп тур, оқыи
жүр, тигип отыр кусаған түрлери колланылып киятыр. Ал
соцғы ўақытларда сол фейилдин ҳәзирги мәҳәли ыәнисинде
„совет халқы парахатисылық ушын гүресип а т ы р “ деўдиц
орнына көбинесе „совет халқы парахатшылық ушын гүресп е к т е “ деп колланып киятырмыз. Нәтийжеде—м а ц т а ,-м е к т е,-пацт а,-пект е,-б ацт а,-б ект е аффикслери арқалы фейилдин ҳәзирги мәҳәл формаларыныц актив усылы кец қолланылып отыр.
’
.
Мине булардыц- барлығы да ҳәзирги заман қарака/шақ әде^ и й г тгг л ы и ы и

гп ои и о

иЛ1Л!\ Жс11\Та11 Л а р а ^ й Ж Л а Н Ы и ,

кенлигин, соларга сәйкес грамматикалық режелерди өз бойына
синирип отырганлыгын қөрсетеди.
Демек, қаракалпақ әдебий тили грамматикалық жақтан раўажланған, жетилискен әдебий тил болып есапланады деген
сөз.
Карақалпақ әдебий тили совет халқыныц экономикасы, мәдениятынын өсиўи ҳәм раўажланыўы менен еле де раўажлана
береди. Бизиц елимизде бул ушын барлық мүмкиншиликлер
дүзилген.
'
Ленинлик миллет сиясатын басшылықка ала отырып, елимизде коммунизмди дүзиўдин қабыл етилген жаца программасында совет халыкларынын миллий мәдениятын раўажландырыўға, сонын м.енен бирге миллетлер арасында байланысты
буннан да былай беккемлеўге, жақынластырыўга айрыкша'кеўил бөлинип отыр. Бул жана программа тәрепинен алга қойылган ўазыйпалардын биринде буннан былай да СССР халықларыныц тиллерин еркин раўажландырыў, СССР дын ҳәр бир
гражданы ушын анаў ямаса мынау тилди колланыўда .ҳеш
кандай артыкмашлыкқа, шеклениўшиликке ямаса мәжбүрлеўге.
жол коймаў белгиленген. Ҳәзирги заман карақалпақ әдебий.
тили Советлер Союзы Коммунистлик партиясыныц жана'Про-граммасы алға қойган мине усы ўазыйпалар тийкарында. раўажланады.
.
.
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ЛЕКСЙКОЛОГИЯ
Лексика ҳаққында түсиник.
Тил ҳакқындағы илимнин белгили тараўларыныц бири —
лексика. Ол грек тилинен келип шығып, ҳәзирги күнде илимий термин сыпатында актив колланылып жүр. Лексика грекше 1ехОгоз, яғний „сөзлик“ дегенди анлатады. Былайынша
айтқанда, биз лексика дегенде ҳәр қандай белгили бир тилде
сөйлеўши халықтыц күнделикли турмысында пайдаланып киятырған сөзлериниқ жыйнағын түсинемиз. Тил билиминде. анаў
я мынаў халықтьщ миллий тилинин сөзлик байлығы сол тилдиц лексикасы деп аталады. Демек, лексика сөзлик состав
дегенди билдйреди. Ал лексикология болса тил илимининсөзлик составты үйрететуғын ҳәм оны изертлейтуғын тараўы.
Лексикология деген сөздин өзи гехшоз- ҳәм £о£0$ деген еки
сөзден қуралып, „сөзлик состав ҳаққында и ли м “ дегенди
анлатады. Демек, лексикология тилдин сөзлик составы ҳакқындағы илйм.
.
Профессор Ғ. Муўсабаев лексика деген сөз ҳакқында айта
келип, казак тилине бул сөздин термин ретинде рус тили арқалы келип киргенлигин, сондай-ак онын гейде жеке адамнын, илим тараўынын ямаса жеке шығарманын лексикасы'
(тили) деген мәниде де қазак халкынын күнделикли практикасында қолланылып киятырғанлығын көрсетеди1. Сол айткандай-ақ, көпшилик халықлар тилине, сондай-ак каракалпак-тйлине де лексика деген сөз термин ретинде сонғы дәўирдё
рус тили аркалы аўысып, ол усы жокарыдағы мәнилерде
ҳәзирги заман каракалпақ әдебий тилиниц илимийтерминологиясынан орын алып отыр.
'
Солай етип, дексика деген сөздин мәнис өриси ҳәзирги
күнде каракалпақ тилинде де әдеўир кенейгенлигин көремиз.
Ал бул жерде биз лексика дегенде ҳәзирги заман қарақалпақ
тилинин сөзлик составы ҳаккында айтып кетпекшимиз.
Лексикология тил илиминиц бир тараўы сыпатында өзинин
1 I', Г, М у с а б а е в , Современный казахский язык, 1, Алма-Ата, 1959,
стр. 3. Қазфг! қазақ тзл1, Қазак СС.Р Ғылым Академиясы, Алматы,
1954, 10-бет. .
'
'
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белгили изертлеў объектине ийе. Ол тилдин белгили бир ыәселелерин өз ишине алады ҳәм оған жуўап береди.
'
Лексикологиянын тийкарғы изертлейтуғын объекти—сөз.
Сөзди изертлейтуғын тнлдин буннан баска да бир неше тараўлары бар. Мәселен, семасиология, этимология, грамматика
кусаған тил илиминиц айырым тараўлары да сөзди изертлейди, бирақ олардыц ҳәр цайсысы сөзди өзлеринин алдына қойылған талапларына сәйкес белгили бир тәрепинен алып
изертлейди (семасиология сөзди мәниси жағынан, зтимология
тарийхый шыгысы жағынан, ал грамматика сөзди оныц формасы ҳәм гәп ишиндеги байланысы, хызмети жағынан изертлейди).
Бул нәрсе лексикология ҳакқында сөз еткенимизде, сөздиц
тәбиятын изертлегенимизде, сөзди өзинин изертлеу объекти
етип алатуғын тил илиминиц барлык тараўларын бир-бири
менен өз ара тығыз байланыста қарап үйрениўимизди талап
етеди. Әсиресе лексиканын ишки тараўлары болған семасиология, этимология, сондай-ақ лексикография арасындағы байзайымызға ал
дин мәниси менен шығысы арасындағы байланысты бирликте
қараў арқалы сол сөздиц тәбиятын түсиниўди жениллестиремиз. Бүгин бараман деген гәптеги бүгин деген сезди ўақыттыц белгили бир бөлеги деген мәниде кабыл етиў менен бирге, онын бул ҳәм күн деген еки сөздин биригиўинен келип
шыққанлығын ■аныклаў арқалы оүгин деген сөздин тәбияты
ҳаккында толығырақ тусиникке ийе боламыз. Буннан, әлбетте, тил илиминин баска тараўлары, мәселен, грамматика,
фонетикз екинши планда турады деген мәни келип туўмайды.
Керисинше, сөздиц тәбиятын түсиниўде фонетика менен грамматиканын әҳмийети оғада уллы. Тилдин лексикасы ҳаққында
сөз еткенимизде лексиканын жокарыда атап өтилген тараўларын бир-биринен бөлип тасламастан бир планда қарап, сол
жеке тараўлардын алдына койылған талапларды улыўма лексикологиялық бағдарда белгилеп өтиў керек. Онын үсгине
семасиология менен этимологияныц лексикологиянық ажыралмас бөлеклери болып келиўи лексикологияны усылай үйрениўге кеннен мүмкиншилик береди.
*
Солай етип, қаракалпақ тилиниц лексикологиялық бөлиминде семасиологиялық мәселелерди. де, этимологиялық мәселелерди де, сондай-ақ лексикографиялық мәселелерди де қарап
өтемиз. Сонда биз ҳәзирги заман карақалпақ тилиниқ лексикасы туўралы пүтин бир системалы түсиникке ийе болыўымыз
мүмкин. Демек, қарақалпақ тилиниқ лексикология курсында
ҳәзирги заман қаракалпақ тилиниқ лексикасына байланыслы
бир неше мәселелер сөз етиледи. Лексикология өзинин тийкарғы гәп етететуғыны сөз болғанлыктан, ол биринши гезек.те сөз ҳәм оныц мәнилерин қарайды, қарақалпақ тилининсөзлик составы ҳәм оныц өсиў жолларына характёристика бере20
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ди. Ҳәзирги заман қаракалпақ әдебий тилинин лексикасын
тарийхый шығысы жағынан изертлеп, сөзлик составгыц карамағындағы сөзлердин биразынын басқа тиллерден келип
киргенлиги ҳакқындағы мәселени анықлайды, олардын күндв'
ликли турмысымыздағы қолланылыўына нәзер аўдарады, ҳәзирги күнде турмыста қолланылыў активлилигин, пассив колланылыўы ямаса пүткиллей қолланклмай кетиўине қарай
оларға баҳа бередй, Сонын менен катар каракалпақ тилиниц
лексикология курсы ҳ^зир^и заман қарақалпак әдебий тилиниц сөзлик составына кирген сезлерге олардын турмыстын
қайсы тараўында кенирек қолланылыўына байланыслы өриси
жағынан анализ жасайды, Сондай-ак фразеологиялық сөздизбеклери ҳаққындағы мәселе де лексикология курсыныц ишинде шешиледи.
Сөзди изертлеў объекти етип алатуғын тил илиминин лексикологияға байланыслы бир тараўы лексикография деген
едик. Сол көз карастан ҳәзирги заман қарақалпақ әдебий тилинин лексикологиялық курсында Қаракалпакстанда Совет»
власты орнағаннан қейин ғана пайда болып, раўажлана баслаған карақалпақ тилинин лексикографиясы ҳаққында да сөз
етемиз.
'
'
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Сөз туўралы түсиник.
Биз жәмийетте тил аркалы бир-биримиз бенен қатнасамыз,
пикир алысамыз, жәмийетте жасгймыз. Екинши биреў менен
қатнасымызда, пикир алысыўымызда ез пикиримизди тамамланған ойды билдиретуғын гәп ҳәм гәплер аркалы беремиз.
Гәп ҳәм гәплер сөз ҳэм сөзлерден қуралады, олар белгили
бир грамматикалық байланысқа түсиў арқалы гәпти пайда
етип, гәптин ямаса тамамланған ойдын единицасы (бирлиги)
хызметин аткарады. Гәп ой менен тиккелей байланысга бола- ..
ды ҳәм тилдин толыгырак түрдеги бирлигин курайды. Демек,гәпти қурайтуғын сөз өз гезегинде тилдин тийкарғы конкрет
бирлиги болып есапланады.
Сонын менен қатар сөз лексикалык көз қарастан алып карағанда тилдиц сөзлик составынын да бирлиги (единицасы).
Ҳәр қандай сөз бизди қоршаған объектив дүньянын шынлығы,
тилимиздеги конкрет сәўлеси болып есапланады. Биз қандай
да бир нәосе туўралы ойлайтүғын болсак ямаса бир предметти түсинип кабыл ететуғын болсак, онда ол туўралы тилдин
материаллық қабығы (оболочкасы) аркалы ғанаойлап, солпредметти. тек сөз түринде ғана түсинип кабыл етемиз. Мәселен,
мэкке, пахт а, китап тағы басқа усыларға усаған объектив
дүньядағы предметлер туўралы ойланғанымызда ен. алды ме21
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йен бизиц санамызға сол предметлердин сөз түриндеги түся-Никлери келип түседи. Ал сөз болатуғын болса усы предметлер ҳащындағы түсиниклердиц атамасы болып есаплаАады.
‘Түсиник пенен сөз арасында тығыз бирлик бар, олар екеўин
бир-биринен биротала ажыратып таслаўға да болмайды. Түсиник сөз формасында жасалатуғын болғанлықтац ғана ол бизин
санамызда өмир сүре алады. 'Сонын менен бирге олар екеўин
бирдей деўге де болмайды, ейткени сез тилдин бирлиги
(единипасы) болып есапланатуғын болса, түсиник ойлаўдын
бирлигинен (единицасынан) ибарат. Бул жерде мына нәрсени
белгилеп өтиў керек. Анаў я мынаў түсиникти билдиретуғын
сөзде сол түсиник биреў ғана болады. Биз дэрья десек бизин
сол предмет ҳакқындағы тусинигимиз биреў ғана екенлиги
белгили. Ал сөз болса тек жалғыз бир мәнини анлатыў менен
шекленбейди. Мәселен, усы дәрья деген сөздин өзи бир неше
кенейген мәнилерде колланыла бериўи мүмкин: дәрья—жш,
салма, кел, тенизлерден өзинин айрыкша белгилери аркалы
айырылатўғын суў ағатуғын дәрья, кеўилим —дэръя дегенде
кен, таскын, көтеринки деген мәнилерде т. б.
Сөз сол тилде сөйлеўши адамлардын барлығы ушын бирдей түсиникли болып келеди. Өйткени сөз олардын жасаў
ҳәм мийнет етиў процесинде бизди қоршаған объектив дүньядағы предметлер, кубылыслар ҳәм тағы баскалар ҳакқьшдағы
сәйкес түсиниклер менен оайланыстан келип шыққан. Сөз
адамлардын бир-бири менен тил арқалы катнас жасаў, пикир
алысыў процесинде пайда болып отырады.
Ҳәр қандай сөз өзинин фонетикалық жақтан айтылыўына
ҳәм фонетикалык курылысына ийе. Мәселен, адам, оқы, театр
деген сөзлер бир-биринен өзинин фонетикалық жақтан өзгеше
айтылыўы, сеслик составы бойынша ажыратылып отырады.
Сөзлердин ҳәр 'қандай фснетикалық составқа ийе болыўынын
тийкарғы себеби сонда, олар•бир-биринен айрылатуғын айрықша белгили бир мәниге ийе болып келеди. Қәлеген сеслердин қалай болса солай бириге қойыўынан сөз пайда бола
бермейди. Мәселен, тро, саа, шесл қусатып сеслерди әйтеўир
бириктире салған менен оннан мәниссизликтенбасқа ‘ҳеш нәрсе келип шыкпайды. Сеслердин сөз болып биригиўин тәмийин
ететуғын нәрсе мәни болады. Мине усы белгили бир мәниге
байланыслы тилдин законлылықлары тийкарында бирлескен
сес ямаса сеслер жыйнағы ғана сөзди қурай алады.
Сөз дегенимиз предмет, кубылыс я соларға байланыслы
белгилердин тилимиздеги атамасы дейтуғын болсақ, буннан ол сол предмет я кубылыстьщ тәбийғый қәсийетин
билдиреди деген мәни келип шықпайды. Өйткени „сөз өзинин сеслик көриниси менен предметтин тәбийғый қәсийетин
көрсететуғын болғанда, онда сөзлер аўыспалы мәниге ийеболмаған болар еди, бирдей ғана сеслер жыйнағы менен ҳәр түр22
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ли предметлерди атаўға болмас еди (мәселен, жердин жалпақлығы ҳәм самолёт қанатынын жалпақлығы)1.
Демек, сөз предмет.тин өзи емес, ал сол предмет ҳаккындағы. түсиниктин тилимизде сөз түринде түсинилетуғын, кабыл
етилетуғын реаль атамасы екен.
Сөз.өзинин мәниси бойынша жалпы алғанда улыўмаластырыўшы характерге ийе болып келеди. Мәселен, балыц деген
сөзди алып қарайық. Бул сөздин улыўмаластырыўшы мәниси
сонда, балық дегенде биз бир теклес бир неше предметлер
ҳаққында улыўма түсиникке ғана ийе боламыз. Балықтынтүрлери көп. Мәселен, онын сазан, шабақ, бекире, ылақа.сүўен,
торта, шортан, сыла ҳәм тағы баска бир неше түрлери
бар. Балық дегенде я сазанды, я шабақты, я сүўенди тағы
басқаны ғана түсинип қоймаймыз. Улыўма, жыйнақлап түсинемиз. Сондай-ак дэн деген сөзди айтканымызда, өзимиздид
күнделикли турмысымызда аўқат ететуғын улыўма дән ҳақжында ғана анлаймыз. Ал дәннин кайсы түри: буўдай ма,
жүўери ме, тары ма, арпа ма —ол бизге еле конкрет анық
емес, ал тек улыўмаластырып ғана түсинип отырмыз. Енди
балық я дән деген түсиникке киретуғын оныц айырым түрлеринин өзин-ақ алып карайык. Биз сазан десек, балық дегенге карағанда канша конкретлесип аныкланған болса да, еле де
онық.қайсы сазан екенлиги анык емес, ал улыў.ма сазан. Сондай ак лсүўгра десск тс сн.ыц кайсы жүўери екенлиги анық
емес, ал улыўма жүўери. Демек, ҳәр қандай сөз улыўмаластырыўшы, жалпылаўшы мәниге ийе екен деген сөз. Сонлыктан да В. И. Ленин сөздин улыўмаластырыўшы ролин белгилеп: „Каждое слово (речь) уже обобщает”123деп көрсетеди.
Тилдин сөзлик составындағы сөзлердин барлығы бирдей
белгили бир затлык мәниге (вещественное значение) ийе болып келе бермейди. Ҳәзирги заман қарақалпақ әдебий тилинин лексикасында гейпара сөзлер өзинин затлық мәнисине ийе
е.мес. Мәселен, мгн сазге айтыў ушын келген едим деген
гәпте алты сөз бар. Булардын ншиндеги мен сизге деген сөзлер предметти, айтыў, келген, деген сөзлер , предметтин ҳәрекети ҳакқындағы түсиникти анлатып тур. Ал ушын, едим
деген сөзлер ондай мәни анлатып турган жоқ, тек ғана сол
сөзлердиц белгили бир тамамланған ойды билдириўи' ушын
кәмекшилик хызметте ғана қолланылған. Усыған байланыслы
сөзлер улыўма алғанда жеке мәнили ҳәм көмекши сөзлер
болып бөлинеди. Жеке мәниге ийе болған сөзлер конкрет
ямаса абстракт ойлаўды талап ететуғын 'предмет я қубылысларға байланыслы болып келеди. Усыған карай олар
мәниси жағынан конкрет ҳәм абстракт характерге ийе.
1 Е. М. Г а л к и н а—Ф е д о р у к, К. В. Г о р ш к о в а,
с к и й, Современный русский язык, 1, 1962, стр. 25,
3 В, И. Л е н и н. Философские тетради, 1947, стр. 226.
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Мәселен, қала, гүл, алм а, мен, сен, қызыл, көк қусаған сөзлер конкрет тусиниклердин атамасы ҳәм конкрет мәнили болса, атақлы, сезим, жарыс, ойлаў кусаған сөзлер абстракт
характердеги тусиниклердин атамдсы болғанлықтан абстракт
мәнили сөзлер болып есапланады.
Мине бул жоқарыда атап өтилген мәселелердин барлығы
да сөз қәм оны анықлаўда, сөзди тилдин тийкарғы бирлиги
(единидасы) сыпатында таныўда үлкен әҳмийетке ийе..
Сөздиқ лексикалық ҳәм грамматикалық мәнилери.
Биз сөз белгили бир предмет, қубылыс ямаса олардын қандай да болмасын бир тәрепи, байланысы ҳаккындағы түсиникти билдиретуғынлығын көрдик. Ҳакыйкатында да сөз сол тусиниктин тилимиздеги атамасынан ибарат. Мәселен, машинаг
дүкан, қус, илимпаз, сен, ол кусаған сөзлер предметтин атамаларын, барды, оқыды, иследи деген сөзлер ҳәрекет ҳақкындағы тусиниктин атамаларын, уллы, қызық, там,аша деген
сөзлер предметтин белгиси ҳақкындағы тусиниктин атамаларын билдирип тур. Усы мысалларда келтирилген сөзлердин
барлығы да белгили бир мәниге байланыслы тил сеслеринин
бирлесиўинен жасалып, ҳәммемиз ,ушын бирдей тусиниклиг
бир-б; римиз бенен тил аркалы катнас жасаў продессинде жокаоыда көпгетилген монилердс пайдзланмлады. Ж ер, суў,т а ўг
тас т. б. сөзлер жеке турғанда да, белгили контекстиц ишинде де айтыўшы менен тықлаўшыға мәлим, улыўма сол тилде
сөйлеўши халық тәрепинен қабыл етилген предмеглик мәнини
билдиреди. Сөзлердин бул тийкарғы тәрепи оныц лексикалық
мәниси болып есапланады.
Биз сөйлескенимизде өз ойымызды бир-биримизге жеткериў
ушын сөзлердиц әйтеўир бир жыйынтығынан пайдаланбаймыз.
Керисинше, сөзлерди айтылайын деген ойға сәйкес белгили
грамматикалық байланыска түсиремиз. Олай болмағанда сөзлердин әйтеўир жыйынтығынан тил арқалы қатнас жасаўпроцессинде адам талабын қанаатландыратуғын ҳеш нәрсе де келип щыкпаған болар еди. Мәселен, ец, ушын, ўат ан,эдиўли,
етиў, ўазыйпа, хызмет деген сөзлерди усылайынша бирлесгиргеннен айырым-айырым түсиниклерден басқа бир жыйнаклы
' ойды анлататуғын ҳеш қандай, мәни шығара алмаймыз. Ал
енди усы сөзлерди ҳәзирги каракалпак тилинин законлықларына сәйкес грамматикалық жақтан айтылайын деген ой тий^сарында байланысқа түсирсек, ўатан ушын хызмет ет иў—еқ
әдиўли ўазыйпа деген гәп пайда болады. Бул сөзлердиц биройды билдириўинде олардын бир-бири менен грамматикалық
байланысқа түсиўи үлкен әҳмийетке ийе болып тур.
Грамматикалық байланыска түсиў ушын сөзлер белгили
грамматикалық формаға ;ийе болады. Мәселен, кептер ўяғси
24
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қонды деген гәпти алып қарайык. Мысалымызда кемпер дегек
сөз қустыц бир т у р и н у я деген сөз қустьщ жасайтуғын, қонаклайтуғын, балалайтуғын орнын, ал цонды деген сөз онын
ҳәрекетин билдирип тур. Бул усы сөзлердин лексикалық мәнилери болса, оннан тысқары олар усы контекстеги ойды,
пикирди туўдырыўға себепши болып' турған' грамматикалық
мәнилерге ийе. Кептер уяға қонды деген тутас ойды билдириў ушын усы гәптин ишинде кептер деген сөз предметтиц
атын билдирип атлық болып тур, атаў сеплеўинде, бирлик
санда, уьға деген сөз де атлық, барыс сеплеўинде, бирлик
санда. Ал қонды деген сөзге келетуғын болсак, ол предметтин ҳәрекетин билдиреди, фейил сөз болып есапланады, дара
фейил, өткен мәҳәлди көрсетеди, бирлик санда, аўыспальг
■фейил, 'анықлық мейил. Сонын менен бирге кептер сөзи гәптин баблаўышы, қонды —баянлаўышы, ал уяға деген сөз пы•сықлаўышлық хызметти аткарып тур. Булар гәпти қурап турған сөзлердин грамматикалық мәнилери болып есапланады.
Жуўмақлап айтқанла, сездин предметлик—затлық мзниси
онын лексикалык мәниси болады да, ал онын белгили бир
грамматикалық формада, болыўы, гоамматикалық хызметтк
атқарыўы грамматикалык мәниси деп аталады.
Сөздин лексикалык мәниси менен грамматикалық мәнилери
арасында огада тыгыз байланыс болады. Бул байланыс сол
сөзлер аркялы биядиретугып сйдан келип шығады, айтылайын
деген ой сөздин лексикалық мәниси менен грамматикалықмәнилери арасындағы бирликти дөретеди, усыган қарай, яғный
айтылайын деген ойға қарай гәптеги сөзлер де, олардын грамматикалық байланысыў формасы да өзгереди. Мәселен, бизин
жоқарыдағы келтирген мысалым«зла билдирилетуғын ой кептердин уяға коныуынан ибарат. Егер сөйлеўшинин ойы кептер
ҳақкында емес, ал кустын баска бир түри, айтайық шымшыкг
ҳақкында болганда, онда кейингиге байланыслы уяға, қондьг
деген сөзлер менен грамматикалык байланыска шымшық деген
сөз кирген болар еди. Егерде айтыўшынын ойы кептер ҳәрекетинин болымлы жағдайы емес, ал болымсыз жағдайы ҳаққында болғанда, онда қонды деген сөздин грамматикалык ^формасы
.азырақ өзгериске тусип, қонбады болар еди. Ал егёрде еле
қонбаған, бирақ конатуғын болса, қонды деген фейилдин өткен
мәҳәли қонады болып, келер мәҳәл формасын қабыл еткен
болар еди. Өз гезегинде бул нәрсе айтылайын деген ой менен
сол ой билдирилетуғын гәптеги сөзлердин лексикалық ҳәм
грамматикалык мәнилери арасында тығыз байланысты, бирликти де көрсетеди.
; Сөздиц лексикалык мәниси менен грамматикалық мәниси .
арасындағы байланыс тилдеги мына фактлардан да көринеди.
Мәселен, бил-билим, оқы-оқыўшы, сабыр-сабырлы, адымадымлы деген түбирлес сөзлердиц лексикалық мәнилери бирдей емес. Усыған қарай олардыц грамматикалық мәнилери де
»5
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өзгерип отыр. Бунда бил, оқы деген сөзлер фейил сөзлерб олған болса, лексикалық мәнилериниц өзгериўи менен олар атлықлық мәниге көшип отыр, сабыр, адым деген сөзлер атлық
болса, лексикалық мәнилеринин өзгериўи менен олардыц грамматикалық мәнилери де өзгерип келбетликке айланып
отыр т. б.
Солай етип, сөзлердиц лексикальщ мәнилери менен грамматикалық мәнилери олардыц ишки мазмуны ҳәм сыртқыформасы'арасындагы бирликги қурайды, бир-бири менен тығыз
байланыслы ҳәм бир-биринен ғәрезли болады.
Сөздиц контекстеги мәниси.
Сездиц түсиниктен айырмашылығыныц бир тәрепин қурайтуғын нәрсе олда болса көбинесе оныц мәнисиниц биреў емес, бир
неше болып келиўи деген едик. Ал сөздиц усы қәсийети оныц
ҳәр қыйлы контекстлерде түрлише мәнилерде келиўинде жүдә
анық көринеди. Мәселен, _бул исти қайтадан Бектурсынныц
ц о л ы н а тапсырған еди (А. Бегимов, „Балықшыныц қызы“) ҳәм
...Айшагүл қалтыраған даүсы менен зорға сөйлеп, көк теректиц саясыиа қарай шегинип, еки қ о л ы менен бетин жапты
(А. Бекимбетов, яГүрес“)„деген гәплерди алып қарайық. Бундағы қолына, қолы деген сөзлердиц қандай мәниде қолланылыи
турнамы на кеўи.ч а ў д а р а й ы қ . Биринши г а п т еги қолына деген
сөз еркине, жуўапкершилигине, яғний Бектурсыннын-еркине,
Бектурсыннын жуўапкершилигине деген мәниде екенлигибелгили. Ал екинши гәптеги қолы деген сездиц мәниси олардыц
био түбирден турыўына қарамастан (қолына, қолы) биринши
гәптеги колланылған мәнисине сәйкес келмейди, туўрадан
туўра адамнын қолы, яғний Айшагүлдиц колы деген мәнини
анлатып тур. Бул еки сөз еки гәпте еки түрли мәниде пайда-'
ланылып отыр. Қол сөзине байланыслы тағы да бир мысалларды көрейик.
Б ул оаионныц вки эюврдвн қ о л ы бар, ~
Д ийханға жер, балықшыға көли бар,
(А. Муўсаев, „Мойнақ").
Бул мысалдағы қолы деген сөздин мәниси жоқарыда сөз
етилген еки гәптеги мәнислерден де басқаша. Бунда шайыр
Мойнақ районынық еки түрли байлығы—дийхан ушын жеринин, балықшы ушын көлинин бар екенлигин, яғний басқа
районлардан айрыкшалығын, еки түрли мүмкиншилигиниц барекенлигин айтып отыр. Мысалымызда қолы деген сөз байлық,
мүмкиншилик деген мәнилерде қолланылған.
26
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7үргелип ертеден жумысқа шығып,
К о лы ц д ы цабарт ы п, белицди бүгип,
Дизецди сызлатып, мийнетин шегип
Ж еген бир зағарац палдан жақсырақ.
(Бердақ, „Жақсырақ").
Бул жерде қолыцды қабартып дегенде манлайдан тер төгип, мийнет етип, ҳадал, киси күшинен пайдаланбай, ҳүжданыц менен ислеп деген мәнилер түсиниледи. Кейинги мысалымызда дәслепки үш мысалдағыға қарағанда „қол“ сөзиниц
айрықша төртинши
бир мәниде қолланылып турғанын көремиз.
Биз сөзди жеке алып карау менен оныц тәбиятын толық
түсиниўимиз қыйын, оныц ҳақыйқый функциясын еле конкрет
анықлай алмаймыз. Сөздиц тәбияты, ҳақыйқат функциясы
анықланыўы ушын ол басқа сөзлер менен белгили бир грамматикалық байланысқа тускен болыўы керек. Сөз бизиц сөйлеў процесимизде баска сөзлердиц белгили бир байланыслы
топарына киреди. Сөзлердиц усы байланыслы топары контекст
деп аталады. Ал сөздиц айырым контекстлерде билдиретуғын
мәнилерин оныц контекстеги мәнилери деймиз. Олай болагуғын болса, бизнн қол деген сөзге байланыслы мысал ретинде
--келтирғен-гоялеримиз жеке контёкстлер де, ал қ о л сөзиниц
жеке контекстлерде колланылған мәнилери оныц контексгеги
мәнилери. ,
Контекст сөздин мәнисин анықлаўға ҳәм конкретлестириўге
жәрдем береди. Тек контексге ғана сөздиц қайсы мәниде қолланылып турғанлығын билиўге болады. Сөздин косымша мәнилери де, өзгерген мәнилери де тек контексте анықланады.
Мәселен, жер деген сөзди контекстен тыс алып қарасак, предмет ҳаккындағы улыўма, жыйнақлаўшы мәнини ғана түсиниў
менен шекленемиз. Ал оны усы сөз ушырайтуғын ҳәр түрли
контекстлерде алсақ, онда оныц анықланған, конкретлескен
контекстлик мәнилерине ийе боламыз.1
1. Қулпы дөнген көк пенен,
Өмирге бай ж ер сулыў.

~

(Ж. Аймурзаев, „Сулыў").
2.
.

Биринши зүрәәт алынған жерде,
Биринши рет сүйдии бир қызды.
(И. Юсупов, „Биринши зүрәәт алынған жерде“).

.3. Ж ер шарыныц бэрин гезип өтсец де,
СССР дай ел таппайсац ҳеш жерде.
(Д. Назбергекоз, ЯСССР“).
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4. Д уит анлар ҳәддинен асса, .
Ж үрер жолынан адасса,
Бизиц ж ерге аяқ басса, 7абанынан тилген жақсы.
(А. Дабылов, „Жеиген жақсы“).
Бул мысалларда жер сөзиниц ҳәр түрли контекстлерде
келйўине байланыслы жеке мәнилери айырымланып отыр.
Мәселен, биринши мысалда жер өсимликлер өсетуғыц жер
мәнисинде, екинши мысалда аўылда, колхоз, совхоз аўылында
мәнисинде, үшиншисинде пүткил дүньянын жүзинде ҳәм ҳеш’
орында, дүньянын ҳеш бир бөлегинде, ал тертиншисинде бизин
ўатанға, елге деген мәнилерде колланылады. ;
Булзрдын бәри де жер сөзинин контексттен тысқары ҳа- .
лындағы улыўма мәнисинин ҳәр түрли контекстлерде келиўи-;
не байланыслы пайда еткендара мәнилери, (яғний контексттеги
мәнилери болып табылады.
Сөз контекстте өзинин тийкарғы лексикалық мәнисинб
байланыслы, сонын дөгерегинде журетуғын мәнилерде де, ал
% оннан биротала өзгерип кеткен, жакынласпайтуғын мәнилерде
де қолланыла бериўн мүмкйн. Мәселеи, сәздиц контексттеги
мәнилеоин аныкляўғя бяйляныглы көрс?тип өткен мысадларымызда қол, жер деген сөзлердин ҳәр түрли контекстлердегй
мәнилери арасында кандай да бир уқсас белгилерге !сүйенетуғын байланыс бар еди. Ал енди тцлимизде айырым контексТА
лерде гейпара сөзлердин тийкарғы лексикалык мәнисине байланыссыз мәниде колланылатуғын жагдайлары да ушырасады.
Бул жағдайлар айырым бөлеклерге бөлиўге болмайтуғын тураклы түрдеги сөз дизбеклеринде көринеди. Мәселен, мурнынан суў кетип жүр, мурнын балта шаппайды, ешеккё терс
мингизди қусаған сөз дизбеклеринен туратуғын гәплер. Бундай сөз дизбеклеринде жеке сездиц контекстлик мәнисйн табыўға болмайды, ал бөлеклеўге болмайтуғын бир дизбекти
кураўшы барлық сезлер жыйнальш барып контекстлик бир.
мәниге ийе болады. Бул мысаллардағы мурнынан суў кетип.
жүр деген сөзлердиц дизбеги кыры қашып жүр, қуты кетип
жүр, мәниси қашып жүр, албырап жүр деген контекстлик’
мәнини анлатса, мурнын балта шаппайды деген сөз дизбеги
жеткнликли, исин ислеген деген, ал ешекке терс мингизди—
маскарасын шығарды, расўа кылды деген контекстлик мәнилерге ийе.
. .
Солай етип, контекст сөздин мәнисйн белгилеўде, аныклаўда үлкен әҳмийетке ийе болады, контекстте ғаца сөздин ҳақыйкат тәбиятын,. функциясын толық түсиниўге мүмкиншилию
аламыз.
зз
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Сөздин көп мәнилилиги.
Биз сөздиц айырым контекстлерде ҳәр түрли мәнилерде
цоллана алатуғынлығын көрдик. Ҳәр түрли мәнилерде колла-:
ыылатуғын сөзлердин топары қарақалпақ әдебий тилинде оғада
көн. Булардыц. барлығы да каракалпақ халқыныц тарийхый
раўажланыў дәўирлеринде пайда болған ҳәм сол раўажланыўдын тилдеғи жемислеринен есапланады.
'
V Сөз пййда ' болғанда, әлбетте, бизди қоршаған объектив
дүкьядағы бир предмет, қубылыс, я солар арасындағы байланыс, қатнасларға тән анаў я мынаў белгини ацлатып/ сөйлесиў, пикир алысыў, бир-биримиз бенен тил арқалы қатнасжасаў практикамызға келип киретуғынлығы белгили. Мысалы,
'лөз, аяқ, жүрек кусаған сөзлердин дәслепки пайда болған
ўақыттағы мәнилери тек ғана адам организминиц белгили бир
мүшелериниц атамалары болғанлығы даўсыз нәрсе. Ал бул
сөзлер пикир алысыў, сөйлесиў пракгикамызда усы сөзлер
;билдиретуғын предметлердин уқсас белгилерине байланыслы
-■екинши бир предметлерге де қатнас жасап, олардыц кем-кем
.мәнилери кецейип, қәзир бурьшғыға қарағанда кецирек ҳәм
'көбирек мәнилерде қолланылып киятырғаклығын көремиз.
Мысаллар:
1.
М ен кө зи м д и бир қолъш менен басып турып, жацағы
шертилген жыцғылиыц басындағы салбырап тмрған шы.жыж.
;■

(Т. Кайыпбергенов, ,Муғаллимге рахмет“).
2.

'
;

Паровозлар отты шайнап,
М асаладай к ө зи жайнап
Арацыздан өтер ойнап,
Көрген ўақт а дерсец пырақ.

(А. Дабылов, „Халықты темир жолға шақырыў“).
Мийнеттиц к ө з и н тапқан, бахыттыц өзин табады

3.
(Накыл).
Бундағы көз деген сөз бириншн мысалда адамнын бирмүшеси—көзи деген мәниде болса, екинши мысалда көзи деген
;дсөз паровоздыц шырасы, үшиншисинде мийнеттиц әдиси, усылы
деген мәнилерде қолланылып тур.
'
'
Сондай-ак, столбыц аяғы, әцгимениц аяғы, айдыц аяғы,
батырдыц жүреги, Ўатанныц жүреги деген сөз дизбеклериндеги аяқ, жүрек деген сөзлер де бурынғы мәнисинен
кенейген мәниде.
.
/ Сөздиц усындай бир неше мәнилерде қолланылыў қәсийети
оныц көп мәнилилиги деймиз. Тил билиминде сөздиц көп мәнилилиги полисемия деп аталады. Ол гректиц! ро1у (көп)
ҳәы зета (белги) деген сөзлеринен келип шыққан. Бизиц тилимизде көп)мәнилилик дегенди ацлатады. Биз жоқарыда көз,
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аяк, жүрек деген сөзлердиц қосымша кецейген мәнилерин
көрдик. Бул косымша кенейген мәнилер адамлардыц дүньядағы предметлер менен кубылысларды кенирек таныў процесинде пайда болған сөз мәнилеринен ибарат. Булмәни барлық
ўақытта жаца сөзлерди туўдырыў арқалы емес, ал тилдиц
тийкарғы сөзлик фондында қолланылып киятырған сөзлерде
жана косымша мәнилердиц топланыў жолы менен пайда болыв
отырады1. Буған жоқарыда келтирилген мысаллартолық дәлил
бола алады.
Сөздин көп мәнилилигин оныц жеке турған ҳалында билиўге болмайды. Ол кашан контекстлерде қолланылғанда ға н а .
оныц көп мәнилилик қәсийетин аныклаўға болады. Демекг
сөздиц көп мәнилилигин анықлаўда контекст үлкен әҳмийетке
ийе екен.
Ҳәзирги қарақалпақ тилинде көп мәнили сөзлер ҳәр түрли
сөз шақапларын әз ишине алады. Көп мәннли сөзлер. атлық
сөзлер.де, келбетлик сөзлер де, санлық сөзлер де,. фейил сөзлер де болып келе бериўи мүмкин. Мәселен, аўыр тас, аўыр
тәғдир, аўыр цыял деген сөз дизбеклериндеги аўыр деген
келбетлик сөздиц мәнилери бирдей емес, ал биринде салмақ
мәнисинде болса, екиншксинде аянышлы, қыйындеген мәниде,
үшиншисинде терен мәнисинде қолланылып тур.
<
Келбетлик сөзлердин көп мәнилилиги сөз дизбеклеринде
ҳәм гәплерде сол келбетликлер аныклап келген сөзлер менен
өз ара семантикалық оайланысы арқалы ажыратылады. Мәсе-‘
лен, мәдений т алаплар, мәдений егинлер, мәдений байланыслар т. б. Бул сөз дизбеклеринде мәаений сөзиниц көп мәнилилиги оныц анықланыўшы компонентлери болған т алаплару
егинлер, байланыслар деген сөзлер менен семантикалық қатнасынан көринип тур.
,
Сондай-ақ сақлаў деген фейил сөзиниц өзи де бир неше
мәнилерде колланылыўы мүмкин. Мәселен, бўйымды сацлаў,
ацшаны сацлаў, аўырлыцты сацлаў, ден саўлықты сақлаў,
өлимнен сацлаў, аман алып цалыў, сыр сацлаў, мал сацлаў,
көздиц царашығындай сацлаў, беккем болыў.
Тилимизде көп мәниде қолланылатуғын бир неше фейил
сөзлер бар. Солай да полисемиялық кубылыс фейил сөзлерде
де, келбетлик сөзлерде де, санлық сөзлерде де атлықсөзлергеқардғанда онша кеннен таралған қубылыс емес. Ал атлық
сөзлерде болса полисемиялык кубылыс оғада жийи ушырасады. Буныц бундай болыў себебин атлық сөзлердиц предметлик'
атама болып келиўи, атлық сөзлер аркалы билдирилетуғын пред-;
метлер арасындағы уқсаслықлардыц жийи гезлесиўи деп түсиндириўге болалы.
Тилде сөздиц көп мәнилилик процеси бул удайы раўаж-'
1 К. А х а н о в. Т1л б 1Л1мШе к1р1спе, Алматы, 1962, 32-бет.
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ланып отыратуғын тил қубылысынан ибарат. Бул кубылыс
барлық тиллерде де ушырасады.
'
• Ҳәзирги қарақалпак тили сез мәниси ҳәм оныц көп мәниде
қолланыў өриси бойынша кецейген тиллерден есапланады.
Сөздиц туўра ҳәм аўысқан мәнилери.
Сөздиц дәслепки тийкарғы мәниси оныц туўра мәниси болады. Тийкарғы мәниси дегенде оныц дәслепки белгили бир
предмет, кубылыс я солар арасындағы катнасларға тән белгилерге байланыслы келип шықкан предметлик—затлық мәнисин түсиниўимиз керек. Көпшилик тил илимпазларынын сөздйц.
мәниси ҳаққындағы мийнетлеринде сөэдин тийкарғы номинативлик мәниси дегенди ушыратамыз1. Тийкарғы номинативлик
мәни дегенимиз сөздиц тийкарғы предметлик —затлық мәниси
болады! Енди сөздин усы тийкарғы номинативлик мәниси конкрет материал тийкарында анықлайды. Мәселен, бүркит, торғай, ғаз деген сөзлердин дәслепки мәниси, яғний тийкарғы
предметлик—затлық мәниси олардыц куслардыц белгили бир
.түрин анлатыўы. Мине бул сөзлердин усы мәнилери туўра
мәнилер болып есапланады. Егерде оларды бүркит-жыртцыщ,
қус, торғайлар асианда ушып жүр. оқыўитлар ғаз асыраўды үйренди қусаған гәплерде ушыратсак, онда бүркит, торгай, газ дсгсн сезлердиц т ек ғана өзинин тийкарғы туўра
мәнилеринде колланылып турғанлығын анлаймыз.
Сөзлер барлық ўақытта усылай өзиниц тийкарғы туўра
мәнилеринде қолланып келе бермейди. Керисинше, олар буннан баска да мәнилерде қолланыла бериўи мүмкин. Барлық
жағдайда да сөздиц туўра мәниси оныц басқа мәнилерин тексерип көриўге өлшеўиш болады. Туўра мәнини өлшеўиш етиў
аркалы сөздиц гәпте қайсы мәниде қолланылып турғанын билемиз.
Усы көз карастан келип биз ыына төмендеги мысаллардағы
гейпара сөзлердиц мәнилерин тәриплеп қарайық:
Таўдан ўшқан бүркитп болдым,
Қонар жерим болған емес,
.
.

'

(Бердақ, „Болған емес“).

Д ән жоқ жерде т ор ға й болдым,
Оны ҳеш ким билген емес.
'

(Бердақ, „Болған емес*).
1 В. В. В и н о г р а д о в , Основные типы лексических значекий сдова„Вопросы языкознания”, 1953, № 5. стр 12. Е. М. Г а л к и н а —Федорук
Современныи русский язык, Лексика. 1954, стр. 50.
.
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П алапан емес, ға з болдым,
Конарға көл болған емес.
(Бердақ, „Болған емес“.)
Бул жерде бүркит, торғай, ғаз деген сөзлер өзиниқ туўра
-мәнисинде қолланып отырған жок. Шайыр 'бүркиттин карыўлылығына, айбатлылығына байланыслы, соған сүйене отырып,
өзин қарыулы, айбатлы, бирақ қонарына жери жоқ бүрқит
едим деп отыр. Ал, торғай болдым дегенде өзин әзиз едим
демекши болады, ғаз болдым дегенде жетилистим, бирақ бахытлы өмир сүриўге сол байлар бийлеген заманда басымда
.ерким болмады, рәқәт көретуғын жерим болмады деген мәни1!н түсиндиреди.
;1
Демек, бул мысалларда бүркит, торғай деген сөзлердин
жәрдеми менен гәп куслар ҳақкында емес, ал адам қаққында
баратыр екен. Мине бул мәни -усы сөзлердин аўысқан мәниси
болып есапланады.
'
Сөз ауыскан мәниде колланылғанда, көбинесе ол предметти ;
я кубылысты тек атап ғана қоймастан оған қандай да бир .
мәнилик өткирлик берип турады, дәслепки туўра мәниси ме- ,
нен салыстырып қарағанда бул мәнилик өткирлик жүдә айқын' ч
сезкледи. Мысалы:
■ ;
ПахиЪС1Кб1ип111гу сүзги оиЬб, сүзси, гпыиўиит,
Б елгили ғой: ш өж елейди теримде иси.
,

(И. Юсупов, „Сентябрьдеги ойлар“)

Бул мысалда шөжелейди деген сөз көбейеди, кыйынласа-'
ды деген мәнилерде қолланылған. Вирақ оныц исиқыйынласады, иси көбейеди деген сөз дизбеклери менен салыстырып
карасак, онда шөжелейди деген сөздин мәнис өткирлиги арқалы күшейтилип турған пахтакештин теримдеги мийнет процесинин пәтли барысы тыцлаушыға да, оқыўшыға да күшли
сезиледи. Ал енди онын усы контекстеги аўысқан мәнисин
таўық шөжелейди деген гәптеги туўра мәнисине салыстыр.сак, онда да күшейтилген мәни бирден-ақ уғынылады.
Солай етип, аўысқан мәниде қолланылған сөзлер көбинесе'
мәниси жағынан өткирликке ийе болады екен.
,
Сөзлердиц аўысқан мәниси полисемиянын бир тәрепин курайды. Өйгкени сөз мәнисиниц аўысыўы арқалы сөздицмәнис
ериси кенейип отырады. ,
Мине бул нәрсе сөздиц туўра ҳәм аўыскан мәнилерин.
полисемияныц биринши мәселеси сыпатында қараўға мүмкиншилик береди1.
.
1 А. А. Р е ф о р ы а т с х и й, Введение в языкознание, 1955, стр. 49.
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Тилимизде аўысқан мәниде қолланыла ^алатуғын сөзлердин
'саны оғада көп. Олардын көпшилигинин мәнис өриси ҳәзирги
күнде әдеўир кецейген дәрежеге жетип, олар көп мәнилисөзлер сыпатында актив қолланылып киятыр.
1. Басланған бүлгиншилик барғаи сааын қулаш ж айды
(А. Бегимов, „Балықшынын қызы“).
2. Мецлимурат аға базы бир ўақытлары шийеленискен
зцгиме айтқанда алдьша китап ж айып қойғаны болмаса,
көбисин ядтан сөйлеп беретуғын еди (Т. Қайыпбергенов,
„Муғаллимге рахмег“).
3. Келди деген хабар ҳэ дем ейж айы лы пкет т и (Н.Дәў■ қараев)-.
■
4. Қас қарайьт, ымырт ж абы лды (Ө. Хожаниязов „Бир
"совхозда").
5. Қайтып келер есигицди қатты ж аппа (Накыл).
Бул ^шсаллардағы айрыкша көрсетилген сөзлер көп мә- .
нили сөзлер сыпатында қолланылып киягырған сөзлерден есапланады.
Сөздиц туўра ҳәм аўыспалы мәнилери, олар арасындағы
Ьайланыс бул тарийхый дәўирлер даўамында удайы болып
туратуғын тилдеги өзгерислерден ибарат. Биз тилимиздеги
гейпара сөзлердиц ҳәзирги мәниси менен ертедеги мәнисине
нәзер аўдарсақ, олар арасында үлкен айырмашылыкты көре- миз. Мәселен, аўыл деген с я з бупын уг.ти олнық мал қамай. туғьш қора деген мәниде қолланылған1. Ал ҳәзирбул сөздиц
мәниси түп тамырынан баскаша, аўыл дегенде биз ҳәзир мәдениятлы, қурғын колхоз ҳәм совхоз аўылын түсинемиз.
А н ы қ деген сөз бурын таяр деген мәнини анлаткан3. Ал
ҳәзир ҳақыйқат, белгилм, айқын, анықланған, белгилиболға н деген мәниде қолланылады.
К и й и к сөзи бурын улыўма жабайы ҳайўанларды билдирген 3, ал ҳәзир ҳайўанлардыц бир түрин ғана кийик деп
атаймыз.
■
:
Киси сези бурын улыўма адам дегенди билдириў менен
бирге ҳаял деген мәнини де анлатканА
,
М ийнет сези бурын азап, жапа, сүргин мәнисинде колланылып келген болса ҳәзир пүткиллей өзгерип коммунизм ушь;н
гүресиўши ҳәр бир адамныц турмыс талабы, бахыт, дацқ алып
келетуғын ўазыйпа мәнисинде колланылады.
Мине буннан тарийхый дәўирлердиц өтиўи менен гейпара
сәзлердиц дәслепки туўра мәнилери пут^иллей жойылып соцғы
лўысқан қосымша мәнисиниц негизги мәниси болып улыўма
халық тәрепинен қабыл етилип те кететугынлыгын көриўимизге болады.
Қ 3, 3, *) С. Е.. М а л о в , Памятники
Москва, 1951, стр. 355, 358, 394.

