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КИРИСИЎ
Антропонимика грекше апШгороз—«адам» >,ом о п у т а —«ат»,
«атақ», «исм» деген мәнилсрди анлатып, адам атларын кзсртлейтуғын илим болып есапланады. Оныц изсртлеў обнектинс
жеке адам аты, фамилиясы, окесинин аты, атақ (титул) аты,
жасырын
(пссвдоним)
аты,
лақап
аты—қулласы адамға
байланыслы қойылган барлық атлар кирсди. Бул мсншикли
адам атларыньщ жыйнағы тил билиминдс антропонимлср делинеди.
Антропонимика—ономастика' илиминин бир шақабы болып,
ол меншикли адам атларынын қурамын, олардын кслип шыгыў
занлылықларын, тиллик қатламларын, қурылысын, монилик
Ө31'сшеликлсрин х.т.б. тәреплсрин лингвистикалық жобада изертлсйди қом үйренсди.
Адам атлары, биринши гсзсктс, адамнын жомийсттегн орнын
ажыратып көрсстиў ушын қойылады. Бул туўралы В.А. Н иконое :
«Адам атлары жомийетте қом жомийст ушын оғада зорүр.
Оларды жомийетте итибарсыз қалдырыўға болмайды. Сонлықтан
да ада^ атларына дегсн мопдарлықтын күшли екенлиги түсиникли» , деп көрсетсди. Антропонимлер басқа сөзлер сыяқлы
тилдин занлылықларына бағынады, сонлықтан тил систсмасынын
тийкарғы бир бөлегин қурайды, олар этнография, тарийх,
социология, қуқық пенен биргеликте тыгыз лингвистикалық
байланыста үйрсниледи.
Дурысында да, адам атларын изсртлеў арқалы халықтын
тил тарийхын, үрп-әдет дәстүрлерин, социаллық жағдайларын
қ.т.б. сырларын ашыўға болады. Ҳозирги қарақалпақша адам
атларыныц қурамында араб-парсы, түрк қом монгсл тиллерине
ортақ элсментлср, орыс қом орыс тили арқалы басқа тиллерден
келип киргсн элементлср ушырасады. Соныц мснен бирге
қарақалг.ақша меншикли адам атлары грамматикалық қурылысы12
1
2

Оиомастика—грекше опота$Икц «ат қойыу өнери» дсгеи маиини аилатып,
улыўма меншикли атлар ҳаққыпда или.чдг үйрстеди.
П и к о н о н В. Л. Методы антропонимики. —_!тчиыс имена н прошлом,
настоящем, будущем. М., 1970, 33-бет
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ҳом ссмантикалық езгешеликлери жағынан да үйрениўди талап
етеди. Жэмийеттин өзгсрип рауажданыўы менсн бир қатарда
илим ҳәм мэденият, солар менен бирге адам атлары да ҳэр
жәмийетке сай жана атлар менен тслысьш барады. ал гейпаралары гөнерип умыт болып, қолланыудан шығып қалады. Адам
атлары арқалы тарийх бетлеринин сырлары ашылады, болып
өткен тарийхый уақыялардағы ис-ҳэрекетлердин кимлер тэрепинен исленгснлиги көринсди, адамлардын жэмийеттеги орны
анықланады. Сонлықтан қарақалпақ тил билиминдс арнаулы
түрде қолға алынбай киятырган тьщ тарауларынын бири болған
қарақалпақ антропонимикасын изертлеў иси сн эқмийетли
мэселелердсн болып табылады.
Н.А. Баскаков бириншилсрдсн болып, қарақалпақ топонимикасы қэм ономастикасын изсртлсўдин оғада зэрүр екенлигин
атап көрсстти.1 Ол өзинин қарақалпақ тили бойынша мийнстинин биринши томында қарақалпақша адам атларынын
дизимин берди."
Булар қарақалпақ антропонимикасы бойынша айтылған
дослспки илимий пикирлср қэм жыйналган матсриаллар еди.
Оннан кейин автор арнаўлы мақаласында123 «гүл» компонентинин
қаял-қызларға байланыслы мсншикли атлардын қурамында үш
түрли вариантқа қолланылатуғынлығын қом ссмангикалық
жақтан олардын жасалыў жолларын ашып көрсстти.
Қарақалпақ тарийхы қэм этнографиясы мснен көп жыллар
дауамында шуғылланған Л.С.Толстова өзинин мақаласында4
қарақалпақ антропонимлсрине ссмантикалық жақтан қысқаша
шолыу жасап, географиялық атамаларға байланыслы (Шымбай,
Мойнақбай, Төрткүлбай, Нөкисбай, Дэрьябай, Тещизбай қ.т.б.)
қэм урыу, миллст атамаларына байланыслы (Қыятбай, Қыпшақбай, Манғытбай, Түркмснбай, Қазақбай қ.т.б.) қойылган
меншикли адам атларынын жасалыў жолларын лингвистикалық,
тарийхый-этнографиялық материаллар тийкарында дэлиллсйди.
1
2
3
4

П а с к а к о в Н.А. Каракалпакский язык. II . Фометика и морфо.тогия. М.,
Изд-во АН СССР, 1952, 19-бет.
Б а с к а к о в Н . А . Карака.тмакский язык. СМатериады мо диалектологии
(текст и словарь), М., 1951, 399-404-6.
Б а с к а к о в Н . А . Элемемт «гул» роза, цветок в составс каракалпакских
жеиских н.чеи.—Оиомастика Среднсй Азии, вым. 1 М., 1978, 138— 142бетлер.
Т о . т е т о в а Л . С. Дренпсвосточные антропонимические ассоциации в каракалнакскоч историческом фольклоре. —Ономастика Востока. М., 1980,
67-71 -бетлер.
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Ол тағы бир мақаласында1 оййсмги Шығыс антропонимлеринин
топарына киретуғын Самирам атынын қарақалпақ фольклорында
сақланғанлығы ҳаққында дсрск берсди. Илимпаздьщ пикиринше
бул ат—бизин эрамызға шексмги IX эсирлердс жасаған Ассирияньщ ҳаял патшасы Шаммурат (ямаса Саммурамат) атынын
негизги үлгиси болып, ол оййемги армян халқына белгили
болғап Шамирам аты менен дс байланыслы. Автор адам аты
арқалы халықлар арасындағы киятырған өз-ара тарийхый
байланыстьщ жигин ашып усы халықлар арасындағы Самирам
ҳаққындағы аныздын усаслығына айрықша дыққат аўдарған.
Қарақалпақша адам атларына байланыслы болған айырым
моселелер жсргиликли алымлар тэрспинсн де изсртленилди.
Проф. 1^.С. Насыровтын (Л. С. Толстова менен биргеликте)
мақалась!
қарақалпақша адам атларынын, фамилиялардын
тариихына қэм тууысқанлық терминлеринин адам атларынын
қурамында қолланылыу өзгсшеликлерине арналған. Сондай-ақ
бул мақалада қарақалпақша адам атларыньщ семантикалық
классификациясы қом олардьщ тарийхый рауажланыў басқышлары дэлилли мысаллар менен баян етилгсн.
Ж. Шомшетов арнаўлы мақаласында
қарақалпақша адам
атларыньщ қурамындағы шығысы араблық қатламлардыц қолланылыўы, қурылыс өзгсшсликлери қом олардыц фонетикалык
айырмашылықларына тоқтаган. 0 . Юсупов езинин мақаласында^
«Алпамыс», «Байбөри», «Әшим» антропонимлериниц қом «Қонырат» этнониминин этимологиясын ашып, бир нсшшс тужырымлы долиллер мснен тарийхый жақтан сыпатлама берген.
Қ. Қощанов «Ру£ қэм қарақалпақ тиллериниц өз-ара байланыслы мэселслсри»'12345 атлы мийнетиндс қарақалпақ тилине орыс
антропонимлериниц келип кириў жағдайларын, қолланылыў
езгсшсликлсрин көрссткен. Ол адамнын исми шырайлы, жағымлы миллий үрп-әдет, достүрге жууап бериў кереклигин айта
келип, қарақалпақша адам атларыныц жазылыў мәселелеринс
де айрықша дыққат аўдарған.
1
2
3
4
5

Т о л с т о в а Л . С. Топонимы и лтнопимы в антропонимии карака.чпакон.
—Оночастика Средней Лзии, вым. II Фрунзе, 1980. 101-105-бетлер.
П а с ы р о н Д С., 'Голстова Л. С. Каракалпаки. —Системы личных имен у
народов мира., М., 1986. 152-156-бетлер.
Шз м ш е т о в Ж . Қарақалиақ ти.[индеги араб антромонимлеринен. ӨзССР ИЛ
ҚФ хабаршысы, 1974, №1, 77-82-беглер.
Ю с у м о в О . «Ллпамыс» достанындагы аптропопимлер ҳзм этнонимлер
ҳаҳқында жаца ой-микирлер. —ӨзССР ИЛ ҚФ хабарн1ысы. Нөкис, 1985.
N51, 56-63-бетлер.
Қ о щ а н о в Қ. М. Рус ҳзм қарақа.тпақ гиллериниц «з-ара байланыслы
мзселслери. Нокйс, 1991.
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Қарақалпақша мсншикли адам атларынын созлиги биринши
рС| 0 . Бскбаулов торспиисн «Жсккс адам атлары» дсгсн атамада
1973-жылы баспадан шықты. Екинши сөзлик О. Доспанов.
М.Қолснлсров, Е. Доспанова, Г. Қолсндсровалар торспинсн 1994жылы «Қарақалпақ исмлсри» дсгсн ат пснсн шықты. Бул
сөзликлср, тийкарынан алғанда адам атларынын жазылыў қэм
исмлсрди танлаў мэсслелсринс арналган.
Улыума алғанда қарақалпақ антропонимлсри елегс шсксм
арнаулы изсртлснбсй. оган байланыслы болған мосслслер тск
айырым мақалаларда ғана сөз стилгсн.
Сонлықтан да қарақалпақ тилиндсги мсншикли адам
атларын арнаулы изсртлеп, олардын тарийхый, шыгыу дсрсклсрин, морфологиялық қурамын, тарийхый-атнографиялық хом
лсксика-семантикалық өзгсшсликлсрин ашып көрсстиў, хозирги
қарақалпақ тил билиминдсги оқмийстли уазыйпалардын бнри.
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Биринши

бап

ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИНДЕГИ МЕНШИКЛИ АДАМ АТЛАРЫНЫН ШЫҒЫСЫ БОЙЫНША ҚУРАМЫ

Қарақалпақша адам атларыньщ тарийхынан
Тууылған балаға ат қоиыу сргс аоўирлсрдсн басланған ҳом
бул достүр адамларды ссмьяда хом жомийстте бир-биринсн
ажыратыў зорүрлигинсн кслип шыққан. Ҳозирги адам атлары
өзинин узақ дауам стксн тарийхына ийс. Олардын айырымлары
эуладтан-оўладқа отип, бизин доуиримиз1С кслип жстксн, айырымлары юнсрип тилимиздс қолланыўдан шығып қалған, ал
гсипаралары жомийсттсги озгсрислсргс байланыслы жанадан
пайда болып, тилдсги бар адам атларынын қурамынан орын
алып кслгсн. Әййсмги түркий руникалық Орхон-Ениссй жазба
с с 1 сликлериндс түркий халықлардын ертс доўирлсрдсги (V —
VIII) меншикли адам атлары ушырасады. Мосслсн, Бөкли-қағаи,
Елтерис-қаған,
Елбиге-қатыпуғ,
Тонд-тегин,
Оғул тархан,
Йоллығ-Тегин. Бумын-қаған, Истеми-қаған, Баз-қаған. Барсбег, Қул-тегин, Тоны-қуқ, Оғлан-Чур, Яғлақар-хан1 қ.т.б.
Мысаллардағы Елтерис, Елбилге, Истеми сьн1 қлы мсншикли
адам атларынын қурамындагы ел, сс олсмснтлсри қозиргп
қарақалпақ тилиндс ушырасатудын Елгелди, Елмурат, Есберген,
Есбосын сыяқлы адам атлары қурамында сақланған.
Сондай-ақ Оғул, Йоллығ. Барыс, Оғлан атлары қарақалпақ
антропонимлсринин қурамында Ул /Оғул/+босын, Жоллы
/Йоллығ/+бай, Барыс, Барысбек қәм азербайжанша Оғлан
керек12 болып ушырасады.
1
2

Ма л о н С. Е . 11а.чяп1ики лрсшютюркской мисьмсмпости, М-Л., 1У51, 29-76-6С аа | и с в III М Осмош!ые мрапила пыоора имеп ллм мо1Ю|Х)ж.чемиых (По
ааербакГчжамекой амтромомпмии). —Личмыс нмема м мромето.м, мастоишем.
бу.чущем. М., «Наука», 1970, 1К7-бет.
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Жоқарыда көрсстилгсн адам атларыньн соқғьғ компонснтлери
қаган, қатунығ, тегин. тархан, бег. чур, хан сөзлсри сол
доуирдеги ҳомслгс ҳом атақ^а байланыспы монилерди анлатады.
Акадсмик В. В. Бартольд ҳаган ҳом хан сезлсри туўралы айта
келип, хан ҳәм ҳаған ямаса хақан сөзлсри мәнилсри жағынан
бир биринен өзгешсленсди. хаҳан сөзи парсылардағы шахиншах
сыяҳлы ханлардьщ ханы дсгсн мэнигс ийе дсп көрсетсди. Ен
баслы ел басҳарыушыны қаған, ал кишигирим ел басқарыўшыны
хан дсп атаган1234. Сонғы уақытлары қаған сөзи қолланылыўдан
шығып онын орнына араб тилинен киргсн әмир, султан, халиф
сөзлсри титул ретинде пайдаланылған. Сондай-ақ қаған, хан,
бег ҳәм бай, батыр сөздери срте доуирлердс монғол тилинде
де титуллық мэнини анлатқан: Наху-баян. Есугей-баатур.
Амбагай-хаған. Ван-хан. Сача-беки."5
Бундағы баян. баатур. беки сөзлсри көпшилик түркий
тиллеринде. сонын ишинде қарақалпақ тилинде дс баи, баҳадыр/ / батыр ҳом бег болып қолланылады. Хан, бег, бай
сөзлери титуллық мэнисин жоғалтып, адам атлары қурамында
аффикслик хызмстти атқарады: Жумахан, Гүлимхан, Муратбек,
Ж олдасбай, Кеқесбай ҳ.т.б. Олар ски қурамлы адам атларынын
биринши компонентинде дс кслс бсреди: Ханназар, Хансулыў,
Бегдулла, Байназар ҳ.т.б. Сондай-ақ ҳэзирги тилде Баҳадыр,
Мергенбай, Баян, Мақғытбай, Шьщғыс сыяқлы түркий қом
монғол тиллеринин элемснтлсринсн дүзилген адам атлары да
оғада көп ушырасады.
Араблардьщ түркий халықларын жаўлап алыўы /VIII эсир/
нэтийжесинде араб модснияты . илими, осирссс ислам дини
түркий халқыньщ турмысына снгизилди, түркий тиллериндс
арабша сөзлер қэм адам атлары пайда болды. Сонын мснсн
биргс түркий тиллеринс парсы тилинин дс тэсири аз болған
жоқ. Бурын түркий халықлары сыйыныушы күш сғлпатында
«тэнир» ^ сөзин қолланып кслгсн болса, снди арабша алла ҳом
парсыша қудай сөзлсрин «тонирдин» синоними рстинде қабыл
етти. Бул синоним сөзлср қарақалпақ антропонимлсринин қурамында қэр қыйлы вариантларда ушырасады: Тәцир, Тәнирқул,
1
2

Б а р т о л ь д В П. Работы по истории и морфологии гюркских и мопгольских пародон. —Соч. т. 5 М . «Паука», 1968. 602-бст.
Ж а п у за цо н Г . Қааақ ссдмдерипц тарийхы. Ллматы, «Гылмм», 1971, 52-

бег.
3
4

Ж у к о п с к а я II. Л. Зяметки о моигольской ангропонимии. —Опочастика
Востока М., 1980. 9-бет.
Г у м и л е и Л . Н. Дренпис порки. М., «Паука», 1967, 87-89-беглер
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Тәқирберген ҳ.т.б.; Алланияз, Алламурат ҳ.т.б.; Қудияр
/қудай+яр/, Қудайназар, Қулайберген >,.т.б. Тәқир сьзи бурын
атақ /ти тул / рсгиндс қолланылған. Мәсслсн, Қутлуғ-ханныц
атағы Тацири хан1 болган. Араблардын түркий халықлары
турмысына өз илимин, мәдениятын ислам динин енгизиў
процеси узақ дәуирлсргс созылды. Түркий халықлары олардын
тилин. динин бирдсн қабыл еткен жоқ.
XI осирге тийисли мусылман дзуириндсги жазба естсликлердин тилинде арабша сөзлсрдин сондай-ақ адам атларынын
аз санда скенлиги байқалады ҳэм тийкарғы орынды түркий
антропонимлсри
ийелейди.
Мосслсн,
Юсуф
Баласагуннын
«Кутадғу билип> (XI әсир) шығармасында Буграхан12, Ай толды,
Күн толды3, Оғлулмыш (Ай толдынын баласы), Одғурмыш456,
Көсямиш,
Элик" ҳл .б. усаған түркий тиллеринс тән адам
атлары арабша антропонимлсрге қарағанда одеуир басым.
Буннан сонғы дәуирлерде араб-парсы элементлери түркий
антропонимлердин қурамында кем-кем көбсйип барады: Муҳаммед, Осман, Әлий, Насраддин, Исмаил, Исфандияр,
Баҳрам, Бахтияр, Нияз, Шарапатдин, Салаўатдин ҳ.т.б.
Сондаи-ақ араб тили арқаль: еврей тилинен Яқып, Юнис,
Ибрайым. Сулайман, грек тилинен Искендер7 сыяқлы меншикли адам атлары аз санда болса да түркий антропонимлеринин қурамынан орын алды. Солай стип, араб-парс тилинсн
киргсн мсншикли адам атлары (осирссс араб тилинсн) ксйинғи
доўирлсрдс түркий антропонимлсри қурамыньщ, соньщ ишинде
қарақалпақ антропонимлеринин де одеуир бөлсгин қурайды.
Қарақалпақлар тууралы биринши тарийхый мағлыуматлар
XVI осирдин ақырына туўра келсди. Тарийхшылардыц көрсстиуиншс: «ол дәўирде қарақалпақлар Сырдорья алабынын
төмснги жағыьдағы Сығнақ қаласыньщ отирапында жасаған»8.

1
2
3
4
5
6
7
8

Г у м и л е в Л . Н . Дрсвние тюрки. М., «Наука», 1967, 328-бет
М а л о в . С Е. Памятники дрсвнетюркской письменности. М-Л.1951, 228бст.
Сонда, 229-бет
Сонда 116-6.
Сонда, 250-6.
Сонда, 251-6.
Грекше Алсксандр: «алекс»—«қорган», «андр» —«ер» деген
мэнини
анлатады.
Қарақалпақстан АССР тарийхы, 1-том. Нөкис, 1975, 140-6.
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Бирақ бул дәуирдеги тарийхый ҳүжжетлер қарақалпақ адам
атлары тууралы мағлыуматлар бсре алмайды. Қарақалпақ
антропонимлери тууралы мағлыуматты тек XVII—XVIII эсирлерге тийисли болған ҳүжжетлерден көриўге болады. Мәселен,
XVII эсирдин ақыры XVIII эсирдин басларында қарақалпақларды Табурчак султан басқарған, сонын ала ханлық Та5->фчактын
баласы
Қайып
султанға.
Қаиып
султаннан
Ишмуқаммед ханға өтеди' ҳэм Ишмуқаммсд ханнын елшиси
Жаныбек батыр2 болған. Сондаи-ақ усы дэўирде Убайдулла
султан, Мурат шайх, Оразан батыр, Абдулла шайх, Полат
жасауыл, Сағындық бий, Бабаназар батыр, Маман шайх, Айдар^
қ.т.б. адамлардын атлары аталады. Солай стип, XVIII әсирден
баслап қарақалпақша адам атлары тууралы мағлыўматлар жийиленип барады. Буған бир қанша жырау, шайырларымыздьщ
атлары да мысал бола алады: Жийен Аманлық улы (XVIII
эсир), Әжинияз Қосыбай улы, Бердақ Ғарғабай улы (XIX эсир)
қ.т.б. Сондай-ақ классик шайырларымыздын шығармалары да
өзлсри жасаған дәўирдсги адам атлары тууралы қунлы материаллар бсреди.
Келтирилген антропонимлсрдин қурамында түркий-монгол
(Сағындық бий, Оразан батыр, Алшынбай, Қосыбай) қэм
араб-парсы (Қайып султан, Абдулла , Айдар, Полат, Әжинияз)
атсмснтлсри тийкарғы орынды ийслейди.
Бул дэуирдс мсншикли адам атлары көбинссе араб тилиндс
жазылған диний китаплардан алынды қэм диний түсиниклсрдсн
ибарат болды: Шарапатдин, Салауатдин, Әбдирақман, Имаматдин, Ғайбулла, Зийнатдин, Әбдиғаппар, Муқаммедназар,
Самандар қ.т.б.
XX эсирдин 20-30-жылларынан сонғы дэуирдс қарақалпақ
антропонимлсри бир қанша өзгсрди. Орыс тилинен кирип кслгсн
колхоз, совхоз, совет, артель сыяқлы айырым сөзлер қарақалпақ антропонимлеринин қурамынан орын алды: Колхозбек,
Советбай, Сонхозбек. Артельбай. Әлбстте, бул атлар халық
турмысында жанадан пайда болып атырган социаллық өзгерислсргс байланыслы болып келсди.
Қарақалпақ тилиндеги
Кецесбай, Кецесгүл, Азат, Абат, Парахат, Еркин қэм сондай-ақ
гсйпара белгили адамлардьщ атларына байланыслы Владимир,
Клим сыяқлы атлар да усы дэуирдс пайда болды.123
1
2
3

К а м а л 0 1 1 С . Каракалнаки и ХУ1Н-Х1Х вн. Ташксиг, «Фаи», 1963. ЗО-б.
Сопда. 32-6.
Соида 47-6.
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I

Екинши жер жузилик урмстан кеиангм жмлларм қарақалпак
антропонимлсринин курамында кем ксм жана атлар паида бола
баслады: Жецисбай, Жецисгүл, Солдагбай, Байрам, Байрамгелди, Зоя, Лиза, Таня, Света қ.т.б. Ҳозирги уақытта басқа
тиллсрдсн киргсн көп ғана интсрнационал атлар да қолланылады: Пальмира, Рита, Лаура, Альберт, Клара, Эдуард, Марта,
Резеда ҳ.т.б. 1991-жыл1>[ 1-сентябрьдс Өзбсксоан өз гарсзсизлигин алып. өз алдына мзмлскст болғаннан ксйин экономика,
модсният халқымыздын достүринс сай. осип рауажлана баслады.
миллии тилимизге сыйыспайтуғын, үилсспейтуғын орыс тилинен
қом оцыс тили арқалы кслип киргсн Батыс тиллериндсги
атлардын орнына миллии достүрий атлар қоиыла баслады:
Наурыз, Наурызбай, Наурызбийке (Наурыз байрамы күнинс
баиланыслык Әмир. Тимур (Әмир Тсмур Тарагай улынын
атына байланмслм), Ҳәким ҳ.т.б.
Солай етип, қарақалпақ антропонимлсринин тарийхый дсрсклсри сртс доуирлердсн басланып, олардын қурамы жомийеттин
озгсриуинс қом х,ор қыйл1>1 тиллсрдин тосиринс байланыслы
өзгсрип қом раўажланып кслсди. Усындай жагдайларга тийкарлана отырып, биз қарақалпақша мсншикли адам атларьшын
рауажланыў басқышларын томсндсгишс бөлиўди мақул кордик:
Биринши басқмш—Ески түркий дзўири (V—X осирлср). Бул
доуир тунгус— маньчжур қом монғол халықлары мснсн түркий
халықлары арасындағы генетикалық байланыслардан сонгы
басқышлар болып ссапланады. Араблардын жаулап алыу қорекетлери дс усы дзуирлерге туура кследи (VIII осир). Бирак X
зсиргс шскемги түркий жазба естеликлеринде араб антропонимлсри дсрлик ушыраспайды.
Екинши басқыш—Орта осирден XX осирдин 20-жылларына
дснин. Бул дзуирдс түркий халықларынын турмысында монғоллардыц жаўлап алыўы қом өз үстсмлигин жүргизиуи, қ;1 зақ,
өзбск. сонынан қарақалпақ ханлықларынмн дүзилиуи сыяқлы
бир қанша тарийхый ўақыялар болды. Араб қом парсы тиллери
арқалы көплегсн адам атлары түркий тиллсриндс қом сонын
ишиндс қарақалпақша мсншикли адам атларыныц қурамыкда
жийилснип көринс баслады.
Үшинши басқыш —20-жыллардан қайта қурыўға шсксмги
(80-ж орталары) доуир. Қарақалпақша мсншикли адам атлары нын қурамы жомийсттсги озгсрислсргс байланысия орыс
тилинсн қом орыс тили арқалы басқа тиллсрдсн өзлесксн адам
атларыныц қом жаца сөзлсрдиц тийкарында ксцсйди.
11
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Қарақалшц халқынын турмысында болып өтксн өзгсрислсрге байланыслы ҳәзирги қарақалпақ тилиндеги мсншикли
адам атлары шығысы ямаса тиллик қатламы бойынша төмсндсги
топарларға бөлинеди: 1. Түркий атлар. 2. Түркий ҳзм монғол
тиллсрине ортақ атлар. 3. Арабша атлар. 4. Парсыша атлар. 5.
Орысша ҳәм орыс тили арқалы басқа тиллсрден кслип киргсн
атлар
Мсншикли адам атларыньщ лексикалық қатламын
шығысы жағынан анықлауда олардын фонстикалық өзгсшсликлсрине де итибар бериў оқмийстли. Проф Н. А. Баскаков «з>>>
дауыслы фонемасыньщ
қэм ф.қ дауыссыз фонемаларынын"
араб-парсы тилинен өзлсскен сөзлсрде ушырасатуғынлығын, ал
в, ц, щ, ч дауыссыз фонсмаларынын орыс тили қэм орыс тили
арқалы басқа тиллерден киргсн сөзлердс ушырасатуғынын көрсетсди.3
I. Түркий атлар
Ҳззирги қарақалпақ тилиндеги меншикли адам атларынын
тийкарғы бөлегин түркий тиллериндсги сөзлердсн дүзилгсн
атлар қурайды. Әййсмги түркий жазба естсликлериндсги адам
атлары, олардыц жасалыу усыллары, ондағы лсксикалық бирликлер, үрп-эдетлер ҳэм дэстүрлср қззирги қарақалпақ тилиндеги меншикли адам атларында да сақланган.
Ҳэзирги түркий тиллес халықлардьщ барлығы да өзлсринин
тарийхый-этнографиялық қзм тийкарғы тиллик қатламынын
дерсгин эййемги қэм орта зсир түркий халықлары менен тығыз
байланыстырады. Буларга Орхон—Ениссй (У-УШ эсирлср)
жазба сстсликлери қэм орта осир (XI—XIV эсирлср аралығы)
одебий жазба естеликлери кирсди. Бул жазба естсликлсрдс
төмсндсги адам атлары ушырасады:1
Ҳэзирги
тилиндс

Ески түркий жазба Мэниси
естел и кл е ри нде
Ел-ха н, Ел-берди

1
2
3

ел
ханы,
инам сткени.

