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КИРИСИУ
Ҳәзирги қарақалпақ әдебий тилиниқ лексикасык үйрениўден
алдын, онын, илимий жақтан усы күнге шекем қандай^ дәрежеде
изертленгенлигине нәзер салыў, бул тараўда исленген'жумысларға қысқаша тәрийиплеме бериў талап етиледи. Өйткени оқыўшы
да, изертлеўши де бул арқалы қарақалпақ тили лексикологиясыНЫН ҳәзирги раўажланыў жағдайлары туўралы пүтин бир түсиник алады, онын әҳмийетли машқалалары бойынша дөретиўшилик ойлар сүриў мүмкиншилигине ийе болады. Мине усы көз қарастан биз төменде ҳәзирги қарақалпақ әдебий тили лексикасынын үйренилиў ҳәм изертлениў тарийхына қысқаша сыпатлама
бериўди мақул көрип атырмыз.
Тил билими анаў я мынаў халықтын ҳәм тилдин тарийхында
оньщ жәмийеттеги социаллық жағдайы әҳмийетли дереклердин
бири болады деп үйретеди. Миллетлер ҳәм олардьщ тиллеринин
раўажланыўы жәмийеттиц ҳақыйқый талапларынан келип шығады. Қарақалпақ тили ҳәм оныц лексикасы тарийхый дәўирлер
даўамында жәмийетлик раўажланыўдыц жағдайына қарай жетилисип, миллет тили, әдебий тил дәрежесине келип жетти.
Сол дәўирлердиц барысында ҳәзирги заман қарақалпақ әдебий
тили сөзлик қурамы, грамматикалық қурылысы, услублық байлықларь: жағынан жетилискен тиллердиц қатарынан орын алды.
Бул онын жәмийетлик хызметинин белгнлн дәрежеде кецейиўине
байланыслы иске асқан еди.
Қарақалпақ тили миллий тил сыпатында тек соцғы дәўирде
ғана толық мәниде ызертлене баслады. Октябрьге шекемги дәўирде, проф Н. А. Баскаковтын сөзи менен айтқанда, ол түрк группасындағы тиллердиц пшнндеги ец аз изертленген тиллерден еди.'
Қарақалпақ тилиниц копшилик мәселелерин, соныц ишинде
лексикалық машқалаларын илимий көз қараста изертлеў тек сон1ғы ўақытта ғана қолға алынды. Дурыс, Октябрьге шекемги әде
биятлардын бири болған венгерли илимпаз Г. Вамберидиц «Чагатай тили бойынша очерклер»2 атлы мийнетинде қарақалпақ тилинен гейпара сөзлер алынып, қазақ, өзбек тиллери менен транскрипциялық жобада салыстырылып көрсетиледи. Олар да фонеГ Н. А. Б а с к а к о в, Қаракалпакский язык, II, фонетика и морфология,
часть I, М.. 1952, 9-беч.
2 Н. А. Б а с к а к о в. Қраткая грамматнка каракалпакского языка, Турткуль, 1931, 7-бет.
3
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гикалык ҳәм мәниси жағынан бираз иемшиликлер менен берилғен. Мәселен, қақпаш сөзи
как р!з
түринде қақ ет деп түсинцириледи. Ал онын тилимиздеги мәниси болса пүткиллен басқаша.
Онық үстнне Г. Вамбери тәрепинен келтирнлген 7-8 сөз арқалы
қарақалпақ тнлинин лексикасы бонынша пүтин бир жуўмақлы
илимий пикирдин басын қураў мүмкин емес. Өйткени тилдин сөз
лик қурамы ҳаққындағы жуўмақ лексикологиялық көз қарастан
ҳәр тәреплеме хәм терец алып қарағаида ғана дөрен алады.
Солай етип, қарақалпақ тилинин лекспкасы кейпнгн доўирде
ҳақыйқат илимий изертлеўлердин объекти болған жоқ ҳәм' ол
туўралы түркологиялық әдебиятта айырым салмақлы мийнетлерди көре алмаймыз, кейин тнл сабақлықларында қарақалпақ тилиниқ лекснкасы бойынша гейпара мағлыўматлар бериле баслады. Мәселен, Н. А. Баскаков өзинин «Қарақалпақ тилиннн қысқаша
Грамматикасы» атлы мийнетинде қарақалпақ тилинин фонетикасы. грамматнкасы бойынша мағлыўматлар бериў менсн бнр қатарда оныц лексикасы ҳаққында сөз етсдп. онда араб ҳәм парсы
тиллериыиц элементлери көзге түсетуғынлығын белгилейдн.
Бул тил сабақлығы қарақалпақ тилинин бириншн грамматикасы сыпатында илнмий ҳәм әмелий жақтан үлкен әҳмпйеткс- ийе
болды. Сонлықтан атақлы түркологлардын бири профессор С.
Е. Малов бул жумыстыц илимий әҳмийети оғада үлкен деп баҳатаған еди.1 Соцғы ўақытлары лексикологиянын айырым мәселепери көлемли мақалалар, кандидатлық изертлеўлер, монографняоық мнйнетлер түринде илимий көз қарастан қаралып, олар қарақалпақ лингвистикасына қосылған үлкен үлес. ретинде танылып
отыр. Мәселен, Д. С. Насыров ҳәм Ҳ. Ҳамидовтын, Октябрьге шекемги қарақалпақ жазыўыныц естеликлери,2 Н. А. Баскаковтын
«Қарақалпақ тили лексикасынын қурамы ҳәм сөз қурылысы»,3
Р. Есемуратованыц «Октябрь ҳәм қарақалпақ
лексикасы»,4
Е. Бердимуратовтыц «Ҳәзирги заман қарақалпақ тнлинин лексикалогиясы», «Әдебий тилднн функцнональлық стильлеринин раўажланыўы менен қарақалпақ лексикасынын раўажланыўы»'’ ҳәм
тағы басқалар усындай мийнетлерден есапланады.
«Октябрьге шекемги қарақалпақ жазыўынын естеликлери» атлы мийнетте Октябрьге шскемги дәўирдеги қарақалпақ ж аш ў
естеликлери соз етиледн. Сол естеликлердин фонетикалық ҳәм
’. Қарацыз: С. Е. Малов Қаракалпакский язык и его нзучение, сб. «-Каракалпакия», т. П, Л , 1934, 201-бет.
2. Д. С. Н а с ы р о в. Ҳ. Ҳачидов. Памятпики дореиолюциониой каракал.
накской письмеииости «Веетник Каракалпакского филиала
АН УзСС», 19В1
Л'! 4.
3. Н. А. Б а с к а к о в. Состав лексики каракалпакского чзыка и струкгура
с.юва, сб. «Нсследования по сравнительной грамматике тюркскнх языкоч».
IV, лексика, М., 1962.
4. Р. Е с е м у р а т о в а. Октябрь ҳәм ҳарақалпак лексикасы, Нөкис 1967.
1 Е. Б е р д и м у р а т о в. Ҳззирги заман қарақалпақ тилиннц лексиколо
гнясы. Нөкис, 1968. Әдебий тилдин функциоиальлық стиллерннин раўажла
ныўы менен қарақалпақ лексикасынын раўажланыўы», Нөкис, 1973.
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грамматикалық айрықшалықлары менен бир қатарда лексикалық
айрықшалықлары туўралы аз да болса бирли-ярым бахалы анықлаулар келтприледи. Мәселен, оларда қарақалпақ халқынын ҳәр
қандай .хожалық хәм мәдений турмысын өз ишине алатуғын лексикалық элементлердин бар екенлиги көрсетилген: кийиз, үй, чанарақ, шалы, ғәлле, бугдай, арпа, зығыр, дениз, кеме, балық,
гүйе, өкүз, йылқы, туғур, қубағаз, аталық, кәтқуда, аллах, панғамбар, хақ, т. б. Сонық менен бирге бул естеликлердин лексякасында орыс тнли арқалы басқа тиллерден аўысқан сөзлер менен
терминлерднн. орын алатуғынлығы да анықланған. Мысалы: полкәукик (полковник). болус (волостой), кәнфид (конфеты), нуйабр (ноябрь) т. б.
«Қарақалпак тили лексикасынын қурамы ҳәм сөз қурылысы»
атлы жумыста сөзлик қурамға тарийхый көз-қараста сыпатлама
бериледи. Онда түпкиликли сөзлер менен бир қатарда басқа тиллерден аўысқан бирликлердин бар екенлиги, олардын аўысыўындағы тарийхый жағдайлар туўралы баҳалы мағлыўматлар бар.
Н. А. Баскаков түркий тиллери лексикасынын ески қатламы
көп санлы түркий ҳәм монгол тиллери ушын ортақ лексикалық
қатлам екенлигин көрсетеди. Олардық монголша ҳәм қарақалпақша түрлери салыстырылады да, мәнилери орысша сықарлары менен түсикдириледи.
Жумыста ҳәзирги заман қарақалпақ тилиниц лексикасында
қытай ҳәм иран тиллери элементлериниқ орын алатуғынлығы,
олардьщ да түркий тиллерине сөз аўысыўдын дәслепки дәўирлеринде келип киргенлиги көрсетиледи.
Усынық менен бирге араб ҳәм парсы тнллеринен аўысқан сөзлерди мәкнлнк хызметлик көз қарастан қарап, оларды тематикалық жобада алты топарға ажыратады: диний мәниге ийе сөзлер,
илимий терминология ҳәм абстракт түсиниклер, жәмийетлик-сиясий терминология, өндирислик—экономикалық терминология, күнделикли турмыс лексикасы ҳәм абстракт грамматикалық мәниге
ийе сөзлер.
Жумыстын белгили бир бөлими қарақалпақ тилине орыс тилинен ҳәм орыс тили арқалы аўысқан интернационаллық лексикаға арналады. Автор орыс ҳәм интернационаллық сыпатламадағы сөзлердин басым көпшилиги сонғы дәўирде аўысқанлығын
дәл мысаллар тийкарында жүдә дурыс көрсетеди.
Қарақалпақ әдебий тилинин өсип баратырған талаплары тилдиц лексикалық қурамы бойынша илимий ҳәм әмелий жақтан үлкен әҳмийетке ийе машқалаларды терецирек үйрениў зәрүрлигин
туўдырды. Р. Есемуратованыц «Октябрь ҳәм қарақалпақ лексикасы» атлы монографиялық мийнети усындан әҳмийетли мәселени илимий көз-қарастан тәриплеўге арналған.
Жумыста қарақалпақ тилиннц сөзлик қурамынын сонгы дәўирдеги раўажланыў машқалалары сөз егиледи. Автор онда қарақалпақ тилинин сөзлик қурамьтна соцғы дәўирде түрли себеплерге байланыслы орыс тилинен ҳәм орыс тили арқалы басқа
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тиллерден көп ғана жана сөзлер ҳәм терминлердин лексикалық
бирликлердин аўысқанлығын атап көрсетеди. Орыс тили арқалы
сөз аўысыў қубылысын төрт дәўирге бөлип, онын қандай сөзлер
менен терминлер екенлиги туўралы сөз жүритеди.
. «Ҳәзирги заман қарақалпақ тилинин лексикологиясы» атлы
монографиялық нзертлеўде қарақалпақ тили лексикасынын семасиологиялық айырықшалықлары, лексикалық қурамы илимий
көзқарастан 'анализ етиледи. Лексикалық қурам тарийхый шығысы, қолланылыў өриси, қоллаиылыў дәрежеси, услублық. өзгешелиқлери бойынша дәл материаллар типкарында баҳаланады. Соныц менен бирге бунда ҳәзирги заман қарақалпақ әдебий тилиндеги.. фразеологиялық сөз дизбеклери туўралы да сөз етиледи, фидблогиялық сөзликлерге сыпатлама бериледи.
.. Қарақалпақ тили.халық турмысына байланыслы ҳәр тәреплем'е. раўажланды, онын жәминетлик хызмети кецейди. Тилдин жәмийетлик хызметинин кенейиўи, сәйкес функционаллық услублардыд раўажланыўына кец мүмкпншиликлер жаратып берди. «Әдебий тилдиц функционаллық стнльлериниц раўажланыўы менен
қарақалпақ лексикасыныц раўажланыўы» атлы монографиялық
мнйнет усы машқалаларды нлнмнй көзқарастан нзертлеўге қаратылған. Жумыста әдебий тплднн функцноналлық услубларынын
пайда болыўы, қәлиплсснўи ҳаққындағы мәселелер ҳәр тәреплеме анализ етилиўи менен қатар олардын қарақалпақ лекспкасыныд болыўына себепши тийкарғы дереклер екенлиги илимий жақтан баҳаланады. Публинистикалық, көркем әдебият, илимий-терминологиялық, өндирислнк-техникалық, рәсмин ис қағазларына
байланыслы лексикалық-услублық қатламларға сыпатлама бериледи, синохрониялық бағдарда олардыц раўажланыў жоллары
тәрийпленеди.
Сонғы дәўирде диалехтологиялық изертлеўлер түрли дкалектлер' менен говорлардын тийкарында кеннен өрис алды. Нәтнйжеде
көп ғана монографиялық мийнетлер жарық көрди. Оларда аўызеки сөйлеў тилиндеги диалектлик сөз топарлары бойынша плимий
жуўмақлар исленди.
. Қарақа’лпақ тил билими тараўында лексикографиялық жумыслар да исленди. Соныц нәтийжесинде көп ғана сөзликлер жарыққа шықты.
Булардын барлығы да қарақалпақ лексикологиясыньщ илимий
ҳәм әмелий мәселелерине тиккелей қатнаслы мийнетлерден ибарат. Бул жумыслар қарақалпақ әдебий тилинин лексикасын изертлеў, сондай-ақ лексикология курсын жоқарғы оқыў орынларында
үйрениў исинде тийкарғы оқыў қураллары хызметин атқарады.

Лексикология пзни ҳзм онын ўазыйпалары
... Тил билиминиц ен баслы тараўларынын бири—лекеикология.

р.л тилдин сөзлик қурамы ҳәм онын раўажланыў нызамларын үйретеди. 'Сөзлик қурамДы дйахрониялық ҳәм синхрониялық
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бағ-

дарда қарастырады, изертлейди. Усы көз-қарастан лексикологм
тараўында еки объектти ҳәм еки бөлимди көриўге болады. Олар
дан бири тилдин, сөзлик системасын ҳәзирги жағдайдағы раўажланыў дәрежесинен үйретее, екинши сөзлик қурамда тарийхый
жақтан тексерип, оған сол тилди дөретиўши халықтьщ тарийхь;
менен тиккелей байланыста баҳа береди, сөзге тарийхый тәрийплеме жасайды. Усыған байланыслы лексикология илиминде бирбирине беккем байланыслы еки бөлимди ажыратамыз. Оларды
ҳәзирги лексикология ҳәм тарийхый лексикология деп атаймыз.
Қарақалпаҳ тилинин. сөзлик ҳурамына лексика ҳәм лексикс
логия деген терминлер тил илиминиқ раўажланыўына байланыслы сонғы ўақытта орыс тили арқалы келип кирдн.
'
Лексика гректиц
1ехП<оз
деген сөзинен келип шыққан.
Бизинше сөзлик деген мәни ацлатады. Ҳәр қандай тилде қолланылып киятырған сөзлер сөзликти, яғный сөзлик қурамды қурайды. Олай болса сөзлик дегенде биз сөзлик қурамды, яғный тилдиқ сөзлик байлығын түсинеди екенбиз. Ал лексикология болса
сол сөзлик қурамды ҳәзирги раўажланыў дәрежесинен ҳәм тарийхый көзқарастан изертлейтуғын тил ҳаққындағы илимнин бир та
рауынан ибарат. Лексикология термини де гректиқ 1ех1коз ҳәм
1о§оз
деген еки сезннен жасалып, сөзлик қурам ҳаққындағы
илим дегенди ацлатады ( 1ех1коз —сөзлик,
1о§оз —илим).
Солай етип, лексикология—тилдиц сөзлик қурамы ҳаққындағы илқм. Оныц изертлейтуғын ец кишкене ҳәм тийкарғьт бирлиги
сөз. Бирақ лексикология тек жеке сөзлерди ғана емес, оны сөзлик
қурамныц ишинде қарап, сөзлер нсыйнағын белгнли бир нызамлылық тийкарында пайда болып, раўажланатуғын категория, пүгин бир система сыпатында баҳалайды ҳәм үйретеди.
Олай болатуғын болса, лексикология тилдиц сөзлик системасы ҳәм оныц раўажланыў нызамларын изертлейтуғын илим тараўы екен.
Сөз тил илиминин басқа тараўларында да сөз етиледи. Мәселен, морфологияда да сөз үйрениледи. Бирақ сөзге морфология
тараўында дүзилиси, формасы, грамматикалық қәсийети жағынан баҳа бериледи. Айтанық, адамлар деген сөз морфология нәзеринен түбир (адам) ҳәм көплик қосымтасынан (лар) турады.
Мәниси ҳәм формасы бойьшша атлық категориясына тийисли,
затты ақлатады, дәл заттын атамасы, атаў сеплигинде ҳәм т. б.
Ал лексикология тараўында болса, бул сөз сөзлик қурамныц бир
элементи, туўра ҳәм аўыспалы мәнилеринде қолланыла алады,
синонимлик сықарларына ийе, түпкиликли лексикалық бирликтен
ибарат, күнделикли қолланылыў барысында белгили бир жағдайларда түрлише услублық та айрықшалықларға ийе болып келиўи мүмкин, т. б.
Бундай байланыс ҳәм айырықшалықлар тил илиминин басқа
.тараўларына да тийисли. Бул тараўлар, әлбетте өзлериниқ алдыларьша қойылған талапларға сәйкес сөзди белгили бир тәрепинен
алып изертлейди.
.
. 7
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Солай да лексикология ҳаққында сөз еткенимизде, сөзди өзинид изертлеў объекти етип алат}'ғын тил илнминин басқа да тараўлары арасындағы байланыс дыққат орайымызда турыўы лазым. Әсиресе сөздин тәбиятын толығырақ түсиниүге себепши болатуғын семасиология, этпмология, сондай-ақ лексикография ҳәм
услубияттыц өз-ара байланыслары тилдин сөзлик қурамын ҳәр
тәреплеме уйрениўде белгилп әҳмийетке ийе.
Сөзлик қурамды үйрениўде биз, әлбетте, лекснкалық элементлерди түрли жобада сөз етемиз. Анаў я мынаў сөзге онын мәнисине, сөзлпк системадағы орнына, тарийхый шығысы жағынан
қайсы қатламға тийисли екенлигине, қолланылыў өрнсине, қолланылыў дәрежесине, услублық өзгешелигине қарай баҳа беремиз.
Демек, лексикология курсы сөзлик қурамды үйрениўде мине
усы жоқарыда аталған ўазыйпаларды ҳәр тәреилеме иске асырыўды нәзерде тутады, яғный ол сөзлик қурамды путин бир система сыпатында қарап, оны семасиологиялық айрықшалықлары,
қурамы, тарийхый шығысы, қолланыў өриеи, услублық өзгешеликлери, қолланыў дәрежеси жағынан баҳалайды ҳәм үйретеди.
Сонын менен бирге, бул тараўда тилде таяр түринде ушырасатуғын фразеологиялық сөз дизбеклери де түрли жобаларда сөз
етиледи, оларға тән қәсийетлерге сыпатлама бериледи. Бул мәселе лексикологиянық ажыралмас бир тараўы болған фразеология бөлиминде қаралады. Фразеологиялық сөз дизбеклери тилде
турақлы сөз дизбеги түринде ушырасатуғын лексикалық бирликлер сыпатында мәниси, семантикалық биригиўшилиги, лексикалық
қурамы, қурылысы, тарийхый шығысы, экспрессивлик-услублық
айрықшалықлары көз-қарасынан үйрениледи. Өйткени қарақалпақ тилиниц сөзлик системасында фразеологиялық сөз днзбеклери
өзгеше сыпаттағы сөзлик қатламды қурайды ҳәм кунделикли тил
арқалы пикир алысыў жағдайында жеке лексикалық бирликлер
сыяқлы қолланылыў мүмкаашиликлерине ийе. Мәселен, пьииақ,