3

-

древнетюркской

письменности,
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Солай етип, сөзлердиц ауысқан ыәнилери сөзлердин кенейген мәниде қолланыу өрисин кенейтиўде үлкенәҳмийеткеийе.
Омонимлер.
Биз сөйлегенимизде я жазғанымызда сыртқы формасы бойынша бирдей, бирақ анлатып турған мәниси жағынан карағанда бир-бнрине ҳеш қандай жақынласпайтуғын сөзлерден де
пайдаланамыз. Бундай сөзлердин қайсы мәниде қолланылып
турғанлығын сөз дизбегиндеги ямаса гәптеги сөзлердин өз-ара
байланысынан, айтылайын деген тийкарғы ойдан ғана ацлаўға
болады. Мысалы:
.
1. Перийза суў серпкендей терец ойға батты (К. Султанов, „Толқынлы тенизде“).
'
г
2. Ойға орналасқан булардыц аўылыныц тек тереклери,
ғана көранеди (к . Әлийев, ,Қайырком ана“).'
Бул мысаллардын екеўинде де ойға деген сөз ушырасады,
ол формасы бойынша бирдей болғаны менен, усы гәплердеги
мәниси пүткиллей басқаша—биринши гәптеги мәниси екиншй
гәптеги мәнисине жақынламайды. Биринши гәпте ойға деген
сөз қыялға деген мәниде колланылған болса, екинши гәптеги
ойға деген сөз ойпаўытқа, пәске деген мәнилерде қолланылып,
аўылдыц орналасқан орнын'көрсетип тур.
.
1 Ол тлғы да суўық түс билдирди (X. Сейитов, „Жүрсктиц буйрығы менен“).
2. Сол күни Қаражан қайсар арқайын шырт уйықыда
жатырын бир жаман т үс көрди. („Алпамыстан").
.
3. Сен болсац „алма пис, аўзыма т ү си деп жатасац
(А. Бегимов, „Балықшыныц қызы“).
4. Тал түс, Ырзамбет қара талдыц саясында уйықлаги
атыр (X. Сейитов, „Жүректиц буйрығы менен“).
,
Жоқарыдағы мысаллардыц ҳәммесинде де формасы жағынан бирдей болған сөз—т ү с . Бул сөз ҳәр гәпте ҳәр түрли
мәнилерде: биринши мысалда суўық түр билдирди, екинши
гәпте психологиялық қубылыстыц бир түри—түс деген, үшинши мысалда ҳәрекетлик салын деген, ал төртйншйсинде мезгиллик мәниде қолланылған. Биринши, екинши, төртинши
мысаллардағы түс атлық сөз болса, үшинши ыысалдағы т үс
сөз шақабы бойынша фейил сөзден ибарат. Бул гәплерде түс
деген сөздин қайсы мәниде қолланылып турғанлығы онынсол
гәплердеги сөзлер менен мәнилик байланысынан ғана анық
көринип тур.
,
Тил илиминде бундай формасы бойынша бир, ал мзниси
бойынша ҳәр түрли сөзлерди омонимлер деп атайды.
Тилимизде сөзлердин формасы бойынша бирдей болып қолланылатуғын жағдайлары Оғада көп ушырасады. Солай да олардыц барлығы омоним бола бермейди.
:
г
■%
.
ъ
.
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Биз гейпара сөзлердиц бир-бирине жақын бир неше мәни: лерде коллана алыў укыплылығын көрдик. Оларды сол мәни
, жакынлығьрш карай көп мәнили сөзлер деп атадық. Ал омонимлер болса ондай мәнилик жакынлыкка ийе емес. Солайда
күнделикли практикамызда оларды бир-биринен айырыўдагейпара қыйыншылықларды гезлеетирип отырамыз. Сонлыктан
да көпшйлик тил илимпазлары омонимлерди көп мәнили сөз*
лерден айырыў мәселесине айрыкша дыққат аўдарып киятыр.
; .■Мәселен, В. В. Виноградов х, Л. А. Булаховский2, А. А. Реформатский3, П. Я. Черных45, О. С. Ахманова6. Е. М. Галкина—
Федорук6, К. Аханов7 ҳәм баскалар өзлеринин айырым мийнетлеринде усы мәселени сөз етеди.
:
Булардыц барлығы да көп мәнили сөзлер менен омонимчлерди айырыўдын тийкарғы критериясы сыпатында олар арасындағы семантикалық байланыстыц болыўы ҳәм болмаўын
көрсетип өтеди.
Тийкарында да сөздин семантикасы
ҳәр қандай көп
мәнили сөз бенен омонимди ажыратыўдьщ тийкарғы гилти
болып есапланады.
Усыньщ менен бирге бул жерде бир формаға ийе болған
сөзлердин көп мәнили я омоним сөз екенлигин тексерип көриўдиц Е. М. Галкина—Федорук тәрепинен усынылған жолын
да айтып өтиўге туўра келеди. Бул усыл еки түрли болады.
Биринши усыл бул бир түрде айтылатуғын сөзлерге сәйкес
синонимлерди танлаўдан ибарат. Мәселен, усы усыл аркалы
) мына төмендеги коитекстлерде ушырайтуғын. от ҳәм жас д е -,
ген сөзлерди тексерип көрейик:
1.
Бар, ана сыйыр менен атқа, қойғаот орыпсал (А. Бекимбетов, „Даўыл").
1, Дойнағынан шыққан от,
Зәмбнректей атылды.
( вАлпамыс“тан).
Қарацыз. 1 В. В. В и н о г р а д о в . Об омонимин и смежных явлениях,
Вопросы языкознания , 1960, № 5.
г. Л. А. Б у л а х о в с к и й . Введение в языкознание, часть II, учпёдгиз.
Москва, 1954,
3 А. А. Р е ф о р м а т с к и й . Введение в «языкознание, Учпедгиз, Москва, 1956.
4 П. Я. Ч е р н ы х . Очерк русской исторической лексикологии, Учпедгиз,
Москва, 1957.
5 О. С. А х м а н о в а. Очерки по общей и русской лексикологии. Учпед. гиз, Москва, 1957.
'
8 Е. М. Г а л к и н а—Федорук. Современный русский язык, лексика,
изд. МГУ, 1954 г,
7 К. А х а н о в . Т1л б 1Л1М1не к^рдпе, Казақтын мәмлекетлщ оку педагогика баспасы, Алматы, 1962.
.
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3. Ўақыт ж ас алампазға тема таўып берда (Ә. Тәжимуратов, „Еки гүррин“).
4. Рәўшанныц ж ас денесине суўық тийди (Ж^ Аймурзаев,
„Әмудәрья бойында“).
Биринши мысалдағы от деген сөзге шөп деген сөз синоним бола алады, ал екинши *гәптеги от сөзинин синоними —
жалын, шөп пенен жалын деген сөздиц арасында ҳеш қандан мәнилик байланыс жок. Демек, биринши ҳәм екинши
мысалдағы от омоним сөзлер екен.
Екинши ҳәм үшинши мысаллардағы жас деген сөздин синонимлик катарына шынықпаған, қатпаған деген сөзлер кире
алады.
■
Мәнилик жактан бир синонимлик қатарға ийе болғанлықтан
үшнғшй ҳәм төртинши мысаллардағы жас сөзин көп мәнилик
хызметти атқарып тур деп жуўмақ шығарсақ болады.
Екинши усыл - сол сөзлердин морфология лык жактан өзгернуиндеги айырмашылықты табыў арқалы иске асады. Мәселен, жаз сөзи жьыдыц бир мәўси.ми мәнисинде жаздан,
жаздыц, жазға т. б. болып морфологиялық өзгериске түсиўи
мүмкин. Ал жаз ҳәрекет мәнисинде жаздым, жазып, жазыў
кусаған формаларда қолланыла береди. Демек, бул сөзлер
морфологиялык жактан ҳәр түрли болып өзгериске түсиў
хәспйетине ийе екен. Олай болса, бул сөзлер омоним сөзлер
болып табылады.
Оөзлердиц морфологиялық жактан өзгериўиндеги айырмашылыкты табыў арқалы аныклаў усылы формасы, айтылыўы
бойынша бирдей, ал' мәниси бойынша ҳәр турли сөзлер контекстте ҳәр қыйлы сөз шақабынан болып келгенде ғана пайдалы усыл бола алады.
Бул усыллар ҳәзирги қарақалпақ тилиндеги омонимлерди
кәп мәнили сөзлерден ажыратыўда да белгили әҳмийетке ийе.
•Солай да барлык жағдайда да олар арасындағы семантикалық
мәыи айырмашылығын аныклаў аркалы омонимлерди таныў
бу.1. полисемия менен омонимияны бир-биринен ажыратыўдыц
ткйкары болып кала береди.
Ҳәзирги каракалпақ тилиндеги омонимлер тек ғана түбир
морфемасынан, сондай-ак түбир ҳәм қосымталар морфемасы•нан турыуына қарай әпиўайы ҳәм дөренди омонимлер болып
екиге бөлинеди. Мәселен, шац, тац, бас, қыз, от қусаған
сөзлер тек ғана түбирлерден турып, әпиўайы омонимлерден
.сал-алса, көрсетпе, баслама, тиркес, тартыс қусаған сөзлер
табподен ҳәм аффикслерден жасалып, дөренди омонимлерди
'қурайды.
Омонимлер бир сөз шакабынан да, ҳәр түрли сөз шақаплзрынан да болып 'келе береди. Мәселен, оқ деген сөз мыл'тықтыц оғы ыәнисинде де, арбанын оғы мәнисинде де колланылады. Еки жағдайда да атлық. Ал Қўў деген сөз кустыц
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бир түри куў мәнисинде де, ҳәрекеттин атамасы мәнисинде де
келип, биринде атлық болса, екиншисинде фейил болады.
Олардын каисы сөз шакабынан екенлигин билиў ушын биз
онын контексттеги мәнисине итибар бериўимиз керек.
Омоним сөзлердин усындай ҳәр түрли сөз шақапларынан
болып келиўине байланыслы лексикалық омонимлер, лексикаграмматикалық омонимлер ҳәм аралас омонимлер деп айырым группаларға ажыратамыз.
■
Лексикалык омонимлер бнр сөз шакабына жатады, ал лексика —грамматикалық омонимлер ҳәр түрли сөз шақапларына
киреди. Мысаллар:
1. Б ахы т аныц келсе, я түске енсе,
Бир жасым он ж ылға татыр көринди.
(Бердақ ,,Көринди“).
2. Болмаған соц таярлығы,
/К уўап берсин буған цэйтип,
Бирақ оған арт жағында,
„Досты“ Б а хы т отырды айтып.
( Ж. Дилмуратов, „Бул әдетин
дослық емес“),
Бул жерде айтылыўы бойынша бирдей бахыт ҳәм Бахигп
сөзлери—лексикалық омонимлер, өйткени екеўи де бнр сөз
шақабынан (атлык) турады.
1. Қ а р а 1 сацаллыныц цызы екенлиги беп-белгили болын
тур (Л. Н. Толстой, „Кавказ тутқыны")
2. Ийттиц баласыныц батырлығына қара* деди ашкнып
Яков Лукич (М. Шолохов, „Аўдарылған тын“)
Бул мысаллардағы цара1 ҳәм цара2 сөзлери лексика —грамматикалық омонимлер болады. Биринши мысалдағы қара сөзи
келбетлик, ал екинши мысалдағы цара сөзи—фейил сөзден
ибарат.
■
Сонын менен бирге гейпара омоним сөзлердин усы жокарыдағы еки группаға да қатнасып келетуғын орынлары ушырасады. Мәселен, сст сөзи бир нәрсеппн сабы деген мәниде
де, мийўе ағашын мийўе ағашына сап деген мәниде де келе
береди. Дәслепки мәнисннде тек ғана атлықтан болғанлықтан
лексикалық омонимлердн кураса, фейил мәнисиндега түри
менен тағы да бир группаны пайда етип лексика - грамматика*
лык омонимлерге жагады.
■
Усы еки группаныц екеўиие де қатнасы бар бундап омонимлерди аралас омонимлер деп қараймыз.
37
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Ҳәзирги заман қарақалпақ тилиндеги омонимлер ҳәр түрли
усыллар арқалы жасалады. Улыўма алғанда бул усыллар мыналардан ибарат:
Омонимлер гейпара көп мәнили сөзлердиқ лексикалық мәнилеринин узакласыўы аркалы жасалады. Мәселен, бизид
тилимизде бир нәрсенин түрин билдиретуғын көк деген сөз
бас. Бул сәз ертеректе де усы бир .нәрсенинтүрин көрсететуғын мәнини билдирип келген1. Ол бизин тилимизде аспан
дег.:н мзниде де, жака кэгерип шығып киятырған өсимлик
деген мәниде де, писпеген деген мәниде де колланылып жүр.
Бул сездин дәслеп көп мәнили сөз болыўы итимал. Булай
деўге аспаннын ла, жана шығып киятырған өсимликтин де,
писаеген нзрсенид де (қаўын, ғарбыз, минўе, егинт. б.) түриник кек болыўы мүмкиншилик береди. Демек, усы сөзлердиқ
шығысыкда олар арасында кандай да бир улыўмалық белги
болыуы керек. Буннан дәслеп көя мәнили болғая сөздин жеке
мәғилери узақласып омонимлерди пайда еткен деген жуўмақ
шыгарыўға болады. Сондай-ак усы күнде ҳәр түрли мәнилерде коллакьдып жүрген күн, ай деген сөзлер де кәп мәнили
сөзлерден пайда болған, этимологиялык жактан ортақ ҳәзирги
о.монимлерден есапланады.
Омонимлер хәр түрли фонетикалык қурылысқа ийе болған
сөзлердин дәўирлер даўамында өзгерип бирдей фонетикалық
куоылыска көшиўинен де пайпа бпладьт. Мягрлен,.ба-с сөзинин адамньщ басы деген мәнисиндеги түри ески тюрк жазыў
нусг.аларында баш, ал бас(давить) фейил мәнисинде ушырасады*2.
Тарпйхый дәўирлер даўамында формасы бойынша да, мэниси
бойынша да бир-биринен айырылатуғын, бир-бирине усамайтуғын усы сәзлер бас деген бир формаға ийе болыўы нәтийжеспнде бизин тилимизде омонимлик қатарды пайда етип отыр.
Бул сөз атлық мәнисинде де, фейил мәнисинде де тек ғана
бас түринде колланылады. Демек бас сөзи фонетикалык өзгерислер нәтийжесинде пайда болган омонимнен ибарат.
Омоним сөзлердиқ тийкаргы жасалыў усылларынын бири
морйологиялық усыл болып есапланады. Бул усыл арқалы
омоппмлер жасалғанда сөз түбирине аффнкслер жалғанады.
Мәсолеп, мына төмендеги мысалларды альш қарайық:
1. Мына сөзди чдтан ш ы ғарм а ҳаслак,
/ Каслық сағсьн бериледи. бир рет.
(И. Юеупоз. Дасҳын болып ағып өт“).
: С. Е. М а л о в . Памягники древнетюркской письменности, Москва,
ГӘ51. стр. 178.
■
2
С. Е. М а л о в. Памяшики древнетюркский письменности, Москва,
1951, стр. 369.
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2. Ж игерленип тағы молдан,
Ш ы ғарм а жаз халқыц ушын!
(Ж. Дилмуратоз, „Жаса, шайыр, узақ өмир“).
3. Тарастыц т аны с жигитлеры саз тынлап отырған
жигитлердиц тынышлығын бузбастан. пгек ғана басын бир
ийзеп, сәлемлесип қойды (0. Векбаулоз, ,,Тарас АралдаД.
4. Сиз ец эўели мъшаў жасы үлнен ағай менен т аны сы п
қойыц (А. Бекимбетов, „Гүрес").
Бул мысаллардағы омоним сөзлери белгили аффикслердин.
қосылыўы аркалы жасалап отыр. Биринши мысалда шығарма
деген сөз фейил мәнисииде, ал екиншисинде атлық мәнисинде
қолланылып тур. Үшинши мысалдағы таныс леген сөз келбетлик, төртинши мысалда фекил мәнисинде қолланылған.
Дәслепки еки мысалда омоним жасаўға себепши болып турған аффикс—ма, ал кейинги екеўинде омоним жасап турған
аффикс—с. Бул жерде, әлбетте, бул аффикслердин формалары
бирдей болған менен, мәнилери бирдей емес. Мәселен, биринши мысалда—м а фейилдин болымсызлык мәни дәретиўши
аффпкси болса, екинши мысалда—м а аффикси атлық жасап
тур т. б.
Көпшнлик жағдайларда сөз түбирине гейпара аффикслерднн косылыўы аркалы екинпш бнр туби-р сөз бенен бир формалылык пайда болып омоним қуралады.
1. Қ а л а берицлгр, жазып тур, Ацбөпеш (А. Бекбаўлов,
„Тарас Аралда“).2
2. Бир эжайыл сулыў қ а л а көрдим өзицди (М. Сейитниязов, „Умытпайман, венгер жери“). ,
Бул жерде биринши мысалдағы қала деген сәз екинши
мысалдағы цала деген атлык сөз бенен —а аффиксипин жалғаныўы нәтийжесинде омонимлик қатарды пайда етнп тур.
Омонимлер басқа тилден келип кнрген гейпара сөзлердин
тнлимиздеги айырым сөзлерге формасы жағыкан уқсас келип,
бирдей айтылыўы аркалы да жасалыўы ыүмкин. Ҳәзирги каракалиақ тилинде усындак жол менен пайда болған омони.млер
жийи ушырасады. Мәселен, алмаз, еолость, атлас, бар,
кан, яай, май, кий, соя, иечь кусаған сөзлер бизин тилнмьз*
ге сырттан келкп қосылған сөзлердек абарат. Олар күнделикли турмысымызда алмас, болыс, ожлас, бар, кән шай, май,
кий, соя, пеш болып айтылып жүр. Булар усылай айтылатуғын, бирақ мәнилери басқаша түпкиликли сөзлерменен сәйкес
келип омонимлерди пайда етип отыр.
Ҳәзирги каракалпақ тилиндеги омонимлердин тийкаргы
жасалыў усыллары усылардан ибарат.
39
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Соныц менен бирге тилимизде бирдей айтылса да, ҳәр
кыйлы болып жазылатугын, сондай-ак; бир турли болып жазылған менен, айтылыўында айырмашылыкка ийе сөзлер де
ушырасады. Мәселен, азшылиқ, жа.за алады деген сөзлер
усылай жазылғаи менен ашшылық, жазалады болып айтылады. Ал алма (атлык), алм а (фейи-л), терме (атлык), терме
(фейил) сөзлери пәттин орнына карай атлық болып келгенде
а лм а, термё, фейпл болып келгенде алм а, тёрме болып өзгеше еситиледи.
Бундай айтылыўы бир, жасалыўы уар кыйлы болған сөзлерди омофонлар деп атаймыз да, ал жззылыўы бирдей болғаны мен.ен пәттиц орнына байланыслы бир-биринен езгеше айтылатуғын сөзлерди омографлар деп атаймыз.
'
Омофонлар да, омографлар да тилдеги омонимиялык-кубылыслардан есапланады.
Синонимлер.
Айтайын я жазайын деген пикирди мү.мкин болғанша анық
ҳәм сулыў етип, тынлаўшы менен окыўшыны канаатландырғандай дәрежеде жеткериў адамньщ сөйлеў ҳәм жазыў процесснндеги алдыка' қойған мақсети. Сондыктан да биз барлық
ўакктта усы нәрсеге ерксиз түрде кеўил аўдарамыз, өз лексикамыздак толык хә.м- ыкгпямды түрде пакдаланыүға тырысамыз. Өз пикиримизди екинши биреўге анық, керкем ҳәм өткир
етнп жеткериўдр синонимлер айрықша әҳммйетке ийе.
Синоним гректин Зупопут оз—бир атамалы деген сөзинен
келкп шықкан. Синоннмлер айтылыўы ■ бойыпша ҳәр түрли,
бнрак мәяилери жағыкан бир-бирине усас, жакын сөзлерден
ибарат.
Атасы аман ө л и м н е н ,
Хабары бар мол жүримиен.
(Бердак, „Ақмақ патша“).
д ж е л жетип өлсем бул кунде өзим,
Кейнимде қаларлар бул тәрип сөзим.
(Бердак,

„Халык ушын“).

Бул мысаллардағы өлим, әжел деген еки сездин айтылыўы
ҳәр турли. олардын ҳәр қайсысы ҳәр қыйлы сеслик составқа
ийе, солай да мәнилери дерлик бирдей. Усы еки сөздиц кайсысын айтсанда, бир мәнини түсинесец, деген менен ҳәр сөздиц бойына синген бир айрықшалық сезилип турады. Сез мәнксиндеги бундай жағдай адамлардық турмыс практикасында
40
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өз-ара пикир алысыўда синонимлерди танлап, оннан пухталық
пенен пайдаланыўына мүмкиншилик береди.
Адам баласынын дүньяны таныў, дүньядағы кубылыслнрды,.
онын гейпара таныс емес тәреплерин үйрениўдин, анықлаўдын.
кем-кем раўажланып барыўыиа- байланыслы тилимизде, тилдиц лексикасында соған сәйкес мәнилес сөзлердин де топары
кем кем кенейип, көбейип отырады. Мәселен: Ж олбарыс өзи
сондай. к ү ш л и ҳайўан болса да, қумырсқаға күши жетпегени ҳайран қаларлық (Ә. Шамуратов, „Менин жолбарыслар
менен жолығысыўларым"). Усы гәптеги жолбарысты сыпатлайтуғын күшли деген сөздин өзин-ак алып карайык. Тилимизде бул сөз бенен мәнилес мықлы, қарыўлы, ғайрат лы ,
қуўатлы, айбатлы қусаған сөзлер бар. Усы сөзлердин қайсы да жолбарыстағы күшти, онын қарыўлылығын көрсете алады, олардын барлығы да адамлардын турмыс процесиндеги
байқаўлар нәтийжесинде пайда болған мәнилес сөзлерден, яғний сияонимлерден есапланады.
Синонимлерди кәлеген жерде бирин-бири аўмастырып, биринин орнына бири колланылып кете беретуғын сөзлер деп
қараўға болмайды. Олар бир-бири менен тек мәнилеелиги, яғ-ний бир мәнилилиги менен ғана бирлеседи, ал енди сол ортак
улыўма мәни олардын ҳәр қайсысында ҳәр кандай өзгешеликке (мәнис оттеногине) ийе болып келеди. Мәселен,. кглбети, нишипа, тулғасы, тур-түси, сыны, қәдои, сыйқы,
келисиги дегенсөзлер бир-бирн менен мәннлеслпгн бойынша
бирлесип тур. Олардын улыўма мәниси ортак, солай да биринде бар ыәни айрықшалығы екинщисинен табылмайтуғыны
жүдә анық сезиледи. Мына мысалларды қаран:
1.
Өйткени үшеўиниц де бет -аўзы , т үр-т үси, борпақ
жердиц топырағыкдай шацғытып қуўарған еди, көзлериниц қабағы қатып, сын- сы йқы өзгерген (Ж. Аймурзаев, „Әмудәрья бойында11).
2. Каршығадай қәддин дүзегг,
Хош мүлайым, илме әдеп,
Өциринде т иллайы сәдеп,
Алтын, гүмиш безелмишдур.

.
■

(А. Муўсаев, „Бир гөзздл“).
Бул жердеги түр-түси, сын-сыйқы, қәдди деген синонимлер канша мәнилес болса да, бир-биринен мәнис айрықшалығынын болы.ўы себепли еки планда колланылып, оқыўшы да
еки түрли сезимди пайда етип тур: түр-түси, сын-сыйқы синонимлери арқалы ренжиў мәниси, ал қэдды деген сөз аркалы
көтермелеў мәниси уғынылады.
Тилимизде мәнилес, бир-бирине жакын сөзлер өз-ара айырым-айыры.м топарларды курайды. Мысалы:
4'!
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1.
2.
3.
4.

Ш аққан, тез, жылдам, дәрриў т. б.
'
Ж үзи, шырайы, рецки, бети, т. б.
Мазалы, шийрин, татлы т. б.
Алыс, узақ, қайрым, житирим, жырақ, қыя т. б.

Синоним сөзлериниц бүндай мәнилес топарларын синонимлик қатарлзр деп атаймыз. Синонимлик катарларға мәнилес
алып бир неше сөзлерге шекем кириуи м^мкин.
Скг.
Синоннмлнк қатарға киретуғын ҳәр бир сөздиқ өзиниқ қолланылыу өриси болады. Бул өрис жоқарыда көрсетилгендей-ақ онын жеке мәни айрықшалығы (оттеноги) менен тығыз
бзйланкслы. Усы мәнис айрықшалығына ийе болатуғын синоним
сөзлери тийисли орында дурыс қолланылса, сөйлеўшиниқ сөзи
жудз уғыкарлы, жағымлы ҳәм дәл болып келеди.' Синонимлерди усындай тийисли жеринде дурыс қолланыў үлгилерин
қаракалпақ әдебияты классиклериниқ шығармаларында жийи
ушыэатыўға болады. Мәселен, уллы классик шайыр Бердақтық
„Халык үшык“ деген косығында:
/Кетерсец м у р а т қ а х ы з н е т л е р етсец,
■
Е лат ьщ силтесе қ а й р ы м ға кетсец—реген қатарларды көремиз.
Бул жерде Бердақ муратқа деген сөздин орнына мақсетлызметлер легек сәздип орпыпа мийнгтлер, елатыц демей. халқыц, қайырымға дегенник орнына алысца, узаққа деген сөзлерди де пайдаланыўы мүмкин еди. Бирақ бул.сөзлердиц шайыр колланған синонимлик сынарлары усы еки қатарға
топланған терен пикирди окыўшынын жүрегине дәл жеткериўге тиккелей себепши болып отыр. Бердақ бул катарлардағы сннонимлерден жүдә шебер пайдаланған.
.
Енди биз тилимизде синонимлер калай пайда болды, олардын пайда болыуындағы ҳәм рауажланыўындағы дереклер не
деген нәрсеге кеўил аударайык.
Ҳәзиргп заман қаракалпақ тилиндеги синонқмлер турли
усншлар аркалы, ҳәр қандай дереклерден пайда болып отыр.
Олар мыналардан ибарат:
!. Көпшилик синонимлер тилимиздеги тийкарғы сөз жасалыў усыллары аркалы сөзлердиқ мәнисиник бирлесиўи, ортакласыўы нәтийжесинде жасалған. Мысалы: падашы, шопан;
сулыў, тырайлы; ашыў, қғҳэр; сымбат, пишин, келбет; қарт а й ға н—жасы жеткен; қула қ салыў —тынлаў т. б.
Бул мысалда келтиридген сөзлер бир-бири менен өз-ара
мэ:!нлеринин бирлесиўи, жақынласыўы нәтийжесинде синонимлердп пайда еткен. Булардық ишинде ҳәзирги қаракалпақ тилиндеги тийкаргы сөз жасаў усылларынын барлық түрлерин
де кәриўге болады.
Тилимиздеги синоним сөзлердиц көбиси усы жол менен
жасалган. Сонлықтан да бул усыл қарақалпақ тили синони42
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миясынық жасалыўындағы тийкарғы өнимли усылдан есапланады
2. Синонимлер әдебий тилдиц лексикасындағы гейпара сөзлердиқ диалектлик шығыстағы сөзлер менен бир синонимлик қатарға кириўи арқалы да пайда болады. Мысалы: сексеўил,
сазақ; шырпы, күкирт; гүлли, биротала, пүт киллей т. б.
Синонимияньщ бул жасалыў дереги қарақалпак тилинде
актив характерге ийе емес. Тилймизде бундай синоним сөзлераиц саны шекленген.
3. Синонимлердиц үшинши жолы басқа тиллерден сөзлердиц аўысыўы арқалы болады. 'Тилимизде шығысы жағынан
қарақалпақ халқынық түпкиликли сөзк емес, ал басқа тиллерден келип кирия, сол мәнилердеги түпкиликли сәзлер менен
бир синонимлик қатарды қурайтуғын сөзлер жийи ушырасады.
Меселен, пешана, ҳаўаз, заман, бэлент деген сөзлер тәжик
тилинен келип кирген сөзлер. Олар м ацлаа, даўыс, дэўир,
бигшк қусаған сөзлер менен мәнилес синонимлердиц сәйкес
қатарларынан орын алған.
Сондай-ақ элем , әдил, дәўлет, қәдир қусаған сөзлер араб
тилинен аўысқан. Олар бизиц тилимизде дүнъя, ҳақ, бахыт,
баҳа усаған сөзлер менен синонимлик топарды (әлем, дүнья;
здил, ҳақ; дәўлет, бахыт; қэдир, баҳа) қурайды.
Соцғы дәўирде рус тилинин гәспри аркалы да тилимиздиц
сппопимлик сәзлери әдеўир көбейди. Мысалы: а к т т —жийи,
председатель—баслық, приказ —буйрық, метод —усыл, перо —
уш т. б. Бундағы синонимлик сықарлардық бириншилера қаракалпақ тилиниқ сөзлик состазына екинши скнарларынын мәнисинде рус тили арқалы кирген сөзлерден ибарат.
Солай етип, синонимлер улыўма алғанда усы жоқарыда
атап көрсетилген жоллар менен пайда болады.
~
Каракалпақ тилинде синоним сөзлер оғада көп ушырасады. Бул нәрсе өз гезегинде каракалпақ әдебий тилиниқ лексикалық жақтан әдеўир бай екенлигин көрсетеди.
Сонын менен қатар тилимизде эвфемизмлерден пайда болған’ синонимлерди де ушыратыўға болады. Мысзлы: ашыўланыў -а ў ы з томпайтыў, уятсыз—қара бет, отыр - омал, аўҳат ланы ў—жутым жутыў т. б. Синонимлердиц әдеуир бөлегпн идиомалык сөз бирикпелеринен жасалғак еинонимлер
курайды. Ид..омалық сәз бирикиелеринен жасалған синонимлердин мәни айрықшалығы (оттеноги) оғада өтккр сезиледи.
Мәселен, ашыўланды, түнерда деген сөзлер менен қабағы
уйалди, қабағы қарыс жабылды; талас.ты деген сөз бенен
қызыл қанат болды; айтпа деген сөз бенен аўзыца бек бол
деген ндиомалық сөз бирикпелери синонимлер бола алады.
Бул идиомалық синонимлердиқ змодиялық мәниси жокарыда
келтирилген сықарларынық мәнпсине карағанда оғада өткпр
екенлиги билинип тур. Сонлықтан да көркем әдебиятта идномалық синонимлер айрықша орын ийелейди, сол арқалы жа43
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зыўшы айтайын деген сөзиниц образлылығына ерисип отырады.
Мысалы:
1. Не де болса сеспест ен қат ы райы н, цәне тоқтап
тур (А. Бегидюв, „Балыкшынын кызы).
2, Мени көрсе қ а б а ғы н үйеди, сонда да оқыўдан қ а л майман (Т. Қайыпбергенов, „Муғаллимге рахмет11,).
Синоним сөзлер өзлеринин мәнис айрықшалығына, коллзныу өрисинб кзрай турли-түрли болыуы мүүкин.
Тилимизде коллчнылып киятырған белгили бир сөздин орнына айырым контекст-лерде екинши сөз сол мәниде аўмастырылып та колланылады. Мысалы: Ашыўлы түрде орнынан
ушып турған Мәтимурат бий\—Ҳ а я л, қуманды отқа бас,—
деди (А. Бегимов, „Балыкшыныц қызы“).
Бул мысалдағы бас деген сөз қой деген сөздинорнына аўмастырылып колланылған. Бундай синони.млерди контекстлик
синонимлер деймиз. Контекстлик синонимлер сол контексг
ушын ғаьа сыйымлы болады. Көркем шығармада контекстлик.
синонимлер, көбинесе, персонаждыц тилин айрықша кәрсетиў
ушын колланылады.
Белгили биэ темаға байланыслы айырым сөзлер бир-бири
менен өз-ара мәнилик
байланысқа түсип
жакынласады.
Мәселен, биз екинин биринде кәне жүрейик, кәне козғалайык, кәне аяк басайык, қәне қы б ы р ла й ы қ деймиз. Бундағы
қозғалийық, аяқ басайық, қыбырлаиық дегек сезлердин. барлығы да~жүрейик леген сөз бенен мәнилес; Олар улыў.ма бир
те.маға —ҳәрекетке байланыслы синонимлер. Бундай синонимл6ряи тематикалық синонимләр лөимиз.
Синонимлердин үшинши түри ҳакыйқат синонимлер болалы. Олар бири етиншисиниц синоними болып келе береди.
Мысалы,удайы, бәрҳә-, қуўат, күш; намыс, ар; жаў, душпан;
алыс, узақ, қашық т. б. Буннан" әлбетте, бири екиншисин
калай болса солай аўмастырып кете береди деген жуўмақ шығармаў керек. Синонимлик бир катарға кирген көпшилик сөзлер биринин орнына бири қолланыла алған менен, олардын
гейпаралары стильлик жактан шекленген болады. Мәселен,
шырайлы, сулыў, көркем деген сөзлер бпр синонимлик қатарда турса да шырайлы қыз, сулыў цыз деп айтыўға болған
менен, көркем қыз деп айтпаймыз.
Синонимлик қатарға кирген сөзлердин биреўи баскаларына
карағанда тийкарғы сөз есапланады. Мәселен, аты, лақабы,
дацқы деген синонимлик қатардәғы сөзлердин тийкарғысы
аты деген сөз, ал калғанлары тийкарғы сөз бенен салыстырып қарағанда өзине мәни айрыкшалығын топлаған синонимлерден ибагат. Сондай-ак мазалы, шийрин, татлы деген
синонкмлик қатарда тийкарғысөз мазалы ал, шийрин татлы
деген сәзлер мазалы деген сөз бенен мәнилес, қосымша мәни огт
теногине ийе синонимлер. Синонимлик катардағы бундай тийкарғы сезди доминанта деп атайды. Мэ.чилес сөзлерде доми44
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нанганы анықлаў сол катарға кирген басқа сөалерлиц мәнисин
толык түсиниўге мүмкиншилик берели.
Синонимлер түрли сөз шакапларынан болады. Ҳәзирги каракалпақ тилиндеги синоним сөзлери тийкарынан атлықлардан,
келбетликлерден, фейиллерден, рәўишлерден, алмасыклардан
жасалған. Мысалы: есик-қапы, орын-мәкан, мурат-мақсет
атлық сөзлерден, үлкен-нәҳэн-гидиман-тайнапыр\ қызықлытамаша келбетлик сөзлерден,
иркилиў-еглениў-тоқтаў,
уғыў-түсиниў фейиллерДен, жылдам-тез-шаққан, мудам-бәрҳә рәўиш сөзлерден, гүллән-барлы қ-пүт ки л алмасық сөзлерден жасалған. Синонимлик катарлар белгили бир сөз шақабынын ишинде ғана пайда болады. Мәселен, атлықган болған
бир синонимлик катарға екинши сөз шакабынан синонимлердиц кириўи, ямаса екинши бир сез шақабынан туратуғын
синонимлик қатарға атлықтан жасалған синонимнин кириўн
мүмкин емес.
Синонимлердин бул кәсийетин олардын мәнилеслиги арасындағы байланыстан туўган қәсийет деп түсиниўге болады,
өйткени қандай да болмасын бир сөз тиккелей предметти анлатып турған болса, оныц сол предметтин белгисин көрсететуғын сөз бенен бир мәнилеслиги ҳаққында сөздин де болыўы
мүмкин емес.
Синоним сөзлери составына карай еки түрли болады: дара
синонимлер хәм қосарлы си н он и м л ер .
Дара синонимлер жеке сөзлерден турады. Мысалы: 1. Күн
батыў менен бирге түси сурланып, аспанныц р е ц к и бўзыла
баслады (А. Бегимов, яБалықшыныц қызы“). Бул мысалдағы
түси ҳәм рецки деген сөзлер дара синонимлерден ибарат.
Косарлы синонимлер еки ҳәм оннан да көп сөзлерден турады. Мысалы:
'
1. Қанша ецбек етсец, сонша аларсац,
Ж ум саған кушице, исице пайлы..
.

(Б. Қайыпназароз, „Мениц бағым“).

2. М ийнет ет сец емерсец (Нақыл).
Бул мысаллардағы ецбек етсец, мийнет етсец деген синонимлер, сондай-ақ күнделикли турмысымызда тез деген
сөздин мәнисинде колланылып журген көзди ашып жумғанша. ҳә демей дегенге усаған синонимлер қосарлы синонимлер
деп аталады.
Синонимлер тилдиц байлығын көрсететуғын сәзлик составтағы тийкарғы сөз катламларынын бири болып табылады. Сонлыктан синонимлерди үйрениў лексиканық әҳмийетли мәселелеринен ибарат.
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Антонимлер.
Тилимизде мәниси жағынан бир-бирине қарама-қарсы келетуғын сөзлер де ушырасады. Мысалы: узын-келте, арық-семиз, узақлаў-ж ақьш лаў, қуўрақ-ығал, батыр-қорқақ; бийикпдс, жоқары-төмен, дос-дуитан т. б.
Бундай семантикалық жақтан карсылас мәнили сөзлерди
тил билиминде антонимлер деп атайды. Антоним гректин
апи „қарсы“, опут а— „ат, атама~ ‘аеген сөзлеринен келип:
шыккан. Бизин тилимизде қарсылас мәнили сөзлер деген түсиникти билдиреди.
Антонимлер де омоним, синоним сөзлери усап тилдиц лексикасында сөзлердин белгили бир группасын курап турады.
Сонын менен бирге омоним ҳәм синонимлерден түп-тамырынан
баскаша. Егер омоним сөзлери формасы жагынан бирдей, бирақ мәниси ҳәр кыйлы (жас жигит, жас шықты), синонимлер айтылыўы бойынша ҳәр түрли мәнилери бирдей, бир-бирине жақын сөзлер болса {сулыў, гөззал, шырайлы), ал антонимлер формасы ҳәм мәниси бойынша тек ҳәр түрли болын
ғана калмастан, бир-бирине биротала қарсы келетуғын сөзлерден ибарат. Мысалы:
1. /Кақсыдан үйрен,
Ж аманнан ж ийрен (Нақыл).
2. Б ул жолда парық емес көп пенен азы ц,
Ески досларыцдай қурарсац бәзим.
(И. Юсупов, „Аббаз шайырға Украйнадан хат“).
3.
Ж аным балам, мен енди қартайдым, бир аяғы мж ерде
бир аяғым гөрде, өлер алдынан жақсы көрген баламды—
сени көргим келеди (Л. Н. Толстой, „Кавказ туткыны“).
Бул мысаллардағы бир-бирине мәниси жағынан қарамакарсы келетуғын сөзлер мыналар: жақсыдан —жаманнан, үйрен —жийрен, көп—аз, жерде—гөрде.
Антонимлерди анықлаўда биз олардын мәнилери арасындағы қатнастын характерине қараўымыз керек. Көпшилик жағдайларда усы мәнилер арасындағы катнасқа қарай айтар—
айтпас, домли—дэмсиз қусаған әпиўайы түрдеги сөзлердин
карсы мәниге өзгериўин антонимиялық қубылыс деп аныклаўлар ушырасады. Әлбетте, антонимлерди биз сөзлердин бундай
^пиўайы түрдеги болымсыз ыәни туўдырыўшы аффикслер менен өзгериў жағдайынан емес, ал ҳәр қыйлы тубирге ийе болган сөзлердиц өзиндеги қарама-қарсы мәниден излеўимиз керек. Мәселен, ақыллы —ақылсыз деген сөзлердиц түбири ақы л„
ал усы түбирге-тгб/-Сб/з аффикслериниц косылыўы афкалы биринде предметтин бир белгисиниц барлығы, ал екиншисинде сол
белгиниқ жоқлығы түсинилип тур. Буныц бәри де тек ғана
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аффикслерге байланыслы болған мәнилик өзгеристен ибарат..
Ал енди ақыллы —ақмац десек, онда ҳәр түрли тубирлерге
ийе болған сөзлердиқ өзиниц қарама-қарсы мәниде екенлигин
керемиз.
Биз усындай ҳәр түрли түбирлерге ийе болған қарама-карсы мәнили сөзлерди ғана лексикалық антонимлер деп таныўымыз керек.
Антонимлер ҳәр түрли сез шақапларынак, мәселен, атлық.лардан, келбетликлерден, рәўишлерден, фейиллерден т. б. болып келеди. Мысалы: түн-күн, дос-бушпан, жақсылық-жаманлық, бас-аяқ атлықлардан, ақ-қара, арзан-қымбат,
жуўан-жицишке, қатты-бос, үлкен-киши келбетликлерден,
жоқары-төмен, алға-артқа, әсте-тез рәўишлерден, суўытыў-жылытыў, босатыў-қатайтыў, ашыў-жабыў фейиллерден пайда болған антонимлерден ибарат.
Ҳәзирги қарақалпақ тилинде мәниси жағынан бир-бирине
қарама-қарсы келетуғын сөзлердин бир неше түрлерин кериўге болады. Олар көбинесе мынадай мәнилерде антонимиялық
жубайларды қурайды:
1.
Предметтин сапасын билдиретуғын сөзлер арқалы: ашшыдушшы, жақсы-жаман, қатты-бос, нық-көмпис, ырас-өтирик, әзиз-мықлы т. б.
Көпшилик жағдайларда предметтин сапасын билдиретуғын
усындай антовимлер затлык-белгилик м~ниде де қсллзпылады.
Мысалы:
1) Ж а-қсы сөзинен беллиди,
.
Ж а м а н л а р д ы шьш сүймеймен.
(Өтеш „СүймейменН.
2) Аш ш ы менен душ ш ыны татқан билер
(Накыл)
3) Мацлайынан ағызып тер,
Ж а қсы , ж ам анды сынап. көр.
(Бердак вБалам“).
2.
Предметтин я кубылыстын түрин-түсин, үлкен-кишилигин билдиретуғын сөзлер арқалы:
Л) А қ, қ а р а қанлар бәри де,
Өзимниц қаным, өз жаным.
(И. Юсупов, „Шыбығы сынса шынардьед")
2) М әнзил, у за қ , өмир қы сқа
(Сәмед Вургуннак).
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3) Мендей, сорлы дәрти көп, бахты аз,
Шайырдыц баразын көз бенен көрдим
(Әжинияз, „Көрдик“).
4) Қ урт т ай тайға дицдей м олла
(Нақыл).
3.
Ўақытқа, мезгилге, мәўсимге байланыслы сөзлер арқалы
да антонимлик жубайлар жасалады. Мысалы: күн-түн, ертекеш, жаз-цыс, азанда-кеште, ҳәзир-бурын т. б.
Мезгилди, мәўсимди анлатыўшы сөзлер көркем шығармаларда кенейген мәнисинде де антонимлер болып келе береди:
Мысалы:
1) Ж игит лери гезер қы с билен-язы ,
Астында әреби ат, элгинде бәзи
(Әжинияз, „Бардур“).
2) Өйткени еле көп жерди,
Қыс қаплап тур, ж аз емес
■ (И. Юсупов, „Шыбығы сынса шынардын“).
3) Бэрҳэма қы с болды, келместен бир ж аз
(Әжинияз„ Көрдик").
Бул жерде биринши мысалдағы қыс, язы деген сөзлер өзлериниц тийкарғы мәнилеринде, яғний мәўсимди билдиретуғын
мәниде қолланылып, өз-ара антонимлик жубайларды пайда
етип турған болса, екинши уәм үшинши мысалларда қыс ҳәм
э/саз деген сөзлер ондай мәнидеги антонимлик жубай емес.
Буида қыс ҳәм жаз деген сөзлерди қолланыў арқалы езиўшилик ҳәм азатлық ҳаққында гәп етилип отыр.
Демек, бул жерде аўысқан мэнисиндеги қыс ҳәм жаз сөзлерннин антонммлик жубайы пайда болып огыр деген сөз.
4.
Турмыста адамлар арасындағы қатнасыктық характерине,
олардын турмыс жағдайына байланыслы пайда болған сәзлер
аркалы: дос-душпан, дос-қас, мусәпир-жаўыз, жарлы-бай,
аш-тоқ. т. б.
1) Д ост ы ц болар өлгенинше мәдети,
Ц уш панны ц зардабын көз бенен көрдим.
(Әжинияз, „Көрдик”).
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2) Биреўлер аш болды, бирёў т оц болды,
Усылардыц бәри ойсыздан болар
(Өтеш, вБолар“).
5.
Предметтиц я кубылыстыц белгили бир "тәрепин көрсететуғын сөзлер арқалы: басы-аяғы, басы-соцы, иши-сырты,
оцы-терси, оц-сол т. б.
1) Қыйсық Порцан атаў сени жаў алды,
Басы цутлы, соцы қашцын Бозатаў
(Әжинияз, „Бозатаў").
2) Сездирместен жацынлады,
С о л цолында наганы бар,
Оц цолында еки жүзли,
Ж арцылдаған алмас цанжар
(С. Бекназаров, „Таня“)
3) И ш и пүтин сы рт ы , түтин (Макал).
4) Ол пацыр да а лд ы н а то.ртса, арт ы на жетпей, өз
күнин зорға көрип кетти (Н. Дәўкараев, „Бахытлы мийнет“).
6.
Ҳәрекетти анлата^укын сөзлер арқалы да антонимлик
. жубайлар жасалады. Мысалы:
1) Қоцыратца айланыл келди цағазы,
Д уш пан ж ы лап, дослар к ү л е баслады
(А. Муўсаев, „Бола баслады“).
2) К е л демек бар, кет демек жоц (Нақыл).
'

Гейпара ҳәрекетти анлататуғын сөзлердиц предметтин белгисин билдиретуғын сөзлер .менен антонимлик катарды қурайтуғын жағдайлары да тилимизде ушырасып қалады. Мысалы:
Ортасьшда жатыр көсем,
Ленин т ири, өлди десем
(А Дабылов, „Көрип келдим").
Бул мысалдағы тири деген сөз белгини, ал өлди деген
сөз ҳәрекетти ацлатып тур. Бул аркалы шайыр айтайын деген
ойын ҳақыйкат өткирлик пенен окыўшысына жеткерип отыр.
Көркем әдебияттын бул нәрсе көбинесе жазыўшыныц шеберлиги сыпатында көзге түседи.
Бул жағдайды тек гейпара ҳәрекетти ақлататуғын сезлер
4 -1 7
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менен предметтиқ белгисин билдиретуғын сөзлер арасында
ғана емес, ал баска мәнидеги сөзлер арасында да ушыратыу
мүмкин. Мысалы:
Ийшан болған т алай саяқ,
Иши цара, сырты бояқ
(А. Дабылов, „Екеў болмады тййини“).
Мысалымыздағы қара, бояқ деген сөзлерди антоним сөзлери деп караўға болады. Бундай антонимлер белгили бир
контекст ишинде ғана түсиниледи.
•
7.
Антонимлик жубайлар предметтин я қубылыстын муғдарын анлататуғын көп-аз, орта-толы, ж уп-т ақ, егиз-жалқы,
егиз-тақ қусаған, сондай-ақ бар-жоқ сөзлеринен де жасалады.
\) Ж о қ едим, бар болдым, кам алға келдим,
Әреби атлар минип дәўранлар сүрдим
(Әжинияз, „Бозатаў").
2) Бәршеси еки аббазы,
Кайғы болмас көби, азы
(Өтеш, „Шерменде").
*3\
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Биреўи егиз, биреўи т ақт ан
(Аббаз, „Парахатшылық вахтасында”).
Бул сөзлер предметлик мәниде колланып та антонимлик
қатарды кураўы мүмкин. Мысалы:
Бар менен ж оқлы қт ы көрген жигитсец
(А. Муўсаев, „Оразбай“/
8.
Предметтин я кубылыстық тутқан жағдайын, орнын, бағытын көрсететуғын сөзлерден: жоқары-төмен, бәлент-пэс,
алға-артқа, баспа-шүйелме т. б.
Жеке-жеке қолланылатуғын антоним сөзлери гейде жуп
сөзлер түринде де ушырасады. Бундай жағдайда әлбетте жуп
сөздиқ компонентлери жыйналып бир мәни анлатып турады.
Солай да сол жеке компонентлер арасындағы қарама-қарсы
мәни сезилип турады. Мысалы:
1) Таяр турған ғарры -ж асы ,

Бирлескен ел бизиц Ўатан
(С. Нурымбетов, „Бизиқ Ўатан“).
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2) А қш ам ы -күндиз барльсқ т илг
Сайрап турған^санасы бар
(А. Дабылов, „Парахатшылық вахтасында).
Жеке түбирлери дара турғанда карсылас мәни бере алмайтуғын сөзлерге белгили аффикслердиц косылыўы арқалы гейпара контекстлерде антонимлер жасалады: Ким ат лы , ешекли, арбалы , пияда ҳарып-шаршап шарбацларға, кими танысларына кетип атьср (Ә. Шамуратов „Ески мектепте").
Бул мысалдағы ат. ешек деген сөзлер тийкаргы түбир
ҳалында бир-бири менен карсылас мәниде емес, ал олар - лы ли аффикслеринин қосылыўы аркалы усы мысалда антонимлер
болып тур: атлы-ешекли, арбалы-пияда.
Антонимлер сөзлердин тек әйтеўир гана мәниси жагынан
қарсы келиўшилиги болып калмастан, сонын менен бирге тилдиц стилистикалық айрыкшалығынын, өткирлик тәсирлигиниц
бир тәрепи де болып есапланады. Сонлықтан да олар айтылайын деген ой-пикирдиц ықшамлы түсинилиўин тәмийин етиўге
себепши болатуғын тәсил ретинде накыл-мақалларда сондайақ поэтикалык баянлаўларда жүдә жийи колланылады.
Көркем әдебиятта антонимләр антитеза ушын пайдаланылады. Мысалы:
м ә н зи л узақ , өмир қы сқа (Вургуннан).
Мендей сорлы дэртли көп, бахтм а з
(Әжинияз, „Көрдик“).
Бедеўге ж уўыры с, буўданға жүрис,
Ябыға ҳәм жорғаға қўйрық ж ал керек
(Әжинияз, „Керек“).
Бул мысаллардагы узақ-қысқа, көп-аз, жуўьсрыс-жүрис
деген антонимлер логикалг.-к жақтан мәниси бир-бирине қарама-қарсы болган түсиниклерди салыстырыў ушын пайдаланылып, антитезаны пайда етип отыр.
Антонимлерди антитеза ушын пайдаланыў жагдайларын
қаракалпак классиклеринин шығармаларында, сондай-ак қарақалпақ совет поэзиясы ўәкиллериниц шығармаларында да жийи
ушыратыўга болады.
. Ҳәзирги заман каракалпақ әдебий тили лексикасында
т
п о у е ц к о и и и
Л оп/о
ы л ро п о п о п п ц
а и т л и и у г т о п т т и лг т х т л о и и лғ ’
үйрениў ушын да үлкен әқмийетке ийе. Өйткени, мәселен,
сөзлердиц қарама-қарсы мәнилерин аныклаў арқалы тилдеги
полисемиялық кубылысларды, омонимиялык ҳәм синонимиялық
қубылысларды ацсат белгилеўимиз мүмкин. Мысалға кеўлим
■жаз деген сөз дизбегин алып каоайык. Бүндағы жаз деген
11 X Ч У 1 1 X 1 аТ1 ТА\ _ р , Ц , Г 1

ү Г1 ^

П XI у

(^лт г
V/ у V 1

Т1С

б п

О! Ц

V/ <3 V Гү С1

»10Ч_\_«'1\_,11\_р/1'1П

51
www.ziyouz.com kutubxonasi

сөздиц ҳәцекет мәнисинде емес, ал предметлик мәниде қолла
нылып турғанын билиў ушын бцз онық антонимлик сыцары
нан пайдаланыўымызға болады.
.
Метафора
тетафира дегенимиз белгили бир заттыц ямаса қуоылыстын атамасыныц тилде екинши бир зат я кубылыс пенен1өз
ара түри, формасы, ҳәрекети т. б. бойынша уксаслық белгилерине карай сол зат пенен қубылысты атаўдағы аўысыўы
болып есапланады. Мәселен, бет, бас деген сөзден биз.денениц белгили бир бөлеклерин түсинемиз:
1. Мен т уўра қараған ўақытта, ол дәрҳәл бетин басқа жаққа бурып жиберди (Т. Жумамуратов, „Муҳаббат
сыры“).
,
2. Ш ақылдаған таяқ биреўинен соц биреўиниц басына
тийип, аўдарып таслай берди (А. Бегимов, „Балыкшыныц
қызы“).
Ал енди усы денениц белгили бир бөлеклерин ацлататуғын
.б е т ҳәм бас деген атамалар олардыц орналасыўындағы уксаслыкка карай отырып екинши бир затты атаўда да аўмасып
қолланыла алады:
'
1.
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қан тандырдыц ҳәўириндей қып-қызыл болып, тарамысланған шашыранды нурын жер бет ине таратты (Ө. Хожаниязов, „Дәслепки бәҳәр“).
2. Биз ж игирмалаған қызыл әскер елдиц шети, жаўдыц
бет инде жатырмыз (М. Дәрибаев „Мыцлардыц бири“).
3. Қазықларда күйе жеген қураш, лэтте түйиншиклер,
жүўериниц басы, дорба сыяқлы нэрселер и ли ўли турады
(И. Юсупов, „Сейдан ғаррыныц геўиши").
4 Сөз колхоз басқармасы ҳаққында екенин ацғарған
ғарры тағы да „ҳимм“ деди де, буннан кейин артық-кем
сөздиц басы на бармады (К. Султанов, „Пахтакештиц баласы“).
Бул мысалларда адам денесине байланыслы бет, бас деген
атамалар соған сәйкес жақынлыклар, уксаслыклар тийкарында
баска затларды атаўда да пайдаланылған (жер бетине, жаўдыц бетинде, жүўериниц басы, сөздиц басы).
Сөз мәнилериниц байыўында метафоралық усыл оғада үлкен әҳмийетке ийе. Сонлықтан да метафоралар тилимизде
жийи ушырасып ҳәм актив колланылып отырады.
Мегафо^алық усыл арқалы зат ҳәм қубылыс ҳаққындағы
1 Метафора—грек тилиндеги ше(арЬога—ауысыў
1ДЫКҚЗ.Н

деген

сөзинен келип
,
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атамалар—екинши бир зат амаса қубылысты атаўда пайдаланылғанда олардыи бул аўысқан мәнилери улыўма халық тәрепинен сол сөзлердин тийкарғы мәнилериндей болып түсиниледи. Мәселен, адамныц баўыры—таўдъщ баўыры, қустыц
қанаты —жайдыц қанаты, өткир пышақ—өткир көзқарас,
жиптиц т үйини—истиц түйини, қустьщ тумсығы —кемениц тумсығы, суўдыц қайнаўы—мийнеттиц қайнаўы т.б.Күнделикли турмыста усы сөз дизбеклеринин бириншиси де тендей ҳәммеге түсиникли, өйткени олар көпшилик тәрепинен
қабыл етилип, тецдей қолланыла берилшилик кәсийетин бойына синирип кеткен сөз дизбеклери'болып ’ табылады. Халық
олардьщ қайсысын болса да керекли жеринде иркилмей қоллана береди.
Тилде метафоралық усыл аркалы сөз мәнилеринин байыўы
бул тарийхый раўажланып отыратуғын қубылыстан ибарат.
Ол турмыстағы жана өзгерислерге, жана түсиниклерге байланыслы пайда болып, кенейип отырады. Мәселен, самолёттиц
пайда болыўы менен оны қус пенен салыстырып карағандағы
улыўма белгиге тийкарланып, самолёттиц қанат ы (кустын
қанаты) деген' атамаға ийе болған едик. Ал сонғы дәўирдеги
илим ҳәм техниканын жетискенликлерине байланыслы тилде
Ж е р ж олдасы деген сөз дизбеги пайда болып отыр. Бундағы ж олдас деген сөз адамға байланыслы қолланылып киятырғянлығы белгили. Ж о л д а с дегенде биз оньщ бир мәниси
ретинде бир жақка барыўда (жол жүрип бара Т ы р 1тйН д й г Ы
жолдас) ямаса турмыска адым атлаўда бирге болатуғынадамды түсинемиз. Демек ж олдас бирге болыўшы деген мәнини
береди екен. Ж е р ж олдасы болса, бул сөздин усы белгисине тийкарланып тилимизде усындкй атамаға ийе болып отыр.
Метафоралар турмыстын барлық тараўында қолланыла
береди. Олар күнделикли сөйлеў тилимизде де, жазба тилде
де, илимде де, көркем әдебиятта да жийи ушырасады. Көркем әдебиятта метафоралар мәнилик өткирликти, сөз образлығын пайда етиў ушын көркем сүўретлеўдиқ бир усылы
регинде қолланылады. Гейпара ўакытларда анаў ямаса мынаў
көркем сөз шеберинин шығармаларында өзинин- сүўретлеў
стилине байланыслы айрықша стильлик өзгешеликлерин көрсететуғын метафораларды көриўге болады. Мысалы:
-

1) Өтти әсирлер қуўы и арбасын,
Әл—Бийрунии тўўылған ж ерде
(И Юсупов, „Күн шығыс жолаўшысына”).
2) Ўэдесинде табан тиреп турыўға,
Ж а ц а ж ылдыц жаца беккем бели бар
(А. Дабылов, „Гөне жыл менен жаца жыл“).
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3) Сацыраў дала, сай-салада,
Ж ылтылдайды от сағымы
Бирақ зорға илер еди,
Қарағанда к ө з ағы м ы
(Ж. Аймурзаев, „От ишинде“).
Бул мысаллардағы әсирлер арбасы, жаца жылдыц бели,
көз ағымы деген метафоралық сөз дизбеклери шайырдыц
жеке тилиндеги стильлик өзгешилик, поэтикалық метафоралар
болып есапланады. Бундай поэтикалық метафоралар улыўма
тилдеги лексикалық метафоралардай кәлеген адамнын лексикасында ушыраса бермейди. кунлеликли турмыста актив қолланылмайды. Ал лексикалық метафоралар болса кен өриске
ийе, улыўма халық тәрепинен тендей тусиник береди. Мәселен, күнделикли сөйлеў тилимизде актив қолланылатуғын
адамньщ бели, аттыц бели деген сөз дизбеклери менен
жылдыц бели деген сөз дизбегин салыстырып қараганнын
өзи-ак жоқарыдагы пикиримизди тастыйықлап өтеди. Сөйлеў
тилимизде биз жылдыц бели деп айтпаймыз, ол еле қәдимги
лексикалық метафорадай танымалылыққа ийе емес. Шайыр
бул сөз дизбегин пайда етиўде, әлбетте, адамныц бели ямаса
ҳайўанныц бели дегендеги уқсаслыкган пайдаланган, соган
сүйенип метафораны пайда еткен, бирақ ол тек сод шығарманын
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поэтикалық метафора сыпатында танылады.
Солай' етип, метафоралар тилдин лексикасында белгили
орынды ийелейди, сөз мәнилерин байыть:ўдағы ен актив усыл
болып саналады. Сонын менен бирге көркем әдебиятта ол
қөркем сүўретлеў куралы болып хызмет етеди.
Метонимия
Метонимия да тилде сөз мәнисин байытыўда белгили
орын тутатуғын усыл. Метонимия гректиқ те1апут!а деген
сөзинен келип шыкқан. Бизин тилимизде атын өзгертиў, қайтадан атаў деген мәнини анлатады. Тил билиминде белгили
бир затлардын ямаса кубылыслардын атамаларынын . екинши
бир затлар я қубылыслар менен байланысына қарай қайта
аталыўы метонимия деп аталады. Мысалы:
Шар китаптан тура цаштым,
Н аўайы дан саўат аштым,
Ф ы зы ўлы д ан дүрлер шаштым,
Дилўарларды. излер едим.
М а ц т ы м қу лы н ы оқығанда,
Айтар едим ҳәр заманда
(Бердақ, „Излер едим“).
и
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Бул жерде Бердақ Наўайыдан, Фызыўлыдан, Мақтымқулыны деген сөзлерди қолланғанда сол классиклердиц өзи
емес, ал олар тәрепинен дөретилген шығармалар ҳаққында
айтып отыр. Наўайы, Фызыўлыныц, Мақтымқулыныц шығармалары деудин орнына сол шығармалардын Наўайьқ Фызыўлы, Мақтымқулынын аты менен байланысына сүйене отырып, авторларын ғана атаған. Биз де бул жерде солардын
бизин мысалларымыздағы Наўайыдан, Фызыўлыдан, Мақтымқулыны деген сөзлер метонимиялар болып есапланады
екен.
Тилде метонимиялық усыл менен сөз мәнисиниц өзгериўин
сөздин мәнисиниц жай ғана өзгериўи деп қараўға болхмайды.
Мәселен, мына мысалларды алып қарайық:
1. Соқыр таўыққа бәри т ары (Нақыл).
2. Б ул мәҳэллери бир қанша ү й лер жатса да, еле
жатпай жүрген Улман менен Нэзигүл... (А. Бегимов, „Балықшыныц қызы“).
3. Ол бир ц ы рм ан ы көрдим де деген жоқ.
. 4. —А ға бийдиц алдына дәст урхан, чай қойы ц,балалар, —
деп Ьшимбет хызметкер балаларға буйрық берди (А. Бекимбетов, »Гүрес“).
5.

Аш ц ы з ы л есикт и, бас аяқты, бас,
Бахытын қарсы алыўы керек ҳәр адам.
(И. Юсупов, „Актрисаныц ығбалы“).

Бул мысаллардағы тары,үйлер, қырманы, дәстурхан, қызыл есик деген сөзлерди олардыц тийкарғы мәниси менен
салыстырып карасақ, онда путкиллей басқаша мәнилерге ийе
боламыз: бәри тары—бэри бирдей деген мәниде ү й л е р —адамлар деген мәниде, қирманы-аўқатты,я\\зга. ишетуғын суйық
нәрсени, дәстурхан—нан, шөрек, ал қызыл есик—ж аца советлик турмыс деген мәнилерде қолланылып тур.
Демек метонимиялық усыл арқалы пайда болған сөз өзиниц тийкарғы мәнисинен биротала өзгерип кетеди екен. .
Тилимизде метонимняныц түрлери көп. Әсиресе заттыц я
қубылыстыц өзинин орнына оныц қәснйетлерин, түрин, сапасын аўмастырып қолланыў жийи гезлеседи. Бундай метонимиялар, әдетте, затлық мәниге ийе болған келбетлик сөзлер
болып келеди. Мысалы:1
1.
2.

Ел қэдирин
Ер қәдирин
С асы цт ы ц
Ҳ а сы лд ы ц

ер билер,
ел билер (Нақыл).
көбинен,
азы жақсы (Нақыл).

:

•
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Бул мысаллардағы ер, сасьсқтыц, ҳасылдыц дегён сөзлер
предметтиц өзинин атамасы емес, ал онын қәсийетинин, сапасынын атамасы. Солай болса да, биз оннан пред*<еттин өзи
деген мәнини тусинемиз. Мине усы жағынан бундай сөзлерди
метони.миялық усыл арқалы мәнисин байыткан сөзлердиц қатарына жатқарамыз.
•
Белгили бир заттыц ямаса кубылыстын атамасы оныц қасийети, сапасы ямаса түри менен аўмастырылып қолланылыўьшда мына нәрселер көзге түседи:
1.
Гейпара келбетлик сөзлер атлыкларды анықлап келгенде, анықланыўшы атлықлар айтыўшыга да, тынлаўшыға да
белгили болғанлықтан түсирилип калдырылады да, онын орнына сол мәнисте келбегликлер колланылып, метонимияны
дөретеди. Бундай жағдайларда анықланыўшы атлықлардыц
қолланылыў зәрүрлиги болмай қалады. Мысалы:
1)
2.
3.

А қ м а қ т ы ц ағасы болғанша,
А қ ы л л ы н ы ц иниси бол (Нақыл).
Ж а м а н н а н қаш,
Ж а қсы ға жантас (Накыл).
Ж а қс ы н ы ц кеўлинде гийне аз болар,
Ж аман адам, гиине тутса умытпас
'

4

/

\А

.

ОХ Л Т т т\/г/хг ттт тттотт\

Ғ а р и п ке бергейлер узақ ж ыл өмир,
Өмир шад болмаса, боларлар көмир
(Бердақ, „Халық ушын*).