қарақалпақ

елдиқ Елибай, Елгслди

Ь а с к а к о в Н . А . Каракалпакский язык, II. Фонетика и морфология, М.,
1952, 33-6ет.
Сонла, 57-бет
Сонда, 58-бет
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!Елбилгс
. Қара-Ыссы-хаь

Iслл ин
да нышпа ны, IЕлдана
|билимлиси.
^ара. ыссы. хан

\

!Қарабай,
Қарамырза

Карабек

ары қлан

Арыслан

]Бөри-хан
1
|Ербсг
1
■Жанғар

|бөри, хан

Бөрибай

ср, бсг

Ербосын, Ербай

жснимпаз

Жоқонгир

!Багалур

Чрь.слан

батыр. баҳалыр

|5ахадыр, Батыр

Бек-тсгин

;бег. тегин *атақ)

'Бекбосын, Бскбай

Лузел-бек

дузел. бег

Дүзслбск

Йоллыг-тсгин

жоллы, тсгин (атақ) Жоллыбай

]

Дүзслбай

;Иарық-тегин

жарық, тегин (атақ) Жарқын

|Қутлуғ

қутл ы

Қу гль1, Ку тл ыму ра т

Ораз

бахыт

Ораз, Оразбай

Алтун

алтын

Алгын

Анар

анар

Анар

Барс-бск

барыс

Барыс

Тэнри-хан

тэнир

Тонирберген, Тонир

Истеми

угор тилиндс Истан- Есбол, Есбосын
ата-бабалар рууқы

Өтомиш

өтсгсн

Огсмис /Ө тсгсн/

Тоқыс

101 ыз

Тогызбай

Кумус

гүмис

Түмис (ай)

Бектур

бектур

Бектурды,
сын

Йуллуз

жулдыз

Жулдыз

Байат

Қудай аты

Байат, Байст

Тархан

атақ ат

Дархан

Байзан

бай-жан

Байжан

Бутра-хан

түйе

Буурабай
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Бсктур-

Айтолған,

ай толды

Ай-толды

Толғанай
Косямиш

ф

I

!Т урмыш-Тиму р

тилеген, күсеген

Тилемис, Тилеген

|турмыс,

Турғанбай

»

|Турғанберген

1турған

Бул жазба нусқалардан алынган адам атлары менен ҳәзирги
қарақалпақша адам атлары тек кишигирим фонетикалық айрықшалықлары, гейпара компонентлердин ҳэм грамматикалыҳ формалардын қолланылыў өзгешсликлери менен ғана парықланып
турады.
Лексика-тематикалық жақтан бул атлар төмендеги топарларға бөлинеди; 1. Атақ атларына байланыслы: Багадур, Бектегин,
Байзан ҳ.т.б.;
2. Ҳайўанат атларына байланыслы:
Бөри-хан, Арслан, Барс-хан, Буғра-хан ҳ. т. 6.; 3. Түр-түскс
ҳәм белгиге байланыслы атлар:
Қара-Ыссы-хан, Қаллыҳ: 4.
Өсимлик атларына байланыслы: Анар ҳ.т.б.: 5. Аспан денелерине
байланыслы атлар: Йулдыз, Ай-толды, Күн-туғды ҳ.т.б.; 6.
Қудай атларына байланыслы: Тәқири-хан, Байат; 7. Санлықҳа
байланыслы атлар: Тоҳыс ҳ.т.б.; 8. Қазылма байлыҳларга байланыслы: Алтун, Кумус; 9. Тилек, ырым, үрп-эдетке байланыслы: Дүзелбай, Ораз (Ораз, Бектур, Өтәмиш, Турмыш-Тимур,
Көсямиш ҳ.т.б.)
Гейпара илимпазлардьщ көрсетиўи бойынша усы дэўирге
тийисли көпшилик адам атлары атаҳ мэнисинде берилген.
Мэселен, Истеми—ҳаған өзиниқ эскерий күшиниц сапасына
ҳарай «багадур-жабғу» деген атаҳҳа ийе болған. «Багадур»—
түркий тиллерге VI әсирлерде келип кирген, ябғу-хағанньщ
орынбасары . Тобо-ханньщ атағы «Арслан»3 Бумын жужанлардьщ үстинен толыҳ жециске ерискеннен кейин «Ел-хан»4 деген
атаҳ алады, оған шекем атағы «ябғу» деп аталған.
Жазба нусҳалардағы адам атлары сол дәўирге тийисли
болган ески түркий тилиниц сөзлери, олардыц көпшилик бөлеги
ҳэзирги ҳараҳалпаҳ тилинде өнимли ҳолланылады ҳэм мэниси
жағынан да түсиникли.. Ал, гейпаралары ҳэзирги ўаҳытта
тилимиздиц сөзлик ҳорында өнимли емес, ҳэттеки ҳолланылмайды.1
1
2
3
4

Г у м и л е в Л. Н. Древние тюрки. М.,
Г у м и л е в Л . Н. Дрсвние тюрки. М.,
Сонла, 58-бет
Сонда, 463-бет

1967, 90-бет
1967, 34-бет
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Улыўма алғанда, ески руникалық ҳом орта әсир туркий
жазба естеликлеринин тийкарғь; түркий қатламы қәм антропонимлеринин негизги компонентлери қозирги қарақалпақ тилиндсш меншикли адам атларынын тийкаргы бөлегин қураиды.
2. Түркий ҳәм монғол тиллерине ортақ атлар
Ҳозирги қарақалпақ тилинде түркий ҳом монғол тиллеринде
бирдей түрге ҳәм мэниге ийе болған лексикалық бирликлср
өнимли қолланылады. Бул сөзлер турмыстьщ қор қыилы тараўларына байланыслы болып, олардын көпшилиги қарақалпақ
антропонимлсриниқ тийкарғы негизин қурайды. Бул адам атларынын лексика-тематикалық топарларын төмендеги схемадан
көри у ге оолад ы.
Т емати кал ық
монғолша
топарлар
1
2
өсимлик атла- алим
рына
байланыслы
анар

жимс
буўдай
үзэм
бақалы металл алмас
атларына бай- алт /а н /
ланыслы

түркий

адам атлары

3
алма

4
Алмагүл,
махан

анар

Анаргүл,
Анархан
Анар
Жемисгүл
Бийдайберген
Жүзимгүл
Алмас
Алтын,
Алтынгүл,
Алтынбек
Полат, Полатбай
Темирбек
Гумисай

жемис
бийдай
жүзим
алмас
алтын

болд

полат

төмөр
комүс

тсмир
гүмис
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Ал-

1
амраг
тууысқанлық
лослық
қаг- хоног
насқа
байла- баавай
!1ныслы
!хэнз, кенжс
•1■
аха
| географиялық арал
1
түсиниклерге
атаў
байланыслы
гол
- /дорья/
|хайўанат
қом арслан
қусларға бай- барс
ланыслы
бургэд
марал
аруухан
минсз-қулық
қом сулыўлық сайн
/жақсы,
қосийетлсрге
қайырлы/
байланыслы
күшлиликке,
баатар
бэх
бсккемликке,
денсаўлыққа
бэрхо
|байланыслы
(
1
эсэн
1
балт
хорқыйлы
қурал-сайманларға
байланыслы
хутаг,
социаллық
жағдайға, атақ баян
атларға, косип- мэргэн
ке байланыслы қаған
хаан
!
1
1
дархан
1

[амрақ
[қонақ
баба
гснже
аға
арал
атау
1 •/
!көл
,тениз
■арыслан
барыс
бүркит
ма рал
арыў

батыр
бек, беккем
берк
есен
балта

қутлы,
бай
мергсн
қаған
хан

темирши
уста
1
ишки
сезим- баяр
байрам
лерге.
қуўа- қуўаныш, бай- қуўаныш
нышларға бай- рам
лан ыслы
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Амрақ
Қонақбай
Бабахан
Генжегүл, Генжебай
Ағабек
Арал, Аралбай
Атаўбай
Көлбай
Тсцизбай
Арыслан
Барыс
Бүркит,
Бүрки гбай
Марал
Арыўхан
Сайынмуҳаммсд
(Сайымбет), Ерсайын
Батыр
Бекбай
Берикбай
Беркинбай
Есенгелди
Балтабай

Қутл ы, Қутыбай
Баян, Байжан
Мергенбай
Қағанжар
Хангелди
Ханназар
Дархан
Байрам
Қуўанышбай

бурхан
тсонимлсргс
(қудай атлары- Т^НГОр
на) байланыслы
|момлекетлик
зарлық
[ислсргс байла- 1
[ныслы
(ис
| қағазларына)
ор/он
орд/он /
хурал
санлықларға
найм /а н /
баиланыслы
/сеги з/
мянға / н /
түмдн
түр-түске, фи- хар
хурон
зиологиялык
бслгилсргс бай- /қоныр/ шар
лан ыслы
шино
урыў атларына Гунгират
(байланыслы
Мангит
Найман
Хят

пурхан
тонир
жарлық,
рық

1

•

Пурхан
Тонир, Тонирбср» ен
буй- Зарлық

1

1
,

1

!

1
1
г
1
I

1

1
]

орын
орда
хуралтай
сегиз
М Ын

Орын.Орынбай
Ордабай
!
Қуралбай
Найман
Мы нбай

түмсн
қара
гүрсн
сары

Түменбай
Қараоаи
Қурсн
Шоригүл
Сарыгүл
Жанабай
Қоныратбай
Манғытбай
Найман
Қыят
Қы ятбек
Кыятбай

жана
Қонырат
Манғыт
Найман
Кыят
1
1

■

1
1

!

1

2

Монголша урыу аглары бонынша қараныз: Лсболсва. К. IIК иопросу о
роловом составе монголов— Фи;юлогнв и исгория
монгольских народов.
ГТамяги акалсмика Б. Я. Влалимирцсва. М., 1958., 219-227-бетлер
С а р ы б а е в III. III. Монголо-казахские лсксичсские параллсли. — Проблема
общности алтайских языков. Л., 1971, 257-бст.
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^ _______________________________________________________________ \

Монгол ҳом түркий тиллсри гснстикалық жақтан туўысқан
алтай ссмьялас тиллсрдин қурамына кирстуғын болғанлықтан
олар арасындағы ортақ лсксикалмқ қатламлардын пайда
болыўын доўирлсрге бөлип қараў қом оларды бир тилден
скинши тилгс өзлссксн дсп ссаплаў қыйын. Ш. Сарыбасв:«Еки
тил арасындағы бундай ортақлық қатламлар олардьщ арғы тсги
дсп ссапланатуғын алтай тиллсринсн мийрас болып қалған
мүлки, ғозийнсси»,I2—дсп көрсстсди.
»»
II
Ҳ ақыиқатында
да, қозирги түркии тиллсри ушын гөнсргсн
сөзлср қатарына жататуғын қарақалпақша мсншикли адам
I

\

атлармнмн қаған, хан, бай, амрақ, байат, пурхан, орда, тәқри
қ.т.б.,
қэзирги . сөзлик
қурамда
қом
одебий
тиллерде
қолланылатуғын батыр, бақадыр, бөри, адмас, алтын, полат,
темир, баба, теқиз, мерген, қара, сары, аға х.т.б. ески түркий
қом монғол жазба естеликлсринде ушырасатугын тарийхый
жақтан ерте доўирлсрге тийисли ортақ сөзлср қатарына жатады.
«>
*•
А иырым
тууысқанлық қатнасты оилдиретуғын сөзлср оизин
эрамызға шекемги 3000 жыл қом 5000 жыл бурын өмир сүргсн
шумер, элам, семит тиллериндс де сол формада қом мэниде
қолланыдғаны мэлим. Мэселсн, түркий хом монғол тиллсринс
ортақ аға, ата, баба, тәқир, шумер тиллеринде а д а 1. элам
тилинде^ атта123. ссмит тилиндс абба (баба)'\ ах (аға)456, дингир
(тәцир)'7 түрлсриндс ушырасады. Сондай-ақ хэзирги тилдсги
айырым сөзлердин қом антропонимлердин тиикарларын корсетилген эййсмги тиллердин қурамынан табыўга бодады.
^

түркии тиллеринде
уруг-қэўим
ерен-ер, эскер
оқ (ог)-урыў, қэўим
ке нее- ж ыйнал ыс
катын
еден-пол
сықыл-бет, эпшср
қоб (мақ)-тур (ыў)
қала-халық
қуқық-нызам қ.т.б.

шумер тилинде
УРУ-қэўим
ере 1[-эскер, жумысшы
*
уг-урыў, қэўим
кен-жыйналыс
газан-қатын
едсн-пол
сиқил-таза
ғуб-тур (ыў )
хал-ел, халык
қуққ-ҳуқық, нызам қ.т.б.

Не.мис илимпазы А. Каммснхубср б.э. 2000 жыл бурын өмир
сүргсн хетт тили ҳаққында мағлыўмат бсреди / қэзирги қара1
2
3
4
5
6
'
7

Д ь я к о н о в И. М. Языки дрепмсй Нсрсдней Лзии. М., 1967, 51-бст
Сопда, 108-бет
Сонда. 187-бет
Сонда, 382-бс!
Д ь я к о н о в И. М. Общественный и гхкударстненный строй Древнего Днуречья. Шумер. М., 1959, 88-бет
Мысаддар И. М. Дьяконовгыц «Языки дреннеи Передней Лзии» (М.,1967)
мийнетинен адындьг.
К а м м е н х у б е р Л . Хеттский изык. Дренние языки Мадой Лзии. М., 1980,
25-бет
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қалпақ тилиндеги туўысқанлык термини «ана» сөзиниқ палай
қэм хетт тиллсринде «анна»1 түриндс ушырасатугынлығын
көрсстеди.
..
3. Арабша атлар
Араблар Орта Азия ҳэм Қазақстан аймақларын VIII әсирде
жаўлап алды ҳэм усы аймақларла ислам дининин ен жайыўына,
араб мэдениятынын, илиминин кен түрде тарала баслаўына
ссбспши болды. Сонын нэтийжссиндс арабша бир нешшс сөзлер
қом адам атлары түркий тиллсринин лексикалық қурамында
көрине баслады.
Яеген менен қәзирги қарақалиақ тилинин лсксикасындагы
анаў ямаса мынаў арабша сөзди мына ўақытта келип кирген
сөз деп ашық көрсетиў қыйын.1
23 Орта эсир түркий жазба
сстеликлеринин бири «Кутадғу би л т » те араб-парсы сөзлсри
жүдэ аз ушырасады. Буннан араб тилинин түркий тиллсрине
тосири бир нсше әсирлср даўамында искс асқанлығы көринсди.
Проф.Е. Бсрдимуратов қарақалпақ тилинин сөздик қурамындағы арабша сөзлерди араблар мснсн тиккелсй сөйлссиў арқалы
емес, ал қонсы халықлардын тиллсри арқалы, сондай-ақ ^иккслей диний китаплар арқалы. классик эдсбият
алы аүызски
қэм жазба түрде келип кирген деп есаплайды.
ақыиқатында да, араолық шығысқа иие лексикалық қатламлар турмыстын көпшилик тэрсплсрин өз ишинс алып, бир
қатарлары диний түсиниклерғе ийе болса, айырымлары жэмкйетлик-сиясий, гейпаралары өндирислик қэм саўда ислерине,
илим қэм мэдениятқа қ.т.б. тийисли сөзлср бслып табылады.
Ҳор қыйлы тараўларға байланыслы сөзлер менсн биргс араб
тилиьдсги диний китаплар, илимий қэм классикалық эдсбиятлар
арқалы араб тилинсн қэм араб тили арқалы эййемги ҲиндЕвропа тиллсринен бир нешс адам атлары түркий тиллерине,
солардын бири болган қарақалпақ тилине кслип кирди.
Араблық шығысқа ийе адам атларыньщ түркий тиллсринс
өзлссиўи қаққында Б. А. Старостин «Арабша адам атлары түр1
2

3

К а ч е п н х у б е р А . Очерк палайской грамматики. Дрсвнис языки Малой
Азии. М.. 1980. 203-бет
Ь а с к а к о в М. А. Состав лексики каракалпакского языкд и структура слова.
— Исследования но сравиителыюй грамматике тюркских языков. [V, Лексика,
М., 1962. 76-бст
Ь е р д и м у р э т о в Е. Ҳозирги заман қарақалпақ лексикологиясы. Мөкис,
1968. 158-6.
'
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кий тиллерине, сонын ишинде Орта Азия тиллерине, тийкарынан,
парсылардыц
тосири
арқалы
таралды» ,—деп
тасты йықлайды.
\
'*
дозирги қарақалпақ тилиндеги араолық шыгысқа иие мсншикли адам атлары қарақалпақ тилиник сөзлик қурамындагы
өнимлигине, қолланылыў орисине қарай еки гопарга бөлип
қараўта болады.
1.
Қарақалпақ аўызеки сөйлеў тнлинде өнимли қолланылып
журген араб сөзлеринсн жасалған атлар. Булар сөзлик қурамнык тийкарын қурайтугын түпкиликли сөзлер дорежесине
котерилген лекеикалық бирликлер болып есапланады. Олардык
қатарына Әдил, Ақыл. Аман, Жамал, Ықлас, Қабыл, Қәдир,
Камал, Мақсет,
Мурат, Шарапат, Рахмет,
Сабыр, Саўда,
Алым, Қайрат,
Қымбат, Әскер. Маржан.
Карамат, Өмир,
Садық. Сапар.
Қурбан, Қуўат ҳ.т.б. кенқолланылатутын
сөзлерден жасалган алам атлары киреди. Бул алам атларынык
қурамындагы Қымбат, Маржан, тонқо қаял-қызларга; Эдил,
Ықлас, Қабыл, Қәдир, Камал, Мақсег, Мурат, Рахмет, Шарапат, Гайрат, Әскер,Өмир, Садық, Қуўат сыяқлы атлар тонқо
ер адамларга байланыслы, ал Ақыл, Аман, Жамал, Саўда,
Алым, Карамат,
Қәдир (Қодийра), Сапар,
Қурбан, Сабыр
(Сабира) сыяқлы атлар қаял-қызларға қом ерлерге байланыслы
ортақ атлар болып табылады. Бул атлар усы қалында жекс
турып га ямаса қандай да бир антропокомпонентлердик қосылыўы арқалы да мсншикли адам атлары ретинде қолланылады.
У'
Олар кооинесе
ер;лерге оаиламыслы оаи, оек, хаял-қызларга
байланыслы ай, гүл, бийке, хан компонентлериник қосылыуы
арқалы бир-биринсн ажыралады. Түркий «бай» сози қарақалпақша адам атларын жасачда озиник онимлилиги мснен козге
түседи. Бул туўралы академик В. В. Бартольд былай деп корсетеди: «Орта Азияда «бай» сөзи адам атларына жийи-жийи
қосылып айтылады, тиркеледи. Бул атқа ийе болганлар өзлсрин
опиўайы, қ^рапайым, халыққа қарагаида еркин қом қургын етип
көрсетеди»/ Бай, бек компонентлсри феодаллық доўирде
социаллық титулды акдатып келгсни менен қозирги доўирде
аффикслик хызмстке откен. Бул сөзлер адам атларыньщ алдында да (Баймурат, Байқуўат, Бегмурат қ/г.б.), сокында да
(Самарбай, Қурбанбек, Қуўатбек қ.т.б.)тендсй қолланыдады.
7

**

/+

"

С'| а [)оо ги м Ь . Л. ()

струкгурс и исгоричсском ралншин ан I ромпмпмин
а|')аоского происхождснии — Лш ропопимика. М., 1^70, 2Х2-бст.
! > а р 1 о ;|||Д В . В. Сочинсмия, 1.5. 41Л-6с1.
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Ҳаял-қызларға байланыслы ай, гул, бийби, хан компонснтлсри адам атларынын алдында (Айжамал, Бийбижамал, Гүлжамал, Ханзада қ т.б.) қэм сонында қолланылады: Ақылбийке,
Қурбанбийке, Саўдабийке, ҳ.т.б
2.
Қарақалпақ тилиниқ сөзлик қурамында қолланылмайтуғын араб тилинен ҳәм араб тили арҳалы басҳа тиллерден
өзлескен адам атлары. Бундай адам атлары, тийкарынан
алганда, ислам дини бойынша үгит-нэсият жүргизиўши диний
китаплардан алынган болып, көпшилик бөлеги пайғамбарлар
ҳом диний түсиниклерге байланыслы адам атларынан ибарат
болады. Булар қарақалпақ тилиндс мсншикли адам атлары
ретиндс ғана қолланылып, мониси сонгы эўладлар ушын түсиниксиз болып қалган сөзлср. Ҳозирги қарақалпақ тилиндс
қолланылып киятырган арабша дсп есапланып жүргсн айырым
атлар, оййсмги сврсй тилинин нусқалары болып табылады.
Сонлықтан буларды: араб тили арқалы басқа (оййсмги сврсй)
тиллсрден кслип кирген адам атлары қэм тэнхэ арабша атлар
дсп кишкенс еки шақапқа бөлиўгс болады.
а)
Араб тили арқалы басқа (ески еврей) тиллерден өзлескен
адам атлары. Бул атлар тийкарынан алганда ислам динин,
пайгамбарларды тэриплеўши диний қуран китаплардан алмнған
болып, торимлсниўши адам атлары ислам дининин пайда
болыўына шексмги дэўирлердс өмир сүргсн тарийхый адамларға
тийисли болып табылады: Адам (Адамбай), Ҳәким (Қудай
тэрспинсн тастыйықланған, усынылған), Даўыт (сүйсингсн),
Исмайьтл (аллам тынлайды, сситсди), Йүсип (көбсйгсн, көбсйтилген),
Ысақ (қаял-қыз күлкиси, Библия қақарманы
Авраамнын (Ибрайым) қаялы Сарра өзинин ул бала туўатугынлыгын еситип қуўанганынан қатты күлип жибсрген), Ийса
(аллатаала қутқарады), Назар О.Қудайга багышланган, 2.
Нозср, қараў), Наўм (жубаныш, қуўаныш), Ибрайым (халықтын эксси), Сулайман (тыныш, қозғалган), Муса (жас бала,
бөпс), Яқып (изинсн жүриуши, қалп. Избасар), Яқия (мэниси
бслгисиз), Мэлик (патша, ийс), Дэнияр (алланын саўғасы)
х.т.б. Сондай-ақ, арабша адам атларында қолланыўшы алла
компонснти де ески сврсй тилинсн кслип киргсн дсўгс болады.
Мэсслсн, бизин эрамызга шсксмги өмир сүргсн семит тиллсринин қурамында сски сврсй тилинс тийисли ЭЛЛОХ
(қудай), Мәлик (патша), Малийка (қаял патша)1 сыяқлы сөзлср
ушырасады. «Длла » сөзи қарақалпақ тилинде жскс қалында
1

Л 1. я к ш 1 ()н И М. Языки дренней Иередией Лзии. М., 1967, 381-бет
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адам атын билдирмейди, оған қосымталар ямаса антропокомпонентлсрдиқ қосылыўы арқалы ғана адам атлары жасалады:
Аллан, Аллаш, Алланияз, Алламберген, Алламурат ҳ.т.б. Адам
сөзи дүнья халықларынын барлық тиллеринде ушырасады десек
қәтелеспеймиз, себеби Адам Ата менен Ҳаўа Ене ҳаққындағы
опсана барлық халықларда да сақланған. Бул сөзлердиц тийкарғы мэниси ески еврей тилинде ылай, батпақ, жер ҳом қызыл
түрди билдиреди. Қуран китаплардағы ацыз сөзлерге қарағанда,
қудай Адамды қызьтл батпақтан жаратқан деп түсиндириледи1.
Араб тили арқалы өзлсстирилген бундай адам атлары ҳозирги меншикли адам атларыньщ қурамында жийи-жийи гезлеседи.
б)
Тәнҳә арабша атлар. Бул атлардьщ көпшилиги диний
китаплардан алынып, бслшли бөлеги ислам дининин тийкарын
салыўшы Мухаммед пайғамбарға, оныц саҳабаларына, шэрьярларға ҳом алланын мьщ да бир атларына байланыслы болып
келеди. Бул атлардьщ қурамындағы компонентлер ҳозирги
қараҳалпаҳ тилиниқ сөзлик қурамында ушыраспайды, мониси
жағынан көпшилиги түсиниксиз. Моселен, Мухаммед (мақтаўлы
деген монини анлатып, ислам дининин тийкарын салыўшы көзи
ашық, пайғамбар атына байланыслы), Әбиўбәкир (обу-оке, аға;
бокир-үйретиўши, оқытыўшы деген монини анлатады); шорьярлардьщ атларына байланыслы Омар (жасаўшы, өмир сүриўши
деген мэниде), Оспан (морт, қорықпайтуғын деген мэниде),
қарақалпақ тилинде бир қанша кен таралған адам атлары болып
табылады. Сондай-ақ «алланын мын да бир» атына байланысгш
төмендеги қарақалпақша адам атларын алып қарайық:
, Қэдирберген (қэдир-қүдиретли)
^ Жаббарберген
(Жаббар—қудирстли,
күшли)
Кәримберген (Корим—кен пейилли,
қайырқом)
- — Рахманберген (рахман—мийримли)
Алламоерген £%- "
- Емберген (ийем+бсрген)
' Есберген (ийеси+бсрген)
V
Әзберген (озиз-уллы, ҳүрметли)
4 Рсйимберген (рейим—рсйимли, мийримли ҳ.т.б.)
1

Суперанская
74-бет.