арқасы, қамырдан қыл суўырғандай, қулақ түриў, өкшв көтериў,
жыс тоғай, тастай қарақғы усаған турақлы сөз дизбеклери сөзлик қурамды жеке лексикалық бирликлер сыяқлы өз орнына ийе
ҳәм мәнилик жақтан бир сөз орнында қолланыла алады.
Лексикология курсы тил илиминин лексикография тараўы
менен де тиккелей байланыста. Сонлықтан қарақалпақ лексикографиясы тараўындағы жетискенликлерге лексикалық машқалалар қатарында сыпатлама бериў ҳәзирги қарақалпақ әдебий тилин тереқирек ҳәм ҳәр тәреплеме уйрениў исин әдеўир жениллестиреди. Усы көз-қарасган лексикологиялық курсты лексикографиялық сыпатламалар менен ушластырыў мақсетке муўапық келетуғыны сөзсиз.
Лексикология курсында, усылай етип, сөзлик қурамды ҳәр тәреплеме анализлеў қарақалпақ әдебий тилинин раўажланыў нызамларын теориялық көз-қарастан үйрениў ушын да, тилдин кец
мүмкиншиликлерннен әдебий тилдин нормаларына сәйкес дурыс
ҳәм шебер пайдаланыў ушын да үлкен әҳмийетке ийе.
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Қарақалпақ әдебий тилиниц сөзлик қурамын мине усы жобзларда үйрениў арқалы онын ҳәзирги дәўирде айта қаларлық дәрежеде раўажланғанлығын көремиз.
ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИНИН СӨЗЛИҚ СИСТЕМАСЫНДА С€'3
ҲӘМ ОНЬЩ МӘНИЛЕРИ ҲАҚҚЫНДА
Сөз қарақалпақ тилиниц тийкарты бирлиги сыпатында
Қайсы тилди алып қарасан да, онда тийкарғы тулға сыпатында ен алды менен нәзеринди сөз аўдарады- Өйткени жәмийетте
адамлардын бир-бири менен тил арқалы пикир алысыў, қатнасыў
дурысында сөзлердин жәрдеми менен ғана иске аса алады. Сәзлерден гәп қуралады, адам өз ойын, пикирин екинши биреўге сөзлер арқалы жеткереди. Сөз тилдин коммуникативлик хызмет атқарыўындағы тийкарғы қурал болыўынын өзи-ақ тилде онын бирлик екенлигин дәлийиллейяи. Усы көз-қарастан тилде сөздин орны туўралы белгили орыс илимпазы Р. А. Будаговтык мына пикирин толығы менен қуўатлаўға болады: «Сөз—бул ен тийкарғы
категория. Тил ҳаққында ойласақ, әдетте ец алды менен сөзлер
туўралы ой жуўыртамыз. Өйткени тил сөзлерден турады, сөзлерге бөлияеди, сөзлердин бир-бири менен қарым-қатнасы, байланысы проиесинде иске асады. Тил ҳаққындағы илим сөз бенен қатар түрли тнл категорияларын ҳәм тил қубылысларын үйреткени
менен, онда ен баслы «тәбийий» категория ретинде сөз турады».1
Дурысында да сөз—тилде усындай әҳмийети уллы тийкарғы
категория. Тил ҳаққындағы қайсы машқаланы изертлемекши болсан да. оны сөз бенен бирге, сөздин тийкарында, сөз бенен тиккелей байланыста қараў керек.
Ҳәп қандай сөз бизди қоршаған объектив шынлықтын тилими?.де-/ дәл сәўлееи болып есапланады. Биз қандай да бир нәрсе туўралы ойлайтуғын болсақ, ямаса бир затты түсинип қабыл
ететуғын болсақ, онда ол туўралы тилдиц материаллық қабығы
(оболочкасы) арқалы ғана ойлап, сол затты тек сөз түринде түсинип қабыл етемиз. Мәселен, мәкке, пахта, китап, қағаз, усаған
дүньядағы затлар туўралы ойлағанымызда ен алды менен бизин,
санамызға сол затлардьщ сөз түриндеги түсиниклери, яғный ен
тийкарғы белгилер жыйнағы келип туседи. Ал сөз болса усы затлар ҳаққындағы түсиниклердин тилимиздеги сәўлелениўи, атамасы болып есапланады. Ҳәр қандай түсиник тек сөз түринде ғана
өмир сүре алады. Бул туўралы профессор Д. М. Галкина-Федорук
былай деп жазады: «Түсиник—шынлықтық ойлаўдағы жуўмақланған улыўма сәўлеси. Ҳәр қандай тусиник сөз ямаса сөз дизбеГ Р. А. Будагов. Введение а чауку о языке, М., 1958, 5-бет„
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гинде өз көринисине ийе болады, танылады. Сөзсиз түсиник өмир
сүре алмайды».1
Түсиник пенен сөз арасында оғада тығыз бирлик бар, олар
екеўин бир-бирннен ажыратып таслаўға болмайды. Сонын, менен
бирге, оларды бирдей деп қараўға да болмайды. Өйткени сөз тилдиқ бирлиги болса, түсиник ойлаўдық (мышление) бирлигин қурайды. Сөз бенен түсиник бир-бирисиз жасай алмайды ҳәмолардьщ бири екиншисин дөретеди екен деп ойлаў надурыс болады.
Бул туўралы Л. 0 . Резниковтын мына пикири оғада дурыс айтылған: «Түсйник сөзден бурын дөрейди, сөзден бурын-ақ өмир
сүреди, өз көриниси ушын сөзде тек сыртқы формасына ийе болады деў надурыс, әлбегте. Сондай-ақ сөз түсиниктен бурын дөрейди, түсиникти сөз дөретеди деп тастынықлаў да надурыс».2
■ Ҳәзирги заман қарақалпақ тнлинде сөз бенен түсиник арасында мине1усындай байланыс ҳәм бирлик бар.
Түсиник адамлардын жәмийетлик турмысында пайда болып
ҳәм ■раўажланып •отырады, адамлардық объектив шынлықты таныўынық кем-ке.м тереқлесиўи ҳәм раўажланыўы менен ол да
раўажланып отырады. Бул нәрсе әлбетте, тилден тысқары емее,
тил менен бирге, тилдин, тийкарында ғана болады.
" • Анаў я мыкаў түсиникти билдиретуғын сөзде сол түсиник би•реў ғана болады. Биз дәрья десек, бнзиқ сол зат ҳаққындағы түаинигимиз биреў ғана екенлиги белгили- Сөз болса тек жалғыз
бир мәнини ақлатыў менен шекленбейди. Мәселен дәрья сөзи бир
неше кенейген мәнилерде қолланыла бериўи м«үмкин: дәрья—жап,
■салма, тенизлерден айырықша белгилери арқалы айырылатуғын
суў ағатуғын дәрья, кеўлин. дәрья дегенде кец, тасқын, көтеринки деген мәнилерде т. б
Ал енди усы сөздин бир неше мәнилерде қолланыла алыў
уқыплылығы ол сөздиқ белгили бир контекстлерде бир неше сәйкес түсиниклерди анлататуғынлығын да көрсетеди.
Сөздиқ бундай сөз мәниси түринде иске асатуғын бир нешс
түсиниклердиқ материальлық қабығы (оболочкасы) хызметин атқарыўға уқыплылығы семасиологиялық нызамлардық типкары
болып есапланады.3
.
Сонық менен бирге турмыста анаў я мынаў түсиниктин тилде
бир неше атамаға ийе болатуғын жағдайлары да бар. Айтайық,
оқытыўшы-муғаллим, қонақ-мийман сөзлери дара-дара атамалар болғаны менен, олар анлататуғын түсиник бир. Бул сөзлер
қарақалпақ тилинде бир түсиниктиқ еки түрли атамасы сыпатында сөзлик қурамда өз орнына ийе.
Сөз дегенимиз зат, қубылыс я оларға байланыслы белгилёрдин тнлимиздеги сәўлеси, атамасы дейтуғын болсақ, буннан ол
1 Е. М. Г а л к и н а-Федорук. Слова и повятие., М., 1956, 35-бет.
2. Л. О. Р е з н и к о в. Понятие я слово, изд. ЛГУ., 1958. 8-бет.
г. Т. А. Д е г т я р е в а . Формы проявлення семасио.югнческих законов. сб,
«Закон семасиологического развития в я-зыке», М.; 1961, 4-бет.
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сол зат я қубылыстьщ тәбийий қәсийетин билдиреди деген м»ни
келип шықпайды. Өйткени сөз өзинин, сеслик көриниси менен заттын тәбийий қәсийетин көрсететуғын болғанда, онда сөзлер аўыспалы мәниге ийе болмаған болар еди, бирдей сеслер жыйнағы
менен хәр түрли затларды, қубылысларды, қәрекетлерди атаўға
болмас еди.
Сөз заттьщ өзи емес, ал сол зат хаққьшдағы түсшшктиц тилимизде сөз түринде түсинилетуғын, қабыл етилетуғын дәл сәўлеси. Ол өзинин, мәниеи бойыиша улыўма алғанда улыўмаластырыўшы сыпатқа ийе. Мәселен балық деген сөзди алып қарайыкх
Бул сөздиқ улыўмаластырыўшы мэниси сонда, бальщ дегенде биз
бир теклес бир неше затлар ҳаққында улыўма ғана түсинйкке ийе
боламыз. Балықтьщ түрлери көп. Усыған байланыслы қарақалпақ
тилинде олар ҳәр түрли атамаларға ийе: сазан, шабақ, бекире,
ылақа, сүўен, торта, шортан, сыла, марқа, алабуға тағы басқалар.
Балық дегенде я сазанды, я шабақты, я сүўенди жеке айырып
ғана түсинип қоймаймыз, улыўма жыйнақлап түсинемиз. Сондай-ақ
дән деген сөзди айтқанымызда улыўма дән ҳаққында ғана ацлаймыз. Ал дәннин қайсы түри: бкндай ма, жүўери ме, тары ма,
арпа ма—ол бизге еле дәл анық емес, ал улыўмадастырып ғана
түсинемиз. Биз сазан десек, балық дегенге қарағанда мәни дәлигин пайда етемиз, бирақ оньщ еле де қайсы сазан екенлиги
анық емес. ал улыўма сазан. Сондай-ақ жүўери десек те, онын
қайсы жүўери екенин еле анық емес, ал улыўма жүўери.
Ҳәзирги заман қарақалпақ тилиниц сөзлик қурамында сөзлерДин барлығы бирдей түсиникти атап келе бермейди. Олардьщ
ишинде гейпара сөзлер жеке турғанда белгили бир түсиникти билдире алмайды. Базы бир меншикли атлар түсиникти анлатпайды.
Мысалы: Хожамурат, Зийўар, Мырзагүл, т. б. Бул меншикли атлар аталғаны менен, оньщ еле қайсы дәл түсиникти ақлататуғыны белгисиз, Олардық адамға тән атамалар екенлиги арқалы ғана
улыўма ҳаққындағы адам түсиникти қабыл етемиз.
Тилимизде адамныц сезимиие байланыслы күйиништи, сүйиништи, тацланыўды ҳәм тағы басқаны ақлататуғын сөзлер де бар.
Усындай тацлақ сөзлер де дәл түсиникти анлатыў қәсийетине ийе
емес. Мәселен, аҳ, үҳ, паҳ усаған сөзлер ҳеш қандай түсиникти
атай алмайды.
Демек, сөз-түсиникке қарағанда әдеўир кец улыўмаластырыўшы мәниге ийе ец әҳмийетли категория.
. Ҳәзирги заман қарақалпақ әдебий тилннин сөзлик қурамындағы сөзлердиқ барлығы бирдей затлық мәниге ийе болып келе бермейди. Олардыц бир қагарына дәл семантика, яғный затлық мәни
тән емес- Мына мысаллардағы сөзлердиқ затлық мәнискне нәзер
аўдарып қаран:
.
1. Қала, аўыл, болыў, оқыў,' қызыл, сары, т. б.
2. Ҳәм, ушын, менен, арқалы, туўралы, т. б.
■' Бйринши қатардағы барлық сөзлер де өзлериниқ дәл семантикасына, затлық мэнисине ийе. Олар мәнилик жақтан қандай
П
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да бир затты, ҳәрекетти, белгини ацлата алады. Ал екинши қатардағы сөзлер болса жеке сөзлер сыпатыкда танылғаны менен,
затлық мәниге ийе емес, олар пикир алысыў жағдайында гәпте
дәл семантикалы затлық мәнили сөзлерди айтылайын деген ойдыц мазмунына сәйкес бир-бири менен байланыстырыў ушын
ғана лызмет атқарады.
Қарақалпақ тилиниц сөзлик қурамыидағы сөзлерди олардын
усы тәрепин еске ала отырып, улыўма еки топарға бөлемиз. Биринши топарға дәл семантикаға ийе болған сөзлер киреди де, ал
екинши топарға өзлериниц дәл семантикасына ийе болмаған сөзлер жатады.
Қарақалпақ тилинде дәл семантикаға ийе болған сөзлерди
жеке мәнилн сөзлер, ал дәл семантикасы жоқ сөзлерди көмекши
сөзлер деп атаса болады. Мектеп грамматикаларында да уеы еки
гопарға киретуғын сөзлердиц биринши топары ушын мәнили сөзлер, ал екинши топарын ацлатыў ушын көмекши сәзлер деген
терминлер қоллаиылып киятыр.1
Профессор Н. А. Баскаков та қарақалпақ тилиндеги сөзлерди
сөз шақапларына айырыўда олардыц семантикалық сыпатына
байланыслы үлкен еки топарға бөлинетуғынлығын айтады. Дәл
семантикасына ийе болған сөзлерди «самостоятельные или знаменательные части речи* деп атайды да, ал өзиниц дәл семантикасына ийе емес, яғный дәл ямаса абстракт түсиниклерди ацлатпайтуғыи, көмекши хызмет атқаратуғын сөзлерди «служебные
части речи» деп атайды-2
Ҳақыйқаттан да қарақалпақ тилиниқ сөзлик қурамындағы
барлық сөзлер затлық мәниге қатнасына қарай усьгндай өзгешеликлерге ийе болып келеди.
Тилде сөзлер өзиниц айтылыў нормасына ҳәм фонетикалық
қурамына ийе. Мәселен, адам, оқы, театр деген сөзлер бир-бирн
менен өзиниц өзгеше айтылыўы, сеслик қурамы бойынша ажыратылып отырады. Олардыц пүтин бир фонетикалық қурамға ийе
болыўыиыц тийкарғы себебн, сонда, олар бир-биринен айырылатуғын белги мәнилерге ийе. Қәлеген сеслердиц қалай болса со
лай бириге қойыўынан сөз пайда бола бермейди. Мәселен, тро,
:ао, қыр усатып сеслер бириктирилгеннен мәниссизликтен басқа ҳеш
нәрсе келип шықпайды. Сеслердиц сөз болып биригиўин тәмийин
ететуғын нәрсе мәни болып табылады. Мине усы белгили бнр мәниге байланыслы тилдиц нызамлықлары тийкарында бирлескен
сес ямаса сеслер жыйнағы ғана сөзди қурай алады. Ал қарақалпақ тилинде сөз белгили бир мәниге ийе, қарақалпақ тилинин
нызамлары тийкарында бирлескен сес ҳәм сеслер дүзилмесинен
1 Қараныз: К. Берди-муратов, А. Есемуратов. Қарақалпақ тилн сабақлығы,
! бөлим, фонегика, лексика ҳәм морфология, 5-6 класслар ушын, Нөкис, 1962,
:2-бет.
2. Н. А. Б а с к а к о в . Қаракалпакский язык, II, фонгтика и морфология,
часть первая, М.. 1952, 474-бет.
:
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ибарат. Онын, сеслик қурылысы сыртқы тәрепин қурайды да, ал
■мәниеи ишки тәрепин қурайды. Мине сол сыртқы хәм ишки тәрелеринин бирлигинен сөз пайда болады.
Сөздин фонетикалық қурылыс бирлиги сөздин тийкарғы белгилеринин бири болып табылады. Қарақалпақ тилинде де сөз еки
оннан көп фонемалардын бирикпесинен турады. Басқа гейпара
тиллердегидей, бир фонемалық сөзлер ушыраспайдьт. Мәселен,
орыс тилинде бпр фонемалық сөзлерди көриўге болады:
а тақлақ сөз), у (предлог), ж (тиркеўиш), б (тиркеўиш) т. б.
Сөз, сонын менен бирге, еки пәтке ийе бола алмайды- Сөзде
бир тийкарғы пәт болады: бала, оқыўшы т. б. Дурыс, қарақалпақ тилинде базы бир сөзлерде пәт жоқ: бардьщ ба? келипти
мис т, б, Бул мысаллардьщ ҳәр бири еки сөзден турады, бирақ
жанапай мәнисиндеги ба, мис сөзлеринде фонетикалық пәт жоқ!
Ҳәр қандай сөз белгили бир мәниге ийе болып келеди. Тилде
мәниссиз сөз жоқ. Жоқарыда айтып өткенимиздей-ақ, базы бпр
сөзлер затлық мәниге ийе болмағаны менен, онда тарийхый қәлиплескен, ҳәммеге ортақ грамматикалық мәни болыўы; гәптеги
сөзлердин грамматикалық байланысы ушын хызмет етиўдин пүтинлиги, бөлинбеслиги де мине усыған байланыслы. Сөзди бөлип,
арасына қандай да бир өзгерислерди өндириў мүмкин емес. Ондай жағдайда сөз мәнилик қәсийетинен биротала айырылады.
карақалпа^ тиликде мине усы жоқарыда атап өтилген өзгешеликлер ҳәм айырмашылықларға ийе еч тийкарғы тил бирлиги болып табылады. Ол усы айырықшалықлар ҳәм белгилер арқалы тилдин басқа категорияларыяан ажыратылады.

Сөз

Сөздин лексикалық ҳзм грамматикалық мәнилери
Қарақалпақ тилинин сөзлик қурамындағы көпшилик лексикалық бирликлер затлық мәниге ийе болып келеди. Олар қандай да
бнр затты, ҳәрекетти, зат якн ҳәрекеттиц анаў я мынаў белгисин
анлатады. Мәселен, жер, суў, таў, тас усаған сөзлер жеке турғанда да, контекст ишинде де айтыўшы менен тынлаўшыға мәлим,
сол тилде сөйлеўши улыўма халық тәрепинеи қабьтл етилген затлық мәнини билдиреди. Ал қызық, беккем, бийик, пәс усаған сөзлер заттық белгилерин, отырыў, жазыў, ислеў-ҳәрекетти, ерте,
кеш, тез, жылдам ўақытлық белгилерди атайды. Усынық менен
бирге олар сәйкес грамматикалық форма, өзлерине тән грамматикалық белгилерге де ийе- Сонлықтан сөзлер затлық мәнисине,
грамматикалық формасы менен белгилерине қарай анаў я мына
сөз шақабына ажыратылады.
Жоқарыдағы мысалларда сөзлердин затлық мазмуны олар,дьщ лексикалық мәнилери деп танылады да, ал грамматикалық
формасы грамматикалық мәннлеринен ибарат.
Әдетте сөз дәл жағдайда бир лексикалық мәниге ийе болса,
13
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онъщ грамматикалық мәнилери бир неше болып келеди. Айтайық, ручка сөзиниц затлық мазмуны—жазыў қуралын ақлатыўы.
Бул—оньщ лексикалық мәниси. Ал ручка сөзиниқ бир ғана затты билдириўи, атаў сеплигинде турыўы усы сөздиқ грамматикалық мәнилеринен ибарат.
Сөз затлық мазмунды анлатыў ушын ол тилдиқ грамматикалық нызамлары тийкарында қурылған белгили формаға ийе болған болыўы керек. Ҳәзирги заман қарақалпақ әдебий тилиниқ
сөзлик қурамындағы ҳәр қандай сөзди алып қарасақ та, онық
қарақалпақ тилиниқ грамматикалық нызамларына сәйкес қурылғанлығын, белгили бир формаға ийе, белгили бир хызметти ат,қаратуғынлығын көремиз. Сондай-ақ биз өз ойымызды бир-биреўимизге жеткериў сөз ҳәм сөзлер арқалы бнр-биримиз бенен пикир алысыўымыз ушын гез келген сөзлердиқ әйтеўир бир жыйнағынан пайдаланбаймыз. Ал, керисинше, сөзлерди
айтылайын деген ой-пикир тийкарында тил нызамларына сәйкес
белгили бир грамматикалық байланысқа тусиремиз. Олай болмағанда сөзлердиқ әйтеўир жыйнағынан тил арқалы қатнас жасаў жағдайында адам талабын қанаатландыратуғын ҳеш нәрс.е
келип шықпаған болар еди. Мәселен Уатан, еқ, ушын әднўли. ет,
ўазыйпа, хызмет дегеи сөзлерди қалай болса солай байланыссыз,
усылайынша бирлестиргеннен
айырым-айырым түсиниклерден
басқа бир жыйнақлы ойды ақлататуғын ҳеш қакдай мазмун шқғара алмаймыз. Ал енди усы сөзлерди ҳәзирги заман қарақалпақ
тилиниқ нызамларына сәйкес грамматикалық жақтан айтылайын
деген ой тийкарында байланысқа түсирсек, Уатан ушын хызмет
етиў—еқ әдиўли ўазыйпа деген гәп пайда болады. Бул сезлердиқ бир ойды билднриўинде олардық бир-бири менен грамматикалық байланысқа түсиўи үлкен әҳмийетке ийе болып тур.
Қарақалпақ тилинде сөздиқ грамматикалық мәнисиниқ әҳмийети оғада уллы. Грамматикалық мәни, бириншиден, сөздиқ лексикалық мәнисин дөретиў ушын хызмст етсе, екиншиден, гәп
ишннде сөзлерди байланыстырыў, сол арқалы бир-биримиз бенен қатнасты нске асырыўға себепши болады. Сонлықтан да
Е. М. Галкина-Федорук грамматнкалық мәни ҳәм грамматиканық
хызмети ҳаққында төмендегише жүдә дурыс пикирге келедй:
«Сөздиқ грамматикалық мәниси ҳәр түрли қатнасты билднрип
отырады, сонлықтан грамматикасыз байланыслы пикирди жеткере алыўда мүмкин болмас едн. Турмыстыц түрли тәреплерин ақлатыўға байланыслы сөзге зәрүрпй форманы грамматика шелкемлестиреди».1
Сөзлердиқ лексикалық мәнилери менен грамматикалық мәнилери арасындағы байланыс, олардыц мазмуны ҳәм формасы араеындағы бирлик сыпатында танылады. Олар бир-оиринен ғәрезли.
.
1 Е. М. Г а л к в н а-Федэрук. Слово н поняти?, М.. 1955, 29-бег.
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Мине сол бирлик, бир-бири менен байланыслылық ҳәм брр:биринен ғәрезлилик царакалпақ тилинде сөздиқ лексикалық мәниси менен грамматикалық мәнисн арасында жүдә анық сезиледи,
Сөздиқ лексикалық мәнилеринин түрлери
'Гил билиминде сөздиц лексикалық мәнилериниқ түрлерин
анықлаў тийкарғы мәселелердиқ бирн болып киятыр. Ол айқын
тиллердин, базасында еле де көбирек изертлеўди талап етеди.
Йлимпазлар арасында бул тараўда таласлы пикирлер усы күнге
шекем даўам етпекте.
Көпшилик жағдайларда сөздиқ мәнилери туўралы пикир жүргизилгенде, оиын туўра ҳәм аўыспалы мәнилери, көп мәнилилиги,
сөзлердиқ контекст пснен байланыслылығы, т. б. туўралы көбирек сөз етиледи.1
Сөз мәнилери тилдеги фактлерге байланыслы оннан басқа
да жобаларда қаралып, айырым тил изертлеўшилери тәрепинен
түрлише классификацияланып жүр. Мәселен, орыс тилинин лексикасын изертлеўшилердиқ бири В- Н. Головин орыс тилинде сөзлердин лексикалық мәнилерин бес түрге бөледи. Сөз мәнисиниқ
затқа қатнасыў хызметине байланыслы номинативлик (береза,
жизнь) ҳәм сигналлық (аҳ, увы), сес мәнисиниц зат пенен байланысыў усылына қарай туўра (книга, дорога) ҳәм аўыспалы
(железные мускулы, золотой человек), сөз арқалы билдирилетуғын қубылыстыц сыпатына байланыслы дәл ҳәм абстракт деп бөледн. Буны лексикалық мәнилердин биринши топары деп белгилепди. Мәниниц түсиник пене'н байланысыў сыпатына қарай термииологиялық (интеграл, зоология) ҳәм улыўма (нога, окно),
сөз ҳәм онық мәнисиниц түсиникти анлатыў жағдайына қарай
образлы (звезды блешут) ҳзм образсыз (солнце одно из звезд
зселенной), мәниниқ эмоционаллық-ерк искерлиги менен байланысына қарай эмоциональлық (дороженько, вытолкать) ҳәм логикалық (радость, грусть, любовь) деп бөледи. Буны лексикалық
мәнилердиқ екпнши топары деп атайды. Ал бир сөз көлеминде
мәнилердиц бир-биринен алыслық дәрежесиниц жағдайына қарай полисемиялық (ручка человека) ҳә.м омонимлик (косы. мир);
бир неше сөзлердин мәнилериниц генетикалық жақтан бир-бирине
байланысына қарай дөретиўши (дом, окно) ҳәм дөренди (домик,
оконный), мәнилердиц жақынлық жағдайына қарай синонимлик
(мужественный, храбрый) ҳәм антонимлик (белый, черный), бир
сөз көлеминде лексикалық мәнилердиц бир-биринен генетикалық
ғәрезсизлигине қаран мотивлескен (стол пища, стол предмст)
ҳәм мотивлеспе'ген (пачка, дуб) деген түрлерин көрсетеди. Оларды лексикалық мәнилердиц үшинши топарына киргизе'ди. В. Н
1 Қараныз: Е. М. Галкина-Федорук. Современный руссхнй язык, лексик»
из. МГУ, 1954, 42.74-бет. «Ҳәзирги замон ўзбек тели», Ташкеит, 1957, 63—85;'
Г. Г. Мусаев, «Современный казахский язык, Алма-Ата, 1959, 9—26-бетлер.
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Головин орыс тилинде сөйлеўши жәмәәт тәрепинен мәнинин танылыў ҳәм қоллы анылыўы жағдайына қарай жана ҳәм гөнерген,
ҳәзирги ҳәм этимологиялық, жалпы ҳәм контекстлик, бийтәреп
қәм услублық, жедел)ҳәм сийрек сыпаттағы лексикалық мәнилердин болатуғынлығын айтады. Мәнилефдиц бундай түрлерин сөзлердиқ лексикалық мәнилеринин төртинши топары деп атайдыОл сондай-ақ сөздин еркин (газета, карандаш, ехать) ҳәм байланысқан (оказывать помощь содействие, поддержку) лексикалық мәнилерин айырып, оларды бесинши топарға киргизеди.1
Гейде сөз мәнилерин анализлеў ҳәм бөлиў мәселесинде сөзлердиц
семантикалық жағы көзде тутылады. Сөзлердин лексикалық мәнилериниқ түрлерин анықлаўда тек олардын семантикалық жағы
емес, ал сол сөз мәнисин дөретиўге себепши болатуғын барлық
жағдайлар, сөз анлататуғын затлар қубылыслар
арасындағы
байланыс, сөздиц лсксикалық-грамматикалық қатнасы, дәл жағдайда сөзлердиц бир-бири менен байланысыў дәрежесин, сөздин.
мәнилик шенбери, қолланылыўы ҳәм т- б. есапқа алыныўы шәрт.
Академик В. Виноградов сөз мәнилерин қоспалы категория
сыпатында баҳалап, оны ҳәр тәреплеме анализлеў арқалы лексикалық мәнилердиц тийкарғы үш түрин атап көрсЛедп:
еркин,
фразеологиялық байланыслы, функционаллық-синтаксислик шәртли.*2 Егер оларды қара-қалпақ тили материаллар базасында қарасақ, онда сөзлердиц лексикалық мәнилери арасында да мәнинин
усы түри көзге түседи- Мәселен, адам, узын, барыў усаған сөзлердиц лексикалық мәнилери объектив шынлықтын қубылысларына байланыслы дөреген номинативлик мәнилефден ибарат. Бул
мәнилер арасында байланыс, қатнас сол сөзлер анлататуғын зат,
қубылыс арасындағы байланыс ҳәм қатнасқа тийкарланған. Сонлықтан адам сөзи де, узын сөзи де, барыў сөзи де затлық-логнкалық нызамлылық тийкарында екинши сөзлер менен еркии қолланыла алыў, байланысыў мүмкиншилигине ийе: искер адам,
шаққан адам, узын адам, келте адам, узын тф ек, узын оцгиме,
узын ағаш, узын пальто, қалаға барыў, мектепке барыў, лекцияға
барыў, пахтаға барыў, т. б. Кериеинше. көк адам, жасыл адам
деў мүмкин емес, өйткени көк ҳәм жасыл сөзлери анлайтуғын
зат белгиси менен адам сөзи анлататуғын зат бСпгиси арасында
байланыс жоқ, бул затлық-логикалық нызамлылыққа
қайшы
к&леди.
Объектив шынлықтыц қубылысларына байланыслы кец қолганылыў өрисине ийе лексикалық мәнпни еркнн мәни деп
атаймыз.
Ал гейпара лсксикалық сөз мәнилери тек бе'лгили бир сөз
1 Қараныз: В. Н. Головин. О типах лексических значений слов русского
нзыка. Ученые записки Горьковского Гоеударственного Университета Н. И,
Лобачевского. вьшуск 59. 1960.
и
2 В. В. В и н о г р а д о в . Основные типы лексических значевий слова:
(«Вопросы языкознания». №5 1953. 26-бет.
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ддзбегинин. ишинде ғана көринеди, басқа сөзлерднн мәнилери
менен еркин түрде байланыса бермейди, олардық мәнилерн қарақалпақ тилинин лексикалық системасындағы
айырым ишки
иызамлылықлар менен белгиленеди. Мәселен, телегей. қыпша.
дүт усаған сөзлердин мәнилери телегей. теқиз қыпша бел, дүт
тоғай усаған фразеологиялық сөз дизбеклеринде ғана көринеди.
Олар басқа сөзлер менен еркин түрде қолланыла алмайды, ал
шСкленген турақлы сөз дизбеклеринде ғана қолланылады. Бундай
мәнилер қарақалпақ тилинде фразеологиялық байланыслы мәпилерди қурайды.
Сөздиқ лексикалық мзнилеринин үшинши түри функциональлықсинтаксислик шәртли мәниден ибарат. Функциональлық-синтаксислик шәртли мәнили сөзлер зат ҳәм қубылыстық туўра атамасын ацлатпайды. Бул мәни тийкарынан сөздиқ гәпте белгили бщу
синтаксислик хызметине байланыслы аўыса қолланыўында көрннеди.
Функциональлық-синтаксислик шәртли мәни экспреасивлик-1
эмоциональлық характерге ийс1 болып келеди- Мысалы: Сен де
бир түлки!—деди ол терис бурылып. Бул жерде түлки сези аўысқан мәниде баянлаўыш хызметинде синтаксислик шәртлп мәнини.а-цлатып тур.
Сен өлгенде_ жыламады жаўызлар.
Қарамады қанлы қыйсық аўызлар.
Ғарқ-ғарқ кулди өлимине қуўанып,
Гүакилдесип қарам ойлы доқызлар.’
(Д, Назбергенов. «П у ш к и н»)