Бул жерде ақмақтыц, ақыллыныц, ж аманнан, жақсыға,
жақсыныц, ғарипке дегенде гәп адам ҳаққында болып отыр.
Булардыц барлығы да адамныц белгисин көрсететуғын келбетликлер, бирак адам сөзи түсип калып, атлық мәнисинде
аныклаўшы келбетликлер қолланылып тур.
'
2. Гәп болып отырған зат ямаса кубылыс еки тәрепке де
белгили болғанда, сол зат я кубылыстын атамасынын орнына
оньщ белгили бир белгиси аўмасып қо лланылады. Солай болса
да биз оннан заттын я кубылыстыц белгисин емес, ал өзин
түсинемиз. Мысалы: 1. Казантолысорпа. 2. Қәне т аб ақт ағы
суўыған болса ыссысынан әкелейин. (А. Бекимбетов, „Гүрес“).
Нкинши гәптеги табақтағы, ыссысынан деген сөзлер сорпа деген мәниде қолланылған, сорпа деген сөзди тағы да
қайталаўдын кереги болмай тур.
а
3. Айтыўшы тынлаўшыға белгили болған предметтин ямас
қубылыстын атын атамай, олардын турмысгағы характерли’
өзгеше белгилерин атаў аркалы предмет ямаса қубылыс ҳаққында түсиник береди. Мысалы:
56
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1. Көз ушында бир о р а м а л көринеди.
2. Қапталынан өткен қ ы з ы л к ө й л ек т е н ,
Ж елпиген леи желиктирди жас жанды
(И. Юсупов яРубаят“)’.
Буннан биз орамал, цызыл көйлек дегенди емес, ал усы
.өзгеше белгиге ийе болған ҳаял-қы з деген мәнини анлаймыз.
Метонимия да метафоралар қусап, әдебий шығармаларда
көркем сүўретлеудин белгили қуралларынын бири сыпатында
хызмет етеди. Сонлыктан да көркем рөз шеберлери метонимиядан жийи пайдаланып отырады, сол аркалы сөзлердин
өткирлик тәсирин күшейтеди.
Синекдоха
Синекдоха заттын ямаса кубылыстын атамалары аўысқанда,,
пүтиннин орнына олардьщ бөлшегинин, бөлшегинин орнына пүтининин, бирлигинин орнына ғалабасынын, сондай-ақғалабасынын орнына бирлигиниқ колланылыўынан пайда болған сөзлерЛРН йбзрЗТ Ол гп^ктин С11-Прк Ипс.ЪР. (СОПОДр23УМНИ6) Д6Г6Н
сөзинен келип шығып, бирге, биринен — бирин түсиниў дегенди билдиреди.
С й И С г С м О Х а Д а ху1СТОНИ1«ИЯ қусап С Ә э мс#НИСЙННн, ауысы-и К О л “
ланыў процесслериниц бир түрин курайды. Бул усыл арқалы
сөз мәнисиниц өзгериўин мына мысаллар ишинде байқап көрийик:
1.
Ж алғы з басы ц екеў болып, жарлылықты да жецерсец (А. Бекимбетов, ,,Гурес“).
2. О, сиз, жаслығымныц сырласы, т аллар!
А х, сол жағымлы қ о л , ж үзикли ц о л л а р !
(И. Юсупов, Даллы жағыстағы; еске түсириўлер*').
Б ас,қол деген сөзлердиц адам денесннин белгили бир бөлегин ғана анлататуғынлығы бизге мәлим. Бирақ бул мысалларда бас, цол деген сөзлер сол адам денесинин белгили бир
бөлеклеоин анлатып турған жоқ, керисинше, ж алғыз басыц
екеў болып дегенде бир адам един, үйленип еки адам боларсац, жағымлы қ о л , ж үзикли қоллар дегенде сүйикли кыз
деген мәниде колланылып тур. Демек, бул жерде бас, қол деген сөзлер адам деген мәнини анлатып, предметтиц бир белгисиниц аталыўы арқалы, оныц пүтин турысы, яғний бөлшеги.
аркалы путини түсинилип тур.
'
Күнделикли сөйлеў тилимизде журт деген сөз улыўма
алғанда жеке емес, ал ғалаба уғымды анлатады. /К урт дегенде биз халы ц, көпшилик деген мәнини түсинемиз. Ал енди „Усьс ж урт не деп отыр өзаҒГ десек, онда журт сөзн
www.ziyouz.com kutubxonasi

■ондай ғалабалықты ацлатпастан, жеке адамды билдиреди. Сонда биз бирликтиқ орнына жалпыныц аўысқанын көремиз.
Синекдоха аўысатуғын атамалар арасындағы байланыс, жакынлык көзкарасынан карағанда метонимия менен шегаралас.
Сонлы.ктан да синекдоханы көпшилик жағдайларда метонимняныц кшиндб кзрзп, оғ йк метонимиянын ен көп тпрзлғйн
турлериниц бири сыпатында аныклама береди1. Деген менен
•синекдоханы биз сөз мәнисинйц аўысыў усылларыныц ишинде
өзинше белгилерине ийе болғанусыл ретинде үйренемиз. Синекдоханы басца усыллардан айыратуғын белги, аўысатуғын атамалар арасындағы сан жағынан катнастан, белгиден ибарат.
Мәселен, қарайған к ө з силтидей тынды дегенде пүтинниц
бир ғана бөлшеги к ө з жалпыны — адамлар дегенди ацлатып тур.
Көркем шығармада жазыўшы синекдоха арцалы гейпара
жағдайларда сүўретленетуғын предметке окыўшынын көбирек
нәзерин аўдарады, синекдоха арқалы сол нәрсеге қандай да
болмасын бир жағымсыз көз қарасты береди. Мысалы:
1.
Сары м ур т т ы ц қамшыны силтеп үйренген қолы бул
сапары да цәте жиберген жоқ (И. Юсупов, „Сейдан гаррыныц геўиши").
2. /К игит лик ҳзсири урган м уры нны ц,
Кеминде бир батпан самалы болар
(И. Юсупов, „Бултлар көп түнерген асқар таўлардыц“).
Бул мысалларда сары мурт,мурын деген сөзлер адамныц
аўыспалы атамасы сыпатында колланылып, синекдоха болып
тур. Камшы силтеп уйренген адамныц қолы, ж игитлик
ҳәсери урған адамныц (жигиттиц) деўдицорнына шайыр сары
.мурттыц, мурынныц деген сөзлерди колланыў арқалы оқыўшыда оларға болган жағымсыз көз қарасты пайда етип отыр.
Табу ҳәм эвфемизлер.
Табу—бул жәмийетте кандай да болмасын белгили бир
себеплеоге байланыслы анаў я мынаў сөзди айтыўды қадаган
етиў. Бул сэз полинезей тилинин ^а—„белгилеў“, р и —„пүткиллей“ деген еки сөзинен келип шыкқан. Ол бизиц тилимизге термин ретинде кирип отыр.
Адамлар өзлериниц дүньяны таныў дәрежесиниц еле. төмен ўақытларында гейпара затларды, қубылысларды дурыс
түсинббй, ҳәттски оязрдык ятын зтнўдзн дз корҳып кедген,
сол затлар менен кубылысларды тиккелей атаўга тыйым сал1 Л. А. Б у л а.х о в ,с к.и.қ, Введение в языкознание,
1954, стр. 64.
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часть II, Москва,

ған. Бул нәрсе, әсиресе, жәмийеттиц раўажланыўыныц белгили бир дәўирлеринде устемлик сүрген динниц, соған байланыслы келип шықкан гейпара әдеп — үрплердиц салдарынан
оғада ҳәўиж алады. Адамлар усы тыйым салыўшылыққа байланыслы атын атаўға болмайтуғын затлар менен қубылысларды
басқаша ат пенен атаўға мәжбур болады. Сол аркалы „кәраматы бар“, „айрықша күшке ийе“, „кийели“, „гүна“ деген
жалған тусиниклердиц „қармағына8 илиниўден өзлерин аман
сақлап калған болады.
Биз „Алпамыс“ дәстанын оқығанымызда, дәстанныц геройы
Баршынға тийисли мынадай катарларды ушыратамыз:
Үлкенициз қа й н а ға м ,
Кишкенециз м ы р за ға м ,
Ортаншыцыз цурдасы м,
Қабыл болғай көз жасым.
Бул қатардағы цайнағам, мырзағам, цурдасым деген сөзлер халыктын турмысында кецнен таралып келген динге бай.ланыслы .атын айтса гуна болады* деген түсиниктен келип
шықкан сөзлерден ибарат.
Тилде бундай табу сөзлери оғада көп санда қолланылып
; келди. Мәселен, келккшек күйсўиниц атын агаўдыц орнына
бизиц уйдеги, бизиц үйдиц адамы, бөкениц ағасы, ағасы де;.ген сөзлерден пайдаланған, күйеўиниц анасынын атын айтпастан оны ене деп атаған, күйеўиниц қарындасын бийкеш, егер
юлар үшеў болса бириншисин бийкеш, екиншисин ортаншы
.цыз, ушиншисин кишкене цыз деп келген.
Бул цайнаға, мырзаға, бийкеш қусаған табу сөзлери көп:шилик тәрепинен усылай қабыл етилип, актив колланып кет■кен. Ал енди гейпара жағдайларда жасы кнши береўдиц ҳаялы аўылындағы Қоразбек, Оразбек куеаған атын айтыўға
болмайтуғын жасы үлкенлер туўралы сөз еткенде, екинши
адамға Моразбек цайнаға, Таўыцбек цайнаға, Тутыцбек
жайнаға деп те өзинше екинши ат пенен атап келген.
Бундай дәстүр әййемги дәўирлерде оғада устемлпк сурип,
қәттеки оған байланыслы ҳәр түрли ацызлар, анекдотларда
.дөреген. Мәселен, солардыц биреўинде мынадай бир ўақыя
■сөз етиледи.
Бир күни келини кайнағасына жақын жерде отын майдалап
атыр екен. Қәпелимде балтасыныц сынасы шыгыпты да кетипти. Сонда келини ағаш жонып отырған қайнағасыма карап,
.абайсызда:
— Қайнаға, балтама сына цағып жиберши, — депти.
■Сонда цайнағасы келинине:
— Мен балтацныц уцғысына сыймайман ғ о й —депж уўап
берипти.
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Келини жүдэ уялын цалыпты мыш, өйткени қайнағасыньщ аты сына екен.
Сондай-ак адамлар еле медицинаньщ раўажланбаған ўақытында аўрыў алдында ҳәлсизликтиқ салдарынан оннан
қорқып, гейпара аўрыўлардыц атын тиккелей атамастан, басгло
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(проказа) анадай аўырыў деп келген.
-Көз тийеди“ деген жалған түсиникке байланыслы туўра айтыўдан корқып, оны бурып, екинши сөз бенен айтатуғын болған. Мәселен, биреў уллы болғанда, екинши биреў келип: „нелщ
болдын?—деп сораса, ол оған уллы болдым десем көз тийеме\
деп қорқып: „Туўматайлы болдық“,—деп жуўап қайтарады. “
Солай етип, табу сөзлери гейпара надурыс түсиниклер, диш
ҳәм оған байланыслы үрп—әдетлер тийкарында пайда болғаш
сөзлерден ибарат.
Табу сөзлери көркем әдебиятта халықтын өткендеги тур-мысын. сүўретлейтуғын шыгармалардағы айырым персонажлардын тилин белгилеп өтиў, жергиликли өзгешеликти бериў;
ушын пайдаланыләды. Мысалы:
,
1. ўКәмийлэ жайындай т уўлап:
— Койса, енем сетем алып жүрмесин,—деп Сапардыц:
бетин шымшыды (К. Султанов, „Ақдәрья ).
2.
А ғасы -аў, жазлықтыц көги жақсы емес пе, бирдецеболағойса: косып-шатып бир қашар алагөр (Ы Дәўкараев^.
„Интернатта").
3.
— Қ айнаға, қуртт,ыц-аў,—деп бир ҳ а я л сыщ-сыцқ:
күлди (И. Юсупов, „Сейдан ғаррынын геўиши“).
" Көпшилик жағдайларда тилде қандай да болмасын бирзатты я қубылысты, сондай-ақ ҳәрекетти туўрадан-туўра.
айгпастан, оны сыпайылык пенен я жумсартып, екинши бирсөзлер арқалы билдиретуғын орынларды көремиз. Мәселен^
өлди деген сөздин орнына екиниц биринде қайтыс болды, .
жан тапсырды, ол дүньяға жөнеп кетти деген сөз дизбеклери пайдаланылады. Сондай-ақ, ашыўланба деўдиц орнынақызба, эстелик пенен, өкпелеме деўдиц орнына кеўлице к е л месин деп те айта бере/ш.
Усындай заттын я кубылыстыц, сондай-ақ ҳәрекеттиц туўрадан-туўра аталмастан жумсартылып, екинши сөз я сөзлер
менен айтылыўы эвфемизм деп аталады. Эвфемизм гректиц.
еиўйетео „сыпайы сөйлеймен" деген сөзинен келип шыққан.
Эвфемизмлик усыл бул тилде сөздин сыпайы мәнисин,
жумсартылған вариантын излестириўде белгили орын ийелейди. Ол сөздиц сыпайы синонимлик сынары сыпатында жийи
қолланылады.
Эвфемизмлер сөз көркемлигин дөретиўде үлкен әҳмийетке
ийе. Сонлыктан да әдебий шығармаларда эвфемизмлер жийш
ушырасып отырады. Мысалы:
1. Оныц ортасында, қарындасым, саған әкелген базар60
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лығым болсын, сен де басыцды ц ы за р т а ғо й (А. Бегимов,
„Балыкшыныц қызы)“.
2.
Досберген аўыл арасынан узап шыға алм аған менен
де, ара-тура бир-еки мәртебе Қоцыратқа барып қ о л уш ы
т а л а п цылып келди(А . -Бегимов, Сонда).'
Бул мысаллардағы цызарта ғой деген сөз тарта ғой,
ц о л ушы т алап деген күнликш илик деген сөзлерди аўмастырып тур.
ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИНИЦ ЛЕКСИКАЛЫҚ ҚУРЫЛЫСЫ.
Қарақалпақ тилиниқ сезлик составы.
Биз сөйлегенимизде ямаса жазғанымызда өз пикиримизди
ҳәр қандай сөзлердин жәрдеми менен билдиремиз. Тилимизде
бир-биримиз бенен қатнасыў процесимизде пайдаланылатуғын
сөзлеримиздиц саны оғада көп. Олар мәнилик жақтан да,
қолланылыўы жағынан да, морфологиялық формасы жағынан
да ҳәр түрли. Мине усы бизин күнделикли турмысымыз ушын
хызмет етип киятырған барлық сөзлеримиз жыйналып барып
тилдиц сөзлик составын қурайды. Тилдиц сөзлик составы онын
С,
/ЛЯ й л х л ғ и и ц а п р о т й п т
п1СТс111 ДП
КӘПШИЛИК
Ж а Ғ Д й И д й ОИ.З
сөзлик состав туўралы айтканымызда тилдин лексикалык байлығы, яғний тилдин сөзлик байлығы деген мәселени ортаға
койып, оған сөзлик составтын ҳәзирги күндеги дәрежесин
аныклаў менен жуўап беремиз.
Сөзлердиц улыўма муғдары, олардыц мәнилери ҳәм колланылыў өриси қанша кен болса, тил де сонша бай болады.
Ҳәзирги заман қаракалпақ әдебий тили мине усы жағынан
миллий тиллер қатарында белгили орынды ийелейди.
Енди биз қаракалпак тилиниц сөзлик составы улыўма алғанда кандай сәз топарларынан туратуғынлығын көрейик. Бул
топар.тардын ец тийкарғылары мына төмг ндегилерден ибарат:
1.
Улыўма халықтыц күнделикли турмысында бурыннан
қолланылып киятырған сөзлер: а) предмет ямаса кубылыстыц
атамалары: адам, таў, тас, жер, гүл, ҳайўан. жа<, гүз,
цыс, бәҳәр, цыз, бала, жылға, сарцырама, жаўын, даўыл,
пахта, буўдай, мәкке, тары, цаўын, ғарбыз, ж үзим, ерик,
цағаз, цәлем. мылтыц, орац, бел, айыў, цырғаўыл, таўыц,
шымшыц, ийт, пышыц, ата, ана, аға, ини, аспан, булт,
тециз, дәрья т. б.
ә) предметтиц белгисин көрсетиўге байланыслы: ац, цызыл, көк, сары, жасыл, цалыц, тығыз, жумсац, цатты,
кец, олцы, цызыцлы, шырайлы, сулыў, күшли, цуўатлы,
жуўан, жицишке, бийик, пәс, келте, узын, ыцшамлы т. б.
■ б) ҳәрекетти анлатыўшы: барыў, келиў, отырыў, турыў,
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жүриў, оқыў, ж аш ў, қазыў, айтыў, сөйлеў, тыцлаў, уйқылаў, аўқатланыў, жеў, ишиў, жуўырыў, таслаў т. б.
в)
ҳәрекеттиц белгисине байланыслы: ж ылдая, тез, ертег
кеш, зорға, алға, артқа, ғсте, жоқары, төмен т. б.
г) предметтиц ямаса онын кандай да бир белгисинин атамасы орнына алмасып келиўши: чен, сен, с
биз,
'
сиз, усы,.
сол, анаў, мына, ҳәр ким, ҳеш қандай т. б.
д) предметтин ямаса ҳәрекеттиц санын көрсетиўши: бирг
еки, он, он бир, жүз, сексен тоғыз т. б.
е) ҳәр қандай күйинишке, өкиншике, қуўаныўға байланыслькаҳ:' уҳ, ўаҳ, аха, пах, уоа т. б.
ж) көмекшилик хызмет атқарыўшы: менен, бенен пенен,
ҳәм, тағы, және т. б.
2. Халықтыц экономикалык, сиясий ҳәм мәдений турмысынын раўажланыўына байланыслы сонғы дәўирлер ишинде
пайда болған сөзлер: план, бес жыллық, жети ж ыллық план,
миннетлеме. программа, указ, социализм, коммунизм, совет, М иллет лер шөлкеми, СССР Ж оқарғы Совети, аўыл
хожалығы, санаат, баслама, механизатор, машина, самолет, автомат, пилот, космонавт т. б. Бул соцғы дәўирлер
даўамында пайда болған сөзлер турмыстьщ ҳәр қандай тараўларын қамтыйды ҳәм олар көбинесе предметке, ҳәрекетке.сондай-ақ олардын белгилерине байланыслы дөреген сөзлер болып есапланады. Ҳәзирги заман қаракалпақ әдебий тилинин
сөзлик составында бундай сөзлер жүцә жийи ушырасады. .
3. Сөзлик составтыц белгили бир бөлегин терминлер курайды. М ы с а л ы: грамматика, философия, тарийх, биология,
физика, космонавтика, астрономия, аккумолятор, динамо,
футбол, волейбол, брус, бокс, шахмат, басым, скафандра,
иланета, сүт емиўши, кемириўши т. б.
4. Фразеологиялық сөз дизбеклери: шөп салмаў, қ у ла қ
асиаў, көзге илмеў, аўзын ашпаў, салысы суўға кетиў, үскини қуйылыў, ийт өлген жер, бел байлаў, пышақ арқасы,
ат үсти, шық жуқпаў, аўзы қышыў, қулақ түриў, мурнын
көтериў т. б.
' ■
5. Диалектлик характерге ийе сөзлер гүлли — биротала,
пүт киллей, шекер —шелек, гөш—ет, сазақ —сексеўил т. б.
6. Тарийхый ҳәм әдебий шығармаларда белгили бир максетлерде колланылатуғын гөнерген сөзлер: қазы, болыс, ояз,
суўпы, ийшан, мүрийт, қарый, гүнде, ҳәйкел, жегде, әребек,
қозақ, шарық, мәки т. б.
.
7. Қысқарған сөзлерде сөзлик составгыц бир топарын курайды. Мысалы, РСФСР, УССР, ТССР, МГУ, ТашМИ,
УзССР, КазССР, комсомол, обкомол, райкомол, райком,
кулътмаг, партбюро, педфак, истфак, естфак, физмат т. б.
Кысқарыў жолы менен сөзлер карақалпақ тилинин сөзлик
составына тек соцғы ўақытлары ғана келип кирди. Олар қарақалпақ тилиниц лексикасы ушын жаца сөзлерден есапланады.
62
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Усы жокарыда атап өтилген сөз топарлары қарақалпақ
тилиниц сөзлик составын курайтуғын тийкарғы сөзлерден
ибарат.
Сөзлик состав барлық ўақытта раўажланып, байып отырады. Халыктын турмысындағы материаллық ҳәм мәдений өзгерислер ец биринши гезекте тилдип сөзлик составында көринеди, ол тилден айырым сөзлердиц колланылыў активлилигин
жойылтып шығып қалыўы, сондай-ақ жана өзгерислерге байланыслы жаца сөзлердиқ келип қосылыў жолы менен иске
асады.
Совет дәўиринде карақалпақ халкыныц экономикалық қәм
мәдений турмысыныц түп тамырынан өзгерип раўажланыуына
байланыслы қарақалпақ тилинин сөзлик составына көп муғдарда жаца сөзлер келип кирди. Сонын нәтийжесинде ҳәзирги
заман қарақалпақ әдебий тили өзиниц лексикасы жағынан алып
қарағанда әдеўир байыған тилге айланып отыр.
Қарақалпақ тилиниқ сөзлик фонды.
Биз сөзлик состав туўралы гәп еткенимизде сезлердиц
улыўма көпшилик тәрепинен қалай қолланылатуғынына, қалай
түсинилетуғынына, тилдин лексикасындағы тураклылығына,
сондай-ак гоя жягяўдярн уқыплылығыка айрықша итибар берип отырмастан-ақ, тилде өмир сүриўши, тилдин байлығын
кураўшы гүллзн сөзлердин жыйнағын курастырып, онын жыйналып барып сөзлик составты қурайтуғынлығын анықладық.
Ал сөзлик фондты аныклаўда болса, усы жоқарыда атап көрсетилген тийкарғы
белгилерге
сүйенеыиз. Сөзлик составқа киретуғын сөзлердиқ тийкарғы бир бөлеги өзинин улыўма халықлылығы, тураклылығы ҳәм сөз жасаў уқыплығы
жағынан баска бөлеклеринен айырылып турады. Мәселен, адам,
нан, бәҳәр, рабоний, жазыў деген сөзлерди алып қарайық.
Бириншиден, бул сөзлер улыўма барлық халыққа бирден тусиникли, карақалпақ тилинде сөйлей ҳәм түсине алатуғын ҳәр
бир адам өз сөзинде керекли орында пайдалана береди, екиншиден, олар тилаин лексикасында тураклылык пенен өмир
сүрип киятыр, үшиншиден, бул сөзлерден адамгершилик,
адамларша, адамсыз, нанбай, нанлыц, нансыз, нандай, бәҳәрги,
бдҳзрлик, бәҳдрдей, рабош йлы қ, рабочийларша, рабочийларсыз, жазыўшы, жазба, жазғыш т. б. қусаған сөзлерди дөретиўге
болады. Сонлықтан да бундай сөзлерди сөзлик составтыц тийкарғы ядросы деп атаймыз. Сөзлик составтын ишиндеги усындай ядролық тийкарғы белгилерге ийе болған сөзлер тилдин
сөзлик фондын қурайды. Олар сөзлик составты кецейтиўде,
сөз дөретиўде ҳақыйқат уйтқы болады. Тилимизде астрономия, динамо, дизель, техник, фонетика, глюкоза, идеология кусаған сөзлер де бар, бирақ олар улыўма халыққа бир63
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дей түсиникли емес, ҳәмме бирдей қоллана бёрмейди. Сонлықтан бундай сөзлер еле сөзлик фондка кире алмайды, тек
сөзлик составтьщ карамағында ғана өмир сүреди.
Сөзлик фонд сөзлик составқа қарағанда әдеўир киши, ол
бир неше тарийхый дәўирлер даўамында пайда болды ҳәм
сол тарийхый дәўирлердин жемиси болып есапланады. Сөзлик
фонд оғада узақ өмир сүреди, өйткени ол адамлардыц жәыийетте жасаў процесиндеги тийкарғы ҳәм еқ зәрүрий предметлео менен қубылысларды, ҳәрекетлер менен белгилерди,
сондай-ақ предмет ҳәм ҳәрекеттиц муғдарына байланыслы
атамаларды көрсетеди. Сөзлик фондқа киретуғын сөзлер усындай адамзат турмысындағы зәрүрий предметлер менен қубылыслардыц, ҳәрекетлер менен белгилердиц атамалары болыўы
менен катар олар көбинесе түбир сөзлер болып келеди. Мысалы: таў, жер, көл, дәрья, дән, эюүўери, кенднр, буршақ,
жаўын, қар, даўыл, барыў, сөйлеў, күлиў, ақ, қара, көк,
қызыл, тез, әсте, жылдам т. б. Бирақ буннан сөзлик фонд
тек ғана түбир сөзлерден турады деген түсиник келип шықпаўы керек. Сөзлик фондтыц составында түбир сөзлер менен
бирге оныц тийкарғы белгилерине жуўап беретуғын дөренди
тубир сөзлер де ушырасады. Мәселен, жазыў, оқыў, ағыў,
адам, балық деген түбир сөзлерден жазыўшы, оқыўшы, ағыс, '
адамгершилик, балықшы деген дөренди түбирлер пайда
оолады. Вундай дырендк түбирлер дс сзлернпип у.тыўма халықлылығы, тураклылығы ҳәм сез дөретиўге укыплылығы
жағынан сөзлик фондтан орын алады. /Казыўшы, оқыўшы,
ағыс, адамгершилик, балықшы деген дәренди түбирлерден
жазыўшылық, оқыўшылық, адамгершиликли, балықшылық
т. б. сөзлерди пайда егиўге болады. Солай да бул жерде усы
дөренди түбирлердиц пайда болыўында уйтқылық хызметти
түбир сөзлер аткарып тур. Сонлыктан да түбир сөзлерди өз
гезегинде сөзлик фондтық ядросы деп атаймыз.
Сөзлик фондка киретуғын сөзлердиц тийкарғы белгилериниц бири сыпатында оныц көп мәнилилик қәсийетин де атап
көрсетиўге болады. Мәселен, ҳәзирги заман карақалпақ әдебий тилиниц сөзлик фондына кириуши сөзлео тилдин ҳәзирги
жағдайында бир неше кенейген мәнилерде қолланыла бериўи
мүмкин.
Биз сөзлик фондтыц тийкарғы белгилериниц бири ретинде
онын тураклылығын атап көрсеткен едик. Оннан сөзлик фонд
өзгериске ушырамайды деген жуўмақ шығармаймыз, ал, керисинше, ол узак ўакыт өмир сүриўшилик кәсийетине ийе
дегенди түсиниўимиз керек. Буған ҳәзирги сөзлердиц буннан
бир неше әсирлер бурынғы ж,азыў нускаларында да ушырасатуғыны дәлил бола алады.
Сөзлик фонд та сөзлик состав кусап раўажланып, кецейип
отырады, бирақ бул раўажланыў ҳәм кенейиў жай түрде
әстелик пенен болады. Жәмийетлик турмыстыц раўажла64
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ныўы, экономика ҳәм мәденият тараўында пайда болған өзгерислерге байланыслы сөзлик фондқа сөзлик состазтыц есабынан жана сөзлер келип косылады, сондай-ак ескерген түсиниклерге байланыслы
гөнерген сөзлер шығып
қалады.
Мәселен, сонгы дәўирде каракалпақ тилинин сөзлик составына кирген мийнет кун, шөлкем, мэкеме, байрақ, соцналнзм,
коммунизм, партия, өндиоис қусаған сөзлер ҳәзирги күнде
қаракалпак тилинин сөзлик фондынан орын алып отыр, Ал
керисинше, ескирип, турмыстан шығьш қалған түсиниклерге
байланыслы онлық, қусбеги, сазғап, дүрбезе, гүле қусаған
гөнерген сөзлер сөзлик фондтан дерлик шығып калды.
Тийкарғы сөзлик фондтағы өзгерислер, академик В.В. Виноградовтьщ көрсеткениндей,
түрлише жоллар менен иске
асады. Ол езгерислер сөзлик фондка тек сөзлнк составтан
жана сөзлердин кириўи ҳәм гейпара сөзлердин шығып қалыў
жолы менен ғана емес, сондай-ақ сөзлик фондтағы сөзлердиц
мәни жағынан түрлериниц өзгериўи ҳәм раўажланыўы арқалы
да дәслепки түбир сөзлерден жана тийкарғы сөзлердин тармақланып шығыў, яғний сол тийкарғы сөзлик фондтын базасында сөзлердин жана лексика-семантикалык қатарларыныц
пайда болыўы арқалы да, омонимлердиц келип шығыўы аркалы да иске асады1. Мине бул да сөзлик фондтыц тнлдеги характерли белгилериниц көринисинен ибарат.
Солай етип,ҳәзирги заман қарақалпақ әдебий тилиниц сөзлик фонды улыўма алғанда усы жоқарыда атап көрсетилген
тийкарғы белгилер менен характерленеди.
Сөзлик фОнд сөзлик составтыц тийкарғы бөлеги, ядросы
болғанлыктан, ол да ҳәр түрли сөз шақапларын өз ишине
алады. Мәселен, сезлик фондтыц ишинде атлықларды (жер,
суў, ата, ана, қыз, жигит, аға ини, қой, қозы, сыйыр,
өгиз, ешки, ат, қус, кептер, булт, күн, түн, күндиз, кеш,
ай, жулдыз, көз, қулақ, мурын, аўыз, тил, мийўе, ох, аўқат, машина, самолёт, трактор т. б.). келбетлик сөзлерди
(ақ, жасыл, бос, нық, сымбатлы, беккем т. б.), санлық сөзлерди (отыз, елиў, жүз, бесиншп, сегизишии т. б.), алмасық
сөзлерди (мен, сен, ол, биз, сиз, усы, сол, ким, не ҳеш ким,
ҳәр. бир т. б.), фейил сөзлерди (ислеў, ишиў, жеў, дем алыў,
уйқыл.аў, ойнаў, күлиў, батыў, келиў т. б.), рәўиш сөзлерди (бүгин, ертец, бәрҳә, күндиз, түнде, қәпелимде т. б) көриўге болады. Соныц менен катар сөзлик фондта адамлардыц
бири-бири менен пикир алысыўындағы мүтажлықтан, зәрүрликтен туўып, тилде көмекшилик хызметги аткарып киятырған ҳәм, жэне, да, де, та, те, менен, бенен, пенен кусаған
көмекши сөзлер де, сондай-ақ тацлақ сөзлер де ушырасады,
Т В. В. В и н о г р а д о в т ы н , 0 6 основном словарном фонде и его
словообразующей роли в истории языка“ (Сборник статей по вопросам
языкознания, 1952) деген статьясын караныз.
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өйткени олар да жолдас, дос, оқыўшы, қараў, көриў ҳәм
т. б. усыларға усаған тийкарғы сөзлердей-ақ өзлеринин улыўма халыкқа бирдей түсиниклилиги ҳәм тилде узак дәўирлер
өмир сүриўшилиги менен тәрипленеди.
Биз тилдин сөзлик составы да, сөзлик фонды да раўажланып отырады. кеқейип барады, кейингиси сөзлик 'составтыц
есабынан байыйды дедик. Мине бул раўажланыў, байыў тек
карақалпак хзлкынын түсиникли сөзлеринин жәрдеми менен
ғана емес, ал баска тиллерден аўысқан сөзлердинсөзлик фондқа кириУи арқалы да болады. Баска тилден аўыскан сөзлер
дәслеп сөзлик составтын қараўында болады, кейин ысылып
бир неше ўакыт колланылыўы нәтийжесинде активлеседи де,
кем-кемнен улыўма халыклык сапаны бойына синирип, сөзлик
фондқа келеди. Сонлықтан да қарақалпақ тилинин сөзлик составында баска тиллерден аўысқан сөзлер белгили орынды
ийелеп отыр. Мәселен, сонғы жыллардық өзинде-ақ рус тили
аркалы сезлик составка кирген газета, артист, доктор, ботинка, стакан, стол сгьравка кусаған сөзлер.сөзлик фондқа
аўысты. Олар ҳәзир улыўма халық тәрепинен түпкиликли сөзлердей болып актив колланылып киятыр.
Ҳәр кандай тилдин баска тиллер менен салыстырып карағанда айрыкша миллий өзгешелигин (спецификасын) көрсетет у ғ ы н
сөз топарларынық бири идиомалнрдан ибарат. Идиомалардын миллий өзгешеликтин бир тәрепин көрсететуғыны д а
сокда, олар' туўрадан-туўра халыктыц турмыс практикасыныц
базасында акыллылық пенен ушкыр ойлаўынан келип шықкан
улыўма халықлық сөз жемислери болып есапланады. Олар
бизин тилимизде узак дәўирлерден бери кен қолланылып
киятыр. Сонлыктан да идиомалар сөзлик фондта өз орнына
ийе.
Биз сөзлик составты аныклаўда оныц айырым турмыс тараўларында қолланылатуғын термин сөзлерди 'де, сондай-ақ
диалектлик характердеги сөзлерди де өз ишине алатуғынлығын кьрдик. Ал енди сөзлик фондка бундай сөзлердин барлығы бирден кире бермейди, олардын ишиндеги сөзлик фондтын тийкарғы талапларына жуўап бере алагуғын бөлеги ғана
киреди.
.
Сөзлик фонд пенен сөзлик составтыц өз ара байланысы.
Тилимиздеги сөзлер өзлеринин күнделикли турмыста колланылыў процесиндеги жағдайына, функциясына, тилдиц лексикасындағы салмағына карай сөзлик фонд ҳәм сөзлик составқа ажыратылып отыр. Бирак оларды бир-биринен пүткиллей с йырып таслаўға болмайды. Олар арасында беккем байланыс, ғарезлилик бар.
Сөзлик фондтыц тилдин сөзлик
составыныц ишине кириўи ҳәм тийкарғы ядросы болып есап66
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ланыўынын өзи олар арасындағы сол өз-ара беккем байланысхы, бир-бирине өз ара тәсир етиўшиликти көрсетеди.
Сөзлик фонд тилде тийкарғы лексика —семантикалық база
болады. Сөзлик фондқа киретуғын анаў я мынаў сөзден екинши мәнидеги сезлерди деретемиз. Бул сөзлеримиздиқ гүлләни
де бчрып сөзлик составқа косылады. Сол арқалы сөзлик составты лексика-семантикалык жақтан кенейтип ҳәм байытып
отыраыыз. Мәселен, балықшы, күн, суў, дүнья деген сөзлик
фондқа киреди. Ал енди усы сөзлерден дөреген балықшылъщ,
күнлик, суўсыз, дүнъялық деген сөзлер сол дәслепки бальщшы, күн, суў,дүнья деген түбирлерге косымша сөзлик составты және де байытыўға себепши болып тур. Сондай-ақ бурын
сөзлик фондка актив хызмет аткарып келген гейпара сөзлер
ўакытлардын өтиўи менен колланылыў активлилигин жойылтып ямаса мәниси тарылып, кем-кемнен гөнерип сөзликфондтағы турақлылығынан айырылып калады да, сөзлик составтын
қагаўына өтеди. Мәселен, алп деген сөз бурын батыр деген
ыәниде колланылған1. АтақлыХ1 әсир илимпазы Махмуд.Кашғарийдин „Девани лугатит турк“ деген китабында мынадай
қатарларды көремиз:
„А лплар башш тоғрад'М,
Эмди мән1 к1м т ут ар“12
■ Бул жерде алплар деген сөз батырлар деген мзниде келип тур. А л п сөзинин сол дәўирлерде сөзлик фондта өмир
сүрген тийкарғы сөз болып есапланғанлығы даўсыз. Ал енди
бул сөз ҳәзирги күнде сол батыр деген мәниде қолланылмайды, оньщ мәниси тарайған.
Халык аўыз әдебияты шығармаларында геўдели, үлкен деген мәниде алп денели деген сөз дизбегин ушыратамыз. Демек, батыр деген мәнидеги алп сөзи баска сөзлер менен
аўмасып, батыр адаиньщ ески дәўирлерде әдетте геўдели,
үлкен болып келиўине байланыслы тек геўдели, үлкен деген
белгини көрсететуғын тар мәнили сөз болып калғанлығы бглгили. Бул сөз ҳәзирги заман каракалпақ әдебий тилинин составында гөнерин баратырған сөз сыпатында сақланып киятыр.’
Тилимиздеги көпшилик тарийхый сөзлерменен архаизмлерде
сөзлик фондтан сөзлик составқа аўыскан сөзлерден ибарат, өйткени олар да кен колланылыўшылық, турақлы гурде тилде узақ
өмир сүриўшилик, сондай-ақ сөзжасаўда уқыплылык қәсийетинен айыпмпрян сйчлрп
1 С. Е. М а л о в, Памятники древнетюкрской письменности, М., 1951,
«тр. 357.
2 М. К а ш г а р и й , Девони луготит турк, том 1; Тошкент, 1960,
146-<5ет.
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Солай етип, сөзлик фонд ҳәр қыйлы жоллар менен сөзлик
составтын көлемин кенейтиўде белгили роль аткарады екев.
Сөзлик составтан сөзлик фондқа сөзлердиц келип кириўитуўрасында биз буннан алдын сөзлик фонд ҳакқында сөз еткенде
тоқтап өтип, бул қәсийетти оған тән белгилер сыпагында
көрсетип өттик (усыннан алдынғы теманы караныз).
Демек, сөзлер сөзлик фондтан сезтик составқа ҳәм керил м т г г т т л
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Б үл нзрсе олар арасындагы байланыстын ҳәм ғарезлиликтиц
конкрет дәлили бола алады. Сөзлик фонд пенен сөзлик состав
арасындағы байланыс, ғарезлилик тилдиц пайда болыўы ҳәм
раўажланыўдағы тарийхый дәўирлер даўамында өмир сүрип
киятыр, өмир сүре береди. Соныц менен бирге бул байланыс пенен ғарезлилик олар арасындағы ажыралмас бирликтиц айқын көриниси болып есапланады.

Сөзлик фондтын. грамматика менен байланысы.
Биз тийкарғы сөзлик фондты сөзлик составтын орайлық
^гтппгкт гпяь1- М0Н0Н бирГ0 ЖВЦВ СнЗЛСОДИЦ ПВЙДВ ООЛЫўЫ ХЗМ
жасалыўында бирден-бир уйткы деп баҳалаған едик. Сөзлик
фонд бүндай уйтқылық хызметти грамматиканыц жәрдеми мепсН ғана аТЬ.Зра аЛаДЫ. Мзсс ЛСП, ТИ.ТПМИЗДСГП ЛСиЦД СОЗЛСр
түўдырыўшы аффикслердин жәрдеми менен сөзлик фондқа
киретуғын сөзлерден екинши сөзлерди пайда етемиз. Бул
пикиримизди дәлиллеу ушын ҳәзирги қаракалпақ тилиндсги
тийкарғы сөз туўдырыўшы аффикслерден бирли-ярымын алып
карайық:

—Л ы !ли —қалалы, суўлы, тикенекли, өнимли, таўлы,
көлли, дәръялы, ақыллы, күшли, ғайратлы, пилимли, серипнели, төгинли, өнимли, пахталы, м аллы , аўқатлы т. б.
— Ш ы /ш и—екинши, оқыўшы, ескекши, тракторшы, балықшы, ж ашўш ы, хабаршы, темирши, қурылысшы, сыбаўшы,
тасыўшы, тәрбиялаўшы, теримши. териўши, саўыншы, сызыўшы. жылымшы, орақшы, қосықшы, кемеши.т. б.
—Л ы ц !л и к —аўы ллық,,көллик, егислик, тоғайлық, тереклик, шөплик, шалалық, балалық, ерлик, өжетлик, шаққанлық, пахт алы қ, мәккелик, атызлық т. б.
—К еш —мийнеткеш, пахтакеш, мийзамкеш, ырайкеш,
жапакеш т. б.
—Ы с/ис—табыс, айтыс, шабыс, егис, жецис, жуўырыс,
отырыс. қарас, жүрис т. б.
Бул жерде мор(юлогиялық сөз жасаў усылы айырықша
■функцияны атқарып, сөзлик фонд пенен тиккелей байланысқа
тусип отыр.
.
Сөз туўдырыўшы гейпара аффикслердин хызмети тилимиз,68
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де оғада уллы. Олар да сөзлик фондты қураўшы тийкарғы
сөзлердей-ақ улыўма халыклык, тураклылық ҳәм сез туўдырыўшылық қәсийетти өзбойына синирген. Олар тийкарынан алғаида лексикалык емес, ал морфологиялық элементлерден ибарат.
Солай да бундай аффикслердин лексиканы байытыўдағы, сондай ақ улыўма тилдеги айрыкша хызметин нәзерде тутып,оларды лексика— грамматикалық категория деп караймыз.
Мине усыныц өзи де сөзлик фонд пенен грамматика арасындағы байланыстан келип шыкқан, сол байланысты өзиниқ
тийкары етип алған шешим деп түсиниўимиз керек.
Сонын менен бирге сөзлик фонд ҳәр қандай грамматикалық категориялцрды (сөз шақаплары мәнисинде)өз ишинеа/ады да, олардан грамматикалық законлар' тийкарында баска
сөзлердин жасалыў процесин белгили бир системаға салып
барады, оған бағдар береди, бул процесстин активлигин беккемлейди ҳәм жанадан пайда болған сөзлердин тплдеги жағдайына карай оларға улыўма халыклық мәни бериўге себепши
болалы. Сөзлик фондтын кенейиўине, раўажланыўына байланыслы, сондай-ак сөзлик фонд тийкарында сөзлик составтын
байыў продесине байланыслы тилде ҳәр қандай жана грамматикалық қагыйдалар, өзгерислер пайда болып отырады.
Мәселен, мынадай бир мысалды-ак алып қарайык. Сонғы дәўирде коммунистлик, коммунизм қусаган сөзлердин тилдин
лексикасына кириўи менен каракалпақ тилинде ■ист ,-изм
аффикслери пайда болды. Ьул аффикслер бизин тилимиьге
рус тили аркалы келип кирди ҳәм рус тилиндеги сөз туўдырыўшылық функциясын саклап калып отыр. Мине бул да сөзлик фонд пенен сөзлик составтын раўажланыўына байланыслы ҳәзирги заман каракалпақ әдебий тилинин грамматикасында пайда болған өзгерислердин бири больш есапланады. Демек, сөзлик фонд пенен сөзлик составтағы өзгерислер грамматикада да гейпара өзгерислерди пайда етеди екен.
Сөзлик фонд пеьен грамматиканыцөз-ара байланысын көрсететуғын бирден-бир дерек сонда, ол да болса сөзлик фоғд тек
грамматикалық законлылықтын қарамағына енгеннен кейин
ғана бизиц тилге жүкленген талабымызды канаатландыра
алады. Биз пикиримизди екинши биреўге аўызеки я жазба
түрде жеткериўди керекли сөзлерди белгили бир грамматикалық өзгегислерге—байланысқа тусириў арқалы иске асырамыз. Тилдин ҳақыйқат функциясы усы жағдайда ғана орынланады.
Олай болатуғын болса, сөзлик фонд пенен грамматика арасындағы бирлик тилдиц ҳақыйкат хызметин тәмин етиўши
бирден-бир Тийкарлардан есапланады екен.
Солай етип, сөзлик фонд пенен грамматика, сондай-ақ сөзлик состав арасында беккем байләныс, ғарезлилик ҳәм бирлик
бар. Бул беккем байланыс, ғарезлилик ҳәм бирлик нәтийжесинде тил раўажланып келди ҳәм раўажлана береди.
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КАРАҚАЛПАҚ ТИЛИ ЛЕКСИКАСЫНЫН ТАРИЙХЫЙ
ШЫҒЫСЫ ЖАҒЫНАН СОСТАВЫ
Маркисизм-ленинизм тил жәмийетлик қубылыс, оны халық
дөретеаи, тилдин келип шығыўы менен раўажланыўын сол
тилди дөретиўши халыктын тарийхы менен тығыз байланыста
қарау керек деп үйретеди. Ҳәзирги заман қарақалпақ әдебий
тилинин лексикалықсоставын уйрениудебиз мәселениц угсы тәрепине кеўил аўдарып, тилдиц лексикасын курайтуғын анаў я
мынаў сөздиц тарийхый шығысы жағынан сөзлердиқ қайсы
топарына жататуғынлығын аныклаймыз.
Қаракалпак халқы өзинин тарийхый оаўажланыўынын барысында бир неше дәўирлерди басынан кеширди. Мине сол дәўирлер ишинде онын материаллық ҳәм мәдений турмысы өзгерип, раўажланып отырды. Бул өзгерислер менен раўажланыў
онық тилинде, биринши гезекте тилдиқ лексикасында өз көринисине ийе болды. Тилдиц лексикасына халықтын гурмысындағы
ҳәр кандай тарийхый процесслерди характерлейтуғын айырым
сөзлер ҳәм терминлер қосылды. Мәселен, араблардын үстемлилиги ҳәм Орта Азияда Ислам дининиц халыктық сиясий
ҳәм мәдений турмысын өзинин уўлы шырмаўына алыўы жылларында коцсылас халықлардын тиллериндей-ақ карақалпақ
тилинин лексикасына да араб тилинен сөзлер келип кирди.
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қолланылыўынын нәтйжесинде тек сөзлик составка ғана емес,
ҳәттеки сөзлик фондқа да орнасты. Мәселен, ҳәрекетп, хақыйқат, адам. т. б. Булардын араб сөзлери екенлиги ҳәзирги
күнде колланыў процесимизде ҳеш қандай сезилмейди. ’
Қарақалпақ тилиниц лексикасында парсы тиллериниц элеыетлерин де көриўге болады. Олар, әлбетте, тиккелей тилимизге,
қоцсы тиллер аркалы, сондай-ақ араб тили арқалы өткен сөзлерден есапланыўы керек.
Каракалпақ халкыныц уллы рус халкы менен байланысы
нәтийжесинде Октябрь революциясынын женисине шекемги
дәўир ишинде де, оннан кейин де көп сандағы рус сөзлери,
сондай ақ рус тили арқалы Европа халықларынық тиллеринен
сөзлер аўысты. Рус тилинен, рус тили арқалы басқа тиллерден
тилдиц лексикасына сөзлердиц аўысыў процеси совет дәўиринде дерлик актив харектерге ийе болды. Октябрьге шекемги
дәўир ишинде сиясий баскарыў, жер ислери, саўда қатнасларына байланыслы бирли-ярым ғана сөзлер тилимизге кирген
еди, ал рус ҳәм рус тили арқалы аўысқан интернационаллық
сөзлердин басым көпшилги Октябрь женисинен кейинги дәўирди өз ишине алып отыр.
Солай етип, ҳәзирги заман қарақалпақ әдебий тилиниц лексикасында
тарийхый шығысы
жағынан алып қарағанда
тюрк тиллерине ортақ сөзлеэди ҳәм араб тилинен келип кир:өзлерди, сондай-ақ рус
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тили рус тили аркалы баска да Европа тиллеринен келген
сөзлерди көремиз.
Тилдин лексикасына баска халықлардын тиллеринен сөзлер
аўысқанда я аўыз еки, я жазба түрде аўысқан болыўы мүмкин. Сонлыктан би) тилдеги сөз екинши бир тилге өткенде,
ол фонетикалық ҳәм морфологиялық жақтан дәслепки формасын өзгертип те жибереди. Сөздиц бундай етип өзгериске
ушыраўы, әсиресе аўызеки усыл арқалы сәз аўмасыўда
жийи ушырасады.
Қарақалпак халкынын ҳақкыйқат мәнидеги жазыўы тек
Қарақалпакстанда Совет власты орнағаннан кейин ғана болды,
оған шекемги жазыў шын мәнисиндеги жазыў емес еди, ол
улыўма көпшиликтин қолында болмады, улыўма халық оннан
пайдаланыў мүмкиншилигине ийе емес еди. Сонлыктан да Октябрьге шекемги дәўирдеги бизин тилимизге екинши бир тилден
кирген сөзлерди, олардын оиразы жазба әдебиятлар аркалы
келиўине қарамастан улыўма алғанда аўызеки түрде тараған
деп жуўмщ шығара аламыз.
Сөз аўызеки түрде ауысканда жазба түрдегиге карағанда
ол жийи ҳәм көбирек өзгериске ушырайды. Мәселен, араб
тилинен кирген эдеп сөзинин сол тилдеги түпкиликли түри
адап, парсы тилинен кирген егер сөзинин түпкиликли формасы
агэр, ал рус тилинен кирген болыс сөзинин рус тилиндеги
түпкиликли формасы болса еолость еди т. б.
Сөзлердин бизин тилимизге екинши бир тилден аўысыўында фонетикалық ҳәм морфологиялық жақган өзгериске ушыраўы Октябрьге шекемги дәўирде өткен сөзлердин ишинде
көп гезлеседи. Зундай жағдайды совет дәўиринде аўыскан
сөзлердин топарынан да көриўге болады, бирақ сл сийрек.
Бир тилден екинши тилге сөздин аўысыўы бул тилдин
лексикалық байлығын кенейтиўге себепши болатуғын тил кубылысынан ибарат. Ҳәзирги заман каракалпак әдебий тилинин
лексикасында усындай аўысыў жолы менен пайда болған сөзлер белгили орын алады.
Биз төменде каракалпак тилине басқа тиллерден келип
кирген сөзлерге қысқаша токтап өтемиз.
Улыўма тюрк тиллерине ортак сөзлер.
Қарақалпак тили генеалогиялык жақтан тюрк тиллеринин
қатарына киреди. Сонлыктан да бул семьяны курайтуғын тиллердин лексикасында улыўма орталықтын, уқсаслыктыц болыўы
законлы нәрсе, Бурын бир тюрк тили болған ҳәзирги өзбек.
қазақ, қырғыз, қарақалпақ, уйғыр, азербайжан, түркмен, ноғай,
татар, башқурт, чуваш, якут кусаған тиллер, әлбетте, өз алдына айырым тил болып бөлинип шыкқанда, олардық ҳәр қайсысынын лексикасында сол тиллердин барлығы ушын бирдей
ортақ сөзлер болды, Мине усы ортақ сөзлер ҳәр бир тилдин
71
www.ziyouz.com kutubxonasi

өзинин тарийхый дәўирлер даўамында раўажланыўынын бары-'
сында айырыхм фонетикалык. өзгерислерге ушыраған болмаса,.
тийьарынан тупкиликли формасын сақлап қалғанын көремиз.
Улыўма тюрк семьялас тиллердин лексикасында бар, фонетикалык жақтан гейпара өзгерислерге ушыраған менен де, негизи бир сөзлерди тюрк тиллерине ортақ сөзлер деп атайыыз.
Ҳәзирги заман қарақалпақ әдебий тилиниц лексикасында
улыўма тюрк тиллери ушын ортақ сөзлердин мынадай турлерин ушыратыўға болады:
1. Мийнет етиў куралларынын атын көрсететуғын сөзлер:
балта, орақ, балға, тас т. б.
2. Адаыньщ дене мушелеринин атын көрсететуғын сөзлер:
бас, қол, нөз, қулақ, мурын. т. б.
3. Дән егинлери ҳәм жемислердин атлары: буўдай, арпа,
тары, жүўери, ерик, алма, қаўын, ғарбыз, жемис т. б.
4. Қуслардын, курт-қумырскалардын атлары: қус, таўық,
ғарға, лашын,үйрек, жылан, шаян т. б.
5. Ҳайўанлардьщ атларын көрсететуғын сөзлер: сыйыр, қой,
қозы, бузаў, ешки, ат, түлки, ийт, пышық т. б.
6. Тәбият предметлери менен қубылысларын көрсететуғын
сөзлер: ай, күн, ағаш, таў, жер, суў, қар, көл, түн, жаўын т. б.
.
7. Жер асты байлыклары: алтын, гүмис, темир, шойынт. б.
8. Адамнын - сезимлерине байланыслы сөзлер: мун. қуўаныш, сүйиниш, кеўил ашыў т. б.
9. Предметтин сапасын, қәсийетин, түрин билдиретуғын
сөзлер: ала, қара, сары, жумсақ, ж уўан, көк, жақсы,
жаман т. б.
10. Ҳәрекетти анлататуғын сөзлер: күт, күй, көр, кир,барг
кел, кет, отыр, тур, жат т. б.
11. Ҳәрекеттин Оелгисине байланыслы қолланылатуғын сөзлер: ерте, кеш, кейин т. б.
12. Предметтин ямаса кубылыстын санын билдиретуғын
сөзлер: бир, еки, үш, төрт, бес, алт ы,ж ет и, сегиз, тоғыз,
он, жигирма, отыз, қырық, елиў, алпыс, жүз т. б.
13. Алмасық сөзлер: мен, сен, ол, биз, ким, не, қандайг
қанша т. б.
14. Жынысты ҳәм туўысқанлық қатнасларға байланыслы
сөзлер: ата, ана, қыз, ул, сицли т. б.
15. Сонын менен бирге каракалпақ тилинин лексикасында
улыўма тюрк тиллерине ортак көмекшилик хызмет аткарыўшы
сөзлер де, танлақ сөзлер де ушырасады. Мысалы: менен, аҳ,
у ҳ т. б.
Усы жоқарыда атап көрсетилген сөзлердин .барлығынын да
негизи бир. Солай да олар ҳәр тилдин өзинин фонетикалық
ҳәм грамматикалық законларынық талабына, басқа тиллер менен салыстырып қарағандағы спецификалык өзгешелигине сәйкес ҳәр тил де ҳәр турли ямаса уксас айтылады. Мәселен^
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төмендеги сөзлердиц карақалпақ, татар, ноғай, багақүрг, түркмен, қыргыз, өзбек, қазақ тиллеринде калай екенлигин қарайык:
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Бул мысаллардағы сөзлер өзлеринин фонетикалық қурылысы
жггынан бир тилде екинши 5ир тилдегиси менен сәйкес келип
калса, үшинши биреўинде басқашалаў, төртиншисинде оннан да
басқашарақ қурылысқа ийе болып тур. Айтайық, каракалпақ,
ноғай, қазак тиллеринде бес делинсе, татар ҳәк* башкурт тиллеринде биш, кырғыз ҳәм өзбек тиллеринде беш болса, түркмен тилинде бәш деп айтылады. Сондай-ақ, каракалпак, қазак
тиллеринде ерт е делинсе, татар хәм башкурт тиллеринде ирт ә, ноғай ҳәм кырғыз тиллеринде әрт е болса, өзбек ҳәм түркмен тиллеринде оннан да басқашалаў э р т а , ир болып еситилип т у п . Буннан т:ср:с ткллерине иртак сезлер тюрк семьясына
жататуғын ҳәр тилдин өзине тән спецификалық законлыкларына
сәйкес солайынша қәлиплескен деген жуўмақ шығарыўға болады.
Биз жоқарыда келтирип өткен мысалларымызда улыўма
тюрк тиллерине ортақ сөзлердиц айырым тиллердеги ҳәр кыйлы
фонетикалық дүзилислерин көрдик. Бул фонетикалык өзгерислердин анаў я мынаў тилдеги ортақ сөзлерди бир-бири менен
салыстырып карағанда көбирек көзге түсетуғын гейпара тәреплерин айтып кегейик.
Арғы төркини бир базыбир сөзлерге бир тилде ж сесинен
басланыў характерли болса, екиншисинде й сесинен басланыў
характерли болып келеди, биреўинде/с сесинен басланса, тағы
биреўинде г сесинен басланады. Мысалы:
'
казак
тилинде

жақсы
жүрек
кел

қарақалпақ
тилинде

жаксы
жүрек
кел

өзбек
тилинде

яхши
юрак
гел

туркмен
тилинде

ягшы
йурек
кел

кырғыз
тилинде

жзкшы
журек
кел

башкурт
тилпнде

якшы
йөрэк
кел

ноғай
тилинде
ЯХШЫ

юрек

Бундай характерли өзгерислер сөздин ортасында ҳәм акырында бир тилде с сеси келсе, екиншисинде онын ш болыўында да көринеди. Мәселен, жоқарыда келтирилген ж ақсы
www.ziyouz.com kutubxonasi

деген сөз карақалпак, қазак тиллеринде с менен айтылса, өзбек,
түркмен, кырғыз, башқурт ҳәм ноғай тиллеринде ш еситилип
тур. Ал енди карақалпак, қазақ тиллеринде т ас болып с
сеси еситилсе, қырғыз, өзбек, башқурт, татар тиллеринде с
орнында ш еситиледи.
Тюрк тиллерине ортақ сөзлер ҳәр тилде составындағы
даўыслы сеслерлиц аўмасып келиўи арқалы да айрықшалыкқа
ийе. Мәселен, бир тилде кет түринде ушырасса, екиншисинде
ки т , бир тилде бес болса, тағы биреўинде биш т. б.
Улыўма тюрк тиллерине ортақ сөзлердиц фонетикалық қурылысы жағынан жеке тиллерде ҳәр турли болып ушырасыўында буннан басқа да айрыкшалыкларды көриўге болады.
Булардыц барлығы да бир семьядан таралған усы тиллердиц
әсирлер бойы раўажланыўынын барысында пайда болған өзгерислерден ибарат. Фонетикалық өзгешеликлердин тийкарғы бир
белгиси сыпатында тюрк тиллерине ортақ сөзлерде буўын үнлеслигиниц сақланыўын көрсетиўге де болады. Мәселен, бизиц
көрсетип өткен мысалларымызда бул нәрсе толық көзге түседи. Ал сырттан кирген ки т а п , х ы зм е т , к и н о қусаған сөзлерде буўын үнлеслигин көре алмаймыз.
Усынын менен бирге бул жерде мына нәрсени де айтып
өтиўге туўра кедеди. Каракалпақ тили морфологиялық жақтан
жалғамалы тиллердин қатарына киреди. Жалғамалы усыл тек
ғана каракалпак тилине емес, барлық тюрк системалас.тиллерге
тән. Сонлықтан да тюрк тиллерине ортақ сәзлердиц морфологиялық жақтан өзгериўинде де улыўмалық бар. Мәселен, олардыц
формасыныц өзгериўи ушын сөз түбирлерине белгили аффикслер жалғанады: ж үзимли, ж үзимлик, ж үзимликте; балалы,
балам, балалық, балалыцтыц, балалар; басшы, басшылық,
басшылықти т. б.
Бул жердеги сөз түрлендириўши ҳәм сөз туўдырыўшы
хызметти атқарып турған аффикслер басқа тюрк тиллерйнде
де ушырасады. Бирақ олар ҳәр тилдиц өзинин жеке айрықшалығына қарай ҳәр түрли фонетикалық курылысқа ҳәм вариантларға ийе. Мәселен, балалық, балалар деген сөзлердеги-лг>//£,л а р деген аффикслер ноғай тнттяе- л ы қ ,{ л и к -л а р ) түринде
ушырасса, өзбек тилинде-лик, ла р ,-(лә р ) туринде, ал қазақ
тилинде -л ы қ (л и к ) —д ы қ (д и к )—т ық (т ик)-лар) (л е р )—дар,
( д е р )- т а р (тер) түринде ушырасады.
Бундай уқсаслықларды ортақ сөзлердиц морфологиялық
жақтан өзгериўиндеги уқсаслыклар ретинде белгилеп өтиў
менен бир қатарда оларды улыўма тюрк тиллериниц граматикалық қурылысындағы уқсаслықлар деп караймыз.
Мине булардыц барлығы да ҳәзирги заман қарақалпақ әде- 1
1 Я, Ю, хәриплерин
гизилип отыр (Автор).
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көзқараста пикир жүр-

.