А . В. Как пас зонут? Где вы живеге? М., Наука,
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1964,

^ Әбдижаппар

— Әбдирахман
-*Әбдикэрим
—■Әбдирсйим
Әбдиқэдир

Әбд/ қул, бсндс ^

Арабша «алла» сөзи адам атларыньщ дослспки қом сонгы
қатарларында тендсй қолланыла бсрсди: Алланияз (алланын
тилсги),
Алламурат,
Алланазар
(алланын
көз
қарасм),
Аллақуўат, Алламберген, х.т.б.
Көрип өткснимиздсй «алла» сөзи дослспки қатарда келгенде
көбинссс арабша мониси бслгили болган сөзлер мснен дизбсклсссди. Ал, сөздин сонында кслгендс улыўма мэниси бслгисиз
арабша сөзлср менсн дизбсклеседи: Файзулла (алланын мийримпилиги, сақыйлмғы), Абдулла (алланын қулы), Сейфулла
(алланын қылышы), Асадулла (алланын жөлбарысы), Кәримулла (алланын қайырқомлыгы), Садулла (алланьщ саўғасы),
Насырулла (алланын жордсми, жсниси) қ.т.б. «Дин» компонснти
сөздин басында өнимлиликкс ийс смсс (Динмухаммед-Мухаммсдтин дини), өл көбинссс сөздин ксйнинде ксн қолланылыўы
мснсн көзге түссди: Шарапатдин—диннин абройы, данқы,
Салаўатдин—диннин алғысы, мириўбети, Жамалатдин (диннин
уллылыгы), Насыратлин (диннин жсниси, жордсми), Караматдин (диннин кораматы), Пахратдин (диннин мақтанышы,
данқы), Шамшетдин (диннин жақтысы, соўлсси), Рафатдин
(диннин жарасығы, уллылыгы), Сейпатдин (диннин қылышы),
Зийнатдин (диннин жарасыгы), Камалатдин (диннин жстискснлиги) қ.т.б. «Молла» сөзи арабша адам атларыньщ қурамында тск сөз басында гсзлсссди: Молланияз.
Араолық шығысқа иие оарлық адам атларын динии түсиниклсргс ийс дсп ссаплаўға болмайды. Әлбеттс, гилимиздин сөзлик
қурамынан орын алған арабша сөзлсрдсн жасалған адам атлары
буньщ бир долили болып табылса, сөзлик қурамда жоқ, тск
адам атларында қөлланылатуғын төмсндсги атлар скинши бир
долили сыпатында танылады: Әзим
(уллы), Ахмед
(аса
мақтаўлы), Бақый (монги), Жәмийл (сулыў, хақ кеўил), Зәрип
(сулыў, ақыллы), Зухра (жақтылы, шолпан жулдызы), Исмет
(қорганыш), Маҳмул (данқлы), Нәдир (сийрск, тан қаларлық),
Наим (бахыт), Соадат (бахыт), Сайёра (планста), Сәлим
(зыянланбаған,
саў-саламат),
Тәлип
(излсўши),
Ҳәбийп
(сүйикли дөс, жолдас), Хамид (данқлы) ҳ.т.б. Жоқарыдағы
Жамийл, Зәрип, Нәдир, Сәлим, Хамид сыяқлы ер адамлардын
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атыньщ сонына арабша жыныс айырыушы «а» қосымтасынын
қосылыўы арқалы хаялқызларлын атлары жасалады: Жамийла,
Зәрийпа, Нәлира, Сәлийма, Хамида қ.т.б. Көрип өткснимиздей,
бул атлар диний түсиниклсргс смсс, ал турмыстьщ хор түрли
салаларына байланыслы болған атлық, кслбстлик, сөзлерден
жасалып, адам атлары хызметин атқарып тур.
4. Парсыша атлар
Ҳозирги қарақалпақ тилинин лсксикалық қурамында араб
тил қатламлары мснен бир қатарда парсы тилиниц сөзлери де
көплеп ушырасады. Парсы тилинин түркий тиллсрине қом
түркий тилинин бир шақабы болған қарақалпақ тилине тэсири
туўралы көплеген тилши алымлар өзлсринин бақалы пикирлсрин билдирсди .
«1
V И
Х ақыиқатында
да, парсы тилинин қатламлары оииемги
доўирлердсн баслап, түркий қом иран қоўимлсринин өз-ара
тығыз байланысы нотийжссиндс қом араблар мснсн парсылардын
Орта Азия, Қазақстан аймақларында үстсмлик етип, илим ҳом
модсниятын, динин ксн көлсмдс снгизиўинс байланыслы түркий
тиллсс халықлардын тиллериндс ссзилерли дорежеде көрине
баслады. Махмуд Қашғарий XI осирдин езиндс-ақ түркий тиллес
халықлардьщ айырым орынларында согди тилиндс де, түркий
тилинде де сөилесетуғынлығын аитқан сди, Алишер Ьауаиы:
«Барлық түрклср: жаслар қом ғаррылар, малайлар қәм бсглср—
оарлығы сарт тилиндс түсиниссди. Олар қыиын жағдаиларда
сарт тилиндс пикир алысады,ҳ;оттски гсйпаралары бул тилде
шешенлсрше сулыу, шыраилы, сөилсссди. 1 үрк шаиырлары
парсы тилиндс жагымлы сөзлсрин хом шешснлик қосықларын
жазады»3,—дсп көрсетеди. Бул жагдай парсы тиллсринен
гейпара түркий тиллери мснсн бир қатарда қарақалпақ тилиндс
де айырым сөзлср менен тсрминлсрдии қом адам атларынын*IV
,
1

2
3

Ь а с к а к о в Н. А. Состан лексики каракалпакского языка и структура
слон.— В кп: Исслсаонания по сранпигслыюй грамматикс тюркских языкон.
IV, Лексика М., 1962, 69-6; Дадабасн. X., Насырон. И., Хусанон. П. Проблсмы
лсксики
староузбскско!Х)
язғяка.
Ташкент, 1990, с. 102-108;
Масыров Д.С.
Станонление каракалпакского общенародного разгонорного
языка и его диалсктная система. Пукус-Казань, 1976. с. 345-347; Ьердимуратов. Е. Ҳәзирги заман қарақалнақ гилшц|ц лсксикологиясы. Нокис,
1968, 163-1676; Ьекбаулон.У. Қаҳарчаплық опостыц араб-парсы лексикасы
ҳом оныц тарийхый'Лингнистика:!ық характеристикасы. Нокис, 1979.
М а х м у д Қа ш га р и й . Денону-лугаг иг-турк. г.ГТопш ет, 1960, 66-6.
Силгемс тм сн деги кигаптап алынды: Далабасн X., Насырон И., Хусанон Н.
Нроблсмы лексики староузбскского языка. Ташкент, 1990, с. 102.
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келип кириўине тосирин тийгизди. Олардын көпшилиги аўызеки
ҳом жазба түрдс тилимиздин лексикалык қурамынан орын алып,
қарақалпақ тилине аўысыўы тиккслсй тожик халқы мснен
модений байланыстьщ нотийжссиндс қэм өзбск, түркмсн тиллсри
арқалы иске асты.
Ҳозирги қарақалпақ тилиндс парсы тилинсн кслип кирген
сөзлср турмыстын қор қыйлы тараўларын өз ишинс алып, олар
атлық, кслбетлик, роўиш, донекср сөз шақаплары түринде
қолланылады. Парсы тилинсн келип киргсн лсксикалық қатлам
арабша сөзлср сыяқлы мониси жағынан түсиникли сөзлердсй
қолиплссип ксткен. Олардын көпшилиги қарақалпақ антропонимлери хызмстинде кслип, адам атларын жасаўда өнимли
қатнасады. Сондай-ақ парсы тилкнен киргсн, мониси жағынан
түсиниксиз қом сөзлик қурамы жоқ, тек тиккслей адам атлары
қолпинде өзлескен лексикалық бирликлср де ушырасады.
Сонлықтан адам атларын жасаўда қолланылыу өзгсшеликлсринс
қарай парсыша атларды еки топарға бөлип қарауға болады:
ПҚарақалпақ аўызски сөйлеў тиликде қолланылатуғын сөзлердсн жасалған адам атлары.
2.
Қарақалпақ аўызеки сөйлеў тилиндс қолланылмайтуғын
парсы тилинсн өзлеекен адам атлары.
ПҚарақалпақ аўызеки сөйлеў тилиндс өнимли қолланылатуғын сөзлердсн жасалған адам атлары.
Бул сөзлер мониси жағынан түсиникли болып, қарақалпақ
тилиндс ерлергс қом қаял-қызларға байланыслы адам атларын
жасауда ксн қолланылады: а) Ерлерге байланыслы бир қурамлы
жай адам атлары: Алмас, Гедей, Дәетан, Хожа, Найза, Арзыў
қ.т.б. Олар еки қурамлы адам атларын жасаўда да өнимли
көзге түссди: Алмасбек, Гедейинияз, Хожанияз, Найзабай,
Дәстанбек, Арзыўбек қ.т.б.; б) Ҳаял-қызларға байланыслы бир
қурамлы жай адам атлары: Айна, Бәқәр, Гәўқәр, Лала, Раўшан,
Умит, Абадан, Шийрин қ.т.б. Бул атлардын да көпшилиги ски
қурамлы адам атларын жасай алады: Гулбәх^әр,' Лалагүл,
Үмитхан, Шийринхан қ.т.б.; в) Ерлсргс қом қаял-қызларға
ортақ атлар: Базар, Бахыт, Дәулет, Наўрыз, Нмшан қ.т.б.
Парсы тилиндсги жан, дос, дана, пир, псрде, таза, дурыс, гүл,
пахта қ.т.б. сөзлер қаракалпақша адам атларын жасаўда антропокомпонснтлик хызметтс келии парсыша сөзлер менсн бирге
адам
атларын
жасайды:
Жәнигул, Жандәўлет,
Досжан,
Гулдана, Пиряр, Пердебай, Пердеғүл, Тазагүл, Гүлжан, Пахтагул қ.т.б. 1
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2.
Қарақалпақ тилинин сөзлик қурамында жоқ парсы созлеринсн жасалған атлар. Бул, бириншиден, оййемги түркий қэм
Иран қәуимлсри арасындагы мәдении оаиланыслар арқалы,
скиншиден, парсы тилинде жазылган Шығыс әдебий жазба
естеликлсри арқалы қом, үшиншидсн сонгы доўирлерде тожик
тилинен өзбек,түркмсн тиллери арқалы өзлескен қом мониси
көпшиликке түсиниксиз адам атлары болып табылады. Оларга
төмендеги адам атлары киреди:1) Ерлерге байланыслы бир
қурамлы жай адам атлары: Бәзирген (саўдагер),Барзу (мониси
белгисиз, шама менен бийик, уллы деген монидс ), Бақрам
(женимпаз), Рустем (күшли, Қуўатлы), Қолендер (гезип жүриўши, дорўиш), Фархат (женимпаз), Ферлаўсий (бейиш багы)
қ.т.б. Қарақалпақ тилиндс парсы тилинин компонентлеринен
қуралган қом мониси көпшиликкс түсиниксиз еки қурамлы ер
адам атлары онша көп гезлеспсйди: Зулпыкар (Әлийдин
қылышыныц аты); 2) Ҳаял-қызларга байланыслы бир қурамлы
жай адам атлары: Перуза (қасыл тас, жылтырақ көк тас),
Санавар (қарагай), Зийуар (нағыс. безеў) қ.т.б., 3) Ҳаялқызларга байланыслы еки қурамлы қоспа атлар: Гүлара (гүлгс
безснгсн, жасанган), Гүлнигар (гүлдей сулыў), Дилара (Дилорам, сүйкимли, сулыў), Дилафруз (қуўандырарлық), Дилбар
(сүйкимли, қызықтыратугын), Ш азада, Шақзада
(шақтьщ
оўлады), Шахсәнем (шахтьщ гөззалы) қ.т.б.
1/
Ьул келтирилген адам атларында динии түсиниклерге
байланыслы сөзлер дерлик жоқтьщ қасында. Ер адам атлары
көбинесе батырлық, күшлилик, уллылыққа, ал қаял-қызлар
атлары көбинссе сулыўлыққа, нэзиклиликкс, жағымлылыққа
байланыслы болып келеди.
5. Орыс тилинен қәм орыс тили арқалы басқа тиллерден
өзлескен адам атлары
Г1^

^

\я

«г

Түркии қом славян тиллери арасындагы өз-ара оаиланмслар
тарийхын Н. А. Баскаков бес доўирге бөлип қарайды:
Биринши дәўир (1-ҮШ эсирлер). Киев Руси мэмлскстиниц
дүзилиўине шекемги славян диалектлериниц бир торсптсн хун
қом скиф, сармат қоўимлик топарларына киретуғын Иран, Фин
қоўимлериниц диалектлери менсн, екинши торептсн хун, сабир,
хазар • қом булгар қоўимлик топарларына киретугын түркий
диалсктлери менен байланысады. Бул тиллердиц қалдықлары
тийкарынан антропонимлер қәм этнонимлерде сақланган.
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Екинши дәўир (1Х-ХП әсирлер). Киев Руси мәмлекетинин
•*
V I
_
«Г
дүзилиуи әииемги орыс гилиниц, оиринши гезекте, түркии
қоўимлери печенег, оғуз,торк. берендей, кову,
каепиш, боут
ҳ.т.б тиллср менен, ал сонынан половец тиллери мснен өз-ара
тосири ҳом тығыз байланысы менен сыпатланады.
Үшинши дәўир
(ХШ-ХҮ осирлер, монғол шабыуылынан
кейинги доўир).Бул доўирде орыс князьликлери Алтын Ордаға
ғорезли болып, оййемги орыс тиллери түркий, қыпшаҳ диалсктлериниц тосиринде болды. Усы диалектлер арқалы славян
диалектлерине араб, парсы тиллсринен бир неше сөзлер өтти.
Төртинши ҳәм
бесинши дәўирлер (1917-жылдан соцгы
доўир), керисинше, түркий тиллерине орыс тилинсн ҳом орыс
тили арҳалы басҳа тиллерден көплсген сөзлер аўысқанлығы
менен сыпатланады.1 Сонғы доўирлер, басҳа түркий тиллери
сыяҳлы, ҳарақалпаҳ тили ушын да характерли. Проф. Е.Бердимуратов қарақалпақлар менен орыслар арасындағы оййемнсн
киятырған тариихыи оаиланысларға сыпатлама бере отырып,
орыс тили ҳом орыс тили арҳалы басҳа тиллерден ҳарақалпаҳ
тилине сөзлердиц ауысыуын улыума еки доуирге бөлип қараиды.
I. 1917-жылға шекемги доўир; 2. 1917-жылдан соцғы доўир.
1917-жылға шекемги доўирде орыс тиллсринен мәмлекетлик
ислерге байланыслы кслип кирген ояз (уезд), болыс (волость)
сөзлеринен пайда болған (Оязбай, Болысбай) санаўлы ғана
антропонимлер ушырасады.
1917-жылдан кейинги доўирде қарақалпақ тилиниц сөзлик
қурамына жаца дүзимге оаиланмслы жомииетлик-сиясии, өндирислик-техникалық, илимий қ.т.б тараўларға тийисли жаца
терминлер орыс тилинен қом орыс тили арқалы басқа тиллерден
келип кирди. Солар менсн бир қатарда орыс тили арқалы басқа
тиллерден келип кирген адам атларыныц қойылыўы да үрдиске
айлана баслады. Қайта қурыўға шсксмги (80-жыллардыц орталары) доўирде болып өткен жомийетлик-сиясий өзгерислерге
сойксс адам атларыныц қурамы да орысша атлар менсн
толықтырылып барылды.
^

1917-жылдан
қайта
қурыўға
шскемги
өзгсрислерге
байланыслы орысша қом орыс тили арқалы басқа тиллсрден
кирген атлардыц қойылыўын үш басқышқа бөлиўге болады:12
1
2

Б а е к а к о в Н . А . Тюркская лексика в "Слове о полку Игореве” М.,Наука,
1985, 5-6 - беглер
Б е р д и м у р а т о в Е. Ҳәзирги заман қарақалпақ тилиниц лексикологиясы.
Нөкис, 1968, 169-6.
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[) 1917-ж ы лдан 40-жылларға дсйин; 2) 40-60-жыллар 3)
60-жыллардан қайта қурыўға (80-жыл аралары) шексм.
1. 1917-жылдан 40 жылларға шскемги доўирдс қарақалпақ
халқынын турмысында сиясий, экономикалық қом мэдений
озгсрислср пайда болды, илим ҳом тсхника раўажлана баслады,
орыс тилин үйрениўгс қом сол тилде сөйлсўши халық пснсн
қатнас жасаўға мүмкиншиликлер туўылды, баспа сөз тараўлары
раўажлана баслады.
Усылардьщ нәтийжссиндс қаракалпақ
тилинин лсксикасы толып атырған орыс қом орыс тили арқалы
басқа тиллерден киргсн сөзлср мснсн толысты.
Бул сөзлердин ишиндс жәмийстлик-сиясий қублысларға байланыслы болған айырым сөзлер қарақалпақ антропонимлсринин қурамында аз санда болса да көринс баслады: Колхозбай,
Советбек,
Совхозбек,
Артельбай,
Сияз
(съсзд сөзинсн),
Коммуна қ.т.б.
Бул доўирдс балалардын атларын бслгили адамлардын. орыс
халқыньщ
белгили
ша йыр,
жазыўшмларынмн
атларына
байланыслы қойыў үрдискс айланды: Владимир, Карл, Марат,
Тельман, Фрунзе, Клара, Клим, Пушкин, Роза, Октябрь, Нина,
Илья қ.т.б.
40-жылларға шексм1 қарақалпақларда фамилия болмады.
Адам атларын росмийлестириўлер окс аты (отчсство) менен
қоса омслгс асырылды: Үсенбек қызы Жығагүл, Балтабай улы
Бабахан, Сапар қызы Қанымбийке, Өмирбек қызы Базаргүл,
Сердан улы Өмирбек қ.т.б.
2. 40-60-жыллар. 1940-жылдан баслап орыс графикасы тийкарында жана қарақалпақ алфавити қабыл алынды. Усы жылдан
баслап қарақалпақ антропонимлсринин қурылысында да көзгс
түссрлик өзгсрислер жүз бсрс баслады. Бул норсе, биринши
гезсктс, адам атлармнмн эке атлары мснсн қоса росмийлсстириў
мосслслсриндс көринди, яғный орысша үлгидеги фамилиялардын
пайда болыўы менсн көзге түсти. Қарақалпақша фамилия орыс
тилиндеги ер адамлар ушын -ов (-ев) , хаял-қызлар ушын -ова
(-ева),
формалары
алынды:
Айымбетов,
Айымбетова,
Сейтмуратов, Сейтмуратова, Сапарбаев. Сапарбаева, Қосекеев,
қ.т.б. Бул фамилиялар адамнын экесинин атына көрсстилгсн
элсмснтлсрди жалғаў арқалы жасалды. Фамилия, тийкарынан
адамнын түпкиликли шығысын, тсгин билдириўши атама
болыўы керек. Ҳозирги дүнья халықларынын ишиндс Корсяда
орта осирлсрдсн баслап, қэттски оннан да бурынырақ адам
атлары мсншикли ат қэм фамилия болып ски хызмсткс
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бөлинген.1 Мэселен: Ташкент үолаятында жасаушы 150000
кореец (1980-жылға шскемги мағлыўмат) 130 фамилияға ийе.
Ташкент қаласында жасаўшы 24000 кореецтен 20 мыцы Ким
деген фамилияда екен.12Орыс халқында фамилия, И.А.Соболевскийдиц көрсетиўинше,
XIV осирлерден баслап адам
атларыныц қурамында көрине баслаған*3. 1897-жылғы Пүткил
россиялық есап-санақ алыуда фамилиясы жоқ нанаи халқына
олардыц
урыў
атамалары
фамилия
ретинде
берилген.4
Т.Жанузақов оййемги доўирде қазақларда урыў атлары фамилия
хызметин атқарғанлығын билдиреди.5 Ал қарақалпақларда
болса, фамилия тек 40-жыллардан баслап адам атларында
қолланыла баслады. 50-жылларға шекем қарақалпақ антропонимлериндс ҳужжетлестириў фамилия ат түринде қабыл етилип,
соцғы жыллары яғный 50-жыллардан соц бул антропонимлик
дүзим фамилия-ат-эке аты түринде толық қабыл етилди. Әке
атлары ер адамлар ушын -ович\-евич, ал ҳаял-қызлар ушын
-овна\ -евна сыяқлы орыс тилиндеги көрсеткишлер арқалы
белгиленди. Ал қарақалпақ тили мэмлекетлик тил болып қабыл
етилгеннен соцғы (1989-жыл, 1-декабрь) дәўирде оке агын
бурынғысынша улы ҳом ҳызы сыяҳлы сезлер арқалы бериў
ҳаққында усыныслар етилди.
‘
Бул дэўирде қараҳалпаҳ антропонимлерине Екинши дүнья
жүзилик урыстағы ҳаҳарманлардыц атларына ҳәм жециске
байланыслы орыс тилинен бир нсше адам атлары келип кирди:
Зоя, Лиза, Таня, Александр,Олег, Победа, Сергей, Солдатбай,
Николай ҳ.т.б. Сондай-аҳ турмыстыц басқа тараўларына
байланыслы да орыс тилинен ҳәм орыс тили арқалы басҳа
тиллерден келип кирген атларды ҳойыў үрдиске айлана баслады:
Марта, Мая (ай атлары)., Максим, Павел, Роман, Ролан,
Маргарит, Анатолий, Толик, Татьяна, Алексей, Андрей, Райса
ҳ.т.б.
3.
1960-жылдан ҳайта ҳурыўға (80-жыллар ортасы) шекемги
басҳыш. Бул дәўирде қараҳалпаҳ халқы дүнья мәденияты, илим
1

2
3
4
5
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Н и к о н о в В . А . До фамилии.—Антропонимика. М., 1970, 91 -бет.
С м о л я к А.В.Личные имена нанайцев.Личные имена в прошлом, настоящем, будущем. М., 1970, 169-бет
Д ж а н у з а к о в Т.Очерк казахской ономастики. Алма-Ата.1982,32-бет
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қэм тсхникалмқ қураллар мснсн танысыўға ксн мумкиншилик
алды. Халмқтмн ат қойыу достүриндс жанашыллық жүз бсрди.
Шст сллик таныс смсс тансық атларды қандай мони анлататуғынлығына қарап танлап қоиыу одеткс аиланды Олардын
көпшилиги шет еллик кинофильмлсрдин, көрксм шығармалардын
қаҳарманларынын,
момлскстлик
исксрлсрдин
ҳ.т.б.
атларына байланыслы болды: Света, Роберт, Родион, Артур,
Оксана, Лаура, Лариса, Флора, Элеонора, Эльвира, Эльмира,
Жанна, Борис, Виктор, Валентина, Виталий, Леонид, Людмила,
Феликс, ҳ.т.б. Сөндай-аҳ ҳинд тилинсн дс сонғы ўақытлары
бир қанша адам атлары өзлости: Раджа, Рита, Ратха, Зита,
Гита, Индира ҳ.т.б
Солай стип. орыс тилинсн ҳом орыс тили арҳалы басқа
тиллсрдсн кслип киргсн адам атлары, ҳор басқышқа тийисли
болған өзинс тон өзгешеликлери менен парықланады. Тил
өзгешеликлери жағынан үш басқышта да шығысы жағынан
орысша атлар жүдо аз, олардмн көпшилиги латын қәм грск
тиллсринсн алынған атлар болып ссапланады. Мосслсн, Александр грскше еки компонснттсн қуралған: Алекс-жордсмши,
андр-ср,мэрт,батыр. Бул ски компонснт дара-дара Алексей,
Андрей түринде дс адам аты болып қолланылады. Валентин
(лат.күшли, беккем), Карл (сски гсрм. батыр,морт),Леонид
(лат. арыслан), Олег (сканд. ўолий, оўлийе), Петр (грск. гас),
Феликс (лат.бахытлы), Ирина (грск.парахатшылық), Клара
(лат.ашық, таза, жақтылы), Лариса (грск. шағала), Маргарита
(лат. Мсрўерт), Райса (женил), Флора (лат. қудайдын гүли)
қ.т.б.
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II