Бул мысаллардағы «ауызлар,» «доцызлар» сөзлериниқ усы
контексттеги мәнплери синтаксислик шортли мәнилер
болв.т
табылады. Ауызлар, доқызлар сөзлери бул жердс' заттыц дәслеоки тиккелей атамасын мәнилерин ацлатып турған жоқ,. ал еол
контекстин мазмунына байланыслы екиншн монилерде қоллаыылып тур.
Бул жағдайлардыц барлығында да сөздиц лексикалық мәнилеринин түрли қатнасларда ткплерге бөлинип киятырғанлығын.көрсетеди. Солай да тил илиминде лексикалық мәнинин иайда
болыў ҳәм функционаллық жақтан иске асыўына ғәрСзли түрли
тореплерин есапқа ала отырып, жыйнақланған түрде олардын типлерин төрт түрге ажыратыў кен тарқальш отыр.1
I.
Номинациялық усыл бойынша лексикалық мэнилердин ажыратылыўы. Бунда лексикалық мәниниц затқа тиккелей .қатнасы
тийкарында туўра ■атаўы . ямаса усаслық
белгилерине
қарай
екинши затты аўыса атаў процеси иске асады. Мәселен,
аўыз
жеке тўрғанда адамныц бйр ағзасын билдиреди. Затқа тиккелей.
I Қараныз: М. И. Фомина Совремеляйй Т утаН ^ ’ЖЙ)к а“&сикология. М.
1983. 30-36-бетлер.
2 -2 5
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қатнаста, оны туўра атайды. Ал қоранық аўзы, қаптын, аўзы деген сөз дизбеклериндеги аўыз сөзи сәйкес екинши бир зат пеней
қандай да бир усаслық белгилерине қарай сол заттық ■аўысқаИ'
атамасы хызметин атқарып тур. Бириншиси атаманын, биринши
туўра усылда пайда болыўы да, ал екиншиси аўысқяч усылдан
ибарат .
:
Сөздин, белгили бир затқа я қубылысқа байланыслы пайда
болған дәслепки затлық мәниси туўра мәни деп аталады- Ол
сәйкес уғымды, оньщ анаў я мынаў белгисине тиккелей қатнае
жасайды: Аўыл аралығына асфальт жоллар салынды. Еки аўыл-1
ды туўра жол тутастырады. Ьул гәплерде жол сөзинин, мәниси
туўра мәнилерден ибарат. Ол көбинесе сөздин, тийкарғы мәниси
болып табылады.
Затлар арасындағы усас белгилер тийкарында дәслепки атама
менен екинши затты атаў арқалы пайда болған мәни
аўысқан
мәни деп аталады.
2.
Семантикалық байланыс дәрежесине
қарай лексикйлық
мэнилердиқ ажыратылыўы. Бунда сөздиц семантикалық қатнасында көринетуғын затлық байланыс есапқа алынады. Усы көз
қарастан сөздин, дәслепки мәниси тийкарғы мәни болады да, аД
мәнилер арқалы сезилетуғын затлық қатнасқа негизленге'н лек:
сикалық мәни дөренди мәни есапланады. Айтайық, • дәстурхан
сөзи әдетте аўқат салынатуғын зат, ыдыс мәнисин анлатады. Ал
дәстурхан жайыў, дәстурханға мирәт етиў
сөз: дизбеклеринде
ыдысқа дегенди емес ал ас-дузға деген мәнисин ацлатады.
3.
Лексикалық бирлесиўшилиги, яғный синтагматикалық қатнасы бойынша лексикалық мәнилердиқ ажыратылыўы. Бул классификацияньщ негизи В- В. Виноградовтьщ лексикалық мәнилердиц т.иплери ҳаққындағы теориясына қурылған. (Бул туўралы
жоқарыда ескертип өтилди). Бул жағдай көпшилик лексикалық
мәнилердик екинши бир мәнилер менен бирлесиўшилиги кен ҳәм
сркин түрде, биразлары шекленген ҳәм турақлы,
үшиншилери
синтаксислик хызметине қарай шәртли сыпатламада болыўынЗй
ғәрезли- Мәселен, орамал сөзинин лексикалық мәнисин алып қа:
райық. Бул мәни сөзлердин өз-ара затлық-логикалық қатнасына
қарай объектив нызамлылық тийкарында көп ғана сөз мәнилери
менен еркин бириге алыў уқыплылығына ийе: қызыл орамал,
үлкен орамал, нағыслы орамал; орамал ораў, орамал алыў, орамал жайыў, т. б. Ол да белгили дәрежеде1. Ал екинши бир мәнилер менен сол затлық-логикалық қатнасқа қарай бириге алмайды.
Мәселен, суйық орамал, бийик орамал, т. б.
Кен семантикалық бирлесиўшиликке ийе лексикалық мәнилер
еркин мәнилер делине'ди.
'
Лекснкалық мәнилердиц екинши түри
фразеЪлогиялық сөз
дизбеклеринде көринеди, турақлы шекленген мәниде, сөз дизбегй
анлатқан пүтин мәнишщ ажыралмас бөлеги ретинде танылады:
жыс тоғай, асқар тау, қыпша бел, т. б. Бундағы жыс, асқар, Қыпша сөзлериниц лексикалық мәнилери усы сөз дизбеклери менен
18
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ғана шекленеди, семантикалық жақтан тийкарынан тоғай, таў,
бел сөзлери менен байланысыў уқыплығына ийе.
Бундай мәнилер фразеологиялық байланысқан лексикальщ монилер деп аталады.
'
Синтаксислик хызметине қарай шәртли түрде мәни аўысыўынан
дөреген мәнилерди синтаксислик шәртли мәнилвр деймиз-. Ол да
бир жүрген ҳайўан дә\ Бул гәптеги ҳайўан сөзи гәптиц баслаўышы хызметинде жумсалып, өзгеше аўысқан мәнини билдирип тур4.
Лексикалық мэнилердиқ хызметине қарай ажыратылыўы. Бул
жағдай көпшплик лексикалық мәнилердин затлар менен қубылыслардыц туўра атамасы
сыпатында екинши
биреўлериниц
экспрессивлик-синонимлик мәни сыпатына ийе болып келиўине
байланыслы: үлкен, маҳтаныў, ашыў; гидиман, жыртылыў, ҲәҳәР,
т. б.
Зат яки қубылыстыц атын
билдиретуғык
лексикалық мәнилер номинативлик мәнилер делинеди де, олардыц
қосымша
бояўларға ийе сыцарлары ацлатқан мәнилерди экспрессивликсинонимлик мәнилер деп атаймыз-

СӨЗДИН ТУУРА ҲӘМ АУЫСҚАН МӘНИЛЕРИ
Сөздиц дәслепки тийкарғы мәниси оныц туўра мәниси болады.
Тийкарғы мәниси дегенде оныц дәслепки белгили бир
зат, қубылыс я солар арасындағы қатнасларға тән белгнлерге байланыслы келнп шыққан затлық мәнисин түсиниўимиз керек. Тил
тнйкарғы номннативлик мәни дегенди ушыратамыз- Тийкарғы
номинатнвлик мәни дегенимиз сөздиц тийкарғы затлық мәниси
болады. Мәселен, бүркит, торғай, ғаз деген сөзлердин дәслепки
мәниси, яғный тийкарғы затлық мәниси олардыц
қуслардын
белгили бир түрин ацлатыўы. Мнне бул сөзлердин усы мәнилери
туўра мәнилер болып есапланады- Егерде оларды Бүркит—жыртқыш қус, Торғайлар аспанды ушып жүр. Оқыўшылар ғаз асыраўды үйрендн усаған гәплерде ушыратсақ, онда бүркит,
торғай,
ғаз деген сөзлердиц тек ғана өзиниц тийкарғы туўра мәнилерииде қолланыльтп турғанлығын анлаймыз.
:;
Сөзлер барлық ўақытта усылай өзнниц тийкарғы туўра мәнилеринде қолланып келе бермейди- Қерисинше, олар буннан басқа
да мәннлерде қолланыла бериўи мүмкин. Барлық жағдайда да
сөздиц түўра мәниси оньщ басқа мәнилерин тексерип
көриўге
өлшеўиш болады. Туўра мәнини өлшеўиш етиў арқалы
сөздиц
гәпте қайсы мәниде қолланылып турғанын билемиз.
Усы көз қарастан биз мына төмендеги мысаллардағы гейпара сөзлердиц мәнилерин тәриплеп қарайық:
:
Таўдан ушқан бүркит болдым.
Қонар жерим болған емес.

(Бердаҳ, гБолған емео),
19
www.ziyouz.com kutubxonasi

Дән жоқ жерде торғай болдым.
Оны қеш ким бнлген емес.

(Ьердсщ, сБолган емес*)
Палапан емес. ғаз болдым,
Қонарға көл болған емес.
( Бердақ ,

сБолган емес»)%

Бул жерде бүркит, торғай, ғаз деген сөзлер
езинин
туўра
мәнисинде қолланып отырған жоқ. Шайыр бүркиттин қарыўлылығцна, айбатлылығына байланыслы, соған сүйене отырып, өзин
қарыўлы, айбатлы, бирақ қонарына жери жоқ бүркит едим деп
отыр. Ал торғай болдым дегенде өзин әзиз едим демекши болады,
ғаз болдым дегенде жетилистим, бирақ бахьгглы өмир сүриўге
сол байлар бийлеген заманда басымда ерким болмады,
рәҳәт
көретуғын жерим болмады деген мәнини түсиндиредиДемек, бул мысалларда бүркит, торғай деген сөзлердин жәрдеми менен гәп қуслар ҳаққында емес, ал адам ҳаққында баратыр екен. Мине бул мәни усы сөзлердин, аўысқан мәниси болып
есапланады.
Сөз аўысқан мәниде қолланылғанда, көбинесе оған қандай
да бир мәнилик өткирлик топланады, дәслепки туўра
мәнисн
менен салыстырып қарағанда бул мәнилик өткирлик ж үдә айқыв
сезиледи. Мысалы:
Пахтакештин гүзги ойы. гүзги тәшўнши.
Белгили ғой: шөжелгйОи теримде иси

(Иш Юсупов% «Сентябрьдеги ойлар»)

Бул мысалда шөжелейди деген сөз көбейеди, қыйынласады
деген мәнилфде қолланылған. Бирақ онын,
иси қыпынласады,
иси көбейеди деген сөз днзбеклерп менен салыстырып қарасақ,
онда шөжелейди деген сөздин, мәни өткирлиги арқалы күшейтилип турған пахтакештиц теримдеги мийнет ҳәрекетнниц шгглп
барысы тыцлаўшыға да, оқыўшыға да күшли сезиледи. Ал енди
оныц усы контексттеги аўысқан мәнисин таўық шөжелейди деген
гәптеги туўра мәнисине салыстырсақ, онда күшейтилген
мәни
бирден-ақ уғынылады.
Сөзлердиц аўысқан мәниси полисемиялық бир тәрепин қурайды. Өйткени сөз мәнисиниц аўысыўы арқалы сөздин мәни өриси
кецейип отырады- Мине бул нәрсе сөздиц туўра ҳәм аўысқан мәнилерин полисемияныц баслы мәселеси сыиатында қараўға мүмкиншилик береди.1
Тнлимизде аўысқан мәнилерге ийе сөзлер оғада көп. Олардын
көпшилйгиннц мәни өрнсн әдеўир кенейген.
А. А. Р е ф о р м а т с к и й Введение в языкознание 1955 49-бет
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'Сөз жеке турғанда, әдетте, өзинин туўра мәнисинде уғынылады да, ал онын қайсы мәннде қолланылып турғанлығын контекстте белгили болады. Мәселен, бет сөзинид туўра мәниси— адаы
мүшесинин белгили бир бөлегин анлатыўы, атаўы. Бирақ ол тек
усы менен ғана шекленип калмастан, тарнйхый әсирлер даўамында мәнилик жақтан әдеўир кенейип, көп мәнили сөз д&режеСине
көтерилгеи (китаптық бети. жердиц бети, жаўдыц бети). Сондайақ жол сөзиниқ туўра мәниси — дәл заттьщ атамасын анлатыўы,
жўретуғын жолды билдириўи болса, оныд аўысқан мәнилерин
мына контекстлерден анық байқаўға болады: Мәселе еки жюл

менен шешиледи; Өзбекстанныц өз жолы бар.
Бул жерде жол сөзи уеылы, бағдары деген аўысқан мәнилерде қолланылып турСөздии туўра мәниси де, аўысқан мәнйлери де улыўма халык
ушын бирдей, әдебий тилде қәлиплескен норма ретинде таныла:
ды. Сонлықтан аўысқан мәнилер де күнделикли тәжирийбёде туўра мәни сыяқлы жеделликке ийе.
Солан егип. сөздин бслгнли бир зат. қубылысқа байлаиысла
лаида болған дәслепки затлық мәниси туўра мәни, ал туўра мәни
тиикарында дөреген қосымша мәнилер аўысқан мәнилер деп аталады.
.
.
Сөзге тән бундай айырықшалықлар елеўли семантикалық қубыслар сыпатында көзге түседи. Сонлықтан қайсы тилдин болмасын сәзлик қурамынын, семасиологиялық
өзгешеликлерине
баҳа бериўде сөздик туўра ҳәм аўысқан мәнилерин анықлаўға
жстерли орын берилип киятыр. Солай да гейпара илимпазлар сөз
мәнилерин былай етип аЖыратыўдын шәртли түрде екенлигин,
өиткени кэпшилик туўра мәнили деп аталып жүрген мәнилердин
өзи тарийхый лсақтан алып қарағанда аўысқан мәнилер болып
шығатуғынын, сонлықтан туўра ҳәм аўысқан
мәнилер шәртли
категоряиялар екенлигин ескертеди.1
Дурысында да сөздин туўра ҳәм аўысқан мәнилери,
олар
арасындағы байланыс бул тарийхый дәўирлер даўамында удайы
■болып туратуғын тилдеги өзгериелерден ибарат. Биз тилимиздеги
тейпара сөзлердин ҳәзирги мәниси менен ертедёги мәнисине нәзе.раўдарсақ, олар арасында үлкен айырмашылықты көремиз- Мәселен, «аўыд» деген сөз бурын үсти ашық мал қамайтуғын қора
деген мәииде қолланылған2 Ал ҳәзир бул сөздин мәниси түп тамырынан басқаша, аўыл дегенде биз ҳәзир мәдениятлы, қурғын
-колхоз ҳәм совхоз аўылын түсинемиз.
Аныҳ«деген сөз бурын таяр деген мәнини анлатқан. Ал ҳәзир
хақыйқат, белгили, айқын. анықланған, белгили болған деген
мәниде қолланылады.
Кийик сөзи бурын улыўма жабайы ҳайўанларды билдирген, ал
ҳәзир ҳайўанлардын бир түрин ғана кийик деп атаймыз.
1 В. А. З в е г я н ц е в Семасиология. изд. МГУ. 1957. 22-бет.
2 Қараиыз: С. Е. Малов, Памятники древнетюркской письменности,
3951., 355_ 353. 394-бетлер.
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СӨЗ МӘНИСИНИН. АЎЫСЫУ УСЫЛЛАРЫ
Ҳәзирги қарақалпақ тилинде сөз мәниси қалай болса солай
емес, ал белгили бир семантикалық усыллар тийкарында иске
асатуғынлығын байқаймыз. Мине усындай семантикалық усыллардын, бири метафорйзация усылы. яғный усаслық арқалы сөз
мәнисиниқ аўысыўынан ибарат. Бул усыл арқалы
сөз мәниси
аўысқанда
анаў я мынаў зат
я қубылыстын
атамасы
арқглы өз ара тури, формасы, ҳәрекети, т. б. белгилердин усаслықЛарына қарай екинши бир зат я қубылыс аталады. Мәселен. столдь.ц аяғы, қазаннын' қу.Гағы сөз днзбеклериндеги аяқ ҳәм қуиақ
сезЛерийин мЗнилбри— аўысқан мәниЛер. Олар аяқ, қулақ сөзлерин билдиретуғын адам организмине байланыслы
мүшелер
менен өзлери ақлататуғын затлар арасындағы усаслық белгилер
тийкар-ында дөреген.
’ Метафоризақиялық усыл арқалы аўысқан мәнилердин көяшилиги улыўма халық тәрепинен сол сөзлердин тийкарғы мәниЛёриндей болып түсиниле'ди: адамнық баўыры-таўдын баўырьқ
ЦусТъщ' қанаты-жайдьщ қанаты, өткир пышақ-өткир көз-қарас,
жиптин түййни-нстиқ түйини, қустын' тумсығы-кеменнн тумсығы,
суў қайнаўы-миннеттин қайнаўы, т. б- Күнделикли турмыста усы
сөз дизбеклеринин бнриншиси де,
екиншиси де тендей ҳәммеге
түсинйкли, өйткени олар көпшилик тәрепинен қабыл етилип, тецде'й қолланыла бериўшилик қәсийетин
бойына синирйп кеткен.
Ҳалық олардьщ қайсысын болса да керекли жеринде иркилмей
қбллана береди.
1 Метафоризациялық усыл арқалы сөз мәнисинин аўысыўынан
пайда болған сөзлерди метафоралар деп атаймыз. Олар турмыстын барлық тараўлары бойынша ушыраса береди.
Бир нәрсени ескертип өтиў керек. Биз метафора дегенде тил
билиминде қандай да бир усаслық
тийкарында пайда болған
аўысқан мәнилерди түсинеТуғынымыз белгили. Ал бул усыл арқалы көркем әдебиятта көркем сүўретлеўдин баслы қуралларынық бири сыпатында да метафоралар1 жасалады. Бул екеўиннц,.
яғный ўлыўма қарақалпақтилиндеги метафоралар менен көркем әдебияттағы метафоралардьщ арасында айырықшалықлар бар. Бул
айырықшалықлар көркем әдебиятта көркем суўретлеў қуралларынын бири сыпатында қолланылатуғын метафоралардьщ
образлық характеринде көринеди. Мәселен, мына мысалларды салыстырып қарайық:
'

1. Ағын суўды жағалағаннын..
Сезими сергеп, кеўли кенейер.
Тебисиндей тамырда қанныц,
Суў юқтаўсыз ағыўды билер.

(И, Юсупов. *Әмийге*),

•
1 Метафора—гректин

ше1арЬога

(аўысыў) деген сөзинен келип шыҳқан

2*2
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2. Жер қушағы мисли жупар ацқыйды.
(Усындайда ой келеди ҳәр қыйлы!)
’
Мийнетимнен мын доланып жайнаған.
Ҳасыл далам өз кеўлимдей шалқыйды
,

(Ғ .

Съйитназаров, «•Сентябрь> ).

3. Мен урамнын аўзын еизлер ушын ашып қойғаным
жоқ.
(С. Арысланов. «Қоқырат»)
Бундағы кеқейер (кеўли), тебисиндей (қанныц), қушағы (жер).
доланып ( Оалам), шалқыйды (кеўлцмдей) деген сөзлер образлы
мәниге ийе, ал үшинши мысалдағы аўзын-(урамньщ ) деген сөз
ондай сыпатқа ийе емес- Усыныц өзи улыўма тилдеги метафорлар
менен көркём әдебиятта айырықша қолланылатуғын метафоралар
арасындағы өзгешеликти көрсетеди. Бизид үшинши мысалымыздағы
аўыз (урамньщ) усаған аўысқан мәнили сөзлер көркем әдебиятта
м:етафоралар сыпатында қаралмайды.
,
.■< п
.
Көркем әдебиятта сүўретлеў қуралларыныд бири сыпатында
қолланылатуғын метафоралардыд улыўма :қарақалпақ 'тилинде
сөйлеўши жәмәәт тәрепинен танылған мәнишыпатында қабыл етилгенлери ғана тилдеги лексикалық мәнилердид белгили бир түрин
қураўы керек. Ал улыўма халықтыд танымалылыққа ийе бола
алмай жүрген, көркем сөз шеберинид айырықша услубына байланыслы ған а. қолланылған мәнилер лексикалық мәнилердид топарына кирместен жеке мәнилик бояўлар сыпатында қала береди.
Усыған байланыслы қарақалпақ тилинде метафоризациялық
усыл менен жасалған мәнилерди, яғный метафораларды улыўма
халықлық характерге ийе болыў дәрежесине ҳәм услублық айырықшаланыўына қарай үш топарға бөлиўге болады.
1. Улыўма халық тилиндеги метафоралар. Буған
турмыстыд
барлық тараўларында, халық сөйлеў тилинде, жазба тилде, соныд
ишннде әдебий шығармаларда да кеднен қоллакылып жүрген мегафоралар киреди. Олар арнаўлы көркем сүўретлеў қуралы сыпагында қолланыла алмайды, образлылыққа ийе емес. Мысалы,

Жаптыц аяғы, ийнениц көзи, жүректиц урыўы, көздиц нуры, жумыстыц басы, гэптиц аяғы, т. б.
Метафоралардыд бул түри тилде жүдә көп санда ушырасады.
2. Улыўма халық тилинде қолланылатуғын. бирақ образлылық
сыпатқа ийе метафоралар. Буған тийкарынан алғанда
көркем
сүўретлеў қуралларыныд бири сыпатында пайдаланылып киятырған метафоралар киреди. Мысалы: сөз маржаны, нэзик кеўил, туц-

ғыш муҳаббат, қалғығыш түн, т- б.
3. Улыўма халық тилинде танымалылыққа ийе емес метафоралар. Гейпара ўақытларда анаў я мынаў .сөз шебер!шин шығармаларында өзиниц сүўретлеў услубына байланыслы, айырықша услублық өзгешеликлерин көрсететуғын метафораларды
көриўгг'
бОДады. Мьтсалы:
' '
'
.
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1. Өтти әсирлер қўуыл арбасын.
Әл-Беруний туўылған жерде,

(И. Юсупов. ‘гДУя шығыс жолаушысына»)
2. Уәдесинде табан тиреп турыўға.
Жақа жылдыц жана беккем бели бар.

(А. Дабылов. <Гәне жыл менен жақа жыл»)
3. Саныраў дала сай-салада.
Жылтылдайды от сағымы
Бирақ аорға илер еди,
Қарағанда көз ағымы.