бий тилинин ликсикасындағы тюрк тиллери ушын ортақ сөзлердиц характерли-тәреплери болып есапланады.
Улыума тюрк тилле^и ушын ортақ сөзлер қарақалпақ тилинин сөзлик фондынан орын алып, сөзлик составты раўажландырыўда өзинин тийкарғы ролин аткарып киятыр. Олар өзлериниқ тарийхый келип шығыўы жағынан да, күнделикли турмыста
кен ҳәм актив қолланылыўы жағынан да ҳәзирги заман қарақалпақ әдебий тилинич лексикасындағы тийкарғы сөзлер топарын қурайды.
Араб тилинен кирген сезлер.
Карақалпақ халқы да Орта Азиядағы басқа халықлардай-ак
өзинин тарийхый раўажланыўынын ертедеги бир дәўирлеринде
Ислам дининин үстемлиги менен Арабия мәдениятынын тәсирин басынан кеширди. Мине сол дәўирлерде қарақалпақ тилинин лексикасына араб тилинен айырым |сөзлер ҳәм терминлер
аўысты. Олар улыўма алғанда илим, ҳәм мәдениятқа, диний
түсиниклерге, сиясий басқарыў ислерине, саўда ислерине, сондай-ақ күнделикли хожалық турмысларына байланыслы сөзлерден ибарат. М ы с а л ы : фән, әдебият, қәлем, мийнет, адам,
м иллет , мүддет, жаза, царар, гүна т. б.
Араб тилинен келип кирген сөзлер қарақалпақ тилиниқ
лекгйкясына а'?ыз еки ҳом жазба жсллар ;»енен қоасы халиқлардық тиллери арқалы, сондай-ак тиккелей диний -китаплар
арқалы аўысты. Олар сөзлик составта ғана қалып қоймастан,
көпшилиги дерлик сөзлик фондтан орын алды. Мәселен, адам,
цәлем, әдебият қусаған сөзлер түпкиликли сөзлердей активликке ийе.
Араб тилинен айырым сөзлердин ҳәм терминлердин аўысыў
процесси диннин көпшилик халық массасыньщ турмысына
оғада күшли түрде синип кетиўине байланыслы узак ўакыт
даўам етип, елимизде Октябрь революциясы женгеннен кейин
ғана өз тәсиринен айырылды. Қаракалпақ халкыныц формасы
бойынша миллетлик, мазмуны бойынша социалистлик мәдениятына ийе болыўы, өз ана тилинде оқыў ҳәм жазыў ислеринин пайда болыўы ҳәм раўажланыўы араб тилинен сөзлердиц
ҳәм терминлердин аўысыўын биротала сапластырды. Жүдә
актив түрде, кец колланылып киятырған сөзлер ҳәм терминлер
тилдин лексикасында қалды да, ал жана түсиниклердин пайда
болыўы менен гөнерип, әҳмййетин жойылтқан айырым араб
сөзлери халық турмысынан шығып қалды.
% Ҳәзирги заман каракалпақ әдебий тилиниц сөзлик составында мынадай араб тилинен аўысқан сөзлерди көриўге болады:
ддил, айип, әлем, мэмлекет, ацыл, ар, арза, эсир, ашыц
(сүйикли мәнисинде), әўел, джайып, дүнья, пэкизе, пикир, ҳаўа,
ҳүрмет, илим, китап, ылайыц, лацап, мэлим, мәни, мацлўц,
мацсет,мэкан, мўўапыц, ғәзийне, цўрбан, саат, сабыр, садыц,
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сэлен, сапар, саўал, сүўрет, шайыр, тәреп, ўақыт, хабар,
ҳәдийсе, халық. ҳарам, хызмет. ҳүрмет, қы ял,
т. б.
Тилимизде араб тилинен аўыскан адам атлары да ушырасады. Мысалы: Аббаз, Әлий, Ҳэмзе, Әнийпа, Асан, Әмет,
Малмуд, Оспан т. б. Сондай-ақ араб тилинде адам атын билдирмәйтүғын, тек ғинй әпиўзйы сөзлғр сыпзтындз қолланыла■
туғын гейпара сөзлердиц қарақалпақ тилинде адам аты орнында келетуғын жағдайлары бар. Мәселен, Әдил, Д эўлет , Мақсет, Қурбан, Сабыр, Садық, Сапар т. б. Булар жай сөзлер
сыпатында да, адам атлары орнында келе береди.
Араб тилинен аўыскан сөзлер тийкарынан алғанда атлық
сөзлер болып келеди, сийрегирек келбетликлер де ушырайды.
Буған жоғарыда келтирип өткен сөзлердин улыўма топары. дәлил бола алады. Ал баска сөз шакаплары бойынша араб сөзлери тилимизде ушыраса бермейди. Сонлықтан да олардын
тюрк тиллериндеги бул өзгешелигин көрсетип, атақлы тюркологлардын бири Н, А. Баскаков араб сөзлериниц аўысыўындағы характерли белги ретинде олардын тюрк тиллеринде атлықлар, жекке-сийрек келбетликлер түринде гезлесетуғынын, бирли-ярым қосарлы фейиллер составындағы гейпара сөзлерди
есапка алмағанда, басқа атаўыш сөзлердиц тюрк тиллери тәрепинен өзлестирилмегенин белгилеп өтеди1.
Биз жокарыда араб тилинен кирген сөзлердиц көпшилиги
карақслпзқ тнлиниц сезлик фондынян прын алды деген едик.
Әлбетге, сөзлик фондка кирген ҳәр кандай сөздин тийкарғы
тәреплеринин бири онын мәнисинин кенлиги, көп мәнилиликке
ийе болыўы болып есапланады. Олай болатуғын болса, араб
тилинен аўысып, ҳәзирги заман қарақалпақ әдебий -тилинин
сөзлик фондынан орын алған сөзлер де семантикалық жақтан
мине усындай кәсийетке ийе. Мәселен, ғазийне деген сөз пул
ғазийнеси, пул байлығы мәнисинде де, мэдений жетискенликлер, мэдений дөретпелер, мэденйй байлықлар мәнисинде де
қолланыла береди. Кейинги мәнилери бизин тилимизде жүдә
актив характерге ийе, ал алдынғы мәниси ондай характерге
ийе емес, көбинесе аўыз әдебияты шығармаларында жийи ушырасады.
Сонын менен бирге гейпара сөзлер араб тилиндеги мәниси
ҳәм оннан пүткиллей өзгерип кеткен мәнилерде де қолланылады. Мәселен, дүнья деген сөз араб тилинен элем, ж аҳан
мәнисинде кабыл етилген болса, бизин тилимизде ол ҳәзир сол
мәниси менен бир қатарда мал-мүлк, байлық деген мәниде
де колланылады, мийнет деген сөз араб тилинен азап, мүшкил деген мәнилерде қабыл етилген болса, ол ҳәзир халык^
тын сөйлеў тилиндеги соған жақын бул бир мийнет болды,
1 Н. А. Б а с к а к о в , Развитие языков и письменности народов СССР,
Вопросы, языкознания, 1953, № 3, стр,- 31.
‘
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цуры. мийнет деген сөз дизбеклериндеги мәниси менен бир
қатарда пүткиллей баска мәниде, жаца коммунистлик мәниде,
яғний коммунизмди курыўшы ҳәр бир адамнық турмыс талабы
мәнисинде кен қолланылып отыр.
Демек,буннан араб тилинен аўыскан сезлер карақалпақ тилинде семантикалык жактан бир канша өзгерислерге ушыраған түринде колтанылып киятырганлығын көремиз.
Сөзлер бир тилден екинши тилге аўысканда өзинин дәслепки
фонетикалық курылысын толыгы менен сақлап, өзгерместен
аўыса бермейди. Олардьщ гейпаралары түрли себеплер менен
фонетикалық жақтан өзгерислерге ушыраў мүмкин. Қаракалпақ
тилинин сөзлик составындағы базыбир араб сөзлери де мине
еондай тийкарда аўыскан сөзлерден есапланады. Мәселен, әдеп
сөзинин араб тилиндеги формасы адап, мәмлекет сөзиниц араб
тилиндеги формасы мәмлэкәт , ацыр (ы) сәзиниц дәслепки
формасы ахур т. б.
Бул мысаллардан араб тилиндеги адап, мәмләкәт, ахур
сөзлериниц қапақалпақ тилине аўысыўында фонегикалық қурылысы жағынан бираз өзгериске ушырағаны көринип тур.
/ Солай етип, қара калпақ тилинин лексикасында араб тилинен
аўыскан сезлер әдеўир муғдарда ушырайды. Олардын көпшилиги ҳәзирги күнде күнделикли сөзлердей болып кеткен, күнделпкли сөйлеў ҳәм жазыў процесимнзде ҳеш кандай сырттан келип кирген сөзлер екенлиги сезилмейди, актив қолланыла береди.
Тәжик-парсы тилинен кирген сөзлер.
Тилимизде тәжик-парсы тилинен аўысқан сөзлер де ушырайды. Олар қаракалпак тилине тиккелей өзбек,
тәжик, түркмен халықлары менен ҳәр қандай қатнаслар нәтийжесинде, сондай-ак парсы тилпниц элементлери ушыраитуғын
араб тилнндеги китаплар арқалы келип кирдн.
Тәжик-парсы тилинен аўысқан сөзлердид ишинде турмыстын түрли тараўларына байланыслы сөзлер бар. Солай да
олардыц басым көпшилиги қәдимги күнделикли турмыс қатнасыклары бойынша, хожалық ислери бойынша қолланылатугын сөзлерден ибарат.
Қарақалпақ тилинин лексикасында мкнадай тәжик-парсы
сөзлерин көриўге болады: абадан, егер, баҳа, бәлент, бэҳәр,
баҳадыр, дана (ацыллы мэнисинде) дэрт, дастүрхан, дэрўаза, периште, перде, патша, пайғамбар, пияда, пешана,
пахта, дарах, дәлиз, гүман, гөр (соцыр мәнисинде) гэўҳар,
гүмбез, ҳәр, ҳәргиз, кэн, кэрўан, мийман, мийирман, мум,
маржан, майдан, мөр, надан, намаз, нышан, . мыс, цағаз,
хат, сырнай, ырас, шадыман, шийрин, хош, дийдар, жан,
жаныўар, дэстан, цаҳарман, устаз, заман, тахта, әнар,
яр, яранлар. т. б.
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Сөз шакаплары көз қарасынан алып карағанда тәжик-пафсы
тилинен кирген сөзлер араб тилинен аўыскан сөзлердей атлықлардан, келбетликлерден болып қоймастан, оннан басқа да
гейпара сөз шакапларын өз ишине алады, мәселен, олардыд
ишинде бэлент, пэс, пухт а кусаған рәўиш сөзлерди, егер, я
яки дәнекер сөзлерди, сондай-ақ басқа да морфологиялық элементлерди көриўге болады.
Тәжик парсы тилинде раўан деген сөз жеке түрде қозғаАыўшы, ҳэрекететиўши деген мәниде колланылады1. Албизин
тилимизде ол сол парсы тилиндеги жеке мәнисинде колланыла
алмайды, тек ғана ж олға раўан болыў деген коспа фейилдин
составында келеди де, жолға түсиў деген мәнини анлатады.
Тилимизде арзыў-эрман, баў-бақша деген жуп сөзлер бар.
Усы сөзлердин биринши сынарлары парсы тилинен кирген сөзлерден ибарат. Бирак олар тәжик-парсы тилиндегидей дара
мәнилерди анлатып, өз алдына колланылмастан, жуп сөзлердин
составында ғана келеди, екинши сынары менен биригип барып
пүтин бир мәни анлатады. Парсы тилинде арзыў деген сөз тил е к , эрман мәнисин билдиреди**3, ал бул мәни карақалпақ тилинде арзыў-эрман деген пүтин жуп сез арқалы бериледи,
баў деген сөз парсы тилинде бағ мәнини билдиреди3, ал қарақалпак тилинде ол •бағ-бақша деген пүтин бир жуп сөзди
пайда етип, бир мәнини қ у р а й д ы .
Тилимизде йрзыўлы деген сөз де жумсалады. Ол,-әлбетте,
тәжик-парсы тилинен аўысқан арзыў деген сөзге карақалпақша аффикстин косылыўынан пайда болған сөз ҳәм ол пүткиллей баскаша мәни де қолланылады. Мысалы:
Кимсениц қыз-уғлы, а р зы ўлы яры,
Кимниц қасы қара, көзи қунқары,
Әсир болып телмирисин арсары,
Йығлап ат алдына түсти, Бозатаў
(Әжинияз, „Бозатаў“).
Бул жерде арзыўлы деген сөз сүйгени, сүйиклиси деген
мәниде колланылып тур. Онын жеке қолланылыуына себепши
болып турған нәрсе екинши сөзди туўдырып турған-льд аффиксинен ибарат.
Тәжик-парсы тилинен аўыскан сөзлер де каракалпак тилинин түпкиликли сөзлериндей болып кеткен. Олардын көпшилиги тилимизде кен қолланылыў менен бирге сөзлик составты
байытыўдағы уйтқылык хызметти атқарып киятыр, гейпаралаД С. Е. М а л о в , Памятники древнетюркской письменности, (М., 1951,
стр. 418.
'
а. Сонда, 360 бет.
3. Сонда, 367-бет.
•

78
www.ziyouz.com kutubxonasi

ры гөнерип, колланылыў акхивлигинен айырылып шығып баратыр. Мәселен, абадан, дастурхан, баҳа деген сөзлерден абаданлық, дастурханлы, баҳалы қусаған сөзлер пайда болып,
сезлик составты байытса, периште, пайғамбар, яран, кусаған
еөзлер күнделикли турмысымыздан дерлик шығып қалды.
Рус тилинен ҳэм рус тили аркалы басқа тиллерден
аўысқан сөзлер.
Ҳәзирги заман карақалпак әдебий тилиниц лексикасында
рус тилинен ҳәм рус тили арқалы басқа тиллерден аўыскан
сөзлер топары белгили орынды ийелейди. Олар өзлеринин қолланылыў әриси жағынан карағанда да тилимиздин сөзлик составын байытыўға себепши болған сөзлерден есапланады.
Бир тилден екинши тилге сөзлердин аўысыўы, әлбетте, сол
тиллерди дөреткен халыклар арасындағы кандай да болмасын
байланыслар, катнасыклар нәтийжесинде ғана иске асатуғынлығы белгили. Каракалпақ тилинин лексикасына рус тилинен
ҳәм рус тили арқалы басқа тиллерден кирген сөзлер де рус
ҳәм каракалпак халықлары арасындағы сондай байланыслар,
катнаслар процесинде аўысқан сөзлерден ибарат.
Рус халқы пүткил дүнья жүзине прогрессив мәдениятты
таратыўшы халық. Бизин елимиздин барлық халыклары, сонын
ишинде каракалпақ халқы да ен алдағы мәдениятты мине усы
уллы халықтан уйренди. Руслар менен қаракалпақлар арасындағы
байланыс ҳәм өз ара катнас бир неше жылларды өз ишине
алады. Ол ҳәзирги баўырман бир семьяға бириккен дәўирге
шекем де узақ жолды өтти. Сол жыллар даўамында карақалпақ тилннин сөзлик составына екп халық арасындағы қатнастын дәрежесине карай белгили муғдарда сезлер-аўысып отырды. Каракалпак тилине рус сөзлери ҳәм рус тили аркалы басқа
Европа тиллеринен сөзлер менен терминлердин аўысыўы, әсиресе. сонғы совет дәўиринде оғада актив процесске айналды.
• Қарақалпак тилине содиалистлик курылысқа, жана өмирге байланыслы жана сөзлер, совет—интернационаллық срзлери ҳәм
терминлер кирип, олар халыктын күнделикли турмысына актив
, түрде араласты. Булардын барлығы да карақалпақ тилинин раўажланыўына уллы рус тилинйн оғада әҳмийетли прогрессив
тәсири болды.
.
Рус тилинен ҳәм рус тили аркалы баска тиллерден қаракалпақ тилине сөзлердин аўысыўында улыўма еки дәўир көзге
түседи:
1. Уллы Октябрь социалистлик революциясына шекемги
ДӘўир.

2. Уллы Октябрь социалистлик революциясынан кейинги
дәўир.
Уллы Октябрь социалистлик революциясына шекемги дәўир
ишинде XIX әсирдиц екинши ярымы айтарлықтай әҳмийетке
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ийе болды. 1873-жылы Хийўанын патша әскерлери тәрепинен
.женип алыныўына байланыслы Әмудәрьянын он жағасын .мәкан
еткен карақалпаклар Россияға қосылды. Бул карақалпақ халқынын турмысында оғада үлкен әҳмийетке ийе тарийхый ўа-,
қыя болды. Каракалпақстаннық Россияға қосылыуы менен алдынғы рус мәденияты халкымыздын миллий сана-сезиминин
ояныўына тәсир ете баслады Руслар менен экономикалық ҳәм
мәдений катнасларға жол ашылды. Орта Азияда, сонын ишинде
каракалпак территориясында да дәслепки капиталистлик катнаслардын пайда болыўына ҳәм раўажланыуына тарийхый жағдай
туўылды. Майда заводлар, жол қатнаслары, саўда ислери, аўыл
хожалығы, балықшылық өсе баслады. Артта калған халық
кем-кем Орайлық Россия менен байланысты күшейтиў мүмкиншилигине ийе болды. Сонын менен бирге билимлендириў
ислеринде де өзгерислер пайда болды. Халықтын аўкатлы бай
катламларынын ишинен чиновниклерди ҳәм баска хызметкерлерди таярлайтуғын жана мектеплер шөлкемлестирилди. Оларда рус тили ҳәм баска да сабаклар окытылды. Мине булар
рүс халкы менен қаракалпак халқы арасындағы байланыстын
күшлирек раўажланыўына, сонын нәтийжесинде рус тилинен
карақалпақ тилине сөзлердиқ көбирек аўысыўына себеппш
болды.
Октябрьге шекемги дәўир ишинде рус тилинен ҳәм рус
тили аркаль: басқа тиллерлен карақалпак тилине аўысқан мынадай сөзлерди ушыратыўға болады: кецсе, бадырақ, шаркеў,
пароход, самовар, закон, пуд, пристав, болыс, уезд, завод,
геўиш, доктор, машина, гербиш, старшина т. б. Бул сөзлердип көпшилиги бизин тилимизде рус тилиндегисине қарағанда
бираз өзгерген түрде айтылып келди. Мәселен, закон, пристав,
уезд, старшина кусаған сөзлер ззкүн, пристоп,
ояз,
старшын болып қолланылып келди. Ал галош, кирпич, қусаған сөзлер геўиш, гербиш болып айтылып, сол түринде әдебий
тилимизде кәлиплесип отыр.
'
Рус тилинен ҳә.м рус тили аркалы басқа тиллерден сөз
аўысыўынын биринши дәўиринде келип кирген сөзлер, көбинесе, мәмлекетлик басқарыў ислерине, саўда ислерине, курылыска, техникаға байланыслы сөзлерден ибарат. Мәселен, кецсе, болыс, уезд, пристав қусаған сөзлер мәмлекетлик баскарыў бойынша тилимизге кирген сөзлер болса, ярмарка, пуд
саўда, пароход, машина кусаған сөзлер саўдаға ҳәм техни-"
каға тийисли т. б.
Октябрь революциясы женип, елимизде Совет власты орнаўы менен халыктын турмысы түп-тамырынан өзгерди. Коммунистлик партиянын басшылығы астында езилген халык өзинин
социалистлик экономикасына ҳәм мәдениятына ийе болды.
Ленинлик миллет сиясат тийкарында көп миллетли Совет мәмлекети еркин раўажланыўдын ҳақыйкат жолына түсти. Азат
Ўатанымыздыц туўысқан басқа да халықларындай-ак карақал80
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пак халқы да уллы рус халкынын жәрдеми менен улкен-үлкен
табысларды қолға киргизди ҳәм елимизде коммунизман курыу
исине өз үлесин қосып киягыр.
Совет дәўиринде рус тили өзиниц әҳмийетлилиги, кец коллаеылыўы жағынан елимиздеги ҳәр бир басқа миллет адамынын екинши ана тили хызметин аткарып отыр. Рус тилин биз
терен сүйиўшилик пенен үйренемиз. Өйткени ол пүткил дүнья
мийнеткешлериниқ атасы, Коммунистлик партиянын дүзиўшиси
уллы Нлздим ир Ильич Шенинкиц тилн. г>угл ггил аркалы онз
марксизм-ле-нинизм классиклерин үйрениўге, дүнья жүзи мәденияты менен танысыўға 'мүмкиншилик алдық.
Қарақалпақ халқынын турмысындағы Октябрьден кейинги
экономикалық ҳәм мәдений өзгерислерге, илим ҳәм техника
жетискенликлерине, рус тилин еркин үйрениўге ҳәм сол тилде,
екинши тилде сөйлеўши халық пенен қатнас жасаўға, баспасөздин раўажланыўына байланыслы тилимиздиқ лексикасы толып атырған рус сезлери, рус тили арқалы басқа тиллерден
кирген сөзлер ҳәм терминлер менен байыды.
Қарақалпақ тилиниц сезлик составынди рус тилинде де,
баска халықлардыц тиллеринде де бирдей қолланыла беретуғын сөзлер ҳәм терминлер пайда болды. Мысалы: партмя,
социализм, коммунизм, резолю ция, феодализм. капитализм,
идеология, диктатура, электр, философия, механика, физика, астрономия, математика, х и н и я , атом, театр,-поэма,
ф и З и -О Л О о и -Я , р С С К у О Л И К Л ^ З и р С К и о , дО К и Ъ О р
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дент, академия т. б. Булар бизиц тилимизге рус тили арқалы
ауысты.
Мамлекетлик баскарыў, сиясий ҳәм басқа да турмыс тараўлары бойынша совет дәўиринде жацадан пайда болған бир
неше сөзлер бар. Мысалы: комсонол, парторг, райком, обком, агитатор, агитпункт, сушилка, укасток т. б. Булар
да бизин тилимизге рус тилинен келип кирди ҳәм рус тилинде
қандай болса, сол мәниде ҳәм сол фонетикалық қурылысы
менен актив коллаиылып киятыр.
Солай етип, Октябрьден кейинги дәўир ишинде ҳәзирги
заман каракалпақ әдебий тилинин лексикасында дүньядағы
көпшилик халықлар тәрепинеп өзгериссиз қолланылатугын сөзлер менен терминлерди, сондай-ақ рус ҳәм басқа да совет халыклары тәрепинен пайдаланылыя киятырган сезлер менен
терминлерди өз ишине алатугын жана сөзлик топар пайда
болды. Тилимиздеги бундай сөзлер менен терминлерди советинтернационаллык сөзлер ҳәм терминлер деп атаймыз.
Рус тили аркалы қарақалпақ тилине келип кирген сөзлердин қөбинесе Европа халықлары тиллеринен екенлиги көзге
түседи. Бунын себебин, әлбетте, рус халкыныц өзинин тарийхый раўажланыўы дәўирлеринде сол халықлар менен болған
байланысынан деп түсиниўимиз керек. Тилимизде мынадай
« -1 7
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Нвропа халыкларынын тиллеринен рус тили аркалы. аўысқан
сөзлер менен терминлерди көриўге болады:
1. Грек тилинен келгсн сөзлер: философия, -хор, комедия,
трагедия, алфавит, грамматика, филология, логика, тема,
талант, кафедра, лексика, поэзия, поэма, планета, театр,
критика, лексика, климат, эпос, метр, тезис, пирамида,
диалект, синтаксис, орган. гигант т. б.
Грек тилинен кирген сөзлердин баскм кепшилиги илим ҳәм
мәденнятқа байланыслы сөзлер менен терминлерден ибарат.
2. Латын тилинен келген сөзлер: автор, аудитория. диктатура, республика, ректор, декан, студент, экзамен, гуманизм, империализм, император, капитал, экскурсия,
экспедиция, юстиция, цензура, кандидат, план. лаборатория, министр, конституция, пропорция, глобус, градус
т. б.
Латьш тили ерте заманларда көп жылларға шекем Батыста
ен көп өрис алған тил болып келгенликтен, ол турмыстыц белгили тәреплерин өз ишине алады. Мәселен, жоқарыла көрсетип өтилген мысаллардын ишинде илим тараўы бойынша да,
сиясий турмыс тараўгы бойынша да, техника бойынша да сөзлер ҳәм терминлер ушырасады.
3. Немец тили!.’ен карақалпак тилине рус тили арқалы
аўысқан сөзлер: рота, мундир, ефрейтор, штаб, фельдмаршал. солдат.■ оФииео. лагерь, орден, полиция, фартук, китель, галстук, фляга, танцы. кран, фронт, штамп, слесарь, еерстак, балет, балетмейстр, гастролъ, ракета,
штурм т. б.
Каракалпак тилиниц сөзлик составына немец тилинен кирген
сөзлердин әдеўир бөлеги урыс ислери бойынша дөреген сөзлерден ибарат. Олардыц ишинде, сондай-ак искусствоға,
өнер.ментшилик ислерине, үй-иши, кийим-кеншеклерге байланыслы сөзлер де бар.
4. Англичан тилинен алыкған сөзлер: вокзал, клуб, бойкот,
митинг, трамвай, дисяетчер, бюджет, релъс, баскетбол,
футбол, волейбол, бокс, кросс. финиш, чемпион, доллар,
танк, бифштекс, пионер, джемпер, сквер т. б.
Бмнда жәмийетлик-сиясий турмыс тараўына, сондай-ак жолқатнас ислеркне, спортка байланыслы сөзлер ушырасады.
5. Француз тилинен келген сөзлер: коммунизм, революция, депо, десант, костюм, мебель, буфет, этаж, кабинет,
капитан, сержант, артиллерия, марш, драп, пальто, салют, генерал, блиндаж. котлет. трико, фронт, атака,
батальон, аванс, репертуар, жанр, акт ёр, антракт, рагу,
министр, реформа, банк, маршрут, абонемент, баланс,
блокнот, актриса реформа, секретаръ т.б.
Француз мәдениятынын рус дворянлары ушын мода болған бир дәўирлеринде әсиресе аўкатланыўға, кийиниўге, жүристурысқа, мәдений талапларға, искусствоға байланыслы бир
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неше сөзлер рус тилине а\'ысқан. Олар рус тили арқалы
қаракалпак тилинин сөзлик составынан орын алып отыр.
6. Итальян тилинен келген сөзлер: ария, опера балерина
тенор, флейта, фортеги яно, балкон, карнаваль, кредит,
бензин т. б. Булардын көпшилиги музыкаға байланыслы сөзлерден ибарат.
7. Рус тили аркалы қаракалпак тилине испан тилинен де
сөзлер кирди. Мысалы: гшпара, серенада, томат, лимон,
карамель т. б.
8. Поляк тилинен рус тили аркалы аўыскан сөзлер: картина, полковник, полька, т. б.
Булардын барлығы да қаракалпак тилинин сөзлик составын
байытыўға себепши болған, Октябрьден кейинги дәўир ишинде рус тили арқалы келип кирген сөзлер ҳәм термннлерден
ибарат.
Рус тилинен ҳәм рус тили аркалы баска тиллерден кирген
сөзлер семантикалкк жактан улыўма алғанда рус тилиндеги
мәнисин толык сақлаўы меиен характерленеди. Мәселен,
совет—интернационаллык сөзлер менен т( рминлер каракалпақ
тилинде мәни өзгерисине ушыгамастан колланылып киятыр.
Деген менен күнделикли турмыста гейпара рус тилинен аўыскан сөзлердиқ мәнисинин пугкиллей баскаша болып жүргизилетуғын жағдаРларын да көремиз. Мәселен, шапка деген сөз
рус тилинде көбинесе малакай деген мәнини янлятяты. бипяқ
ол бизиқ тилимизде сол малақай деген мәнисинде емес, ал
русша фуражка деген сөздин .мәнксинде колланылып киятыр.
Сондай-ак подошеа деген сөз рус тилинде улт ан деген
мәнини анлатса, каракалпак тплине подош түринде аўысып,
тери деген мәнини биллиредн. Сонлыктан да екипнн биринде
басында шапкасы бар (фуражкасы бар деўдин орнына). етигиниц ултаны подош (етг.гиннн ултаны тери деўдин орнына)
дей.миз. Бул сөзлер ҳәзирги заман қарақалпақ тклине усындай өзгерген мәнисинде кабыл етилген.
Рус тилинен хәм рус тили арқалы баска тиллерден аўыскан сөзлер, Октябрьге шекемги дәмирде келип кнрген гейпара
сөзлерди есапка алмағанда, өзинин фонетикалык курылысы
менен айтылыў нормасын сақлаған түринде пайдаланылып’
киятыр. Мәселен, филология, философия, кит ель, лагерь
деген сөзлерди алып карайык. Бириншиден, бул сөзлер рус
тилинде кандай фонетикалық курылысқа ийе болса, каракалпак тилинде де сол түринде езгериссиз қолланылады, екикшиден, оларда пәт нормасы сакланған. Қаракалпак тилинде
пәт көбинесе сөздин кейинги буўынында болады. Рус тилинен
ҳәм рус тили аркалы- баска тиллерден келген сөзлер тилиыизге аўысыўы менен пәт орнын өзгертип жиберген жок.
Жокарыдағы мысалларда пәт дәслепки буўынларда да (китель
лағерь),. органғы буўынларда да (филология, философия) келип тўр.
■
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Сөз шакаплары көз карасынан алып қарағанда да рус
тилинен ҳәм рус тили аркалы баска тиллерден кирген сөзлер
тийкарынан атлыклардан ибараг. Олардьщ ишинде басқа сөз
шакабыня жататуғын сөзлер ушыраспайды. Гейпара жағдайларда сөйлеу тилинде жақсы деген мәниде первой, тийме,
кесент берме деген мәниде мешатъ етпе (мешайт етпе)
қусаған сөзлер гезлеседи. Бирак олар қаракалпак әдебий
тилинде айрыкша кеўил аўдарарлықтай характерли лексикаль;к объекглер бола алмайды.
Рус тили аркалы сөзлер менен терминлердин; аўысыўы
нәтийжесинде каракалпак тилинде айырьш суффикслёр менен
приставкалар да пайда болды. Мысалы:—и зм (социализм,
коммунизм), —ист (коммунист, ж упналист, акт ш ист),—ёр
(шахтёр, дирижер|,-ө«£р (революционер, реащ ионер)—т ор
(инсиектор, директор),—а н т —ент (консультант, огтонент)—а ц и я (консультация, агит ация),—фикаиуия (классификация электрофикация),—ант и (ант иимпералист лик).—
де (демобилизация) т. б.
Бул сүффикслер менен приставкалар карақалпак тилине
сөз деретиўши аффикслер сыпатында жеке түрде келген жок.
Олар рус тилиаркалы кирген белгилибир сез ямаса терминлер
менен бирге, солардын составында келди. Сонлықтан бундай
аффикслерди «ыгери менен бирге аУыскан сөзлердиц карамағында ғана карап, кзракалпак тилиндеги жада фирмалар ретинде баҳалауымыз керек. Олар рус тйлинде сөз дөретиўши
суффикслер сыпаткнда кеннен колланылады, ал бизде сол
суссфикслер ҳәм приставкалардын жәрдеми меиен рус тили
аркзлы ауыскан сөзлерден баска жанадан дөреген сөзлерди
табыў кыйын. Мине бул ол формалардьщ карақалпак тилиндеги түпкиликли аффикслердей активлиликке ийе емес екенлигкн көрсетеди.
Рус тилннен ҳәм рус тили арқалы басқа тиллераен аўысқан сөзлер ҳәзирги заман карақалпак әдебий тилининлексикасын байытыў менен бирге күнделикли турмыска кен қолланылыўшылығы менен де белгили. Ҳәзир олардыц көпшилиги сөзлик
фондтан да орын алып отыр. Мәселен, колхоз, совхоз, газета, врая, доктор, солдат кусаған сөзлер, бириншиден, ҳәмыеге бирдей түсиникли, екиншиден, тураклы турде актив колланыдып киятыр, үшиншиден, жана сөзлерди жасаўға уйтқы
бола алады. Олардан колхозшы, совхозлық, газетасыз, враллы, докторлық, солдатша сыяқлы сөзлер дөрей алады. Бул
рус тилинек ҳәм рус тили арқалы басқа тиллерден аўысқаи
гейпара сөзлердин карақалпақ тилине беккем турде орныққанын көрсетеди.
Солай етип, рус тили дүньядағы ен алдынғы қатардағы
ҳалык аралық тил сыпатында қаракалпак халқыныц екинши
ана тили болыўы менен бирге, миллий тиллерди байыгыўдағы
тийкарғы дерек те болып огыр.
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Рус тили тек совет халыклары тәрепинен ғана емес, а.л
дүньядағы басқа халыклар тәрепинен де үйренилмектё, рус
тилине деген сүўиўшилик күн-күннен артпакта. Сонлыктан
Советлер Союзы Коммунистлик паргиясынын Программасында
рус тилин үйрениў туўралы былай дели.неди: „Өзинин анатили менен бирге рус тилин турмыста орын алып отырған
ыктыярлы түрде үйрениў процеси унамлы әҳмийетке ийе,
өйткени бул өз-ара тәжирийбе алмасыўға ҳәм ҳәр бир миллетти ҳәм халыкты СССР дағы баска барлық халыкларзын
мәдений жетискенликлери ҳәм жер жүзилик мәденият пенен
байланыстырыўға жәрдем бередп. Рус тилн ҳакыйкатында
СССР дағы барлык халыклардын миллет аралық байланыс ҳәм
бирге ислесиўинин улыўма тили болып отыр“.
Баска тиллерден кирген сөзлердиқ қолланылыўындағы
гейпара айрықшалықлар
Биз ҳәзирги заман каракалпақ әдебий тилинин лексикасында араб тилинен, сондай ак рус тили аркалы баска халықлардын тиллеринен кирген сөзлерди көрдик. Олар турмыстын
көпшилик тараўларын өз ишине алып, ҳәзирги күнде тийисли
оры.нларында бизиц пикир алысыўдағы талабымызды қанаатландырыў ушын хызмет етип киятыр.
Ҳәр.тилдиц өзине тән спецификалык өзгешеликлери ҳәм
законлықлары болатуғынлығы мели\4. Бии тилгс қапдап да
болмасын сөз ямаса термин екинши тилден аўысқанда ол сол
тилдин ишки законларыньщ карамағына енеди, соған сәйкес
қолланылыў процесинде тийисли өзгерислерге ушырайды.
Қаракалпак тилинин де өзине тән өзгешеликлери ҳәм
ишки раўажланыў законлары бар. Баска тиллерден аўыскан
сөзлер мине усы законларға бойсыныў арқалы ғана турмыста
қолланыла алады.
Сырттан кирген сөзлердин енисип кетиўинде ҳәм түпкиликли сөзлердей түсиниклиликке ийе болыўында олардық
қашан аўысыўы менен қолланылыў активлилиги белгили
әҳмийет тутады. Мәселен, тилимизге гейпара араб ҳәм парсы
тиллеринен кирген сөзлердин аўысқанына бир неше жүз
жыллар болыўына, көптен акгив түрде қолланылып келиўине
байланыслы, олардын баска тилден келгенлиги ҳеш кандай сезилмей кеткен. Мәселен, мийнет, адам, ғәлле, дәстан,
дастурхан кусаған сөзлер. Сонық менен бирге гейпара
аффикслер де қарақалпақ тилиниқ түпкиликли аффикслериндей болып кеткён. Мәселен, парсы тилинен кирген—п а з —
х о р ҳәм араб тилинен алынған—ы й —ий кусаған аффикслер.
Ал енди рус тилинен ҳәм рус тили арқалы басқа тиллерден-аўыскан сөзлерге келсек, олардын бизин тилимизге кирғенине еле көп дәўирлердиқ өтпегенине қарамастан, гейпараларынық, алдықғы темада айтып өтилгениндей-ақ, енисип,
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чгүпкиликли сөзлер сыпагында сөзлик фондқа киргенин көреыиз.
Рус тили аркалы кирген сөзлер улыўма алғанда өзинин
рус тилиндеги айрыклгалығын сақлаган уалында қолланылып
киятыр. Мәселен, пәттин орнына байланыслы бирвнши
ҳәм екинши позиииядағы даўыслы сеслердин айтылыў нормасы, сондай-ақ белгили орынларда гейпара даўыссызлардын
бир-бирине алмасып айтылыўы (солдит-салдат, кошсомолНамсамол, клуб-қлуп, колкоз-калхос т. б.).
Карақалпақ тилинде сөз морфологиялық жақтан өзгергенде
оған белгили бир аффикслер жалғанады. Аффикслер көбинесе оныц акызғы бууынынын жуўан-жинишкелигине, даўыслы
ямаса даўыссызга питиўине, ақыргы даўыссыздын үнли-үнсизлигине қарай түрли вариантларда келе береди. Мысалы:
дуўтарды, ескекти, тырнаны, кемени, т. б.
Рус тили арқалы кирген сөзлер де айтылыўына карай
усылайынша өзгереди. Мысалы: капитанныц, офицердиц,
шахматқа, рудадан, коммунистлерше, социалистлик т. б.
Рус тилинде морфологиялык жақтан қандай жағдайда да
өзгеристи қабыд етпейгуғын сөзлер бар. Мәселен, пальто,
депо, бюро, метро, кофе, купе қусаған сөзлерге ҳешкандай
суффикслер ямаса жалгаўлар жалғанбайды. Ал енди усы сөзлер рус тили аркалы каракалпақ тилинин сөзлик составына
кирген с ө з л е р д с и ссапланады. Олср да тийисги ор ы н л яп ы н л а морфологиялық жақтан өзгере береди. Мысалы: палътомды,
пол< тоны, бюооға, метродан, кофени, купеде т. б.
Рус тилинед ҳәм рус тили арқалы басқа тиллерден аўыскан
сөзлерге карақалпақша аффикслердин қосылыўы арқалы карақалпақ тилинин спецификалык айрыкшалығына байланыслы
көпшилик жагдайда ондағы пәттин орын аўмасыўын көриўге
болады. Мәселен, коммунистлерше, революциялық, экономиканынт. б. Солай да бундай жағдайдада дэслепки пәтбурынғыға қарағанда жумсарьщқырап еки пәтли буўын пайда болады,
алдықғысы кейингиге қараганда ҳәлсиз болып келеди. Ал олар
аффикссиз қолланылғанда рус тилиндеги пәт орнын сақлап ;
қалады.
Солай етип, сырттан кирген сөзлер .қарақалпақ тилинин
ишки раўажланыў законларына байланыслы қолланылыўында
фонетикалық ҳәм морфологиялық жақтан усындай айрықшалықларга ийе.
Лексикалық калькалар.
Тилимизде екинши бир тилдеги айырым сөзлерди туўрадан-туўра аўдарыў аркалы дөреген сөзлер де бар; Мәселен,
трудодень, красное знамя, наглядное пособие, рукопись,
похвалъный лист кусаған сөзлер рус тилинен аўдарылып,
мийнет күн, қызыл байрақ, көрсетпела қурал, қолжазба,
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мақтаў қағаз түринде қарақалпақ тилине аўысты. Аўдарыў
процесинде олардьщ мәниси ҳәм курылысы дерлик сакланды. Мине усындай жол менен пайда болған сөзлерди ҳәм сөз
дизбеклерин калькалар деп атаймыз. Ал бир тилден екинши
тилге сөз аўысыўынын, бул усылын калька усылы деимиз.
Калька сөзлеринин басқа сөзлерден айырмашылығы .бар.
Басқа тилдеги кәлеген сөздин аўдармасы калька болабермей*
ди. Мәселен, рус тидиндеги человек, бумага деген сөзлерди
адам, қағаз деп аўдарыўдан калька сөзлери келип шықпайды.
Адам, қағаз деген сөзлер тилимизде бурыннан бар, ол сөз.лер анлататуғын түсиниклер де карақалпақ тили ушын жана
түсиниклер емес. Ал мийнет күн, қызыл байрақ, қолж азба,
көрсетпели қурал, мақтаў қағаз қусаган сөзлердин айырым
компонентлери*тилимизде бурыннан бар болғаны менен, олар
анлататуғын мәни каракалпак тили ушын рус тили аркалы
кирген жана мәниден ибарат. Рус тилиндеги сөзлерди тилде
бар сөзлердин жәрдеми менен аўдарыў аркалы сөзлик составымызға калькалык таза сөз ҳәм сөз дизбеги кирип отыр.
Каракалпақ тилинде калька усылы арқалы пайда болған
сөзлердин топары оғада көп. Олар тийкарынан алғамда рус
тилиндеги сөзлерди калькаластырыў нәтийжесинде Цдөреген.
Калька уч-Ы^хЫНЫп оЗИ
г^сг^ЗКН.гпЗК *И.лИг./д,с Г.С.З у,с хИу лгИН
жана усылы болып есапланады.
Карақалпакстанда Совет власты орнаўы менен халықтыц
турмыеында эк оном икалы к,
м еаении жакган улл ы -улл ы
өзгерислер пайда болды, жақа мәкемелер, шөлкемлер дүзилди, мийнетти шөлкемлестириу .ҳәм оғак көз карас түп-тамырынан өзгерди, совет адамларына мәдений жактан хыз.мет
көрсетиўдин өриси кенейди т. б. Мине усындай өзгерислерге
байланыслы гейпара сөзлер менен сәз днзбеклери рус тилиндеги сәйкес сөзлер менен сәз дизбеклерин аўдарыў нәгийжесинде келип шықты.
Аўдарыў исиниц еле бир қәлипке түспеген, калька усылыныц қарақалпак тилинде белгили усыл регинде жетилиспеген дәўиринде карақалпақ тилинде ҳәттеки гейпара советинтернационал сөзлерди де аўдарыў жағдайлары ушырасып
келди. Мәселен, физкульт ура—дене тәрбия, дене шынықтырыў, актив—белсенди, инщ иат ива—жедел, револю ция—
аўдарыспақ т. б. Ҳәзир калька усылы белгили нормаға түсип
отыр.
,
Карақалпақ тилинде калька жолы менен бир сөзден туратуғын да, бир неше сезлерднқ дизбегинен туратугын да.атамалардын аўысыуын көриўге болады. Мысалы: дополнение-