ба п

%

ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИНДЕГИ МЕНШИКЛИ АДАМ
АТЛАРЫНЬЩ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ҚУРЫЛЫСЫ
Мсншикли атлардын морфологиялық қурылысын лингвистикалық жобада изертлеў актуаль моселелердин биринсн болып
есапланады. Сонлықтан да адам атларынын грамматикалық
қурылысы бир қатар тилши алымлардьщ илимий мийнетлеринде
ҳор қыйлы тиллердин матсриалларында ашып көрсетилген.1
Э. Бегматов өзбек тилиндеги меншикли адам атларын морфо^
II
логиялық қурылысы ооиынша жаи, қурамалы қом қысқарған
меншикли адам атлары дсп ушке бөлип қарайды. Ол өзбек
тилиндеги меншикли атлардьщ морфологиялық, лексикалық,
синтаксислик усылларда жасалатуғынлығын дэлилли мысаллар
арқалы сыпатлаған.
'Г.Жанузақов өзинин кандидатлық дисссртациясында қазақ
тилиндеги меншикли адам атларын грамматикалық қурылысына
қарай жай қэм қурамалы дсп скиге болген.123 Г.Саттаров татарша
меншикли адам атларын қурылысына қарай фсйил дүзилими
қәм атлық дүзилимли ден ажыратқан қэм татарша атлардын
1

2
3

Ь е г м а т о в Э. Антропонимы узбекско(Ч) языка. ЛКД.Гашкеит. 1965; Номлар
па одамлар. 'Гошкент, 1966; Жанузақон ТЛичнособстиенныс имена в
казахском языке. АКД. Алма-Лта, 1960; Очерк казахской ономастикм. АлмаАта, 1982; Сатгаров Г.Ф. Актропонимия Татарской АССГ. ЛДД. Казань,
1975; Суперанскаи Л.В.Структура имени собственного. Фонологня и морфология. М.,1969; Садыкоп З.А. Дичные имепа в азербайджанском нзыке. АКД
Ьаку, 1975; Кусимова Т. Дрекпебашкирскме а 1пропонимы. АКД Уфа, 1975;
Шайхулов А.Г.Татарские и башкирские личные имена тюркского происхождения. АКД. М.,1978; Махпироп В.У. Собственные имен.ч в памягнике XI п.
”Д>епону-дугат-ит-тюрк" Махмуда Кашгарского. АКД. Алма-Ага 1980; Мигрошкина А.Г. Бурятская антропонимия. Новосибирск, 1987 э^.т.б.
Б е г м а т о н Э. Антропонимика узбекского языка. АКД. 'Гашкент, 1965, 20-27-6.
Ж а н ү з а қ о в Т. Лично-собспюиные имена в казахском языке. АКД ДдмаАта. 1960. 14-17-6.
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фонетика-морфологиялық еистемасына ҳәм диалектлик өзгешеликлеринс жан-жақлама лингвистикалық таллаў ислеген.
З.Садыков азербайжан меншикли атларыньщ қурылысын жай,
дөренди ҳэм қурамалы деп үшке бөлип қарайды. Олардыц
морфологиялық,
лексикалы^
қәм
семантикалық
жасалыў
усылларын ашып көрсеткен/
'
Түркий тиллериндеги адам атларыньщ қурылысы боиынша
усьщдай пикирлер Т.Кусимова,3 А.Г.Шайхулова4, В.У.Махпиров5, қ.т.б. миинетлеринде де ушырасады.
Ҳақыйқатында да, қаисы бир тилдсги адам атлары дүзилимин алып қарасақ та, қурылысы жағынан жай, қурамалы
дөренди болып топарларға бөлинеди. А.В.Суперанская қәр қыйлы
Ҳинд-Европа тиллериндеги меншикли адам атларыньщ қурылысы достүрий жақтан қурамалы қәм апелятивлик болады деп
тастыйықлайды6. К.М.Мусаев түркше антропонимлер қурылысы
жагынан жай қом қурамалы болып бөлинетуғынын көрсетеди.7
Дүнья тиллсриндеги меншикли адам атлары грамматикалық
қурылысы жағынан усындай бирдей классификацияға ийе
болғаны менен, қор бир тилдсги қойылған меншикли ат сол
тилдиц ишки нызамлылықларына бағынады.
Басқа түркий тиллср сыяқлы,
қарақалпақ тилиндеги
меншикли адам атлары грамматикалық қурылысы жағынан жай
қэм қоспа болып екиге бөлинеди.
ЖАЙ АДАМ АТЛАРЫ
V

Жай адам атлары бир жай сөзден жасалып, түбир
(қосымтасыз) қом дөренди (қосымталы) меншикли адам атлары
болып екиге бөлинеди.1234567
1
2
3
4
5
6
7

С а т т а р о и Г . Ф . Антропонимия 1атарской АССР.АДД.Казань, 1975. 2044-6.
*
С а д ы к о в З . А . Личные имена и азербайджанском языке. АКД.Бак\\ 1975,
20-28-6.
'
К у с и м о в а Т. Древнебашкирские антрононимы. АКД. Уфа,1975, 37-55бет.
Шайхулов
А . Г . Татарские и башкирские личные и.мсна тюркского
происхождення. АКД. М., 1978, 18-19-бет
М а х п и р о в В . У . Собственные имена в памятнике XI в. "Девону лугат ит-тюрк" Махмуда Кашгарского.АКД.Алма-Ата, 1980, 24-28-бетлер.
С у п е р а н с к а я В . А . Структура имени собственного...,63-6
М у с а е в К . М . Лексикология тюркских языков. М., 1984,219-6.
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Түбир меншикли адам атлары
Түбир меншикли адам атлары морфемаларға ажыратыўға
болмайтугын сөзлерден жасалып ҳэзирги қарақалпақ антропонимлери қурамыньщ сн аз бөлегин қурайды. Олардыц көпшилиги ески түркий ҳэм түпкиликли қарақалпақ тилиниц
лексикалық қатламларынан, ал айырымлары басқа тиллерден
келип кирген сөзлерден ибарат. Қарақалпақ тилиндеги түбир
меншикли адам атлары атлық, келбетлик, рәуиш ҳэм фейил
сөз шаҳапларынан жасалады.
1. Атлыҳлардан жасалған меншикли адам атлары
Бундай адам атлары абстракт ҳом конкрет атлықлардан бола
береди.
1) абстракт атлыҳлардан жасалған адам атлары нэрестеге
ҳэм оньщ келешегине ишки ҳәм сыртҳы орталыҳларға болған
тилск, эрманларға байланыслы болып келеди:
а) ҳаял-ҳызларға байланыслы: Ажар, Дәме, Ләззет, Мийрас,
Миясар, Муҳаббат, Салтанат, Тәрбия, Үмит, ҳ.т.б.,
б) ерлерге байланыслы: Ғайрат, Дабыл, Дәрман, Дәўран,
Қуўат, Маҳсет, Маман, Медет, Мурат, Нәўбет, Нийет, Нызам,
Өмир, Пана, Сабыр, Ыҳлас ҳ.т.б.;
в) ортақ атлар: Базар, Бахыт, Дәўлет, Қурбан, Ырыс, Аҳыл
Ҳ.Т.б

■

2) конкрет атлыҳлардан жасалған адам атлары, тийкарынан
алғанда,
салыстырыў,
тенеу
сыпатындағы
тилеклерге
баиланыслы ҳоиылады:
а) хаял-ҳызларға байланыслы: Айна, Алма, Алтын, Анар,
Айдын, Гәўҳар, Гүмис, Жулдыз, Жыға,Қамар, Лала, Парша,
Набат, Перде, Тоты, Туйғын,Тумар, Ҳинжи,Шолпан ҳ.т.б.
б) ерлерге байланыслы: Айдар, Алмас, Арал, Балта, Батыр,
Бүркит, Қошҳар, Едил, Палўан, Пияз, Полат, Саат,Султан,
Темир, Тоғай ҳ.т.б.;
в) ортаҳ атлар: Генже, Орал, Орын ҳ.т.б.
2. Келбетликлерден жасалған меншикли адам атлары
Бул атлар ҳэр-ҳыйлы түр-түси, сын-сымбатты билдиретуғын
сөзлерден жасалып, көбинесе ҳаял-ҳызларға ҳойылады:
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а) ҳаял-қмзларга баиланыслы: Шийрин, Ҳасыл,
Жупар, Гөззал, Арыў, Аппақ қ.т.б.;
б) срлсргс байланыслы: Сары, Мыржық ҳ.т.б.

Сулыў,

3. Рәўишлерден жасалган меншикли адам атлары
Роўишлик меншикли адам атлары ҳал-жағдайды, бслгини,
сапаны билдирстугын сөзлсрдсн жасалады:
а) қаял-қызларга байланыслы: Раўшан, Қайыл, Дузиў,
Әширепи ҳ.т.б.;
б) срлсргс байланыслы: Узақ, Туўел, Садық, Бақый, Асқар,
Артық, Ақсат, Саламат ҳ.т.б.
в) ортақ атлар: Есен, Аман, Рақат қ.т.б.
\
4. Фейиллерден жасалган жай меншикли адам атлары
Қарақалпақ тилиндсги фейил тийкарлы жай мсншикли адам
атлары көбинесе буйрық мсйил формасынан жасалады: Тоқта,
Сагын, Жадыра қ.т.б. Бундай фсйиллик жай меншикли адам
атлары қарақалпақ тилиндс аз ушырасады.
Улыўма алганда, қозирги қарақалпақ тилиндс жай түбир
мсншикли адам атларынын огада аз екснлиги көринсди. Бирақ
бул жай мсншикли адам атлары қоспа мсншикли адам атларында өнимли қолланылады.

Дөренди меншикли адам атлары
Қарақалпақ тилиндсги жай мсншикли адам атларыньщ
қурамында, тийкарынан алганда, атлық, кслбстлик, фсйил сөз
жасаўшы қосымталар қом ссплик, бстлик, тартым, көплик
жалгаўлы сөзлср ушырасады.
а) Атлық формалы атлар
I.-м а н //-м е н , -п ан //-п ен -б а н //-б е н қосымтасы қозирги
қарақалпақ тилинде атлық сөзлср жасаў мснсн биргс адам
атларында да өнимли қолланылады қом түбир ямаса дөренди
түбирдсн анлатылган прсдмстти сақлаүшы яки сол объскткс
қараўшы адамды анлатады: қаразбан, багман, жылқыман, дәрўазаман, қалтаман қ.т.б. Ал адам атларында тск түбир сөзлсрдиц сонында қолланылады: Айман, Байман, Бегман, Елман,
Ерман, Қалман, Қараман, Қулман, Таўман, Тойман, Улман,
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Бекпан, Еспан. Сулыўпан, Таспен, Нарман ҳ.т.б. Ол басқа
тиллерден кирген антропонимлик тийкарлардын сонында да
келсди:
Дилман,
Гүлман
(Гүлпан),
Пирман.
Сейтпан
(Ссйтман), Серман, Доспан, Меқрибан қ т.б. Бул аффиксгин
дөрснди түбирге жалғаныўы арқалы жасалған меншикли адам
атлары қэзирги тилде жоқтьщ қасында: Ҳүрли-ман.
Т. Ж а н у за қ о в -м а н //-м ен ,-б а н //-б ен //-п а н //-п ен қосымталарынын барлық түркий тиллериндсги топонимлсрде, этнонимлердс, антропонимлердс қом космонимлсрдс сақланғанлмғын
айта кслип, олардьщ келип шығыўы жөниндс қэр қыйлы пикирлсринин бар екснлигин көрсстсди. Мэселсн, М.Қашғарий бул
аффикстин парсы тилиндсги "монанд” (уқсас, сыяқлы, янлы)
сөзинсн алмнғанлмғын, Н. Аристов ман, бан жер,сл мэнисин
билдиретуғынлығын, С. А. Аманжолов ман араб тилиндс ада^
мэнисин анлатып, сонынан аффикскс айланғанлыгын көрсстксн.
Бизин пикиримизшс, сонғы С.А.Аманжоловтын пикири дыққатқа
ылайықлы, себсби бул аффикслср қэзирги қарақалпақ тилиндеги
ғалабалық атлықларға жалғанып косип ийссин билдирсди қэм
адамға байланыслы түсиникти анлатады: бағман (бағшылық
пснен шуғылланыўшы адам), жылқыман (жылқы бағыўшы
адам) қ.т.б. Ал, адам атларында кслгсндс кэсип ийсси түсиниги
смсс, ал адамнын социаллық жағдайьг, ишки қэм сыртқы
өзгсшсликлсри қ.т.б. түсинилсди: Байман (бай адам, киси),
Елман (сл адамы, ийсси), Ерман (ср киси), (қаллы адам),
Гүлман (гүлдсй сулыў адам), Доспан (дос киси, адам),
Меқрибан (мийримли адам) қ.т.б.
2 . -л а н //-л ен
қосымталары
қарақалпақ тилиндс атлық
жасаўшы қосымта ретинде гсзлсспсйди, тск адам атларында
ғана көбирск көзге түссди: Байлан, Ерлан, Нурлан, Беглан.
Олардьщ этимологиялық төркини бслгисиз, ол ески түркий
тиллсриндс қэм қарақалпақ тилинде арыслан, қоблан сыяқлы
сөзлсрдс уш ырасады.
Бизин пикиримизшс, бул аффикс қытай тилиндсги -лан
сөзинсн алынған болыўы итимал. Қытай тилиндс бул сөз "жас
жиги^" дсгсн мэнини анлатады қэм адам аты рстиндс қолланылады/А.Н.Кононов оғул,оғлан, олан сөзлеринин эўлад-, жас,
бала, бөкс мэнилсриндс кслстуғынлығын көрсстеди'123. Дсмск, бул
аффикс дэслсп әўлад, бала улыўма адам монисиндС қолланылып, сонынан аффикслик хызмсткс өтксн.
1
2
3

Н ж а н у з а қ о н Т . Очсрк казлхской ономасгики. Л. 1ма-Лта, 1У82. 112-113-6
Ьаранопа
3 . И ., Г э а д к о в В .Н .. Ж а в о р о н к о в В . Л. . М у д р о в 1>.Г.
К игайско-русский словарь. М.. 1980, 142-бет
Кононов
А . Н . К дтимологии слопа (муд "сьпГ-Ф илодогия и история
монгодьских иародов. Памяти акалсмика Ь.Я.Вдадимириева М., 1958, 175бст.
35

www.ziyouz.com kutubxonasi

3. -л ы қ // -лик, - шылық қосымталары -лы қ//-лик қосымтасы түбир ҳәм дөрснди роўиш, келбетлик, модаль сөзлергс
жалғанып қарақалпақ тилиндс меншикли адам атларыньщ
қурамында сийрек қолланылады: Тынышлық, Аманлық, Тен,лик,
Жақсылық Барлық қ.т.б. - шылык қосымтасы адам атларында
жүдә сийрек: Жайшылық. Ал -лы қ//-лик аффикси басқа түркий
халықларыньщ антропонимлсринде өнимли қолланылады: Қаз:
Аналық^ Аталық, Мунлық, Барлық, Жақсылық1, башқ.: Сатлық,
Туйлық ; азерб.: Шадлық, Шэнлик қ.т.б.
4. -ы с //-и с,- ы ш //-и ш қосымталары фсйилдиц өзлик дорсжс
формаларына жалғанып адам атларын жасайды: Ағыс, Жен,ис,
Жүгинис, Жубаныш, Қуўаныш, Сүйиниш қ.т.б.
5. д а с // дес(-таш ),
-л а с//-л е с
аффикслсри
қарақалпақ
тилинде атлықларға жа^ғанып ортақлық, шериклик, биргсликлик
монилсрди анлатады қом төмендеги меншикли адам атларында
ушырасады: Ж олдас, Қолдас, Аташ (Атташ//Атлас), Тилеўлес//Т илеклес, Төрелес -д а с //-д е с , -л а с//-л ес, -д а ш //-т а ш
қосымталы адам атлары басқа туркий халықдарда да ушырасады: қаз: Ж олдас, Андас, Ерлес, Тилеўлес
башқ: Юлдаш,
Қосташ, Бәйгеләш, Айдаш,, Уядаш, Алдаш^ қырғ.: Адаш,
Ж олдощ, Қолдош, Мендеш0 қ.т.б., өзб: Йулдош, Қулдош,
Элдош123456789; азсрб. Йолдош, Гардаш .
С.Н.Муратов -та ш //-д а ш аффиксинин алтай тиллес халықларда қор қыйлы фонстикалық формаларда кслетуғынлығына
қом шығыў тегинс байланыслы арнаўлы пикир жүргизсди. Ол
-т а ш //-д а ш қосымтасы дос, жолдас, таныс мэнилерин анлататуғын сөзлсрдсн пайда болған деген пикирди билдирсдиу . Ал
Б. А. Ссребрснников қом Н. 3. Гаджисвалар -таш //-д аш қосымтасыньщ шсриклик монисинде кслетуғынлығын айта келип,
олардын биринши компонснти -т а /-т ә — орын сеплиги, скинши
компонснти болса, көпликти билдиретуғын жомлсў аффикси
скенлигин көрсетеди и .А. Н Кононов бул қосымталар жөниндс
1
2
3
4
5
6

Ж а н у з а қ о в Т. Лично-собственные имска .... 15-6
Қ у с и м о в а Т. Древнсбашкирские антропонимы ...,40-б
С а д ы к о в З . А . Личныс имсна в азербайджанском языке, 23-6
Ж а н у з а қ о в Г. Лично-собстненныс имена .... 15-6
Қ у с и м о в а Т. Древнебашкирские антропонимы ...,45-б
Қырғыз адам атларыныц сөзд\тү, /дүзиўши Шералы Жапаров). Фрунзе,
1979, 32,140. 197-6
'
7 Бе г мато. в Э. Ўзбек исмлари.Тошкент, 1991, 17-6
8 С а д ы к о в З . С . Личные имена ..., 23-6
9 М у р а т о в С . Н . О гюркских аффиксах -таш//-даш и турук//- дурук в
свете данных других алтайских языков.- Проблема. общности алтайских
языков. Л., 1971,332-336-6
Ю Серебрснников
Б. А. ,
Гаджиева
Н.З.Сравнигельно-исюрическая
грамматика тюркских языков. М., 1986, 100-6
'*
36

www.ziyouz.com kutubxonasi

ҳәр қыйлы пикирлерди келтиреди. Мәселен,
К.Г. За^еман
-д а ш //-д еш қосымтасы ски компонснттен: -да /орын сспл/,
эш (дос, жолдас) туратуғынлығын көрсеткен. Ж.Дени -даш
қосымтасм адаш
(жолдас, дос) сөзинен алынған дейди.
А.А. Зайончковский ҳәм А. Г. Гулямовлар бул қосымтаньщ
биринши компоненти - д а // ла фсйил жасаўшы, екинши
компоненти -с (-ш) шериклик дэрсже қәм ҳэрекет атын
билдириўши аффикси деген пикир жүргизеди. Усы пикирлсрдсн
жуўмақ шығара отырып, А. Н. Кононов -дош қосымтасын
ортақлықты, биргеликти билдирстуғын қосммталар қатарына
киргизеди ҳәм оньщ орыс тилиьдсги "со" префикси менен
"одно,едино” компоненти менен мэнилес болып келетуғынлығын
көрсетеди. ватандош-соотсчергьснник, замандош-современник,
синфдош-одноклассник ҳ.т.б.
Бизин пикиримизше, А.А.Зайончковский қэм А.Г.Гулямовлардьщ пикирлсри дыққатқа ылайық. Ҳақыйқатында да, - д а //ла — фейил жасаўшы (пикирлс, ж олда//ж олла, қолда// қолла
ҳ.т.б.) - с //- ш шериклик дэрсжс ямаса ҳэрекет атын билдирип,
атауыш ҳэм фейил сөзлерди жасаиды.
6.
-ў аффикси фейил түбирлеринс жалғанып, ис-ҳэрскст,
процесс атларын ацлататуғын дөрснди атлықлар жасайды ҳэм
тилск,
өтиништи
билдирип
меншикли
адам
атларында
қолланылады: Тилеў (тилек), Суйеў, Сайлаў, Елеў ҳ.т.б.
Қарақалпақ тилиндс дөрснди мсншикли адам атларында
атлық жасаўшы -стан, -зар, -к, -қ, -им, -мек аффикслери де
ушырасады. -втан, -зар қосымталарьг прсдметлсргс сай орынлық
мэни билдирип, Гүлистан, Гүлзар, Лалазар сыяқлы мсншикли
адам атларында ушырасады, ал -к, -қ, -им, -мек қосымталары
фейиллерге жалғанып Төлек, Тоцқылдақ, Билим, Ермек сыяқлы
адам атларында қолланылады. Бул қосымталар қарақалпақ
мсншикли адам атларыньщ қурамында өнимлиликке ийе емес.
б) Келбетлик формалы атлар
Қарақалпақша меншикли адам атларыньщ қурамында төмендеги келбетлик жасаўшы қосымталар ушырасады: -л ы //-л и ,
-ы н //-и н , -қы н//кин, -гөй.
Қарақалпақша меншикли адам
атларыньщ
қурамында
-л ы //-л и қосымтасы атлық қэм атаўыш фейил формаларынан1
1

К о н о н о в А . П . Грамматика совремснного узбекского литературного языка
М.Л.,1960. 107-108-6; Грамматика современного турецкого литературного
языка. М.Л., 1956,104-6
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сон жалғанып адам атларында кен қолланылады: Бахытлы,
Жоллы, Қойлы, Қутлы, Назлы, Шашлы, Ырыслы, Гүлли,
Қаллы, Менли, Өтеўли, Тилеўли ҳ.т.б.
Көпшилик илимпазлар -ли //-л ы қосымталарын -лы қ//-лик- .
лы ғ//-ли г қосымталары мснсн бир деп қарайды ҳом олардыү
эййемги түркий тиллсриндс қатар қолланғанлығын көрсстсди,
-лық-лиғ //-л и к (лиг) қосымталары Махмуд Қашғарийдиқ
мийнетиндс дс адам атларыньщ қурамында ушырасады: Қарғалиғ, Қут-луғ, Қара-лук. Бул аффикс басқа түркий хальп^лардық
анҮропонимлсриндс де қолланылады: өзб.: Туйли, Нурли,2 қырғ^:
Боталы, Майлы , азерб.: Назлы, Телли, Зәрли, Қуллу, Санлы4.
Т.Жанузақов -лы //-л и ,-д ы / / —д и ,-т и // -ты аффикслсринин
қазақша урыў, қэўим қэм жср-суў атларында жийи-жийи
у шырасатуғы нл ығын көрсстсди;э
-ы н //-и н қосымтасы қарақалпақ тилиндс өнимли смсс,
көоинесе фсииллсргс жалғанып атлық жасаиды: жыиын, жауын,
егин, түйин, тығын ҳ.т.б.
Т.Қусимова бул аффикстин шығысы монғолша, ол монғол
тилиндс атлықтан кслбстлик жасаўшы деп көрсстсди, ал
башқурт тилиндс тск антропонимлсрдс гана ушырасатухынлығын
айтады: Атан, Абзан, Абан, Тәпән, Қосан, Сартан п қ.т.б.
-ы н //-и н
қосымтасы
қарақалпақ
антропонимлсринин
қурамында да көзгс түссди: Еркин -срк (атл)-ин. Жарқын -жарқ
(атл)-ын;
-қын / / - кин қосымтасы. А.Н.Кононов бул қосымтаньщ да
атлық ҳэм кслбстлик жасаушы хызмсттс кслстуғынлығын көрсеткен .
Түркий тиллсрин изсртлсўши гсйпара илимпазлар бул
қосымтаны -қ ан //-ған ( -кән/7-гән) қосымталары мснсн биргс
фсйиллсрден
кслбетлик
жасаўшы
қосымталар
қатарында
қарайды.л Қарақалпақ тилиндс -қы н//-кин қосымтасы өнимсиз1
1