(Ж. Аймурзасв

«От ишинде»).

Бул мысаллардағы әсирлер арбасы, жақа жылдық бели, көз
ағымы деген метафоралар шайыр тилиндеги услублық өзгешеликти корсететугын жеке метафоралар болып есапланады. Буцдан
жеке услублық мегафоралар улыўма тилдеги жалпы метафора
лардай қәлеген адамнык лексикасында ушыраса бермейди. Ал
жалпы метафоралар болса кен, өриске ийе, улыўма халық тәрепкнен тендей түсиниле береди. Мәселен, кунделикли сөйлеў тилнмизде жийи қолланылатуғын адамнық бели. аттық бели деген сөз
дизбеклери менен жылдык бели деген сөз дизбегин салыстырын
қарағанныц өзи-ақ жоқарыдағы пикиримизди
тастыйықлайды.
Сөйлеў тилимизде биз жылдын бели деп айтпаймыз, ол еле қадимги улыўма халық тилиндеги метафорадай танымалылыққа ийе
емес- Шайыр бул сөз дизбегин пайда етиўде. әлбетте, адамныц
бели ямаса аттыц бели дегендеги усаслықтан пайдаланған, соғаи
сүйенип метафораны пайда еткен, бирақ ол тек сол шығарманыц
көлеминде гана поэтикалық сүўретлеў қуралы, яғный поэтикалық
метафора сыпатында танылады.
Солай етип. метафоризацнялық усыл қарақалпақ тилинде өнимли, сөз мәнилерин байытыўдағы ец жедел усыл болып саналады.
Қарақалпақ тилинде сөз мәнисиниц аўысыўыныц белгили усылларыныц бири метонимиялық1 мзни өзгериси усылынан ибараг.
Бунда зат яки қубылыс арасындағы байланыс тийкарында
бир
зат атамасы менен екинши зат қайта аталады, нәтийжеде дәслепки
атаманыц мәнисине қарағанда пүткиллей өзгеше екинши мәни
пайда болады.
Шар китапқа қушақ аштым,
Наўайыдан саўат аштым.
Физиўлыдан дүрлер шаштым,
Дилўарларды излер едим.
1 М.етонимия—гректин
шпи1а1еет
деген сөзинен келип шыққан.

(атын өзгертиў, қайтадан агаў|
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М ақт ыи қул ыи ы оқы га нл а.
Айтар едим ҳәр заманда.

Кемис бар ма. беглер, онда.
Сөзин гаўып қылар едим,
(Бердақ, гИзлер едим>)_

Бул жерде Бердақ, Науайыдан, Физиулыдан, Мақтьшқулыны
деген сөзлерди қолланғанда сол классиклердиц өзи емес, ал олар
тәрепинен дөретилген шығармалар хаққында айтып отыр. Наўайы.
Физиўлыныц, Мақтымқулыныц шығармалары деўдиц ориына сол
шығармалардыц Наўайы, Физиўлы, Мақтымқулыныц аты менен
байланысына сүйене отырып авторларын ғана атаған- Биз де бул
жерде солардыц шығармалары деген мәнини түсинемиз.
Олай
болатуғын болса, мысалларымыздағы Наўайыдан, Физиўлыдан,
Мақтымқулыны деген сәзлер метонимиялар болып
есапланады.
екен.
Тилде метонимиялық усыл менен сөз мәнисинин өзгериўин сөздиц мәнисиннц ғана өзгериўи деп қараўға болмайды. Мәселен,
мына мысалларды алып қарайық:
1. Соқыр таўыққа бәри тары (Нақыл).
2. Бул мәқәллери бир қанша үйлер жатса да, еле жатпай жүрген
Улман менен Нәзигүл. . . (А. Бегимов, «Балықшыныц қызы»),
3. Ол бйр қырманы көрдим деген жоқ.
4. — Аға бнйдиц алдына дәстурхан, шай қойыц, балалар,—
деп Ешимбет хызметкер балаларға буйрық берди. (А. Бекимбетов,
«Гүрес»). 5
5. Аш қызыл есикти, бас аяқты, бас.
Бахытын қарсы алыўы керек қар адам

(И_ Юсупов. «•Актрисанық ығбалы).

Бул мысаллардағы тары. үйлеР, қырманы, дэстурхан. қызыл
есик деген сөзлерди олардыц тийкарғы мәниси менен салыстырып
қарасақ, онда путкиллей басқаша мәнилерге ийе боламыз: бәри
торьғ-бәри бирдей деген мәниде, үйлер- адамлар деген мәниде, қырлшны-аўқатты, ямаса ишетуғын суйық нәрсени, дәстурханнан-шөрек, ал қызыл есик-жаца турмыс деген мәнилерде қолланылып тур.
Демек метонимиялық мәни өзгериси усылы арқалы пайда болған сөз өзиниц тийкарғы мәнисинен биротала өзгерип кетеди екен.
Тилимизде метонимияныц түрлери көп. Әсиресе заттын я қубылыстын өзиниц орнына онын қәсийетлерин, түрин, сапасын аўмастырып қолланыў жийи гезлеседи. Бундай метонимиялар, әдетте.
затлық мәниге ийе болған келбетлик сөзлер болып келеди. Мысалы:
Сасықтық квбинен ҳасылдьщ азы жақсы (нақыл).
Бул мысаллардағы сасықтық, хасылдық деген сөзлер заттыц
өзинин атамасы емес, ал онын қәсийетинии. сапасыныц атамалары,
Солай болса да би." оннан заттыц өзи деген мәнини
түсинемиз.
25
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Мине усы жағынан бундай сөзлёрдн метонимиялық усыл арқалы
мәнисин байытқан сөзлердин, қатарына жатқарамыз.
Белгнли бнр заттын, ямаса қубылыстық атамасы оныц қәсийети,
сапасы ямаса түри менен аўмастырылып қолланылыўында мына
нәрселер көзге түёедй:
■
1.
Гейпара келбетлик сөзлер атлықларды анықлап келгенде
анықланыўшы атлықлар айтыўшыға да, тынлаўшыг-а да белгили
болғавлықтан түсирилип қалдырылады да: онын орнына сол мән-иде келбетликлер қолланылып . метонимияны дөретеди. Бундай
жағдайларда анықланыўшы атлықлардыц қолланылыў зәрүрлиги
болмай қалады. Мысалы:
. : • ;
I:: I..'.

. ,. ,

'
. . .

' ...............
;
11

, :

1
:
■
. :
,
Ацмақтыц ағасы болғанша:

Акыллыныд лниси бол (нақыл.)

,

Жаманнан қаш.
1'
Жақсыға жанта-с
(нақыл);.
Жақсынын кеулинде гийне аз болар.
Жаман .адам гийнс ту-тса умытпас.

,
»

(Мактимкульфан)., .,
,
•

...
;

.

,

Ғэрипке бсрТейлер' ўзақ''жыл өмйр, '
Өйир шад болмаса.'боларлЬр көйир;

( Бердақ. «Хальщ ушын).

Бул жерде ақмақтық ақыллыньщ,- жамаынан, жЩсыға, жаксыныц. ғәрипке дегенде гәп адам ҳаққында болып отыр. Булардын

барлығы да адамныц белгисин көрсететуғын келбетликлер, бирақ
адам сөзи түсип қальтп, атлық мәниоинде анықлаўш.; келбетликлер қолланылып ¥ур.
. ;
.
2.
Гәд болып отырған зат ямаса қубылыс еки тәрепке де бел- "
гили болғанда, сол зат я қубылыстыц атамасынын орнына оныц
бедгили бир белгиси аўмасып қолланылады. Солай болса да биз
оннан заттыц я қубылыстыц белгисин емес, ал өзин түсинемиз.
Мысалы:
Қазан толы сорпа. Қәне табақтағы суўыған болса, ыссысынан
әкелейин. (А. Бекимбетов, «Гүрес»),
. Екинши гәптеги табацтағы, ыссысынан деген сөзлер сорпа деген мәниде қолланылған, сорпа деген сөзди тағы да қайталаўдыц
кереги болмай тур.
3.
Айтыўшы тыцлаўшыға белгили болган заттьщ ямаса қубылыстыц атын атамай, олардыц турмыстагы тән өзгеше белгилерин
атаў арқалы зат ямаса қубылыс ҳаққында түсиник бёреди. Мысалы:
.
1) Көз ушында бир орамал көринеди.
2 ) . Қапталымнан өткен қызыл көйлектен.
. ,Желдиген леп желиктирди жас жанды.
'

(И. Юсцпов. «Рубаятя).
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'

' Буннан биз орамал, қызыл көйлек дегекди емес. ал усы өзгеш&
белгиге ийе болған ҳаял-қыз деген мәнинн ацлаймыз.
Бул жерде гәп орамал, қызыл көйлвк ҳақҳында болып турған
жок. Биринши мысалда орамал арқалы адам (ҳаял-қыз), екинши
мысалда да қызыл көйлек арқалы адам (ҳаял-қыз) түсиниледи.
Оқыўшы ҳәм қандай қыйыншылықсыз, бирден-ақ олардын, аўысқан
мәнилерин қабыл етеди.
Метонимиялық усыл арқалы сөз мәнисинин аўысыўы ҳәзирги
заман қарақалпақ тилинин лексикологиясында сөздин көп мәнилилигнн байытыўдық ен әҳмийетли дереклеринин бири
болып
отыр. Бул усыл арқалы пайда болған мәни тек аўысқан мәни ғана
болып. қоймастан, сонын менен бирге көбинесе образлы да мәни
болып келеди. Мысалы:
1.
Әйне сәске ўақтында сол байдыц баласы менен бирге
бир,
постын кирип келеди (Қарақалпақ халық ертеклеринен).
‘
:

.

2. Қосық қылып ақбас пенен жантақты,
Гей биреўлер мийнет етпей мал таиты.
Дурыс айырыў ушын қараньқ ақты,
Илгир зейин сыншы керек сын керек.

,
.

(И . Юсупов, «Сын керек»),
''

3. Сөзлери қулаққа нақма-нақ тийип.
Радиода сөйлеп турған тили б а р .,

(А, Дабылов . «Москва»),

Мысалымызда постын, қараны, ақты, тили деген сөзлер аўысқан мәнилерде қолланылып тур. Онда постын деген сөз постын.
кийген адам, қараны, ақты сөзлери жақсы менен жаманды, тили,.
хабар деген мәнилерде. Бирақ олар туўра мәннлери менен салыстырып қарағанда эмоцнональлық-образлылыққа ийе.
.
Матонимия да, метафоралар усап, әдебий шығармаларда көркем.
сүўр*зтлеўдиц белгили қураллары сыпатында хызмет етеди. Соклықтан көркем сөз шеберлери метонимиялық мәни өзгерисн усылы
арқалы аўысқан мәнили сөзлерден жийи пайдаланады, сол арқалы
услублық айырықшалықларды, сез образлылығын, мәни өткнрлигин
дөретип отырады.
Сөз мәнилерине байланыслы кеўил аўдарыўда талап ететуғын
усыллардыц бири пүтиннин орнына бөлшегиниц, бөлшегиннц орнына пүтининиц, бирликтиц орнына жалпысыныц, жалпысыныц
орнына бирлигинин. аўмасыўы арқалы сөз мәнисиниц аўысыўы болып есапланады. Бул да сөз арқалы аталатуғын затлар менен қубылыслар арасындағы жақынлық, байланыс нәтийжесинде пайда
болады. Бирақ бөлшегинин орнына, пүтини, пүтинниц
орпына
бөлшегИ, бирлигиниц орнына жалпысы, жалпысыныц орнына бирлиги аталыў арқалы сөз мәниси аўысқанда сол атамалары аўмасын:
қолланылатуғын затлар менен қубылыслар арасындағы санлык
қатнас есапқа алынады. Бул усыл арқалы аўысқан мәнилер сннек"
27.
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доханы дөретеди. Мәселен, Жалғыз басын екеў болып жарлылықты
да жеқерсеқ (А. Бекимбетов. «Гүрес») деген гәпти алып қарайық,
Әдетте бас адам мүшесннин. бнр бөлегин ацлатады. Ал мысалымызда ол бас мәнисинде емес, ал адам мәнисинде қолланылып тур,
Күнделикли сөйлеў тилимизде журт деген сөз улыўма алғанда
дара емес, ал ғалаба уғымды ацлатады. Журт дегенде биз халық,
көпшилик деген мәнини түсинемиз. Ал енди «Усы журт не деп отыр
өзи? десек, онда журт сөзи ондай ғалабалықты ацлатпастан, жеке
адамды- билдиреди. Сонда биз бирликтиқ орнына
жалпынын,
аўыықанын көремиз.
Синекдоха ауысатуғын атамалар арасындағы байланыс, жақынлық көз қарасынан қарағанда метонимия менен шегаралас. Сонлықтан да синекдоханы көпшилик жағдайларда метонимияныц
ншинде қарап, оған метонимияныц ец көп таралған түрлеринйц
бири сыпатында анықлама береди. Синекдоханы басқа усылла'р:
дан айыратуғын белги аўысатуғын атамалар арасындағы сан жағынан қатнастан, белгиден ибарат. Мәселен, Қарайған көз силтидей тынды дегенде пүтинниц бир ғана бөлшеги көз жалпыны-адамлар дегенди ацлатып тур.
Қөркем шығармада жазыўшы синекдоха арқалы гейпара жағдайларда сүўретленетуғын затқа, қубылысқа оқыўшыныц көбирек нәзерин аўдарады, синекдоха арқалы гейде сол нәрсеге қандай да болмасын бир жағымсыз сезимди де береди. Мысалы:
1.
Сары мурттыц қамшыны силтеп үйренген қолы бул сапары
да қәте жиберген жоқ (И. Юсупов, «Сейдан ғаррыныц геўиши»),
2. Жигитлик ҳәсери урған мурынныц,
Кеминде бир батпан шамалы болар.

(И . Юсупов. «Бултлар көп түнеген
таўлардық»)'

асқар

Бул мысалларда сары, ЩРт, мурын деген сөзлер адам мәнисинде қолланылып, синекдоха болып тур. Қамшы силтеп үйреиген адамныц қолы, жигитлик қәсери урған адамнын (жигиттин)
деўдиц орнына шайыр сары мурттық, мурыннық деген сөзлерди
қолланыў арқалы оқыўшыда оларға болған жағымсыз сезим пайда’
етип отыр.
Сөз мэнисиниц кецейиўи хәм тарайыўы
Сөз мэиисиниц кецейиў ҳэм тарайыў ҳәдийсеси де кеўил аўдарарлық қубылыс сыпатында көзге тасланады. Анаў я мынаў сөздшн
мәниси белгили бир дәўирлер даўамында қолланылып жүрген мә-12
1 Синекдоха—гректнц сипекдосЬе
(соподразумование)
сөзинен келип шыққан.
.
2 Қараныз: Л. А. Булаховский, Введение в языкознание.
1954. 64-бёт.
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уғыў деген
.
,
часть 11. М.
.

ииеинен я кецейеди, я тараяды. Сол арқалы екиншм мәни пайда
болады. Мәселен, мийнет деген сөзди алып қарайық. Бул сөз бурын аўыр азап, қыйыншылық, дөхмет мәнисинде қолланылатуғын
еди. Улыўма халық сөйлеў тилинде қара мийнет, мийнетке қалды
деген сөз дизбеклери мине сол мәниде қурылған. Бул сөз дизбеклери азапқа қалды, пайдасыз азап, пайдасыз қыйыншылық, қыйыншылыққа дуўшар болды деген мәнннн ацлатады. Уллы шайыр
Бердақтыц мына қатарларын оқып көрейик:
Түргелип ертеден жумысқа шығып.
Қолынды қабартып. белинди бүгип.
Дизенли сызлатып, мийнгтин шегип.
Жеген бир зағяран палдан жақсырақ.

(«Бердац . «Жақсырақ»),

Бул куплеттиц ишиндеги мийнет сөзи тек жумыс ислеў мәнисинде емес, ал қыйыншылығын тартып, азабын шеккен мәнисинде
қолланылған.
Ал ҳәзир мийнет сөзиник мәниси өзгерди. Ол аўыр азап, пайдасыз қыйыншылық мәнисин ҳәттеки гөнертип жиберди, қыйыншылық мәнисинде халық сөйлеў тилинде мийнетке қалыў усаған свз
дизбеклеринде ғана ушырасады. Ҳәзирги заман қарақалпақ тилинде мийнет сөзи бахыт дереги, адамларыныц турмыс талабы мәнисине ийе болды.
Мнйнет дөретпе, шығарма мәнисинде де қолланылады: жазыў~

шынық мийнети, илимий мийнет, т. б.
Бурын хожалық сөзи тек жеке үй-иши, шацарағы, оныц үйускенеси мәнисииде ғана қолланылатуғын еди, ал ҳәзир қарақалпақ
халқыньщ турмысында сонғы өзгерислерге байланыслы хожалық
сези мәниси жағынан кецейди.
Мысалы: колхоз хожалығы, суў-

хожалығы, аўыл хожалығы, халық хожалығы, т. б.
Ҳәзирги заман қарақалпақ тилинде мәнисн кеиейген
сөзлер
оғада көп. Сөзлердин, мәнилик жақтан кенейиўи арқалы сөз монисинии аўысыў қубылысы қарақалпақ тнлинде ец жедел семантикалық қубылыс сыпатында танылып отыр. Бул әснресе сонгы
дәўирде кен өрис алды. Сонлықтан сөз мәнисннии кецейиўи бойынша толып атырған мысалларды келтире бериўге болады. Мысалы:

жарыс, ғәзийне, отырғызыў, қатнас, жумыс, бөлим, қурылыс, шақырық, гүрег. т. б.
Соныц менен бирге сөз мәнисиниц тарайыў ҳәдийсеси де ушырасады. Бул усыл арқалы да қарақалпақ тилинде сөз мәнисинин
зўысыўы пайда б®лады. Мәселен, жигит деген сөз ҳәзир жас, ер
адам деген мәниде қолланылады. Ал ол бурын барлық нәрсенпн
жасы мәнисинде қолланылға.-:. Махмуд Қашғарийдиқ сөзлигинннде
жигит сөзинин мәниси усылай түсиндириледи1 Бул сөзликти өзбек 1
1 Қарадыз: Махмуд Қашгарий. Девону луғотит турк. Ш, Тошкент. 1963.
] 4-бет.
2У,
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тилнне аўдарған өзбек тил илимпазы С. М. Муталлибов усы сезге
байланыслы ескертпесинде онық өзбек тилиндеги мәнисм туўралы;
былай деп жазады: «Йигит сўзи ҳозирги ўзбек тилида факат одам
боласига хос булиб қолған. Ҳаттоки бу сўзниц, у даврдаги маъноси устига ботирлик. кучга тўлганлик маънолари ҳәм юкланган»1
Ҳәзирги заман қарақлпақ тилинде жигит сөзи жас, ер адам
дегеннен басқа барлық жанлы я жансыз затлардын жаслығын
атаў ушын қолланылмайды. Тилимизде жигит адам
жигитрек
қаўын екен деп те айтады. Онда ол жас адам, писпеген қаўын дегенди ақлатады. Ал жигитирек сыйыр екен, жнгит пахта деп айтпаймыз. Усы жигит сөзинен жас деген мәниде жигит адам, жигитирек
қаўын түринде қоланылыўы әне сол дәўирдеги барлық нәрсениқ
жасын ақлатыў мәннсинен сақланып қалса керек.
Сондай-ақ қзўим деген сөздиқ бурын адамлардық бир топары
мәнисинде қолланылып келгенлиги белгили. Сонлықтан да сөйлеў
тилинде бир қәўим болып отыратуғын еди дегенди жекке-сийрек
ушыратып қаламыз. Ал бул сөз ҳәзир қарақалпақ әдебий тилинде
тарийхый термин сыпатында ғана қолланылады.
Сөз мәнисиниқ тарийхый өзгериўи бул удайы болып туратуғын
тил қубылысларынық биринен есапланады. Қарақалпақ тилинде
қолланылып киятырған гейпара сөзлердиқ мәнилеринин тарийхый дәўирлер даўамында өзгериў жағдайына нәзер аўдарсақ. бул
жағдайларды жийи ушыратыўға болады. Мәселен, о/сылқы сөзн'
бурын төпт аяқлы ҳайўанларды атайтуғын ғалабалық атама болған. Махмуд Қашғарий өзинин сөзлигинде онық мәнисин усылай
түсиндирсдп.2 Ал ҳәзир ол барлық төрт аяқлы ҳайўанлардын ғалабалық атамасы емес, ал тек атларға байланыслы ғана қолланылады.
и
Бул жерде жылқы сөзиниц дәслепки мәниси пүткиллей езгерип кеткенлигин көремиз. Қарақалпақ тилинин сөзлик қурамында
ол сол өзгерип кеткен мәнисн менен өмир сүрип киятыр.
Бурын жемис мийўе, жас мийўе мәнисинде қолланылған.34^Ҳәзир
ол тек сол мийўе мәнисинде гана емес, ал мийнеттиц нәтийжеси,
табыс мәнисинде де қолланылады. Мәселен, қарақалпақша-орысша сөзликте бул сөз былай анықланады:
'
Жемис 1) фрукты, плоды: фруктовый, плодовый; жемис ба*
ғы-фруктовый сад; 2) перен, плоды, результат работы, деятельиости/
'
Демек, буннан жемис еөзиниц аўысқан мәнини де қаоыл еткенлигин көриўге болады.

1 Сонда, 14-бет.
2 Қараныз: Маҳмуд Қашғарий. Девону луғотнт турк. III. Тажкент. 1963.
41-бет.
3 Махмуд Қашғарий. сонда. 19-бет.

4
Д. С. Н а с ы р о в. Қ У. У б а й д у л л а е е в и др. Қарақалпақша-рус
сөзлик, профессор Н. А. Баскаковтын редакторлығында. М., 1958, 244-бет.
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Ал С. М. Муталлибов бул сөздин өзбек тилиндеги мәниси
ҳаққында Махмуд ҚашғарийДИн сөЗлигиндеги ескертпесинде былай деп жазады: «Ҳозирги ўзбек тилида бу сўзнинг маьноси
кенгайган. Таом маьносида қўлланады. Шу билан бирга, хозир,
асосан, қуруқ мева, туршақ, майиз кандкурсларға қўлланады».1
Бул жерде қарақалпақ тилинде, сондай-ақ өзбек тилинде
де жемис сөзиниц мәниси аўысып, кенейгенлигин көремиз. Қарақалпақ тилинде ол туўра ҳәм аўысқан
мәнилеринде пайдаланыла береди.
'
;
Сөз мэиисинин тарийхый өзгерислерге ушыраўы барлық тилде де бар, өйткени ол адамзат жәмийетинин турмысындағы
өзгерислерге байланыслы.
Академик В. В. Виноградов кодекс деген сөздин XIX әсирдин
20-40 жылларында юридикалық терминологиядан мәниси кенейип, дүньяға көз-қарас, турмыс әдеби, жәмийетлик минез-қулық
мәслелерине араласқанын айтады.2
Ал енди усы сөз ҳәзирги заман қарақалпақ әдебий тилинин
■сөзлик қурамында да бар. Ол қарақалпақ тилине орыс тили
арқалы келип кирди, күнделикли турмыста сол мәнилеринде
қолланылып киятыр.
Орыс тилиниқ тарпйхый лексикологиясы менен көбирек шуғылланыўшы белгили илимпаз П. Я. Черных орыс тилиндеги
«лес» деген сөздин дәслеп улыўма славян тилинде жасырын
орын, душпаннан жасырынатуғын орын, жан сақлайтуғын орын
мәнинисин анлатып келгенлигин, тек сон ғана тоғай мәнисине
кәшкенлигин айтады.3*
Сондай-ақ аўыл, айыў, қуми, ул деген сөзлер де семантикалық жақтан үлкен өзгерислерге ушыраған. Мәселен, атақлы
түркологлардын бири С. Е. Маловтын «Ески түрк лгазыў естелик*
лери» бойынша берген сөзлигинде 'аўыл сөзи үсти ашық мал
қамайтуғын қора мәнисинде, ал айыў сөзп онбаған, жаўыз, рейимсиз деген мәнилерде берилген,4
Аўыл ҳәм айыў сөзлери хәзирги заман қарақалпақ тилинде
ол мәнилерде ҳеш қандай қолланылмайды, ертедеги мәнилерин
биротала лсойылтып жиберген. Мысалы:
^
Аўылдық арқасы қалын тоғайлық, түн қаранғылығын бойына синнрип дөнип тур
(Т. Қайыпбергенов, «Муғаллимге рахмет»),
■■
„
2. Аўылдан. екн шақырымдай алыслап кетти (Т. Қайыпбергенов, сонда).
■
» Қараныэ: Маҳмуд Қашғарий. Девону луғотит турк, III, Ташкснт. 196-?.
19-бет.
.
2 В, В. Виноградов. Основные типы лексических значении слова. Вопросы
языкознания, 1953, №5, 9-бет.
3 П Я. Ч е р н ы х. Очерк русской исторической лексикологии. изд. МГУ.
19об
* С. Е. М а л о в. Памятники древнетюрской письменности. М. Л .. 195!,
355-356-бетлер.