1

П £> п

1

А £> м

сөз шақаплары, Герой Социалистшеского Труда-С оциал и с т л и к . Мийнет Қахарманы, искусственный спутник
Зем ли—Ж ердиц жасалма жолдасы, Коммунистияеская
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парт ия Советского Союза—Советлер Союзыныц Коммунист лик партиясы т. б.
Гейпара сөз дизбеклеринде совет интернационаллық сөзлер ушырасады. Ондай жағдайда олар айырым гра.мматикалық
өзгерислерге ушырап,-аўдарыўсыз қоллаиыла береди.- Мысалы:
классоеая борьба—класслық гүрес, экзаменационный бил.ет—
экзамен билети т. б. Бундай сөз дизбеклерин де калька
усылы арқалы пайда болған сөз дизбеклери деўге болады.
Калька усылы аркалы тилимиздеги сезлердин қолланылыу
өриси кенейип отырады, сөз дизбеклеринин көплеген жана
түрлери пайда болады. Мысалы: әдебият кешеси, ха лы қ
билимлендириў бөлими, социалистлик реализм методьс,
жазба жумыс, оқыў бөлими т. б. Бундай с^өзлер тилимиздеги басқа сөзлердей-ак күнделикли турмысқа колланыла
береди.
Сыртган кирген сөзлерге қатнас ҳақкында
Қайс-ы тилди алып карасан да, бнын сөзлик составынын раўажланыўындағы тийкарғы дереклердин бири сыпатында сырттан сөзлердин ҳәм терминлердин аўысыўы көзге туседи. Сол
аркалы тилдин лексикасы бурынғы ҳалына карағанда көлеми
жағынан кенейип отыралы. Сонлыктан да бул усыл оғада үлкен әҳмийетке ийе.
Рәйпзрв жзғдзйлзр дз зйырым ссбәплбр мәнсн сырт сөзлерди кереги болмаса да қолланылыўшылық ушырасып қалады. Бундай сөзлерди тилге ендириўге урыныўшылык карақалпак халқынын турмысында ислам дининин үстемлик сүрген
дәўиринде болды. Бул ўакытларда динди таратыўшы руханийлер араб тили алдында бас ийип, диний китаплар арқалы үйренген гейпара сөзлерин тилге киргизди. Мәселен, цалмс,
ж әҳил қусаған сөзлер сол молла-ийшанлар тәрепинен ендирилип, жакынга шекем колланылып келди. Каракалпақ тилинде
бул сөзлердин түпкиликли эквивалентлери бар, қалыс сөзи
ешейин деген сөздин, жәҳил-сада, ацқаў сөзлеринин мәнисине туўра келеди. Соган караыастан олар усы түпкиликли
сөзлер менен бир катарда, кереги болмаса да, жәмийетте жасаўшы айырым диний катламдағы адамлардын лексикасында
көбирек ушырасатуғын сөзлер сыпатында пайдаланылды.
'
Тилде керек емес сөзлерди талаптан тыс пайдаланыўга
урыныўшылық, ана тилинин мүмкиншиликлерин пксент етпеў,шилик тил шатаслыгына алып келеди. Сонлықтан да В. И.
Ленин рус тилинин тазалығын саклаў, кереги болмаған айырым шет тил сөзлеркн колланбаў туўралы мынадай деп жазған еди: „Биз рус тилин бузып баратырмыз. Шет тил сөзлерин
кереги болмаса да қоллана беремиз. Оларды надурыс қолла88
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намыз. Нелочеты, недостатки ямаса пробелы деген сөзлер
турғанда „дефекты* деўдин неге кереги бар?’.
Бул жердеги недояеты, недостатки, пробелы деген сөзлер р.ус тилинде бурыннан колланылып киятырган, ҳәммеге
бирдей түсиникли сөзлер. Соган карамастан усы сөзлердин
ыәнисине туўра келетуғын дефекты деген шет тил сөзи қолланылып та келген. Сонльщтан да В. И. Ленин усындай зәрүрлиги жок сөзлерди колланыўдын орнына сол мәнидеги тилде
бар сөзлерден пайдаланыўды кэрсетеди.
Карақалпак тили руханийлар тилинде мода болған апырым
.сөзлер менен гүресте женип шьткты. Ҳәзир олар турмыстан
шыгып калып отыр. Солай етип, каракалпақ тили диншиллер
тәрепинен енгизилген керексиз сөзлерден тазартылды ҳәм еркин рауажланыўдын ҳакыйқат жолына түсти.
. Октябрьдин женисинен кейин қаракалпақ тилине рус тилинен ҳзм . рус тили аркалы баска тиллерден сөзлер менен
терминлерлин аўысыўьшын раўажланыў дәўири басланды,
совет-интернанионаллык терминлердин мугдары көбейди. Мине сол ўақытларда гейпара түсинбеўшиликлердин, тәжирий.бесизликтин ҳәм совет-интернанионал терминлердин р)?с тилинен солайынша айырым адамлардын аўыса бериўин қәлемеўшилигинин салдарынан оларды тилде бар сөзлер менен
аўдарыў, егер тил байлыгы тарлык кылса, басқа тилден пайдаланыў, сондай-ак баскаша атаү кмсаған жяғляйляп бл.лды.
Мысалы: коллектив-жәбди, агитация-үшт, пропаганда-нәсият, революция-аўдарыспақ, план-жойбар, велосипед-шайтан арба, паровоз, поезд-от арба, самолёт-аэроплан,-ҳаўа
кеме, цирк-ат ойыны т. б.
Рус тилинен ҳәм рус тили аркалы кирген айырым сөзлерди
усылайынша пайдаланыў халық турмысында бираз ўақытқа
шекем даўам етип келди. Каракалпақ жазба әдебий тилинин
нормалары кәлиплесиўи ҳәм раўажланыўы, совет-интернационаллык' терминологиянын пайда болыўы ҳәм нормалласыўы, рус ҳәм рус тили аркялы кирген сезлер менен терминлердин карақалпак тилиндеги зәрүрлиги ҳәм кен колланылыўы
нәтийжесинде олардын аўысыўы нормага түсти. Биз жоқарыда
мысал ретинде көрсетип өткен жәбди, үгит, нәсият, аўдарыспақ, жойбар, шайтан арба, ҳаўа кеме, от арба, ат
ойыны қусаған сөзлер ҳәзир сол рус тилиндеги формасында
-қолланылатугын болды. Олар совет-интернационаллық сөзлер
■сыпатында карақалпак тилинин лексикасынан орын алды.
: .г Ҳәзирги заман қарақалпақ тили СССР дағы баска да туўыскан халықлардыц тиллериндей-ак ленинлик миллет сиясаты
тийкарында уллы рус тили менен беккем байланыста раўажданып киятыр ҳәм раўажлана береди.
!) В. И. Ленин, соч.. Т. 30, стр. 274.
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ҚОЛЛАНЫЛЫЎ ӨРИСИ БОЙЫНША ҲӘЗИРГИ ЗАМАН
ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИ ЛЕКСИКАСЫ.
Улыўма қолланылыўшы ҳәм диалектлик лексика.
Тилимизде өзинин қолланылыў өриси жағынан ҳәрқандай
шеклениўшилик дегенди билмейгуғын сөзлердин топары бар.
Олар сезл.ик составтық тийкарғы басым көншилигин қурайды,
барлыҲ- стиль тараўында аўызеки түрде де, жазба түрде де
қолланыла береди. Мысалы: ктап, қағаз, ай, күн, ммйнет,
аўқат, балық, пахта, мал, сүт, нан, ақ, қара, қызыл, к'өк,
жыллы, өткир, жоқары, төмен, бүгин, тез, бул, усы, сол,
сен, ол, қайда, қашан, еки, бес, жүз, мыц, барыў, келиў,
отырыў, ислеў, оқыў, дем алыў т. б.
Каракалпак тилинде сөйлеўши ҳәр бир адам өзинин қандай
қәнигеликке ийе екенлигине қарамастаз бул сөзлерден күнделикли т.урмысында қәлеген орында пайдалана береди. Сонлыктак бундай сөзлер онын жеке лексикасында белгили орынды ийелейди.
Әдебий тилдин кайсы стиль тараўында болса да кеннен
қолланыла берегуғын, каракалпак тилинде сөйлеўши барлық
адам ушын ортак усындай сөзлердин топарын улыўма қолланыўшы лексика деп атаймыз.
Улыўма колланыўшы лексикаға киретуғын сөзлер жалпы
белгилиликке ийе болып келиў менен бирге ен тийкарғы түсиниклердин, предметлердин ҳәм кубылыслардын агамаларын
көрсететуғын әпиўайы сөзлерден есапланады. Олардын улыўма
қолланылыўшылык қәсийети де мине усыған байланыслы.
Улыўма колланылыўшы лексика тилимиздеги ҳәр қандай
стилистикалык элементлерди аныклаўда үлкен әҳмийетке ийе.
Мәселен, ағым, басым, тезлик, планета, эпитет, фонема
кусаған сөзлерди улыўма колланылыўшы сөзлердин өриси
менен салыстырыў арқалы илимнин белгили бир тараўларында
ғана пайдаланылатуғын терминлер деп аныклаўға болады. Бундай терминлер тек илимий стильдин қара^мағында I ана активлиликке ийе, ал әдебий тилдин басқа шақапларында колланылмайды.
Ҳәзирги заман қарақалпақ тилинин сөзлик составындағы
гейпара сөзлер бирде әпиўайы сөз мәнисинде келсе, бир де
термин сыпатында да колланыла береди. Мысалы: қысыў, басым, т езлик, шығарма, тецеў т. б. Бундай жағдайда сөзлердин термин түриндеги мәниси емес, ал дәслепки күнделикли
турмыста кен қолланылатуғын әпиўайы мәниси ғана улыўма
қолланылыўшы лексикаға келип қосылады.
Терминлер менен улыўма қолланылыўшы лексика арасында
ҳеш кандай байланыс жоқ деп қараўға да болмайды. Илим
ҳәм техника тараўында ушырасатуғын анаў я мынаў термин
өзиниц активлилигине қарай улыўма қолланылыўшылық қә90
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сийетине де ийе болыа кетеди. Мәселен, трактор, автобус,
телефон, партия, экскаватор, ракета кусаған термин сәзлер ҳәзирги кунде улыўма қолланылыўшы сәзлер дәрежесине
көгерилип огыр.
Улыўма колланылыўшы лексика барлык ўақытга кенейип,
раўажланьш отырады. Халыктық эконэмикалық, мәдений ҳәм
сиясий турмысыныц өсиўи ҳәм раўажланыўына байланыслы сөзлик состав та кенейеди ҳәм байыйды. Айырым жана сөзлер
пайда болады, сөз мәнилери кенейип барады ҳәм олардыц
қолланылыў активлилиги артады. Усыған сәйкес улыума колланылыўшы сөзлердиц топары көбейе береди. Мәселён, соцғы
дәўирде пайда болган миннетлеме, баслама, өндирис, колх о з, совхо <, сайлаў қусаған жаца мәнили сөзлер тилимиздеги
улыўма қолланылыушы =сөзлерди байытыўға себепши болды.
Улыўма қолланылыўшы лексика менен бпр «қ-.тарда карақалпақ тилинин сөзлик составында диатектлик харакгерге ийе
болған сөзлерди де көриўге болады. Олар белгили бир территория тараўында ғана қолланылады ҳәм' сол территорияда
жасаўшы адамлар ушын хызмет етеди.
Карақалпақ тилинде еки диалекттиц болыўына байланыслы
(арқа-шығыс ҳәм туслик-батыс) сол диалектлерди қурайтуғын
районларға тән ҳәзирги күнде гейиара айырмашылықлар өмир
сурип киятыр. мәселен, арқа-шығыс диалектинин гейпара районларында шалбар деген сөз сым. глкг.р.ўпа деген сез сазац,
-сора-бозац, түте-дығыр, круж ка-шэлмек, бирот ала-гүлли
(гүллийин)' шелек-шекер болып айтылады. Ал түслик-батыс
ҳәм арқа шығыс диалектлеринин гейпара районларында көл
деген сөз изейкеш, ет деген сөз гөш деп жүргизиледи. Бул
мысаллардағы шалбар, сексеўил, сора, түте, көл, ет,
кружка, биротала, шелек деген сөзлер әдебий тилдин лексикалық элементлери ретинде актив қолланылып киятыр. Ал
сым, сазак, бозац, дығыр, изейкёш, геш, шөлмек, гулли (гүллийин), шекер кусаған сөзлер болса тилимиздеги диалектлик
лексиканы курайды.
■
Диалектлик лексиканы курайтуғын сөзлердиц өзлери де
көпшиликке таныслылык дәрежесиниц жағдайына қарағанда
бирдей емес. Олардын гейпарал йрын ҳәтгөки әдеоий тилимиздә
қолланылып жүрген вариантынын синоними сыпатында олардын изин барып, соныц дөгеоегинде киятыр деуге де болады.
Мысалы бозсщ, гөш, дығыр кусаған сөзлер күнделикли турмысга коллацылыўы жағынан бираз активлиликке ийе. Солай
да оларды өзлериниц диалектлик шенберинен шығып, әдебий
тилдиц караўына биротала енген сөзлер деп қарай койыўға
болмас. Кешеги күнге шекем бирде сарқым, бирде шөлмек
болып айтылып келген еки сәздин де рус тили аркалы кружка деген сөздиц карақалпақ тилиниц сөзлик составына аўысып, жийи қолланыдыўына байланыслы кем-кем активлилигин
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жойьтлтып, гейпара жергиликли диалектлерде ғана ушырасатуғын сөзлер катарына кирип баратырғанын көриўге болады.
Диалектлик лексиканы курайтуғын сөзлердин көпшилиги
каракалпак тилинин еки диалекти арасында үлкен бир кыйыншылықты туўдыратушын шатаслыктын болмаўы себепли улыўма алғанда аз да болса кепшиликке таныс сөзлерден ибарат
екенлигин байкаймыз. Мәселен, гөш, дығыр, бозац кусаған
сезлер Каракалпакстаннын барлык районларында да актив
қолланылмаған менен де таныс, бирде болмаса бирде еситилип жүрген сөзлерден есапланады. Г.олай да олар арасында
диалектлердин биреўине ғана тән, ал екиншисинде ҳеш қандай тапыс емес сөзлерди де ушыратыўга болады. Мәселенг
ҳәзирги Әмуләрья районы территориясында жасайтуғын карақалпаклар изейкеш деген сөзди гейде көл деген мәниде де
қолланады, бирак оньщ бундай мәниеи арқа районлар ушын
ҳеш кандай белгилиликке ийе емес. Бул еки диалектти қурайтуғын районлардын биринде болмаса биринде баскалары
ушын таныс емес айырым диалектлик характердеги сөзлердид
бар екенлигин көрсетеди.
Әдебий тилдин лексикасына кирмейтуғын, бир тилде сөйлеўши халыктын белгили 'бир территориясында ғана ушырасатуғын сөзлерди диалектлик лексика деп атаймыз.
Әдебий тил менен диалектлер арасында байланыс бар. Ол
байланыс кобйпесе гсйпара диалектл” ^ хяпактерге ийе болған
сөзлердин колланылыў активлилигинин артыўы менен улыўма
халықлык сапаны бойына синирип, әдебий тилди лексикалық
жақтан байытыўга себепши болыўында көринеди.
Каракалпақ тилинин диалектлери арасында басқа тиллердин диалектлерикдей, мәселен, рус, өзбек тиллериндегидей
күшли лексикалык айырмашылықларды көрмеймиз. Диалектлик лексиканы курайтуғын сөзлердин топғры рус, өзбек тиллериндегидей кен емес. Ҳәзирги күнде каракалпак халқынын
турмысындағы экономикалық ҳәм мәдений өзгерислердин ҳәўиж алыўына, баспа сөз ҳәм радионын есиўине, оныц ҳәр бир
адамньш турмыс талабына ениўине байланыслы диалектлер
арасындағы айырмашылыклардын шегарасы бурынғыдан да
бетер өширилип, ортақласып баратыр, әдебий тилдин ҳәзирги
күндеги раўажланыўынын барысы жергиликли диалектлер
арасындағы айырмашылықты кем-кем сапластырыўға қарай
бағыт алыўда.
.
Профессионаллык лексика,
Тилимизде белгили бир кәсипке байланыслы, сол кәсипте
ислеўши адамлардын лексикасына тән, олардын күнделикли
бир-бири менен сөйлесиўинде предметтин, ҳәрекеттин атамасы
сыпатында колланылатуғын сөзлер менен сөз дизбеклери бар.
Мәселен, балыкшылык кәсибине байланыслы балықшылар. ара92
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сында мынадай сөзлер менен сөз дизбеклери қолланылады;
ийнелик (аўдын жыртылған жерин жамаў ушын ағаштан исленген тебен), жер қараў (балық бар жерлерди излеў, разведка жасаў, балыклы жерлерди табыў), гарбол (кишкене
ғана мөнке балық), вагон (нәрегенин аўзы), цыйратппа (балық шаншатуғын шанышқы), салий (балық жуўатуғын ыдыс),
ҳара қус (қайыктыц басы), тписли (сыла), билезиклик (балықтын қуйрығы), үйезлеў (оглаў, балыклардын отлап жүриўи) т. б; курылыс ислеринде де усы кәсипке байланыслы
отпызлық (калықлығы 30 миллиметрлик келетуғын тахта),
цырықлық (қалынлығы 40 миллиметрлик тахта), ели ўли к (қалыцлығы 50 миллиметрлик тахта), шайтан (қапыны ямаса
терезени курғанда онын тен я кыйсық турғанлығын анықлайтуғын тексериўши курал) кусаған сөзлер жийи ушырасады;
дийқаншылыққа байланыслы егиў деген сөздийканлар тилинде
жасирыў, т аслаў\ суўғарыў деген сөз қаралаў болып та
айтыла береди.
Усындай белгили бир кәсип дөгерегинде ғана қолланылатуғын сөзлер профессионаллық сөзлер деп аташды. Белгили
бир кәсипке байланыслы қолланылатуғын элеватор, секол, резек, трюм, автокормушка, автопоилка қусаған атамалар да
бар. Буларды профессионаллық сезлер қатарына жатқарыўға
болмайды, өйткени олар өндирислик техникалық конкрет түсиниклерди анлататуғын профессионаллық терминлер болып
есапланады.
Профессионаллық сөзлерди профессионаллық терминлерден
ажыратыўға биз . олардын күнделикли турмыста қолланылып
жүрген сөзлер менен сез дизбеклеринин белгили бир кәсип
пенен шуғылланыўшы адамлардын тилиндеги сынарлары бола
алатуғынына итибар бериўимнз керек. Мәселен, жам, кодеггр
деген сөзлерди алып карайык. Пахташылық пенен шуғылланыўшы адамлар улыўма қолланылыўшы ой деген сөздин орнына.гейде жам деген сөзди пайдаланады. Ал қурылыс ислеринде ылай деген сөздин орнына гейде кодегер деген сөз
қолланылады. Усы кәсипте ислеўши адамлар арасында жамға
тартыў (машинаны ойға тартыў мәнисинде), кодегерлеў (суў
салып ылайлаў), кодегерлеп атыў (ылайлап атыў мәнисинде)
қусаған сөз ҳәм сөз дизбеклери екинин биринде ушырасады.
Мине усындай күнделикли турмыста әдебий тилимизде қолланыла беретуғын сөзлердин айырым кәсип адамларынын тилиндеги сынарлары ретинде қолланыла алатуғын сөзлер ҳакыйқаг мәнидеги профессионаллык сөзлер болып есапланады.
Ал профессионаллық терминлер болса ондай характерге ийе
емес. Олар белгили бир профессияға байланыслы түсиниктйд
ҳеш қандай сөз бенен аўмастырыўға болмайтуғын атамасынан
ибарат. Мысалы: яизель, скрепер, сипарат, рацион, сабыў,
жақбай, грузилка т. б.
Профессионаллық сөзлер сыргтан қарағанда диәлектлик
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лексикаға уксастай болып көринеди. Бирақ олар- бир-биринен
түп-та.\!ырынан өзгеше. Диалектлик сөзлер белгили бир территорияға ғана тән, ал профессионаллык лексика болса айырым территория менен шекленбейди, барлык орынларда да
ушыраса береди ҳәм жеке кәсиплер арасындағы айрыкшалыкты көрсетеди.
ПроЬессионаллық сөзлер айырым профессияға байланыслы
болғанлыктан олар сол кәсипте ислеўши адамлар тилинде
жийирек колланылады да, ал басқа кәсиптеги адамлар ушын
ондай характерге ийе болып келмейди Ҳәттеки олардын көпшил.иги екинши кәсип қарамағында түсиниксиз.
■
Аламлардын дүньяны таныў, онын таныс емес сырларын
ашыў ҳәм мийнет етиў проиесинин раўажланыўына байланыслы ҳәзирги күндетурмыста түрли профессияны көриўге болады. Усыған сәйкес карақалпақ тилиниц профессионаллық
лекс-касы да сонғы дәўирде әдеўир кенейип отыр. Олардын
гейпаралары профессионаллық шеклениўшиликтен шығып,
жийи колланылып киятыо.
Профес-. ионализмлер әдебий шығармаларда да шайдаланылады. Бул арқалы жазыУшы өз шығармасында сүўретлениўши
геройлардын кәсибине байланыслы болған турмыстын айырым тәоеплерин сүўретлеўге ерисиў мүмкин. Мысалы:
.
1) А лған балықларын белиндеги ж өргем жибине байлап н р н ш р ш р к р - м. квп. бп.пм.к. ш.п.нш.а.ды. ГА. Бегимов,- „Балыкшынын қызы ).
2< Биреўлер гум п и лд ек урып, суўды шуўылдап \ыть жатпса, екиншилери музды ағаш, пенен сабалайды (Ө. Айжанов,
„Аоал кушағыкда").
3. Ҳәммениц қолн қыймылдап атырған соц, кемпир де
қарап отырыўдыц есабын таппай, складтан 10—15 кило
жип алып, и й н е ли к салы п отырғанына жылынан асты
(К. Султанов, „АкдәрьяП.
Бул мысаллардағы жөргем, гүмпилдек, ийнелик салыў
деген сөзлер профессионаллык лексикаға жататуғын сөзлерден ибарят. Олардын әлебий шыгармаларда усы орынлардағы
колланылыўында реаль сүўретлениўшиликтен баска ҳеш нәрсе
сезилип турған жоқ. Солай да көркем шығарма тек бир кәнигелпкке ғана каратылмастан, улыўма көпшилик ушын дөретилетуғын болғанлықтан профессионализмлердиц орынсыз қолланылмаўы кере^. Бул нәрсе окыўшынық әдебий шығарманы
анық түсинип оқыўына себепши болады.
■
Терминологиялық лексика.
Каракалпақ тилинин сөзлик составында белгили орынды
ийелейтуғын лексикалық қатламлардын бир топары терминлер
болып есапланады. Олар илимий ямаса техникалық арнаўлы
түсиниклерди анлататуғын жеке мәнили сөзлерден ибарат-.
Бундай сөзлер қарақалпақ тилиниқ лексикасында тийкарынан
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алғанда сонғы дәўирде ғана раўажланды. Халыктық экономикалық, сиясий ҳәм мәдений тур.мыс дәрежеси тез пәт пеиен
өсти, илим ҳәм техника, әдебият ҳәм искусство раўажланды.
Булардын барлығы да совет дәўиринин жемиси болды. Усыған
байланыслы турмыс-тыц айырым тараўларында арнаулы түрде
қолланылатуғын терминология жүзеге келди.
Ҳәр қандай илим ҳәм техникз, санаат ҳәм аўыл хожалығы, сондай-ак басқа да турмыс тараўлары өзинин арнаўлы
терминлерине ийе. Буны төмендеги мысаллардан көриўге болады:
а) Лингвистикалық терминлер: баслаўыш, баянлаўыш,
сөзлик, сөзлик состае, семантика, лексика, суффикс, аффикс, фонетика, морфология, синтаксис, грамматика, префикс, ж алғаў, фонема, диалект, сингармонизм т б
б) Әдебият терминлери: персонаж, тема, комедия, новелла, повесть, гүрриц, поэма, фольклор, рифма.ритм, эпитет, тецеў, образ, компощ ция, ст-иль, антытеза т. б.
в) Сиясий ҳәм философиялык терминлер: идеология, революция, социализм, коммунизм, класс, класслық гүрес,
диктатура, пролетариат, феодализм, капитализм, империализм. материализм, коммюнике, нота, манифест, декларация т. б.
г) Физикалык терминлер: тезлик, қысыў, механика, атом,
нурланыў, тартыў күш.ы. япектрон, кейтрои, акустипи,
ж ыллылық, ток, өзгермели ток, турақлы ток, траектория, протон, амплитуда т. б.
д) Химиялық терминлер: реакция, фосфорит, селитра,
аппатит, глаубр, окислениў, полимер, анализ, синтез, суперфосфат, фосфор, калий, кислота. газ.
е) Биологиялык терминлер: гистология, гнатомия, физиология, систематика, зоология, ботаника, сабыў, шацланыў, вегетация, ассимиляция, диссимиляция, тозацланыў,
ҳасылландырыў, шағылыстырыў. омыртқалылар, эпиўайылар, кемириўшилер, сүт емиўшилер, тикен жапырақлылар т. б.
ж) Медиииналық терминлер: терапевт, терапия, хирургия, онкология, гинекология, стрептоцид. ленициллин, формокология, аитека, тсрмо- етр, гипертония, қурөзек, аспирин, стрептомицин, пинцет, операция, вакцина, фелъдшер т. б.
з) Мәмлекетлик баскарыў ҳәм ис қағазлары теруинлери:
депутат, палат а, сессия, пленум, бюро, -'конференция,
съезд, слёт, указ, қарар, т алқы лаў, буйрық, резолюция,
тастыйықлаў, миннетлеме, штат т. б.
и) Өндирислик-техникалық терминлер: скрепер, бульдозер, дизель, экскаватор, бункер, номбайн, сеялка т. б.
к) Урыс иелери терминлери: атана, грсмата, батальон,
дивизия, рота, взвод, генерал, лейтенант, каиитан, стар95
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шина, арт иллерня, иулемет, танк, миномет, мина, кавалерия, гаубица, залп, десант, разведяик т„ б.
л)
Спорт ислери бойынша терминлер: теннис, гимнастика, атлетика, дәрўазаман, тайм, ҳүжимши, қорғаўш и,
мастер, гроссмейстр, шахмат, ринг, аўт, нокаут т. б.
Бул мыссаллар ҳәзирги заман қарақалпақ әдебий тилинин
сөзлик составындағы барлық терминлерди өз ишине ала алмайды. Терминлер тилимизде оғада көп. Ҳәр бир илим ямаса
техника тараўында бар терминлеряин өзинен айырым-айырым
бир неше терминологиялық сөзликлерднн пайда болыўьқмүмкин. Мине бул нәрсе совет дәўиринде өрис алған қарақалпақ
тили терминологиясынын . ҳәзир айта қаларлықтай дәрежеде
байығанлығын көрсетеди.
Биз айырым илим ҳәм техника, санаат ҳәм аўыл хожалығы, сондай-ақ басқа да турмыс тараўлары өзиниқ арнаўлы
терминлерине ийе деген едик. Бул ҳақыйқатында да солай.
Бирақ гейпара жағдайлараа айырым терминлердин еки ямаса
оннан да көп тараўда да колланыла беретуғын жағдайлары
ушырасып отырады. Мәселен, ассимиляция, диссимиляция,
морфология кусаған терминлер тил билиминде де, биология
илиминде де қолланылады. Бул терминлердиц тил билимин-.
деги мәниси биология илиминдеги мәниси менен сәйкес келмейди. Сонлықтан бундай формалық уксаслықты терминологияпякы омонимиялык қубылыс деп агаўға болады..
. ■
Жокарыда белгили бир группалар дөгерегинде мысал ретинде керсетип өткен терминлердиқ көпшилиги турмыста актив қолланылып киятыр. Мәселен, физика, химия, грамматика, .ботаника, зоология, социализм, коммунизм қусаған
терминлер совет адамына өзинин мектептеги дәўиринен баслап-ақ таныс. Олардын глаубр, электрон, нейтрон, семант ика қусағад айырымлары ғана ҳәр адамнын жеке лексикасынан табыла бермейди, өйткени бундай терминлер өзлери
пайда болған илим тараўы менен таныслыкты талап етеди., .
Тилимиздеги гейпара партия, съезд, депутат, коммунизм,
врая, доктор кусаган терминлер өзлериниц актив қолланылыўы
жагынан алып қараганда. ҳәгтеки улыўма колланылыўшы сөзлер менен бирдей. Өйткени бундай терминлер тек белгили бир
илим я техника тараўына ғана емес, ал бизин күнделикля
турмысымызға тән сөзлерден ибарат. Мәселен, мына бир куплет қосыктан-ақ партия деген сөздин өзинин терминлик мәнисин пүткиллей жойылтып, улыўма қолланылыўшы сөз болып кеткенлигин көриўге болады:
.
Қубласы Халқабад, арқасы Тахта,
Тергени ақ алтын, еккени пахта.
П арт ия қай иске шақырған ўақта,
Бэрҳәма буўыўлы бели Чимбайдыц.
(И. Юсупов, „Чимбайдын1).
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Ямаса мына мысалды алып қарайык:
/Кумсшияз аға жумыстан, кеите үйине келсе, радио
сөйлеп тур екен (Ә. Тәжимуратов, „Саркоилы батыр“ ).
Бул жердеги радио деген сөз де айырым илим тарауына
тән термин ғана емес, ал ҳәммеге бирдей тусиникли акгив
колланылатуғын сөз.
Терминлер мәниси жағынан дәл ҳәм турмыс реальлығы
тийкарынла көпшилик тәрепинен улыўма кабыл етиледи. Сонльщтан олардыц мәнисиниц бурмаланыўы барлық жағдайда да
орынсызлыкқа алып келеди. Мәселен, коммунизм деген терминнин тилдеги реаль мәниси өндирис қуралларына бирденбир улыўма халықлық меншнк орнатылған, жәмнйеттиц барлық ағзаларына толык социаллық тенлик берилген, адамлардыц ҳәр тәреплеме раўажланыўы менен бирге мудамы өсип
баратырған илим ҳәм техника тийкарында әндириўши күшлери
де өсип баратырғак, жәмийетлик байлыклардын барлык дереклери толып —тасып атырған ҳәм „ҳәр кимнен—-укыбына қарай,
ҳәр кимге—-талабына қарай“ деген уллы принцип әмелге асырылатуғын классыз жәмийетлик строй дегенди ацлатыўдан
ибарат. Бирақ буржуазия идеологлары өлип баратырған капитализмди корғап калыў мақсетннде коммунизмниц тийкарғы
мәнисин билкастан терсине түсинип, бурмалап жур. Олар коммунизмди шын мәнисинен терсине бурмалаў арқалы марксизмленинизм идеяларына карсы шығып, мийнеткеш халыкты алП П Ч Л Т/ТТТТ Т (қ А ТТО ПТ Т
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капиталистлердин бундай бурмалаўшылық ҳәм алдаўшылық
сиясаты былайынша көрсетиледи:
„Империалистлик реакция коммунизмди ҳәм оныц ийгиликли идеяларын қа.ралаўға, капитализмди корғаўға урынып,
массаға идеологиялық тәсир жасаўдыц барлык куралларын
мобилизациялап отыр. Империализмнин бас идеялық-сиясий
қуралы антикоммунизм болып табылады. Онын тийкарғы мазмуны социалистлик стройға өсек тағыўдан, коммунистлик партиялардын сиясаты менен мақсетлерин, марксизм-ленинизм
тәлийматын бурмалаўдан ибарат. Антикоммунизмнин бүркеўи
астында империалистлик реакцня барлық алдыцғы ҳәм революциялық нәрселерди қуўдаламакта, мийнеткешлердиц қатарын
бөлшеклеўге, пролетариаттын гуресте еркин ләц егиўге урынбақта. Ҳәзир бул кара байрақ астына социаллық прогресстиц
барлык душпанлары: финанс олигархиясы ҳәм урыс кумарлар,
фашистлер ҳәм реакцияшыл клерикаллар, колонизаторлар ҳәм
помещиклер, империалистлик реакциянын барлық идеялық ҳәм
сиясий малайлары жәмленди. Антикоммунизм —буржуазиялық
идеология деградациясынын аса кеткен көриниси".
Солай етип, буржуазиялық стройды корғаўшы элементлер
тилди өзлериниц пасық мәпине пайдаланбакшы болады. Ҳәттеки капитализмди көтермелеп, бул терминди „халықлық капитализм“, „демократиялық капитализм“ қусаған болмаған
7 -1 7
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атамалар менен де .аўмастырып кояды. Бәрибир коммунизм—
адамзаттыи жаркын келешеги, капитализм-халыктын азап шегиўлеринин жолы екенлигин турмыстын өзи ■дәлиллеп огыр.
Енди биз терминлер зәзирги заман каракалпак әдебий хилинин сөзлик составында қандай жоллар менен жасалды деген
мәселеге келейик.
Терминлер каракалпақ тилинде түрлише усыллар арқалы
жасалады. Олардын ишиндеги ен баслылары мыналар:
1. Бүрыннан колланылып киятырған сөзлер аркалы., Бул
усыл ''ойынша тилимиздеги айырым бурыннан пайдаланылып
киятырған сөзлер турмыс талабына сәйкес колланылыў процесинде терминге айналады. Мысалы: буйрық, қарар, жыллы лы қ, жәмийет, илим, дәреже, фт, қызылша, қурөзгк т. б.
2. Рус тили аркалы. Бул усыл бойынша айырым терминлер турмыстын түрли тараўларыған баспа сөз, радио ҳәм
баска да мәдений ислердин жәрдеми менен тиккелей -каракалпак тилинин лексикасына аўысты. Мысалы: экономика, искусство, класс, демократия, роман, элегия, артист, солист. уинерология, психология, кафедра, фачультет, автор т. б.
Буидай терминлер дерлик дүньядағы барлык халыкларға
бирдей, каракалпак тилине совет дәуиринде аўысқан советиктернаиионаллык терминлераен есапланаяы.
8. Калька усылы бойынша терминлердин жасалыўы. Бул
жол менен терминлер пайда болғанда, рус тилиндеги терминлер тилнмизде бурыннан бар сөзлердин жәрдеми менен аўдарылады, айырым морфологиялық эле.ментлери аўдармала мүмкиншилик болғанынша өзининсәйкес эквивалентине ийе болады.
Мыса ы: қозғалыс, өндирис, тербелис, қысыў, сүт емиўшилер, жер баўырлаўшылар, кемириўшилер, жипекшилик,
толықлаўыш, биргелкили ағзалар, екинши дәрежели ағзалар, сөзлик состав, көрсетпели қурал т. б.
Тилимизде сөз дизбеклеринен туратуғын терминлердин составындағы компонент^еринин биреуи рус тилинен аўыскан
туринле, екиншиси аўдарма с ыпатында ушырасатуғын жағдайлары да бар. Мысалы: турақлы ток, өзгермели ток, үстем
класс, класслық гүрес.т. б.
Булардын барлығы да карақалпақ тилиндеги терминлердин
жасалыўындағы тийкарғы белгилеп өтетуғын айрықшалықлар
болып есапланады. Әлбетте, терминлер жасалғанда, ҳәр тилдин
өзннин жю<е законлыкларына сәйкес иске асатуғыны белгили.
Каракалпак тилинде 1 и терминлер де мине усы законлылықлар
тийкарында дөреди.
Рус тили арқалы аўдарыўсыз тиккелей ҳәм калька жолы
менен аўысқан терминлер тилимизде көлеми жағынан белгили
орьжды ийелейди. Бул нәрсе усы еки усылдын карақалпақ
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тилинин терминологиясын байытыўдағы тийкарғы усыллар
екенлигин көрсетеди.
Терминологиялық лексика барлық ўакытта кенейип, раўажланып отырады. Тек сош-ы ўакыглардын өзинде-ақ илимнин
ҳәм техниканын, эконо.миканын ҳә.м мәденияттыц өсиўи менен
тилимизде жана-жана терминлердин топары пайда болды. Мысалы: квадратлы уялы усыл, }Кердиц жасалма жолдасы,
автоматластырыў, радиолокация, космонавтика, космонавт, космодром, скафандра, телевизор, телестанция т. б,
Терминлер көркем әдебиятта сөз шеберлери тәрепинен
жийи колланылалы. Олардыц колланылыўы, әлбетте, шығармада сөз етилетуғын турмысқа ҳәм жазыўшынын шеберлигине
байланыслы. Терминлердн шеберлик пенен тийисли орнында
пухта пайдаланыў әдебий шығармаларда сүўретленету-ғын ўакиянын айрыкшалығын окыўшыға дәл жеткериўге жәраем
етиўи мүмкин. Кандай жағдайда да, әлбетте, улыўма көпшиликке таныс е м е с 1 ерминлер ҳәдден тыс қолланылмаўы керек.
Өйткени бул нәрсе шығарманьщ баҳасынын төменлеўнне
алып келеди.
Каракалпак совет әдебияты шығармаларында турмыстын.
көпшилик тараўлары бопынша термннлерди көриўге болады:
Олардын көпшилиги белгили бир әдебий мақсетте өз ориында
шебер колланылған. Буған балықшылыкқа байланыслы Ө. Айжановтын ,Арал кушағында", К. Султановтын „Ак дәрья“ романларындағы, урые ислерине байланыслы Ж. Айму рзвеыын
урыс дәўиринен алып жазған поэзиясьшдағы терминлерди ҳәм
т. б. көрсегиўге болады.
СТИЛЬЛИК ЖАКТАН ХӘЗИРГИ ЗАМАН ҚАРАҚАЛПАК.
ТИЛИ ЛЕКСИКАСЫ.
Тил лексикасыныц стильлик бөлиниўи.
Стиль деген сөздин әзи ҳсзирги заман каракалпак әдебий
тили! ин сөзлик- составына тек сопғы дәўирде ғана келпп кирди. Ол ҳәзир бир неше кенейген мәнилерде қолланыла береди.-Мәселен, усыл, тәсил, әдис деген мәнилер е жумыстьщ
стили, баскарыў стили кусаған сез дизбеклеринде де, көркем
шыгарманы дөретиўде анаў я мынаў сез шеберинин тилден
пайдаланыўдағы жеке айрыкшалығы деген мәниде жазыўшынын стили сөз дизбегинде де жийи ушырасады.
Сонын менен бирге стиль тил билимине тән термин сыпаты.нда да қолланылады, Онда ол тил стили, яғний сөзлердин
семантикалык мәнисине, экспрессивлик айрықшалығына карай
бир-биримиз бенен пикир алысыўымыздын түрли формаларындағы жумсалыў өзгешелиги дегенди билдиреди. Мәселен, мәли м етип билдириў, аффшсация, шырақжнем кусаған сөз.
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дизбеги менен сәзлердин тилимизде айрьщша қолланылатуғын
орны бар. Биз екинши биреў менен аўызеки сөйлесип отырып,
оған бир нәрсе ҳаққында хабарлағымыз келсе, сизге мәлим.
етип билдиремен дел айгпаймыз. Бул сәз дизэегинен жазба
түрде арза еткенде ғана пайдаланамыз Сондай-ақ ширақгенем
деген сөз сөйлеў тилинде ғана қолланса, аффиксация илимий
титде пайдаланылады т. б. Демек, сөзлер семантикалық, экспрессивлик жактан мәнис айрыкшалығына, турмыстын белгили
бир тарауы менен б.айланысына, адамлар арасындағы тил аркалы қатнас жасаўдын формаларына қарай өзинин қолланылыў
орнына ҳәм өзгешелигине ийе деген сәз. Тил стили дегенде
ҳәзирги заман қарақалпак тили лексикасынын мине усы тәрепи
сөз етиледи.
'
Каракалпақ тилинде стиль мәселеси бул еле ҳеш қандай
изертленбеген жана мәселе. Ҳәзир бизин қолымызда қарақалпақ тилинин материаллары ти.карыяда сгильлик айрықшалықлаэды көрсететушн илимий характер геги мийнетлер жоқ. Бул
нәрсе тилимиздеги жеке сгильлердн бир-биринен ажыратып,
қарақалпак тили лексикасын стилистикалық жақтан дәл анали$леў мәселесин әдееир кыйынластыра ды. Сол -й да туўысқан
халықлар тялиндеги стилистика бойынша илн.мий излерге сүйене отырып. ҳәзирги заман каракалпақ тили лексикасына баҳа
бериўге талапланып отырмыз.
Атаклы лил илимпазлзры стиль деген не деген сораўға
ки д крс1

1 пў1
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кайтарады. Мәселен. академик В. В. Винограюв тил стилине
мынадай деп аныклама береди: „Тил сгйли бул анаў я мынаў
ӘД60ИЯТ ЯМНСЯ /КЙЗЫў ЖЗНрЫНЗ, ЯНЗў Я МЫНЗў ЖӘМИИ8ТЛИК
турмы: тәрепине (мәсеЛен, айрыкша ислер стили, кенсе стили,
телег[)афлык стиль т. б.) белгили бир социаллык ситуацияга
(мәселен, салтанатлы стиль, айрыкша ҳүрметлилик стили т. б.)
сәйкес семангикалык жактан бекигилген, эксплессивлик жақтан шекленген, максетке муўапық шөлкемлескен тил қуралларыныц системасы1,1.
Мине усы аныклама әдебий тилдин ҳәзирги раўажланыў
дәўириндеги стильлик айрықшалықларға сыпатлама бериўде
толық басшылыққа алынады.
.
Биз улыўма алғанда еки түрли жол менен екинши биреўге
өз пикиримизди билдиремиз: аўызеки түрде ҳәм жазба түрде.
Аўызеки түрде сөйлескенимизде, көбинесе, пикиримизди
әпиУайы турде үлкен болмаған жай гәплердин жәрдеми менен
беремиз. Онда үлкен-үлкен оборотлар гезлесе бермейди. Тыдлаўшы да өз пикирин солайынша жеткереди. Аўызеки сөйлесиўде диалоглар жийи қолланылады. Гәплер барлық ўақытта
!) В. В. В и н о г р а д о в , О задачах истории русского дигературног*
языка преимущественно XVII—XIX вв., .Известия АН СССР. Отдеяевне
литературы и языка", М., 1946, вып. 3 стр. 225.

доо
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толык болып келе бермейди. Айтыўшы менен тьщлаўшыға
гәптин не ҳаккында болып отырғаны белгили болғанлықтан,
көбинесе гәптин гейпара ағзалары тусирилип, тез ҳәм қысқа
айтыла бериўи мүмкин. Онын үстине айтыүшы тынлаўшыға өз
ойын толык жеткериў ушын өзинин ҳәрекетлеринен де пайдаланады. Сол арқалы өзи де гәпке тиккелей қатнас жасап
отырады. Гейде тынлаҮшынын сораўына сөзсиз, бас ийзеп-ак
жуўап қайтарып қойыўы мүмкин.
Ал жазба түрде болса, биз гәптиқ грамматикалык жақтан
дурыс қурылыўына, айтылайын деген ойдын берилиуине, әдебий тил нормалары тийкарында сәзлердин тацлап атыныўына
айрыкша итибар беремиз. Сондан-ак онда жазба түрде иске
асатуғын турмыс тарауынын өзгешелиги де толык сақланады.
Аўызеки түрде.де, жязба түрде де тийкарғы пайдаланылатуғын сөз байлығымыз улыўма колланылыўшы сөзлер болады.
Солай да бул пикир алысь!ўдын еки формасынын өзине тән
сөз тақлаўдағы өзгешеликлепи бар. Мине булар олар арасында стильлик жактан айыр.машылыкты пайда етеди. Усыған
байланыслы тилде сөйлеў тилинин стили ҳәм жазба тил стили
деген тийкарғы еки стиль кәзге түседи. Олар екеўи лексикаЛЫК

СОСТЭЗЫ

ЖЗҒЫпаН

ЗЛЫП

КарЯҒапДа

З И Ы р ' ЫМ З И Ы р Ы М

м 1И ■

л-истикалык группаларды өз ишине алады. Бкз тө.менде олардын ҳәр бирине жеке-жеке токтап өтемиз.
Сөйлеў тилинин лексикасы.
Сөйлеў тили бул халыктыц күнделикли турмыста бир-бири
менен туўрадан-туўра қ ;тнас жасаўынын актив формасы. Оньщ
тийкарын, жоқарыда айтыа өтилгендей-ақ, тилдеги үлыўма
қолланылыўшы сөзлер қу.дйды Сөйлеў тилиниқ лексикасында
тек улыума қолланылыўшы сөзлер ғана емес, сонын менен
бирге әдебий ти щин норматарына жуўап бере алмайгуғын
сөзлер де бар. Мәселен, халық аўызеки сөйлесиў процесинде
жутым жутыў (аўқатланыў дөген мәниде), ийманнық ар
цаўы (аўкат деген мәниде), пәрўайы пәнсери (ҳеш нәрседен
хабары жоқ. деген мәниде), мэзи (тек, әйтеўир деген мәниде),
өлдим азарда (зорға деген мәниде), пэтамамы (барлығы деген
мәниде) кусаган сәзлерден жүдә жийи пайдаланады. Булардын барлығы да тек сөйлеў тилине ғана характерли сөзлерден ибарат. Олао көбинесе әдебий тилде өзинин синонимлик
еынарларына ийе болып келеди. Сонлықтан да бундай сөзлер
сөйлеў тили лексикасынын қарамағында ғана актив колланылып, әдебий тил нормалпрынан бираз алысыракта калып қояды. Буннан сөйлеў тили менен әдебий тил арасында байланыс
жок, сөйлеў тилинин лексикасы әдебий тилдин лексикасына
жақын келмейди деген мәни келип шыкпайды. Олар екеўи
арасында беккем байланыс бар, әдебий тил усы сөйлеў тили■
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'нин базасыняа ғана жасалады. Солай да сөйлеў. тили лексикасындағы айырым сөзлердиқ әдебий тилде колланылмаўы
олар арасындағы айрыкшалыктан дерек береди.
Сөйлеу тилинин лексикасына лән сөзлер стильлик мәни
айрыкшалығына ийе. Оларда көбинесе кемситиў, киширейтиў
ямаса соған усаған кандайда бир өткир мәни сезилип турады.
Сонлыктан да әдебий шығармаларда сөйлеў тилинин элементлери жүдә жийи ушырасады. Мысалы: 1. Бизац абысын гәатиц п о скеллеси н айтады, соники мә 1 ,—деди қасындағы
ҳ а я л (К. Султанов, „Ак дәрья“)2. —Ғ ғлет пе усы сөзим, Ажар келин?,—ден ғаррыныц
аўзы кемсецледи (Сонда).
3. Қ а пы лғы р, келиншек болмай атырып. шашыма^ косилаж ақ на дегендей, қолы менен орнына-экелип қойды (Т. Қайыпбергенов. „Қаракалпақ кызы“).
4. П әрўайы пәнсери болса да, жүзинде азғана қўўесныштьщ изи билинеди (Сонда).
5. Тағы да мына сум бир ис қылып жүрмесе болар еди
деген т а қ ы лет т е тум-тусқа қарады (А. Бегимов, „Балықшынын қызы“).
'
Бул мысаллардағы поскеллесин, ғәлет пе, мәз, қалылғыр,
аәрўайьс пәнсери, тақылетте деген сөзлер өзлериндеги ашық
мәни айрыкшалығы менен (оттеноги) көзге түседи. Жазыўшы.
"
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тил байлыкларынан пайдаланыўдын белгили усылы ретинде
сөйлеў тили лексикасына киретуғын сөзлерди колланып отыр.
Әдебий тилдин нормалары сөзлердиц ҳәм еөз дизбеклеринин белгили бир кәлиплескен грамматикалык формада қолланылыўын талап етеди. Ал сэйлеў тилинде көпшилик жағдайд*
сөзлер ҳәм сөз дизбеклери өзгериске ушырап айтыла береди.
Мысалы: қәйер, қәйдем, жүрмедиц, қалайық, қайманда, олманда, айтөс, өйтпе, бүйтпе, келөс т. б.
.
Әдебий ‘тилимизде бул сөзлер қайсы жерде, қайдан билейин, жүрме едиц, халық, қайсы жерде, ол жерде, айтшы,
олай етпе, былай етпе, келши түринде қолланылады. Ал
халык өзинин күнделикли сөйлеў тилинде оларды айтыўға колай етип, кыскартып пайдаланып киятыр. Бундай фонетикалық
ҳәм грамматикалық жақтан өзгертилген сөзлер де сөйлеў тилинин лексикасынан орын алады.
Персонажлардыц бир-биои менен сөйлесиўиндеги лексикалык жактан усындай характеоли өзгешеликти дәл көдсетиў
ушын жазыўшы өз шығармасында сөйлеў тилиндеги өзгертип
айтылған сөзлерди де қоллана береди.
Мысалы: 1. Қәйдем, әйтеўир, үйге шөгирмелери қазандай еки киси келип еди (Т. Қайыпбергенов, „Карақалпақ
қызы“).
2. —Мине Ш оқторацғыл, у сы м а н ға атты байлаймыз,—
деди Турдықылмш (А. Бегимов, „Бир күн“).
102
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3. —Дүньяда м ун ы ц д а й да мийри.чсиз адам
болады
екен,—деп Айшагүл өксип-өксипеқиоеўиндаўам етти (А. Бекимбетов, яГурес“).
4. Сәлиймажан еси бар-аў, кемпир-ғаррыларға қосеўмет
болыў ушын келисин көрмейсец бе! (К. Султанов, „Акдәрья“).
Бул мысаллардағы қәйдем, усыманға, муныцдай да, қосеўмет деген сөзлер шебеолик пенен пайдаланьпыўына байланыслы ҳәттеки шығармаға қатнасыўшы геройлар тилиндеги
шынлықты сүўретлеўде үлкен әҳмийетке ийе болып тур. Солай
да әдебий шығармаға сөйлеў тили лексикасына киретуғынсөзлер орынсыз ендириле бермеси керек. Егер олар тийисли орнында персонаж тилинде қандай да бир эмоцияналлык күшейткиш мәни топлаў, онын жеке айрықшалығын көрсетиў мақсетинде қолланылса, әдебий шығарманын улыўма қурылысына
сыйымлы болатуғынлығы даўсыз.
Тилимизде азанғы, колхозшы, жанбаў қусаған сөзлер
азацғы, колхошшы, жамбаў болып еситиледи. Сөзлердин бундай өзгериске ушыраўына итибар берип, оларды сөйлеў тилинин лексикасына киргизиўге болмайды. Өйткени бул фонетикалык кубылыс карақалпақ әдебий тилинин нормалары тийкарында кәлиплескен
орфоэпиялық законлылыкка
жуўап
береди. Оларды тисле, тасла қусаған сөзлердин тисте.таст а болып өзгертилип айтылыўы менен салыстырыўға болмайды. Себеби тисле, тасла сөзлериниц тисте, таста болып
КОЛланылыўы — и у л с о й л с ў
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ларына жуўап бере алмайды.
Сөйлеў тилиниц лексикасына вутьгаризмлер менен мәдениятсыз сөзлер де киреди. Бундай сөзлерде кемситиўшилик,
жек көриўшилик ҳәм турпайы мәни болады. Олар әдебийтилге түп—тамырынан карсы келеди ҳәм сөйлеў тилиндеги үлкен
болмаған лексикалық катламды қурайды. Вульгаризмлер менен
мәдениятсыз сөзлерге тумсық (аўыз), кецсирик (мурын), собылық, геўкелле, зацғар кусаған сөзлерди жатқарыўға болады,
.
Ҳәзир халықтыц мәдений дәрежесинин өсиўи нәтийжесинде
сөйлеў тилинде ушырасатуғын вульгаризмлер менен мәдениятсыз сөзлердиц өриси тарылып, ҳәттеки турмыстан дерлик шығып баратыр.
Сөйлеў тилин әдебий тилдин аўызеки түри менен шатастырыўға болмайды.. Олар екеўи де аўызеки формадаиске асады. Усы жағынан алып қарағанда бир-бирине усас, деген
менен ҳәр қайсысы өзиниц жеке конкрет белгилерине ийе.
Әдебий тилдин аўызеки түринин сөйлеў тилинен айырмашылығы сонда, ол сөйлс}7 тилинө кзрнғдндз. белгили бнр нормаға түскен, лексикалық ҳәм грамматикалык жақтан ысылып
қәлиплескен болады. Ал сөйлеў тили болса бундай белгиге
ийе емес.
Әдебий тилдин аўызеки түри күнделикли турмь.ста лекция103
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лар, докладлар, шығып сөйлеўлер, гүрринлер т. б. түринде
алып барылады. Онда лексикалык жақтан алып карағанда
әдебий тил нормаларына жуўап бере алмайтуғын сөйлеў тили-'
ннн элементлери қолланылмайды.
Булардын барлығы да стильлик жақтан сөйлеў тилиниц.
лекснкасьш сыпатлайтуғын мәселелерден ибарат.
;
Жазба тилдин лексикасы.
Ҳәзиргн заман карақалпак әдебий тилиниқ жазба түри СоВ£Т влзг.ты ж ылларында Каракалпакстанда жазыўдын раўажланыўы менен өрис алғанлығы белгили. Сонлықтан да карақалпак тилинде бурын ҳәзиргидей айырым-айырым бай стйлистикалық группалар болмады. Бундай стилистикалық группалар
тек сонғы дәўирде ғана пайда болды.
Октябрьге шекемги дәўирде де жазыў тили бар еди. Бирақ
ол қалын көпшиликтин хызметинде бола алмады. Сонлыктан
ла ол халык турмысында актив роль атқарғанжок. Бул жазыў
тилинкн сөйлеў тилине карағанда айрыкша белгилери болды.
Ол ўакытта Орта Азияда жасаўшы барлык халықлар ушын
тюркологлар тәреплнен „чағатай“ ҳәм „ески өзбек“ тили деп
аталат жын улыўма әдебий тил өмир сүретуғын еди”1.
Октябрьг.е' шргрмги жязыў тилинин айрыкша стильлик белгилеринин бири сыпатында қарақалпақ жазыў естеликлериндеги
бир нәрсени белгилеп өтейик.
XVIII әсирдкн биринши ярымына тийисли „Карақалпақлардын антында“ мынадай катарлар ушырасады: Ошбу антка кол
койды.м; бәрчә хитай уруғынын аксакалы; Гаибхан әмри илә
йаздум1
2. Ал каракалпақ ҳәкимлеринин XIX әсирдин ахырына
тийисли кс кағазларынын биринде: „кайў ақшаны өндуриб
берсәниз деб“3 деген гәпти көремиз. Мине бул жазба тилде
бурын да арнаўлы ислер стилинин болғанлығынан дерек береди. Сондай-ак карақалпак әлебияты классиклеринин жазба
түрде дөреткен әдебий шығармалары поэзиялық сгильдинжазба тилде ертеден өмир сүрип киятырғанлығын көрсетеди.
Булардыц барлығы да, әлбетте, қаракалпақтилинин миллий
тил болып кәлиплескенине, ҳакыйқат мәнидеги жазба әдебий
тилдин раўажланыўына шекемги дәўирдеги жазба тилдеги
айырым көзге тусерлик стильлик мағлыўматлардан- ибарат.
Стильлпк жактан бай жазба тилге қарақалпақ халқы совет
жыллары дәўиринде еристи.
1 Н а с ы р о в Д. С. X а м и д о в X. Памятники дореволюционной каракалпакской'нисьменности, Вестник Каракалпакского филиала АН УзССР,
1961,
4, стр, 45.
•
2 Мысаллар усы статьядан алынды.
.
3 Бул мысал да жоқарыдағы статьядан алынды.
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Ҳәзир карақалпақ жазба әдебий тилинид лексикасында бир
неше стилистикалық группаларды көриўге болады. Олардын
ишиндеги ен баслылары мыналар:
1. Жәмийетлик—публицисгикалык лексика;

2. Илимий лексика;
3. Өндирислик—техникалық лексика;
4. Арнаўлы ислер ҳәм ис қағазлары лексикасы;
• 5. Көркем-беллетристикалык лексика.
Жәмийетлик —публицистикалық лексика тилимиздегиактив
қолланылатуғын сөз қатламларынын бири. Буған парт ия,революция, профсоюз, парахатшылыц, патриотизм, гуманизм
азатлық гүрес, мәмлекет, палата, совет кусаған сәзлер
киреди. Жәмийетлик—публицистикалык лексиканы курайтуғын
сөзлер газета—журналлар, әдебий - критикалық мийнетлер,
статьялар. очерклер, социаллык характердеги ҳәр турли памфлетлер, прокламациялар ҳәм тағы баскада усындайстильлерге
тән. Сонлыктан да жәмийетлик —публицистикалық стильдин
өзи газета—журналлар стили, әдебий—критикалық мийнетлер
стили қусаған бир-бири менен салыстырып қарағанда аз да
болса г-ейпара өзгешеликлерге ийе жеке стильлерди өз ишине
алады. Бирақ булардыц барлығы да өзлеринин лексикалық
улыўмалығы ҳәм пикирдиц баянланыўы жағынан биригип, жалпы бир стильди ҳәм жәмийетлик—публицистикалық лексика
ДСП

С Т С Л С1Ту Г Ы I I

^ с ,л С ш \а а ш

пагда

С 1СДП,

.. Илимий лексика ҳәр кандай илим тараўларына тән. 'Ол
тийкарынан алғанда составы ҳәм характери бойынша ҳәртурли
болып келеди. Мәселен, физикалық мәселелер менен грамматикалык мәселелердин сөз етилиў стили ҳәм сол илим тараўларында колланылатуғын айрықша тер.минлер бирдей емес.
Усыған байланыслы олар бир-биринен ажыратылады. Солай да
булардын барлығы биригип илимий лексика деген улыўма
лексиканы қурайды. Илимий лексиканын тийкарғы характерли
белгиси—ол ҳәр кандай идим тараўларында колланылатуғын
илимий терминлерди өз ишиие алады. Мысалы: формокология,
хирургия, гинекология, келисиў, ж упкерлесиў, мецгериў, сөз
дизбеклери, айрымланған ағза,
изапет, сингармонизм,
элентроника, динамика,
тартыў күши, раоиолокация,
галактика, перпендикуляр, параллель туўрылар т. б.
Өндирислик—техникалық әдебиятларға байланыслы тилимизде өндирислик—техникалык стиль пайда болды. Бул стильҳәзирги заман қарақалпак тилинде баскастильлердей-ақ танымалылыққа ийе болып киятыр.
Адамлардын мийнет профессиясыиыц кенейиўи, ендирис
ҳәм техниканын өсиўи ҳәм раўажланыўы менен соған сәйкес
айрыкша өндирислик —техникалық тусиниклердин атамаларыдапайда болып, көбейип отырааы. Мине усы айрықша түсиниклердин атамалары тилимизде ендирислик—техникалық лексиканы пайда етип отыр.
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Бул стильдич басқа стильлеряен 'дйырмашылығы сонда, ,
бириншиден, ол өндириске ҳәм техникаға байланыслы айрыкша сәзлер менен терминлерди өз ишине алады, екиншиден,
өзгеше синтаксислик конструкцияға ийе. Буны төмендеги- мы-'
салдан-ақ көриўге болады:
_
„Валдын (4) насостыц корпусынан (-11) шығар жери тексто- .
лит шайба менен (16), пружиналы (14) резина шайба менен.
(15) тығызланған, олар шариктиц ступицасындағы расточкаға /
орнатылған болып, стопор кольцо менен усланып турылады*'
■(В. И. Анюхин, В. Н. Болтичский, И. Ф. Карнаухов, В. Г. Розанов Тракторлар, Нөкис, 1960, 195-бег).
Тилимиздеги кец тарқалған стильлердиц бири арнаўлы ис- ...
лер ҳәм ис кағазлары стили болып есапланады. Ол мәмлекетлик актлер, законлар, ноталар, указлар, буйрыклар, қарарлар,
кенселик катнас қағазлары, договорлар ҳәм тағы баска усыларғё
усаған жазба түраеги ислерге байланыслы кешп шыкты ҳәм
жеке стиль болып кәлиплести. Арнаўлы ислер ҳәм ис қағазлары стилиниц өзинше айрықшалығы бар. Онда сөзлердиц
мәниси барлық ўақыгта дәл, пикир конкрег ҳәм анық болып
келиў айрыкша галап ет-^леди, синтаксислик жактан қыйын
конструкаиялар ушырамаўы керек. Бул стильдин лексикасына
киретуғын сөзлер ҳәм сөз дизбеклери көбинесе сол арнаўлы
мәмлекетлик ислер ҳәм қатнас кағазларына харакгерли турақлы тупле кен колланылатүғын сөзлер менен сөз дизбеклеринен, сондай:ақ арнаўлы терминлерден ибарат. Мысалы: қарар \
етгда, тастыйықлансын, белгиленсин, хабарлайды, есаплансын, сапластырылсын, усыныц менен, т ийкарлана отырып, буйыраман, усыған қарамастан, себеби, төмендегилерди, мыналарды, билдиреди т. б.
’
Арнаўлыислер ҳәм қатнас қағазлары стилинде стандартлық .
характердеги сөз дизбеклери жий« ушырасады. Мысалы: соныц’ :
салдарынан, есапқа а ла отырып, мэлим етип билдиремен,
деп есаилайды, бериледи усы справка, себеби ол, ж уўмақлай
отырып т. б.
'
*
’
Арнаўлы ислер ҳәм қатнас кағазлары лексикасы көркем '
шығармада да қолланылады. Онда жазыүшы сүўретленегуғын :
айрыкша бир жағдайға оқыўшыныц нәзерин аўдарыў мақсе- :
тин көзде тутады. Мысалы: '
.
„I. 1918-жылдыц 10-сентябринде № 1338 мандат бойынша берилген полномониеге муўапық А. 1имофеевтиц М ойнақ атаўы районындағы балықшылық санаат кәрханалары н,оныц барлық жанлы ҳэм жансыз әсбапларын, капит алларын, товарларьш көшетуғын ҳәм көишейтуғын м ал-м үликлерин Түркстан республикасыныц мал-м үлки деп есаплаим ан. Б ул кәрханаларды Аралск районыныц балықшылық
санааты басқармасыныц промысел бәлиминиц қараўына
т а п сы о а м а н “ (А. Бегимов, „Балыкшыныц кызы“).
2. „Дўшпанныц ишине қорықпай кирип, разведкалық жу106
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мыс жүргизгени ушын қатардағы жай солдат Оразбай
}Кум,аниязовқа алғыс ж әр и я ла н с ы н “ (Ә. Тәжимуратов,
„Саркоплы батыр“).
: ' Турмыстын барлық тәреплерин камтый алатуғын стилькөркем—беллетристикалық стиль. Оньщ раўажланыўы көркем
. сүўретлеўдин раўажланыўы менен тиккелей байланыслы. Ьул
стильдиц тийкарынан еки түри болады: проза стили ҳәм поэ. зия стили. Усыған байланыслы прозалық лексика ҳәм поэзия •
- лықлексика деген көркем—беллетрисгикалық лексиканьщ бири•биринен айырылатуғын айыры и топарларын көремиз.
/ Прозалық лексика поэзиялык лексикаға карағанда кенирек болады. Екеўи де сөзлераин эмоционаллығы, экспрессивлиги менен ҳарактерленеди. Солай да прозалық лексика бас, қа стиль элементлерин керегине қарай танлап алыўда жүдә
еркин болады. Ал поэзиялық стильдеги ритмикалық ыкшамлылық ҳәм аз сөзли теиен сүўретлеўшилик прозадай ериклиликке мүмкиншилик бере бермейди.
Әдебий шығарманын тийкарғы лексикасын қурайтуғын сөз
топары улыўма колланылыўшы сөзлеоден ибарат. Ал көркем
сөз шебери турмысты сүўретлеўде олардан шебер пайдаланыў
нәти^жесинде сөз образлылығын деретип отырады. Мәселен,
мына бир куплет қосықгы алып карайық:
1 1 1 п п п

■

«

К г ь п п л и

л * м ? и /
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/

Ушар болсац, суцқардай уш шарқ ура,
Ж игерццди жумсап жаслай халқыца,
Елдиц мәпин көз нурындай бағып өт
. (И. Юсупов, „Тасқын болып ағып өт“).

Усы бир куплет косықта пайдаланылған сөзлердин барлығы
да улыўма қолланылыўшы сөзлерден есапланады. Ал ша£ыр
жүрегине жыллы тийетуғын усы терен ойды бериў ушын керекли сөзлерди дурыс танлап, оларға күшли образлылықты
сыйдырып отыр.
'
Эпитет, метафора, тенеў кусаған көркем сүўретлеў қураллары әдебий шығармалардыц лексйкасында белгили орында
турады. Олар өз гезегинде керкем —беллетристикалык стильдин
айрыкшалығын да көрсегеди.
. Жазыўшы өз шығармасында белгили бир стилистикалық
планда аўызеки сөйлеў тилинин элементлеринен де, диалектлик характердеги сөзлерден де, шет тил элементлеринен де
пайдалана берйўи мүмкин. Усыған байланыслы онда иләҳийда,
наятый, сөйтөс, пинҳамы, гүллийин, эллада, таўап. ғайры, наркис, гәрдиш қусаған сөзлер де ушыраса береди.
Көркем-беллетристикалық стиль турмысты таныўдын адсат
формасы. Усы жағынан илимий стильге қарағанда халык көпшқлигине кец тарқалған. Ол лексикалық жақган жүдә ысыл1 07
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ған, танланған ҳәм ыкшамластырылған, мәнилик жактан образластырылған, өткирлеСтирилген ҳәм эмодионаллаетырылған.

Илимий стиль менен көркем беллетристикалык стиль арасыкдағы айырмашылықты В. Г. Белинский: „Биреўи дәлиллейди, екиншиси көрсетеди, екеўи де исендиреди, бирак биреўи
логикалық дәлиллер менен, ал екиншиси картиналар менен.
Бириншисин көп емес адамлар тьщласа ҳәм түсинсе, екиншисин —ҳәмме“ \ —деп баҳалайды.
Бул нәрсе көрь ем-беллетристикалық лексиканыц ҳәмме
үшын түсиникли ҳәм ортақ екенлигин көрсетеди.
АКТИВ ХӘМ ПАССИВ КОЛЛАНЫЛЫЎЫ БОЙЫНША
ҲЗЗИРГИ ЗАМАН КАРАКАЛПАК ТИЛИ ЛЕКСИКАСЫ.
Сөзлердин актив ҳәм

пассив топары ҳаккында.

Тилдин сөзлик составы —бул бир ғана дәўирдиц емес, ал
бир неше тарийхый дәўирлердин жемиси. Ол барлық ўақытта өзгеристе ҳәм раўажланыўда.
Ҳәзирги заман каракалпақ тилинин сөзлик составына,. ондағы өзгерис процесслерине нәзер аўдарсак, ец алды менен
мына Нс»рСсЛёрЛИ 2НГар;МЫЗ*

1. Бурын актив сөзликте белгили орын алған көп ғана сөзлер өзлери билдиретуғын туеиниклердиц гөнериўи менен тилдеги дәслепки әҳмийетлилигинен айырылып отыр. Мәселен^
ескг стройды корғаўшы мәмлекетлик қурылысқа тән ҳәмеллердин сапластырылыўы нәтийжесинде. олардыц атамалары
болған қазы, қусбеги, болыс, бий, ақсақал қусаған сөзлерге
ҳеш қандай мүтажлықтыц кереги болмай калды. Сондай-ак
халыктын мәдениятычын, турмыс дәрежесинин жаксыланыўы,
көркейиўи менен ески кийи.м-кеншеклердин атларын көрсететуғын жегде, киймешек, түрме, айдынлы, пашшайы шапан
усаған сө?лер де акгив сөзликтен шықгы т. б. Бундай акггв
сөзликтен шыккан сәзлер ҳәзир сол ески турмыстын, тилдин
лексикасында сақланып киятырған гүўасы сыпатында ғана танылады.
2. Экономикалық, сиясий ҳәм мәаений турмыстын өсиўи
ҳәм рауажланыўы менен соған сәйкес жана түсиниклерди анлататуғын бир неше жаца сөзлер найда болып отыр. Бул жана сөзлер тилдии байлыгын көрсететугын сөзлик составка барып косылды. Сонын нәтнйжесинде ҳәзирги заман каракалпак
тилиниц сөзлик составы әдеўир мүғяарда кенейди. Бундай
жана сөзлердиц катарына баслама, басланғыш, тастыйықлаў,1
1 В. Г. Б е л и н с к и й ,
стр. 798
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то.мах, т. 3, 1948,

ж алцы лаў, көрсетпе, көзцарас, автомат, космодром, космонавт қусаған сөзлерди жаткарыуға болады.
Мине булардық барлығы да сөзлик составтағы еқ ири өзгерислерден есапланады. Бурыннан бар- айырым сөзлердиқ
мәнисинде көринетуғын гейпара өзгерислер де тилдиқ лексикасындағы баслы қубылыс. Биз оларды усыларға байланыслы
-планда керекли орнында белгилеп кетемиз.
Тилимиздеги сөзлерднн қолланылыу дәрежеси де бирдей
емес. Мәселен, жоқарыда мысал ретинде көрсетлп өткен жегде,
■киймешек, түрме, айдынлы, пашшайы шапст, қазы, цус4еги, болыс, бий, ақсақал қусаған сөзлер күнделикли турмысымызда- дерлик колланылмайды. Олар тек көркем ямаса
тарийхый әдеэиятларда ғана белгили бир мақсетте пайдаланылыўы мүмкин. Сондай-ақ жакында ғана пайда болып, көпши-'
лик еле таныс бола алмай атырған айырым сезлер де қолланылыўы жағынан пассив характерге ийе-болады.
Усыған байланыслы сөзлик составтағы сөзлерди актив сөз-лик ҳәм пассив сөзлик деп еки топарға бөлемиз.
Актив сөзликке күнделикли турмысымызда халыктық кен
түрде қолланып киятырған сөзлери кнреди. Ал пассив сөзлик
топарына актив сөзликтен дерлик шығып баратырған сәзлер
ҳәм танымалылықка ийе бола алмай атырған сөзлер киреди.
Актив сөзликтен шығып баратырған сөзлердин пассив қолланылыушы сөзлер қараўында қалыл қоятуғьилығы, сәйтип,
•лҚЫргиН-да,

шо1гс»ш . к а . ш г у г тэшл ы г ы ш үдс* а п о п ч .

^ЛгсШ

сол сөзлер ақлататуғын тусиниклердин өмир суриўден калы•ўынын өзи тийкар бола алады. Ал танымалылыққа ийе бола
алмай атырған сөзлер барлық ўақытта пассив сөзлик тог.арын• да кала бермейди, өйткени олар турмыска кем-кем ениўине
байланыслы актив сөзликке аўысып отырады.
Бир қатар тнл сабақлықларында пасспв сөзликти гөнерген
еөзлер ҳәм ж-ақа сөзлер деп еки топарға бөледи. Бунда олаөдын екеўиниқ де пассив сөзликтеги үлеси ҳәм сонық менен
бирге тилдеги өмири бойынат бир-биринен түп-тамырынан ажыратылатуғын айырым топарлар екенлиги көзде тутылады.
Карақалпақ тилиндеги пассив сөзликти де мине сондай еки
топарға бөлип, олардын ҳәр қайсысын әз алдына анықлап
өтемиз.
Гөнерген сөзлер.
Биз тилдин сөзлик составындағы айырым сөзлер күнде.лик,чи тупмыгтяғкг' пэг.лрпк'и ^эпуплигинен айыоылып калалы олао
ақлататуғын түсиниклердин гөнериўи бундай сөзлердиқ қолланылыў активлилигиниқ жойылыўына алып келеди, солай
етип олар кем-кем сөзлик составтан да шығып калады деген едик.
Мине усындай сөзлерди гәнерген сөзлер деп атаймыз.
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Гөнерген сөзлердин, анлататуғын түсин-;клеринин характерн
бирдей емес. Олардын бир катары кийим-кекше-лердин, үйиши затларынын ҳәм соған усаған жай нәрселердин атамалары болып келсе, екинши бир топары тарийхый жәмийетлик
характердеги белгили бир түсинғклердин атамаларынан ибарат. Мәселеч, туўырлық, боқж аиа, сабаяқ деген сөзлер үйиши затларына байланыслы сөзлер де, ал қусбеги, датқашы,
онлық оя! қусаған сезлер жәмийетлик мәниге ийе мәмлекет
баскарыў ислернне байланыслы сөзлерлен есапланады.
Гөнерген сөзлер өзлеринин 'усындай айрыкшалықларына
қарай архаизмлер ҳәм историзмлер болып бөлинеди.
Архаизм-гректин агсЬаю? „ески“ деген сөзинев келип шыққан. Ол тил билиминде генерген сөзлердин бир топарын ацлататуғын термин ретинде колланылады.
Тилимизде диний түсиниклерге, әдет-үрпке, үй-үскенелерине, кийим-кеншекке байланыслы түсиниклердин атамаларын көрсететуғын гөнерген сезлердин түрлерин архаизмлер
деп атаймыз.
Қаракалпак тилинле улыўма алғанда бүрын акгив колланылып келген мынадай сезлер архакзмге айналды:
1. Дкний түсиниклерге байланыслы: ақун, молла, ийшан,
супы, зикир, садақа, ийман, бейиш, дозақ, дуўа, жиназа,
пәтия, сүре, тәспи, уламч, пир, әрўак, жин, шайтан, тало.қ, -уг.уўғы: иширтки. әптүйен. куиан. отзаза т. б.
2. Кийим-кеншеклерге байланыслы:
киймешек, түрме,
жегде, айдынлы, канар, сэўкеле, тп&белик, бәйкеми, мэдели,
шийдем т. б.
Дәстүр ретинде пайдаланылатуғын жасаныў затларынын
атларын көрсететуғын шашбаў, эребек, билезик, ҳ а ш қ а кусаған сөзлерди де мине усы топарга киргизиўге болады.
3. Үй хожалык затларына байланыслы: туўырлық, сабаяқ,
қаршын, керги, шанаш, боқжама, мес, сыпыра, тўлып т. б.
4. Узынлық ҳәм аўырлық өлшеўлерине байланыслы: танап, қарыс, онағары, жигирмағары, қырқағары, өнсери, мысқал т. б.
5. Ай ҳәм белгили бир ўақыттын атамаларына байланыслы саратан, мийзан, ҳзсет, тоғыс, бир тоғыс, үш тоғыс,
бес тоғыс т. б.
6. Ески хызмет турлерине байланыслы: тәўии, палкер, порқан, қоррандоз, мәскепши, дийўана, дәрўиш т. б. ; ? ■ . ,]
7. Өз дәўири ушын белгили роль ойнаған әдет-үрп ҳәм
дәстурлерге байланыслы: узатыў, шымылдық, ҳайт, сарқыт,
айдар, тулымшақ т. б.
.
Архаизмлер турмыстын буннан басқа да тараўлары бойынша ушырасады. Олардын барлығы да халықтын к.үнделикли
тилинде актив қолланылмайды.
Әдебий шығармаларда архаизмлер ески турмыстын реаль
картинасын бериў ушын пайдаланылады. Қарақилпақ совег
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әдебиятында халықтын Октябрьден бурынғы дәуирдеги турмысы сүўретленетуғын көпшилик шығармаларда архаизмлерди
көриўге болады. Мысалы:
1) Егерде еситип турған болсац, сол саз-сәўбетлер мениц у за т ы ў тойымныц саз-сәўбетлери, усы көлликт еги
есапсыз жайылып жатцолн гпөрт т үлик иал мениц зкемниц
маллары, ал әкем болса усы жағадағы журттан озған
шириген болл (А. Бегимов, „Балькшынын кызы“).
2) А ла ц ш ы н н ы ц сыртынан шығып жанып атырған жас
жыцғылдыц көбигин әтөшкир менен қысып, ошацқа қайтарып салды (Т. Қайыпбергенов, „Қарақалпақ қызы)“.
_
*

3. С ы пы рам да болмаса,
Ш анаш ы м да унын жоқ,
Калыц халқым болмаса,
/Каны ашып қол берер,
Ағам менен иним жоқ
'

.

(А. Дабылов, „БаҳадырД.

Бул мысаллардағы кара ҳәриплер менен ажыратылған сөзлер-архаи-.млер. Олар көркеы шығармада дәўир колоритин
дәл көрсетиў ушын хызмет аткарып тур.
■ Архаизмлер пассив сөзликти куряғян мрнрн, е? дэўиринде
тилдин сөзлик составындағы актив характерге ийе сөзлер болғанлығы бепгили. Олар өзлеринин туўра мәнилеринде де,
аўыскан екинши мзнилеринде де қолланылып келди. Архаизмлердин туура мәнилери кунделикли турмыстан биротала шығьш калды да, ал гейпараларынық аўыскан сол екинши мәнклери ҳәзирге шекем сақланып қалып отыр. Мысалы:
Туўған жердиц т у ўы р лы ғы н жамылып,
Кецнен қоныс басыпты аўыл-аймағым
(Г. Есехмуратов, „Келешекке бой жазып“).
Көз алдымда: гүлдиц хош ийисин,
Сен қызғанып самалдан, жаным,
Ҳеш уйқлат пай илҳам перисин,
Түни менен қәлем тартқаныц
(Зүлфия, „Ерик гүллегенде“).
Буннан архаизмлер күнделикли актив колланылыўдан шық. қан сөзлер деген пикирдин шынлығына гудиксиниўге бол.майды. Өйткени олардыц аўысқан екинши мәнисинде туўра мәнит
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си менен қанша ушлас болғаны менен ҳеш қандай архаизмлик
тийкар жоқ. Мәселен, шайыр „туўған елдиқ туўырлығын жамылып“ дегенде кыста керегенин сыртынан тартылатуғын кийизди айтып отырған жоқ, ал туўған елдид байлығы деген
мәнини берип отыр. Архаизм болыў ушын сол сөз анлататуғын түсиниктиц гөнерген болыўы керек, ал байлық деген
екинши мәниге байланыслы түсиник болса тилимизде оғада
актив турмыслық әҳмийетке ийе. Демек, архаизмлердин аўысқан екинши мәнилери гөнерген туўра мәнилеринен пүткиллей
баскаша екен. Бул нәрсе ҳәзирги заман каракалпақ тилинин
сөзлик составындағы архаизмлерди анықлауда умытыўға болмайтуғын мәселе болып есапланады
Солай етип, архаизмлер тилимизде қолланылыў зәрүрлигинен айрылған әпиўаиы характердеғи түсиниклерди ақлататуғын сәзлерден ибарат.
Гэнерген сөзлердин екинши топарын историзмлер курайды. Олар да ҳәзир тилдиқ актив сөзлик состазынан шығып
қалған сөзлер. Историзмлердин архаизмлерден айыр.масы сонда, олар жәмийеттин белгили бир раўажланыў дәўирлерине
тән характерли түсиниклерди анлатады. Мысалы:
1. Сары ж айды ц оцлары
Қалмаққа тәсир етпеди
(,-Қырық қыз“ дәстанынан).
2. Патша, ояз, губернатор
Ески залым жоқ болсын
Ҳүкимет бир күнде жер
Қ ы лы ш урмай журтты

ат қалды,
деп хат салды,
жузин алды,
тута баслады.