2

3
4
5
6
7

8

Ь а с к а к о н П. Л. Каракалпакский мзмк.юм И.Фопстика и морфолошм.
М., 1У52, 195-6; Конопон Л.Н. Граммспика сонрсмсш1<)П) узоскскогр лигсратуриого мз1>1 ка. М.Л., 1960, 147-бег, Ссрсорспников Ь.Л., Галжисна П.З.
Сраиншслы1 0 -историмсскан грамматика поркских нзыкон. М., 1986, 115-бсг
Ь с г м а г о п Э . Лнтроиопимика умбскского нзыка ...,20-6
Қыргыз алам атларыпыц смллуму ...,102-229-6.
С а л ы к о в З . Л . Личныс ичспа н азсрбайлжанском ялыкс, 23-6
Л ж а п у з а к о н Т . Оспопныс мро6 . 1Смы .... 72-6.
Қ у с и м о в а Г . Дрсвнсбашкирские ан 1 ропопим1>1 __48-6.
К о н о н о в А . Н . Грамматика соврсмснтно гурсцкого мзмка ..., 121, 122,
152, 153 -6.; 1 рамматика сонреммсшшого үзбскского литсра гурного изыка.
М.Л.,1960, 120-156-6.
*
’
Сс рс б р с п н и к о в
Ь. Л. ,
Галжиеиа
Н.З.Сравпшсльно-исюричсская
|*рамма!ика тюркских мзыкои, 122-6.
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урм қарақалпақша адам атларында тилск мэнисин ацлатып
кследи; Өскин, Тасқын;
-гөиқосымтасы
парсы
тилинсн
өзлестирилгсн I
қом
атлықларда жалғанкп предметтиц белгили бир нәрссгс бейимлилигин анлатады: арзагөй, ақылгөй ҳ.т.б. Қарақалпақ тилинде
адам атларында жүдә сийрск ушырасады: Дэмегөй.
в) Фейил формалы атлар
Қарақалпақша жай дөрснди меншикли адам атларынын
қурамында ҳозирги қарақалпақ одсоии тилинс тон оолган фсиил
қосымталарыньщ барлық түрлсри дсрлик ушыраса бсрмсйди.
Оларда осирссс басқа сөз шақапларынан фсйил жасаўшы
қосымталар жүдо аз. Ҳозирги қарақалпақ мсншикли адам
атларында фсйил жасаўшы аффикслср қолланылмайды, тск
онын айырым бетлик, дорсжс, мсйил, моқол формалары. бстлик
смсс формалары ушырасады.
1. Фейилдиқ бетлик формалары. Қарақалпақ тилинде адам
атларында көбинссс 1-бстгин көплик формасы қслланылады:
Өлмесек.
Әсиресе өткен моқолдин 1-бст көплик сан формасы қарақалпақша мсншикли адам атларында жийи қолланылады. Бундай
атлар көбирск экспрсссивлик-эмоционалль.қ рснккс, түскс,
сыпатқа ийс болып кслсди: Жубандық, Қуўандық, Сағындық.
Сүйиндик, Тойдық, Үзилдик, Ымсындық қ.т.б.
2. Фейилдиц дәреже формалары. Өзлик дорсжснин -н, -ин
аффикслсри тийкар фсйиллсрге жалғанып кследи: Жасан
(жаса+н), Сүйин (сүй+ин). Бул атлар Жасандық, Сүйиндик
сыяқлы атлардьщ қысқарған түри болып табылады. -л //-ы л
қосымталары көбинссс тийкар фсйиллсргс жалганып, адам
атларында тилеккс байланыслы экспрсссивлик мони билдирсди:
Дүзел, Орал, Қурал, Оқал, Тецел, х.^.б. Бул атларға айырым
аффикслср қом антропокомпонснтлср жалғаныўы арқалы жана
адам атлары да жасалыўы мүмкин: Жақыл— Жақылай. Жақылсын, Дүзел— Дүзелбай, Орал— Оралхан, Оралбай, Қурал— Қуралбай, Теқел— Теқелбай, Оқал— Оқалсын қ.т.б. Қарақалпақ
тилиндс Оқал дсгсн аттын Оқай формасы да ушырасады.
Шсриклик дорсжснин -с. -ис, -ес аффикслсри тийкар фсйиллсргс жалғанып, адам атларында тилск монисин анлатады:
Жалгас, Жарас, Жетес.1
1

I) л с к а к п н Н. Д. Каракалпакский ялык, шм .11, Фопсгика и морфолотя.
М., 1952, 1У1-б.
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Өзгелик дәрежениқ -қ ар //-к ер , -ға р //-гер аффикслери
қарақалпақша меншикли адам атларында субъекттиқ өтиниш,
тилеклсрин билдиреди: Жеткер (бала ержеткендегй қуўанышлы
ўақыяларға жеткериў тилегинде), Оцғар (истиц оқына айланыўын тилеў мәнисинде) ҳ.т.б.
3. Фейилдиц мейил формаларынан адам атларына буйрыҳ
мейилдиқ
-сы н //-си н
аффикси
көбирск
ушырасады.
Ол
мсншикли адам атларына тиикар ҳәм дөренди феииллерден
кейин жалғанып, адамныц өтиниш тилеклерин билдиреди ҳом
өнимли ҳолланылады: Төлесин, Турсын, Өтесин, Тоқтасын,
Овдасын, Қойсын, Жеткерсин, Жацылсын ҳ.т.б.
4. Фейилдиц мәҳәл формаларыньщ аныҳ өткен мәҳәлдиц
Ш -бст -д ы //-д и аффикси тийкар ҳэм дөренди фсйиллергс
жалғанып, меншикли адам атларында субъект тәрепинсн
тилсккс, өтинишке байланыслы орынланған, ис-ҳәрскетти билдирип келеди: Турды, Берди, Табылды ҳ.т.б. Бул формалар
ҳоспа меншикли адам атларында өнимли ҳолланылады: Турдымурат, Бердибай ҳ.т.б.
5. Қараҳалпаҳ тилинде меншикли адам атларында ец
өнимли ҳолланылатуғын бетлик емес формасы келбетлик
фейилдиц -ға н //-ген , -ҳа н //-к ен аффикси болып табылады. Бул
аффикстиц ески жазба нусҳаларында ушырасатуғын -м ы с//-м и с
формгыары да ҳәзирги гейпара мсншикли адам атларыныц
ҳурамында саҳланған.
-ға н //-ген , -ҳ а н //-к ен аффикслсри ҳараҳалпаҳша меншикли
адам атларында тилекке байланыслы ис-ҳәрекетти билдиреди:
Болған, Тилеген, Турған, Толған, Тоҳтаған, Тойған, Төлеген,
Медеген,
Есиркеген,
Жебеген,
Жайылған,
Жарылҳаған,
Байытҳан, Ж убатҳан, ҳ.т.б. Бул формалар ҳәзирги өзбек,
ҳырғыз, башҳурт, татар тиллсринде меншикли адам атларында
да өнимли ҳолланылады.
Ҳозирги ҳараҳалпаҳ тилиндеги меншикли адам атларыныц
ҳурамындд келбетлик фейилдиц сски -м ы с//-м ис формалары
сийрек гезлеседи. Ески түркий жазба естеликлеринде -м ы ш //
-миш, -м ы с // -мис ҳосымталары өткен мәҳәлдеги ке^бетлик
фейил жасаўда ҳолланылған. Мысаллар: анта ҳалмыш1 ҳаған
болмыс,12 тизлиги шөкирмиш3 ҳ.т.б. Бул ҳосымталар оййемги
түркий тиллеринде меншикли адам атларыныц ҳурамында да
1
2
3

Ма л о в . С. Е. ГТамятиики древнетюркской письменности. М-Л, 1951, 28-6.
Сонда, 29-6.
.
Сонда 129-6.
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1
2
3
ушырасады:
Турмыш-Тимур ,
Оғдулмыш,
Оғдурмыш,
Көсямиш4 ҳ.т.б.
Бул ески формалы адам атлары ҳәзирги қарақалпақ
антропонимлериниц қурамында -ған //-ген қосымталарынын синоними сыпатында сақланған:
Төлем ис//Төлеген, Тоқтамыс//Тоқтаған, Ө темис//Ө теген,
Тилемис//Тилеген ҳ.т.б.
.
6.
Қарақалпақша дөренди меншикли адам атларынын,
қурамында ҳал фейилдиц -п, қосымтасы жийи гезлеседи.
Бул адам атлары тилек, өтинишке байланыслы болған
ис-ҳэрекеттин орынланыўын анлатады: Төлеп, Тилеп, Сақлап,
Өтеп, Жарылқап, Есиркеп, Аяп ҳ.т.б. Слардын көпшилиги
Төлепберген, Тилепберген, Сақлапберген, Өтепберген, Аяпберген сыяқлы қысқарыўынан паида оолған.
г) Меншикли адам атларындағы сөз өзгертиўши қосымталар
Ҳәзирги қарақалпақша меншикли адам атларынын қурамында айырым сеплик, тартым ҳәм көплик жалғаўлары да ушырасады. Бирақ олар адам атлары ушын тэн өнимли формалар
емес.
Сеплик жалғаўлары адам атлары нәрестенин тилекке
байланыслы пайда болыўына ямаса онын келешек өмиринин
ләззетте болыўына байланыслы мәнилерди анлатады. Мәселен,
Достан дос тилегине байланыслы, Бағда нәрестениц өмиринин
ләззетте болыўына байланыслы уғымды билдиреди.
Тартым жалғаўынын 1-бет бирлик сан формасы адам
атларынын қурамында көбирек ушырасады. Олар қүрметлеўге,
еркелетиўге байланыслы пайда болған («Субъектив бақа формаларын» қараныз).
Қарақалпақ тилинде -л ар //-л ер , аффикси еки компонентли
меншикли адам атларынын қысқарған түри сыпатында гезлеседи. Мәселен, Беглер аты атақ мәнисин анлататуғын бег сөзинин
көплик формасы болып, нәрестеге беглердин ен жоқарғы беги
болсын (Беглербек) деген нийетте қойылган. Сондай-ақ Қызлар
деген ат Қызларғүл деген еки қурамлы аттьщ қысқарған түри*234
^
2
3
4

Сонда,
Сонда,
Сонда,
Сонда,

211-6.
229-6.
229-6.
275-6
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болып. мониси бойынша қызлардып сн сулыў, гөззал гүли
болсын дсгсн тилекти билдиреди.
Солай етип, қарақалпақ тилиндсги дөрснди жай мсншикли
адам атларынын қурамында сөз жасиўшы қэм сөз өзгсртиўши
қосымталар да ксн қолланылады.
д) Қысқарған қәм субъектив бақа формалы
меншикли адам атлары
Бир қурамлы көп буўынлы ҳэм ски ямаса үш қурамлы
мсншикли адам атлары барлық дүнья тиллсриндс ауызеки
сөйлсў тилинде толық айтылыу менен биргс қысқаргылып та
айтыла бсрсди. Ауызски сөилсу тилиндсги адам атлармнын
қысқарму қуомлысын а:1ымлар қэр қыилм топарларга Оөлип
қараиды. Қысқарыу гсипсфа дара сөзлсрдсн оолган меншикли
адам атларыньщ қурамындағы айырым сеслсрдин. буўынлардын,
морфсмалардын түсип қалыуы нотиижссинде ямаса қоспа
меншикли адам атларынын қэлсгсн бир компонснтиниц түсип
қалыўы, яки мсншикли адам атындагы сонгы буўынлардын,
компонснтлсрдин, морфсмалардын түсип қалып, орнына «субъсктив баха» мэнисин анлатыўшы аффикслсрдин қосылыўы
нэтийжесиндс пайда болады. Ә. Бсгматов өзбек тилиндсги
меншикли адам атларыныц қысқарыў қубмлысында тийкарғы
ски фактти көрсстсди: 1> Мсншикли адам атына сркслстиўши
мэни бсриў арқалы; 2) Адам атын айтыўды, жсциллестириў
мақсстиндс (осирссс қоспа меншикли адам атларын)1 Г. Ф.
Саттаров татарша мсншикли а^дам атларыныц қысқарыўында
ски түрлн усылды көрсстсди.
1) Субъектив бақа мэнисин
анлатыўшы аффиксЛср арқалы: 2) Адам атларынын гейнара
ссслсрдин, буўынлардын, компонснтлердиц қысқарыуы нэтийжесиндс. А. В. Супсранская қысқарған адам атлары менсн сркслстиўши қэм . субъсктив баҳа формалы мсншикли адам атлары
арасындагы айырмашылық қаққында түсиниктиц слс де жстерли
дэрсжсде анық емеслигине тоқтайды. Бул қаққында оньщ
төмсндсги пикири дыққатқа ылайық: «Киширсйтиўши» тсрмини
дс «сркслстиўши» тсрмини сыяқлы сөйлсўшиниц аталган нэрссгс
субъсктивлик қатнасын билдирстуғын болганлықтан, оны адам
атларын қысқартыў процсссин билдириў ушын қолайлы деп
қараўға
болмайды.
Қысқартыўдын тийкаргы
идеясы—оны*12
.................

1

Ь с г м а т о и Э.
2

2

ч

Аптропопимика узбскскоғо языка.

АКД.

Ташкент,

1965,

1-беI

С а г г а р о н Г. ф . Атронопимия Татарской АССР. Казань, 1975, 39-40-6.
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қолланмўды жсниллсстириў. Қәлсгсн сөзлср қысқарыўы мүмкин.
ал мсншикли атларда олар бирсўгс қаратылмп айтылатуғын
болғанлықтан жийи қолпанмлады. Атлардьщ қысқарыўы—бул
биринши гсзсктс струк.туралық, морфологиялық қом қақмйқый
обьсктив процссс, ал субъсктивлик оақа пүткиллсй басқаша
жобадагы фактор, лмоционаллық, социаллық, психологиялық
қом тсрминнин өзиниц көрсстксниндси, қэммс уақытта суоъективлик жобадағы фактор» . Бизин пикиримизшс, қысқарган
мсншикли адам атларын олардын қурамындағы айырым ссслсрдин
морфсмалардын.
компонснтлсрдин
түсип
қалыўы
арқалы, ал субъсктив баха формалы мсншикли адам атларын
сркслстиўши, киширсйтиўши. қүрмстлсўши аффикслсрдин ҳэм
аффикслик мэнигс өткен сөэлердин (аффиксоидлардын) жалғаныўы арқалы пайда болган дсп айырып қараганымыз жөн.
ҚЫСҚАРҒАН МЕНШИКЛИ АДАМ АТЛАРЫ
Қарақалпақша мсншикли адам атлары темендеги фонстикалық^ҳам грамматикалық өзгсрислср арқалы қысқартылып
бсриледи:
з) сөз ортасында айырым ссслср түсип қалады:
Гүләсен (Гүлқэссн), Шазада (Шахзада), Турсымурат (Турсынмурат), Бийбайша (Бибиайша), Улбосын, Ербосын (Улболсын, Ерболсыь), Әмет (Ахмст), Мамыт (Махмуд) ҳл.б.
б) айырым морфсмалар ҳ^м буўынлар тусип қалады:
Қалхан (Қаллыхан), Қалқораз (Қаллықораз), Гүлай (Гүлайша), Гүлбий (Гүлбийби), Гүлзий (Гүлзийра, Гүлзийба) ҳ.т.б.
Мухаммед аты қарақалпақ тилиндс төмендсгишс қысқарған:
Мәшерип
(Муҳаммедшсрип),
Мәтинияз
(Мухаммсднияз),
Мәмбет (Муҳаммсд), Айымбет (Аймуҳаммсд), Дилимбет (Дилмухаммсд), Қосымбет (Қосмухаммст) қ.т.б.
в) қоспа мсншикли адам атларыньщ сонгы компонснти
қысқарады:
Ҳәбийип
(Ҳэбийбулла),
Әбди
(Әбдинасыр,
Әбдинияз), Мурат (Муратбай), Бағда (Багдагүлк Базар (Базарбай) қ.т.б.
г) қоспа мсншикли адам атларыкыц дэслспки коммоненти
қысқарады: Насыр (Әбдинасыр), Нияз (Әлнияз), Шерип (Мухаммсдшсрип) ҳ.т.б.
*
2.
Субъектив баҳа формалары. Субъсктив баҳа формаларыныц тил билиминдсги хызмсти жөниндс ҳэр қыйлы пики-1
1

С у пс ра нс ка я Л . П . Структура
морфологим.
1969. 127-6.

имсни
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собанснного.

Фопология

и

рлер айтылған. Р. Қунғуров өзбек тилинде субъектив баҳа
формаларыньщ қәр қыйлы терминлер арқалы қолланып жүргенлигин айта келип,олардьщ сөз жасаўшы, сөз өзгертиўши,
форма жасаўшы қосымталардан айырмашылық белгилерине кен
түрде тоқтайды, бул терминлердин ҳәр қыйлы болыўына қарамастан, билдиретуғын мәнилери бир деп қарайды. Сонлықтан
ол булардьщ ҳәммесинин орнына «Субъектив баҳа формалары»
термининин алынғаны мақул деп есаплайды ҳәм субъектив баҳа
формаларыньщ сөз жасаушы, сөз өзгертиуши, форма жасаўшы
аффикслерден айырмашылығы сөйлеўшинин объектив барлыққа
ҳәр қыйлы қатнасларын, бақасын, яғный еркелетиўши, киширеитиуши,
ҳүрметлеу мәнилерин оилдириуинде екенлигин
дәлийлли мысаллар менен түсиндиреди .
Субъектив баҳа формалары өзлсри жалғанған сөзге эмоционаллық-экспрессивлик түс береди, олар сөйлеўдин көркем ҳәм
тэсирли болыўы ушын хызмет стеди.
Субъсктивлик мәниге ийе формалар басқа сөз жасаўшы ҳәм
сөз өзгсртиўши аффикслерден өзинин адамға ямаса предмстке
эмоционаллық-экспрессивлик
түс
бериу
қэсииети
менен
парықланады. Бул формалар еки түрли усылда билдириледи: 1.
Аффиксация усылы; 2. Эмоциональ характердеги сөзлердиц
косылыу усылы.
а) Аффиксация усылы. -дай (-тек) аффикси қарақалпақ
тилинде тийкарынан атаўыш сөзлерге жалғанып, предметтиц
түр-түсин, келбетин, сымбатын қ.т.б. қэсийетлик белгилерин
билдиреди, ал адам атларында болса, еркелетиў хошаметлеў
мәнисинде қолланылады да көбинесе ҳаял-қызларға байланыслы
айтылады: Айдай, Палдай ҳ.т.б. Соньщ менен бирге -дай
аффиксиниц ески түркий тиллериндеги -тек формасыньщ да
қарақалпақша адам атларында сақланғанлығын көриўге болады:
Айтек.
-ш а //-ш е
тилимизде
түбир
атлықларға
жалғанатуғын
өнимли аффикслердиц қатарына киреди қәм адам атларында
келгенде -дай аффикси менен жақындай сезиледи: Айша
(Айдай), Гүлше (Гүлдей), Улша (Улдай) ҳ.т.б. Ол көбинесе
ҳаял-қызлардық атларына жалғанып өнимли қолланылады:
Айша, Айымша, Гүлайша, Орынша, Ханша, Айханша қ.т.б.
-ш, -а ш //-е ш , -ы ш //-иш - аффикслсри киширейтиў, еркелетиў мэнисине ийе болып, адам атларын қысқартыўда пайдаланылады. Бул аффикслср қарақалпақ тилинде ерлерге қәм1
1

Қ ў н г у р о в Р. Субъектнв баҳо формаларининг семантик ва стилистик
хусусиятлари. Тошкент, 1980, 33-53-бетлар.
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ҳаял-қмзларға байланыслы алам атларынын қурамында өнимли
қолланмлады. Аллаш, Балташ, Бекиш, Жумаш, Жубаныш,
Қуўаныш, Нурыш, Қутыш, Өтеш, Палўаш, Сапаш, Султаш,
Әйтеш, Бабаш, Ермаш, Жақаш, Қурбаш,Төреш, Турдыш,
Аллаш (ер адамларға байланыслы); Аймаш, Алмаш, Бағдаш,
Бийбиш, Гүлаш, Кәмиш. Мырзаш, Ораш, Тоқташ, Пердеш,
Сапаш, Сардаш, Сырғаш, Бийбиш, Гүлпаш, Дәмеш, Мәрияш
ҳ.т.б.
(қаял-қызларға байланыслы). Ал -екеш
қосымтасы
компонснтине жалғанып сркслстиў монисин анлатады. Бул
аффикс
қурамы бойынша
ски
қосымтанын биригиўинен
жасалған, -екеҳүрмстлсў мэнисиндс. скиншиси -ш- киширсйтиў, сркслстиў мэнисиндс. Қарақалпақ адам атларында ол
айтарлықтай өнимли емес: Өрекеш, Нурекеш, Баекеш қ.т.б.;
-м, -ы м //-и м аффикслсри қарақалпақ тилиндс тартым категориясынын биринши бстинин көрссткиши. Адам атларында бул
аффикслср адамнын ишки эмоционаллық ссзимлсрин билдирип,
ср қом қаял-қызлардын атларында сркслстиў монисин билдирсди
қом өнимли қолланылатуғын аффикслсрдиц қатарына кирсди:
Бегим, Палым, Пирим, Турым, Сатым, Сәдим, Сейтим, Дәўим,
Дилим, Досым / / Дошым, Ерим, Есим / / Ешим, Жақсым,
Қутым, Нурым, қ.т.б. (ср адамларға байланыслы); Айым,
Бағым, Гүлим, Назым, Улым, Үрим, Сәнем, Гүлсим, Назлым,
Ханым қ.т.б. (қаял-қызларға байланыслы);
-д а н //-л ен , -т а н //-т ен аффикслсри шығыс сеплик формалары болып, қоспа мсншикли адам атларынын скинши компонснти қысқарғанда биринши компонснткс жалғанып сркслстиў
монисиндс қолланылады: Сердан
(Ссрмухаммсд), Сералы,
Сержан қ.т.б. сыяқлы қоспа атлардыц қысқарыуы; Байдан,
Баймурат, Байымбет, Байжан қ.т.б. сыяқлы қоспа атлардмн
қысқарыўынан; Қалтан (Қалмырза, Қаллықораз, Қалжан қ.т.б.);
Тойдан (Тойдық, Тойназар қ.т.б.), Айдан (Айымгүл, Аймурат,
Айжамал, Аймырза қ.т.б.). Бул аффикс мсншикли адам
атларыныц қурамында айтарлықтай өнимли смсс;
-ет қосымтасы киширсйтиў, сркслстиў; мәнисинс ийс болып,
адам атларыньщ скинши компонснти қысқарғанда биринши
компонснткс жалғанып субъсктив монигс ийс болады: Сәмет
(Сомсндср), Бекет (Бскимбет, Бскмырза, Бскназар қ.т.б.);
Ж әмет (Жомил, Жамал, Жамурат қ.т.б.); Есет (Есназар,
Есқабыл, Есжан қ.т.б.); Аймет (Айымбст. Аймурза қ.т.б.);
-ет қосымтасы адам атларында өнимли смсс. Ол гсйпара
жағдайларда ет фсйили мснсн омонимлик қатнасқа ийс болады:
Есет: ес (биринши компонснт) +ст(афф.) Есет: (биринши
компонснт)+ст (фсйил), Бекет: Бек (биринши компонснт)+ст
(афф), Бекет: (биринши компонснт)+ст (ф), Жәмет: Жәм
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(биринши комп.)+ет (афф.), Жәмет: Жәм (биринши комн.)+ет
(ф) ҳ.т.б.;
-к, -ақ, -ек аффикслсри қарақалпақ тилинде адам атларын
қысқартыўда қолланылып, киширсйтиў хом сркслстиў мәнисин
бсрсди. Бул аффикслер қаял-қызларға байланыслы атларга
қарағанда ср адамлардын атларында өнимли қолланылады:
Айтақ, Пердек, Пирек, Сейтек, Дэўек, Қудек,Төлек, Мырзек,
Аллақ, Досақ, Қосақ, Дүйсек, Бийсек, Бердақ, Сейтақ, Жумек,
Мәдек, Оразақ, Жапақ, Аллақ (ср адамларға байланыслы);
Жумақ, Гүлсақ (хаял-қызларға байланыслы);
-н, -ан, -ен, аффикслери дс қарақалпақ тилиндс адам
атларынын қурамында киширсйтиў ҳом сркслстиў монисин
анлатып, қысқартып айтыўда пайдаланылады. Бул аффикслср
дс ср адамлардын атларында өнимли қолланылады: Аллан,
Бәўен, Бердан, Әжен, Тәжен, Жуман, Қайпан, ‘ Хожан, Нызан,
Өтен, Рзан, Сәден, Әбен, Әйтен, Әлмен, Бабаш, Бекан, Бәўен,
Мәден, Мырзан, Хошан, Нуран, Досан, Дүйсен, Қуден, Қулен,
Дәўлен, Төрен, Турдан қ.т.б.
б) Эмоциональ характердеги сөзлердиц қосылыў усылы.
Қарақалпақ тилиндс тай аффиксоиды адам атларыныц
соцына жалғанып, сркслстиў монисиндс келеди. Бул аффиксоидты А. Ғуламов «тай» (қулын) сөзи менен байланыслы дсп
қарайды . Ал монғол тилиндс «^айлаг» сөзи төрт-бсс жасқа
шскемги сркск түйени аклатадьг. Ҳақыйқатында, бул сөзди
баланы «тайға» салыстырыў арқалы адам атларыньщ атына
жалғанып, сркслстиў монисин бсрстуғын аффикскс айланған
дсп қараўға болады. Бул аффикс ср адамларға байланыслы
атларда өнимли қолланылады: Амантай,
Ертай, Нуртай,
Жолтай, Қаратай (ер адамларға байланыслы); Сантай, Гүлтай,
Ултай қ.т.б. (қаял-қызларға байланыслы);
-ә к ә //-е к е аффиксоиды қарақалпақ тилиндс адам атларыныц
қурамында қүрметлсў монисин бсрсди. Биз бул аффикстиц
шыгыў
төркинин
тилимиздсги
туўысқанлық
тсрминлсрин
ацлататуғын «оке» ямаса «үке» сөзлери мснсн бир дсп қараймыз.
Қарақалпақ тилинде -әкс, -ске- аффиксоиды адам атларыныц
қысқарған түринс жалғанады қом ер адамларға байланыслы
атларда өнимли қолланылады: Сәке, Тәке, Айеке, Дәўеке,
Досеке, Сәйеке, Мәтеке, Пиреке қ.т.б.;12
1
2