31

www.ziyouz.com kutubxonasi

3. Айыў көбинесе арқада жасайды.
Бул мысалларда аўыл адамлардьщ жасайтуғын белгили бнр
зриы, хожалықлардын жыйналып қонған жери, айыў жыртқыш
\айўанлардыц бири мәнисинде қолланылып тур.
1\арақалпақша-орысша сөзликте аўыл қәм айыў
сезлеринин.
мәниси төмендегише түсиндириледи:
аўыл аул; село, деревня; аўыл-үйдиц қонагы айда-жылда бир
келеди погов. своего относельчанина как гостя редко принимают1.
айыў медведь; сур айыў-бурый медведь; қара айыў-чернып
медведь; ақ айыў-белый медведь.2
Ал қуяш деген сөз ертеректе қатты, ыссы, күн ыссылығыныц
қатты тийиўи деген мәнилерде қолланылған3. Ҳәзир ол күн деген
мәниде жумсалады. С. М. Муталлибов айтқандай-ақ, қарақслпақ тилпнде қуяш сөзи күн сөзнниц сыцары болып келеди, онын
мәниси бизге өзгерген түринде жетип келген4.
Қарақалпақ тнлинде ул деген сөз ер бала мәнисинде қолланылады, ал ол ерте ўақытларда усы ер бала мәнисинде емес,
ал оннан гөре кец әўлад мәнисинде жумсалған. Түркнй тиллерди изертлеўшилердиц бири Л. А. Покровская ул сөзиниц сол
мзнини (эўлад мәнисин) билдиргенлигин Ибн-Муханнанын сөзлиги арқалы анықлайды хәм гейпара түркий тиллердеги жағдайларын салыстырыў менен бирге түркмен тилинде ғыз-оглан
(қыз деген мәниде), татар тилинде қыз-углан (қыз мәнисинде)
болып киятырғанлығын да көрсетнп втеди.5
Бул жерде мына нәрсени де айтып өтиў керек. Анаў я мынаў сөз түркий тиллердиц барлығына да ортақ мәниде қолланыла бермейди. Мәселен, татар, башқурт тиллеринде қой мәнисинде қолланылатуғын теке деген сөз, қазақ, түркмен, азербайжан, өзбек тиллеринде ешкиниқ еркеги мәнисинде жумсалады.
Бул сөз қарақалпақ тилинде де ешкиниц еркеги мәнисинде қолланылып киятыр.
Сондай-ақ айғыр деген сөз қарақалпақ тилинде атқа, ешекқе, түйеге байланыслы, солардыц еркеги деген мәнини билдиреди. Ал А. М. Щербак бул сөздиц якут тилиндегн мәниси бойынша былай деп жазады: «Якут тилинде бул сөз
гмг ф
формасында) қәлеген қайўанньщ еркеги дегенди анлатады. Мысалы; а т!р ат (айғыр), агш'р огус (өгиз).6

1 Д. С. Н а с ы р о в . , к. У. У б а й д у л л а е в ҳәм басқалар. Қарақалпакша-русша сөзлик_ ироф. Н. А. Баскаковтык редакторлығында, М,. 1958, 64-бет.
2 Д . С. Н а с ы р о в . Қ. Ў. У б а й д у л л а е в ҳәм баскалар, сонда, 67-бет.
5 Махнуд
Қ а ш ғ а р и й . Девону луғотит турк, 111, 1963, 187-бет.
4 « — » Сонда, 187-бет.
5 Қараныз: Л. А Покровская. Термины родства в тюркских языках, сб.
«Исторнческое развитне лексики тюркских языков», М., 1961, 16-бет.
6 А. М. Щ е р б а к. Названия домашних и диких животных в тюркских
языках, сб. «Историческое развитие лекснки тюркских языков, М., 1961, 88-бет.
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Қарақалпақ тилинде аттын айғыры, ешектиц айғыры делинсе де, ешкиниц айғыры, қойдын айғыры, сыйырдыц айғыры, т. с.

қолланылмайды.

Гейде сөз тарийхый жақтан өзгергенде тек мәнилик жақтан кенейип, я биротала басқа мәниге аўысып ғана қоймастан,
лсеке мәнили сөзлерден көмекши сөзлерге, я қосымта морфемаларына да аўысып кете алады. Ҳәзирги заман қарақалпақ тғглиниқ лексикологиясында сөздиқ тарийхый өзгериўине байланыслы мине усыкдай қубылысларды да көриўге болады. Мәселен, шығар, ғой, аў деген жанапайлар генетикалық жақта.н’.
алып қарағанда жеке мәнили шығыў, қойыў ҳәм ҳаў сөзлерине байланыслы. Сонлықтан профессор Н. А. Баскаков қарақалпақ тилиндеги көмекши сөз шақаплары ҳаққында гәп еткенде
былай деп жазады: «Көмекши сөзлер тарийхый жақтан өзлеринин дәл семантикасьша ийе болған сөзлерден ибарат. Олар сөз
дизбеклеринде алдындағы компонентлери менен тығыз байланысы нәтийжесинде дәслепки мәнилерин жойылтып жиберген»12.
Өзбек илимпазы С. Ибрагимовтық анықлаўы бойынша көпшилик түркий тиллерде жийи қолланылып киятырған -шақ/-шек,
-паз, -кар усаған қосымталар дәслеп мәнили сөзлер болгап-'.
Усыған байланыслы ол бул қубылыс туўралы мынадай дейди:
«Түбир сөз өзинин раўажланыў дәўиринде қосымтағада айналыўы мүмкин. Мәселен, чок/чоғ сөзи бурын кишкене, киши дегенди ақлатқан кейин азғана өзгериске ушырап киширейтиў мәнили чоқ қосымтасына айналып кеткенин көремиз. Мысалы: келинчок (невестка). Өзбек тилинин диалектлеринде чок ҳәзир де
киши мәнисинде пайдаланылады. Қарақыз: Бу ботинка аёғимга
чок келди»3.
Бул қосымталар қарақалпақ тилинде өнимли қосымталардан есапланады. Сонық менен бирге шақ сөзи жеке мәнили сөз
сыпатында да қолланылады, бирақ онда ол өзиниқ дәслепкн
мәнисиндей, өзбек тилиниқ диалектлериндегидей, киши деген
сөздин мәнисинде емес, ал шақ, дәл сөзлериниқ мәнисинде шақ
болды да турды, дәл болды да турды усаған сөз дизбеклеринде
қолланылады.
Омонимлер
*"Ё>из сөйлегенимизде я жазғанымызда сыртқы формасы бойынша бирдей, бирақ анлатып турған мәниси жағынан қарағанда
бир-бирине ҳеш қандай жақынласпайтуғын
сөзлерден де пайдаланамыз. Бундай сөзлердиқ қайсы мәниде қолланылып тур1 Қ а р а н ы з : Н . А. Б а с к а к о в . Қ а р а к а л п а к с к и й я з ы к , I I, ф о н е т и к а и м орф о,л о г и я , М „ 1959, 4 7 4 -б е т .
■
2 С. И б р а г и м о в . П р о ф е с с и о н а л ь н а я
л ек си к а у зб екского язы к а , Т а ш «
к е н т , 1961, 1 2 7 -1 2 8 -б е т л е р .
3 С. И б р а г и м о в . П р о ф е с с и о н а л ь н а я л ек си к а
у з б е к с к о г о я з ы к а , Т.аш -к е н т , 1 9 6 1 , 1 2 7 -1 2 8 -б е т л е р .
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ғанлығын сөз дизбегиндеги ямаса гәптеги сөзлердин'өз-ара байлакысынан, айтылайын деген тийкарғы пикирден ғана анлаўға
болады. Мысалы:
1. Перийза суў сепкендей тереқ ойға батты (Қ. Султанов,
«Толқынлы тенизде»),
2. Ойға орналасқан булардыц аўылыныц тек тереклери ғана
көринеди (А. Әлийев, «Қайырқом ана»),
Бул мысаллардыц екеўинде де ойға деген сөз ушырасады,
ол формасы бсйынша бирдей болғаны менен, усы гәплердеги
мәниси пүткиллей
басқаша-биринши гәптеги мәниси екинши
гәптеги мәнисине жақынламайды. Биринши гәпте ойға деген
сөз қыялға деген мәниде қолланылған болса, екинши гәптеги
ойға деген сөз пәске деген мәниде қолланылып, аўылдыц орналасқан орнын көрсетип тур.
1. Ол тағы да суўық түс билдирди (X. Сейитов, «Жүректин
буйрығы менен»),
2. Сол күни Қаражан қайсар арқайын шырт уйқыда жатырып бир жаман түс көрди. («Алпамыстан»).
3. Сен болсац «алма пис, аўзыма тус» деп жатасац (А. Бегимов, «Балықшыныц қызы»).
4. Тал түс, Ырзамбет қара талдын саясында уйқылап атыр
(X. Сейитов, «Жүректин буйрығы менен»),
Жоқарыдағы мьтсаллардын ҳәммесинде де формасы жағынан бирдей болған сөз -түс. Бул сөз ҳәр гәпте ҳәр турли мәнилерде биринши мысалда суўық түр билдирдн, екинши гәп психологиялық қубылыстын бир түри-түс деген, үшинши мысалда
ҳәрекетлик, ал төртиншисинде мезгиллик мәннде қолланылған.
Биринши, екинши, төртинши мысаллардағы түс атлық сөз болса, үшинши мысалдағы тус сөз шақабы бойынша фейил сөзден
ибарат. Бул гәплерде түс деген сездин қайсы мәниде қолланылып турғанлығы онын сол гәплердеги сөзлер менен мәнилик
байланысынан ғана анық көринип тур.
Айтылыўы, сеслик қурылысы бойынша бирдейлик тек сөзлерде ғана емес, ал айырым грамматикалық формаларда да
керинеди.
'
'
Мысалы: 1. Расын айтқанда, класском болғанды менин де
ишим жек көрип турған жоқ (Т. Қайыпбергенов, «Муғаллнмге
рахмет»).
2. Б и р

қы сы ўм ет болған ды

(Жийен жыраў, «Посқан ел»),34
3. С елси з күни ж аў ы н болды м .
С этси з ескен д а ў ы л б о л д ы м
V'

|

■

-

(Бердақ, «■Болған е.пес»),

4.
Не қылып жүрсиз?—деп сорады Менлимурат аға
йыпбергенов, «Муғаллимге рахмет»).
34
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(Т. Қа'

Биринши мысалда болғанды сөзинлргн_ли
екинши мысалда болмнды созиндеги-ды ДяЛЛ,ыФФ
" ” енев
«ирдей емес, „
4
«„“ " ш а 6
“ ё"1™ мэн-ис»

д аю аГ ө » е “ сиз' с ю ' аффикслеРиниқ » » и Г р „ - Г ™ н Р™ Г .
д е Г Г ДаЙ 1' убыль'сть' да тил биииминде о м о ш ш ш щ ,0 ,былыс

ҚЗрйҚЗЛПЗҚ ТИЛИНДӨ сөзге бзйланыслы омонимиялық қубылысты лексикалық омонимия деймиз де. ал грамматикалық формалар арасындағы омонимиялық қубылысты грамматикалық
-омонимия деп атаймыз.
Лексикологиянын изертлеў объектлериниқ бири сыпатында
биз мине сол лексикалық омонимия ҳаққында сөз етемиз.
Лексикалық омонимия ҳаққындағы мәселе—көп изертлеўди
талап ететуғын таласлы мәселелердин бири. Бунын бундай болыўынын тийкарғы себеби тилдеги омонимиялық қубылыслар,дын еле де болса түрлише түсинилип келиўинен болып отыр.
Тилимизде сөзлердин формасы бойьшша бирдей болып қолла.нылатуғын жағдайлары оғада көп ушырасады. Солай да олардын барлығы бирдей омонимиялық қубылыслар емес. Көп мәнили сөзлер де формасы бойынша бирдей сөзлер, бирақ оларды
формасына қарай лексикалық омонимиянын қараўына киргизе
алмаймыз. Өйткени омонимия формалық бирликтин мәнилик
жақтан жақынлығына емес, ал алыслығына тийкарланады. Солай да күнделикли турмыста оларды бир-биринен айырыўда
гейпара қыйыншылықларды гезлестиремиз. ^
Айырым жағдайларда гейпара авторлар көп мәниликти барынша кен түсинип, мәниси жағынан алыслап кеткен сөзлер,ди де омонимлер қатарына киргизбеўди усынады. Мәселен,
Ғ. Муўсабаев күн, ай 1 усаған сөзлерди омонимлер емес, ал көп
мәнили сөзлер деп есаплайды. Күн ҳәм ай сөзлери планеталардын атамалары мәнисинде де, ўақытлық атамалар мәнисинде
де, қолланылатуғынлығы белгили. Бул мәнилердин планеталық
мәни тийкарында пайда болғанлығына даў жоқ. Солай да планеталық мәни менен ўақытлық мәниси арасындағы байланыс
•әдеўир алыслап кеткен сыяқлы көринеди. Сонлықтан, бизин пикиримизше, бундай сөзлерди көп мәнилик тийкарында пайда
болған омонимлер деп есаплаған мақул болыўы керек. Соныц менен бирге Ғ. Муўсабаев қазақ тилинде лексикалық усыл арқалы омонимлердиц жасалыўы туўралы сөз еткенде былай деп
те жазады: «Лексикалық тәс1л арқалы жасалған
омон1мдер
ст1ст1к түб!рл! сөзлерде де ж!й! кездесед!. Ет1ст1кт1н туйық.
1 Қ ар ақы з:
т и к а ), А лм аты ,

К е н е с б а е в , Ғ . М у ў с а б а е в , қ а з1 р г 1
1 9 6 2 , 3 8 -б е т .
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қазақ

т1л1

(л е к сн к а, ф о н е-

түр1 мен ес1мн1н атаў түрI әр қайсысы өз алдына турақты, алшақ мағанада аўысқандықтан омон1м болатын жерлер1 бар,
Әс1ресе булар қурал-сайманнын аты болғанда ж!й1 ушырайды.
Мысалы: 1) қашаў-ет!ст\к, 2) қашаў-қашайтын қурал\ 1) егеўет!ст\к, 2) егеў-егейт\н қуралдын аты; 1) булаў-ет\ст\к, 2) бу•
лаў — бул арқалы 1стелет1н емн1н аты; 1) бояў-е т1ст1к; 2) бояў~
бояйтын заттлардыц жалпы атаўы, тағы осы сыяқты»;.
Бунда ол сөз мәниси биротала аўысып, екинши бир заттыц
атамасы болып кеткен усындай бир формалы сөзлерди де омонимлер деп есаплайды. Әлбетте, қашаў, егеў усаған атаўыш фейиллер менен қурал атамалары болған қашаў, егеў усаған атлық сөзлер арасында да семантикалық байланыс бар. Бул байланыс та ай деген планета атамасы менен белгили бир ўақыттыц атамасы болған ай сөзлери арасындағы семантикалық байланыстан әзиз көринбейди. Усыған қарамастан бириншилери
омонимлер топарына киргизиледи де, ал екиншилери көп мәнили сөзлер деп анықланады. Бизицше, бул жерде пикир қайшылығы болыўы керек. Сонлықтан бундай
жағдайларды омонимиялық жобада қараған орынлы, өйткени олар өзгеше мәнили ҳәр түрли атамалардан 'есапланады.
Ғ. Муўсабаев бир формаға ийе, ҳәр түрли мәнили ат, ет
усаған атлық сөзлер менен ат, өт усаған фейил сөзлерди де
омонимлер қатарына киргизбейди12. Ал бундай сөзлер, әдетте,.
омонимлер деп қаралып киятыр. Көпшилик түркий тиллерде,
сондай-ақ қазақ тилиниц өзинде де бир қатар авторлар ат, өт
жала усаған сөзлерди омонимлер 1деп есаплайды. Бундай сөзлерди
омонимлерге киргизиўге олардын формасы жағынан
бирдей, ал мәниси жағынан ҳәр қыйлы болып келиўи тийкарбола алады. Бирлик сандағы, екинши беттеги гейпара буйрық
мейил фейиллери көпшилик сөзлер менен түрлес больш келеди,
сонлықтан
оларды омонимлер деп қарамаймыз деў қалай да
устиртин болыўы керек.
Солай етип, көп мәнилилик тийкарында панда болған, бирақ
мәнилери бөлекленген сөзлер де, ҳәр түрли сөз шақапларына
тийисли ат, өт жала усаған сөзлер де омоннмлер сыпатында
каралған мақул.
^ ' Көп мәнили сөзлерди омонимлерден ажыратыўға биз контекстке сүйенемиз, контекст арқалы мәнилик жақынлық пенее
ҳәр қыйлылықты анықлаймыз.
Усыныц менен бирге бул жерде бир формаға ийе болған сөзлердиц көп мәнили я омоним сөз екенлигин тексерип көриўдиц
Е. М. Галкина-Федорук тәрепинен усынылған жолын да айтып

1 К е н е с б а е в , Ғ . М у ў с а б а е в . Қ ә з1 р г1 қ а з а қ
т и к а ) , А л м а т ы , 1962, 61-бет"
’
2 К е н е с б а е в, Ғ . М у ў с а б а е в . С о н д а , 5 5 - б е т ,
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т1л1

(л е к с и к а ,

ф онв'

г

•өтиўге туўра келеди1. Бул усыл еки турли болады. Биринши
усыл бул бир түрде айтылатуғын сөзлерге сәйкес синонимлердй тацлаўдан ибарат. Мәселен, усы усыл арқалы мына төмендеги контекстлерде ушырайтуғын от ҳәм жас деген сөзлерди
тексерип көрейик:
1.
Бар, ана сыйыр менен атқа, қойға от орып сал (А. Бекимбетов. «Даўыл»).
2. Д о й н а ғ ы н а н ш ы қ қ ан от,
Зәм б н р ектей аты лды .

(«Алпамыстан»).

3. Уақыт жас илимпазға тема таўып берди (Ә. Тәжимуратов,
«£ки гуррии»).
4. Рәўшаннын жас денесине суўық тийди (Ж. Аймурзаев,
«Әмиўдәрья бойында»).
Биринши мысалдағы от деген сөзге шөп деген сөз синоним
бола алады, ал екинши гәптеги от сөзинин синоними-жадьш,
шөп пенен жалын деген сөздин арасында ҳеш қандай мәнилкк
жақынлық жоқ. Демек, биринши ҳәм екинши мысалдағы от омоним сөзлер екен.
Екинши ҳәм үшинши мысаллардағы жас деген сөздин синонимлик қатарына шынықпаған, қатпаған деген сөзлер кире
алады.
Мәнилик жақтан бир синонимлик қатарға ийе болғанлықтан
үшинши ҳәм төртинши мысаллардағы жас сөзин көп мәнилик
хызметти атқарып тур деп жуўмақ шығарсақ болады.
Екинши усыл-сол сөзлердиқ морфологиялық жақтан өзгериўиндеги айырмашылықты табыў арқалы иске асады. Мәселен,
жаз сөзи жылдын бир мәўсими мәнисинде жаздан, жаздыц жазға, т. б. болып морфологиялық өзгериске түсиўи мүмкин. Ал
жаз ҳәрекет мәнисинде жаздым, жазып, жазыу усаған форма.ларда қолланыла береди. Демек, бул сөзлер морфологиялық
жақтан ҳәр түрли болып өзгериске түсиў қәсийетине ийе екен.
•Олай болса бул сөзлер омоним сөзлери болып табылады.ц
Сөзлердин морфологиялық жақтан өзгериўиндеги айырмашылықты табыў арқалы анықлаў усылы формасы, айтылыўы бойынша бирдей, ал мәниси бойынша ҳәр түрли сөзлер контекстте
ҳәр қыйлы сөз шақабынан болып келгенде ғана пайдалы усыл
бола алады.
Бул усыллар ҳәзирги қарақалпақ тилиндеги омонимлерди
көп мәнили сөзлерден ажыратыўда да белгили әҳмийетке ийе.
•Солай да барлық жағдайда да олар арасындағы семантикалық
мәни айырмашылығын анықлаў арқалы омонимлерди контекстте таныў бул полисемия менен омонимияны бир-бирине ажыратыўдын тийкары болып қала береди.
. 1 Қ а р а ц ы з : Е . М . Г а л к и н а - Ф е д о р у к , К . В . Г о р ш к о в а , Н . М .Ш а н с к н й .
« зр ем ен н ы й р у с с к и й я з ы к , ч а с т ь п е р в а я , и з д . М Г У , 1 9 6 2 , 3 2 — 3 3 - б е т л е р .
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Айтылыўы, формасы бойынша бирдей, бирақ мәнилик жақтан алыс сөзлердин күнделикли қолланылыў жағданында сол:
айтылыўы ҳәм формасы бойынша бирдейлигин сақлаўдын шегарасы бир емес, ҳзр қыйлы. Олардын бир топары барлық ўақытта бирдей формаға ийе болып келеди, бирдей грамматикалық формалар менен өзгере алады. Мәселен, жумыс мәнисинде
қолланылатуғын ис сөзи менен бир нәрсени түйрейтуғын қуралды билдиретуғын ис сөзи исти, истин, ислер иске. т. б. усагг
барлық жағдайда формалық орталықты сақлай ллады, ал
мәўсимнин аты жаз сөзи менен буйрық мейил түриндеги жаз
сөзлери тек усы формасында ғана айтылыўы ҳәм сеслик ор~
тақлығын сақлап, қалған формалар да пүткиллей өзгеше ҳалға келеди: жазда, жазға, жазып, лсазаман, т. б.
Гўсыған байланыслы лексикалық омонимияда сөзлердин омочимлер ҳәм омоформалар деп аталатуғын еки топарын көремиз.
Айтылыўь: сеслик ортақлығы жағынан бирдей, мәниси жағынан путкиллей басқаша, барлық жағдайда бирдей грамматикалық формалар менен өзгере алатуғын сөзлер омонимлер деп
аталады. Мысалы: аў/ақ/-аў балық тутатуғын қуралдын бир тү ри/, ой/шуқыр/юй/ адамнын қыялы мэнисинде/ т. ЬД
Ал белгили бир формада ғана орталықты сақлап, қалған л<ағдайда өзгеше грамматикалық көрсеткишлерге ийе, мәниси жа■ғынан бөлек сөзлер омоформаларды қурайды. Мысалы: өт/атлықфөт /фейил/, т. б.
Тилдеги фактларға итибар берсек, омонимлер, улыўма алғанда, бир сөз шақабынын, ал омоформалар ҳәр түрли сез шақапларынын ишинде көринетуғынын байқаймыз.
Енди биз ҳәзирги заман қарақалпақ әдебий тилинде омонимлердин қандай жоллар менен жасалатуғынлығын көрейик.
Омонимлер гейпара көп мәнили сөзлердин лексикалық мәнилеринин узақласыўы арқалы жасалады. Мәселен, тилимизде
бир нәрсенин түрин билдиретуғын көк деген сөз бар. Бул сөз
ертеректе де бир нәрсенин түрин көрсететуғын мәнини билдирип келгек1. Ол бизин тилимизде аспан деген мәниде де, жана
көгерип шығып китырған өсимлик мәнисин де, писпеген деген
мәниде де қолланылып жүр. Бул сөздин дәслеп көп мәнилик
сөз болыўы итимал. Булай деўге аспаниын да, жана шығып
киятырған өсимликтин де, писпеген нәрсенин де (қаўын, ғарбыз, мийўе, егин, т. б.) туринин көк болыўы мүмкиншилпк береди. Демек, усы сөзлердин шығысында олар арасында қандай
мәнили болған сөздин жеке мәнилерм узақласып омоннмлерди
пайда еткен деген жуўмақ шығарыўға болады, Сондан-ақ усь
күнде ҳәр түрли мәнилерде қолланылып журген күн, ай дегеғ