(А. Муўсаев, „Бола баслады“).
Бул мысаллардағы сары ж ай, қылыш деген сөзлер техниканын еле раўажланбаған дәўириндеги баслы урыс қуралларыныц атамалары. Ўрыс техникасынын ҳәзирги жағдайында
олар баска жетилискен кураллар менен аўмасты. Сары жай
ҳәм кылыштын ҳәзир кереги болмай калды. Сонын нәтийжесинде бул сөзлер де тилимизде жәмийет раўажланыўынық
өткен дәўирлеринен мағлыўмат беретуғын историзмлер ғана
болып қалды.
Жоқарыдағы патжа, ояз, губернатор деген сөзлер белгили бир дәўирлердеги мәмлекетлик басқарыў ислерине байланыслы әмел атларын көрсетеди. Олар да тапийхый ҳәм әдебий шығармаларда историзмлер сыпатында жекке-сийрек ушырағаны болмаса,. күнделикли пикир алысыў процесимизде
112

www.ziyouz.com kutubxonasi

колланылмайды, өйткени ески мәмлекетлик курылыстыц өзгериўи менен патша, ояз, губернатор. қусаған ҳәкимшилик әмеллер де сапластырылды. Олардыц орнына жана мәмлекеглик
баскарыў органлары пайда болды.
Қаракалпақ тилинде актив сөзликтен шығып, историзмге
айналған сөзлер әдеўир муғдарда. Буған мына төмендегилерди жатқарыўға болады:
1. Өндирис әсбапларыньщ атамаларын билдиретуғын сөзлер: гүнде, пазна, цос, мойынтырық, шарыц, гүле, сазғап,
қозақ, м эш , келеп ағаш, дигир.-.ан. тартқыш т. б.
2. Карыў-жарақ атларын билдиретуғын сөзлер: садақ, саўыт, қара мылтық, қылыш, оқжай, сары жай, қанжар,
найза, қалқан т. б.
3. Дийқанпшлыкқа ҳәм токымашылыкка байланыслы ески
мийнет процесслеринин атамаларын анлататуғын сөзлер: түйек, түйек айдаў, қы зы ллаў, мчсақлаў, масақ териў, қосқа
қосыў, шарық ийириў, келеплеў, пилт елеў т. б.
4. Ҳәкимшилик, мәмлекет баскарыў ислеонне байланыслы
әмел апарын анлататуғын сөзлер: хан, болыс, бый, аталық,
қазы, ж әллат, пристав, ояз, қусбеги, датқашы, ўэзир т б.
5. Адамлар арасындағы класслык айрыкшалыкларды ақлатып келген жәмийетлик мәниге ийе сөзлер: бай, жарлы, қанзада, шахзада, қул, күц, малай, т ул, т оқал, бэйбише, жееир, шоры т. б.
6. О қ ыў орынлаоыныц атын көрсететуғын сезлер: медресе,
гимназия, лиией т. б.
Булардыц барлығы да Қаракалпақстанда Октябрь революциясы жеқгенге шекемги дәўирле каракалпақ тилинин сөзлик
составында белгили орын ийелеген ҳәм актив қолланылып
келген сөзлерден ибараг. Олар мине тилдиц ҳәзирги жағдайындағы зәрүрлигинен биротала айырыльш отыр.
Октябрьдиқ жениси менен ески эксплуататорлык стройдыц
орнына еркин советлик строй ориатылды. 1 урмысқа жана көз
қарас пайда болды, жана советлик шөлкемлер, мәкемелер
дузилди, экономикалық, сиясий ҳәм ^ мәденнй өзгерислер кен
халык массасыныц турмысына енди. Усыған байланыслы каракалпак тилинин сөзлик составына жана түсиниклерди анлататуғын бир неше сөзлер келип қосылаы. Олардын бир қатары аз ғана ўақыт өыир сүр.ти де, кейин сөзлпк составган
шығып қалды, кунделиклн турмыста қолланылмайтуғын болды. Мысалы: қаллаш , бадырақ, қулақ, ҳуқықсыз, ликбез,
аўылатком, батрачком, посглком, жер бэлии, хлопком, ■
қосшылар союзы, өз-ара, онлық, рабфак, медрабфак, хатшы т. б. 13ул слзлер ҳәзир жәмл 1еглнк оелгили бяр гүсиникти билдириуши исюрнзмлерге айналып кетги.
Тилимизге бундай сөзлер рус тили аркалы аўксты. Ҳакыйкатында олар термин сөзлерден есапланады. Соған карамастан рус тили арқалы аўысыушы сөзлерди қабыл етиўши8 — 17
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ликтин бир нормаға туспеген сол дәўирлеринде оларды қарақалпақ тилине орынсыз аўдарыўдан да бнр неше сөзлер пайда
болған еди. Мысалы:
Залы.ч оюүрген соқпақларды тат басты,
Камбағал, белсенди қәдеге асты
(А. Дабылов, „Жолдаслар"),
Ҳүки.иеттиц көзи қаллаш -бат рақ,
ҲКамай жаўы болса табыцлар сорап
(А. Дабылов, Сонда).
Мысалымыздағы белсенди деген сөз батрақ\ жамай —
класс дегсн сөзлерди аўдарыў нәтийжесинде пайда болған.
Бундай сөзлерди де каракалпак тилинде совет дәўириниқ дәслепки жылларында пайда болып, ҳәзнр колланылыўдан қалған
историзмлер қатарына киргизиўге болады.
Историзмлер де көркем шығармада белгили бир дәўир
характеристикасын дәл бериўге ерисиў мақсетинде колланыла
береди. Мәселен, А. Муўсаезтын, Аббаз Дабыловтын, Садық
Нурымбетовтын ҳәм Ж. Аймурзаевтын бир қатар поэзиялық
шығармаларында, Асан Бегимовтын „Балықшынық .кызы“,
I . Кайыпбергенозтын „Қаракалпақ кызы", к. Султановтық
»Ак дәрья“, А. Бекимбетозтын „Гүрес“ романларында т. б.
историзмлерди ушыратыўға болады.
Солай етип, қарақалпак тилиндега гөнерген сөзлер архаизмлер ҳәм исторнзмлерден турады екен. Олар тийхарынан алғанда өзлери аклатып келген түсиниклердкц гөнерип, турмыстан шығып қалыўына байланыслы кунделикли тилимизде колланылыўдан шыккан ҳәм шығып баратырған сезлерден ибарат.
Арханзмлер де, историзмлер де тарийхый ҳәм әдебий шығармаларда гана пайдаланылады. Тарийхый әдебийятларда
олар белгкли бир тарийхый мәселерли аныклаў, шешиў ушын
қолланылса, әдебий шығармаларда керкем сөз шеберлери
тәрепинен дәўир колоритин бериў мәқсетинде жийи колланылады.
Айырым сөзлердиқ генерип сөзлик составтан шығып барыўы,
сондай-ақ жаца сөзлердпц кириўи бул тилдиқ лексикасында
удайы болып отыратуғын қубылыс. Өйткени тил халық турмысы менен тиккелей байланыста раўажланады.
Н е о л о г и з м л е р.
Тилдиқ сөзлик составында жацадан пайда болған, еле жалпы толық түсиниклиликке ийе емес сөзлерди неологизмлер деймиз. Неологизм тил билимикдеги термин сыпатында кара1Н
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калпақ тилине рус тили арқалы кирди. Ол гректиц пеоз-жана,.
1о£с$-түсиник деген сөзлёринен келкп шықкан. Ҳакыйкатында':
да неологкзмлер ■жана түсиниклердин пайда болыўынан дөрейди. Халықтын турмысыкдағы ҳәр қавдай өзгерислер тилдиқ
лексикаскнда өзиниц сәйкес атамаларын пайда етеди. Мине
сол езгерислерге байланыслы жана түсиниклердкц атаыалары.
неологизмлер болып есапланады. Мәселен, Каракалпақстанда-:
жазкў кслериниц саўажлапыўы менсн бс.спа сөз, редакция,
корректура кусаған, мийкстке жана кез карастын пайда болыўы менен баслама,миькст леме кусаған жана сөзлер пайда
болДы.
Ҳәзирги заман карақалпақ тилинин сөзлик составьшда
жанадан дереген сөзлер сгада көп. Олардкн бир топары күнделикли актиЕлилигике байланыслы улыўма колланылыўшы
сөзлердей белгилилккке ийе болып кетти, ал екинши топары
еле ондай танымалылыкка ике емес. Мына мысалларды карацыз.
1. Усы жерде мен мектептен алған бояўларым менен
өзимкиц ец дәслепки зт ю длерим ди, сүўретлеримди салдым
(Чынғкс Айтматов, ,,Жәмкйла“).
2. Г с е г д л с р срмак-бермск еткен ссйын, Д гки яр тоқт ап қалып, олардыц артынан көпке дебин қарап турасы
(Сонда).
3. /Капырақ, жапмрақ терген қыз,
М ийнет гаўқын сүрген қыз.
.
Д ацқы н жайып кер га гб ед е, көргизбеде,
Москесны кврген қыз.
(И. Юсупсв, „Пкллекеш кыз косығьО).
Бундагы эпиод, поезд. көрги&бе деген сезлер каракалпақ
тилинде сокгы ўақытлары дереди. Бирақ олар колланылыўы,
қалын кепшиликке танымалылығы жағынаи бирдей емес.
Эгпюд искусстЕсга тийкслн термин, каракалпзқ тилине рус
тили^арқалы аўысты, тек искусстгодан хабары бар адамларға
ғана толык түсиникли.
■
Көргизбе сези рус тилнндеги еыставка деген сезди қаракалпак тилине аўдарыў нәтийжесинде пайда болды, эпыод сөзине карағанда танкмалырак болған меиен де еле улыўма
белгили сөзлердей қәлеген адамға тецдей түсиникли емес.
Булар екеўин де қалкн көпшилик арасында еле толық
қәлиплеспегенсөзлер, яғный ҳакыйқат неологизмлер деп есаплаймыз. Ал поезд сөзи болса ондай емес. Ол каракалпак тилине сонғы дәўирде киргени менен актив қолланылыўы нәтийжесинде белгили сөзлердей болып қәлиплесип кеткен ҳәм ҳәр.
бир адамнын жеке лексикасынан табылады. Сонлықтан да биз
оны неологизм деп қарамаймыз. Дурыс, белгили бир ўақытта;
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поезд деген сөз де карақалпақ тили ушын неологизм болды,
енди ол неологизмдик кәсийетин дерлик жойылтып отыр.
Демек, жацадан пайда болған сөзлер дәслепки ўакытлары
неологизм болғаны менен, кем-кем қолланылыў процесиндеги
активлилигине қарай улыўма қолланылыўшы белгили сөзлер
топарына қосылып кетиўи мүмкин екен.
Жацадан пайда болган сөзлердин улыўма колланылыўшы
белгили сөзлердицтопарына косылыўында қашан дөрегени айта
қаларлықтай әҳмийет тутпайды. Егерде олар канша актив қолланылса, кашан пайда болғанына қарамэстан, көпшилик арасында толық қәлиплесип неологизм болыўдан сонша тезирек
қааыўға жағдай туўа береди. Мәселен, райком , партактив
деген сөзлерди алып карайық. Бул еки сөздицекеўи де Қарақалпақстанда партия шөлкеми дүзилиўге байланыслы совет
дәўиринде пайда болды. Бирақ райком деген сөз партактив
деген сөзге карағанда жийирек колланғанлықтан неологизм
болыудан калды да, ал партактив деген сөз сийрегирек колланғанлықтан еле неологизмлик қәсийетин сақлап калып
отыр.
Ҳәзирги заман қарақалпақ тилиндеги неологизмлердиц өриси де бирдей емес. Олардын бир топары белгили бир илим я
техника тараўына ғана тән болса, екинши топары көпшилик
орынларда ушыраса береди. Мәселен, серппелилик деген термин тек физика тараўында, стрептомицин медицина тараўында ғана колланылса, ҳэпт елик дерлик Оарлық орынларда пайдаланыла береди. Белгили бир илим я техника тараўына ғана
тән неологизмлер илимий-техникалык терминлер болып келеди
де, ал ондай өрис шеклениўшилигине ийе болмаған неологизмлер әпиўайы сөзлер болып келеди. Усыған байланыслы неологизмлерди илимий-техникалык неологизмлер ҳәм жайдарынеологизмлер деп еки топарға бөлиўге болады.
Илимий-техникалық неологизмлер ҳәзирги заман карақалпақ тилиндеги неологизмлердиц ен -үлкец топарын курайды. Буған ҳәр қандай илим техника тараўына тән терминологиялык неологизмлер жатады.
Или.м ҳәм техниканын раўажланыўы менен карақалпак
тилиниц сөзлик составына сонғы ўакытта жацадан бир неше
терминлер келнп косылады. Мәселен, биология илимине байланыслы шацландырыў, жер баўырлаўшылар т. б. электротехникаға байланыслы ампер, вольт, аппарат т. б. Бундай
термиклерди неологизмлер деўге болады. Өйткени олар қаракалпак тилине жанадан кирди ҳәм улыўма көпшилик арасында
толык қэлиплескен жоқ.
Илим ҳә.м техниканын тараўлаоы жүдә көп. Усыған байланыслы тилимизде илимий-техникалық нсологизмлерди де
жийи ушыратыуға болады. Олардыц көпшилиги қаракалпақ
тилине рус тили арқалы тиккелей ҳәм аўдарыў жолы менен
келип қосылды. Мәселен, жоқарыдағы биология илимине бай116
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ланыслы алынған мысаллар рус тилинен аўдарыў арқалы пайда
болса, ампер, вольт, аппарат қусаған терминлер тиккелей
кабыл етилген.
Жайдары неологизмлер илимий-техникалык неологизмлерге
қарағанда көлеми жағынан әдеўир киши. Буған күнделикли
турмыс процесинде кецирек өриске ийе баслама, көрсетпе,
миннетлеме, басқарма қусаған сөзлер киреди. Жайдары
неологизмлер илимий-тәхникалык неологизмлерге карағанда
түсиниклирек болыа келеди. Өйткени, олар аўызеки сөйлеу
процесинде де, бас.па сөзде де, радиода да жийи ушырасады.
Сола.'. да олардын еле де болса көпшилик арасында толык
кәлиалесип болмағанлығын есапка ала отырып неологизмлер
деп атаймыз.
.
Илимий-техникалык неологизмлер де, жайдары неологизмлер де актив колланылыўына байланыслы улыўма колланылыўшы сөзлерге келип косылып отырады. Мәселен, бурынғы
машина, социалистлик жарыс кусаған неологизмлер ҳәзир
улыўма колланылыўшы сөзлерден ибарат.
Ҳәр кандай жана түсиникке байланыслы пайда болған жаца
сөз неологизм сыпатында сол тилде сөйлеўши барлық адамлар
тәрепинен улыўма қабыл етиледи ҳәм сөзлик составтан орын
алады. Олар дан тийисли орында пайдаланыў сөйлеўшинин ямаса
жазыўшынын жана сөзлерди қабыл етиў ҳәм уғыў дәренғесине ғәоезпи болады. Бул нәрсе әсиресе илимий-техникалык
неологизмди колланыўда жүдә айқын сезиледи. Ьйткени олар
сөйлеўши менен- жазыўшыдан сол неологизмлерге байланыслы илимий-те,\никалық түсинпкти талап етеди. Мәселен, белгили дәрежеле калий элементи ҳақкында хабарлы болмай турып калий деген сөзди колланыў оғада кыйын. Илим ҳәм
техника тараўындағы барлық терминлер туўралы да усыны
айтыўга болады.
Биз неологизмлер дегенде көбинесе тилдин сөзлик составында
белгили орынға ийе, көпшилик ушын бирдей улыўма қабыл
етилген жана сөзлерди түсине.миз. Бундай жана сөзлерди
шәртли түрде жалпы неологизмлер деп атасақ та болады.
Усынын менен бирге жеке неологизмлер де ушырасады.
Олар айырым авторлар тәрепннен бедгили бир стильлик ямаса
басқа максетте дөретиледн де, окыўшы тәрепинен жана сөз сыпатында кабыл етиледи. Бирақ бундай сөзлер қалын көпшиликке
орынсыз сезилсе, неологизимлер бола алмайды. Олардын баҳасы .
мақсетлилиги ҳәм орынлылығы болып табылады.
Жеке неологизмлерди карақалпак совет авторларынын
шығармаларында көриўге болады. Мәселен, халық шайыры
Аббаз Дабыловтын „Баҳадыр“ дәстаньшда мынадай қатарларды
окыймыз:
Кейниндеги он төрт жасар Арыслакды,
)К ет и м ха н а сы н а сазыўар етти,
Узын қысқа сапардан,
'
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Мен айналын келгенше,
Б елгили п а х ы р х а н а м с а ц .
Қызға зиндан Толыбайдыц үйлери,
Сөзинниц ец ҳаслы даны ш -данам ы з.

Бул мысаллардағы ж ет имхана, иақырхална, даныш-дана
деген сэзлерди жеке неологизмлер катарына жатқарыўға болады. Шайырдын усы сөзлер аркалы не айтып отырғаны оқыўшыға тусикикли. олардын жада сөзлер екенлиги де бирден
көзге түседи. Ж гтимхана дегенде автор жетимлик дегенди,
пахырхана дегенде бийшара, ғәрип дегенди, ал даныш-дана
дегенде данышпан-дана дегенди ацлатып отыр. Бул сөзлерди
жеке неологизмлер түриндетаныўда олардыц жзсалыўы әсиресе кеўил аўдарады. Каракалпақ тилинде жепшм-пақыр деген
сөзлер менен хана афсрикси жаца емес, олзр оугрыннан оар.
Ал шайыр устахана, малхана, сейисхана қусаған сезлердиқ
курылысынан пайдаланып, бизге жгтимхана, пахырхана деп
айтылыўы қәлиплеспеген жана сэзлерди жеткерип отыр. Сондай-ак данышпан-данамыз болып айтылатуғын жуп сөздиц
биринши компонентиниц бир буўынға кысқартылыўы да тилимизде үйреншикли норма емес. Усы жағынан алып даньшданамыз деген сәзди де жеке неологизм қатарына косып
отырмыз.
Солзй етип, жеке неологизмлео авгоолао тәоепинен белгили бир сөз жасаў аналогиясына сүйенилген тийкарда жасаЛ Н ПЫ

6К6Н.

Жеке неологизмлер шығарманьщ мазмунына, курылысына
байланыслы стильлик мәниде орынлы жеринде қолланылса,
қеш кандай артық сезилмейди, керисинше, сүўретленилген
ўакыяға деген оқыўшыдағы сезимди күшлирек туўдырыўға
себепши болады. Мәселен, „Баҳадыр“ дәстанында Аббаз
шайыр тәрепинен дөретилген жоқарыдағы жеке неологизмлер
жүдә орынлы қолланылған.
Енди биз улыўма неологизмлердиц қалай жасалыўы туўралы сөз етейик. Ҳәзирги заман каракалпақ тилиндеги неологизмлер мынадай усыллар жәрдеми менен жасалады.
1. Лексикалық усыл. Гнлимиздегисөзлердин. мәнилери—бул
өзгермейтуғын нәрсе емес, олар кеқейип, өзгерип отырады.
Лексикалық усыл аркалы неодогизмдер дэрегенде бурыннан
колланылып киятырған сөзлер өзине жаца мәнинн қабыл етеди. Солай етип, жаца мәнили жана сөз пайда болады. Мысалға басым, қараў, мәселе деген сөзлерди алып қарайык. Басым,
деген сөз келбегликлик мықлы, аўыр деген сөзлердиц мәнисинде (ол басым келеди; тәрезиниц бир жағы басым), сондзйак тартымнын биринши бетиндеги атлық мэнисинде (мениқ
басым) қолланып киятырғанлыгы белгили. Ал ол ҳәзир физикалық термин сыпатында (давление) жақа мәнини кабыл етип,
неологизм болып отыр. Қараў деген сөз бир нәрсеге қараў,
Н8
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күтиў деген мәнилерде кец қолланылады. Ал ҳәзир ол усы
мәнилерине қосымша мәселена қараў қусаған дизбеклерде
неологизм болып табылады. Мәселе, деген сөз ески көз қарастағы диний адамлар арасында сөз етилетуғын мәселе мәнисинде қолланылып келген еди. Бул сөздиц сол мәниси пүткиллей
архаизмге айланып кетти. Күнделиклн пикир алысыу продессинде биз мәселе еөзпкид ески мәнисин пайдаланбаймыз, ол
түсиниктиқ өзи де биротала гөнерип питкен. Ҳәзир ол мсьтемат икалық, физикалық, химиялы қ мэселе, талқыланатуғын
мәселе мәнилеринде неологизмге айналады.
Тклимизде лексикалық усыл арқалы жасалғак неологпзмлер
жийи ушырасады.
2. Грамматикалық усыл. Бул ссыл ҳззиргп заман қаракалпак тилинде жақа сәзлер дйретнўдиқ еқ актив үсылларынық бирн. Ол өз гезегинде еки турли жол менен иске .
асады: аффиксация жолы ҳәм сәзлердиқ бнригнў және дизбеклесиў жолы.
Аффиксация жолы ыенен неологизмлер жасалғанда белгили
аффикслер хызмет етеди. Олар сөзлерге қосылыў аркалы
жаяа мәнили екинши сөзлерди дөретеди. Мәселен, аффиксация
жолы менен жасалған тилимизде мынадай неологизмлерди
көриўге болады: баспа, көрсетпе, баслама, аўдарма,миннетлеме, жазба, көргизбе ескертиў, тастыйықлаў, ушырасыў,
хәпт елик, сабақлық т. б.
Бул мысалларда неологизм жасаўға себепши болып турған
тийкарғы аффнкслер-Л1 а .-б а ,-п а .-ы ў ,-лы қ ҳәм оньщ вариантлары.
Карақалпақ тилинде жана сөзлер дөретиўши аффикслер тек
усылар менен ғана шекленбейди. Олардық турлери көп. Мәселен, бўрылыс, қысым деген неологизмлер-&*с-ь*лг аффикслериниқ қосылыўы аркалы жасалып тмр т. б.
Гейпара неологизмлер сезлердин биригиўп ҳәм дизбеклесиўи нәтийжесинде пайда болады. Мысалы: қолж азза, халы қаралық, кирис сөз, басла сөз, жети жыллық т. б. Бунда
қолж азба, халықаралық деген сөзлер еки сөздиқ биригиўинен
жасалып бир жақа ыәнини анлатса, кирис сөз, баспа сөз
жети ж ыллық деген сөзлер еки сөздиқ дизоеклесиүи арқалы
жасалып, неологизмди пайда етип отыр.
3. Сөзлердиц аўысыў усылы. Карақзлпақ тнлине баска
тиллерден сөзлердин ауысыўы аркалы да неологкзмннқ эдеўир
бөлеги жасалаы. Бул процесс әсиресе Окгябрьдиқ женнсинен
кейин кеқ өрис алды. Илимниқ ҳәм технкканық, санааттық
ҳәм аўыл хожалығынын, экономиканық ҳәм мәденкяттық раўажланыўына байланыслы каракалпақ халкы ушын жана тусиниклердиц атамалары пайда болды. Олар улыўма алғанда
рус тилинен ҳәм рус тили аркалы басқа тнллерден аўысқан'
сөзлер менен терминлерден нбарат. Мысалы: космонавт, кос-
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модром, телезизор, телескоп, аетоматика, архитектор,
эпопея, трилогия, пейзаж, декада, трансляция, репродуктор,
магниторон, т. б.
Рус тили аркалы аўысып неологизм болып келген бир қатар сөзлер ҳәзир улыүма колланыўшы сөзлер топарына косылып кетти. Мәгелен: трактор, поята, телефон, радио
приемник, патефон, завод, фасрика, автобус, самолёт қусаған сезлер тупкиликли сөзлердей коллачыла береди.
Аўысыў усылы арқалы жасалған неологизмлер колланылыў
проиесинде карақалпак тилиниц законлыкларына сәйкес грамматикалық жақтан езгерислерди кабыл ете береди. Мысалы:
1) Енди айналардан турбинаныц айланып тпурған маховиги, гә қулағы н салып тыцлап, гә т урбинад ан бир
нәрсе сорап турғандай ийилип, машинаны айналып жүрген
Виктор көринди. (С. Бабаевский, „Алтын жулдызлы жигит“).
2) Сүўретшилердиц мектебин питкерип, Л енинградт ағы А к а д е м и я ға өнеримди раўаж лансырыў ушын оқыўға
баоғанымда, мен өзимниц дипломлық исимди тапсырдым
('Чыцғыс Айтматов, яЖәмийлә“).
,9) Ф ест ивалъға кел,ген кыз,
Пахта атызда жүрген қыз,
Хош ҳаўазды тербетип.,
■т\исиьгу и,141л,01,ч, кусуссгь

~

(М. Сейтниязов, „Фестивальға келгенқыз“)
Бул мысалларда кара ҳәриплер менен белгиленген рус тили аркалы аўыскан неологизмлер гәптеги грамматикалык байланыстыц талабына қарай тийисли аффикслер менен өзгерген.
4.
Калька усылы Баска тилден аўысыушы сөзлердиц морфемалары сакланған ҳалында екинши тилге аўдарылыўы калька усылы делинеди. Көпшилик неологизмлердин мине усы
жол менен жасалғанлығы көзге түседи. Мысалы: Ж ер д и ц жасалж а ж олдасы —искусстеенный спутник Земли, көрсет пе —указание, ц у б ы л ы с —явление, к ө р сет ки ш —указатель,
а н ы қ л а ў ы ш —определение. к е л и с и ў —согласование, ш ы ғарм а —сошнение, дөрет пе—творение т. б.
Солай етип, неологизмлер сөзлик составкажацадан кирген,
еле көпшилик арасында толык қәлиплесип болмаған жаца
ыәкили сөзлерден ибарат. Ҳәзирги заман карақалпак тилиндеги неологизмлер усы жоқарыда көрсетилген тийкарғы төрт усыл
арқалы жасалған.
•
Неологизмлер барлык ўақытта өзгеристе болады. Жана
түсиниклерге байланыслы неологизмнин жаца топары пайда
болады да, жалпы танымалылықка, активлиликке ийе болған
топары улыўма қолланылыўшы сөзлерге когылып отырады.
1 20
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ҲӘЗИРГИ ЗАМАН КАРАКАЛПАК ТИЛИНИН
ФРАЗЕОЛОГИЯСЫ.
Фразеология ҳаккында түсиник.
Ҳәзирги заман каракалпак тилинде фразеология мәселеси
еле толық изертленбеген мәселе. Ол тек қаракалпақ тилинде
ғана емес. ал улыўма совет тил билиминде еле белгили бир
системаға түсип, толык шешилип болған жок. Сонлыктан да
Е. М. Галкина — Федорук былай деп жазады: „Фразеология
, тараўына нени киргизиў мәселесин илимпазлар ҳәр түрли шешеди. Тил ҳаккындағы илимнин бул тараўында қолланылып
киятырған терминлердин көплиги түсиниклердин, шегарасын
анык ҳәм логикалык жақтан дәлилленген түрде айырыўдыц
талапларына сәйкес келмейди. Фразеологиялык бирликлер,
фразеологиялык дизбеклер, бөлинбейтуғын сөз дизбеклери,
тураклы сөз дизбеклери, идиомалык сөзлер, лексикалық сөз
дизбеклери, идиомалар, фраземалар—тилшилер тәрепинен сәйкес тил бирликлерин (единица) атаўда пайдаланылып киятырған терминлердиц толық емес дизими мине усылар. Фразеологиялық бирликлерге бул ҳәр түрли көз қарас, турақсызлық
ҳәм анық емес пикирлер тил системаскнык бөлими сыпатында
фразеологиянын мазмүнын ҳәм законлыкларын анықлаўды
қыйынластырып отыр.”1
Биз ҳәзирги заман каракалпак тилинвн фразеологиясын
анықлаў ҳәм оған характеристика бериўде совет тил билиминде фразеология ҳакқында дөреген мийнетлерди басшылыққа аламыз. Бул мәселе бойынша, әсиресе, фразеологпяньщ
тийкарын салыўшы ҳәм раўажландырыўшы совет илнмпазы
акадеыик В. В. Виноградовтыц мийнетлерин атап көрсетиўге
болады*
2.
Фразеология ҳаққында сөз етиў ушьш биз ен алды менен
тилимизде сөзлердин бир-бири менен дизбеклесиўи ҳакқьшда
айтып өтиўимиз керек.
Сөзлер бир-бирн менек лексккалык ҳәм грэмматикалық
байланыска тусиў кәсийетине нйе. Мине усы бапланыс тиикарында олардық өз-ара дизбеклесиўн пайда болады. Мысалы:
алдағы теримшы, таўсылмас бахыгп. бел байлаў, жец түриў т. б.
■■

1 Е. М. Г а л к и н а —Ф е д о р у к, Современный русский язык, лексика.
унивсрситета, 1954, стр. 148.
2. Н. В. В и н о г р а л о в . Основные понятия русской фразеологии как
лингвистической дисииплины, Труды юбилейной научной сессии ЛГУ,
Л., 1948; Об основных типах фразеологических единиц в русском языке,
•сборник ,А. А. Шахматов”, Издательство АН СССР, М—Л., .1916; Осповные типы фразеологических единиц в русском языке, Русский язык“, Вве'дение, М 4, Учпедгиз. Москва, 1947.

-издательстБО Московского
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Бунда алдағы деген сөз.теримиш деген сөз бенен, таўсылмас деген сөз бахыт деген сөз бенен, бвл сөзи байлаў
сөзи менен, ал жец деген сөз түриў деген сез бенен лексикалық жақтан биригип, тилдиц законларына сәйкес граммматикалык байланысқа түсиўи аркалы пүтин бир түсиниктианлатып тур. Бирак усы сөз дизбеклерин курап турған жеке
компонентлер арасьшдағы грамматикалык байланыстьщ характери бирдей емес. Мәселен, олардык ишинен алдағы теримиш ҳәм бел байлаў деген сөз дизбеклерин алып карайық.
Биз айтылайын деген ойдын мәнисине, сөйлеў стилине қарай
бириншн сөз дизбегин арттағы теримши, алдыцғы қатардағы теримши деп өзгерте аламыз. Оньщ жеке компонентлерин айырым сөзлер менен аўмастырыў ямаса олар арасына
сззлерди кзн түрде косыў мүмкинштлигине ийемиз. Ал екинши сөз дизбеги болса бундай өзгерислерди көтермейди. Бел
байлаў деген сөз дизбегиниц жеке компонентлерин аўмастырып ямаса олар арасынз басқа бир сезлерди қалай болса солай қоса бериўге болмайды. Өйткени олар тилдин тарийхый
раўажланыўыньщ барысында усылай қәлиплескен. Бундай сөз.
дизбеклернн езгертиўдии дәрежеси жүдэ шекленген. Халық
тилинде өзицди беккем тутып кирис деген мәниде белицди
беккем байла деп те айтылады.Ол да усылай кәлиплесип питкен. Ал буннан баска биротала биринши сөз дизбеги кусатып
ззгсртпў . жағдайдары ушыпяспайды. Көпшилик сөз дизбеклери
ҳәттеки бундай өзгеристи де талап етпейди. Мысалы: төбе
ииашы тик турьсў, бир қысым болыў т. б.
Солан етип, тилимизде сөз дизбеклериник еки түри көзге
түседи: олар еркин ҳәм турақлы сөр дизбеклеринен ибарат.
Жекё компонентлери айтылайын деген пикирдин мәнисине,
сткль өзгешеликлерике карай өзгере беретуғын сөз дизбеклерин еркин сөз дизбеклери деймиз. Мысалы: жасыл жапы- .
рақ, қалыц тоғаи, жақсы ислеў т. б.
Ал жеке компонентлери лексика—грамматикалык жақтан
турақлы турде бирлескен, өзгерислер киргизиўге болмайтуғыеу егер болса да шекленген, кәлиалескен дәрежеде ғана;
бслатуғын сез дизбеклери турақлы сәз дизбеклерине киреди.
.Аысалы: қабағын үйиў, күнай жайылыў, ийнениц ■ушына
шөп дизиў, аўзын ашпаў. т ил қайтармаў.
'
.
Мине усьшдай турақлы түрде байланысқан сөз дизбеклери
фразеологиялык сөз дизбектери делинеди. Оларды фразеоло-гиялық оборотлар деп те атайды. Биз оларды фразеологиялық.
сәз дизбеклери деп атаўды макул көрип отырмыз. Өйткени.'
бул жерде сөз турақлы сөз дизбеклери ҳакқында болып отыр.
Фразеологиялық сөз дизбеклери тил билиминин. фразеоло-.
гия тараўынын изертлеў ооъекти боль:п есапланады. Фразеология деген терминниц өзи қарақалпак тилине термин сыпатында рус тили арқалы келип кирди. Тийкарынан ол гректиқ
т
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рНгазьз — „выражение“ ҳәм 1о£05— „илим“ деген сезлеринен
жасалған.
Караҳалпақ тилинде фразеологиялық сөз дизбеклери оғада
■көп ҳәм олар күнделикли пикир алысыў практика.мызда ҳәр
түрли формаларда ушырасады. Биз жокарыда еркин сөз диз•беклери менен тураклы сөз дизбеклерин бир-бири менен салыстырыў мақсетинде фоазеологиялық сөз дизбеклериниц гейпара түрлерин ғана мысал ретинде алып кеттик. Булардан басқа
предметтин ямаса тусиниктинсөз дизбеги сыпатында берилетуғын
атамалары да, сондай-ак белгили сөзлерден ғана жасала алатуғын сөз дизбеклери де лексика-грамматикалык ЖДК.ТЗП пүтин
бир бирликти қураў менен бирге турақлы характерге ийе болып келеди. Сонлыктан оларды да фразеологиялық сөз дизбеклериниц қатарына киргизиўге болады. Мысалы: / Кер-диц
ж асалма жолдасы, темир жол, жаны ашыў, иши ашыў,
бас цатырыў. көзге түсиў т. б.
Бундай сөз дизбеклериниц жеке компонентлери де қәлиплеспеген муғдарда сөзлердиц аўмасыўы, қосылыўы ҳәм тағы
басқа соған усаған өзгерислерди талап етпейди. Мәселен, айдыц ж асалма жолдасы, жердиц қасында жүретуғын ж олдасы, ж үоеш ашыды, басы ашыды, жүрек қатыоыў, ой қатырыў деў орынсыз болар еди. Ь/йгкени бизге олзрдыц тилде
бар тийкарғы түрлери ғана сыйымлы, жәмийет тәрепинен кабыл етилген сол формалары ғана олардыц лексика-грамматикалық бирлигин сақлай алады.
Фразеологиялық сөз дизбеклери өзине тән айрықша белгилерге ийе. Олар, жуўмаклап айтқанда, төмендегнлерден
ибарат:
1. Фразеологиялық сөз дизбегин қурайтуғын жеке компонентлер өзлеринин қәлиплескен тураклы орнына ийе болып
келеди. Мысалыг Усы баланыц ақил-хуўш ы на қуўачып, қолымнан келгенинше пеш имди ж аўы п ж үрм ен (Т. Кайыпбергенов, „Қарақалпақ қызы“). Бул мысалдағы пешимди жаўы п жүрмен деген сөз дизбегиндеги жеке компонентлердин
орнын аўмастырыўға я басқа сөзлер менен қалай болса солай
өзгерте бериўге болмайды. ўКүрмен деген көмекши фейклди
1басқа сол мәниде жумсалатуғын екинши көмекши фейил менен аўмастырып пешимди жаўып киятырман, пешимди жаўып отырман деўге болады. Өйткени буидай өзгерислердиц
өзи де жәмийетлик қолланыўда белгили норма болып есаплана; ды. Ал гейде фразеологиялық сөз дизбегиниц арлсына сөз ҳосы;лыпта айтылады. Биракол белгили сөзлерден ғана ибарат. Мысалъ\\ —М ени ағайин-т ўўған дейтуғын болсац, мениц менен
бирге жүресец, бул жерде сениц тамы-тасыц қалып баратырған ж оқ, ағайин емессец, керегиц жоқ дейтуғин болсац, а л а ж ипт и бирот ала кесисесец,—деди Палым. Бунда а л а —жипти кесисесец деген сөз дизбегиниц арасына барот ала деген сөз кирген.
12*
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2. Фразеологиялық сөз дизбеклерин курайтуғын жеке компонентлер жыйналып барып бир синтаксислик хызмет атқарады. Мысалы: Мен көзқулац болайын,—деп )К эмийлэ аўырлықты өзи алғысы, келеди. (К. Султанов, „Ақ дәрья"').
Бул жерде көз-қулақ болайын деген сөз дизбегиндеги
айырым сөзлер өз алдына бир синтаксислик хызмет аткарып
турған жок, ал барлығы жыйналып барып гәптин баянлаўышы:
болып отыр.
.
3. Фразеологиялық сөз дизбегин бөлеклерге бөлиўге болмайды. Мысалы: Мен оныц изине к ө з т а сласа м , нәллерил,
ниц изи ап-анық екен, еки жылдыц ишинде түсип қалмапты
(М. Шолохов, „Ашылған тын“). Бул мысалда көз тасласам
деген фразеологиялық сөз дизбеги бар. Егер оны бөлип тасласак, онда пүтин мәни бирлиги биротала бузылады. Сонлықтан бундай сөз дизбеклери бир сөз орнына жумсала береди.
4. Фразеологиялық сөз дизбеклерин баска тилге сөзбе-сез
аүдарыўға болмайды. Өйткени сөзбе-сөз аўдарыў да жеке
компонентлери жыйналып барып пайда еткен пүтин мәниниц
бузылыўына алып келеди. Мысалы. Соныц есесине сизлер де
мени жақсы көресиз, „Есемурат дуқтыр“ деп мени қ о я р ға
ж ер т аппайсы з (Н. Бөрекешов, ,Өмир сақшысы“).
Бул мысалдағы қоярға жер таппайсыз деген сөз дизбегин
сөзбе-сез ,рус тилине аўдарғанда не найдете места қуда поставить болып шы.-ады. Бирак гог.те ол бундай м?ни берип
турған жоқ, ал ҳүрметлейсиз, кәдирлейсиз деген мәни анла-.
тып тур. Ал, „жоқ, сен емес, ол сениц к ө зи ц е шөп салы п
от ы р (О. Айжанов, „Намыс“) деген гәпте көзице шөп салыт
отыр дёген сөз дизбегин рус тилине сөзбе-сөз аўдарсақ, он
в твой глаз траву полож ил болып, мәниссизлик келип шығады. Сонлықтан бундай сөзлерди сөзбе-сөз емес, ал мәниси
жағынан аўдарыў талап етиледи.
Предметтин ямаса түсиниктин атамасы хызметиндеги фразеологиялык сөз дизбеклери бундай белгиге ийе емес. Мыса-:
лы: темир ж ол—ж елезная дорога, мийнет ҳақы —оплата
труда т. б.
'
Тилимизде фразеологиялық сөз дизбеклериниц ҳәр кандай:
түрлери ушырасады деген едик. Биз олардыц қандай екенлигй
туўралы айтып өтемиз.
:
Фразеологиялык сөз дизбеклериниц түрлери.
Фразеологиялык сөз дизбеклери составындағы компонентлеринин улыўма сөз дизбегн ацлататуғын пүтин мәниге қатнасы ҳә.м грамматикалық жақтан өз ара байланысыў дәрежесй
бойынша бирдей емес, ал ҳәр түрли болып келеди.Мына мысалларды алып қарайық:
:
1. /Келкемниц шуқыры көрсин, төбе шашы тикке турыў,
қой аўзынан шөп ал,маў, мурнын балта шаппаў.
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2. Көзин ж ойылт иў, аўзын ашыў, мойнына қурық салыў, бармағын тислеў, басын қасыў.
3.
М ай айландырыў, жүреги даўамаў, бетине айтыў,
жүз қы артыў.
Бул ыысалларда фразеологиялық сөз дизбеклери үш топарға бөлинил берилип отыр. Оларлыц бир топарьшдағы сөз дизбеклерин екинши топардағысы менен салыстырып карағанда
лексика - грамматикалық
жақтан
үлкен айырмашылыққа
ийе екенлигин көремиз. Мәселен, биринши топардағы желкемнпц шуқыры көрсин деген фразеологиялық сөз дизбеги
м урм айм ан, кетип қаламан дегенди ацлатады. Бул мәниниқ
жеке компонентлер анлататуғын мәнилер менен ҳеш қандай
байланысы жоқ. ).Келке, шуқыр, көриў деген сөзлер бир дизбекке грамматикалық жақтан жүдә беккем байланысқан. Екин‘ ши топардағы көзин жойылтыў деген сөз дизбеги жоқ қылыў деген мәнини ақлатады. Ол к ө з ҳәм ж ойы лт ы ў деген
сөзлердин мәнилеринин биригиўинен пайда болған. Ал үшинI ши топардағы мий айланды деген фразеологиялық сөз диз|беги болса биринши ҳәм екинши топардағы дизбеклерге қара[ғанда компонентлериниқ жеке мәнилеринин айқынлығы, солай
г.да грамматикалық байланысы жағынан турақлылығы менен
' айырылады. Мине усыған байланыслы улыўма фразеологиялық
■сөз дизбеклерин фразеологиялық өтлесиўлер, фразеологиялық
' бирликлер ҳәм фразеологиялық дизбеклер- деп үш топарға
'■бөлиўге болады.
Фразеологиялық өтлесиўлер.
, Фразеологиялық өтлесиўлер—бул фразәологиялық сөз дизбеклериниқ ишиндеги айрыкша бир группаны курайды. Олар
:ҳеш кандьй бөлеклерге бәлиуге болмайтуғын, составындағы
компонентлери өзиниқ тийкарғы лексикалық мәнисин дерлик
;:жойылтып жиберген сөз дизоеклери. Сонлықтан да фразеоло^гиялык сөздизбеги ацлататуғын мәни жеке компзнентлеринин
мәнисине ҳеш қандай катнас жасамайды, олардыц жеке мәниле^ринен ҳеш қандай ғәрезли емес. Ал, керисинше, фразезлогиялық
[шатаслар екинши бир өткир ҳәм пүткиллей аүысып кеткен
|пүгин мәнилерге ийе. Фразеологиялык өмепиўлерге мынадай'
|сөз дизбеклерин жатқарыўға болады: түйе үстинен ийт қа(быў, көз бенен қастыц арасында, ийт өлген жер, тачғын
|щт ғайзаў, а ла жипти кесисиў, қабырғаға кецесиў. аўзыщан ақ ийт кирип, қара иат шығыў, муриыя оалта шап%аў, көзге шәп салыў, мурны қыйсаймаў, белине тебиў, аўзы
щенен қус салыў, тил менен орақ орыў, жүрек жутыў,
Ыурнынан суў кетиў, басын тасқа уры ў,еки көзи төрт бо{лыў, салысы суўға кетиў, темирден түйин т үйиў.т улы пмәциреў т. б.
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Булардын қаксысын алып қарасац да бөлеклерге бөлиўге
болмайтуғьтн лексикалық пүтин бир бирлик екенлигин, ал^
анаў я мынаў фразеологиялык шатас анлататуғын мәни оныц.
составындағы элементлерден туўмайтуғынлығын көриўге бо-.
лады. Сонлықтаь: да академик В. В. Виноградов: „Семантика—
лық ажкралмаслық, пүтин мәнинин ҳеш қандай ондағы ком-ү
понентлерден келип туўмаўы фразеологиялық өтлесиўлердигс..
тиикарғы оелгилери болып есапланадыи*—деп көрсетеди.
Букы коккрет дәлиллеў ушын мурнын балта шаппаў
деген фразеологиялық өтлесиўди алып карайық. Бул сөз дизбеги мурын, балта, шаппаў деген үш сөзден қуралған. Сырттан карасан бунда бир-бири менен ҳеш кандай мәнилик бирликке уйымласпайтуғын сөзлер көзге түседи: мурын, балта.
Сөз дизбегиндеги мәнинин я мурын менен болып, я балта,
менен болып, я шаппаў менен болып ҳеш қандай жакынлығы,
катнасы жоқ. Керисинше, бул фразеологиялық өтлесиў олардан алыс, басқа бир ыәнини—ж ет киликли дегенди билдирип
тур. Усындай екпнши мәни анлататуғынынан хабары жок, бундай сөз дизбеги ыенен таныс емес адам мурнын балта шаппайды деген гзпти еситкенде, бундай да гәл бола ма екен,.
муркын балта шаппаўы цалаЮ .. деп тацланыўы сөзсиз. Фразеологиялық өтлесиўлердиц семантикалык ажыралмаслығы,
ондағы пүткн ызнинин жеке компонентлерден келип туўмаўын
1»1Ғ»ПС лг/">т 7 77^

'ТМўГ'Г.? ТТ7ДСщ

ТДО 1'ОПОГ'

.1

Фразеологкялык өтлесиулерде семантикалық ажыралмаслық
олардыц жеке компонентлери арасындағы грамыатикалык жақтан тураклылыкты пайда етеди. Мэселен, түбине дуз егиў
деген сез дизбеги үш сөзден турадьт, олардын ҳәр қайсысы
өз орнына нйе, ҳәр кандай орын аўмасығы пүтин мәниниц
бузылыўыьа әкелип соғатуғыны даўсыз. Сонық менен бирге^
бул фразеологиялық өтлесиўде түп деген сез тартымнық
үшинши бетннде, бирлик санда, барыс сеплеўи формасында
тур, дуз жасырып табыс сеплеўп формасында, егиў деген сөз;
гәптеги сөзлердиц грамматикалык байланысыиын талабына қарай қәлеген санда, бетте, мейилде, мзҳәлде қолланыла бериўи.
мүмкин. Усылай коллакылыў белгили норма ретинде кабыл
етилген. Түп деген сөздин морфологиялык формасын өзгертипү
түпке дуз егиў ямаса түплерине дүз егиў деў әдебий тилдиқ
талабына жуўап бермейди. Сондай-ак бул сөз дизбегинин составына семантккалык бирликти" бузыўға алып келетуғын екинши бир сөзди_де қосыўға болмайды. Биротала, әбден, пүткиллей) деген сөзлерди косып түбине биротала (дым,
пүт киллей) дуз егиў деп өзгертиўге болады. Бул ондағы семантикалык бирликке ҳеш қандай зыян келтирмейди. Сонлықтан
буғдай шеклекген өзгерислер улыўма көпшилик тэрепинен;
1 Н. В . В и I: с г г а д с в, ьусскғй яаык, Учпедгиз, Мссква, 1947, стр. 233
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қабыл етилип, әдебий тилдиц кормасы ретинде кәлиплесип
кеткен. Ал көз беннен қастыц арасы, қан жутыў, нйт өлген жер, жүрек жүтыў, азабойы т т ке м уры ў, түйекиц
■[қуйрығы жерге жетиў . қусаған фразеологиялык етлесиўлер
; ҳәттеки ондай өзгерислердн де кабыл етпейди. Фразеология-лық сөз дизбегиниқ гәптеги баска сөзлер ыемен грамматика"
лық байланысына карай акырғы компонентлери ғана анаў я
мынаў формаға өзгериўи мүмкин.
Фразеологиялык сөз дизбеклери көбинесе бир сөз орнында
/жумсалатуғын болғанлыктак көпшилиги тилиыизде өзпнин синонимине де ийе бола алады. Мысалы: ийт өлген жер—алыс,
.узақ; ала житьти кеснў—қатнаспаў\ мурнынан суў кет иў—
албырақлаў, басқы табыў, тпаяғын ийт ғайзаў—босқа жүр и ў т. б.
; Фразеологиялық өтлесиўлер көпшилик жағдайда гәп ишин:де бир синтаксислик ағзанын хызметин атқарады. Бул нәрсе
олардыд сәз орнына жумсалыўы менен байлакыслы. Мысалы:
■

1) Ақыл адам сөзлер еппигес изине,
Ш өп салм ас ярыныц ҳәргиз көзине,
(Бердак, „Халкк ушын“)

*

2) А т үст и қ а р а ў жақсы емес.

Биринши гәпте игөп салмссс деген фразеологиялық өтлесиў баянлаўышлық хкзметти аткарып тур: пл екинши гәптеги
ат үсти қараў деген сөз дизбеги болса гәптин пысыклаўышы хызметинде.
■ Гейде олар тамамланған бир ойды билдиретуғын айырым
гәп те болып келеди. Мысалы: Еки көзи төрт болды. Бунда
фразеологиялық өтлесиў жеке бир гәп хызметинде де қолладалып тур.
1 Фразеологиялык өтлесиўлер мзнилик жактан өтккрликке,
образлылыкқа ийе болады. Сонлыктан керкем сез шеберлери
..образлы көркем сүўретлеўде олардан жийи пайлаланады.
‘

Фразеологиялык бкрликлер

:/ Фразеологиялык бирликлер —бул фразеологиялық өтле(сиўлерге карағанда бираз жумсарған сөз дизбеклери. Егер
(фразеологиялық өтлесиўди курайтуғын компонентлерди мәни:лери 'пүтин сөз дизбеги ацлататуғын мәниден биротала алыс,
б{еш кандай жакынласпайтуғын болса, фразеологиялык бир'ликлерде айырым компонентлер улыўма пүтин мәниге жақын
келедн. Олардыц жеке мәнилери жыйналып барып сөз дизбефинин астарлы түрдеги пүтин мәнисин қурайды. Мәселен,
щағыныц етин жеў, пышақ арқасы дегек сөз дизбеклерин
т
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алып карайық. /Кағыныц етин ж еў—азыў, арықлаў деген
мәнини билдиреди. Ал адам азғанда еттен түсип, жағы әдеўир
куўсыятуғынлығы белгили. Усыған байланыслы тилимизде
жағыныц етин жеў деген сөз дизбеги пайда болған. Онын
ҳәрбир компоненти азыў деген улыўма мәнини жасаўға тиккелей себепши болып тур. Пьииақ арқасы деген сөз дизбеги
азырақ деген мәнини анлатады. Арқасы деген қыры, яғний
пышактын кыры мәнисинде. Бизге пышацтын кырынын жинишке болатуғынлығы белгили. Усыған байланыслы пышақ аркасы
деген сөз дизбеги дөреген. Онын жеке компонентлеринин
мәнилери азырақ деген пүтин мәнини пайда етиўге жәрдем
етип тур. Ал жағыныц етин жеў, пьииақ арқасы деген 'сөз.
дизбеклери де фразеологиялык өтлесиўлердей-ак жеке компонентлеринин семантикалық жақтан ажыралмаслығы ҳәм тураклылығы менен характерленеди. Олардын ҳәр қайсысындағы жеке сөзлерди бир-биринен бөлип таслаўға болмайды. Сондай-ак баска сөзлер менен аў.мастырыў да сыйымсыз. Мәселен, жағыныц деген сөзди екинши сез бенен аў.мастырып,
еки бетиниц етин жеген ямаса екинши сөз дизбегиндеги пышақ деген сөзди екинши сөз бенен аўмастырып, алмас арцасы деп айтыў орынсыз. Бундай өзгерислер түсиниксизликке
злып келеди, пүтин мәниге кесирин тийгизеди.
Солай етип, бөлеклеўге болмайтуғын, семантикалык жақтан тугас, составындағы компонентлериниц жеке мәнилерт
жыиналып барып пүтнн бир мәнини иайдн сГс 1ўгЫН с.әз дпз
беклери фразеологиялық бирликлер деп аталады.
Тилимизде фразеологиялық бирликлер жийи ушырасады.
Оларға мына төмендегилерди жаткарыўға болады: гегирдекке
суў бүркиў, өкше көтериў, қаны шығыў, қула қ түриў\ көзои ашып-жумғанша, аяғы жерге тиймеў, суў көрмей етик
шешиў, жанын келиге қамаў, қызыл қанат болыў, аўзына
қум цуйылыў, көз жумыў т. б.
Фртзеологиялық бирликлер образлылық, экспрессивлик характерге ийе болып келеди. Бул нәрсе ондағы жеке компонентлердин астарлы мәниде колланыдыўында ҳәм соннан пайда болған пүтин мәнинин өткирлигинде көринеди. Мәселен,
мурын кэтериў менен иен-менсиў деген сөздин мәнилери
дерлик биодей. Бирак алдынғы сөз дизбеги түриндеги мәни
кенннги жеке сөз түриндеги мәнисине қарағанда күшлирек
ҳәм өткнрирек. Өйткени мўрын ҳәм көтериў деген сөзлер
астарлы мәниле кәлланылған. Сөйлемшиге де, тынлаўшыға да
бундай сөз днзбегиндеги мәиилик өткирлик жүдә айқын сезилип турады.
_
Фразеологиялык сөз дизбеклери көбинесе өзлеринин синонимлерине ийе болып келеди. Бирақ синонимлик сынарлар,
жоқарыда салыстырып өтилгендей-ақ, оған қарағанда мәнилик:
өткирлик жактан бираз әпиўайы характерде болады. Мысалы:
өкше кәтериў —кетиў, қаны шығыў —ашыўланыў, қулақ
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т үриў—тъщлаў, гегирдекке суў бүркиў — урысыў, жанын
.қоярға жер т аппаў—шыдамсызланыў, қыйланыў т. б.
Усыларға байланыслы көпшилик: илимпазлар1 фразеологиялык бирликлерге тән тийкарғы төрт бедгини атап көрсетеди. Олар мыналардан ибарат:
1) астарлы, образлы мәни;
2) экспрессивлик өткирлик;
3) жеке компонентлеринин турақлылығы;
4) синонимлер сәйкеслиги.
Ҳәзирги заман қарақалпақ тилиндеги фразеологиялық бирликлердемине усы тийкарғы белгилер менен характерленеди.
Фразеологиялык бирликлерти қураўшы айырым компонентлер де фразеологиялық етлесиўдин жеке элементлери кусап
гәп ишинде дара синтаксислик хызмет атқара алмайды. Олар
жыйналып барып бир пүтин мәни анлататуғын болғанлықтан,
я гәптин бир агзасы, я пүтин бир гәп хызметинде жумсала
береди. Мысалы:
1. Ол көзди ашып ж ум ғанш а китапты үйден алып
шықты.
' 2. Совет Армиясы бизиц елге басып кирген агрессорлардыц күлин к ө к к е уш ырды.
3.
Қы сқа жип гүрм еўге келмейди.
Биринши гәпте көзди ашып жумғанша деген сөз дизбеги
гәптин пысықлаўышы болса, екинши гәпте күлин көкке ушырды дс^ с н ф р а з е ш ш г и я л ы қ бирлик жоқ етти деген мәниде
қолланылып, гәптин баянлаўышы хызметин аткарып тур. Ал
қысқа жип гүрмеўге келмейди деген сөз дизбеги — пүтин бир гәп.
Фразеологиялық бирликлер әдебий шығармаларда жийи
қолланылады, өйткени сөз образлылығы —бул көркем сүўретлеўдин тийкарғы элементлеринин бири. Буған қарақалпақ
әдебияты шығармаларынан мысаллар'келтирип өгейик: :
1) Сондадағы, шырағым,
Күтә зар болдық сизлерге,
Сонлықтан да Суртайша,
Саркоптыц халқы н бассынып,
■
Қ а р а ж ақт ы ж үзлерге
(„Кырык қыз“ дәстанынан).
, 2. Усы есиме түсип-. „Бизлер неге а ў ы зы м ы з аш ы лы п,
урыларды алдын ала ацғарып, баслыққа билдирмедик, а?
1 Қ а р а н ы з: Е. М. Г’ а л к и н а—Ф е д о р у к , Современный русский
язык, лексика. Издательство МГУ, 1954 г., стр. 153: К. Аханов, ТГл бгл/мше
к/р/спе, Казақтьщ мемлекетт/к оқу—педагогика баспасы, Алматы, 1962,
106-бет.
9 -1 7
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Енди ценики не турыс дедим де, жуўырып складца кеттим (Т. Қайыпбергенов, „Муғаллимге ,рахмет“).
3)

Өкшецди көтер—деп цысқы тоцсанға,
Ёнди нәўбет бер—деп еркин бостанға,
Нур шашаман, деген' жәҳән аспанға,
К улацца келип тур үни бэҳәрдиц
ч
(А. Дабылов, „Бәҳәр")