1 ' у ла мо в Л. !'. Проблемм исторического словообразонания
языка. ЛДД. Ташкеш. 1955, 22-6.
Монгольско-русский слоьарь. М., 1957, 385-6
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узбекского

-ай аффиксоиды шығысы жағынан аспан денсси «ай» сөзинен
адынған
болыуы' мүмкин.
Бул
пикирди
Р. Кунгуровта
тастыйықдайды.1 Қарақгыпақ тилинде ол ерлерге қом қаялқызлардын атларында еркслетиў мэнисиндс кслсди: Абылай,
Жолай, Хошай, Досай, Қосай, Насырай, Сейтай қ.т.б. (ср
адамларға байланыслы); Алтынай, Гүлай, Гүмисай, Еркинай,
Қурбанай,
Үмитай,
Толғанай
қ.т.б.
(қаял-қызларға
байланыслы);
-бай сөзи қарақалпақша адам атларынын қурамында жүдэ
өнимли қолланылады. Бул сөз дэслсп адамньщ жэмийсттеги
аўқалын ацлатып келгсн. ал соцын ала дэслспки мэнисин
жоғалтып, адам атларыньщ қурамында сркслстиў мэнисиндс
аффикслик хызметкс өткен: Батырбай, Ақылбай, Муратбай,
Жақсыбай, Жецисбай, Сабырбай, Турғанбай, Дәўлетбай қ.т.б.;
-бий, -бег сөзлсри 1917 жылларға шскемги дэўирдеги сл
басқарыўшы адамлардьщ эмслин анлатып, сол адамлардмц
атларына қосылып айтылган қэм қор қыйлы хызметлерди
атқарған. Бул еки сөздиц шығысы бир деп жуўмақ шығарыўға
болады. Мэсслсн, А. Гафуров «Бурынғы Турция импсриясында
бсй ўэлаятты басқарган, ал «бсйлсрбсй» түркшсден аўдарғанда
«бейлердиц үстинсн бей» дегснди ацлатып, генсрал-губернгыор
сыяқлы оолған» —дсп көрсстсди. Ьуннан оеи, оеилероси сөзлсриниц бурын тилимиздс қолланылған «бег», «бсглербсг» сыяқлы
сөзлер мснсн жақынлығы сезиледи.
Ҳозирги ўақытта «бий», «бег» сөзлсриниц дослспки мэниси
жоғалған, ол адам атларында сркелстиў мэнисиндеги аффикс
хызмстин атқарады: Мәдиярбек, Муратбек, Ағабек, Атабек,
Беглербек, Юсипбек (ер адамларға байланыслы); Гүлбий,
Улбек, Палбий, Улбий (хаял-қызларға байланыслы). Соньщ
мснсн бирге тилимиздсги адам атларыныц қурамындағы «бсг»
(князь) сөзиниц субъектив бақа формасын ацлатпайтутын «бек»
(крепкий) омонимлик сыцарыныц бар скснлигин ядтан шығармаўымыз ксрек: Бектурсын, Турдыбек, Турсынбек, Баўбек
(баўы бек) қ.т.б.;
-би й би //-би й ке сөзлсри бурын бийдиц, бектиц қызы ямаса
қаялы дсгсн монини ацлатқан/ ал қозирги ўақытта тилимиздсги
қаял-қызлардыц атларыныц қурамында сркслстиў мэнисин123
1

2
3

К у н г у р о в . Г. Субъсктин баҳо формаларипинг ссмантик на стилистик
хусусияглари. 'Гошкснт, 1980. 132-бст.
Г а ф у р о н Л. Лсн и Кипарис (О иосточнмх имснах). \1., 197), 63-бет.
К о н о н о в Л . Н. Грам.матика соврс.мснного уабекского языка. М—Л, 1960,
72-бст.
"
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бсреди: Айбийби, Жанбийби, Рәбийби, Дәўдетбийке, Жақсыбийке, Мырзабийке, Падбийке, Улбийке, ҳ.т.6.;
-гүд сөзи қарақадпақ тилиндс қаял-қызларға байланыслы
адам атларынын. қурамында сркслетиу монисин бсрсди қәм
өнимли қолланыладм:1 Ажаргүл, Дәнегүд,3ийнегүд, қ.т.б. Гсйде
«гүл» сөзи срлсргс байланыслы адам атлармнмн биринши
компонснти болып та кслс бсрсди: Гүдмурат, Гулмырза,
Гүдимбет, Гүдман қ.тб.:
-жан қом -хан аффиксоидларм срлсргс қәм қаял-қызларга
байланыслы адам атларында сркслстиў мэнисин анлатып,
өнимли қолланылады: Айтжан, Баўжан, Ахметжан, Сәлимжан,
Кэмиджан, Досжан, Назархан, Нәдирхан, Байхан қ.т.б. (ср
адам
атлары);
Гүджан,
Наржан,
Сәнемжан,
Бийбижан,
Ҳүримжан, Гүдимхан, Удымхан, Сулыўхан қ.т.б. (қаял-қызлар
атлары). Ж. Дондуков -х а н //-х эн , -ган //-гән аффикслсринин
бурят тилинде қаял-қызлардын атларында ушырасатугынлыгын
көрсстсди/ Г. Ц. Пюрбссв қалмақ тилиндс -хн түриндс Дудахн
(дула-жыллы), Амрхн (амр-тыныш, мөмин), Хадахн (халжалмн)смяқлм қаял-қызларга байланыслы атларда субъсктив
бақа мэнисин анлатадм дсйди,
В. А. Гордлевский -жан қосымтасыньщ түркшс^ тожикшс,
татарша адам атларында кслстугынлыгын айта кслип: «Турцияда бул қосымта XVI эсирден баслап өнимли қолланыла
‘»
4
6
аслады»,—деиди.

Сондай-ақ тилимиздс жан, хан аффиксоидлары нур, ай, қал,
базар, жума, сапар қ.т.б. сыяқлы сөзлсргс жалганып срлср қәм
қаял-қызлар атларына 'ортақ болып та кслс бсрсди: Нуржан,
Айжан, Қаджан, Базархан, Жумахан, Сапархан қ.т.б.
Қарақалпақша адам атларынын қурамында -кей қосымтасы
да ушырасады. Ол көпшилик түркий тиллсриндсги адам атларыньщ
бар.
Мосслсн,
татарша
Камилкей,
Дәўлэткей;12345
1 Ь ақурамында
с к а к о в И . А.
Элсмет
гул «роза,
пнсгок»
н сосгаис каракалпакских
2
3
4
5

жснских ичсн. —Опомастика Срсдпсй Лаии, нып. I. М., 1978, 138-143-6.
Д о п д у к о в . Ж. Лффиксадьмос сдоЕюооразоваиие частсй рсчи н буритском
языке. Улан-Удэ, 1964, 19-6
П ю р б с с н Г. Ц. Диффереициад|.ш»1е признави жеиских и мужских личпых
имси калмыков. Ономастика Поволжья. Вып. 2. Горький 1971, 59-6
Г о р д л е в с к и й В. Л. Ьыд ли гурецкий сулган халифом?—Изпестия огдслсмия общестнсниых паүк. Изд-во ЛП 'Гаджикской ССГ, Сталинабал. 1954,
17-6.
*
С а т г а р о н 1' . Ф. Антропонимия Татарской ЛССТ. ЛКД. Казапь, 1975, 39-6.
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қырғызша Қаникей,1 башқуртша Миққай, Мырзакай, Ханкай,
Ханыкай, Аюкай123 ҳ.т.б. Бундай адам атларын қарақалпақ
классик шайыры Әжинияз шығармаларында да гсзлестирсмиз:
Майпозда - Узилдик, Қаникей билон,
Қыпшақта биз билдик Тыникей билэн,
Қанлыда Жаныл қыз Қуникей билон,
Булардьщ бэршеси сендин садаға.
Н. А. Баскаков қарацалпақ тилиндсги киширсйтиуши, сркелетиўши -қай косымтасын ҳай деген танлақ сөздсн пайда болған
дсп болжайды.^
А. Н. Кононов бул пикирдин исснимсиз екснлигин айтады456789.
Р. Кунгуров - ҳай қосымтасы өзбск тилинде киширсйтиў монисиндеги қосымта деп қарайды.^
Меншикли адам атларында ушырасатуғын - каи,-кәи,-кеи
қосымталары бизин пикиримизшс шығысы бойынша дэслсп
мәнили сөз болып, сонынан бай, бск, хан, ган, сыяҳлм
аффиксоидлыҳ хызметкс өтксн болыўы ксрск, ссбсби бул
қосымта мсншикли адам атларынын дослспки компонснтиндс
дс ушырасады: султан Иззетдин Кейкавус, султан Алаэддин
Кейкубад.
Өиисмги түркии тиллсриндс кеи-бскксм,
мықлы тунгусманьчжур тиллеринде кай-гул^ дсгсн монилерди анлатқан.
Парсы тилинде кей-патша,батыр, қаҳарман, кийа-мырза, батыр,
қаҳарман91 сыяқлы монилерди билдиреди. Кслтирилгсн мысаллардагы беккем, мыҳлы, гүл,патша,батыр, ҳаҳарман, мырза
монисиндсги сөзлердин барлығы да меншикли адам атларынын
турақлы компонснти бола алады. Дсмск, мсншикли адам
атларындағы кей парсы тилинен кслип киргсн болса керск. Ол
т

1

а

V

V

V

6
7
8

О р а з б а е в а Б . О . О собственных именах в апосе "Манас". -Ономастика
Средней Азии, вьш. 2. Фрунзе,1980, 67-6
Қ у с и м о в а Т. X. Древнебашкирские антропонимы. АКД Уфа, 1975, 42-6.
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Кунгуров
Р. Субъектив баҳо фор.маларнинг ссмантик ва стилистик
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Персидско-русский словарь. М ., 1953, 414-6

2
3
4
5

49

www.ziyouz.com kutubxonasi

улыўма Ҳинд-Европа тиллерине ортақ десек те қтгслеспсймиз.
Л.Блумфильд немисше кайзер сөзи император деген монини
ақлататугьжлыгын айта кслип, орысша царь сези латынша
қайсар сөзинсн алынған деп көрсетеди.1 Улыўма алғанда, кей
сөзи ертеде Ҳинд-Европа тиллсриндс дослеп мәнили сөз болып,
түркий тиллерине, соньщ ишинде қарақалпақ гилинс, мсншикли
адам атларыньщ дослеп бир компонснти сыпатында снисип
сонынан бай,бег,хан ҳ.т.б. сыяқлы аффиксоидқа айналган.
Солай етип, қарақалпақ тилинде адам атларынын қурамында
киширейтиў қом еркелстиў монисинс ийс аффикслср ҳом
аффикслик хызметтсги сөзлер көплеп ушырасады.
ҚОСПА МЕНШИКЛИ АДАМ АТЛАРЫ
Қарақалпақ тилиндсги қоспа мсншикли адам атларынын
қурамында атлық, келбетлик, санлық, роўиш, фейил ҳом
айырым алмасық, көмскши қом модаль сөзлердин дс ушырасатугынлығын көремиз. Бул сөз шақаплары қоспа меншикли
адам атларыныц қурамында өз-ара келисиў, басқарыў, изафет
ҳом жупкерлесиу арқалы оаиланысады. Олардын арасында сөз
жасаўшы ҳзм сөз озгертиўши аффикслср дс болады.
Қарақалпақ тилиндеги қоспа мсншикли адам атларын морфологиялық қурылысы бойынша төмсндеги модсльлсрдс көрсстиўгс болады:
I. Атлық + ҳәр қыйлы сөз шақаплары:
\ .А т л ы қ (т ү б и р )+ а т лы қ (т ү б и р /: Гүлнур, Гүлжан, Гүлсәў-

ле, Гумисбай, Ғарғабай,Данабай,Дәнехан, Дәрьябай, Дәстегүл,
Дәўлетмурат,Жулдызхан,
Жүзимгүл,
Лалагүл,
Нуржәқән,
Ордабай, Полатбай, Сырғағүл,Төремурат, Хожабек х.т.б.
2 . Л гплы қ ( т үбир)+ ат лы қ (а ф ф ): а) а т лы қ (т ү б и р ) + ат лы қ
( т а р т ы м ж алғаў):Ү\л& у\ьт щ Ҳинжайым қ.т.б. б )а т лы қ(т ү б и р )+
а т л ы қ ( к ел б е т л и к жасаўшы қо сы м т а ): Есбаўлы; в)ат лы қ+
а т л ы қ (суб ъ ект и в баҳа ф о рм алары ): Гүлзәбийраш, Айханша,
Гүлайша, Дәўлетбийке, Қалбийке, Оразбийби қ.т.б. г) а т л ы қ
+ ат лы қ (о р ы п сеп ли ги н и қ ж алғаўы ): Гүлайда қ.т.б.
3. Л т лы қ (аф ф )+ ат лы қ (аф ф ): а ) ат лы қ(т арт ы м жалғаўы)+
а т л ы қ (субъ ект ив баҳа ф о р м а ла р ы ): Назыбийке, Айымгүлше,
1

Ьл Vмф и л ьл
Л . Язмк.Псрскол
В.П.Мураг.М., 1%8, 469-6.

с
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английского

Н.С.Күбряковой
‘

и

Ханымбийке ҳ.г.б; б) а т л ы ҳ (келбет лы к сө з жасаўшы қосы м гпа) + а т лы қ (суб ъ ект и в баҳа формсиагры): Нурлыбийке,
Татлыбийке, Шашлыбийке ҳ.т.б.в) субъект ив баҳа ф орм алы
а т л ы қ +субъекгпив бсща ф орм алы а т лы қ: Бийбайша. Бийбиханша; г) а т л ы қ (субъект ив баҳа ф о р м а лы ) + а т лы қ
( т а р т ы м ж алғаўы):
Бийбайым, Ханшайым ҳ.т.б.
4. А т л ы қ ( т үбир)+ келбет лик (т ү б и р ): Хансулыў, Жансулыў, Ес^ара, Ерсары, Елқара, Даўқара, Досқар, Айжарық,
Гулшийрин, Гүлсары (Гүлшәри), Гүлсәнем ҳ.т.б.
5. А т л ы қ ( аф ф )+ ат лы қ (т ү б и р ): а) а т лы қ (а т л ы қ жасаўшы
қосы м т а )+ а т лы қ {т үбир) .Аймангул, Ж олдасбай, Қойшыбай,
Отарбай, ҳ.т.б. б )а т л ы қ (к е л б е т л и к жасаўшы қосы .м т а)+ ат лы қ
(т ү б и р ): Айдайгүл, Улдайгүл, Қаллыгүл, Қарлыбай, Қаллыбек,
Қутлымурат, Менлибай, Нурлыбай, Жарқынбай, Жарқынай,
Тастайбек ҳ.т.б.в ) а т л ы қ (субъект ив баҳа ф орм алы )+ ат лы қ
(т ү б и р ): Ханшагүл, Улшагүл, Айшагүл, Ханшайым, Нуранбай
ҳ.т.б.: г) а т л ы қ (т а р т ы м ж алғаўы )+ ат лы қ(т үбир): Пиримжар,
Пирияр, Улымхан, Айымгүл, Алламжар, Бахтыбай, Елибай,
Жанымқыз, Жаныбек, Ханияр, Төремжар ҳ.т.б. д) а т л ы қ
(к ө п л и к ж алғаўлы ) + ат лы қ- (т ү б и р ): Беглербек, Айларгүл,
Қызларгүл, Қызлархан ^.т.б.: ж) а т л ы қ (с е п л и к ж алғаўлы )+
а т л ы қ (т ү б и р ): Айдангүл, Улданай, Айдахан ҳ.т.б.
6 . А т л ы қ (т үбир)+ ф ей и л (т ү б и р ): Досет (Дош ет), Есбол,
Нурбол, Қаржаў ҳ.т.б.
7. А т л ы қ (т үбир)+ ф ейы л (а ф ф ): а) а т л ы қ (т үбир)+ ф ейил
(к е л б е т л и к ф ей и л қосы м т асы ): Есболған, Дәметкен, Улбоған,
Досберген, Айберген, Айтуўған, Алламберген, Қудайберген,
Айтуўар, Тацатар, Избасар ҳ.т.б.; б) а т лы қ ( т үбир)+ ф ейил
(буйры қ м е й и л қосы м т асы ): Айбосын, Улбосын, Жанбосын,
Балбосын, Ербосын >^.т.б. в) а т лы қ (т ү б и р )+ ф ей и л (ө т к еи
м ә ҳ ә л I I I бет ф орм асы ): Досберген, Байрамгелди, Алламберди,
Хожагелди, Жумагелди, Қудайберген ҳ.т.б. г) а т л ы қ ( т үбир)
+ ф ей и л (ат аўы ш ф ей и лд и қ қосы м т асы ): Жантилеў, Айтилеў
х.т.б.
*
8 . А т л ы қ (аф ф )+ ф ейил (аф ф ). Бунда биринши компонент
тартым жалгаўлы, скинши компонент келбстлик фейил формасында (Емберген (Ийсмбсрген), Алламбсргсн, Хожамбсргсн
ҳ.т.б.) келеди. Сондай-ақ биринши компонент тартым жалгаўлы,
ал екинши компонснт фейилдин өтксн мәҳол формасында III
бетте (Емберди, Хожамбсрди, ^.т.б.) кслстуғын жағдайларда
ушырасады.
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Н. Келбетлик-гҳэр қыйлы сөз шақаплары
1. К е л б е т л и к ( т үбир)+ келбет лик: Ақсулыў, Ақсары ҳ.т.б.
2. К елбсгплик ( т үбир)+ ат лы қ (т ү б и р ): Қарасай, Қарамырза,
Қарамурат, Қаракөз, Қаражан, Қарабек, Қарабай, Ж ацабай,
Жақсымурат, Жақсыгүл, Жақсыбийке, Жупаргүл, Улығбек,
Сулыўшаш, Сарыбай, Қарашаш қ.т.б.
3 . К е л б е т л и к ( т үбир)+ ат лы қ (а ф ф ): Ақбалдай, Сулыўбийке, Сарыбийке, Жақсыбийке (субъектив бақа формалы) қ.т.б.
4. К е л б е т л и к (аф ф )+ ат льщ (т ү б и р ): Ақманбай, Ақшагүл
қ.т.б.
III. Санлық+қәр қыйлы сөз шақаплары
1. С а п лы қ ( т үбир)+ ат лы қ (түбир): Жетписбай, Ж үзбай,
Ж үзмурат, Қырықбай, Мыцбай, Алтыбай, Жетибай, Сегизбай,
Тоғызбай, Сексенбай, Тоқсанбай қ.т.б.
2 . С а н лы қ (а ф ф )+ а т лы қ (т ү б и р ): Бесимбай, Беслигүл, қ.т.б.
3 . С а н лы қ (т үбир)+ ф ей и л (аф ф ): Мыцжасар.
IV. Рәўиш+қәрқыйлы сөз шақаплары
1. Рлуиш ( т үбир)+ ат лы қ (т ү б и р ): Узақбай, Хошбай, Ж еделбек, Жайхан, Есемтемир, Есенул, Молтилла қ.т.б.
2. Рәўиш (т ү б и р ) + а т л ы қ (а ф ф ): Есенбийке.
3 . Рәўиш (а ф ф ) + агплы қ (т ү б и р ): Бостанбай, Шынмбай,
Алғабас, қ.т.б.
4 . Рәуиш ( гпүбир)+ф ейил (а ф ф ): а ) рәўиш (т үб ир)+ ф ейил
(к е л б е т л и к
ф ей и л
ф о р м а лы ):
Узақберген,
Жайтуўған,
Бектурған, Расберген, Хошетер қ.т.б. б) рәўиш (т үбир)+ ф ейил
(буйры қ м е й и л ф орм алы ): Көпжүрсин, Бекбосын, Бектурсын
қ.т.б.; в) рәўиш (т ү б и р ) + ф ей и л (ө т к ен м эқэл I II бет );
Бектурды, Бекберди, Амангелди, Есенгелди қ.т.б.; г) рэўиш
( т үбир)*-ф ейил (ат аўы ш ф ей и л қосы м т асы ): Бектилеў.
V. Фейил+қәр қыйлы сөз шақаплары
Х .Ф е й и л (т ү б и р ) + и т л ы қ (т ү б и р ): Жацылхан, Жацылай,

Жайнагүл, Төлебай, Сайрахан, Сағынбай, Бердәўлет, Тоқтабай,
Тоқтаполат, Тоқтагүл, Туржан қ.т.б.
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2. Ф ей и я

( а ф ф )+ а т лы қ (т ү б и р ): 1\) ф е й и л (а т л ы қ жасаўшы
қо сы м т а лы )+ а т лы қ(т ү б и р ;: Қонысбай, Қонақбай, Ағысбай,
Жекисгүл, Қуўанышбай, Қашқынбай ҳ.т.б. б) Ф ей и л (к е л б е т л и к ф ейил ф орм асы )+ ат лы қ( т үбир): Турғанай, Турғанғүл,

Т^рғанбай, Турғанғәлий, Гүзербай, Өсербай, Тоқтарбай, Өткербай ҳ.т.б.; в) Ф ей и л (т и л е к м еи и л қ о сы м т а лы )
и т лы қ
( т үбир}: Жүрсинбек, Турсынғалий, Турсынай, Турсынбай,
Қойсынгүл, >;.т.б.; г) Ф е й и л (ҳ а л ф ей и л қосы м т асы )+атлық
(т ү б и р ): Тилепбай, Өтепбай, Өтебай, Өтехан, Аяпбай, Төлепбай, х.т.б.: л ) Ф ей и л (ө т к еи м еҳел ф орм асы )+ ат лы қ (т үбир):
Бердинияз, Бердияр, Бердибай, Қонлыбийке, Турдынияз, Турдыбай, Бердигалий, Бердиқал, Бердимурат, Турдымурат, Турдыхан, Тойдыхан х.т.б.: с) Ф ейил(ө:;лик дереже ф орм алы )+
а т л ы қ (т ү б и р ): Дүзелбай, Қуралбай, Оцалбай, Сүйинбай,
Тецелбай ҳ.т.б.: ж ) Ф ей и л ( ш ериклик)+ ат лы қ(гпүбир): Жалғасбай, Жарасбай, Таласбай ҳ.т.б.: з ) Ф ей и л(а т а ўы ш ф ейил
қосы м т асы )+ ат лы қ (т ү б и р ): Сайлаўбай, Сайлаўхан, Тилеўнияз, Тилеўмурат, Тилеўхан ҳ.г.б.: и) Ф ей и л (О олы м сы л т үри)+
а т л ы қ (т ү б и р ): Өлмесхан, Таймасбек.
Қарақалпаҳша мсншикли алам атларыныц қурамынла атлық,
кслбстлик, фсйил, санлық, роўишлср ксн қолланылган. Сондайақ алмасық + атлық (Ҳоммсгүл), молаль сөз + фсйил (Барболсын)
түриндсги алам атлары ла ушырасады. Бирақ бундай адам
атлары онимли емсс.
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III

Бап

ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИНДЕГИ МЕНШИКЛИ АДАМ АТЛАРЫНЫН ТАРИЙХЫЙ ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ ҲӘМ ЛЕКСИКАСЕМАНТИКАЛЫҚ ӨЗГЕШЕЛИКЛЕРИ

1. Тарийхый-этнографиялық өзгешеликлер
Адамзат жомийстинде норесте тууылғаннан ксйинги сн
оҳмийетли мәселслердин бири оған ат қойыу болып есапланады.
Атсыз жомийет ҳаққында сөз болыудын өзи мүмкин емес.
Айырым Арқа Сибирь халықларында ат қом руух бир деп
қаралады. Жана Гвинсяда жасаушы бир қоуим, скинши бир
қоуимди қырып атырып адамлардан: —Атьщ ким? Атывды айт!
—дсп бирим-бирим талап қылады скен. Буған себсп адамға
қойылатуғын аттьщ жстиспсўшилиги қусайды. 0 ;1 ардын да
түсиниги бойынша қаншама ат болса, соншама жан, руух
болады1.
Әййсмги
түркий
қоуимлсри,
свропалылар
сыяқлы
туўылғанынан баслап өмиринин ақырына шексм бир меншикли
атты турақлы түрдс ийслемсгсн. Түркий халықларда адам
атлары
олардьщ
жомийеттсги
социаллық
жағдайларына
байланыслы қойылып, бала гсзиндс лақап, жигитлик шағынвд
дорсжс, срссек адамларға атақ меншикли ат ссабында берилгсн .
Ҳозирги қарақалпақша адам атларынын қурамында оййемги
доуирлсрдеги түркий халықларынын исеним қом уғымларға
байланыслы болған тил қатламлары көплсп ушырасады. Ерте
доуирлсрдс олар тонир, ай, жулдыз, тау қәм тениз сыяқлы қор12
1
2