1 С.
178 бет.
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сөзлер де көп мәнили сөзлерден пайда болған, этимологиялық
жақтан ортақ ҳәзирги омонимлерден есапланады.
Қарақалпақ тилиниқ сөзлик қурамында ҳәрекеттин ҳәм сол
ҳәрекетти иске асырыўшы заттьщ атамасы мәнисин ацлатату'
ғын сөзлер де бар. Бундай сөзлердин дәслеп ҳәрекеттин атамасы болғанлығы, ал кем-кем белгили бир тарийхый раўажланыў
доўирлеринде сол ҳәрекетти орынлаўға себепши болатуғын қуралды атаўға да көшкенлиги сезиледи. Усынын нәтийжесинде
мәнилик жақтан ҳәр түрли омонимлер жасалған: Мысалы;
1. Қулақты бураў-ойын емес.
2. Оқыўшы бураў менен қалай ислеўди үйренди.
Бунда биринши мысалдағы бураў деген
сөз ҳәрекеттин атамасы, ал екинши мысалдағы бураў қуралдын атын билдирип,
өз-ара
омонимлерди пайда етип тур.
Көпшилик сөзлер ҳәрекеттин атамасы ҳәм сол ҳәрекеттик
нәтийл<есинде пайда болатуғын затты да анлатып киятыр. Мәселен, қуймақ , оймақ усаған сөзлер усындай характерге ийе.
Олар, әлбетте, дәслеп ҳәрекеттин атамасы мәнисинде ғана қолланылып, кейин сол ҳәрекеттин нәтийжесин анлатыўға да көшип кеткен. Соныц нәтийжесинде мәнилери алыслап, омонимлер пайда болған.
Омонимлер ҳәр түрли фонетикалық қурылысқа ийе болған
сөзлердин дәўирлер даўамында өзгерип, бирдей фонетикалық
қурылысқа көшиўпнен де пайда болады. Мзселен, бас сөзинин
адамнын басы деген мәнисиндеги түри ески түркий жазыў нусқаларында баш, ал бас, бась?ў мәнисинде, усы түринде ушырасады1. Тарихый дәўирлер даўамында формасы бойынша да, мәниси бойынша да бир-бирннен айырылатуғын усы сөзлер бас
деген бир формаға ийе болыўы нәтийжесинде бизин тилимизде
омонимлик қатарды пайда етип отыр. Бул сөз атлық мәнисинде
де, фейил мәнисинде де тек ғана бас түринде қолланылады.
Демек, бас сөзи фонетикалық өзгерислер нәтийжесинде пайда
болған омонимлерден ибарат.
Сондай-ақ биз сөзи тигиў қуралынын атын көрсететуғын атлық мәнисинде де қолланылады, ал тилимизде биз деген алмасық сөз де бар. Этимологиялық изертлеўлер тигиў қуралынын
атамасы мәнисинде қолланылатуғын биз сөзиниц ертеректе бигиз болғанлығын анықлайды ҳәм усыған байланыслы бул сөзлерди, сөзлердин тарийхый дәўирлер даўамында фонетикалық
жақтан өзгерислерге ушыраўы арқалы айырылыўы бойынша
сәйкес келип, омонимлерди дөретиўи деп белгилейди2.
Олай болатуғын болса тигиў қуралынық атамасы мәнисинде
қолланылатуғын биз сөзи менен алмасық мәнисинде қолланы-

1 Қ ар ац ы з:
С. Е . М а л о в . П ам ятн и к и
древнетю рской
письм енности
195 1 , 3 6 2 -б е т .
2 Қ а р а и ы з : К . А х а н о в . Т 1л б !л 1 м 1 н е к ! р ! с п е .
А л м а т ы , 1962. 4 5 -б е т .
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лып киятырған қарацалпақ тнлиндеги бяз сөзи фонетикалық
өзгерислер нәтийжесинде пайда болған омонимлерден ибарат.
^Қарақалпақ тилинде көпшилик омонимлер семантикалық
жақтан ҳеш қандай байланысы -болмаған сөзлерднн тарийхый
раўажланыўдын барысында тек формасы бойынша усас келип
қалыўы нәтийжесинде дөреген.
'Мысалы:
1. Бир топар жас жигит көйлекшен, жүзи қып-қызыл болы.п,
сүймен менен печьтин. орнындай жерди ойып атыр (С. Бабаевский, «Алтын жулдызлы жнгит»).
2. Бизин бригада усы быйыл мәмлекетке пахта тапсырыў
планын жүз процент етип орынлады («Совет Қарақалпақстаны»
газетасынан)^
3. Жаманларға сырыцды а.чтпа,
К елген ж е р д е сөзд ен қ ай тп а,
Д осты н ды ж ам ан м унайтпа
Д уш п ан ы н ды м ата, балам .

(«Бердақ, «Балам»).

4.
Жанағы адамнын төрдеги ана жер, мына жеринин сыры
кетейин деген үлкен аршаға көзи түсти (Қарақалпақ халық ертекдёринен).56
5 . Атынды

атаса,

6. Атына м н н г е н
Бул

кетистен

сы баған ды
А ры слан,
кетеди

ийтке

сал

(нацыл)
(«Қырық қыздан»).

%ул мысалларда формасы жағынан бирдей, бирақ мәниси
ҳзр түрли жүз, сыр, ат деген сөзлер ушырасады. Биринши мысалдағы жүз деген сөз реқки, бети, түри мәнисинде, ал екинши
мысалдағы жүз сөзи болса-санлық^. Үшинши мысалдағы сыр
сөзи пикир, жасырын пикир мәнисинде, ал төрткнши мысалдадағы сыр сөзи болса бояў мәннсинде қоллаиылған. Сондай-ақ
бесинши мысалдағы ат сөзи адамға байланыслы атама болса,
алтыншы мысалдағы ат сөзи ҳайўанлардын бир түрин анлатады.
Әлбетте, булар арасында ҳеш қандай семантикалық жақынлық
жоқ, ал қарақалпақ тили лексикасынын тарийхый раўажланыўы
дәўирннде олар
фонетикалық жақтан тек бир-бирине усас келип ғана, омонимлик қатарларды пайда еткен.
Ҳәзирги заман қарақалпақ тилинде
көпшилик омонимлер
сөзлердин морфологиялық жақтан өзгериўи нәтийжесинде дөрейди. Бунда сөз түбирлерине белгили бир қосымталардын жалғаныўы арқалы формасы жағынан бирдей, бирақ мәниси жағынан бир-бирине усамайтуғын сөзлер қатары пайда болады.
40
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Мысалы:
1. М ы н а с ө з д и я д т а н шығарма ҳ а с л а н ,
Ж а с л ы қ с а ған б ер и л ед и бир рет.

(И. Юсупов, «Тасқын болып ағып

өт»),

V
2. Ж и г е р л е н и п т а ғ ы м о л д а н ,
Шығарма ж а з х а л қ ы н у ш ы н ,

(Ж. Дилмуратов, «Жаса, шайыр, узақ өмир*).

3. Тарастыд таныс жигитлери саз тынлап отырған жигитлердин тынышлығын бузбастан, тек ғана басын бир ийзеп, сәлемлесип қойды (О. Бекбаўлиев, «Тарас Аралда»),
4. Сиз ен әўели мынаў жасы улкен ағай менен танысып қойын (А. Бекимбетов, «Гурес»).
Бул мысаллардағы омоним сөзлери белгили қосымталардыц
қосылыўы арқалы жасалып отыр. Биринши мысалда шығарма
деген сөз фейил мәнисинде, ал екиншисинде атлық мәнисинде
қолланылып тур. Үшинши мысалдағы таныс деген еөз келбетлик,
төртинши мысалда ол фейил мәнисинде қолланылған. Дәслепки
еки мысалды омоним жасаўға себепши болып турған қосымта,
ма, ал кейинги екеўинде омоним жасап турған қосымта— с. Бул
жерде, әлбетте, бул қосымталардын формалары бирдей болғаны
менен, мәнилери бирдей емес. Мәселен, биринши мысалда-ма
фейилдпн болымсызлық мәни дөретиўши қосымтасы болса, екинши мысалда ма қоеымтасы атлық жасап тур, т. б.
Көпшилик жағданларда сөз түбирине гейпара қосымталардыц қосылыўы арқалы екинши бнр тубкр сөз бенен бирдейлик
пайда болып омоним қуралады.
1. Қала берицлер, жазып тур, Ақбөпеш (А. Бекбаўлов), («Тарас Аралда»),
2. Бир әжайып сулыў қала көрдим өзицди (М. Сейтниязов,
.
«Умытпайман, венгер жери»).
Бул жерде биринши мысалдағы цала деген сөз екинши мысалдағы қала деген атлық сөз бенен —а қосымтасынык жалғаныўы нәтийжесинде омоформаны пайда етип тур.
Омонимлер басқа тилден келип кирген гейпара сөзлердиц
тилимиздеги айырым сөзлерге формасы жағынан уқсас келип,
бирдей айтылыўы арқалы да жасалыўы мүмкин. Ҳәзирги қарақалпақ тилинде усындай жол менен пайда болған омонимлер
жийи ушырасады. Мәселен, алмаз, волость, атлас, чай, май,
кий, соя, табу, печь усаған сөзлер бизиц тилимизге сырттан
келип қосылған сөзлерден ибарат. Олар кунделикли турмысымызда алмас, болыс, атлас, шай, май, кий, соя, табыў, пеш. болып аатылып жүр, Булар усылай айтылатуғын, бирақ мәниле41
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ри басҳаша түпкиликли сөзлер менен сәйкес келип омонимлерди пайда етип отыр.
Ҳәзирги қарақалпақ тилиндеги омонимлердин, тийкарғы жасалыў усыллары мине усылардан ибарат.
Қарақалпақ тилинде омонимлердин. бир сөз шақабыныц
ишинде де, бир неше сөз шақапларынан да пайда болатуғынлығын көремиз.
Мысаллар:
1. Ол фабрикаға листовкаларды уқыплы түрде апарып турды ҳәм исти өзимниц миннетим деп қарайтуғын
болды
(М. Горькпй, «Ана»),
2. Мен қуўрақ қызыл жыцғылдан усы исти жонып алдым.
3. Ҳа, бир таўы кемис пе, қалай-қалай? («Жеткиншек» газетасынан).
4. Арқа б е т т е Қ у с х а п а н ы ц таўы б а р ,
Бәҳәр

болса

с о и а -ш ы б ы н

ж аўы

бар.

(Халық қосықларынан).

Бул мысалларда жумыс мәнисиндеги ис сөзи ағаштан исленетуғын қуралды билдиретуғын ис сөзи менен, ал ҳәрекет тийкарында дөреген таў атлық сөзи географиялық атама болған
таў сөзи менен омонимлик қатарларды деретип отыр. Олардьщ барлығы да сөз шақаплары көз-қарасынан қарағанда атлық сөзлерден есапланады. Демек, бунда омонмлер бир сөа
шақабыныц ишинде пайда болған.
Мысаллар:
1. Қара сақаллыныц қызы екенлиги беп-белгили болып тур..
(Л. Н. Толстой, «Кавказ тутқыны»),
2. Ийттиц баласыныц батырлығына қара\ — деди ашыньга
Яков Лукич (М. Шолохов, «Ашылған тыц»),
3. Оц қолыныц уўысына қысқан бир нәрсе бар.—Аш қолыцды!.
(К. Султанов, «Ақ дәрья»),4
4. Аш бала тоқ бала менен ойнамайды,
Тоқ бала ҳеш нәрсени ойламайды
(нақыл).

Бул жерде бир формаға ийе, мәниси жағынан ҳәр түрли бол~
ған қара1’2, аш 1’2, деген сөзлер ҳәр түрли сөз шақапларынан дөреген. Биринши
мысалдағы қара деген сөз келбетлик
болса,
екинши мысалдағы қара сөзи—фейил, үшинши мысалдағы аш
сөзи фейил болса, төртинши мысалдағы аш сөзи—келбетлик.
Ҳәр түрли сөз шақапларынан омоформалар дөрейди.
Жоқарыда қарақалпақ тилинде омонимлердиц қалай найда
болатуғынлығын кердик. Мине сол омонимлик қатарларды
дөреткен сөзлердиц өз-ара семантикалық байланысыныц дәрежеси42
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не итибар берсек, бнзин. көз алдымызда сөзлердиц еки топары
пайда болады. Олардын бир топарын этимологиялық ҳәм семантикалық жақтан байланысы жоқ, ал тек тарийхый раўажланыўдьщ барысына ғана фонетикалық жақтан бир формаға ийе болып шыққан сөзлер қурайды да, екинши топарын этимологиялық
қәм семантикалық жақтан бир-бири менен байланыслы сөзлер
топары қурайды. Мәселен, ой (адамнын ойы мәнисинде (-ой)
шуқыр мәнисинде, сыр (адамньщ сыры мәннсинде)— сыр (бояў
мәнисннде) усаған омонимлик қатарларды қураўшы сөзлердин
бири-бири менен хеш қандай этимологиялық ҳәм семантикалық
байланысы жоқ. Фонетикалық өзгерислерге ушыраў нәтийжесинде усаслыққа ийе болған биз (етик
тигетуғын бнз мәннсинде),
биз (алмасық мәнисинде), бас (адамнын я басқа нәрсенин басы
мәнисинде (бас фейил мәнисинде) усаған омонимлик қатарлар
арасында да ондай байланыс сезнлмейди. Сондай-ақ қарақалпақ
тилине басқа сырттан келип кирген гейпара сөзлердин формасы
я айтылыўы жағынан екинши бир сөзлер менен бирдей болып
шығыўы нәтийжесинде дөреген май (аўқат я басқа мақсетте пайдаланылатуғын май мәнисинде), май (айдын аты мәнисинде),
табу (тил билиминин термини мәнисинде), табыў (фейил мәнисинде) усаған омонимлер де этимологиялық ҳәм семантикалық
байланысқа ийе емес.
Ал этимологиялық ҳәм семантикалық жақтан алып қарағанда көк (аспан)— көк (көк түр), (писпеген мәнилерде), күн (планетаньщ атамасы мәнисинде),— күн (күн кеш болды), цуймак
(қуйыў мәнисинде)— қуймақ (аўқат мәнисинде), бураў (фейил
мәнисинде)— бураў, (қурал мәнисинде) усаған омонимлик қатарлардын бир-бири менен байланысы анықтан-анық сезилип турады.
Усы факт тийкарында қарақалпақ тилиндеги
омонимлерди
еки топарға бөлип, бириншисин семантикалық байланысы жоқ
омонимлер, ал екиншисин семантикалық байланыслы омонимлер
деп атаймыз.
Қарақалпақ тилинде бирдей айтылса да, ҳәр қыйлы
болып
жазылатуғын ямаса бир түрли болып жазылатуғын ямаса бир
түрли болып жазылған менен, айтылыўында
айырмашылыққа
ийе сөзлер де ушырасады. Мәселен, азшылық-ашилылық,
жаза
алады-жазалады деген сөзлер усылай жазылған менен ашшылық^
жазалады болып айтылады. Ал алма (атлық), алма (фейил).
терме (атлық), терме (фейил) сөзлери пәттин орнына қарай атлық болып келгенде алма, терме, фейил болып келгенде
алма,.
терме болып өзгеше еситиледи.
^Букдай айтылыўы бир, жазылыўы ҳәр қыйлы болған сөзлерди омофонлар деп атаймыз да, жазылыўы бирдей болғәны менен
пәттин орнЫна байланыслы бир-биринен өзгеше
антылатуғыв.
сөзлерди омографлар деп атаймыз.^ .
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Синонимлер
Тилдиц лексикалық-семантикалық байлығы ҳәр қандай лексикалық бирликтин көп мәнилилиги менен бир қатарда онын синонимлик кен мүмкиншнликлеринде де көринеди. Мәселен, жүз,

жамал, түри, шырайы, әпшер, бәшәрә, шыдам, төзим, гақат, сабыр, ырас, дурыс, ҳақыйқат- туўра. шын усаған сөзлер қарақалпақ тилинин тарийхый раўажланыў дәўирлери даўамында түрли
дереклер есабынан сәйкес түсиниклердин бир теклес атамалары
сыпатында сөзлик қурамға енгенлиги белгили. Бирақ олардын
барлығы да бирин екиншнси қәлеген жағдайда аўмастырып кете
беретуғын бирликлер емес, ал, керисинше, өзине тән айырмашылыққа ийе сөзлер ретинде тилде өмир сүрип киятыр. Өйткени

жүз жамал емес, жамал дийдар емес, дийдар әпшер емес, әпшер
бзшзрә емес, тағы басқалар. Ҳәр қайсысынын тилде өз орны, қолланыў өриси, айырықшалығы. зәрүрлиги бар. Ҳәр қайсысы әде5ий тилдин талапларына, тарийхый қәлиплескен
нормаларына
сәйкес белгили бир түсиниклер атамалары менен мәнилик байланысқа түсиў уқыплылығына ийе. Мине усы көз қарастан В. Г.
Белинский сөзлердин тилдеги орны ҳәм хызмети туўралы мынадай деп оғада дурыс жуўмаққа келген еди: «Биз ҳеш бир тилде
сонша мәниси бирдей, бири екиншисин қалай болса солай аўмастыра алатуғын, нәтийжеде бири екиншисинин кереклигин
бийкарлайтуғын еки сөздин болмайтуғынына толық исенемиз».1
Ҳақыйқатында да ҳәр бир сөз, мейли ол заттыц жеке атамасы
болсын, мейли бир заттын түрлише атамалары түринде ушырасып, өзине тән, улыўма
қәлиплескен өзгешеликлерге ийе
болып келеди. Мәселен, шебер хьм тепериш сөзлери тилде
бир түсиниктиц еки түрли атамасы сыпатында көринеди. Сонлықтан күнделикли қатнас жағдайында өзи дым шебер, ө-зи дым
теиериш түринде қолланыла береди. Оларда шебер ҳәм тепериш
сөзлери сол адамныц бир нәрсени ислеўде, орынлаўда уқыплылығы туўралы түсиниледи. Солай да шебер ҳәм тепериш сөзлериниц мәнилери бир емес, олар бир-биринен қандай да өзгешелик
арқалы айырылып турады. Шебер сөзи тепериш сөзи менен салыстырғанда бийтәреп сыпатта, ол әдебий тилдин түрли тараўларында жийи қолланылады. Ал тепериш сөзи болса, бириншиден, күшейткиш мәни өзгешелигине ийе, сәйкес белгини тағы да
■асырып көрсетиў менен бирге тыцлаўшыда өзгеше эмоциялық тәсир қалдырады, екиншиден, қолланыў өриси жағынан көбинесе
аўызеки сөйлеў тилине характерли, т. б. Сонын менен бирге олардыц мәнилик айырмашылықларына сәйкес тилде басқа сөзлер
менен байланысқа түсиў уқыплылығы да бирдей емес. Шебер теримши, шебер жазыўшы деймиз де, ал тепериш теримши, тепеииш жазыўшы деў тил нормалары көз қарасынан орынсызлықты
туўдырады.
1 В. Г. Б е л и н с к и й. Сочинения. т. XII, 260-бет.
-44
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Тил илиминде усындай сеслик қурамы бойынша ҳәр түрли, ал
мәнилик жақтан бир-бирине жақын сөзлерди синонимлер1 дегг
атайды. Олар жәмийетлик қатнастьщ талаплары
тийкарында
пайда болып, тилдид сөзлик қурамын, семантикалық байлықларын раўажландырыўда тийкарғы дереклердии бири ретннде хызмет етип киятыр.
Қарақалпақ тили лексикалық синоннмлерге оғада бай миллий
тиллердиц қатарынан орын алады. Синоннмлик кен, мүмкнншиликлерден, ондағы нәзик мәни өзгешеликлеринен орынлы пайдаланыў арқалы пикиримизди анық, дәл ҳәм ықшамлы етип қурыўымыз мүмкин. Аўызеки ҳәм жазба түрде баян етилген ой-пикирге сөйлеўши менен жазыўшынық қандай қатнаста екенлигин
анықлаўда да синонимлер үлкен әҳминетке ийе. Өйткени баян
етилетуғын ҳәдийсеге, ўақыяға, хабарға автордык қатнасына қарай сәйкес лексикалық бирликлердин танлап алынатуғыны турған гәп. Мәселен, семиз, томпақ, жуўан, жуўан цурсақ усаған
сөзлер бир-бири менен мәнилес синонимлик сынарлардан ибарат.
Олардын ҳәр бири өзине тән мәнилик, услублық өзгешеликлергг
ийе. Ал мына мысалда сол мәнилик бояўларға байланыслы өзгешелик анық сезиледи: Ертеде жуўан қурсақ байлар басқаларға
қарағанда жақсы күн кеширген.
Бунда жуўан қурсақ басқа сынарларына қарағанда қосымша
жек көриў мәнисин туўдырыўға себепши болып тур.
Лексикалық синонимлерге тән мәнилик-услублық айырықшалықлар оларды көркем әдебиятта лексикалық-семантикалық қураллар сыпатында кеннен пайдаланыўға мүмкиншилик береди.
Прозалық шығармаларда да, поэзияда да синонимлердиц поэтикалық талапларға сәйкес көркем сөз шебери тәрепинен услублық
жобада дурыс қолланылыўы сүўретленетуғын ўақыянық оқыўшыға көркем ҳәм образлы сыпатта эстетикалық тәсир етиўинс
жәрдем етеди. Әдебий шығарманын тил көркемлигнн дөретиўде
синонимлер үлкен әхмийетке ийе.
Тилимизде мәнилес, мәниси бнр»бирине жақын сөзлер өз-ара
айырым-айырым топарларды, уяларды қурайды: тез,
шаққан,

жылдам, дәрриў, дәрҳал, ҳэп заматта; жүзи, шырайы, реқки, бети, бет пишини; мазалы, шийрин, татлы, тил үйирген, шекеқде
татыйтуғын; алыс, узақ, қайырьм, житирим, қыя т. б.
Синонимлердиц бундай мәнилес топарларын синонимлик қатарлар деп атаймыз. Синонимлик қатарға мәнилес екп
сөзден
алып неше сөзлерге шекем кнре бериўи мүмкин.
Синонимлик қатарға кирген сөзлердин биреўи басқаларына
қарағанда тийкарғы сөз есапланады. Мәселен, аты, лақабы, даққы деген сннонимлик қатардағы сөзлердиц тийкарғысы— аты деген сөз, ал қалғанлары тийкарғы сөз бенен салыстырып
қарағанда өзине мәни айырықшалығын топлаған синонимлерден ибаI С и н он и м — гректм н
ш ы ққан.