Бул мысаллардағы цара жацты жүзлерге, аўзымыз ашылып, өкшецди көтер деген сөз дизбеклери фразеологиялық
бирликлерден ибарат. Олардьщ составындағы компонентлериниц жеке мәнилери аўысып қолланғанлықтан, күшли образлылыкты пайда етип отыр. Фразеологиялык бирликлер ацлатып отырған астарлы мәни шығарманыц бойына орынлы ғана
орнығып, пикирдиц өткир түрде көркемлик пенен сүўретлениўин тәмийин етиўге себепши болып тур.
Солай етип, фразеологиялық бирликлер образлылықка,
экспрессивликке ийе, жеке компонентлериниц лексикалық мәнилеркниц топланыўынан астарлы екинши бир лүтин мәни
келип туўатуғын сөз дизбеклеринен есапланады екен. Олар ҳәзирги заман карақалпақ тилинде сөз байлығын көрсетиўде белгили әҳмийетке ийе.
Фразеологиялық дизбеклер.
Биз фразеологиялық сез дизбеклерин аныклаўда сезлердиц
улыўхма еки дизбеги туўралы айтып өттик. Олардыц бири турақлы сөз дизбеги еди. Турақлы сөз дизбеги деп атағанда
оныц жеке компонентлериниц лексика—грамматикалык жақтан тураклылығы есапка алынды. Тилимирде цабац үйиў, ғаз.
мойын, көзи тыныў, көзи цамасыў қусаған сөз дизбеклери
де бар. Мине булар да лексика—грамматикалық жақтан турақлы характерге ийе. Олардыц составындағы жеке сөзле]>
жыйналып барып, бир пүтин мәни ацлатады, бөлеклерге бөлиўге болмайды. Ал оныц фразеологиялык өтлесиўлерҳәм фразеологиялық бирликлерден айырмасы бундағы мәннжеке компонентлеринин' лексикалық мәнилери менен тиккелей байланыста болады. Мәселен, цабац үйиў, ғаз мойыя
деген сөз дизбеклериндеги ҳәр бир сөздиц дара мәниси жүдә
анык, пүтин мәниге тиккеллей байланыслы, бирак бир-биринен
ажыратыўға болмайды, еркин емес.
әСоставындағы компонентлер и.ниц жеке мәнилери жүд-.
анык, улыўма мәниге тиккелей байланыслы, солай да турақлы характерге ийе, сөз дизбеклериниц түрине фразеология:
лы ц дизбеклер деймиз.
Буған мына төмендегилерди жатқарыўға болады: к ө з г е :
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түсиў, бас ийиў, ииг писиў, бой жазыў, кеўил көтериў,
силтидей тыныў, мийзан тақыр, асқар таў, бас ийзеў,
ж уз қызартыў, көзи масаладай жаныў, жығырданы қайнаў т. б.
Булардын барлығы да тилимизде усылайынша кәлиплескен
турақлы сөз дизбеклеринен ибарат. Олардын жеке компонентлерин өзгертип жибериўге лексикалык мәни бирлиги ҳеш қандай мүмкиншилик бермейди. Сонлықтан бундай сөз дизбеклери тилимизде өзгериссиз қолланыла береди.
Фразеологиялық дизбеклер де фразеологиялық сөз дизбеклеринин басқа түрлери кусап көбинесе образлылыкка ҳәм
мәнилик өткирликке ийе болып келеди. Өйткени ондагы сөз
обра'злылығы, қосымша мәки ҳәм өткирлик олардын усындай
тураклы түрдеги лексика-грамматикалық жақтан пүтин бир
сөз дизбегине биригиўине жәрдем ете алады. Мәселен, мына
мысалларды алып карайык:
1. П ы ш ьщ м урны б ат пайт уғы н қандай қалыц цамыс,
түрине қарағанда, көп ж ыллардан берли бул қамысца
адам келмеген ҳәм орылмаған (А. Бегимов, „Бадықшыньщ
кызы“).
'
2. Ол т алай т аст ай т ү н е к лер д е жойытылған ферма жылқылаюын излеуге шықцан бад а ғои (0. Сәлиев,
„Өристен кайтканда“).
Бул мысалларда пышық мурны батпайтуғын, тастай
түнеклерде деген сез дизоеклери фразеологиялық дизбеклерден ибарат. Оларды қалыц, қарацғы деген сөзлер менен
салыстырғанда анағурлым образлы ҳәм өткир екенлиги бирден-ак сезилеяи. Мине бул нәрсе өз гезегинде усы тураклы
дизбеклерди деретиўде үлкен роль аткарып тур.
Фразеологиялык дизбеклердин тураклылығы айкын нәрсе.
Солай да базыбир жағдайларда олардын гейпараларынын составындағы жеке компонентлерин сәйкес синонимлери менен
аўмастырыўға да болады. Мысалы: көзге түсиў—көзге көриниў, тастай түнек—тастай қарацғы, асқар т а ў -м у н а р ланған таў т. б. Онда, әлбетте, сәйкес синонимлери менен
аўмастырылган сөз дизбегинин пүтин мәнкси сакланып кала
береди. Солай да аз да болса ҳәр сөздин өзине ғана тән,
канша мәнилес болса да, биринде бар, екиншисинен табылмайтугын айрықшалықтын сезилиўи мүмкин.
Фразеологиялык дизбеклер фразеологиялык өтлесиўлерге
ҳәм бирликлерге карағанда тилимизде жийирек ушырасады
ҳәм күнделикли турмысымызда кен түрде қолланыла береди.
Нақыл-макаллар ҳақкында.
Нақыл-макаллар өзлеринин грамматикалық жақтан беккем
түрде байланысыўы, лексикалык жақтан бирлиги, ажыралмаслыгы жагынан фразеологиялық сөз дизбеклерине жүдә жақын.
Ш
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Олардағы ҳәр қандай лексика—грамматикалық орынсыз өзгерис тилимизде қәлиплесип, өмир сүрип киятырған тийкарғы
норманы бузыўға алып келеди. Бул арқалы • нақыл-макаллар
ақлататуғын анаў я мынаў тыянақлы мәни бузылады. Мысалы
„өнерлинин колы атын“, „мийнет етсен, емерсен“, „атбасына
кун туўса, суўлығы менен суў ишер, ер басына күн туўса,
етиги менен суў кешер“ т. б.
Бул нақыл-мақаллар да фразеологиялық сөз дизбеклери
қусап, сөзлерди аумастырыў, қыскартыў, орынсыз сөз киргизиў қусаған өзгерислерди талап етпейди. Егер „өнерликиц
қолы гүмис“, „жумыс ислесец, емерсен". „жылкы басына күн
тугса, суўлыгын тислеп турып суў ишер, адамнын басына
күн туўса, аяқ кийими менен суў кешер“ деп өзгер-тсек,
онда әдебий тилдин нормасынан шыгып кетемиз, жүдә келнспейтуғьГн орынсызлық пайда болады. Нәгийжеде накыл-мақаллардын тыянаклы мәнис бирлиги сақланбай қалады. Дурыс, ғейде олардын араларына айырым сөзлер косылып, морфологиялық
кәлиплескен формасы өзгертилип айтылатуғын жағдайлары
да болады. Бул көбинесе әдебий шығармаларда белгили бир
планда ушырасады. Мысалы:
Бөри арығын ҳеш ўақытта билдирмес,
Жақсы адам душпанларын күлдирмес,
(Бердақ, „Халық ушын“)
Отырсам, болдым опақ,
Тура келсем, болдым, сопақ,
(Бердақ, вӨмирим“).
Ҳеш ўақытта шошқа шошқаны
Азыўласып жарған емес
'
(Бердак, „Болған емес“).
Бизге „бөри арығын билдирмейди, „отырсам опақ, турсам
сопақ“, „шошқа шошқаны жармайды" деген нақыл-мақаллар тап усы түринде тийкарғы норма регинде белгили. Ал,
уллы шайыр Бердақ оларды буўын уқсаслығын саклаў ҳәм
стилистикалық жактан айрықша өткирлик дөретиў мақсетинде гейпара өзгерислер менен пайдаланған. Бириншисине ҳеш
ўақытта деген сөзди киргизген, екиншисине болдым деген
сөзди косқан ҳәм турсам деген созди тура келсем деп өзгерткен, ал үшиншисине азыўласып сөзи кирген.
Тилимизде жекке-сийрек нақыл-мақалларды пүткиллей '
өзгертип, тек жуўмақлы мәниси берилетуғын бөлегин ғана
сақлап қолланыўды да көриўге болады. Мысалы:
}Кананлар қасынан қоцсы көширер,
Өзиниц дедикли антын иширер.
(Бердақ, „Халық ушын“).
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Бундағы „қоцсы көширер“ деген жуўмақлы дизбек потты
геўлеме өширерсен, қонсыны геўлеме көширерсен“ бөлегинен
ибарат.
.
Тилде накыл-макаллардын өзгертилип колланылыўы—бул
тийкарғы норма бола алмайды. Әдебий шығармада олардыц
уллы шайыр Бердак тәрепинен пайлаланылғандай орынлы
түрде жумсалыўы бул керкем сөз устазынын шеберлигине
байланыслы.
Накыл - мақаллардьщ
лексика—грамматикалық
жактан
турақлылығы ҳәм тыянаклылығы олардын тураклы сөздизбеклериниц қатарынан орын алатуғынын кәрсетеди. Солай да
тил билиминде олардын тураклы сөз дизбеклеринин ишиндеги
орны елеге шекем толық анықланып болған жок.
.
Бизиц пикиримизше,. накыл-мақаллар, сондай-ақ қолланылыўы жағынан кен өрисалған, бөлеклерге бөлиўге болмайтуғын ушырма сөзлер фразеологиялық сөз дизбеклеринин төртинши топарын кураўы керек. Ол жоқаоы окыў орынларына
арналған „Ҳәзирги заман рус тили“ сабақлығында' да усылай
фразеологиялық сөз дизбеклериниц төртинши топары сыпатында ажыратылады1.
Ҳәзирги заман карақалпақ тилинде нақыл-мақаллар оғада
. көп. Олар халықтын әсирлер бойы емир еүриуинин даўамында дөреди. Буған мысал ретинде мынадай накыл-мақалларды
' кәрсстнп этиўге болалы: ..жсщсынын ясаты, болмас, жаманныц уяты. болмас“, „усталы ел дүзелер", „сулыу сулыў
емес, суйген сулы ў“, „адам сөйлескенше, жылцы киснескенше “, мСЬ-дО/ЯЬ тилинен, мал шацынан", „билеги жуўан бирди
жығады, билими жуўан мыцды жығады“, „алтаў ала болса, аўыздағы кетеди, төртеў түўел болса, төбедеги түседий, „көз цорқақ, цол батыри, ,,ер туўған жерпне, айт
тойған жеринеи, „көрпеце қараи аяғыцды сози, „тек жүрсец, тоц жүресеци, „сөз сүйектен өтеди, таяқ еттен
өтеди“, „ет етке, сорпа бет.кеи т. б.
Нақыл-макаллар әдетте туўра мәнисинде де, астарлы мәзкде де бола береди. Мәселен, „}Кацсыкыц жаты болмас,
жаманныц уяты болмас“, „мийнепг етсец емерсец", „жаман
' дос жаўдан ж аман“ деген нақыл-мақаллар өзлериниц туўра
мәнилеринде қолланылса, „сырын билмеген аттыц сыртынан а й л а н б а „ ц а л а ў ы н тапсац, қар ж анар", „өгизге
т ўўған күн баспацца да туўады“, „ийтти сүйек пенен урсац цацсыламайды“ қусаған нақыл-мақаллар астарлы мәниде
келеди.
Туўра мәниде колланылатуғын накыл-мақаллар да, астарлы мәниде қолланылатуғын нақыл-мақаллар да лексика-грам1 Н. С. В а л г и н а , Д. Э. Р о з е н т а л ь , М. И. Ф о м и н а, В. В.
Ц а п у к е в и ч , Современный русский язык, Гссиздательство ,Высшая
школа”. Москва, 1962, стр. *0.
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матикалық жақтан тилимиздеги тыянақлылығы менен пайдаланыла береди. Олардық я туўра, я астарлы мәниде болыўы
нақыл- макаллардын семантикалық ҳәм грамматикалық бирлигине ҳеш қандай тәсир етпейди.
Нақыл-макаллар терен мәнили • болып, оларла халықтыц
ақылы, ойы, шеберлиги көринетуғын болғанлыктан, сәйлеўши
де, жазыўшы да олардан өз сэзинде пайдаланыўды жақсы
көреди. Өйткени сол арқалы баянланған пикир сулыў, мәнили
ҳәм көркем бэлып көринеди. Сонлықтан да нақыл-мақаллар
әсиресе әдебий шығармаларда жудә жийи ушырасады: Мысалы:
1 . „Бир күн дуз иш кенге қ ы ры қ күн сәлем б а р и,
Халықтыц нақыл сөза сондай деген бар,
Талай қонақ болып барыў дәмем бар,
Сизлер бизиц үлкемизге хош келдиц

(С. Нурымбетов, „Қазақстан шайырлары, хош келдин").
2. Етикши болған бар\ еринбеген бар,
Сыншы болмп, т алай т.аяқ жеген бар,
„Сын дүзелмей, мин дүзелм ес“ деген бар,
Барлық ўақта әдил сыншы, сын керек
(И. Юсупов, „Оын керек"Қ
3.
— ъӨли болсақ, бир шуқыр, тири болсақ, бир төбе“,
енди сизлерден қалмаймыз, ацырғы демимиз таусылғинша
жас Совет респхбликасын жаўдан қорғаўға биз де танрмыз!„ —деп турыгь алды (А. Бегимов, „Балықщыныц кызы“).
Фразеологиялық сөз дизбеклеринин жасалыўындағы
гейпара өзгешеликлер.
Фразеслогиялық сөз дизбеклеринин составына нәзер аўдарсак, олардын қалай болса солай гез келген сөзлерден жасала
бермегенлигин кәремиз. Ал, керисинше, олар адамзат турмысында белгили бир әҳмийетке ийе болып келген ен жақын
предметлер менен қубылыслардын дөгерегинде дөреген. Мине
усы ен жақын предметлер менен қубылыслардьщ атамалары
көбинесе фразеологиялық сөз дизбеклериндеги тирек сөз хызметин аткарып келеди. Тилимизде адамнын дене мүшелеринин
атамаларына байланыслы бир неше 'турақлы, сөз дизбеклери
үшырасады. Мысалы: „к өзге“ байланыслы: көзге илмеў, көз
салыў, көзине шөп салм аў, көзинен асылыў, көз жетиў,
көз ушында, көз болыў, көз таслаў, көзине қысыў, көз қысыў, көзге түртиў, көзге түртсе көргисиз т. б. „Тил“ сөзине байланыслы: тили узын, тилге келиў, тил сьлыў, т илин
тартыў, тил тийгизиў,. т ил жеткериў, тил бириктириў,
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т илин созыў, т ил менен орақ орыў, т или гүр челиў т. б.
А ў ы з сөзине байланыслы: аўзын созыў, аўызға илиниў, аўызға түсиў, аўыз ашыў, аўыз писиў, аўыз жалас.ыў, аўыз
бастырық, аўзы бос, аўзы қулағы на жеткенше, аўзынан
қара ийт кирип, ала ишп шығыў, аўзына қум қуйылыў,
аўзын жабыў, аўызға альыў, аўзынан түскендей, аўзынан
тозыў т. б.
„ Ж ү р е к “ сөзине байланыслы* жүрук жутыў, жүреги
даўамаў, жүреги жарылыў, жүреги бос, жүреги щайылыў,
жүрек шайды. болыў, жүрек сазыў, жүрек ж алғаў, жүрегиниц түги бар, жүреги айныў, жүреги қабынан шығыў,
жүреги қақ айырылыў“ т. б.
„ А я қ “ сөзине байланыслы: аяқты ацлап басыў, аяқты
басыў, аяғы жерге тиймеў, аяғьш қолына алыў, аяқтан
тартыў, көрнеге қарап аяқ созыў, аяқтан аяқ қалмаў,
аяқ-қолын баўырына алыў т.б.
. Булардан баска қол, бас, бет, мурын, қулақ, өкпе, бел,
киндик кусаған сөзлер тирек болып келетуғын фразеологиялык сөз дизбеклери жүдә ғана жийи қолланылып киятыр.
Сондай-ақ фразеологиялық сөз дизбеклериндеги асгарлы,
образлы, өткир мәнилерди пайда етиў ушын халык өзине жақы.ннан таныс ийт, түйе, қой, ат, ешек ҳәм тағы басқалар
қусаған ҳайўанларға байланыслы, олардын айыры.м кэсийетП йппи
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Мысалы: иит ж анлы, ийт өлген жер, ийт өлими, ийттен
бир сүйек қарыз, түйеден постын таслағандай, түйе
үстинен ийт қабыў, түйениц қуйрығы жерге жетценде,
цой аўзынан шөп алмаў, қойдай жуўас, ат үсти, ат салыў,
ешекке терис мингизиў, ешектей бәсиў. т. б.
Қаракалпақ тчлинде булардан басқа да бир неше сөзлер
дөгерегрнде жасалғаи тураклы сәз дизбеклери бар. Олардын
барлығы да халық турмысында белгили бир әҳмийет тутқан'
сөзлерден ибарат.
Тил халықтын турмысы менен тиккелей байланыслы ҳәм
бир-неше тарийхый дәўи.рлердин жемиси болғанлыктан, көпшилик фразеологиялық сөз дизбеклеринде қаракалпақ халкынын өткендеги турмысы, 'дәстүри, әдет-үрпи жүдә анық көри-нип турады. Мәселен, тилимизде дизе бүгиў, шашбаў көтериў
қусаған сөз дизбеклери бар. Бурын праволык шеклениўшиликтин үстемшилик еткен дәўиринде правосыз езилиўши
адамньщ үстемлик сүриўшилер алдында дизе бүгип, бас кйип
қайылшылык та билдиргенлиги белгили. ,Дизе бүгиў" деген
фразеологиялық сөз дизбеги мине сол заыанда пайда болған
ҳәм сол ески дәўирдин гүўасы. Ал „шашбаў көтериў* болса
халық турмысында шашбаўдын пайдаланылган дәўиринде дөреген, ҳәзир ол биреўге ериа жүриў деген мәнини адлатыў
менен бирге қарақалпақлардық ески дәстүрлеринен де дерек
береди.
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Фразеологиялық сез дизбеклеринид грамматикалық
курылысы.
Ҳәзирки заман қарақалпақ тилинде фразеологиялық сөз;
дизбектери өзлеринин грамматикалық қурылысы жағынан алып
қараганда ҳәр түрли болып келеди. Олар төмендегише:
а)
Жеке сөз дизбеклери түринде ушырасатуғын фразеологиялық сөз дизбеклери. Бул тояарға киретуғын тураклы дизбек те екк сезден алып бир неше сезлерге шекем бола береди. Мысалы: астарли сөз, асқар таў, телегей тециз, мыстай до,ла. қас қағыў, бой бермеў, қол жуўыў, ағаштая
түйме ислеў, қас пенен көздиц арасында т. б.
Жеке сөз дизбеклери түринде ушырасатуғын фразеологиялық сөз дизбеклери көбинесе гәп ишинде гәптиқ белгили бир
ағзасы хызметин атқарады.
■
Мысалк: 1) А л Ерназардыц исин қарап тәғдирин шешетўғын нәҳән ҳәким, нағыз түйени де жутатуғын нәпсиқаў,
жермен екен, ол мынаў қағаз ақшаны алмады, алтын
әкел деди. (А. Бекимбетов. „Гурес“).
2) Н иколай ези н е к е л д и же? (А. Бекимбетов, сондаф
Биринши мысалдағы „түйени түги менен жутатуғын“, екинши мысалдағы „езине келди ме?“ деген фразеологиялық сөз
дизбеклери жеке сөз дизбеклери түринде ушырасып отыр. „Түйени түги ыенен жутатуғын" гәптин анықлаўышк да, вал өзине
А01.1 I С2 б с п п л а у Ы Ш . 1 Ы Қ хызметтй ЗТКЗрЫП
«
тур.
б)
Айырым жай гәплер туринде ушырасатуғын фразеологкялык сез дизбеклери. Бул топарға киретуғын турақлы сөз
дизбеклериниц гейпаралары, мәселен, кеўлим дл аспанда,
ден саў, ислер бес, ўақыт хош кусағанлары тилимизде тиккелей айырым жай гәплер түринде келсе, екинши биреўлери
составындағы фейилден болған компонентинин формасыньщ
'өзгериўине ҳәм колланылыўына карай жеке сөз дизбеги болып та, айыры.м гәпке усап та келе береди. Мысалы: қ у л а ц ■
түриў, қулақ түрилди, адым атыў, адым атланды т. б.
Аяғы жерге тиймейди, жүреги жоқ, бүйреги бурды кусаған фразеологиялық сөз дизбеклерц де усы формада грам-1
матикалык курылысы жағынан айырым гәплерге тен. Бирақ,
оларды өзгертип, аяғы жерге тиймейтуғын қуўаныш, ж үреги жоқ адам, бүйреги бурғыш адам десек, онда тек жеке
сөз дизбеклерине ғана ийе боламыз.
Демек, гейпара фразеологиялық сөз дизбеклеринин жеке •
сөз дизбегине ямаса айырым гәпке тен болыўында фейил
компонентлеринин өзгериўи ҳәм коллакылыўы үлкен .әҳмийет тутады екен.
.
Лекскка-грамматикалық жактан турақлылыкка ийе болгангейпара какыл сөзлердин де, айырькм адамлар тәрепинен дөретилип, нақылдай болып кеткен базыбир-терец мәнили ушкыр
сөзлердин де жеке гәплер түринде ' ушырасатуғынын көриўге
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болады. Мысалы: суўға кеткен т ал цармайди, семизликти
қой көтереди, тандырды қызғанда жап; жарлылық айып
емес (Островский), жаман жолдас жаман жолда сырын
алдырар (Бердақ), жақсы адам сөз мәнисин ацлайды (Бердак) т. б.
в)
Коспа гәплер түринде ушырасатуғын фразеологиялық
сөз дизбеклери. Буған арысы ары, бериси бери; сен же, мен
же, қазан да май, табақ та май; анаўсы анда, мынаўсы
мында қусаған сөз дизбеклерин жаткарыўға болады. Сондайақ гейпара нақыл-макаллар да, айырьш адамлар тәрепинен
дөретилген мәнили сөзлер де грамматикалық курылысы жагынан қоспа гәп түринде жасалған бир лексика-грамматикалық
пүтинликти қурайды. Мысалы: ашыў-дуитан, ақыл-дос; қазаныца не салсац, шөмишице сол илинеди; көп түкирсе, көл
болар-, көз қорқақ, қол батыр; „аз болса да, саз болсын“
(Ленин), „Вгер душпан берилмесе, оны қуртыў керек“
(Горький) т. б.
Фразеологиялық сөз дизбеклерин грамыатикалык составы
жағынан алып караганда қәр қандай сөз шакапларынан туратуғынлығын ҳәм түрли формаларда ушырасатуғынлығын көремиз. илардан оаслылары сыпатында мыналарды белгилеп
етиўге болады:
1) Атаў сеплеўиндеги еки атлықтын ямаса кйелик сеплеўиндеги атлык пенен атау сеплеўиндеги атлыктын қатарласып
келиўинен жасалған фразеологиялык сөз дизбеклери: темир
жол, мийнет күн. мийнет ҳақы, аўыз бастырық, жер
жолдасы, ийт өлими, пышақ арқасы, кәз асты, көз қыйығы, ат үсти т. б.
2) Атаў сеплеўдеги атлыклар менен фейил сөзлердин дизбеклесиўинен жасалған фразеологиялык сөз дизбеклери: ш и
писиў, көз болыў, жүрек сазыў, жүз қызарыў т. б.
3) Табыс сеплеўиндеги атлыклар менен фейил сөзлердиц
дизбеклесиўинен жасалған фразеологиялық сөз дизбеклери:
өкше көтериў, бой жазыў, жүрек ж алғаў, жүрек жутыў,
мурын көтериў, аўыз жаласыў, көз жумыў т. б.
4) Барыс сеплеўиндеги атлықлар менен фейил сөглердиц .
дизбеклесиўинен жасалған фразеологиялық сөз дизбеклери:
көзге илмеў, белине тесиў, көзге тугпыў, бетқе басыў, тулыпқа мөциреў, бетке айтыў, көзге тусиў т. б.
5) Атлык с-өзлер менен келбетлик сөзлердиц дизбеклесиўинен жасалған фразеологкялық сөз дизбеклери: аўзы бос,
жүрегы бос, бети қалы ц, тили узын, қулқыны күшли, асығы алшы, мдртебеси бэленгп т. б.
- б) -Барыс сеплеўиндеги атлыклардын атаў ямаса табкс сеплеўиндеги атлыклар ҳәм фейнл сөзлер менен дизбеклескўинен
жасалған фразеологиялык сөз дизбеклери: түбине дуз егиў,
көзине шөп салмаў, мурнына суў кетиў, аўзына қум қуйылы ў, гегирдекке суў бүркиў т. б.
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7) Келбетлик пенен атлыктын дизбеклесиўинен жасалған
фразеологиялық сөз дизбеклери: асқар таў, ушан тециз,
бурқыған дәрья, астарлы сөз, ушқыр қыял т. б.
8) Шығыс сеплеўиндеги аглықлар менен фейил сөзлердин
дизбеклесиўинен жасалған фразеологиялық сөз дизбеклери:
мурнынан шаншылыў, көзинен илиниў, ҳақынан шығыў,
аўзынан гпозыў, аўзынан туспеў, аяқтан тартыў, т илинен бапланыў т. б.
9) Тиркеўиш арқалы байланысқан атлыклардын фейил сөзлео менен дизбеклесиўинен жасалған фразеологиялық сөз
дизбеклери: аўзы менен қус салыў, тил менен орақ
орыў т. б.
.
,
'
10) Санлык сөзлердин баска сөз шақаплары менен дизбеклесиўинен жасалған фразеологиялык сөз дизбеклери: тоғыз
жолдыц ортасында, үш қырлы, жети журтты қуртқан,
жети журттыц т илин билетуғын т. б.
11) Рәўишлерден ҳәм рәўишлердиц баска сөз шақаплары
менен дизбеклесиўинен жасалған фразеолог-иялык сөз дизбеклери: арысы ары, бериси бери-, төбе шашы тикке турыў,
анаўсы анда, мынаўсы мында т. б.
Ал „тырнақ асты кир излеў“, _кой аўзынан шөп алмаў“, .
„кабағынан қар жаўыў“, „түйенин куйрығы жерге жетиў“,
„көзинин ети өсиў“, „салысы суўға кетиў“ кусаған тураклы
дизбсклср бс.тса коспа состаэдьт фрязрплпгиялык сөз дизбеклеринен ибарат. Оларда жоқарыда көрсетилген дизбек формаларынын дерлик көпшилиги аралас келип отырады.
Солай етип, фразеологиялык сөз дизбеклери өзлеринин
усындай жасалаў айрықшалыкларына ийе.
Фразеологиялық сөз дизбеклеринин, стильлик
айрыкшалыклары.

....

Фразеологиялык сөз дизбеклеринин қолланылыў .өриси ти-.
лимизде бирдей емес. Олардын бир топары жәмийетлик-публицистикалық стильде көбирек қолланылса, екинши бир топары илимий стильде, үшинши бир топары халык сөйлеў тилинде
жийи гезлесип отырады т. б. Мине бул нәрсе фразеологиялық
сөз дизбсклериниқ стильлик жактан айрықшалықларға ийе:
екенлигин көрсетеди. Мәселен, ўатан ийгилиги, моральлик
кооекс деген тураклы сөз дизбеклери публицистика тилинде
кен колланылса, қуйрық таўлаў, жүз болыў, таяғын ийт
ғайзаў кусаған фразеологиялык сөз дизбеклери халық сөйлеў
тилинде көбирек пайдаланылады.
"
Биз сөзлерди стильлик жақтан анықлаўда, оларды жазба
тил стили ҳәм сейлеў тилинин стили деп екиге ажы-ратып,?.
соларға сәйкес лексикалык қатламларды белгилеймиз. Карақалпақ тилиндеги фразеологиялық сөз дизбеклеринин стильлик
айрыкшалыкларын көрсетиўде де, олардын жоқарыдағыдай

«
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з<олланыў өзгешеликлерине сүйене отырып, жазба тилге тән
фразеологиялық лексика ҳәм сөйлеў тилине тән фразеологиялық лексика деп еки топарға бөлиўге болады.
Жазба тилге тән. фразеологиялык лексика—бул тилимиздеги фразеологиялық сөз дизбеклеринин ец көп топарын өз
-ишине алады. Оған жазба тил стилинин ҳәр қандай тараўларына тән бир неше тураклы сөз дизбеклери киредн. Мәселен,
л а л и ц л а р дослығы, ж арқин келешек, азат лиқ гүрес, бас
еркинлт и, коммунизм байрағы, қусаған жәмийетлик-публицистикалық стильде кен қолланылатуғын фразеологиялық сөз
дизбеклери, магнит майданы, жер жолдасы, өтирик өлец
қусаған илимий терминлер сыпатында илимий стильде жийи
ушырасатуғын фразеологиялық сөз дизбеклери, жазба ислер
ҳәм ис қағазлары стилине тән қайта қараў, мәлим етип
Ш лдириў қусаған турақлы сөз дизбеклери, сондай-ақ көз
жасын булаў, гүл-гүл жаныў, иашшайы дөниў, қыпша бел,
телегей тециз, гүлленген ел қусаған көркем-беллетристикалык стильде көбирек колланылатуғын фразеологиялық сәз
дизбеклери т. б. жазба тилге тән фразеологиялық лёксиканы
қурайды.
Фразеологиялық сөз дизбеклеринин екинши топары сөйлеў
тилинде көп қолланылатуғын тураклы сөз дизбеклеринен ибарат. Буған мына төмендегилерди жатқарыўға болады: мурын
к.ат.егшл)

г.р.г.ирдеккр. с.уў п у р к и ў

урты.н. т.пмп.а.й.тыл)

иг.лр.р

бес, қысқа жип гүрмеўге келмеў, сиркеси суў көтермеў т. б.
Бундай фразеологиялық сөз дизбеклери тек сөйлеў тилинде
ғана қолланылып коймастан, жазба тил стилинде де папдаланылады. Мәселен, дерлик барлық стиль лексикаларынын элементлери де керекли орында колланыла алатуғын көркем —
беллетристикада сөйлеў тилине тән фразеологиялык сөз дизбеклерин жийи көриўге болады. Олар әдебий шығармада жазыўшыныц шеберлигине байланыслы түрлише планларда пайдаланыла береди.
1. Мен сеннен бир тийин дәмем жоқ, кемпирим, бийшара, жумсақ жерге отырсын, жумсақ жерге жатсын деп
бүлип, сениц кеўлицди қалай табарын билмейди, ал сен
болсац: „Мен ж уўапкерли хызметкермен*!—деп м ур ны ц ды
тамнан да жоқары көт ере бересец (М. Шолохов, „Ашылған
тыц“).
2. ўКецге, сөздиц сабынын езе берген менен, майы шыға
ма, болды ғой енди (А. Бегимов,„ Балықшынын қызы“).
3. И лаж қанша, сен де барқылдап мийимди жедин ғой
(А. Бегимов, Сонда).
Солай етип, фразеологиялық сөз дизбеклери күнделикли
турмыста қолланылыўы бойынша айрықшалыкларға ийе. Ол
айрықшалықлар олардыц жазба тил стилинде ямаса халық
сөйлеў тилиниц стилинде кец қолланылыўы менен характерленеди екен.
139
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Фразеологиялық сөз дизбеклеринин раўажланыўы
ҳақкында.
Халық турмысындағы өзгерислерге байланыслы фразеологиялық лексика да удайы өзгерислерге ушырап. раўажланып
отыраяы. Бул өзгерислер, тийкарынан алғанда, гөнерген түсиниклерге байланыслы гейпара фразеологиялық сөз дизбеклериниц күнделикли турмыстан биротала шығып калыўы, активлигинен айрылыўы, сондай-ақ жаца топарларыныц тилдиц фразеологиялық составынан орын алыўы түринде болады. Булардыц барлығы да тилдин раўажланыў законлары тийкарында
болып туратуғын қубылыс.
'
Карақалпақ халқынын турмысындағы материаллык, жәмийетлик-сиясий ҳәм мәдений өзгерислер тилде өмир сүриў зәрүрлигинен айрылған гейпара тураклы сөз дизбеклериниц ҳеш
қандай колланылмайтуғын болып қалыўына, соныц менен бирге ҳәзирги за.ман карақалпақ тилиниц фразеологиялык лексикасын жаца турақлы сөз дизбеклери менен толыктырыўға ҳәм
байытыўга себепши болды. Мәселен, диннин үстемлик сүрген
дәўирлеринде улыстпыц улы күни., қырық шилтер ғайыи
еренлер, хақ жолына гпүсиў, пешанасынан көриў, пгас тпүссе талайынан, ҳәзирети Әлий, Бийбипатпа пирим, жаны
жәннетте, қуда жолы, Б\ыдыр көриў, Шопан ата, Зәцги
баба қусаған еөз дизбеклери карақалпак тилинде жүдә актив
характердеги фразеологиялық сөз дизбеклери болып келди.
Ҳәзир олар жүнделикли пикир алысыў практикамызда пайдаланылмайды, өйткени бундай характердеги фразеологиялық
сөз дизбеклери колланылыў мүтәжлылығын жойылтқан архаизациялык элементлерден ибарат.
Тилимизде гөнерип, қолланылыўдан калған ҳәм қалып баратырған нақыл-мақаллар да-ушырасады. Олар да ески дәўирлерде жүдә актив пайдаланылып келген, ал ҳәзир сәйкес
түсиниклердиц халық турмысынан шығыўына байланыслы тиллеги гөнерген фактларға айланып отыр. Мысалы: „жетимниц
аўзы аска тийсе, мурны канайды“, „катынныц шашы узын,._:
акылы келте“, „тамақ байдан, өлим кудайдан“, „аўзы қыйсық
болса да, байдын улы сөйлесин“, „жаманньщ жамбызынан*,
„әўелде ийманлы-ийманлы, әўелде иймансыз-иймансыз“, „келиннин жини кәйнене, ийттин жини дийўана“ т. б.
Гөнерген тураклы сөз дизбеклери ески дәўир сүўретленетуғын әдебий шығармаларда заман колоритине байланыслы
персонажлар тилинде, сондай-ак тарийхый ямаса соған усаған
әдебиятларда ғана оелгкли бир планда колланылыуы мүмкин.
Соцғы дәуирде карақалпақ тилиндеги фразеологиялық лексика жана социалистлик экономика менен мәденияттыц, илимнин, техниканын, жана социалистлик катнастын раўажланыўы
менен оғада кенейди, жаца фразеологиялык сөз дизбеклериниц топары пайда болды. Мысалы: мийнет күн, социалист140
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л и к жарыс, қызыл байрақ, темир ж ол, /К ердиқ жасалма
жолдасы, Илъич шырағы, моральлик кодекс, урыс отын
тутандырыўшылар, тынышлық кептери, электр қуўаты,
Ўатан ана т. б.
Бул турақлы сөз дизбеклери Октябрьге шекемги дәўирде
карақалпақ тилинде болмаған, тек совет дәўиринде ғана пайда
болып, актив қолланылып киятырған фразеологиялық сөз диз- беклеринен ибарат.
хилимиздс лсксикЯ’грамматикальщ ЖЗКТЗН ТураҚЛЫЛЫКҚЯ
ийе нақыл-мақаллардын да жана топары дөреди. Оларда со.циалистлик турмыстыц әжайып көринислери, үлгилери аз сөзли, терен мәнили конкрет жуўмағы көрсетиледи. Мысалы:
япарахатта берекет“, „оқыў—билим булағы“, „мийнег етсец
еринбей, тояды қарныц тиленбей", „сын дүзелмей, мин дүзел,мейди“, „күшине исенбе, исине исен“, „өзбек өз ағам“ т. б.
Карақалпақстанда жазба әдебияттын раўажланыўы менен
фразеологиялық сөз дизбеклеринин катарына марксизм-ленинизм
классиклери, гейпара жәмийет искерлери ҳәм жазыўшылар
тәрепинен дөретилип, терен мәнили нақыл сөзлердей болып
кеткен тураклы сөз дизбеклери келип қосылды. Мысалы: „Аз
болса да, саз болсын“, „Бир адым алға, еки адым кейинге"
(В. И. Ленин), „Қорқақтын қатыны болғаннан, батырдыц жесири болған жақсы“ (Долорес Ибаррури); „Жарлылықтыц
айыбы жоқ“ (А. Н. Островский); „Егер-душпан берилмесе, оны
*
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Мине булардын барлығы да ҳәзирги заман қарақалпақ тилинде фразеологиялык сөз дизбеклериниц соцғы дәўирде
әдеўир муғдарда раўажланғанлығын ҳәм халық турмысындағы
жацалықларға байланыслы барлық ўақытта раўажлана беретуғынлығын көрсетеди.
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ЛЕКСИКОГРАФИЯ
Лексикография ҳаққында түсиник.
Лексикография тил билиминин белгили тараўларынын бириболып саналады. Онын да изертлейтуғын объекти—сөз. Бирақ
лексикография сөзлерли топлап, жыйнастырып, белгили биртәртипке, системаға салыўшы илим тараўы. Ол бир ямаса бирнеше тиллердеги сөзлерди түсиндириў, салыстырыў, тарийхыйкөз караста үйрениў, мәнилерин түсиндириў т. б. кусаған мәселелерди карастырады, сөзликлердин түрлери ҳәм олардьщ
дүзилиў режелерин белгилейди.
Сөзликлер дүзиў ҳәм үйрениў ҳаққындағы мәселелерди үйрететугын тил би л и м и н и н тараўы лексикограсЬия деп аталады.
Бул термин де ҳәзирги заман каракалпақ тилине рус тили
арқалы келип кирди. Ол гректин 1ех!коз —сезлик, §гарЬо—.
жазаман деген сөзлеринен келип шыкқан. Бизин тилимиздё
тил билиминин сөзликлер ҳаққындағы бөлими деген мәниде
қолланылып киятыр.
Сөзликлер дүзиў мәселеси қарақалпақ тилинде сонғы дәўирде ғана қолға алынып отыр. Биз еле жетерли муғдарда,
турмыс талапларын толык канаатландырарлықтай сөзлик түр-'
лерине ийе емеспиз. Ҳақыйқатында, олардын дүзилиўи анаў я
мынаў сөзге байланыслы предметлер менен қубылысларды тарийхый көз қараста үйрениўде, сөзлердин мәнилерин дәл ҳәмкен түсиниўде, сондай-ақ олардан практикалық жактан дурыс
пайдаланыў исинде үлкен әҳмийетке ийе. Мәселен, мына мысалларды алып қарайык:
1. Сквер (англ. ссЗиаге от позднелат. ех^иасйе придаю квадратную форму) —озелененный участок общего пользования,
предназначенный для отдыха и выполняющий декоративную
роль в архитектурном ансамбле населенных мест. С. устраивают внутри кварталов, на площадях и на улицах; в отдельных случаях С. (на некоторых плошадях и улицах) имеют
только декоративные значения и посетители туда не допускаются. Размеры С. 0,2 —2 га. Обычно планировка С. решается в
геометрических формах. 65—70 площади С. отводится обычно
под насаждения, осталькая территория используется под до142
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рожки и площадки. По внешним границам С. создаются плотные
полосы насаждений для защиты от пыли и выхлопных газов
автотранспорта, внутри С. устраиваются хорошо затененные
посадками места для отдыха. Дзже при устроистве сквозного
движения через С. (обычно на площадях и внутри кварталов)
выделяется изолированная часть С. для отдыха. Благоустроиство С. включает в себя сооружение щебенчатых дорожек,
водопровода, установку фонарей, ограды, иногда заменяемой
живой изгородью. С. оформляются статуями, фонтанами, вазами, в С. на площадях часто сооружаются памятники. Во
внутриквартальных С. устраиваются площадки для игр. В
системе озеленения населенных мест (см.) С. дополняют сеть
парков, садов, для чего их принято размещать так, чтобы от
любой точки населенного пункта до. ближайшего С. было не
более 400 м. В городах СССР строительство С. ведется в
массовых масштабах; особенно много С. создано при реконструкдии старых городов. В Москве на 1954 было 368 С., из
которых только в послевоенные годы (после 1945) было
устроено 125 С1.
Камыс зат. Су өс1мд1ктер 'семьясына жататын, суда я батпакта өсет!н, узын сабакты өс1мд1к. Бақташылардьщ унататын
әспабы—сыбызғы, муны куыс камыстан жасайды нвмссс жумсақ ағаштыц 1ш1н үнгш жасайды (Қазак ССР тарыйхы). Барлаүшылар аздан кеин айналасында шалғыны жайқалған, суға
такаў жер не қалыц камыс өскен өзен жағасын көрд1 (Каратаев). Суы жаздай сарқылмайтын шабындыктардын айналасына
сулы жерд1 көб1рек сүйетш, п1шенд!кке жарамсыз камыс,
қоға, кара өлен сыякты және әр түрл1 ащы, сасық шөптер
өс!п турады (Сабыров)12.
Әцгиме 1) беседа, разговар, бул қандай әнгиме! Это что
за разговор! әцгимени қой молчи, прекрати разговор, не
болтай; 2) рассказ3.
Воздух м ҳаўа; дышать свежим воздухом—таза ҳаўададем
алыў; горный воздух—таўлы жердиц ҳаўасы; выйти на воздух—таза ҳаўаға шығып жүриў; на воздухе—ашык ҳаўада;
майданда; далада4.
Усындай етип сөзлерди мәнилик жақтан түрлише түсиндирип, сөзликлерге топлаўдыц күнделикли турмыс талабымыз
ушын оғада орынлы ис екеняигин усы мысаллардаи-ақ көри1 Большая Советская энциклопедия, т. 39, второе издание, государственное научное издательство „Большая Советская энциклопедия', стр 218.
2 ТүсШд!рме сөзд 1К, II том, Қазақ ССР Ғылым академиясы, Алматы,
1961, 31-бет.
3,Каракалпакско-русский словарь, госиздательство иностранных и национальных словарей, Москва, 1958, стр. 79.
4
Н. А. Б а с к а к о в, С. Б. Б е к н а з а р о в , У. Н. К о ж’у р о в, Русско-каракалпакский словарь, Госиздательство иностранных и национальных
словарей, Москва, 1947, стр. 90.

www.ziyouz.com kutubxonasi

нип тур. Биз сонда олардан керекли орында пайдаланыўдыц
кец мүмкиншиликлерине име боламыз.
Каракалпақ тилинде сөзликлер дүзиў сонғы дәўирде ғана
колға алынып отыр деген едик. Дурысында да, Октябрьге
шекемги дәўирде улыўма тюрк тиллерине ортак гейпара сөзликлераен баска ҳешкандай системалы түрде топластырылған
мийнетлер болған жок. Сонлыктан бул мәселе бойынша белгили тюркологлар тәрепинен тюрк тиллеринин материаллары
тийкарында дөретилген сөзликлерге характеристика бериў
менен ғана шекленемиз.
Тюрк тиллери бойынша биринши рет илимий мийнет дөреткен уллы илимпаз Махмуд Кашғарий болып есапланады.
Ол дүньяға өзинин „Девони луғатит турк“ деген әжайып
мийнети менен белгили. Бул сезлик Махмуд Кашғарий тәрепинен XI әсирде, 1068-жылы тамамланады. Жумыс үш томнан
ибарат. „Девони луғатит турк“ Өзбекстан ССР Илимлер Академиясыныц А. С. Пушкин агындағытил ҳәм әдебияты институты менен Абурайхан Бируний атындағы востоковедение
и.нститүты тәрепинен өзбек тилиғде биринши рет 1960'жылы
баспадан шығарыляы. Ол филология илимлериниц кандидаты
С. М. Муталлибов тәрепинен өзбек тилине аўдарылған.
Уллы илимпаз Махмуд Кашғарийдин „Девони луғатит
турк" атлы китабы онын узак жыллар ислеген мийнетинин
ж у ў м а ғ ы н а н ибаоат. Ол бул жумыстын сапалы болып шығыўына барлык интасын жумсаған, көп жерлерди аралаған, бай
материаллар топлаған. Сонлыктан да Махмуд Кашғарий китаптын биринши томына кирисиўде былай деп жазады: вМен
турклердиц, түркменлердин, огузлардын, чығыллардыц, яғмалардын, қырғызлардыц қалаларын, аўыл ҳәм жайлаўларын
гезип шықтым, сөзлерин топладым, ҳәр қыйлы сөз айрықшалықларын үйренип, аныклап шықтым. Мен бул ислерди тил
билмегенлигим ушын емес, ал сол тиллердеги ҳәр бир киши
айырмашылықларды да аныклаў ушын иследим. Болмаса мен
тилде олардын ен жетиклеринен, ен ири кәнигелеринен, илгирлеринен, ески кәўимлеринен, урыс ислеринденайза шеберлеринен едим. Оларға сондай дыққат еткенлигимнен, турк,
түркмен, огуз, чығыл. яғма ҳәм кырғыз қәуимлеринин тиллерин пүткиллей уўысыма ендирдим. Оларды ҳәр тәреплеме
пухта, бир тийкарда тәртипке салдым1.
Сөзликте сөзлер тек белгили бир тәртипте жыйнастырылып, түсиндирилип ғана қоймастан, сонын менен бирге тюрк
тиллерине тән гра.мматикалық мағлыўматлар да берилген.Онда баҳалы түрдеги лексикалық, фонетикалық ҳәм грамматикалық материаллар бар. Олар тюрк тиллерин тарийхыйжақ1 М а х м у д К а ш ғ а р и й , Девону луғотит турк“, 1 том,
Илимлер Академиясы баспасы. Ташкент, 19С0, 44-бет.
144
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Өзбекстан

‘ган үйрениўде ец бир Рҳмийетли йлимий дереклер хызметин
атқара алады.
Сөзлик тийкарынан атаўыш сөзлер ҳәм фейиллерден турады. Олардьщ орналасыўына сер салғанда дәслеп атаўыш сөзлердиц, оннан кейин фейил сөзлердиқ келетуғынлығы көзге
түседи. Сондай-ақ аз ҳәрипли сөзлер алдын, ал онық кейнинен
көп ҳәрипли сөзлер бериледи.
Махмуд Кашғарий тәрепинен дөретилген бул сөзликти тюрк
гиллериниц биреўине ғана тән сөзлик деп қараўға болмайды.
Ол ортақ сөзлик. Онда тюрк тиллерин курайтуғын көлшилик
группалардыц элементлери бар. Бул пикирди автордық жоқарыда келтирилген сөзинен-ақ ацлаўға болады.
Сонлықтан да „Девони луғатит турк“ти қарақалпақ тилине
де орта сөзлик деп қараймыз. Ондағы берилген көпшилик
сөзлердиц мәниси ҳәзирги заман қарақалпақ тилинде толығы
менен ушырасады. Буған сөзликтеги мына сөзлерди көрсетип
өтиўдиц өзи-ақ жеткиликли: ийт, ер, оқ, үн, ун, ис, үгит, ин,
аўыз, атыў, уғыў, ашық, жыллы, арық, етик, етек, өлим, узын,
ерин, аяқ, айык, уя, ана, аўырыў, артық, ортақ, ерлик, ойнас, арпа, ески, еситилди, умытты, аттырды, туўрады, егилди,
егисти, оталды, алынлы, тутар, тартысар1 т. б.
Бундай сезлер сезликте жүдә көп ушырасады. Олардын
барлығы да каракалпақ тилинде сөйлеўши ҳәр бир адамға
белгили, түсиникли ҳәм актив сөзлерден иоарат.
Сөзлик араб алфавити менен жазылған, бул нәрсе көпшилик оқыўшылардьщ кен пайдаланыў исинде бираз қыйыншылықларды туўдырады. Солай да бул әжайып мийнеттиц өзбек
тилине аўдарылыўы сөзликти үйрениў ҳәм пайдаланыў мәселесин жүдә ғана жециллетиўге себепши болып отыр.
Махмуд Кашғарийдин „Девони луғатит түрк‘ сөзлиги барлық тюрк тиллери ушын ортақ, анаў я мынаў тюрк тилиниц
тарийхын үйрениўде үлкен әҳмийетке ийе ец биринши баҳалы сөзликтен ибарат.
Тюрк тиллерине ортақ сөзликлер қатарында буннан басқа
да бираз баҳалы сөзликлерди белгилеп кетиўге болады. Мәселен, XIV әсирде дөретилген СоЬех Соташкиз (,куман-қыпшақ
тили
сөзлиги"), атақлы тюрколог профессор П. М. Мелиоранский тәрепинен XIII әсирде жазылып, 1900-жылы бастырылып шығарылған. („Араб филолог о турацком языке*),
XVI әсирге тийисли ескерткиш, авторы белгисиз „Абушка“ деп
аталатуғын сөзлик, сондай-ақ академик В. В. Радлов тәрепинен жазылған „Тюрк наречиелери сөзлигин дөретиў тәжирийбелери“ ҳәм доцент Л. Будагов тәрепинен дүзилген „Түрктатар наречиелериниц салыстырма сөзлиги“.
Булардыц барлығы да ҳәзирги заман тюркологиясында бел1 Мысалы ретинде келтирилген сөзлер өзбекше
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аудариасынан алынды.
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гилй орнына ийе. Олар тюрк тиллерйнйн. лексйкографиЯСЫН
раўажландырыў исинде сөзликлер дүзиўдиц дәслепки үлгилери хызметин атқарып келди.
Солай етип, лексикография сөзликлер ҳаққында тил билиминиқ белгили тараўы. Қарақалпақ тилиниқ лексикогпафиясы
дерлик жақа ғана өрис алып киятыр. Турмыста қолланылатуғын ҳәр қандай сөзликлердиқ түрлери бар. Биз оларға қысқаша тоқтап өтемиз.
Сезликлердин түрлери.
Сөзликлер езлеринин алдына қойған максетн, қурылысы
ҳәм мәниси жағынан түрли-түрли болады. Солай да бир-бири
менен салыстырып қарағанда көзге тусетуғын тийкарғы айрыкшалықлары бойынша оларды энциклопедиялық сөзликлер ҳәм
филологиялык сөзликлер деп улыўма еки түрге бөлемиз.
Энциклопедиялық сөзликлер анаў я мынаў предмет я қубылыс ҳаққында толык мағлыўмат береди. Мәселен, рус тнлиндеги кысқаша философиялык сөзликте „алхим ия“ деген
сөз бойынша мынадай мағлыўмат бирилген:
„Алхимия—средневековое название химии вдонаучный пепиод ее рағвития. Алхимия ставила своей целью добиться
превращения простых металлоь б ссрсбро и золптп посредством особого фантастического вещества, так называемого
„философского камня“, якобы способного творить чудеса.Алхнмики также стремились открыть жизненный элексир" ;будто
бы дающий люДям вечную молодость. Наибольшей популярностью алхимия достигла в период западноевропейского феодализма, когда католическая церковь объявила науку служанкой
богословия и всячески культивнровала веру в сверхесте,еткенное; „... существует очень тесная связь между алхимиейи реличией (Маркс и Энгельс, избр. произв. Т. П, 360).
Однако, занимаясь поисками ,философского камня“, алхимики иногда делали ценные открытия (открытие ряда ранее
неизвестных веществ—соляной кислоты, фосфора, различных
солей и др. Положительное значение имели догадки злхими-.
ков о единстве материи и превращения вещества, хотя идеи
и развивались в фантастической форме. Накопленные алхимиками опытные данные и искусство экспериментирования;
подготовили почву для возникновения. ряда понятий научной:
химии. Наиболее крупнымн алхимиками были араб Джабир
ибн-Хайян ДЖафар (конец VIII—начало IX в) и Р. Бэкон
1 см.)а1.
,
'
:
Ал „Үлкен энциклопедиялық сезликте „Д ж айлаў". деген1
1 Краткий философский словарь, издание четвертое,
нзлатс-льство политической дитературы 1954, стр. 11,
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Государствениое
' *

сөз каракаллацша, қазақша жайлаў былайынша түсиндяриледи:
Джайлаў —летнее пастбише у киргизов и казахов. Различают 2 вида Д. —горные и степные. Горными Д. являются широкие речиые долины и озёрные котлованы Тянь-Шаня и Па- мир—Алая, напр. (Алайская долина в Киргизской ССР и
Тажикской ССР). Степные Д. представляет собой разнотравно-ковыльные и типчаковые степи, расположенные главным
образом в западных и центральных районах Казахской ССР1.
.
Энциклопедиялык сөзликке рус тилиндеги Үлкен энциклопедия, Киши энциклопедия, әдебий энциклопедия, балалар
энциклопедиясы, аўыл хожалык энциклопедиясы, медициналық
энциклопедия, сондай-ак философиялык, географиялық т. б.
усы типтеги дөретилген айрыкша сөзликлер киреди.
Филологиялык сөзликлерде болса сөз ҳәм онын мәнилери,
этимологиясы, қолланылыўы ҳәм бир неше тиллердеги сәйкес
мәнилери, туўыскан тиллердеги уқсаслықлары т. б. туўралы
мағлыўматлар бериледи. Мысалы:
Д ә м 1) вкус: дәми жок-невкусный; ашшы дәм—горький
вкус; дәми жаман—скверный на вкус, невкусный; 2) пища:
дэм татып кет- закуси немного; ои буркит, отыз ақ куў көлде жаткан, ол ак қуў ҳәр нэрсениқ дәмин татқан—загадка
десять бепкутпп ы трндцатк леоедсй паходились а изере, те
белые лебеди все перепробовали (от—гадка) он бармақ, отыз
тис—десят пальцев, тридцать зубов): дәмсиз сөйлей берме —
не говори глупостей2..
Отдел—а, м. 1. Подразделение учреждения, предприятия
.или учреждеиие, входящее в состав какой—нибудь организации. Писчебумажный о. магазина. О. народного образования.
О. кадров. 2. Тематически объединенная часть книги, газеты.
■Библиографический о. в журнале. О. хроники в газете3.
.
ч

крутой
обрывисгый
отвесный.

. Эти слова означают, в противоположносгь полоғому,—рез, ко, неожиданно снижающийся. Отвесный—очень крутой, поч. ти вертикально идущий вниз. Обрывистый—крутой и неровный.
Примеры: Крутым обрывом сбегает к воде высокий правый1
1 Большая Советская энцикдопедия, второе нздание, Государствекиое
-научное издательство „Большая советская энциклопедия“ стр У00.
■ 2 Д. С. Н а с ы р о в, К. У. У б а й д у л л а е в и др. Каракалпақско-русскнй словарь, госиздательство иностранных н национальных с.товарей,
Москва, 1958, стр. 163.
■ з С. И. 0 ж е г о в Словарь русского нзыка, Издание третье, Госиздательство иностранных и нацнональных словарей. Москва, 1953, стр. 421.
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берег (Остр.) Наш лагерь раскинулся на высокой, обрывистой
горе (Гарш). В самом конце подъем переходил в совершенно
отвесную скалу (Гарш.)1.
.
Филологиялык сөзликлер бир тиллик, еки тиллик ҳәм кбн
тиллик болып келеди. Бир тйллик сөзликлерде анаў я мынаў
тилдеги сөзлер сол тилдеги сөзлердин жәрдеци менен түсиндириледи де, ал екитилликҳәм көптиллик сөзликлерде олардық
сәйкес мәнилери қатар бериледи. Қарақалпақ тилинде бир тиллик ҳәм еки тиллик сөзликлер ғана бар. Мәселен, Ә. Нурмаханова, С. Нийетуллаевлар тәрепинен дүзилген „Қарақалпак тилиниц орфографиялық сөзлиги“ биртилликсөзлик болса, Н. А. Баскаков, С. Б. Бекназаров ҳәм У. Н. Кожуровлар тәрепинен
дүзилген русша-карақалпакша, сондай-ак Д. С. Насыров,'
К. У. Убайдуллаев ҳәм басқалар тәрепинен дүзилген қарақал-пақша-русша сөзликлер сөзлердиц қаракалпақ ҳәм рус тиллериндеги сәйкес мәнилери берилген еки тиллик сөзлердён
ибарат.
Филологиялык сөзликлер өзлериниц алдына қойған мақсетине, материалыныц характерине қарай түрли-түрли болады.
Мәселен, тил билиминде олардыц мынадай түрлери ушырасады: түсиндирме сөзлик, салыстырма сөзлик, аўдарма сөзлик,'
терминологиялық сөзлик, этимологиялық сөзлик, фразеологияЛЫК СӨЗЛИК, СИНОНИМЛИК СӨЗЛИК, ирфО! рафиялық сәзлпк т. б.
Түсиндирме сөзлик. Лексикографияда белгили әҳмийетке;
ийе сөзликлердиц бири түсиндирме сөзликлер болып табылады. Олар сөзлерди мүмкин болғанынша толығырак тусиндириўи, колланылыўы ҳәм халык массасыныц талабын қанаатландырыўға хызмет етиўи жағыиан алып карағанда турмысымызда оғада үлкен әҳмийетли орын тутады.
Түсиндирме сөзликлер В. И. Ленинниц дыққатын аўдарған:
практикалык жактан баҳалы бир тиллик сөзликлерден ибарат.;
Сонлықтан да сөзликтиц бул түри бойынша С. И. Ожегов,:
өзиниц „Рус тилиниц сөзлигине14 жазған кириспесинде былай
дейди: „Владимир Ильич Ленин совет тил билиминде ец әҳмийетли ўазыйпалардын. бири сыпатында. массалық типтеги рус
тили сөзлигин дүзиўдин зәрүрли екенлигин көрсеткен еди.
Бул ўазыйпаныц иске асырылыўы профессор Д. Н. Ушаков-.
тыц редакторлығында биринши үлкен советлик сөзликтиқ—■
төрт томлық „Рўс тилиниц түсиндирме сөзлигинин" 1935-40-:
жылларда жарыққа шығарылыўы менен ғана мүмкин болды“12.

1 В. Н. К л ю е в а, Краткий словарь синонимов русского языка, издаиие второе, Государственное учебно-педагогическое издательство Минпроса
РСФСР, М. 1961. стр. 107.
'
2 С. И. О ж е г о в , Словарь русского языка, издание третье, под общей
редакцией академика С. П. Обнорского, Госуд. издательство иностранкых н,
национальных словарей, Москва, 1953, стр. 3.
.
.148
www.ziyouz.com kutubxonasi

Түсиндирме сөзликликлерде сөзлер әдетте алфавит тәртиби
менен ҳәр тәреплеме баян етиледи. Мысалы:
Алмас зат. 1. Жарқыраўык, түсс1з, ен асыл, ен қатты тас.
Оныц қырланған түр! бриллиант. Алмастын жауы корғасын
(макал). 2. Шыны кесетш өтк!р қурал. Жалынмын жанып турған нөсерге өшпес. Болатпын ек 1 жүзд1, алмас кеспес (Б1ржанСара). 3. Улы дәрШщ б!р түр!1.
Бунда алмас деген сез туўралы грамматикалык жақтанда,
семантикалық-жақтан да, қолланылыуы бойынша да түсиник
берилген. Сондай-ақ жеке мәнилери айырым-айырым көрсетилген. Сол сөз мүмкин болғанынша сәйкес мәнилери менен
шығармалардан алынған мысалларда түсиндирилген.
Түсиндирме сөзликлерде дерлик барлық сөз қатламлары,
гөнерген сөзлер де, неологизмлер де, фразеологиялық сөз
дизбеклери де бериле береди. Соньщ менен катар орфографиялық ҳәм орфоэпиялық нормалар да, айырым сөзлердиц.
этимологиясы да қамтылады.
Түсиндирме сөзликлер бизиц елимизде көпшилик туўысқан
халықлар тилинде ушырасады. Мәселен, рус тилинде В. И.
Даль тәрепинен дүзилген 200 мьщнан асламырақ сөзден туратуғын төрт томлық сөзлик, Д. Н. Ушаков тәрепинен дүзилген
төрт томлық сөзлик, С. И. Ожегов тәрепинен дүзилген 51500
иСЛиМ1Лр(д1> СОЗДгх д^ишТЫИТугЫН иНр ш м л ы қ СУЗЛИК, СОНДаЙ'

ақ қазақ тилинде профессор К. Кенесбаевтын редакторлығындағы еки томлық сөзлик ҳәм тағы басқалар.
Карақалпақ тилинде сөзликлердин бул түри еле қолға
алынған жоқ. Бундай ўазыйпа бизиц щелеси ўақытлардағы
лексикографиялық жумысымыздын баслысы болыўы керек.
Салыстырма сөзлик. Бул сөзликге туўыскан тиллердеги
сөзлёр салыстырыў планында бериледи. Онда анаў я мынаў(тилдеги қәлеген сөзалына бермейди. Ал, түбирлес сөзлер грамматикалық формасына, мәнисине қарай танланады да, оларқын
туўысқан тиллердеги бирлеслиги, сондай-ақ, фонетикалық айрыкшалығы анықланылып отырылады, сөзлер мысалларда көрсетиледи. Мысалы:
Каз, аяы, ад. шур. ажи дж, ачьсғ, акык кир. асшы. баш.
аси горький, кислый, едкий; горько; ашуў тащ, кир. асшы
таш квасцы; 'кир. асшы суў горько-соленая вода; каз. асшы
суўық сильный мороз; каз. аяы қамыр тесто для закваски
хлеба; аяылык кислота, горечь; аяғылдым кисловатый; тур
ажимтрак (древнее слово) прогорклый, протухлый; каз.
аяикай творог. Глаголы: ачиғлмнмак, ажимак, ачамак киснуть, прогорнуть; ачитмак пон а) сделать горькими, квасить; б) свербеть, зудеть) ачиткы квась, ачиткламак заква1 Қазак т;л1Н1ц түс:нд 1р;,:е сә:>д1г1, б1рШш1 том,
академиясынын баспасы, Алматы, 1959, 35-бет.