Н и к о н о н В. А. Задачи и мегоды аигропонимики. —Личныс имеиа п
прошлом, настоящем, будущем. М., 1970, ЗЗ-б.
Г у м и л е в Л. II. Древние порки. М., 1967. 90-6.
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қыйлы аспан денелсринс тобият көринислсрине >рм сондай-ақ
ҳайуанатларга да сыйынған.
Буған түркий қәуимлсри ҳаққындагы айырым тарийхый китаплардағы, мосслсн, Оғузханньщ
үлкен балаларына Кун, Ай, Жулдыз, ал киши балаларына
Көк, Тау, '£ециз дегсн атлардын қойылғанлығы айқын мысал
бола алады / Бул атлар ҳозирги қарақалпақ тилиндс Тәцирберген, Күнтолы, Айжарық, Жулдызхан, Таумурат, Тецизбай
сыяқлы қоспа меншикли адам атларынын қурамында жийи
қолланылады.
Жоқарыда айтып өткснимиздсй, қарақалпақша адам атларында сски исснимлсрдин бири-хайўанатларга қом қусларға
сыйыныушылықтьщ да излсри коринсди. Ҳозирги уақытта
унамсыз тип сыпатында сүурстлснип жүргсн «қасқыр» ямаса
«бөри» оййсмги түркий халықларынын сыйыныушы күши,
хүрмстли қоргаўшысы есабында танылган. Бөри, қасқыр VI
осирлсрдс өмир сүргсн түркий халықларында үлксн монигс ийс
болган. Қытай авторларынын көрсстиуиншс, «хан» қом «бөри»
(қасқыр) сөзлери синоним дсп қаралган. Түркий қоуиминин
дослспки басқарыушы ханынын аты да Ашина (А—қытаи
тилинде
хүрмстлсўши
прсфикс
Шоно
(Чоно-монғолша
«қасқыр»)123 бөриге байланыслы қойылганлығын көрсмиз. Ҳозирги
қарақалпақша адам атларынын қурамында усы тақылсттсги
қайўанатларға қом қусларга байланыслы Бөрибай, Арыслан,
Барыс, Бүркитбай, Қарлығаш, Қаршыға
қ.т.б. сыяқлы адам
атлары көплсп ушырасады.
Бундай атлар сртс доўирлсрдс иссннм қом уғымларга
байланыслы қойылып кслгсн болса, қозирги уақытта ата-ананын
норсстсгс бөлған тилсгин, баланын туўылган ўақтын қ.т.б.
бслгилерди билдирсди. Мосслсн, Айжарық, Күнтолы атлары
норсстенин жүзи айдай, күндсй, жарқырап турсын дсген тилегин
ямаса баланьщ түнде ямаса күндиз тууылыуына байланыслы
ўақтын, Таўмурат—таўдай бийик мортсбсли болсын дсгсн тилекти, Арыслан, Барыс, Бүркитбай атлары бала қайтпайтуғын,
ғайратлы болсын дсгсн тилеклсрди билдирсди. Қарақалпақ
классик
шайыры Бсрдақтын окссинин аты да
қусларға
байланыслы Ғарғабай дсп аталған. Бул тууралы ол: «Атым—
Бердақ, оксм—Ғарға, сөз кслсди зордан-зорға»—деп жазады.
Тарийхый
одебиятлардан
оййсмги
түркий
халықларыньщ
1
2
3

Г у м и л с в Л .‘Н. Древние тюрки. 76-86-6.
К о н о п о в Л. Н. Родословная туркмен, сочиненис Лбу-.т-гази хана хивинского. М-Л., 1958-48-6; Шербак А. М. Огуз-наме. Мухаббат-на.ме. М.. 1959.
29-31 -бет.тер
Г у м и л е в Л. II Древние тюрки. М., 1967, 23-6.
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қурамынла ғар-рға-пур қэуиминин аты болгили. Бул ат гаррға-қарға (түркий)—гарға, пур (парсыша)—бала дсгсн ски
сөздсн турады'. Әлбсттс, гарға—қуслардын ишиндс сн узак
өмир сүрстуғын қуслардын бири Сонлықтан бул ат сол адамньщ
узақ жасчуы ушын, өмир ( 1 узақ болсын дсгсн тилск пснсн
қойылған болыуы итимал,
Гилимиздсги адам атлары тобияттағы болып атырған қэр
қыилы қодийсслергс, қубылысларға, халқымыздын эрман-тилеклерине, иссним ҳом уғымларга, ырым ҳэм үрп-одстлсрге
ҳ.т.б. ссбсплсргс байланыслы қойылып кслгсн. Мосслсн, шанарақ ағзасынын кстксн жағынан аман-сссн кс;1 иуинс байланыслы
сол шанарақта тууылған балага Амангелди. Ғ.сенгелди. жаўынлы.
қарлы күни тууылғанларга Жамғырбай. Қаржаубай, Қарлыбай.
«сл үстине сл көшип кслди» дсп Елгелди усаған атлардын
қойылыуы сол уақыттағы уақымларға байланыслы болған.
Қарақалпақ антропонимлеринде көзгс түсстуғын норсс—бул
ырым ҳэм үрп-эдстлсргс ба(1 ланыслы атлар болып ссапланады.
Бундай
атлар
тек
қарақалпақларга
смсс,
басқа
дүнья
халықларында да ксн таралғап Мэсслсн, Иран халқында, сгср
бир адам ауырса, онын атын озгсртиу аркалы козден, зжел
дузагынан алжастырып аман алып калыуға болады доп
ссапланған. XVII эсирдс омир сүргсн Иран Шалы Сафи узақ
дауам стксн кссслгс шатылады. Ҳэтгски сол уақыттағы атақлы
тоуиплер онын ксселинин дауасын таба алмайды. Шахтын
жулдыз санаушылары ойласа отырып: «Қандай да бир
кораматлы күш шахымызга ауырыу жиберип тур. сонлықтан
оиын атын өзгсртсск, ол алжасады» дсгси нийст пснсн шахқа
атын өзгсртиуди усынады. Иран шахы Сафи бул үсынысты
мақул дсп есаплайды ҳом салтанатлы жағдайда Сулайман дсгсн
атты қаб|)1 л стсди. Солай етип, Иран шахы Сафи ҳэм Сулайман
дсгсн атлар мснсн тарийхта бслгили'. Сондай-ақ XII эсирдин
басында Хорезмнин шахы Атсыз дсгсн адам болған . Хорсзмнин
шахы Кутбстдин Мухаммсд (Атсыздын оксси) баласынын атын
Атсыз қойыуыныц ссбсбк дэслспки балаларынын шстней бсриуинсн кслип шықса ксрек. А. В. Супсранская орыс тилинде
жагымсыз сөзлсрдсн алынган Горе (қайгы, ҳэсирст), Неудача
(сэтсиз, қырсық), Захкорый (ауырыў), Мертный (оли, жансыз),
Грязнуха (иплас, патас, пасманда) ҳ.т.б. сыяқлы меншикли
адам атларынын тэбияттан тыс қоҳорли күштсн сақлаў*2
!
2
.1

Г у м и л е в Л. 11. Дрсвиис тюрки. М, 1У07. 162-с.
Г а ф у р о в Л. Лсв и Кимарпс ы востчмых имснах* М., 1971. 7-6.
Сонда. 8-6.
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мақсетинде, ырым ретинде қойылган, орысларда сондай-ақ бул
атлар семьядағы балалар шетней бсргеннсн кейин қэҳорли
рууҳларды қууыў ушын қойылған дейди . Мине усы ырымға
байланыслы ат қойыў, ат өзгертиу әдсти қарақалпақларла да
болған. Айырым жагдайларда қәр қыйлы себептерге байланыслы
нарестелер аиы-күни жетпсй шала туўылады. Әдсттс бундай
жағдайларда дийўалға шеге қағып туўылған баланы малақайға
салып илдирип қояды қэм оларға Шалабай, Шалахан, Илекер
дсп ат береди Бул атлар ер жсткенге шекем сақланып, сонынан
басқа атларға қүжжстлестирилип өзгертиледи. Айырым жағдайларда дослепки атлар да қүжжетлестирилип жиберилсди.
Сондай-ақ гейпара шанарақларда тск қызлар туўыла берсс
келеси туўьь^ан қызларға сндигиси ул болсын дсгсн нийст
пенен Улбосын, Ултуўған, Уғылай, Улжан, Улхан, Жан,ылай
сыяқлы атларды қойыў әдеткс айланған. Егер ссмьяда дослспки
туўылған норестелер шстнсй берсс, кслеси туўылғанлардын
өмирин тилсп ат қояды. Бул қубылыс тск қарақалпақларда
смес, басқа түркий халықларда да бар: Қ қ : Турсынбай,
Турсынгүл, Турганбай, Тургангүл, Өлмесхан, Өлмесек, қ.т.б.;
қ а з .
Тоқтасын, Турсын, в я о . Турған, Улмас, Турсун. т ү / ж .
Дурды, Дурсын; қ ы р ғ . Тоқто; қ у м ы қ . Өлмес, Қалсын қ.т.б.
Көп балалы шанарақларда тууылған псрзентлердин сн сон!ысы,
генжеси болсын дсп Генжебай, Генжебийке, Тоқтарбай,
Тоқтагүл, Тойдық сыяқлы атларды қояды.
Басқа дүнья халықлары сыяқлы, қарақалпақ антропонимлеринде көзге түсетуғын норсс—санлықларга байланыслы атлар.
Т. Жанузақов қазақ ангропонимлсриндс гөмендеги санлықлардын ушырасатуғынлыгын көрсетеди: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, Ю00012. Қарақалпақ
антропонимлсри бойынша жыйналган материалларда жоқарыда
көрсетилгсн
санлықлардын
айырымлары
ушыраспайды.
Санлықларға байланыслы қойылган қарақалпақша мсншикли
атлар сол шанарақтағы ағзалардын санын, олардын жас өзгешелигин қом узақ өмир сүриўин билдирип кслсди. Моселен:
Бирбарым, Бесим, Беслигүл, Алтыбай, Жетибай, Сегизбай,
Тоғызбай шанарақтағы балалардын санына караи; Отызбай,
Қырқбай,
Елиўбай,
Алпысбай,
Жетписбай,
Сексенбай,
Тоқсанбай—тууылғанда әкесинин қом атасынын жасына қарай.
ал Ж үзбай, Мыцбай, Түменбайлар (монғ. түмен-он мыц дсгсн
монидс) баланын өмиринин узақ болыуын тилеп қойылған атлар
1
2

Су ме ра мс к а я А. Как пас зокуг? Глс вы жиисге? М., Паука. 1464. 2Ч-о.
Д ж а н у з а к о в Т. Очерк казахской ономастики. Алма-Ага 1ЧХ2. 13-6.
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болыл ссапланалы. Епиз тууылған норсгтелсргс Егизбай
Қосназар. Қосмухаммел. Қостәўлет, Қосжан. Йүсип Зылыйҳа
сьоиуль! атлар қоиылалы.
Қарақалпақша адам атларынын
қурамындағы арабша Чқат-биринши
Рәуия--өртинши дсгсн
монилерди анлатады.
Карақалпақша меншикли адам атдарын ғойыудагы үрподстлсрдин бирк нзрсстениц тууылған уақтын онын аты арқалы
бсдгилеу болып табылады. Вундай атдар томсндсги уақыяларға
байланмслы қойылады: I) к ү н а т ы к и б с ш л и п ы с л ы : Ж умабай,
Ж умдгул, Сәрсенбай. Сәрсенгул қ.т.б. Гсапара атлар байрам
аты менен аталып, норсстеник қайсы күндс тууылганлығын
ацлагады: Наўрызбай, Наўрызбийке (21-март); Жецисбай,
Жецисгүл (9-май); Жакабай, Тазабай (1-янкарь); Байрамбай,
Байрамгул (Баирам күнлсри) х.т.б. 2) а и а т ы п а б а а л а п ы с л ы :
Сапарбай, Сагшргүл, Рамазан (Ораза айы); Ережеп х.т.б.; 3)
м .у ў с и м
а т ы и а
б а и л а н ы с л ы :
Жазмурат, Боқоргүд, 1’үзбсрген
қ.1 .6 ., 4) ж ы л а г п ы н а б а и л и н ы с л ы : Жыдқыбай, Барыс, Қойлыбай х.т.б.
Қарақалпақ тилиндсги адам атларынын копшилик бөлсги
арабша қом парсыша атлар. Олардыц аиырымлары паигамбарлардыц атлары мснен байланыслы бодып. кандай мони
а 1 спататугынлыгы соцғы оудадлар ушын түсиниксиз. Моселен,
Мухаммед-мақтаулы дегсн монини анлат1 .т , қарақалпақша адам
атдарыныц қурамында -мә, -мат. -мэт, -имбст, -ымбет қом
мәмбег сыяқлы қысқаргагг варнантларда гсзлсссди: Мәшәрип
(Мухаммсдшорип), Мәтназар,
(Мухаммсдназар), Байымбет,
(Баимухаммсд), Мәмбеткерим (Мухаммсдкорим) х.т.б. Сондаггақ Әлий жоқары, Омар-омирдик, Оспан-морт, қорықпайтугып,
Рахман-мийримли, Расуд-слши. Жалал-бийик, уллы, мортсбслп, Шарап-аброй, данқ, ар, намыс, Ахмст-мақтаўлы, Мәўленийс, хожа, устаз, Шәрип-қоднрлн. Салаўат-мақтау, алгыс,
алланын мириўбети, жақсылыгы, дсген монилерди билднрсди.
Ердсргс байланыслы атлардыц курамында арабша <<адда», <<днн»
компонснтлери жийи қолланы.1 ад| п Лддана..ар-адданын дозсри.
Абдудда-адданын қу.ты, бсндсси. Файзудда-адданын сақыйдыгы,
1 1 асырудда-алланьщ
жордсмшнсн, Сейпулла-алланын г:ылышы,
Шарапатдийин-диннин абройы, данқы.
Салаўатднн-диннин
алгысы, мириубсти, Пахратдин-динниц дацқы, Шәмшетдиндинниц күни қ.т.б. Әлбсттс, арабша қом парсыша атлардын
борнн диннй атдар дсп қарауга болмайды. Мосслсн, Ьахыт,
Дәўдет, Мурат, Әтид. Қуўат. Рам.|йма-мийримли, Зухражарқыраган,
Зорийпа-жағымлы.
Нэлира-сийрск.
Жамийлашырайды, пок, таза, Сайёра-тсз хорскст қыдыушы жулдыз.
5Х
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планета, Әлийма-билимли, Рәўшан-жактылы, Дилшад-қууанышлы, шадлы, Гүлназ-сонли, назлы гүл, Гүлнара-анар гүли
қ.т.б. сыяқлы атларда халықтьщ жақсылыққа болған орман-тилсклери билдирилген.
Бурынга
советлик
доуирдс
жомийстлик
озгерислерге
байланыслы қарақалпақ антропонимлеринин қурамында жана
атлар пайда бола баслады. Бул атлар, тийкарынан алғанда,
орыс ҳом орыс тили арқалы басқа тиллердсн келип кирди.
Солай етип, қозирги қарақалпақ тилиндс меншикли адам
атларын қойыу дәстүринде тек ториплеу, тилск монисиндеги
атлар ғана смес, сондай-ақ белгилсў монисиндеги атларды
қоиыу да әдеткс айланды. 1917-жылға шексмги меншикли адам
атлары гориплеу қом тилек монисиндеги адам атлары болды.
Олардын кепшилиги өз сөзлик қатламнан алынып, монилик
жақтан неге тий^арланып қойылғанлығы билинип турады.
Белгилеу атлары көбинесс басқа тиллик қатламлардан алынып,
тийкарғы мониси анықланбаиды да, тек жасалмалық қосийстке
ийс болады. Бул атларды танлап аларда олардын қандай монили
сөзлсрдсн келип шыққанлығы ссапқа алынбайды. Моселен,
қарақалпақша меншикли адам атларынын қурамында Муазия,
Мазия (қаял-қызларға байланыслы) атлары ушырасады. Бурят
тилинде бул ат «жаман», «ақмақ қатын» дегсн монини билдиреди . Бундай срси атлар ториплеу қом тилск монисиндеги
атларда да бар. Мосслен қыз балаларға Улбосын, Ултуўған,
Тоқташ, Тойдық, ҳ.т.б., ер балаларға Сатыбалды, Табылды,
Қулжан, Қурбан сыяқлы атлард1ян қоёылыуы кеуилгс қонымлы
дсп ойлау олбсттс, қмйын. Норестс ер жеткеннсн кейин өз
атынан өзи уялмастай ' болыуы ксрск.
Улыума алғанда, қор бир қойылған ат мазмунга сай,
халықтын миллий тил өзгсшелигин көрсетип, торбиялық
қосийе'гкс ийс болып заман ағымына сойксс қойылса, кеуилгс
мууапық болар сди. Сол уақытта халықтын ат қойыу модсниятына зсиресе тил модсниятына айрықша итибар бсрилгсн
болады.

2. Қарақалпақ тилиндеги меншикли адам
атларынын лексика-семантикалық өзгешеликлери
Мсншикли атлардын өзинс тон монилсрин анықлауда қор
қыйлы, қоттеки қарама-қарсы пикирлер де ушырасады1
1

А л д а р о и а М . 1>. Ьурятская ат|)() 1шии\шчсскан .тскснка. АКД М., 1979,
17-6. Зимин Ж А. Нмсна и фами.тии а.тарских бурж.-Ьуригские
антроионимы и гопонимм, У.тан-У.к), 1981, 18-6.
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Англиякын логик изертлеушиси Джон Стюар!
Милль:
«Меншикли атлао мони анлатпаилм. олар затты бир-оиринен
айырьш көрсстиу ушын қоиылған ганбалар. бслгилср крест
сыяқлоо. Бул таибалар аталган заттыи сынаты , қлсиисти мснен
баиланмспайды. мэни биллирмсйли. торинлсмейди. ал оны тск
атайдм. Мсншикли атлар .ҳеш қандай мониге ийс гмес».- дсгсн
пикирли ортаға таслайдьГ.
О. Есперсен
Миллпдин теориясынан пайдааана отырып
меншикли атлардын галабалық атлықларға қарағанда белгили
дорсжсдс мони анлататуғынлығы қаққындағы қарама-қарсы
пикирди алға нлгерлстеди*
А.Г. Шайхулов усындай хор қыйлы пикирлсрди бир-бири
мснен салыстыра кслип мсншикли атлардын монилс-ри тууралы
үш түрли көз қарастын болып кслгенлигин көрсстсди: бириншидсн, гсйпара авторлар (Л. М. Щетинин, 0 . Жланов, В. Никонов,
М. Шарашовалар) меншикли адам атларынын мони қом түсиниккс ийс скснлигин билдирсди; скиншидсн, айырым илимпазлар. моселсн, Е. М. Галкина-Федорук: «Мсншикли атлар мониге
дс, гүсиниккс дс ийс смсс.олар тсг. айырым корсетиуши белги»дсп көрсстсди; үшиншидсн, А. А. Рсформатский, 0 С.Ахманова,
А. В. Супсранская қом т.б. мсншикли атлардын монигс ийс,
бирақ түсиник пснен байланысы жоқ дсп есаплайды.3 Ҳозирги
изертлеушилердин көпшилиги сонғы үшинши көз қарасты
қууатлайды.'* А. В Супсранская меншикли атлардьщ монилик
өзюшсликлсрин анықлауда Дж. Ст. Милль, А. Гардинср, Г.Суит,
К. А. Аллсндорф,
Г. О. Винокур,
А. А. Рсформатский,
В. А.
Никонов, А. С. Ахмановалардын айткан пикирлсрин ссапқа ала
отырып өзинин тужырымлы көз қарасын билдирсди: «қор канлай
мсншикли ат қандай да бир монигс ийс бодады. Меншикли
атлар түсиниклср мснсн бацланыслы болмағанлықтан, олардыц
тийкарын гүсиниу ушын оньщ қандай прсдмсткс қатнаслы
скенин анықлап, ол прсдмсттин түсиник пснен қатнаслығын
билип,
соннан
ксйин
сол
қонкрст
предмсттин
қалай
аталатугынлығын анықлау керск»'*
1
2
3

4
5

Мил. чь Д ж . Сг. Систсмц :ю1-ики. Силлитмсский и им;|укгнш1ын. (исрсп.
с апгл.) М. .1914, 15-43-бсг.чср
Г с и с р с с м О . Фи.чософия гр.чммагики (мсрси. с ;шг.ч) М , 1958, 71-72бсг.чср
Шайху.чон
Л. Г. Тагарскис и бамжнрскнс .чичш,1С и.мсма ч ю р к с к о т
мроисхождсмия. Уфа, 1983, 5 6-бст.чср
Ь о мда .1 с г о н В. Д . 1’усская амомастика. М 1983, 15-б.ТПайху.чои Л. Г.
Корссгиагси миймсги, 5-7-6.
С с м с р а м с к а я Л. Н . Обтая гсория имсми собстпснного. М., 1973, 262263-6.
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Мсншикли
аттын,
ҳақыйқатында да.
түсиник
пенен
байланысы жоқ, дсген менсн ол белгили бир мониге иие болады.
Мзселен, Буркит,Қарлығаш, Тоты, Қаршыға сыяқлы меншикли
атларынан оларды бүркит, қарлығаш, тоты, қаршыға сыпатында
түсинбеимиз. Адамға Бүркит деп мсншикли ат қоиыудыц ссбеби
ол бүрки.тсй күшли, илгир болсын дегсн тилекке, Қарлығаш,
Тоты. Қаршыға қойыўдағь. ссбеп: қызлар сулыў, минайым,
нозик, кеуилли, пок болсын дегсн тилеккс байланыслы,
В. А. Никонов түркий тиллсринлеги Арслан деген меншикли
адам атын семэнтикалық жақтан «қайўанатларға байланыслы»
гопарға киргизиудиц орынсыз екенлигин сскертеди. Ол бул
аттын қойылыўында ата анасы баланы төрт аяқлы қайўанға
тснеп емсс, ал арсландай күшли батыл болыуын ойлаған дсп
көрсетеди. Сондай-ақ автор түркменше Тавшан <қоян). алтайша
Чычқан (тышқан) сыяқлы атлардын да Арслан менен бирликте
«Ҳайўанатларға байланыслы» топарға снгизилиўи қолайсыз деп
есаплайды. Солай стип, ол «Аттын ссмантикасы-ат жасаўшы
сөздин мониси арқалы смсс, ал сол сөз арқалы атаўшынын
аталған норсегс түсиниги арасындағы қатнас»'-дсген жуумаққа
кслсди.
Әлбетте, бул жердс адам Арслан деп аталғаны менсн
күшли,батыл болып шықпай, ксрисинше,нозик,илекср,қорқақ
болып шығыўы да мүмкин.Сонлықтан адамнын аты арқалы,оны
атаушы сөз арқалы, ямаса сол сөздиц қосымша мониси арқалы
солай болады деп түсиниў рстсиз.Моселсн, «Арслан—күшли
қайуан»-дсгснде биз оны қайуан сыпатында түсинсмиз де,
«Ерназар-арслан жигит сди»дегендс биз Ерназарды күшли,
батыр, қорқпайтуғын, морт сыпатында түсинсмиз. Бириншиси
туўра мониде болады да, екиншиси аўыспалы монидс.
Сонғы уақытлары ономастлар арасындағы қор қыйлы шсшимгс ийс болып киятырған мосслслсрдин бири—адам атларыныц
классификациясы. Т. К. Кусимова ссмантикалық жақтан орыс
тилиндеги адам атларын А. М. Сслищсв 19 топарға, бслорус
тилиндсги адам атларын- Н. В. Бирилло 34 топарға, өзбск
тилиндеги адам атл^рын Э. Бегматов 19 топарға бөлип қарағанлығын көрсетеди/ В. А. Никонов, А. Г.Шайқуловлар венгср
антропономист- тюркологы
Л. Рашонидин
классификациясы
бойынша, меншикли адам атларын үлксн үш топарға бөлип,12
1
2