ву п о п у п зо з—

(б и р

атам алы )

деген

сө зи н ен

кь-лип
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рат. Сондай-ақ мазалы, шийрин, татлы деген синонимлик қатарда тийкарғы сөз-мазалы ал, шийрин, татлы деген сөзлер -мазалы
деген сөз бенен мәнилес, қосымша мәни бояўына ийе синонимлер.
Синонимлик қатардағы бундай тийкарғы сөзди доминанта деп
атайды. Мәнилес сөзлерде доминантаны анықлаў үлкен әҳмийет-.
ке ийе. Өйткени бул арқалы сол қатарға киретуғын басқа сөз-'лердин, мәни айырмашылықларын ансат анықлаўға болады.
^Синонимлер түрли сөз шақапларынан болады. Ҳәзирги қарақалпақ тилиндеги синоним сөзлери, тийкарынан,
атлықлардан,
келбетликлерден, алмасықлардан жасалған. Мысалы: есик-қапы,
орын-мәкан, мурат-мақсет-атлъщ сөзлерден,
үлкен-нәҳән-гидиман-тайнапыр, қызықлы-тамаша келбетлик сөзлерден, иркнлиўеглениў-тоқтаў, уғыў-түсиниў фейиллерден. жылдам-тез-шаққан,
мудам-бәрҳә рәўиш сөзлерден, гүллән-барлық-пүткил алмасық
сөзлерден жасалған. Синоиимлик қатарлар белгили бир сөз шақабынын ишинде ғана пайда болады. Мәселен, атлықтан болған
бир синонимлик қатарға екинши сөз шақабынан синонимлердиқ
кириўи ямаса екннши бир сөз шақабынан туратурын синонимлик
қатарға атлықтан жасалған синонимниц кириўи мүмкин емес.
Синонимлердин бул қәсийетин олардьщ мәнилеслиги арасындағы байланыстан туўған қәсийет деп түсиниўге болады, өйткени
қандай да болмасын бир сөз тиккелей затты анлатып
турған
болса, онын сол заттын белгисин көрсететуғын сөз бенен бир мәнилеслиги ҳаққында сөздин де болыўы мүмкин емес.
Енди биз усы синонимлердин қандай жоллар менен пайда болатуғынлығына тоқтап өтеяик.
1.
Қарақалпақ тилянде көпшилик синонимлер сөздин көп мә
нилилиги тийкарында дөреген. Сөзлер бир-бирине байланыслы
бир неше мәнилерде қолланылғанда, сол мәнилердин бир қатары
екинши бир сөз мәниси менен сәйкес келип қалады. Сонын нәтийжесинде формасы бойынша ҳәр түрли, ал мәниси
жағынан
дерлик бирдей, бирақ бир-биринен қандай да бир белгиси арқалы ажыратылатуғын сөзлердин қатары пайда болады. Мәселен,
көп мәнили аяқ деген сөзди алып қарайық. Бул сөздиц тийкарғы
туўра мәниси жанлы затлардын денесинин белгили бир бөлегин
анлатады: адамнын эяғы, қойдын аяғы, қустын аяғы, тағы басқалар. Ол тек усы мәнисннде емес, ал буннан басқа аўысқан бир
неше мәнилерде де анлатады. Мысалы: жаптық аяғы, жумыстын аяғы, тағы басқалар- Бунда ол жаптыц ақыры, жумыстық
ақыры, көшениқ ақыры деген сөз дизбеклериндеги ақыры деген
сөз бенен дерлик бир мәниликке ийе болады (жумыстық аяғы-

жумыстық ақыры, көшениқ аяғы-көшениқ ақыры).
Олай болатуғын болса көп мәнили аяқ сөзи
жоқарыдағы
аўысқан мәнисинде ақыры деген сөздин синоними бола
алады
екен.
Сондай-ақ ашыў деген фейил сөздин тийкарғы туўра мәнисн
бекитиўли бир нәрсени ашыў (мәселен, есикти ашыў, қақпақты
ашыў) болып табылады. Ал бул сөз усынын менен бирге қыл46
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мысты ашыў, сырды ашыў усаған сөз дизбеклеринде табыў мәнисинде де аўмасып қолланылады. Бундай жағдайда көп мәнили
ашыў сөзи табыў деген сөздин, синоними бола алады.
Қарақалпақ тилинде сөздин көп мәнилилиги тийкарында синонимлердиқ пайда болыў усылы жедел усыллардын бири болып
табылады. Сонлықтан көп мәнилилик тийкарында дөреген '■'ннонимлер тилимизде жүдә көп ушырасады.
Мысалы: суўық адам—қәҳәрли адам;
жумыстық кези-жумыстын әдиси;
жумыстьщ көзи-жумыстын усылы;
Мәселени қараў-мәселени талқылаў;
қуры сөз-пайдасыз сөз, т. б.
Көп мәнилиликтийкарында дөреген синонимлер көбинесе о :разлылық мәни бояўына ийе болып келеди. «Мийнеттиқ көзин тапқан байлықтық өзин табады» деген нақылды алып қарайық. Бунда мийнеттиқ көзи деген сөз мийнеттиц усылы, мийнет етиў усылы деген мәнкде қолланылған. Ал енди усы сөз дизбеклериндеги
көзи, усылы деген сөзлерди бир-бири менен салыстырып қарасан, онда көзи деген синонимнин, өткирлиги, образлылығы, көркемлилиги усыл деген синонимнен анағурлым күшлн екенлиги
сезиледм. Сонлықтан да усындай көп мәнилик тийкарында пайда
болған синонимлер әдебий шығармаларда көркем сүўретлеў қуралларынын, бири сыпатында жүдә жийи қолланылады.
2.
Көпшилик синоннмлер қосымталар қосыў жолы менгн жа*
салған:
а) генпара қосымталар сөз тийкарына қосылады да, екинши
бир түбир сөз бенен мәнилес синонимлерди дөретеди.
.
Мысалы: шопан-падашы, муғаллим-оқытыўшы, шийрин-мазалы, сулыў-шырайлы, т. б.
Бул жерде-шы, -лы қосымталарынық пада, оқытыў, маза, шырай сөзлерине қосылыўы арқалы шопан, муғаллим, шийрин, сулыў сөзлериниц синонимлик сынарлары пайда болған.
б) Анаў я мынаў сөз тийкарынан мәниси бойынша бир-бирине синоним болып келетуғын қосымталар арқалы
синонимлер
найда болады. Мысалы: биймәни-мәниссиз, бийпайда-пайдасыз,
намәлим-мәлимсиз, нақолай-қолайсыз, т. б. Бунда бий, на деген
басқа тилден аўысқан қосымта сыз/сиз қосымтасы менен қатар
қолланылып, бир сөз тийкарынан жасалған синонимлер дөретип
тур. Бирақ ҳәзирги заман қарақалпақ әдебий тилинде бий ҳәм на
қосымталары жеделлигин кем-кем жойылтып сыз/сиз қосымтасы,
сондай-ақ емес сөзи менен орын аўмастырып киятыр. Ҳәзир көбииесе бий, иа қосымталарыныц орнында сыз-сиз ҳәм емес
сөзи
жийи қолланылады.
"
— Ист қосымтасы қарақалпақ тилине орыс тили
арқалы
атеист коммунист усаған сөзлердиц қурамында келди. Ҳәзир ол
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айырым сөзлерде ғана-шы қосымтасы менен қатар, биринин орнында бири пайдаланылып киятыр.
3. Жергиликли диалектлердиц биреўине тән гейпара сөзлер
қарақалпақ әдебий тилиндеги сәйкес мәнили сөзлер менен қатар
қолланылып та синонимлер дөрейди. Мәселен, сексеўил-сазак,

шырпы-гүкирт, мәйек-жумыртқа, гүллән-пүткиллей,
жел-самал тағы басқалар.

биротала,

Солай да қарақалпақ тилинде бул жол менен дөреген синонимлер оғада аз, шекленген санда ғана. Диалектлик шығысқа тән
синонимлердин ҳәзирги күнде қолланылыў жеделлиги де бирдей
емес. Мәселен, гүкирт, жел усаған синоннмлер сазақ, гүлли усаған синонимлерге қарағанда жийирек қолланылады. Сонын менен бирге олардын гейпараларынын еле де болса диалектлик сыпаты сезилип турғаны менен тилимизде бурыннан киятырған турақлы сөз дизбеклеринин қурамында ушырайтуғынын көремиз.
Мәселен, халық тилинде «есигин жел ашып, жел жаппайды» деген фразеологиялық сөз дизбеги бар. Жел сөзинин усындай фразеологиялық сөз днзбегиниқ қурамында келнўи оньщ қарақалпақ тилиниқ белгили бир тарийхый раўажланыў дәўирлеринде
жедел сөз болғанлығынан дерек береди. Ал ҳәзир бул сөз өзиниқ синонимлик сынары болған самал деген сөзге қарағанда сийрегирек қолланылады.
4. Қайсы тилдиқ сөзлик қурамын алып қарасан да, оньщ белгили бир топары басқа тиллерден аўысқан сөзлер екенлиги көринеди. Бир тилден екинши тилге сөз аўысыўы, әлбетте, сол халықтьщ басқа халықлар менен экономикалық ҳәм мәдений қатнасларынын нәтийжесинде болады.
Қарақалпақ халқынын басқа халықлар менен усындай қатнаслары тийкарында сырттан кирген көпшилиқ сөзлер
сәйкес
мәнили түпкиликли сөзлердин синонимлик сықарларын пайда етти. Мысалы: манлай-пешана, даўыс-хаўаз, бийик-бәлент, дәўир-

заман, қонақ-мийман, көк-аспан, жаяў-пияда, тез-дәрриў, ис-кәр
тағы басқалар. Бул синонимлердин бирнншнлери қарақалпақ тили лексикасындағы түпкиликли сөзлер болса, екнншнлери тәжикше-парсыша шығысқа ийе сөзлерден ибарат. Булардық барлығы
да күнделикли пикир алысыў жағдайында жнйи
қолланылып
киятыр.
Шығысы жағынан араб тилине тийисли бир қатар сөзлер де
қарақалпақ тили лексикасындағы сәйкес түпкилнкли сөзлер менен синонимлерди дөретти. Мысалы: ел-халық, күш-қуўат, баҳақддир, мэкан-орын, шыдам-сабыр, байлықлы-дәўлетли, т. б. Бундағы ел, күш, баҳа, мәкан, шыдам, байлықлы деген сөзлер түпкиликли сөзлер болса, халық, қуўат, қэдир■ орын, сабыр, дәўлетли деген сөзлер араб тилинен келип кирген сөзлерден есапланады. Олар өз-ара синонимлик жубайларды қурап тур.
Қарақалпақ тнлинде синонимлердиқ топары орыс
тилинен
ҳәм орыс тили арқалы басқа тиллерден аўысқан сөзлердиқ есабынан да көбейди. Бул қубылыс, әснресе, соқғы ўақытлары орыс
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халқы ҳәм басқа да туўысқан халықдар менен қатнастын нәтийжесинде болып отыр. Мәселен, ҳәзир тилимизде орыс тилинеч
ҳәм орыс тили арқалы басқа тиллерден аўысқан револьвер пер ■
усаған сөзлер тапанша, уш деген сөз бенен синонимлик сьщасларды қураиды.
д *■
Басқа тиллерден аўысқан сөзлердиқ өзлери де өз-ара синс НИМЛерди пайда етип> қарақалпақ тилиндеги синонимлердин тспарын көбейтип отырады. Мысалы: врач-доктор, шыпакер^ мғртебе-рет, аэроплан-самолет, сабыр-тақат, инсан-адам, т. 6,
“
5.
Қарақалпақ тилинде синонимлердин фразеологиялық с& '
дизбеклери есабынан пайда болыўы көбирек көзге түседи. Бунд
жеке сөздин пүтин бир фразеологиялық сөз дизбеги менен ҳә:т
бир фразеологиялық сөз дизбегинин екинши бир фразеологиялы::
сөз дизбеги менен синонимлик сынарларды қураў
жағдайлары
ушырасады. Мәселен, а ш ы ў л а н д ы т ү н е р д и деген сөз бенен қабағы қарыс жабылды, қабағы үйилди, таласты деген сөз
бенен қызыл қанат болды, а й т п а ў деген сөз бенен аўызға бек
болыў, б а т ы р деген сөз бенен ер жүрек, қ о р ы қ п а ў деген сөз
бенен шайтаны сескенбеў деген сөз дизбеклеринин мәнилери туўра келеди.
Ал мына синонимлик сынарлар фразеологиялық сөз дизбеклеринин өзинен турады: көзин жоғалтыў-қарасын батырыў, қас
пенен көздиц арасында-көзди ашып жумғанша, үскини қуйылыўеЦсеси түсиў, тағы басқалар.
Бунда бир фразеологиялық сөз дизбеги екинши бир фразеологиялық сөз дизбеги меней мәнилик жақтан бирдей болғанлықтан
өз-ара синоним болып тур.
■•' Қйрақалпақ тилинде бундай синонимлер көбинесе араласыга
келеди, яғный жеке сөз бир неше фразеологиялық сөз дизбеклери
менен бир фразеологиялық сөз дизбеги бир неше жеке
сөзлер
менен, сондай-ақ бир неше жеке сөзлер бир неше фразеологиялық сөз дизбеклери менен синонимлерди қурайды Мысалы: үски-

ни қуйылыў-ецсеси түсиў-сылбыраў, қас пенен көздиц арасындакөзди ашып жумғанша-демде-тез-жылдам, тиси батпаў-жүрек
етпеў-батылы бармаў-жүрексинбеў, тағы басқалар.
Фразеологиялық синонимлерди эмоционаллық-экспрессивлик,
услублық мәни оғада күшли сезиледи. Сонлықтан әдебий шығармаларда олар оғада көп қолланылады. Бул арқалы көркем сөз
шебери өз ойын оқыўшыға толық жеткериўге мүмкнншилик алады.
6.
Анаў я мынаў сөзди эвфемизмлер ҳәм какофемизмлер арқалы аўмастырыў жолы менен де синонимлер жасалады. Мәселен , өлиў деген сөзди скпайылап дүньядан қайтыў, семиз деген
сөзди толық, өтирик айтпа дегенди қоспай айт деп те айтамыз.
. Қарақалпақ тилинде бундай синонимлерди эвфемизмлик си~нонимлер деп атаймыз.
ўчж
Қандай да бир зат ямаса қубылысқа жағымсыз баҳа
беф тглерде, сол зат ямаса қубылыстыц атамасы жағымсыз мәви ббя-
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ўына ийе сөзлер менен аўмастырылып та қолланылады. Мәселен,
тамақ деген сөз жутым, аўқатланыў деўдин орнына жутым жутыў, уятсыз деўдин орнына қара бет, отырыў деўдин орнына омалыў сөзлери пайдаланылады.
Қарақалпақ тилинде бундай синонимлер какофемизмлик жол
менен пайда болған синонимлер болып табылады.
Синонимлер мәнилик айырықшалықлары, услублық өзгешеликлери ҳәм қолланылыўы бойынша бирдей емес,
лексикалық
синонимлерди қурайтуғын бундай бирликлерди айырым топарларға ажыратыўға да болады.
Тил билиминде лексикалық синонимлерди топарларға ажыратыўда, әдетте, олардын мәнилик, услублық ҳәм қолланылыў өзгешеликлери есапқа алынып киятыр. Солай да тил илимпазлары
тәрепинен оларды топарларға бөлиўде түрлише өзиншелик ҳәм
түрлише терминлер пайдаланылып жүргенлигин көремиз. Мәселен,
В. Н. Қлюева орыс тилиндеги синонимлерди контекстлик, тематикалық ҳәм ҳақыйқат1 деп үшке бөледи. Ш. С. Ханбикова татар
тилиндеги лексикалық синонимлерди абсолют, идвографиялық,
экспрессивлик ҳәм универсаль синонимлер деп төрт топарға ажыратады.2 Ф. Камал өзбек тилиндеги синонимлерди турақлы ҳом
өзгермели синонимлер деп екиге бөледи.3 А. Болғанбаев қазақ
тилинде турақлы ҳәм шәртли ямаса контекстлик
топарлардын
болатуғынлығын айтады.4 В. Мескутов түркмен тилиндеги синонимлерди семантикалық-услублық белгилери бойынша мэнилик,
услублық ҳәм эмоционаллық-экспрессивлик синонимлер деп үш
топарға ажыратса, оларда қурылысы жағынан баҳалап тағы да
сегизге бөледи.5
Сондай-ақ С. Исамухамедова өзбек тнлиндеги лексикалық синонимлерди топарларға ажыратыўда олардын қолланылыўы, семантикалық-услублық айырықшалығы ҳәм қурамына итибар береди. Усыған тийкарлана отырып ол синонимлерди қолланылыўы
жағынан турақлы, өзгермели, шәртли ямаса контекстлик деп үш
топарға ажыратса. семантикалық-услублық айьтрықшалықлары
бойынша мәнилик ҳәм услублық деп бөледи, қурамы жағынан тағы да бир неше топарға айырады,
Ҳәзирги заман қарақалпақ тилиндеги синонимлерди топарларға ажыратыўда да олардын мәнилик өзгешеликлерин. қолланылыў ҳәм услублық айырықшалықларын. сондай-ақ қурылысқа
есапқа алыў шәрти басшылыққа алынады. Синонимлерди усы
1 В. Н. К л ю е в а. Краткий словарь синонимов русского языка, М.,
1961, 5-бет.
2 Ш. С. Х а н б и к о в а . Синонимы в татарском языке автореферат,
Казань, 1962, 10-12-бетлер.
3 Ҳозирги заман ўзбек тили, Ташкент, 1957, 79-бет.
1 А. Б о л ғ а н б а е в . Синонимика имени сугцествительного в современном казакском языке. автореферат, Алма-Ата, 1955.
5 В. М е с к у т о в. Синонима в современном туркменском языке, автореферат, АшхаЗад, 1962, 9-14-бетлер.
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көз-қарастан баҳаласақ, онда мынадай елеўли жағдайларды бай:қаймыз.
Гейпара сөзлер мәнилик жақтан қәлеген жағдайда бири екин■шисинен синонимлик сынары болып келе бередгп жеке турғанда
да, контекст ишинде де олардыц синонимлик қатнасы айқын сезилип турады: жылдам, тез, дәрриу, сулыў, шырайлы, әдеми, қызық, тамаша. мудам, бәрҳә. удайы, т. б.
1. Бердимурат ҳақыйқатть: изледиц,
Мудамы өзиқ туўры гүзар гөзледиц.
(Бердақ, «Халық ушын»).

й. Хальщтық оқар жағын бәрҳә излемек,

Байланысып түйин шешиў ел менен.
(Күнхожа, «•Ел менен»).

3. Питиў ушын удайына одлы-сол,
Ислеў керек барльщ шағын ел менен.

‘

Д
'*

(Күнхожа, сонда)

Мысалларымыздағы синонимлер
дара турып та,
контекст
ишинде де синонимлик қатарларды дөретип тур.
Бундай синонимлерди турақлы синонимлер деп атаймыз.
Ал базы бир сөзлер тек анаў я мынаў контексттин.
ишинде
■белгили бир мәнксинде ғана екинши сөз бенен синоним бола алады. Бундай сөзлер. әдетте, сөздин көп мәнилилиги, аўысқан мәнилери тийкарында пайда болған синонимлер болып келеди.
Мысаллар:
1. Бул бир аяғы жоқ, басы жоқ әнгиме екен (Қарақалпақ халық ертеклеринен).
2. Түў, ол не деген көкирек!
Бул мысалларда аяқ, бас, көкирек деген сөзлер өзлеринин
туўра мәнилеринде қолланылып турған жоқ, ал аўысқан мәнилеринде жумсалып тур. Аяқ деген сөз ақыры, кейни деген мәниде.
б а с дэслепки деген мәниде, к ө к и р ек-менменшилик деген мәниде ҳәм сол сөзлер менен усы мәнилеринде ғана синоним бола
алады. Ал жеке турғанда туўра мәнилери менен бир синонимлик
қатарды қурай алмайды.
Бундай синонимлерди шәртли яки контекстлик
синонимлер
деймиз.
.
Услублық көз-қарастан қарағанда базы бир синонимлер я
аўыз-еки сөйлеў тилине я жазба услубқа тән сыпатқа ийе. Мәселен. базымырт, мудам, ғәлет усаған сөзлер сәйкес күшли, бэрҳә,
надурыс сөзлери менен мәнилик жақтан бир синонимлик қатарл-арға кире алады. Деген менен олар аўыз-еки сөйлеў тилине тән
лексикалық элементлерден есапланады. Ал тил илими-лингвисти51
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ка, фольклор-аўыз әдебияты усаған синонимлер болса жазба услубқа тийисли.
Бундай аўыз-еки я жазба услубқа ғана тән, сол тараўларға
ғана жийи қолланылатуғын синонимлерди услублық синонимлер
деймиз.
Синонимлер қурылысы жағынан да айырылады. Синоним бирсөзден де, бир неше сөзден де турыўы мүмкин. Усыған
байланыслы олар дара ҳәм қосарлы синонимлер болып еки топарға.
бөлинеди.
Дара синонимлерге бир сөзден туратуғын синонимлер киреди
де, ал қосарлы синонимлерге еки я оннан да көп сөзден жасалған мәнилес лексикалық бирликлер киреди: иркилиў, еглениў, тоқтаў; орын, мәкан (дара синонимлер). мийнет етсец, еқбек етсец,
көзди ашып-жумғанша, ҳә демей (қосарлы синонимлер)
Синонимлер тилдин, лексикалық байлығын көрсететуғын тийкарғы дереклердиқ биринен есапланады. Әсиресе ол-көркем сөз
шебериниқ дәстинде сөз образлылығын дөрететуғын үлкен
ғәзийне.
Антонимлер
Ҳәзирги қарақалпақ тилиниқ лексикалық системасында сеслик
қурылысы бойынша ҳәр турли. мәниси жағынан бир-бирине қарама-қарсы сөзлердиқ де топары бар: узын-келте,
арық-семиз>
узақ-жақын, батыр-қорқақ, жоқары-төмен, дос-душпан, г.елиўкетиў, бар-жоқ, т. б.
Бундай сеслик қурылысы бойынша ҳәр түрли, мәнилик жақтан бир-бирине қарама-қарсы сөзлер антонимлер1 деп аталады.
Антонимлер де. қарақалпақ тилинде омоним, синоним сөзлери
усап, тилдиқ лекснкасында сөзлердиқ белгилн бир топарын қурап турады. Сонық менен бирге омоним ҳәм синонимлерден түптамырынан басқаша. Егер омоним сөзлери формасы
жағынав
бирдей, бирақ мәниси ҳәр қыйлы (жас жигит, жас шықты), синонимлер айтылыўы бойынша ҳәр түрли мәнилери бирдей, бирбирине жақын сөзлер болса (сулыў, гөззал, шырайлы), ал антонимлер формасы бойынша тек ҳәр түрлн болып ғана қоймастан»
бир-бирине биротала қарсы келетуғын сөзлерден ибарат. Мысалы;
1. Жақсыдан үйрен,
Жаманиан жийрен
(нақыл).

2. Бул жолда парық емес көп пенен азьщ,
Ески досларыцдай қурарсақ бәзим.

(И. Юсупов, «Аббаз шайырға Украинадан хат»).1

1
Антоним—гректиқ ап1 1 (қарсы),
нен келип шыққан.
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опуша (ат атама) деген сөзлер
.
.

3.
Жаным балам, мен енди қартайдым, бир аяғым
жерде,
бир аяғым гөрде, өлер алдынан жақсы көрген баламды—сени
көргим келеди (Л. Н. Толстой, «Қавказ тутқыны»),
Бул мысаллардағы бнр-бирине мәниси жағынан қарама-қарсы
.келетуғын сөзлер мыналар: жақсыдан-жаманнан, үйрен-жийрен,

жерде-гөрде, көп-аз.
Антонимлерди анықлаўда биз олардын мәнилери арасындағы
қатнастын сыпатына қараўымыз керек. Көпшилик жағдайларда
усы мәнилер арасындағы қатнасқа қарай айтар-айтпас, дәмли■дәмсиз усаған әпиўайы түрдеги сөзлердин қарсы мәниге өзгериўик антонимиялық қубылыс деп анықлаўлар ушырасады. Әлбетте, антонимлерди биз сөзлердиц бундай әпиўайы түрдеги болымсыз мәни туўдырыўшы қосымталар менен өзгериў
жағдайынан
емес, ал ҳәр қыйлы түбирге ийе болған сөзлердиц өзиндеги қарама-қарсы мәниден излеўимиз керек. Мәселен, ақыллы-ақылсыз
деген сөзлердин түбири ақыл, ал усы түбирге-дьқ -сыз қосымталарыныц қосылыўы арқалы биринде заттыц бир белгисинин барлығы, ал екиншисинде сол белгинин жоқлығы түсинилип
тур.
Буныц бәри де тек ғана қосымталарға байланыслы болған мәнилик өзгеристен ибарат. Ал енди ақыллы-ақмақ десек, онда ҳәр
түрли түбирлерге ийе болған сөзлердиц қарама-қарсы
мәниде
екенлигин көремиз.
Биз усындай ҳәр түрли түбирлерге ийе болған қарама-қарсы
мәнили сөзлерди ғана лексикалық антонимлер деп таныўымыз
керек.
Антонимлер ҳәр түрли сөз шақапларынан, мәселен, атлықлардан, келбетликлерден, рәўишлерден, фейиллерден, т. б. болып
келеди. Мысалы: түн-күн, дос-душпан, жақсылық-жаманлық, басаяқ-(атлықлардан), ақ-қара, арзан-қымбат, жуўан-жицишке, қатты-бос, үлксн-киши (келбетликлерден), жоқары-төмен, алға-артқа, әсте-тез (рәўишлерден), суўытыў-жылытыў, босатыў-қатайтыў, ашыў-жабыў (фейиллерден) пайда болған
антонимлерден
ибарат.
Ҳәзирги заман қарақалпақ тилинде мәниси жағынан бир-бирине қарама-қарсы келетуғын сөзлердиц бир неше түрлерин көриўге болады. Олар көбинесе мынадай мәнилерде антонимлик жубайларды қурайды:
1.
Заттыц сапасын билднретуғын сөзлер арқалы: ашшы-душшы, жақсы-жаман, қатты-бос, нық-көмпис, ырас-өтирик,
әзизмықлы, т. б.
Көпшилик жағдайларда заттыц сапасын билдиретуғын усындай антонимлер затлық-белгилик мәниде қолланылады. Мысалы:
1. Жақсы сөзинен беллиди,
Жаманларды шын сүймеймен.
(Өтеш, *Сүймеймен» ) .