Қазак

ССР Ғылым
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шивать; каз. аш нкрамак окиснуть; а ш б барадр окисалть.
ад. догры сөз ачи уўлур праведливое слово бывает горько,
правда глаза колит1.
'
Тюрк тиллери бойынша ҳәзирше бизин қолымызда бар салыстырма сөзликлерге атақлы тюркологлар В. В. ғадлов тәрепинен дүзилген ,Опыт словаря тюркских наречий* деп аталатуғын төрт томлық сөзликти ҳәм Лазарь Будаговтьщ „Сравнительный словарь турецко-татарских наречий* деген сөзлигин
жатқарыўға болады. Бул еки сөзлик те тюрк тиллерин салыстырыў планында изертлеўде, үйрениўде, оларды тарийхый
раўажланыў көзқарасында қарап баҳалаўда айрықша әҳмийетке ийе тюркологиялык мийнетлерден ибарат.
В. В. Радловтын „Опыт словаря тюркских наречий“ деген
сезлигинде тюрк тиллери ыатериалы тийкарында ау1ынған..анаў
я мынаў сөз түрли формаларда мысаллар менен бериледи де,
олар рус ҳәм немец тиллерине аўдарылып көрсетиледи. Ал
Л. Будаговтын, „Сравнительный словарь турецко-татарских
наречий“ деген кктабында болса, ҳәр қандай сөз қайсы тилде
қандай екенлиги бериледи де,.рус тилинде түсиндириледи.
Солай етип, салыстырма сөзлик туўыскан тиллердеги сәйкес
сөзлерди салыстырыў аркалы түсиндиретуғын сөзликлерден
ибарат.
'
'
\*С/с'МЬИ' ОО>3ЛЮЪ. 1^}у ►
'!
ырии 1хи\и>1 лү ^пи>\>ии ]» I*
қолланылатуғын сөзликлердин тийкарғы түринен есапланады.
Аўдарма сөзликлер бир тилдеги сөздиц мәниси екинши тилге
аўдарылыў жәрдеми менен түсиндириледи. Мысалы: встать,
буд. вр. встану, встанешь I сов. I. турыў; встать рано утром
азанда ерте турыў; 2. үстинде турыў; шығып турыў; он встал
на стул ол стүлға шығып турды; 3. перен. пайда болыў,
туўыў; турыў; переднами встал этот вопрос бизиқ алдымызда
.мына мәселе тур2).
Уллы рус тилиниц Советлер Союзы халықларыныц екинши
ана тили дәрежесине көтерилиўн, онын совет халыклары тәрепинен еркли түрде үйренилиў процессинин ен жайыўына байланыслы рус тилинен, я рус тилине аўдарылыўы арқалы сөзликлер жасаў кец өрис алды. Ҳәзир бизде русша—каракалпақша,
карақалпақша—русша сөзликлер бар. Мәселен: Н. А. Баскаков,
С. Б. Бекназаров, ҳәм У. Н. Кожуровлар тәрепинен дүзилген
русша-каракалпақша сөзлик. Д. С. Насыров, К. У. Убайдуллаев ҳәм баскалар тәрелинен дүзилген қарақалпақша-русша
сөзлик, сондай-ақ Т. С. Сафиев тәрепинен сегиз жыллық ҳәм
орта мектеплерге арналыпдүзилген русша-қарақалпақша сөзлик.
Бундай сөзликлер басқа туўысқан халықлар лексикография1 Л. 3. Б у д а г о в , Сравнитедьпый словарь турецко-татарских наречий "
том 1, Санктнетсрбург, 1869, с.тр. 15.
.
'
-. Т. С. С а ф и е в . Русско-каракалпакский
словарь, Госиздательство
нностранных и националлных словарей, .Чосква, 1962, стр. 94.
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ШНдй Да актйвлилйкке ийе. Мәселен, рус тилинен қазак, өз*
бек, түркмен, қырғыз, татар, башқурт т. б. тиллерге, сондайак керисинше аўдарылыў арқалы мәнилерн түсиндирилетуғын
сөзликлер аўдарма сөзликлер қатарынан орын алады.
- Аўдарма сөзликлерде сөзднн барлық мәнилери мысаллар
арқалы бериледи, сол сөз ушырасатуғын турақлы сөз дизбеклери де алынып, олар сәйкес дизбеклер менен аўдарылып түсиндириледи. Мысалы: күн қуры емес... дня не проходит
чтобы не...; қуры қол менен ац аўламас погов. голыми руками не охотишься1.
Филологиялық сөзликлердин бул түри екинши тилди үйрениў исинде жүдә пайдалы қурал болып табылады. Ол әсиресе
аўдарыў жумысларында жийи қолланылады.
Аўдарма сөзликлер еки тиллик те, көп тиликте болып келе
■береди. Карақалпақ тилинде тек рус ҳәм қарақалпақ тиллеринде аўдарылып түсиндирилетуғын еки тиллик сөзликлер ғана
бар.
Терминологиялық сөзлик. Илим ҳәм техниканьщ раўажланыўына байланыслы олардын ҳәрқыйлы тараўларында ушырасатуғын терминлерден дүзилген сөзликлер терминологнялық
сөзликлерден ибарат. Бундай сөзликлерге белгили бир илим я
техника тараўынан алынған терминниц мәниси түсиндириледи,
гейпара жағдайларда ҳәттеки оныц этимологиясы ҳаққында да
мағлыўмат бериледи. Мөсел.ен, Л. И. Тимофеев ҳөм Н. Бентров
тәрепинен дүзилген „Әдебият билими терминлеринин қысқаша
сөзлигинде“ абзац деген термин былайынша баянланады:
„Абзац (от нем. авзагг (—часть текста дт одного отступа,
красной строки, до следующего. Например, Два абзаца в рассказе Л. Н. Толстого „Косточка“ :
Ваня побледнел и сказал: „Нет, я косточку бросил за
окошко“.
И все засмеялись, а Ваня заилакал12.
Терминологиялық сөзликлер бир тиллик те, еки тиллик те
болыўы мүмкин. Биз жоқарыда мысал алып өткен терминологиялык сөзлик бир тилде ғана дүзилген болса, профессор Н. Т.
Саўранбаевтыц редакторлығындағы „Терминология сөзд!г!“
рус ҳәм казақ тилннде, М. Д. Ягудаев ҳәм Р . X. Маллин тәрепинен дүзилген „Русша-ўзбекча физик терминлар луғаты“
рус ҳәм өзбек тилинде берилген аўдарма түриндеги терминологиялық сөзликлерден ибарат.
Мысаллар3.
1 Каракалпакско-русский словарь, Госиздательство иностранных и нацпональных словарей, Москва, 1958, стр. 413.
2. Л. И. Т и м о ф е е в и Н. В е и г р о в , Краткий словарь литературоаедческих терминов, издание третье, исправлеиное и дополнениое, Москва,
1958, стр. 5.
3, Терминология сөзд1П, ек1нш1 К1тап, Қазак ССР Ғалым Академиясынын баспасы, Алматы, 1950, 7-бет.
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Абсолютная рента
Абсентеизм
Авантюра
Аварцы

абсолюТтик рёнТй.
абсентеизм
авантюра
аварлар

Бунда терминлер дәслеп рус тилинде алынған да, сәйкес
қатарларға қазақ тилиндеги түри берилген.
Турмыста ҳәр. қыйлы илим ҳәм техника тараўлары бойынша дүзилген бир неше терминологиялық сөзликлер бар. Мәселен, физика, биология, химия, математика, лингвистика, география т. б. бойынша.
Карақалпақ тилиниц лексякографиясы тараўында усындай
белгили бир илим тараўы бойынша дүзилген сөзликлердин
қатарына „физика терминлеринин русша-қарақалпақша сөзлигин“ көрсетиўге болады.
Бул сөзлик еки тиллик терминологиялық сезлик болып
есапланады. Ол С. Б. Булатов тәрепинен дөретилип, карақалпақ мәмлекет баспасы арқалы 1939-жылы басып шығарылған.
яФизика терминлеринин русша-қарақалпақша сөзлиги“ латын
алфавити тийкарында дүзилген. Онда физика илими тараўында
қолланылатуғын терминлердин русша атамалары алфавит тәртиби бойынша дәслеп бериледи де, кейин сол терминнин' қақалпакша атамасы келеди. Егер термин сөзиниц қарақалпақша
эквиваленти болмаса, онын рус тилиндеги түри сол дәўирдеги
латын алфавити ҳәм орфография тийкарында солайынша алынған. Ал рус тилиндеги анаў-я мынаўфизика теримининиц қаракалпақша атамасы болса, онда сол атама турмыста қолланылып
жүрген түринде берилген.
„Физика терминлериниц русша-қарақалпакша“ сөзлигинен
мысаллар келтирип өтейик:
Волновая оптика
Волновая поверхность
Волновый пакет
Волновая теория
Волновое число
Волномер
Волны вероятности
Волны фазовой длины
Волосный гигрометр
Волчок
Вольт
Вольтаж
Вольтаметр
Вольтметр

То1яьп орИказь
.
Ток]ьп1ь ве1:
ТоЦьп ракеИ
То1яьп 1еогазь
То^ьп запь
ТоЦьп ө1уеу1з
Ьд1ьта11ьр 1о1яьп1аг
Ғага игьп1ь^ьпьц 1о1рьп1агь
£афь §1£готеН
2,ьхьЫъчъ(\
УоП
\/оНа£
ҮоИатеЬ
.
ҮоИтеЬ1
'

Караныз: [) Ви1а1оү 8. В. Ғшка 1егтт1ег1П1Н ги.заа-чага ^а1рач$а 5вгН£1,
рагадафа^ тзггйвке! вззрабь Твг!ку1—Тавкеп; 1939, 12-бет.
’
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Бул мыссаллардан-ақ рус тилиндеги терминлердин карақалпақша эквиваленти барлары қарақалпақ тилине аўдарылыў туринде, ал қаракалпакша эквиваленги жоклары рус тилиндеги
түринде сол дәўирде колланылған алфавит ҳәм орфография
тийкарында алынғанлығы көринип тур.
Физика илими тараўы бойынша бул сөзлик шыкканға шекемги дәўир карақалпак тили лексикографиясы бойынша жумыслардын дерлик жана ғана басланған, физика қусаған айьтрым илим тараўларынын қаракалпак халкынын турмысында
жана ғана раўажлана баслаған дәўири еди. Оннан бери халкымыздын турмысында ири-ири өзгерислер болды, физика илими
карақалпақ халкынын турмысына енди. Мектеплерде физика
сабағы бойынша сабақлықлар пайда болды. Халыктын физика
илими бойынша кен түсиниги дөреди. бүлардьщ барлығы да
'физикалык терминлердин каракалпақ тилинде бурынғыға карағанда әдеўир дәрежеде өзгериўине, орнығыўына, қәлиплесиўине ҳәм раўажланыуына алып келди.
Сонлықтан да бул „физика терминлеринин рмсша —карақалпакша сөзлигинде" физика илиминин тараўы бойынша ҳәзирги
қәлиплескен терминлер менен салыстырып қарағанда бираз
алшақлыкты пайда ететуғын жағдайлар көзге түседи. Мысалы:
Быстрота распада—
Кепоятность—
Бегущая волна —
Вихровое кольцо—

Тага!ые зяррапЫь
Вр!ьта11ьр
и и у ы ь в 1о 1цьнь

У]1гше зарыпазь1) т . Ь,

Солай да С. Б. Булатов тәрепинен дүзилген бул —„физика
терминлеринин русша—карақалпақша" сөзлиги физика илими
тараўы бойынша алып барылған жумысларда практикалық
жақтан белгили әҳм-ийетке ийе болып келди, ҳәзирде окыўшылар тәрепинен жақыннан жәрдем етиўши сөзлик сыпатында
пайдаланыла алады.
Айырым илим тараўлары бойынша жеке-жеке терминологиялык сөзликлерлин, сондай-ақ илим ҳәм техника тараўы
бойынша колланылатуғын улыўма терминлердиц бириктирилген сөзликлерин дөретиў—бул оғада баҳалы жумыс болып
табылады.
Терминологиялық сөзликлер дүзиў мәселеси ерте ўақытлардан-ақ басланған болса да, кейинги ўакытларда бул жумыстьщ
биротала үзлиске түсип қалыўына байланыслы ҳәзир биз ҳеш
кандай каракалпақ тилинин баҳалы терминологиялык сөзлигине
ийе емеспиз.
Терминологиялык сөзликлер қаракалпақ тилинде дүзилип
шығыўы ҳәм оқыўшылар колына усынылыўы керек. Өзбекстан
1 Ви1а1оү 3. В., сонда 8,9, 10, 11 бетлер,
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Илимлер Академиясыньщ Карақалпакстандағы филиалынын
тарийх, тил ҳәм- әдебият институтынын гсөзликлер ҳәм терминолигия секторында бундай сөзликлер дүзиў колға алынып
атыр.
Терминологиялық сөзликлерди дүзиў мәселеси бойынша
совет лексикографиясы тараўындағы пайдалы тәжирийбелер
каракалпак тилинде қөлемли ҳәм баҳалы терминологиялык
сөзликлерди дүзиў исин жениллестириўге жәрдем ететуғыны
сөзсиз.
Совет окыўшылары жакын жыллар ишинде карақалпақ тилиндеги бундай сөзликлерге ийе болады.
Этимологиялық сөзлик. Сөзликтин бул түринде анаў я
мынаў сөздин этимологиясы туўралы маглыўмат бериледи.
Этимологиялық сөзликлер тиллерди тарийхый көз қараста
изертлеў ҳәм үйрениў исинде үлкен әҳмийетке ийе. Ол:аркалы
сөздин кайсы тилден келип шыкканлығын, оныц қандай өзгерислерге. ушырағанлығын билиўге болады.
Тюрктиллери тийкарында айрыкша дүзилген этимологиялық
сөзликлер ҳәзирше жоқ. Бул жүдә жуўапкерли ҳәм кыйын
жумыслардыц бири. Ал рус тилинде бундай лексикографиялық
мийнетлерди ушыратыўға болады. Мәселен, А. Г. Преображенский тәрепинен дүзилген „Этимологический словарь русского
языка“ ҳәм Н. Л. Шанский, В. В. Иванов ҳәм Т. В. Шанская
тореяинен дерРтклгрн .Краткий этимологический словарь русского языка" усындай сөзликлерден есапланады.
Этимологиялық сөзликлер сөздиц шығысы ҳақкында мағлыўмат беретугын болғанлықтан басқа сөзликлер менен салыстырып карағанда өзине тән айрыкшалығына ийе. Бул айрыкшалық ондағы материаллардын берилиўи ҳәм талланыўында
көринеди. Мысалы, Чугун. Р Чугуна первая выплавка железной руды; горшок из чугуна, чугунный; чугунка укр. чавун
гучун; чугунный горшок: чагун большой медный горшок и
диал.
— Заимств. из тюрк., ср. тат. каз. чуйэн. чагат. чуЦн (Радл.
Сл. 3, 2171; корш. Ая, 9, 496)4
Бул мысалда сөз мәнилик жақтан мысаллар менен түсиндирилиў менен бирге, шығысы жағынан тюрк тиллерине жататуғынлығы кәрсетилген.
Солай етип, этимологиялық сөзликлер сөзлердиц тарийхый
шыгысы ҳаққыкда мағлыўмат бериўши сөзликлерден ибарат.
Фразеологиялыц сөзлик. Тилдеги фразеологиялык сөз дизбеклеринен дүзилген сөзлик фразеологиялық сөзлик деп атат
лады. Бунда анаў я мынаў фразеологиялық сөз дизбеги мәни-

*• А. Г. П р е о б р а ж е н с к и й , Этимологический словарь русского
языка, том второй, Госиздательство иностранных и национальных словарей
Москва, 1959, стр. 1219—1220.
’
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•

лик жақтан түсиндирилип, конкрет мысаллар аркалы көрсетиледи. Бундай сөзликке ушырма сөзлер де. белгили классиклер,
жәмийетлик искерлер тәрепинен дөретилген, дерлик нақылмақалға, айналып баратырған терен мәнили сөзлер де кириўи
мүмкин.
'
Каракалпақ тилиндеги аўдарма сөзликлерде белгили бир
сөзге байланыслы фразеологиялык сөз дизбеклериниц мысал
ретинде берилиўинен басқа өз алдына айырым фразеологиялық
сөзлик дүзиў мәселеси еле қолға алынған жоқ. Бундай жумыслар жақын күнлердин ўазыйпасы болыўы керек.
"
Синонимлик сөзлик. Қайсы тилди алып карасан да онын
лексикасында белгили бир муғдарда синоним сәзлерин көриўге болады. Синонимлик сәзлик мине тилдин сөзлик байлығын
көрсетиўши қатламлардыц бири болған усы синоним сөзлер
тийкарында дүзиледи. Бунда мәниси жағьшан бир қатарға киретуғын сөзлер бирге алынады да, олардын мәнилери түсиндирилип, конкрет мысаллар тийкарында көрсетиледи. Мысалыг
.

верный
надежный
преданный

Эти слова объединяются значением-постоянный в своих:
взглддах п стисшенпп стойкий. Преданный —исполненный дтпбви и верности к кому-кибудь. Надежный-внушающий доверие.
Примеры.
О! Сколько есть душой свободных
Сынов у родины моей,
Великодушных, благородных
И неподкупно верных ей (Н.),
Отделкой золотой блистает мой кинжал;.
Клинок надежный, без порока (Л .).
Так было сердце Кочубея
'
В то время предано ему (П.)1.
Синонимлик сөзликлер, бириншиден, тилдин синонимлик
байлығын көрсетиўге себепши болса, екиншиден,- мәнилик жактан бир-бирине уксас сөзлердин қолланылыўындағы ҳәрқандай
стилистикалық айрықшалыкларды, сондай-ақ мәни оттенокларын толык түсиниў ушын практикалық әҳмийетке ийе.
Орфографиялык; сөзлик. Филологиялық сөзликлердиц бир
түри орфографиялық сөзликлерден ибарат. Орфографиялық.
сөзликлердин тийкарғы мақсети сөзлерди дурыс жазыўға қаратылған. Сонлықтан ол ҳәр қандай тилдиц орфографиялык
1 В. Н. Клюева, Краткий словарь синонимов русского языка, Учпедгиэ
Москва, 1961, стр. 35.
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кағыйдалары тийкарында анаў я мынаў сөздин, сондай-ак сөз
дизбегинин жазылыўы бурмаланбаған ҳалында дүзилиўи керек.
Орфографиялык сөзлиоерге кайсы тилде болмасын онын
■сөзлик составындағы сөзлердин барлығы бирдей танланбастан
кире бермейди, керисинше, күнделикли жазыў практикасында
бираз қыйыншылыкларды туўдыратуғын сөзлердин топары ғана
кириўи керек. Бул жазылыўы бираз қыйын болған сөзлерди
орфографиялык сөзликлерге киргизип, олардьщ жазылыўын
көрсетиў аркалы дурыс жазыўға, жазыў мәдениятын раўажландырыўға ерисемиз.
Орфографиялық сөзликлерге айырым жеке сөзлер менен
бир катарта сөз дизоеклери де, жеке терминлер де, ғалабалық
ҳәм меншикли атамалар да кире береди. Мысалы: интизар,
иркилис, ирригация, искусство, килограмм, Порлы-таў, Ильич,
тағы басқалар.
Ҳәр кандай тилдин өзинин айэықшалығына байланыслы
орфографиялык жазыў нормаларында жеке айрьщшалығы болатуғынлығы белгили. Мәселен, каракалпақ тилинде медаль,
лагерь усаған акыры „ь“ белгисине питкен сөзлер аффикслер аркалы өзгергенде, сол аффикстин характерине карай
түрлише жазылады. Егер акыры „ь“ белгисине питкен сөзлерге даүыслыдан басланған аффикслер жалғанса, сез акырындағы
„ь“ белгиси түсирилип жазылады. Мысалы: медалы, лагери.
Ехср акыры „ь“ бслгискпс питксп созлерге даўыссыздзн басланған аффикслер косылса, онда сөз акырындағы „ь“ белгиси
сақланып жазылады. Мысалы: медальди лагерьде.
— м а /м е ( вариантлары менен) аффикслери өзлери жалғанган сөзге қосылып, биригип жазылады да, ал сол формадағы
мәниси жағынан пүткиллей басқаша сораў жанапайлары тийисли сөзлеринен бөлек жазылады. Мысалы: алма, берме, көрсетпе; кағаз ба. екеў ме, акгив пе тағы басқалар.
Сондай-ақ рус тилинде „в“ усаған предлоглар тийисли сөзлеринин алдында, олардан бөлек жазылады да, ал приставкалар тийисли сөзлеринин алдына косылып жазылады. Мысалы:
в школу, в силах, входигь, перепнсать, пристройка тағы баскалар.
Орфографиялық сөзликлерде, кулласы, анаў я мынаў тилдин
орфографиялык кағыйдаларына байланыслы болған айрықша
кеўил аўдарыўды талап ететуғын барлық жағдайлар көрсетилиўи керек. Өйткени бунлай сөзликлер бизин күнделикли
турмысымызда жазылыўы жағынан бираз қыйын болған сөзлерди дурыс жазыўда жәрдем ететуғын қуралымыз болып табылады. Олар орфогпафиялык; талапларға толық жуўап бере алатуғын болыўы керек.
Совет лексикографиясы тараўында орфографиялык сөзликлердин саны көп. Орфографиялық сөзликлер көпшилик совет
халыкларынын тиллери бойынша дүзилип шыкты. Олар халкымыз тәрепинен кунделикли турмыста пайдаланылып киятыр.
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Мәселен, И. С. Ожегов ҳәм А. Б. Шапиро тәрепинен редакторланып, 1956-жылы басып шығарылған рус тилиниц академиялык 1Ю мын сөзден туратуғын орфографиялық сөзлиги.
Бул орфографиялық сөзликтин 1957, 1у58, 1939 жыллары екинши, үшинши ҳәм төртинши басылыўлары шықты. Олар биринши басылыўынан- ҳеш кандай өзгериссиз шығарылған еди. Ал
1963-жылы СС СР Илимлер Академиясынын рус тили институф ғ г
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Академиясынын хабаршы ағзасы С. Г. Бархударов. С. И. Ожегов ҳәм А. Б. Шапиро редакторлығында сол орфографиялық
сөзлик бесинши рет басылып шыкты.
Ҳәзир кен көлемли, рус тилинин орфографиялык кағыйдалаларынын айрыкшалыкларын толық есанқа алған усы орфографиялық сөзлик турмысымызда кен колланылып киятыр.
Орфографиялық сөзликлер өзбек, қазақ ҳәм басқа тюрк
тиллеринде де бар,
Каракалпак тили лёксикографиясы тараўында орфографиялык сөзликлер дүзиў жумыслары екинши Ўатандарлык урысқа
дейинги дәўирде-ак басланған еди. Сол жумыслардын жуўмағы
ретинде карақалпақ тилинин орфографиялық сөзлиги биринши
рет 1940-жылы басылып шықты ҳәм өз оқыўшылары ушын
жәрдемши курал сыпатында хызмет атқарды.
Сонгы дәўирде қарақалпақ тнлинин алфавити менен орфогпягЬыаги
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линин алфавити менен орфографиялық кағыйдалары жанадан
дүгзилип шықты. Халыктын сз\;атлы ҳзм дурыс жазыў иси
орфографиялық сэзликке болған талапларды
бүрынғыдан
да бетер арттыра түсти. 1940-жылы шыққан орфографиялық
сөзлик сонғы дәўир өзгерислерине, сонғы дәўир талапларына
жуўап бере алмайтуғын болды. Енди жана орфографиялық
сөзликлер дүзиҮ зәрүрлиги пайда болды.
■
.
Солай етип, 1957-жылы каракалпақ тилинин жанадан кабыл
етилген алфавити ҳәм орфографиясы тийкарында 1959-жыды
филология илимлеринин кандидаты Ә. Нурмаханова ҳәм С. Нийетуллаевлар тәрепинен кэракалпақ тилинин орфографиялык
• сөзлиги дүзилип шықты. Ол филология итимлеринин кандидаты К. Убайдуллаевтын редакторлығында басылған.
Бул жанадан дүзилген „ Каракалпақ тилинин орфографиялық
сезлигинде"1 1957-жылы Карақалпакстан АССР Жоқарғы Соьети Президиўмынын 28-февральдағы Указы менен тастыйықланған каракалпақ тилинин тийкаргы орфографиялық қағыйдаларынан қысқаша мағлыўмат берилген.
Сөзликтин басында дәслеп карақалпақ алфавитиндеги ҳәриплер, олардын дүзилиў тәртиби ҳәм атлары бар. Оннан кейин
Ә. Н у р м а х а н о в а хәм С. Н и й е т у л л а е в . Карапалпақ тилиннн
орфографиялық сөзлиги. Қаракалпак мәмлекет баспасы, Нөкнс. 1959-жыл.
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даўыслылардыц ҳәм даўыссызлардын жазылыўы,- түбир сөзлердиц ҳәм коспа сөзлердин жазылыўы, аффикслердиц ҳәм көмекши сөзлердин жазылыўы, бас ҳәриплердиқ жазылыўы ҳәм
сөзлерди өткермелеў бойынша орфографиялық кағыйдалар берилген.
Қарақалпақ тилинин орфографиялық қағыйдаларынан сон
қаракалпак тилинде жазылыўы бираз кыйыншылықларды туўдырады деп табылған сөзлердин алфавитлик тәртипте жайластырылған сезлиги басланады.
Сөзликте жеке сөзлер қаракалпак тилиниц жалғамалы курылысына байланыслы ҳәр турли формаларында берилген.
Мысалы:

кытық
кытықлаў
'
кытықшыл
кышқыл
қышкылтым
кышқырыў1.
Жеке сөзлер ҳәм олардыц ҳәр кыйлы формалары менен бир
қатарда турақлы сөз дизбеклери де бар. Олар биринши компонентинен дәслепки ҳэрибине байланыслы алфавитлик тәртипМысалы:

лакабы жер жарыў
лаппа бас салыў
лап урыў
майлы қасық
мацлай тер2

’

Дефис арқалы жазылатуғын жуп сөзлер ҳәм жазылыўы
бираз кыйыншылық туўдыратуғын меншиклик атамалар да
алфавитлик тәртипте сөзликтен орын алған.
Мысалы:

қып-кызыл
кыппагжаланаш
кыра-кыра

,

кырық -ҚЫрКЫ.

_________

қырып-жойыў
кыян-кески
Қыят (урыўдын аты)
Қыят-жарған (үлкен жаптын ат)
Ламанш
Латвия
Лейпци3

К Ә. Н у р м а х а н о в а ҳәм Н и й е т у л л а е в . Қаракалпақ тилинин
орфографиялык сөзлиги, Карақалпак мәмлекет.баспасы, Нөкис, 1969, 100-бет.
*. Сонда, 101, 1<>3 бетлер.
‘
3. Сонда, 100, 101 бетлер.
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Қарақалпақ тилинде гейпара сөзлердин еситилиўи менен
жазылыўы арасында базыбир
алшаклықлар ушырасатуғыны
белгили Мәселен, сөз ишинде, сөз аралығында қатар келетуғын сш, зш, шс ҳәм сж сеслери айтылыўында шш болып еситиледи. Бундай жағдайда морфологиялық принципти басшылыкқа
ала отырып, олардыц
айырымморфем.аларыорфографиялық
нормаларға сәйкес сақланған түринде жазылыўы керек. Орфографиялық сөзликте каракалпақ тили орфографиясынын усы
тәреплери де есапқа алынған.
Мысалы:
^
'

исшен
исшенлик
косшы
косшылық1

Айырым сөзлердин мәнисин анықлап кетиў, оқыўшылар
ушын кыйыншылық туўдырмаў максетинде ондай сөзлердин
тусында анаў я мынаў сөздин нени анлататуғынлығы, сондайақ қандай сөз дизбегинде колланылатуғынына қусаған жағдайлар скобка ишинде көрсетилген.
Мысалы:

қурышы (кулактын курышы қаныў)
курылды (курылдап уйкылаў)
Қусхана (таўдын аты)

Орфографиялық сөзликке кирген сезлердин ишинде ҳәзирги заман қарақалпақ әдебий тилинин лексикасына рус тилинен
ҳәм рус тили аркалы басқа тиллерден кирген сөзлер менен
терминлер белгили орынды ийелейди.
Мысалы:

вагон
вазелин
вальс
валюта
ванилин
ванна
варваризм
ва р ва рл ық
варенье
вариант
вахта2.

*

Усынын менен бирге бул „Қаракалпақ тилиниц орфографиялық сөзлигинде" улыўма орфографиялык сөзликлердин са1 Ә. Н у р м а х а н о в а , С. Н и й е т у л л а е в . Каракалпак тилинин орфографиялық сөзлиги, каракалпак мәмлекет баспасы, Нөкис, 1959-жыл, 79, 96,
бетлер.
а. Сонда, 50 бет
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палылығын, оқыўшылардыц пайдаланыў исин жеқиллетиў мәселесин иске асырыўға себепши болатуғын гейпара жағдайлар есапка алынбаған.
Каракалпақ тилинде орфографиялык сөзликлер дүзиў тәжирийб( лери еле кәлиплескен емес. Сонлыктан сөз етилип отырған бул сөзликтен көп жыллық тәжирийбеге ийе рус тили
лексикографиясындағы орфографиялык сөзликлердегидей болмады деп, ҳәзирги жағдайда ҳәр тәреплеме үлкен
талап етиў кыйын.
Солай да сөзликтин сапасын жаксылаўға, окыўшылардьщ
жумысын жениллестириўге себепши гейпара мүмкиншиликлер
пайдаланылмай калған. Мәселен, сөзликте сөзликгиц составы
ҳәм курылысы, оннан пайдаланыў тәртиби, көпшилик терминлердин илимнин кайсы тараўына тән екенлиги туўралы т. б.
мағлыўматлар берилмеген.
Сонын менен бирге орфографиялық сөзтикке киргизилетуғын сөзлерди танлаўда да гейпара кемшиликлер бар. Базыбирсөзлер жазылыўда ҳеш кандай кыйынлыкты туўдырмайтуғын
болса да жазылыўы қыйынырақ сөзлердин катарында сөзликке
киргизилген. Мысалы: аға, ада, адам, адым, аз, аза, азада, ай,
айтыс, ал.ма, алмас, алғыс, алты1 т. б.
Каракалпак тилинин орфографиясы тараўында көбирек
қыйыншылықты туўдыратуғын жагдайлардын бири нд, кт, фт?
нг мн нм. ,нк пяўыггы.чляпыня п иткен гөзлепге лаўыссызлаодан басланған аффикслердин косылыўында есапқа алынагуғы»
орьшлардан ибарат. Бундай жағдайда жокарыда көг|сетилген
даўыссызлар менен аффикслер арасына ы ямаса и ҳәриби жазылады.
'
Сөзликте бул нәрсе есапқа алынбай калған. Мәселен, Иваново-Вознесенск (геогрО сөзи тек усы түринде ғана берилген*2. Оныц үстине бундай сөзлер киргизилген сөзлердид ишинде жоктын қасында, дерлик.
Көпшилик жағдайларда окыўшыларға кыйыншылык туўдыратуғын жағдай рус тилинен ҳәм рус тили аркалы баска
тиллертен келген сөзлерде пәт мәселеси болып табылады. Пәт
сөздин мәниси менен де тиккелей байланыслы. Айырым сөзлерде пәттин орнын аўмастырыў аркалы сөздин мәниси пүткиллей өзгерип т.е кетиўи мүмкин. Сонлықтан ор.1юграфиялық
сөзликлерге кирген рус тилинен ҳәм рус тили аркалы басқа
тиллерден аўысқан, сондай-ак гейпара пәттин орнын белгилеп
кетиў зәрүрлиги бар сөзлерде пәт түсетуғын буўынды белгилеп - кеткен пайдалы болады. Көпшилик орфографиялық сөзликлерде пәт белгиленип кетиледи.
.
Қарзқалпак тилинин орфографиялык сөзлигинде бул жағдай
есапка алынбаған.
!. Сонда, 27 —31 бетлер.
2. „ 7о бет.
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Солай да қарақалпак мәмлекетлик баспасы тәрепинен 1959жылы басып шығарылған „Каракалпақ тилинин орфографиялык
сөзлиги" өз окыүшыларына дурыс жазыў исинде жакыннан
жәрдем етип киятыр. Ол бизин колымыздағы ҳәзирги ўақыцағы жәрдемши қуралымыз сыпатында пайдаланылмақта.
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турмысымызда оғада зор. Сонлыктан дурыс жазыў талапларын
ҳәр тәреплеме есапка алыўшы орфографиялық сөзликтин жакын ўакыт ишинде дузилиўи зәрүр.
Совет лексикографиясында сөзликлердиқ буннан баска да
бйрнеше түрлери бар. Мәселен, шет тиллер сөзлеринин сөзлиги, арнаўлы сөзлик тағы басқалар.
Шет туллер сөзлеринин сөзлигинде шығысы жағынан шег
тиллер лексикасына тийисли сөзлер туўралы мағлыўматлар
бериледи. Онда анаў я мынаў сөздин генеалогиялык жақтан
қайсы тилге тийисли екенлиги, онын сол тилде кандай морфемалардан турягуғынлығы, қандай мәнилерге ийе екенлиги,
ҳәттеки белгили бир тилге анаў я мынау тилден қалай аўысып
келгенлиги ҳаққында да айтылыўы мүмкин.
Рус тилиндеги И. В. Лехин ҳәм Ф. Н. Петровлардын редакторлығындағы „Словарь иностранных слов' мине усындай сөзесапланады. Онда рус тилинс бзскя шст тиллерден
гикле
аўыскан
сөз ҳаккьгнда мағлыўмат оериледи.
Хәзиоги заман карақалпак әдебий тилинин лексикасында да
шет тиллерден аўыскан бир неше сезлер менен терминлердин
белгили орын ийелейтуғынлығы белгили. Сол карақалпак тилинин тарийхый раўажааныў дәўирлеринин даўамында карақалпақ тилинин сөзлик состанына келип кирген сөзлерди жыйнастырып, олардын сөзлигин дүзиў илимий жақтан да, практикалық жактан да үлкен әҳмийетке ийе.
Карақалпак тилинде бундай сөзликлер еле дүзилген жоқ.
Бирак турмыс талабы бул бахалы встин қаракалпак тили лексикографиясы тараўында да иске асырылыўын күтип отырғанлығы ҳәммеге айкын.
4 Арнаўлы сөзликлер айырым бир мәселе, белгили бир шығарма тағы баскалар бойынша дүзиледи. П. Шамсиев ҳәм
С. Ибрагимовлар тәрепннен дөретилген. „Узбек классик адебиети асарлари учун кискача луғат“ мине усындай өзбек тилинде дөретилген сөзликлерден ибарат.
Карақалпақ тилинде сөзликтин бул түри де еле дөретилген
жоқ.
Солай етип, лексикографияда сөзликлердин усындай бир
неше түрлерин ушыратыҮға болады. Олардын барлығы да күнделикли .урмыста оғзда үлкен әҳмийетке ийе.
Қарак&лпақстанда сөзликлер дүзиў мәселеси сонғы дәўирде
әдеўир қолға алынып отыр. Өзбекстан Илимлер Академиясынын Қарақалпэкстандағы филиалында тил, әдебият ҳәм тарийх
11 — 17
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институтынық сөзликлер ҳәм терминология секторы бар. Ол
қарақалпак тилинин лексикографиясы менен шуғылланады.
Жакын жыллар ишинде мийнеткешлер массасынын талабын
қанаатландырыўға бағышланған бир неше сөзликлер дүзили 1ь
дцықпакшы.

/

www.ziyouz.com kutubxonasi

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

1. Р. И. А в е н е с о в . О некоторых вопросах истории языка. Академику
Виктору Владимировичу Виноградову, к его шестидесятилетию. М. 19л6.
2. А з ы м о в П. Ҳәзирги заман туркмен дили, Ашгабат, 1959.
3. А т а е в а X. а . Развитие лексики туркменского языка за счет внутренних ресурсов, Автореферат на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Самарканд, 1961 г.
.
4. К. А х а н о в. Т1л бШмШе К1 р1 спе. Алматы. 1962.
5. О. С. А х м а н о в а . Очерки по общей и русской лексикологии. Учпедгиз, М., 1957.
6. Б а ж е н о в Н. М. Современный русский литературный язык. Киев
1954.
'
’
7. Б а р а к С. М. Терминологическая лексика. Её место в словарном
составе языка Л., 1955.
8. Н. А. Б а с к а к о в . Каракалпакский язык, т. 1. М., 1951 г.
9. Н. А. Б а с к а к о в — . —
—
т. Н. М , 1952 г.
10. Н. А. Б а с к а к о в. Развитие языков и письменнзсти народов
СССР». Вопросы языкознания" 1952, № з.
11. Н. А Ба с к а к о ^ в . Развитие литературных языков Средней Азии в
Советскую эийлу, М„ 1902.
12. Н. А. Б а с к а к о в. Введение в изучение тюркских языков, М.,
1962 г.
13. Н. А. Б а с к а к о в . Состав лексики каракалпакского языка и структура слова. Исследования по сра-нительной грамматике тюркских языков,
Лексика, изд. АН СССР, М„ 1962.
14. Н. А. Б а с к а к о в, С. Б. Б е к н а з а р о в, У. Н. К о ж у р о в. Русско-каракалпакский слозарь, Госиздатфльство иностр. и нац. словарей,
М„ 19 (7 г.
15. И. А. Б а т м а н о в. Вопросы формирования киргизского литературного языка, Ф„ 1952 г.
16. В. И. Б е з р у к о в . Контекст и прямое значение слова, Тюмень,
1962 г.
17. Б е л е ц к и й А. А. Лексикология—ее содержание, задачи, основные
термины и методы исследования (Тезизы), Киев, 1955.
1Қ В. Г. Б е л и н с к и й. Собрание с >чинений в трех томах, Т. 3. 1948.
19. К. Б е р д и м у р а т о в , А. Е с е м у р а т о в . Қарақалпақ тилинин
грамматикасы, 5—6 класслар ушын, Нөкис, 19 2 ж.
20. Б о г о р о д и ц к и й Ь. А. Введение в татарское языкознание, Казань,
1953 г.
21. Б о й ч у к Н. К. Старославянский язык, Морфология, автореферат
на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Львов, 195 +.
22. Б о р о в к >в А. К. Узбекский литературный язык о период 1905—
1917 годов, Ташкент, 1940 г.
23. Б о р о в к о в А. К. Об очередных вопросах изучения каракалнакского языка, сб. .Каракалпакия", т. II. Л„ 1934 г.
" 24. Большая Со етская Энциклопедия, т. 39, второе издание, госуд.
изд. .Большая Со етская Энциклопедия.
.
25.
Л. 3. Б у д а г о в . Сравнительный словарь турецко—татарских наречий. Санктпетербург, 1869, т. 1, 1876, т. II.
163

www.ziyouz.com kutubxonasi

26. Б у д а г о в Р. А. Введение в науку о языке, М., Учпедгиз, 1958 г.
27. Б у д а г о в Р. А. Об основном слозарном
фонде и словарном составе языка, Л . 1952 г.
.
:
28. Л. А. Б у л а х о в с к и й . Введение в языкознание, часть II, Учпедгиз,
М„ 1950 г.
.
2 9 . Н. С. Ва л ги на, Д. Э. Р о з е нт а ль, М. И. Ф о м и н а , 8. В. Ц аП

V

_. _
К С

„ , , ,т
и П 1 .

Р л т з п а и о и ц т г й

ТТГ П \Г 1ДГ7
^ ч ,1_ 1\ Л *1

ООИ 1/
Д л л л ,

ГЛ ГМ

1

5 П О Т й 1Т1.Л ТВЛ
1и у

К Ч Л ТТТ О «Т
. у м ы * 1.
й. / I

Гп улп пй
,

ш лутлао

М„ 1962 г.
.
..
30. В. В. В и н о г р а д о в . Русский язык, Учпедгиз, М.—Л.. 1947.
V
31. В. В. В и н о г р а д о в . Основные типы лексических значений слова.
.Вопросы языкознания" 1953, № 5.
““
" 32. В. В. Виноградоз. 0 6 омонимии и смежных явлениях: „Вопросы. языкознания“ 1960, № 5
33. В. В. В и н о г р а д о в . Оснозные проблемы изучения о 5 газозанияи развития древнерусского литературного языка, изд. АН СССР, 1953.
34. В. В. В и н о г р а д о в. ■дб оснэзном слозарнзи фэнде и его словообразующей роли в истории языка Сборник статей по вопросам. языкозна-,
ния, 1952,
■'
35. В. В. В и н о г р а д о
0 задачах истории литературного языка
преимущественно XVII—XIX вв. Извесгия АН СССР, огделение литературы
и языка,.М„ 1946, выпуск 3.
■
36. В. В. В и н о г р а д о в . Основные понятия русской фразеологии как.
линг истической дисциплины, Труды юбилейной научной сессии ЛГУ, Л.„
1946.
.
'
■
37. В. В. В и н о г р а д о з. Об основных типах фразеологических единиц
в р\гсском языке, сборник- „А. А. Шахматов”, изд. АН.СССР, М.—Л.,
1946.
, .
38. В. В. В и н о г р а д о в . Вопросы образозания р/сского национального языка. .Вопросы языкознания", 1956, № 1.
ОУ-

1_). 1_).

С II П У I

С
1 М >_/ <3.

11_1\^1<_/1ДЛ,Ч

13

11

у 1 .1 .л и а

УХСЛ."’

сикографии „Вопросы языкознания". 1956, № 5.
40 Е. М. Г а л к и н а —Ф е . т о р у к , Современный русский. язык, лексика, издание МГУ, 1954.
41. Е. М. Г а л к и н а —Ф е д о р у к . Слово и понятие, М., .1956.
.
:
42. Е М. Г а л к и н а —Ф е д о р ук, К. М. Горщкоза. Н.. М. Ш анский.
Современный рус кий язык, 1, издательство МГУ, 1952.
■■"'':'■
43 А Н. Г в о з д е в . Очерки по сгилистике русского языка, Учпед-.
гиз. М., 1955
’ _. - ;
44. А. М. Г о р ь к и й. 0 литературе, М., 1953.
- ■ .
‘ 1
45. М. С. Г у п ы ч е в и Б. А. С е р е б р я н н и к о в. Задачи изучения:
основного словарного фонда, „Вопросы языкознани«“, 1953, № 6.
■ '
46. Н. Д ә ў к а р а е в . Бердак шайыр, Нөкис, 1950.
. •
47. С. А. Д ж а ф а р о в. Лексика с о зременного азербайджанского языка,.,
Автореферат на соискание ученой степени доктора филологич.еских наук,
Баку, 1959.
48. Ю. Д. Д е ш е р и е в . Бакбийский язык. Фонетика, мор}>ология, син-;
таксис, лексика. М., 1953.
.
49 Ю. Д. Д е ш е р и е в . Развитие младописьменных языков народов
СССР, М„ 1958.
'
50 Н. К. Д и м и т р и е в Строй тюркских языков, М„ 1962.
:
51. Н. К. Д м и т р и е в. Грамматика башкирскош' языка, М„ 1948.
‘
52. Р. Е с е м V р а т о в а. Каракалпақ әдебий тилкнин лексикасы ҳақс,
қында базы бир пикирлер, „Омудәрья“, 1962, №■ 5.
/\. П .

_^ /С 1 1 у р п

гиз, М. 1961.
54. А. И. Е ф и м о в. Некоторые во^росы развития р.сского литерат)«рного языка XIX начала XX в„ 1953, № 4.
55. В. М. Ж и р м у н с к и й . Национальный язык и социальныё диалекты, Л„ 1936.
?
164

www.ziyouz.com kutubxonasi

56. Законы семантического развития языков, М., 1961.
5 7 . ' З е м с к и й А. М., К р ю ч к о в С. Е., С в е т л а е в М. В. Русский
■язык, учебник для педучилищ, М., 1954.
'
58. З в е г и н ц е в В. А. Семасиология, М., 1957.
59.
_ И б р а г и м о в С. Профессиональная лексика узбекского языка,.
Ташкент, 1961.
60. К а л и н и щ-А, В,. Русская лексика. М., 1960.
61. К а р п е н о к М. А. Лексика и фразеология романа А. М. Гор кого
„Фома Гордеев", Автореферат на соискание ученой степени кандидата филологических наук Киев, 1953.
62. К. К е н е с б а е в , Ғ. Мусабаев. Каз1рг1 казак т!л1, Алматы, 1962.
63. К л и м е н к о А. А. Фонетика узбекского языка, Автореферат на
соискание ученой степени кандидата фипологических наук, Ташкент, 19)5.
64. В. Н. К л ю е в а . Краткий словарь синонимов русского языка, изд.
второе, Учпедгиз, М .,1961.
65. К о н о н о в А. Н. Грамма ика узбекского языка.-Ташкент^ 1948.
66. Краткий философский словарь, издание четвертое, Госиздательство
политиче кой литературы, М., 1954.
67. КГ1СС Программасы, Нөкис, 1962.
68.
Казак т!л1н1н. түс1нд1рме сөздШ, Қазақ ССР Ғылым Академиясынын. баспасы, Алматы, 1 т. 1959, 11 т. 1961.
69. Қаз1р1П казак т!л 1, Алматы, 1954.
70 В. Д. Л е в и н. Краткий очерк истории русского литературного языка, учпедгиз, М., 1958.
•
71. В. И. Л е н и н. Сочинения, т. 20
72. В. И. Л е н и н. Философские тетради, 1947.
73. В. И. Л е н и н, Сочинение, т, 30.
74. Ю. Л.Л я с т а. Роль метафорических слов и выражений в развитии
словарного состава языка, Автореферат на соискание ученой степени фиЯЛ П П гииРГиИ Ү

РЯ У (Т

.П

Ю .6 .6

'
75. С. Е. М а л о в. Памятники древнетюркской письменности, М., 1951.
'
76. С. Е. М а л о в. Енисейская письменность тюрков, М., 1954.
''
77. К. М а р к с , Ф. Э н г е л ь с . Немецкая идеология, сочинения, том 4,
1923,
78. В. И. М а с а л ь с к и й . Русские революционеры—демократы и К. Д.
.Ушинский о языке и его изучении, Киев, 1956.
1
79. М а х м у д Қ о ш ғ а р и й . Девону луготит турк, Т. I, III.' Тошкент,
1960, 1963.
80. М е й е _А. Сравнительный мғтод в игторическом языкознании, М.
‘ 1954.
.
"
81. П. М. М е л и о р а н с к и й. Араб филолог о турецком языке, Спб.,
1904.
82. Г. Г. М у с а б а е в . Современный казахский язык, 1, Алма—Ата,
1959,
■ 83. Н а с ы р о в Д. С., Х а м и д о в X. Памятники дооғволюпионной ка-

^2КйЛП2КСКОИ ПИСЬМбНИОСТИ ВССТНИК Кй П2К2ЛП2КСК0Г0 ^'ИЛИ2Л2 АН УзС^Р
Нукус, 19бГ, № 4.
84. Н а с ы р о в Д. С., У б а й д у л л а е ’в К. У. и другие. Каракалпакско-русский словарь М., 1958.
.
‘ •' 85. Ә. Н у р м а х а н о в а ҳәм С. Н и е т у л л а е в : Қаракалпақ тилиниц
орфографиялык сөзлиги, Нөкис, 1959.
86. С. И. О ж е г о в. Словарь русского языка, издание третье, М.,
1953.
87 С, И. О ж е г о в . К вопросу об изменениях словарного госгава
русского языка в советскую эпоху, .Вопросы языкознания* 1953, № 2.
„ 88. Орфографический словарь руакого языка, под редакций С. Г. Б а рх у д а р о в а С. И . , О ж е г о в а и А. Б. Ш а п и р о, М., 1963.
89. П а н о в Д. А. Лингвистические взгляды В. Г. Белинского, Сара,тов. 1959.
165
www.ziyouz.com kutubxonasi

•

90. П о л и в а н о в Е. Д. Введение в языкознание для вост. вузов, Л.г
1928.
;
' - ’
91. П о л я к о в а В. Вопросы лексики современного турецкого литературного языка, Автореферат на соискание ученой степени кандидата филологических наек, Л., 1953.
:
92. А. Г. П р е о б р а ж е н с к и й.
Этимологический словарь русского
языка, т. II., М„ 1959.
93. В. В. Р а д л о в . Опыт словаря тюркских наречий, т. 1, II, III, IV.
Спб., 1894—1905.
'
94. 111. А. Р а х м а т у л л а е в , Архаизм ҳәм историзм, научные труды
Таш ГУ, языкознание вып. 211.
‘
95. Л. С. Р е з н и к о в. Понятие и слово. Л„ 1958. .
96. А. А. Р е ф о р м а т с к и й. Введение в языкознание, М., 1°55._
97. В. В. Р е ш е т о в . Узбекский язык, часть 1,Учпедгиз УзССР, Ташг
кент, Ш59.
98. Русско-казахский словарь, М., 1954..
9ч. Руеско-киргизский словарь, М , 1957.
100. Русско-туркменский словарь, М., 1956.
■ ;'
101. Русско-башкирский словарь, М., 1954. '
102. Русско-ногайский словарь, М„ 1956.
; 103. Русско-тлтарский словарь, т. 3. Казань, 1958.
104. Н. Т. С а ў р а н б а е в . Қазак әдези т!лШ1ц таритьш зерттеу
туралы, Казақ т1л1 тарихы мен диалектологиясыныц мәселелер!, 3-шығыуы,.
Алматы, 19! 0.
•
105. Т. С. С а ф и е в. Русско-каракалпакский словарь, М-. 1962.
106. С и р о т и н а В. Лексическая синонимика в русском языке, Львов,
1960.
'
' 107. С о с р юр Г Ф. Кусс общей лингвистики. М.. 1933.
:
108. Терминология сезд 1п, екшш! к1тап, А лашты , 1950.
:
109. Л. И Т и м о ф е е в и Н . Н. Венгров. Краткий словарь литературоведческих терминов, М., 195-'.
"
110. Узбекско-русский словарь, М., 1959.
111. Ф а в о р и н В. К. Синонимы в русском языке, Свердловск, 1953.
112. Ф а х р и К а м а л . Ўзбек тили лексикасы, Тошкент, 1958.
113. А ,М . Ф и н к е л ь Н. Баженов. Современный русский литературный
язык, Киев, 1954 .
•
114. С. М. Х а й д а к о в . Очерки по лексике лакского языка, М., 1961,
115. М. Н. Х ы д ы р о в . Туркмен
дилиниц тарыхындан материаллар,.
Ашгабат, 1962.
116. Ҳозирги замон ўзбек тили, Тошкент, 1957.
■
117. Г1. Я. Ч е р н ы х . Происхождение русского литературиого языка н
письма, Учпедгиз, М. 1950.
' '
11в. П. Я. Ч е р н ы х . Очерк русской исторической лексикологии, Учпедгиз, М„ 1956.
.
;
119. А. С. Ч и к о б а в а . Введении в
языкознание, часть I, Учпедгиз.
М„ 1953.
.
120. Л. В Щ е р о в . Опыт общей теории лексикографии, Известия А№
СССР, отделение литературы и языка, № 3, 1910.
,
.Г
121. У. X. Ш а л е к е н о в . К вопросу о формировании каракалиакскои
социалистической нации, Нукус, 1958.
.
- '
122. Н. М. Ш а н с к и й . Фразеология современного русского языка,.
М., 1963.
..
123. А. М. Щ е р б а к . К истории образования узбекского национального языка, .Вопросы языкознания*, 1954, № 6,
.' , . .
124. Ф. Э н г е л,ь с. Анти—Дюринг, М., 1957.
. .
'
125. Языкознание (сб. статей), Ташкент, 1963.
126. Я н ш а н с и н Ю. Развитие лексики киргизского языка после Великой Октябрьской социалистической революции, Автореферат, Фрунзе„
1952.
.
166
www.ziyouz.com kutubxonasi

-

МАЗМУНЫ

Сөз басы . . .............................................................................................. ....
Каракалпак әдебий тили ҳаккында ..............................................................

3
7

Лексикология
Лексика ҳақкында түсиник.........................................................................

19

Сөз ҳәм онын мәнилери.
Сөз туўралы түсиник....................................
Сөздин лексикалық ҳәм грамматикалык мәнилери.................................
Сөздин контексттеги мәниси.............................................................................
Сөздин.көп мәнилилиги......................................................................................
Сөздин туўра ҳәм аўыскан м әнилери .........................................................
Омонимлер . .........................................
С инонимлер...........................................................................................................
Антонимлер .
Метафора ...............................................................................................................
Метонимия...............................................................................................................
С инекдоха...............................................................................................................
Табу ҳәм эвф ем изм лер......................................................................................

21
21
25
29
31
34
40
46
52
54
57
58

Қарақалпақ тилиниц лексикалык курылысы.
Каракалпақ тилинин сөзлик с о с т а в ы .............................................
61
Каракалпақ тилинин еөзлик ф о н д ы .............................■ .............................
63
Сөзлик фонд пенен сөзлик составтын өз-ара б а й л а н ы сы ......................66
Сөзлик фондтын грамматика менен байланы сы .....................................
68

ҚараКалпак тили лексикасынын тарийхый шығысы жағынан
составы.
Улыўма тюрк тиллерине ортак с ө з л е р .....................................................
Араб тилинен кирген сөзлео ..................... .................................................
Тәжик парсы тилинен кирген с ө з л е р .........................................................
Рус тилинен ҳәм рус тили аркалы баска тиллерден
аўыскан
сөзлер . .........................................................................
Баска тиллерден кирген сөзлердин колланылыўындағы гейпара
айрыкша.лықлар.............. ....................................................................................... .....
Лексикалык калькалар ......................................................................................
Сырттан киргенсөзлерге катнас ҳақкында .. ...................................

71
75
77
79
85
86
88
16 7

www.ziyouz.com kutubxonasi

-

Қолланылыў

өриси бойынша ҳәзирги
лексикасы.

қарақалпақ тили

5'лыўма колланыўшы ҳәм диалектлик лексика....................................... 90
Професиональлык лексика ...........................................................................
а2
Терминологиялық л е к с и к д ..................................... • ...............................
94
Стильлик жақтан ҳәзирги қарақалпақ тили лексикасы.
99
Тил лексикасынын стильлик бөлиниўи............................................................
■Сөйлеў тилинин лексикасы .................................................................................. 101
Жазба тилдиц лекси касы ..................................................................................1С4
Актив ҳәм

пассив

қолланылыўы

бойынша

ҳәзирги

қарақалпақ тили лексикасы.
Сөзлердин актив ҳәм пассив топары ҳак к ы н да.....................................1ь '*
Ғьне^ ген с н з л е р ...................................................................................................... 10'
Неологизмлер ........................................................................................................ 11о
Ҳ әзирги қаракалпак тилиниқ фразеологиясы.
Фразеология ҳаккында түсиник............................................................................ 12]
Фразеологиялык сөз дизбеклеринин түрлери................................................. 12 ,
фрззеологиялык ы тлесиулер.............................................................................. 12- ;
Фразеологиялык бирликлер..................................................................................12/
Фразеологиялык дизбеклер................................................................................. 1? ;
ьакыл-макаллар ҳакк ы нда..................................................................................13 *
ФрЗЗбОЛО] ИЯЛЫК СЬЗ ДИ^бедлсрплпҚ ИСаСаЛЫ>•’!»«I*Д2 Г1Л' ГС11ЛСрС. ООГОш е л и к л е р .................................................................................................................. . 13- ‘
Фразеологиялык сөз дизбеклерининграммагикалык курылысы . . . 13о
Фразеологиялык сөз дизбеклерининстильлик айрыкшалықлары . . 13?
Фразеологиялык сөз дизбеклерининраўажланыўы ҳаккында . . . . 440.
ЛЕКСИКОГРАФИЯ.
Лексикография ҳаккында түсиник.....................................................
142
Сезликтин түрлери............................................ ................................................146
Түсиндиоме сөзлик .............................................................................................. 148
СалыС1ырма сөзлик . . . ..................................................................................149
Аўдарма с ө з л и к .................................................................................................. 150
Терминологиялық с ө зл и к ..................................................................................151
Этимологиялык с ө з л и к ......................................................................................154
Фразеологиялык сөзлик......................................................................................154
Синонимлик сөзлик..............................................................................................155
Орфографиялык сөзлик......................................................................................155

www.ziyouz.com kutubxonasi

ДҮЗЕТИЎ

Катар саны
X
н
о

Ю
б
10
32
73
73
73
127
145
147
149
1£0
150
150
152
153
153
154.
158
158

• о£
2 оВ
ф
1 о.
Н-Е
5
18
—
7
8
9
18
—

—
4
—
—
—

--8

—
24
— ' 2
—
23
—
1
-■3
—
6
' -22
—
23
—
12

—

19

5

—

Басылгапы

улыўма
„Саятлы Ҳамра";
ериси
әрте
куванч
суюнч
Акыл
даығарылған САоабфилплог о турацком языке*
(от-гадка)
прогорнуть
тек
окисалть
колит 1
ра)1ь
(ага1ьге аа^^апЫь
Е^ьтаПь^
чагун
Лейпциз
компонентинен

Дуркгы

или.мий
„Саятхан —Ҳамра*;
өриси
ч
эрта
кувонч
севинч
Акыллы
тнығарыдға:: „Лра5 фклолог о турецком языке*
(отгадка)
прогоркнуть
те
окисаетъ
колетъ 1
5а§1ь
1ага1ьу за^^ап1ь£ь
Ь^йьтаПь^
чугун
Лейпцигз
компонентиниц

Заказ № 17.

www.ziyouz.com kutubxonasi