Н и к о н о в В . А Ммя и общсстио М.. 1974. 94-95-бетлер
К у с и м о в а Б . Х . Древнебашкнрские антропонимы АКД Уфа, 1975, 5-6.
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қор бир топарды адам атларын қойыудағы ссбсп, бонсгс (мотив)
байланыслы ҳор қыйлы шақапшаларға бөлип қарайды. Түркий
тиллериндеги мсншикли адам атлары да лексика-ссмантикалық
жактан Л. Рашонидин классификациясына сойксс қолиплсскснликтсн қарақалпақша мсншикли адам атларын да усы классификация тийкарында 3 топарға бөлип қарауды мақул көрдик.
I.
Тәоиплеу атлары сдсскриптив). Бундай атлар тууылғав
баланын ҳор қыилы жағдаиларына тууылған уақ^ына ҳом сол
уақыттағы болып өтксн уақыяларға.ата-аналар тууралы мағлыуматларға байланыслы қойылады.
1.
I. Баланын айырмашылык бслгилсри: а)түри-түси: Ақбай,
Ақмырза, Қарабай, Қаражан, Қараман, Қаратай, Қарамырза,
Сары, Сарыбай, Сарыгүл ҳ.т.б.; б) дснс мүшелеринин өзгсшсликлсри Қалжан, Қалқораз,Қалмырза, Қалнияз, Қалыбай,
Қосбармақ, Мендибек, Менлимурат, Меғршхожа, Нышан, Нышанбай,Қаллыгүл. Қаллыхан, Қалбазар, Қәлбийке, Қаллықыз,
Мецли, Мецлибийке, Менлигүл, Мецлихан, Нышанғүл, Ботакөз,
Қаракоз, Қарашаш, Шашлы, Шашлыгүл қ.т.б.
I. 2. Шанарақ ағзалардыц санына байланыслы: а) бала саны
Бирбарым, Бесим, Беслигүл, Алтыбай, Сегизбай, Жетибай,
Тоғызбай Егизбай.Қосбаулы, Қосдәўлет, Қосназар, Қосжан,
Қосыбай қ.т.б. б) ата-аналарынын жасы: Отызбай, Қырқбай.
Елиўбай, Алпысбай, Жетписбай, Сексенбай, Тоқсанбай қ.т.б.
1. 3. Туўылыў жағдайларына байланыслы: а) норсстсниц
тууылыў жағдайы: Шалабай, Илекер, Аман.Аманбай, Амангелди, Есен, Есенгелди, Амангүл, Есенбийке, қ.т.б. б) анасыныц
жас босаныў, туўыу жағдайы. Бундай атларга қарақалпақ
тилиндс Жайтуўган, Ацсатбай дсгсн атларды киргизиугс
болады. олар снирек ушырасады. В. А. Никонов усындай жағдайларға байланыслы атлардыц түркий тиллсриндс илимпазлар
торспинсн сөз стилмсгснин корсстсди;2 в) тууылыу уақты:
Айжарық-норссте тууылган уақтында ай сүттсй аппақ жарық
болған, Толғанай, Айтолған, Айтолды (айдыц толған ўақтында
тууылған).
Базар, Базарбай, Базаргүл,
Базархан
(базар күнлери
туўылған), Байрам, Байрамбай, Байрамғуд (хор қьгйлы сонслсрдсги байрам күнлсри тууылған), Гүзберген (гүзлс тууылған).12
1

2

Ьул бойыпша қарацыз: Пикоион В. Л. Пмя и общссгно. М., 1974, 96-103бстлср: Шайхулов Л. Г. Тагарские и башкирскис личиые имсиа тюркского
происхожлсиим ЛКД М ,1978, 190-198-бегдер.
М и к о н о н В. Л .. Ичя и обшсспю М.. 1974. 96-6.
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Бийсен, Бийсенбай. Пийшенбай (пийшсмби күни 'гууылғаш,
Ережеп, Ережепбай, (Ережеп айында туўылған), Жамғырбай
(жауын
жауып
турғанда
тууылған),
Жазмурат
(жазда
тууылған), Бэҳәргүл, Гүлбәҳәр, (боҳорде туўылган) Женис,
Ж енисбай, Женисгүл (женис күни туўылған). Жума, Жумабай,
Жумагүл, Жумабийке, Жумахан (жума күни туўылған), Қарлыбай, Қаржаў, Қаржаўбай (ҳар жаўып турған ўақытта
туўылған), Айтбай, Айтгүл, Айтмурат, Айтбийке, Айтназар,
Айтжан,
Қурбан,
Қуранбай,
Қурбангүл,
Қурбаназар,
Қурбанбийке, Қурбанбек, Қурбанияз, Қурбаналы (қурбан-хайт
күнлери туўылған),
Наўрыз,
Наўрызбай,
Наўрызбийке,
Наўрызгүл (Наурыз байрамында туўылған), Рамазан (Рамазан
айында тууылған). Сапар, Сапарғалий, Сапарнияз. Сапарымбет,
Сапаргүл, Сапархан
(Сапар айында тууылған),
Сәрсен,
Сәрсенбай, Сәрсенғалий, Сәрсенгүл (соршемби күни тууылған)
Танатар, Танбай, Тансулыу, Танжарбай «тан атып киятырғанда
туўылған), Боран, Боранбай, Борангүл, Боранбийке (боранлы
күни тууылған), Күнтолы, Күнсулыў, Нурмурат, Нуратдин,
Нурнияз, Нурымбет, Нурназар, Нурғглий, Нургүл, Нуржәҳән,
Нуржамал, Нурзада, Нурсулыў, Нурберген, Сәўле, Сәўлегүл
(күнниқ нуры, соўлеси түсип турған ўақытта туўылған), Света,
Светлана (свст, элсктр шырагы жана келип атырған уакытта
тууылған), Сайлаўбай, Сайлаў, Сайлаўбийке, Сайлаўгүл,
Сайлаўхан (сайлаў күни тууылған) ҳ.т.б.; г) тууылған орнына,
моканына байланыслы: Алғабас, Аралбай, Бухар, Бухарбай,
Дорьябай, Дэўкара, Едилбай, Едилбек, Жайлаўбай, Жайық,
Зайыр, Зайырбай, Мойнақбай, Орманбай, Ордабай, Отарбай,
Таўбай, Таўасар, Таўмурат, Ташкенбай, Тенизбай, Тогай.То
ғайбай, Төрткүлбай.Үргениш, Үргенишбай, Шымбай, Отаргүл,
Отарбийке х.т.б.; д) биринши көриьген норсеге байлг.ныслы:
Қылышбай,
Балтабай,
Балтанияз,
Балтагүл,
Найзабай,
Орақбай, Саўытбай. Ертедс норссте туўылған ўақытта қылыш,
балта, орақ, киндик кссиу мақсетиндс жумсалған. Найза, саўыт
сыяқлы қураллары да тэбияттан тыс қоҳорпи руўхлардын күшин
қайтарады деп ссаплап, адамлар оларды туўылган жсргс көрсстип илип қойган. Бул атлар сонғы уақытлары қылыштай,
балтадай, орақтай, найзадай еткир, ксскир, саўыттай бсккем
болсын дсгсн тилскти дс анлатады; с) а^а-ананын ссзимлсринс
байланыслы: Арзыў, Арзыўбай, Арзыўхан, Артық, Артықбай,
Артықгүл, Асқар, Асқарбай, Әзиз, Әзизхан, Әзийза, Жеткерген.
Жубандық, Жубаныш, Жубатқан, Зыят, Зыятбай, Зыяда,
Мақсет, Мурат (тилек), Нийетбай, Нияз, (сыйлық) Бахыт.
Өтеген, Сүйеў, Сүйиндик, Сағындық, Сүйиниш, Қуўандық,
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Қуўаныш. Тансық, Тилеў, Тилеўлес, Ықлас. Тынышлық,
Жақсылық, Шадлық, Айдай, Айша, Айым, Бахыт, Бийби,
Ғумша, Жипек, Жупар, Инабат, Интизар, Қымбат, Лала,
Мийрас, Набат, Перийзат, Үмит, Үмийда, Ханша, Ҳасыл,
Шийрин ҳ.т.б. ж) урыў-қоўимгс байланыслы: Әйтеке, Әреп,
(араб) Жәдик, Қоныратбай, Қытайбек, Қыятбай, Қыпшақбай,
Манғытбай, Мүйтенбай, Қанлыбек, Түркменбай, Қазақбай,
Хожабай ҳ.т.б.; з) туўысқанлық қатнасқа байланыслы: Жийен,
Ж ийенбай, Ағабек, Атабек. Бабанияз,
Енежан, Атабай,
Атанияз, Атажан, Атаназар қ.т.б.
И. Тилек атлары (дезидератив). Б ул топарғэ туўылған
нэресте ушын жалбарыныу, жалыныу. арбаў, дууа қылыў,
сыяқлы қэр қыйлы тилеклергс байланыслы атлар киреди. Олар
адамнын «сырлы дунья» менен тиккелей қатнасыўына исенимликтин, нэтийжесиндс пайда бслған.
II.
1. Тууылған балаға тилек: а) узақ жас, аманлығын
тилсу: Бектурсын, Жанузақ, Ж үзбай, Жүзмурат, Копжасар,
Көпжүрсин, Мыцбай, Мынжасар, Өмирбай, Өмирзақ, Өмирнияз. Турсын, Турсынбай, Турсынмурат, Узақ, Узақберғен, Узақбаи, Түменбай, (монғ. түмсн-он мьщ), Өлмесек, Өлмесхан,
Турсынай, Турсынгүл, қ.т.б.; б) байлық, бахыт, аброй, уллылық,
дарханшылық, табыс тилсў: Байболсын, Бақберген, Бахтыбай.
Бахыт, Бахтыгүл, Бахтыбийке, Еркин, Еркинбай, Султанбек,
Мырзабай, Беглербек, Әмир, Бахтыяр, Абат, Абадан, Абатбай,
Азатгүл, Азамат, Дархан, Дарханбай, Дәўлет, Дәўлетбай,
Дәўлетяр, Дәўлетбийке, Дәўлетнияз, (парсы тилинде ниязсыйлық, сауға), Ийманбай, (ийманы бай болсын дсген мэнидс)
Қойлыбай, Майлыбай, Қутлы, Қутыбай, Қутлымурат, Қут
лыбийке, Тойлыбай, Тоқбай, Ҳүрмет, Ҳүрметулла, Рысбай,
Рысназар, Рысгүл, Рысбийке, Рыслы, Салтанат, Тоғжан, Тоқсулыў, қ.т.б.; в) ср журек, батыр, бскксм, күшли, өткир
болыўына тилеклсслик: Алмас, Арыслан, Арысланбай, Батыр,
Баҳадыр, Бекполат, Ералы, Ербосын, Ерполат, Өткирбай,
Полатбай, Барыс, Тасполат, Тасмухаммед, Тастайбек, Ш ербай,
Шернияз, Ш ерназар, Шынполат, Шынтемир ҳ.т.б.; г) қызларға
сулыўлық тилеў: Ажар, Ажаргүл, Азала, Айгүл, Айдай,
Аймекен, Айна, Айнагүл, Айсулыў, Бийбажар, Бийбисулыў,
Гүлрәўшан, Гүлсәнем, Гүлшийрин, Нурсулыў, Сулыўбийке,
Сулыўхан, Гөззал, Алмагүл, Анарғул, Алтынай, Гүмисай,
Ш олпан, Гәўҳар, Зуҳра, Мерўерт, Ҳурзада, Перигүл, Ҳинжигүл, Рәўшан, Зийба ҳ.т.б.; д) минсз-қулық, пәклик тилеў:
Ақыл, Ақылбай, Ақылбек, Жайлыбай, Сақый, Дәли, Дәлибай,
Дәлихан, Дана, Данабай, Данагүл, Ерке, Еркебай, Еркежан,
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Жақсыгүл, Жупар, Назлыгүл, Ҳасыл, Ҳасылбийке, Меҳри,
Меҳрибан ҳ.т.б.
II. 2. Ырымға байланыслы баланьщ саламатлығын тилеў:
а) Еундай атлар норестенин суқ көзден, ҳәҳәрли әрўақларды
алдап-арбаў маҳсетинде ҳойылады: Табылды, Сатыпалды, Шалабай, Илекер, Ш алахан ҳ.т.б.; б) ҳәҳәрли эрўаҳларды алдап
арбаў ушын ата-аналардьщ тилеклсри, маселсн, ендигиси ул
болсын дегсн нийет пенсн: Улдәўлет, Улдай, Улбосын, Уғылай,
Уғылжан, Улжан, Улмекен, Улданай, Улхан, Ултуўған, Тойдыҳ
ҳ.т.б.; в) шанарақтағы корсстслср шстней бергсннсн кейин
келеси туўылған перзентинин аманлығын тилеп: Өлмесек,
Өлмесхан, Турсын, Турсынбай, Турсынмурат, Турсынгүл, Турсынбийке, Турсынхан, Турған, Турғанбай, Турғангүл, Турғанбийке, ҳ.т.б. г) шанарақтағы тууылган ул-қызлардын
жсткиликли бслыуына байланыслы: 'Гоқтарбай, Тоқтар, Тоқташ, Тоқтагүл, Генже, Генжебай, Генженазар, Генжемурат.
Генжегүл, Генжебийке қ.т.б.
III. Бағышлаў, арнау атлары (меморатив). Ҳэзирги уақытқа
шекем халықтын сана сезиминде сақланып кслген өтксндеги
түсиниклергс байланыслы атамалар қэм тарийх^а өз излерин
қалдырған белгили адамлардын атларын туўылған ғэрестеге
еетслик ретинде арнап қойыу.
III.
1. Тотем атлары. Тотем атларыньщ меншикли адам
атлары рстиндс қолланылыуы жудэ қурамалы мэселслердин
бири. Түркий халықларында тотемизмнин кслип шығыўы
урыулық дүзимнин паида болыўы мснен тығыз байланыслы.
Әийсмги халықлар х.эр қыйлы қайўанатларды, қусларды, өсимликлерди танбаларды қ.т.б. қубылысларды караматлы күш
ретинде танып, оларға қүрмет-иззет пснен қараған қэм соларға
сыйынатуғын болған. А. М. Золотарев Сибирь халықларынын
ишиндс 20 қэуимнин усындай жанлы-жаныуарларды, бслгилерди,
қубылысларды,
атап
айтқанда
айыўды,
бүркитти,
жолбарысты, барысты, ақ қуу, ғаз,( жылан, өгиз, танба қ.т.б.
тотем етип алғанлығын керсетсди . С. П. Нсстеров Орайлық
Азия халықларынын эййемги дэуирлерде зтқа, сайғаққа, койға,
қуланга, сыйырға, қоянга, бүркиткс, қасқырға, жолбарысқа,
суўынға, ғазға, кийиккс қүрмет пснсн қарағанлығын қэм
олардьщ сүуретлерин тасқа
ойып жазылғанлығын айтадь! .12
1
2

З о л о г а р с в А. М Пережигки ютечизма у народон Сибири. Л., 1934,
49-51 -бет.тер.
П с с г с р о в С. П. Конь ь ку.чыах гюркоязычных племен Цеитралыюй
А.ши в оноху сратневеконья. Новосибирск, 1990, 92-104-6

65
www.ziyouz.com kutubxonasi

Э. Бсгматов; «Түркий тиллсринде қасқырға байланыслы (Бури,
Бўрибой, Бўриой), тереккс байланыслы (Ўрмон, Ўрмоноли,
Чинорбой. Чинорой), сондай-ақ өсимликкс байланыслы (Евшанбой, Ентокбой) ҳ.т.б. болған тотсм атлар жүдо характсрли»1—
дсп көрсстсди. Т. X. Кусимова оййемги башқурт антропонимлсриндс тотсм атларға байланыслы тийкарғы көзгс түсстуғын
норсс айыў ҳом қасқырга (Айыўқа, Айыўхан, Айыукас, Акбуре,
Бурехан, Қашқар қ.т.б.) байланыслы атлар скснлигин атап
өтсдгг.
Минс усындай тотсм атлар қарақалпақша мсншикли адам
атларынын қурамында да гсзлсссди. Мосслсн, қайуанларға
байланыслы (Бөрибай, Бөрихан, Жылқыбай. Марал, Кийикбай
х.т.б.). Қарақалпақша Қоблан дсгсн ат оййсмги туркий тиллсриндс қаплан-жолбарыс*23 дсгсн монини ақлатса, ал тунғ\сманьчжур тнллсриндс Қоблан-айыў45дсгсн монидс қолланылады.
Сондай-ақ, терскликке байланыслы (Тоғай, Тогайбай, Орманбай, Жийдебай, Жыцғылбай, Қараман, Шынар, Шынаргүл
қ.т.б.), қусларға байланыслы Ғарғабай, Қоразбек, Қаршыға,
Қарлыгыш, Тоты) адам атлары жийи ушырасады.
III. 2. Аллаға, қудайға, тэнирге, пайғамбарға қом олардын
сахабаларынын атларына байланыслы, диний утымды үгитлсуши, сондай-ақ аспан денелерине сыйыныудьщ пайда болған
меншикли адам атлары: Алламберген, Қудайберген, Тәқирберген, Тэнир, Сүлайман, (эййсмги сврсй тилинде соломон-тыныш,
парахат, қозғалған), Ибрайым (оййемги сврсй тилиндс Авраамхалықтын, елдик оксси, атасы), Ысақ (оййсмги еврей тилиндс
Исак— күлди, күлгсн), Яқып (оййсмги сврей тилиндс) Иаков
«изинсн
жүриуши»,
қарақалпақша
Избасар
дсген
атқа
жақынырақ кслсди); Юсип (оййсмги еврсй тилиндс Иосиф
«көбсйсин, көп болсын, қарақалпақша Көбсй, Көбсйсин деген
атқа жақын); Муўса (оййсмги еврей тилиндсги Моиссй—суўдан
шығарып алынған бала). А. Гафуров бул атты «мсссу» дсгсн
сөзден алынып, «бала» дсген мэнини билдирсди дсп шамалайды.',
Исмайыл
(оййсмғи
сврсй
тилиндс—алла сснин
қыйналғанындЕ>[ сситти); Даўыт
(оййсмги сврсй тилинде
«

1
2
3
4
5

1н‘ гм;1го» Э . Атромоиимика уабскского я.гыка. АКД. 1'ашкС1н, 1965, 8-6
К у с и ч о и а Г. X. Дрсшюбашкирские аитроиоиичм. АКД. Уфа 1975, 9-6
Дреннепоркский с.юиарь. Д., 1969 421-6
Сранмигс.тьш>|й С-тонарь гунгусо-чаиьчжурских яаыкон. I, I Д .. 1975, 402-6
Г а ф у р о н А. Нчя и история. ()б ичемах арабон. иерсои. таажикон и
поркон М., 1987, 169-6.
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сүйикли, сүйгсн, ашық болған;; Ийса (оййемги сврей тилиндс—
алла сыйлығы, алла қутқарады, алланьщ қайырқомлыгы);1
, Мухаммед
(пайғамбар аты, арабша-мақтаулы);
Әбубәкир
(шэрияр аты, Бэкир—арабша изсртлеуши); Омар (шэрияр аты,
арабаш-өмирлик): Әлий (шэрияр аты, арабша-бийик жоқары);
Айша (Мухаммсд пьйғамбардын ен сүйикли қаялы); Қатийша
(Мухаммед пайғамбардын ен биринши қаялы, арабша мэниси
«шала тууылған қыз»; Фатийма
(арабша-смшек сүтинсн
шыққан, ср жстксн қыз).
III. 3. Тарийхый искерлердин атдарына байланыслы: Айдос
(XIX эсирдин басында халық азатлығы ушын Хипуа ханына
қарсы көтсрилис жасаған 1827-жылы Хийуа хсны тэрспг нсн
өлтирилгсн карақалпактын бийи); Алпамыс, Қоблан, 111әрияр
(қарақалпақ дэстанларығын бас қақарманлс.ры, батырлары);
Әжинияз (шайыр Әжинияз Қэсыбай улы), Бердақ (шайыр
Бсрдақ Ғарғабай улы); Әлийшер (уллы өзбск шайыры Әлийшср
Науайы); Ерназар (Хийуа ханына қарсы халық азатлығы ушын
гүрссксн қарақалпақ бкйи, 1856-жылы Хийуа ханы тэрспинсн
өлтирилди) қ т.б.

1

Ллам аглармпа гусииик бсриулс мына кигамган пайлалаплмқ: Ьиблим, Кпиги
СНМ1ПСМИОГО писамия Встхого и Нопого Загчча. М . 19У4.
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ҚЫСҚАША ЖУУМАҚЛАР
Ҳ.ъирги қарақалпақ тилиндеги мсншикли адам атларын
лексикалық қурамы жағынан қор қыйлы тиллик қатламларға
ажыратып диахрониялық ҳәм синхрониялық жақтан таллау,
олардын морфологиялық ҳом лсксика-семангикалық өзгешеликлерин жон-жақлама изертаеў үлкен оқмийстке ийс. Меншикли
адам атларыныц усындай тил өзгешеликлсрин үйрениу нотийжссиндс төмсндеги жуўмақларға келиугс болады:
1. Қарақалпақша меншикли адам атлары бойынша жыйналған
матсриаллар қом солар тийкарында алып барылған илимий
изсртлеўлер келсшскте тил тарийхын, халықтын өтксндеги
үрп одстин, достүрин, модениятын үйрсниўдин тийкарғы дсрсги
болып хызмет етеди.
2. Мсншикли адам атларынын лексикалық қурамы шығысы
бойынша бир нешше тиллик қатламларға бөлинсди: I) оййемги
түркий қатламлар; 2) түркий қом монғол тиллсрине ортақ
қатламлар, 3) басқа тиллсрдсн кслип киргсн (арабша, парсыша,
орысша) қатламлар.
Қарақалпақша мсншикли адам атлары лексикалық қурамы
жағынан қозирги одебий тилдс қолланылып жүрген сөзлсрдсн
өзинс тон айырым өзгсшелик бслгилсри менен парықланады.
Атап айтқанда, қозирги одсбий тилдс қолланылмайтуғын
оййемғи түркий тилинин лексикалық қатламлары қарақалпақша
адам атларынын қурамында елегс шсксм сақланған: Ораз,
Тархан, Қаған, Будын, Амрақ, Байат қ.т.б. Түркий қом монғол
тиллсрине ортақ сөзлсрден жасалған меншикли адам атларынын
қурамында оййсмги алтай тиллсрине ортақ лексикалық қатламлар бар. Ҳоттски айырым туўысқанлық тсрминлсрдин қом
гсйпара антропокомпонснтлсрдин бизин эрамызға шскемги 30005000 жыл бурын өмир сүргсн шумср, элам, ссмит тиллсри
мснсн дс жақынласатугынлығы байқалады.
Араб-парсы тиллсринсн өзлссксн адам атлары қарақалпақ
одсбий тилинин сөзлик қурамындағы қолланылыу өрисинс қарай
еки топарға бөлинсди: I) қарақалпақ аўызски сөйлеу тилиндс
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өнимли қолланылып жургсн сөзлерден жасалған меншикли адам
атлары: 2 ) қарақалпақ ауызеки сөйлеў тилинде қолланылмайтуғын сөзлерден жасалған меншикли адам атлары.
Орыс гилинен ҳәм орыс тили арқалы басқа тиллерден кирген
адам атлары тилимизде көп емес. Сонғы ўақытларда бундай
атларды қойыў дәстүри ескирип, олардьгц орнына жана заманға
саи миллий атлар көплеп қоиыла баслады.
3. Мурфологиялық қурамы бойынша қарақалпақша мсншикли
адам атлары жай ҳәм ҳоспа болып келеди. Жай меншикли
адам атлары түбир ҳәм дөренди болып екиге бөлинеди. Адам
атларынын жасалыўында, тийкарынан алғандэ,атлыҳ,кслбстлик,
санлыҳ,роуиш, фейил, айырым алмасыҳ ҳом модаль сөзлер, сөз
жасаўшы ҳэм сөз өзгертиўши қосымталар ҳатнасады.
Меншикли адам атларыныц морфс логиялыҳ ҳурылысында
ҳэзирги эдебий тилдиц қурылысы менен салыстырғанда гейпара
өзгешеликлер көринеди, (Мэселен, -м ы с//-м ис,-кей, л ан //-л ен
сыяқлы грамматикалыҳ формалар ҳэм т.б.).
Қарақалпақ тилинде айырым мсншикли адам атлары
ҳысҳарып оларды айтыўды жсциллестириу маҳсетиндс айырым
сеслер, морфемалар, буўынлар түсип қалады ҳом гсйпара
компонснтлер сөз басында ямаса соцында айтылмай ҳалады.
Субьектив баҳа формалы сөзлерден меншикли адам атлары еки
усылда жасалады: 1) Аффиксация усылы; 2) Эмоционал характердеги сөзлердин ҳосылыу усылы.
Қоспа меншикли адам атлары ҳэр ҳыйлы сөз шаҳапларыныц
өз-ара биригиўи арҳалы жасалады: 1) Атлыҳ ҳәм ҳәр қыйлы
сөз шаҳаплары; 2) Қелбетлик ҳэм ҳэр ҳыйлы сөз шаҳаплары;
3) Санлыҳ ҳэм ҳор ҳыйлы сөз шаҳаплары; 4) Рэўиш ҳэм ҳор
ҳыйлы сөз шаҳаплары; 5) Фсйил ҳэм ҳэр ҳыйлы сөз
шаҳаплары.
4. Тарийхыи-этнографиялыҳ жаҳтан ҳараҳалпаҳша меншикли
адам атларына ата-ананыц тәбияттан тыс күдиретли күшлерге
сыиыныушылығы, усыған байланыслы бслгили бир ырымға
байланыслы ат ҳойыў жағдайлары көплсп гезлсседи. Сондай-аҳ
тэбияттағы ҳәр ҳыйлы ҳэдийселсрге, ҳубылысларға, баланыц
туўылыў жағдайына, түринс, ўаҳтына, белгили бир сэнеге,
санына ҳ.т.б. байланыслы ҳойылған дэстүрий атлар көп ушырасады.
Усыған байланыслы меншикли адам атлары лсксика-ссмантикалыҳ жаҳтан үш топарға бөлинсди:
I) тэриплеў атлары (дескриптив); 2) тилек атлары (дсзидератив); 3) бағышлаў, арнау атлары (мсморатив).
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Бул жумыста қарақалпақша меншикли адам атларынын
қурамы қэм қурылысы лингвистикалық жақтан биринши рст
үйренилип отыр. Сонлықтан қарақалпақ антропонимикасында
еле изертлеўди талап ететуғын моселелер көп. Моселен,
меншикли адам атларынын диалсктлик өзгсшсликлери, синоним,
омоним атлар, гибрид (аралас) атлар, атлардыц синтаксислик
өзгешеликлери қәм т.б. келешектс изертлениўин күтип турған
моселслер болып табылады.

N
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