5}
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2 . А щ ш ы м е н е я д уш ш ы н ы т атқ ан б и л ер

(накыл)

3. Мацлайьщнан ағып тер,
Жаксы, жаманды сынап көр.
(Бердац, «Балам»)

2.
Заттық я қубылыстық түрин-түсин, үлкен-кишилигин би
диретуғын сөзлер арқалы. Мысалы:
1. Ақ, қара қанлар бәри де,
Өзимниқ қаяым, өз жаным.
(И. Юсупов, «Шыбыгы сынса шынардық»)..

2. Мәнзил узақ, өмир қысг,а
(Сэмед Бургуннан).

3. Мендей ссрлы дөрти көп, бахты аз,
Шайырдыц биразын көз бенен көрдим.
(Әжинияз, «Көрдим»).

4.

Қурттай тайға динден молла
(нақыл).

3.
Уақытқа< мезгилге, мәўсимге байланыслы сезлер арқалы
антонимлик жубайлар жасалады. Мысалы: күн-түн,
ерте-кеии
жаз-қыс, азанда-кеште, түнде-күндиз, ҳәзир-бурын, т. б.
Мезгилди, мәўсимди ақлатыўшы сөзлер көркем шығармаларда кеқейген мәнисинде де антонимлер болып қала береди. Мысалы:123
1. Жигитлери гезер қыс пенен язы,
Астында әреби ат, елгинде бәзи.
(Әжинияз, «Бардур»).

2. Өйткени еле көп жерди,
Қыс қаплап тур, жаз емес.
(И. Юсупов, «Шыбығы сынса шынардыц»).

3. Бәрҳәмә қыс болды, келместен бир жаз.
(Әжинияз, «Көрдим»)..
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Бул жерде биринши мысалымьпдағы қыс. язы деген сөзлер
өзлериниқ тийкарғы мәнилеринде. яғлый мәўсимди билдиретуғын
мәниде қолланылып өз-ара антонимлик жубайларды пайда етип
турған болса, екинши ҳәм үшинши мысалларда қыс ҳәм жаз деген сөзлер ондай мәнидеги антонимлик жубай емес. Бунда қыс
ҳәм жаз деген сөзлерди қолланыў арқалы езиўшилик ҳәм азатлық ҳаққында гәп етилип отыр.
Демек, бул жерде аўысқан мәнисиндеги қыс ҳом жаз сөзлериниц антонимлик жубайы пайда болып отыр деген сөз.
4.
Турмыста адамлар арасындағы қатнасгын сыпатына, турмыс жағдайына байланыслы пайда болған сэзлер арқалы: досдушпан■ мүсэпир-жаўыз, жарлы-бай, аш-тоқ, т. б.
1. Достьщ болар өлгенинше мәдети,
Душпанньщ зардабын көз бенен көрдим.
(Әжинияз, «Көрдим»),
2. Биреўлер аш болды, биреў тоқ болды,

Усылардық бәри ойсыздан болар.

(Өтеш, «Болар»).

5.
Заттын. я қубылыстын белгили бир тәрепин көрсететуғын
сөзлер арқалы: басы-аяғы, басы-соқы, ииш-сырты, оцы-терси, оқысолы, т. б.
1. Дыйсық Порқан атаў секи жаў алды,
Басы қутлы, соқы қашқын, Бозатаў.
(Әжшшяз, «Бозатаў»),
2. Сездирместен жақынлады,

Сол қолында наганы бар,
Оц колында еки жүзлн,
Жарқылдаған алмас қанжар.
(С. Бекназаров. «Таня»)

3. Иши түтин, сырты пүтин
(мақал).
4. Ол пақыр да алдына тартса, артына жетней, өз күнин зорға көрип
кетти (Н. Дәўқараев, «Бахытлы мийнет»),

6.
Ҳәрекетти анлататуғын сөзлер арқалы да антонимлик жубайлар жасалады. Мысалы:
1. Доцыратқа айланып келди қағазы,
Душпан жылап, дослар күле баслады.
(А. Муўсаев, «Бола баслаЭы>).
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V

2. Кел демек бар, кет демек жоқ
(нақыл).

Қарақалпақ тилинде гейпара ҳәрекетти анлататуғын сөзлердиц заттын, белгисин билдиретуғын сөзлер менен антонимлик қатарды қурайтуғын жағдайлары да ушырасып қалады.
7. Антонимлик жубайлар заттын я қубылыстын муғдарын ақлататуғын көп-аз, орта-толы, жуп-тац, егиз-жалқы, егиз-тақ усаған, сондай-ақ бар-жоқ сөзлеринен де жасалады.
,
1. Ж о қ е д и м , б а р О о л д ы м , к а м а л ғ а к е л д и м ,
Ә р е б и а т л а р м и ни п д ә ў р а н л а р с ү р д и м

(Әжинияз. «Бозатаў*).
2 . Боршеси е к и а б б а з ы ,
Қ а й ғ ы б о л м а с к ө б и , азы

( Өтеш,
3. Т уўы п ту р

.

«Шерменде»).

хал!үы м қ у р с э қ т а к ,

Биреў егиз, биреўи тақтан.
. (А. Дабылов,

«Парахатшылық вахтасында»).

Бул сөзлер затлық мәниде қолланылып та антонимлик қатарды қураўы мүмкин. Мысалы:
Бар меиеи жоқлықты к ө р ге н ж и г и т с е ц .

(А. Муўсаев,

«Оразбай»).

8. Заттыц я қубылыстын тутқан жағдайын, орнын, бағытын
көрсететуғын сөзлерден: жоқары-төмен, бәлент-пәс, зпғагартқа,
баспа-шүйелме, т. б.
Жеке-жеке қолланылатуғын антоним сөзлери гейде жуп сөзлер түринде де ушырасады. Бундай жағдайда, әлбетте, жуп сөздин компонентлери жыйналып бир мәни анлатып турады. Солай
да сол жеке компонентлер арасындағы қарама-қарсы мәни сезилип турады. Мысалы:
1. Т а л р т у р ғ а н ғарры — жасы,
Б и р л еск е н ел б и зи н У ата н .

(С. Нурымбетов,

«Бизиц Ўатан>}.

2. А қ ш а м ы — күндиз б а р л ы қ т и л ,
С айрап турған санасы бар.

(А. Дабылов,

«Парахатшылық вахтасында»).
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Антонцмлер сөзлердиц тек әйтеўир ғана мәниси жағынан қарсы келиўшилиги болып қалмастан, соныц менен
бирге тилдин
услублық айрықшалығыныц, өткирлик тәсирлилигиниц бир тәрепи
де болып есапланады. Сонлықтан да олар айтылайын деген ойпикирдиц ықшамлы түсинилиўин тәмийин етиўге себепши болатуғын' тәсил ретинде нақыл-мақалларда, сондай-ақ поэтикалық
баянлаўларда жүдә жийи қолланылады.
Көркем әдебиятта антонимлер антитеза ушын пайдаланылады.
Мысалы:
1. М ә н з и л у з а қ , ө м и р
М ендей сорлы

дәрти

(Бургуннан).

қы сқа
көп, б ахты

аз#

( Әжинияз

«гКөрдик>).

2. Б е д еў ге ж у ў ы р ы с, б у ў д а н ға ж ү р и с,
Я б ы ғ а ҳ әм ж о р ғ а ғ а қ у й р ы қ ж а л к е р е к .

(Әжинияз,

«-Керек»).

Бул мысаллардағы узақ'қысқа, көп-аз, жуўырыс-жүрис деген
антонимлер логикалық жақтан мәниси бир-бирине қарама-қарсы
болған түсиниклерди салыстырыў ушын пайдаланылып антитезаны пайда етип отыр.
Антоннмлерди антитеза ушын пайдаланыў жағдайларын қарақалпақ классиклериниц шығармаларында, сондай-ақ
ҳәзирги
қарақалпақ поэзиясы ўәкиллериниц шығармаларында да жийи
ушыратыўға болады.
Қарақалпақ
әдебияты шығармаларында антонимлерди сүўретлеў қуралы ретинде услублық жобада қолланыў оғада жедел
сыпатқа ийе- Бунда әдетте авторлар тәрепинен бир затқа байланыслы қарама-қарсы мәнилер де, түрли затларға, қубылыслар
арасындағы қарама-қарсы мәнилер де көзде тутыладм.
Бир затқа, қубылысқа, ўақыяға байланыслы сөз шеберлери
онын унамлы ҳәм унамсыз жақларын, мөлшерин салыстырады,
оған сол көз-қарастан баҳа береди. Мысалы;
1. Бир бийеден ала тай да, қула тай да туўады. Бир елаттан
бай да, жарлы да шығады. Ҳәмме тец болса, ишкери, тысқары
болып Хийўа екиге бөлине ме? (К- Султанов, «Әжинияз»),
2. Арал
тецизин аз билсеқ, тыцла, көп билсец, үйрет. Сен
жүрген
ашық тецизде биз де жүргенбиз (Ө. Айжанов «Арал
қушағында»).
3. Ж ы л а с а м , ж у б а т т ы к . күлсем , қ у ў а н д ы к ,
А ппақ су тл ер и кн ен ем ди м де, қ ан д ы м
г

(Т. Жумамуратов,

сАна»).
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4 . Х ы зм ет етер га р р ы ға д а , ж а с қ а д а ,
Ж а ў д ы р а ғ а н гу л б а р ж е р д е аш ы қ б ар .

(Г. Есемуратов,

«Г үл бар жерде ашьщ барх).

Бул мысалларда ала тай, қула тай бир бийеге байланыслы,
бай жарлы бир елатқа, аз ҳәм көп екинши бетке (сен), жыласам,

күлсем биринши

бетке (мен), ал ғаррыға да, жасҳа да

аыық сөзине байланыслы антоннмлик жу.байлар болып табылады,
Олар сол контекстте баянланған пикирдиц өткирлиги ушын хызмет атқарып тур. Егер де эксперимент мәнисннде биринши мысалды бир
затқа байланыслы антонимлик жубайлардын қәлеген биреўин екинши сөз бенен өзгерткенде, онда баянланған пикирдин тексттегндей тәсирлиликке ийе болмай шығатуғыны турған гәп: Бир бинеден ала тай да, сур тай да туўады. Бир елат-

тан бай да, орта да илығады. \әмме
болып Хийўи екиге бөлине ме?

теқ болса ишкери,

алыс

Автор текстиндеги образлы эксперссия
сыры да сонда, ал
улыўма халық тилиндеги қәлиплескен қарсылас мәнили сөзлерди
яғнын бири екиншисин күшейтиў арқалы улыўма мәниге өзгеше
өткир сыпат беретуғын антонимлик жубайларды дурыс қоллана
билген.
Сондай-ақ түрли затқа, қубылыслар,
ўақыялар арасындағы
қарама-қарсы мазмунға тийкарланған антонимлер де көркем әдебият лексикасында айырықша мәнилик қарама-қарсылықты ан,латыўға себепши болады. Мысалы:
1. Биреўи ушады, биреўи түседи.
Ушқаны көкте сайрайды,,
тускени ыссы да қанатын жазып, жер баўырлап жатады, топыраққа аўнап, қанатын
қағып, жорғалап кетип пута-пута менен
көк шөплердин арасын сайран етеди (Ж. Аймурзаев, «Әмиўдәрья бойында»),
2. Басын искен екен Жумагүл. Жер берсе берер,
бәри бир
бай менен жарлы тенлеспейди ғой. Бизин үйдеги байдын айтыўына қарағанда, олардын тенлесиўи деген болмаған гәп. Пешанаға
жазылғаны бола береди. Бай
бай жолы менен, жарлы жарлы
жолы менен (Т. Қайыпбергенов, «Қарақалпақ қызы»).
3. С о л д а т б е р д е п м у с ы л м а н у о р ы с қ а ,
Г у б ер н ато р буп ры қ берд и болы сқа,
Ж е т и уйдеп био а д а м ай д ап у р ы сқ а,

Гедей жылап, байлар күле баслады.

(А. Муўсаев,

«•Бола баслады»).■

Көркем сөз шебери услублық жобада антонимлерди белгил!
бир қубылыстын, ҳәдийсенин пүткил көринисин дөретиў ушығ
суўретленетуғын ўақыяны өткир қарама-қарсылық пенен баянла'
ушын изли-изинен қолланылады. Мәселен, Ш. Сейтовтын «Ата:
излери ҳәм ҳақыйқатлык ҳаққында ҳақыйқатлық» поэмасын өя
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кендеги бир заманныи көринисин көркем сөз арқалы дөретиуде
антснимлердин ўақыяларға сәйкес пүткил дүркининен пайдалаиады:
Д ү н ьясы куры ғы р,
Б и р е ў жырлап, б и р е ў л е р

жылап,

Биреў тырнаи, биреўлер сылап,
Биреў музлап, биреўлер қызып,
Биреў сазлап. блоеў бузып,
Ким

тас

р ай зап , ким

бас

ғайзап ,

Өткен екен өзинпен, найсап!

(Ш. Сейтов, «Адам излери ҳзм ҳакыйҳатлыҳ ҳащында ҳақыйқатлық»}.

Бунда тексттиқ ҳәр бир қатары ҳәдийселердиқ қарама-қарсы
мәнили атамаларынық ткйкарына қурылғақ. Олардық ҳәммесп
жыйнальш барып, пүтин
бир сүўретлемени, көринисти көркем
сүўретлеўге жәрдем етип тур. Бул жазыўшынық өзгеше бир дө
ретиўшилик услубына байланыслы.

Табу ҳәм эвфемизмлер
Қарақалпақ тилиниқ ертеректеги бир раўажланыў дәўиринде
турмыста қандай да себеплерге байланыслы анаў я мынаў сөзди айтыўды қадаған етиўден пайда болған сөзлер ушырасады.
Бундай қадаған етиўден келип шыққан сөзлер қарақалпак
тил бөлиминде табу сөзлери делинеди.
Адамлар өзлеринин дүньяны таныў дәрежесинин еле төмен
ўақытларында гейпара затларды, қубылысларды дурыс түсинбей,
ҳәттеки олардын атын атаўдан да қорқып келген,
сол затлар
менен қубылысларды тиккелей атаўға тыйым салған. Бул нәрсе,
әсиресе, жәмийет раўажланыўынық белгили бир дәўирлеринде
устемлик сүрген. Адамлар усы тыйым салыўшылыққа байланыслы атын атаўға болмайтуғын затлар менен қубылысларды басқаша ат пенен атаўға мәжбур болған. Сол арқалы «кәраматы
бар», «айрықша күшке ийе», «кийели», «гүна», деген жалған түсиниклердиқ қармағына илиниўден өзлерин аман сақлап қалатуғындай көреди.
Қарақалпақ тнлинде бундай табу сөзлери оғада
көп санда
қолланылып келди. Мәселен, келиншек күйеўиниқ атын атаўдын
орнына бизиц үйдеги, бизиц үйдиц адамы, бөкениц ағасы ағасы
деген сөзлерден пайдаланған, күйеўинин анасынық атын айтпас
тан, оны ене деп атаған, күнеўинин қарындасын бийкеш,
егер
олар үшеў
болса, бириншисин— бийкеш, екиншисин— ортаншы
қыз, үшиншисин — кишкене қыз деп келген.
Бул қайнаға, мырзаға, бийкеш усаған табу сөзлери көпшилик тәрепинен усылай қабыл етилип, жийи қолланылып кеткен
Ал енди гейпара жағдайларда жасы киши биреўдин ҳаялы аўы
лындағы Қоразбек, Оразбек усаған атын айтыўға болмайтуғы»
5»
www.ziyouz.com kutubxonasi

жасы-үлкенлер туўралы сөз еткенде, екинши адамға Моразбек
қайнаға, Таўықбек қайнаға,
Тутықбек қайнаға деп те өзинше
екинши ат пенен атап келген.
Сондай-ақ адамлар еле медицинанын раўажланбаған ўақытында аўырыў алдында ҳәлсизликтин салдарынан оннан қорқып,
гейпара аўырыўлардыц атын тиккелей атамастан, басқаша атаған. Мәселен, ҳәзирги медицинада
жаман кеселди (проказа)
анадай аўырыў деп келген.
«Көз тийеди» деген түсиникке байланыслы бир нәрсени туўра айтыўдан қорқып, оны бурып, екинши
сөз бенен айтатуғын
болған, Мәселен, биреў уллы болғанда, екинши
биреў келип:
«Нели болдыц?»—деп сораса, ол оған уллы болдым десем
көз
тийеме деп қорқып, «туўматайлы болдық» деп жуўап қайтарады.
Солай етип, табу сөзлери гейпара надурыс түсиниклер, үрипәдетлер тийкарында пайда болған сөзлерден ибарат.
Көпшилик жағдайларда тилде қандай да болмасын бир затты
я қубылысты, сондай-ақ
ҳәрекетти туўрадан-туўра айтпастан,
оны сыпайылық пенен я жумсартып, екинши бир сөзлер арқалы
билдиретуғын орынларды көремиз. Мәселен, өлди деген сөздин
орнына екинин биринде қайтыс болды, жан тапсырды, ол дүньяға жөнеп кетти деген сөз дизбеклери пайдаланылады. Сондайақ, ашыўланба деўдиц орнына қ ы з б а , ә с т е л и к п е н е н өкпелеме деўдиц орнына к е ў л и ц е к е л м е с и н деп те айта береди.
Усындай заттыц я қубылыстыц, сондай-ақ ҳәрекеттиц туўрадан-туўра аталмастан, жумсартылып, сыпайы түрде екинши сөз
я сөзлер менен айтылыўы эвфемизм деп аталады.
Эвфемизмлер бир сөзди екинши сөз арқалы мәнилик жақтан
жумсартып, сыпайы түрде бериўден келип шыққан сөзлер болыўына байланыслы олар көркем шығармалар лексикасыныц семантикалық тәсирлилигин дөретиўде өз орнына ийе. Эвфемизмлер арқалы авторлық текстте де, қаҳарманлар тилинде де пикир
образлылығы пайда болады. Мәселен, туўыў сөзи—туўра мәнисинде услублық жақтан улыўма бийтәреп сөз: Ана кеше туўды,
Халық тилинде оныц сыпайы, экспрессив айырықшалыққа
ийе
жас босанды, көз жарды усаған түрлери де бар. Булар тек адамға байланыслы ғана айтылады. Күнделикли
пикир алысыўда
Ана кеше көз жарды, ана кеше жас босанды деп қоллана беремиз. Мәнилик жақтан көз жарды, жас босанды сөзлеринде оғада
сезилерли дәрежеде экспрессив өзгешелик бар. Бул эвфемизациялық усыл арқалы пайда болған көпшилик сөзлерге тән. Эвфемизмлердиц мине усы мәнилик тәрепи көркем шығарманыц тилинин образлылығын пайда етиўге жәрдем ете алады. Сонлықтан
сөз шеберлери шығарманыц лексикасына эвфемизмлерди
тан.пап өндириўге айырықша әҳмийет береди.
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ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИ ЛЕКСИҚАСЫНЬЩ ТАРИЙХЫЙ
ШЫҒЫСЫ БОЙЫНША ҚУРАМЫ
Сөзлик қурам ҳэм онын раўажланыўы
Күнделикли пнкир алысыў жағдайында пайдаланылып киятырған сөзлердиқ жыйнағы сөзлик қурамды курайды. Ол тилдин
байлығын көрсетеди.
Қарақалпақ тилиниц сөзлик қурамы бир неше тарийхый дәўирлерди басынан кеширди ҳәм сол дәўирлер даўамында толып
атырған өзгерислерге ушырады. Онда қарақалпақ халқыньщ тарийхы, өткен ҳәм ҳәзирги дәўиринид толық кериниси көринеди.
Сөзлик қурам ҳаққында сөз еткенде ҳәттеки В. Қ. Фаворин
оны мынадай деп жүдә дурыс баҳалайды: «Сөзлик қурамда бизид барлық билимимиз. ойымыз, пикиримиз, түсинигимиз, бизин
барлық қабыл еткен сезимлеримиз, эмоциямыз, қайғы-қуўанышымыз көринеди»1.
Ҳәзирги заман қарақалпақ тилинин, сөзлик қурамы да мине
усындай сыпатқа ийе.
Тилдиц сөзлик қурамы халықтыц экономикалық, мәденнй ҳәм
сиясий турмысыныц өзгериўи ҳәм раўажланыўы менен тиккелей
байланыста болатуғынлығы белгили. Усыған байланыслы тилдиц
ишки раўажланыў нызамлары арқалы ишки ҳәм сыртқы дереклер
тийкарында жаца тусиниклерди ацлататуғын жаца сөзлер сөзлик
қурамға енип, ал турмыс қәжетлилигинен айрылған түсиниклерди билдиретуғын сөзлер гөнерип, гейпаралары
ҳәттеки сөзлик
қурамнан шығып қалып та отырады.
Қарақалпақ тили, тийкарынан алғанда,
мине усындай сөзлердиц есабынан өзинин сөзлик қурамын раўажландырып киятыр. Мәселен, өндирис, қурылыс, баслама, кәрхана, талқылаў,
санаат, миннетлеме, үндеў, бағдарлама, усаған сөзлер қарақалпақ тилиниц лексикасына сонғы жыллар ишинде жацадан кирген
сөзлер болып табылады. Ал гүле, шарық, ҳдйкел, ҳалқа, әребек,
болыс,, ояз усаған сөзлер гөнерген сөзлер.
Ҳәзирги қарақалпақ тилиниц лексикасы турмыстыц барлық
тәреплерин өз ишине алатуғын бай сөзлик ғәзийнеден турады.
Ол тилдин ишки раўажланыў нызамларына сәйкес сөздиц пайда
болыў, жасалыў усыллары, сондай-ақ басқа
халықлар менен
қатнас нәтийжесинде сөз аўысыўы арқалы кецейип, жетилисип
киятыр. Мәселен, бас деген сөзлен қосымта қосыў усылы арқалы баслық, басшы, басшылық, баслама, баслаўыш, баслаўшы,
басқарма, ис деген сөзцен ислеў, искер усаған екинши бир жана
сөзлер пайда болған. Ал журт деген сөз ҳәзир халық деген сөздиц мәнисинде де көшип кеткен елдиц, үйдиц орны мәннсинде
де, мәкан деген мәниде де қолланылады:
'

.
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1. Ата журты Түркстан,
О нда да

паян

етпеди,

КугШ-түни 1{ыйяа.-,о1,1,
О н еки а й д а т а п қ а н ы
Қ ы с азы қ қ а ж етп еди .

(Жийен жыраў, <Посцан ел»).
2. Т а р и й х б и р м ы п ү ш ж ү з о т ы з ү ш и н д е ,
З а м а н ҳәр тәреп ке дөне баслады ,
Ж у р т ж ы л асы п Н иколайды н. тусы н да,
Ҳ әр тү р л и ҳүки м ге көне б а с л а д ь қ

СЛ. Муўсаев, «Бола баслады»).
Бул жерде журт деген мәниде
де халық деген мәниде
де
жумсалып тур. Олар бир-бирине жақынлаепайтуғын омонимлер.
Бул сөздин 'лурын тек орын деген мәниде ғана қолланылғанлығын көремиз. урт— оаланд жойларда сақланиб қалған бино
излари, девор таги, қурғон аломати ва бошқалар.1
Демек, семантикалық мәнн өзгериси нәтийжесинде
еки түр,ли сөз пайда болып отыр.
Усы жоқарыдағы сөзлердин. барлығы да жеке сөзлер сыпатында қарақалпақ тилиниц сөзлик қурамында өз орнына ийе.
Сондай-ақ, мақлуқат, жәмийет, нәсил
усаған араб тилинен
аўысқан сөзлер, зергер, дәрт, үмит усаған парсы тилинен аўысқан сөзлер,
класс, партия усаған орыс
тилн арқалы аўысқан
сөзлер қарақалпақ тилинин сөзлик қурамына қарақалпақ халқынын
усы халықлар менен тарийхый қатнаслары нәтийжесинде
дөреген.
Енди биз қарақалпақ тилинин сөзлик қурамы тарийхый шырысы бойынша қандай сөзлер топарынан туратуғынлығын көрейик.

Өз сөзлик қатлам
Ҳәр қандай тилдии сөзлик қурамынын тийкарын көрсететуғын
сөзлик қатлам сол тилдин өз сөзлери болып табылады. Олар сол
халықтын пүткил раўажланыў тарийхы менен бирге жасап киятырған, онын миллий өзгешелигиниц сөзлик қурамдағы тийкарғы
көринисинен дерек беретуғын лексикалық бирликлердин топарынан турады. Тилдин сөзлик байлығынық дәслепки иргеси әне
усы сөзлерден қаланған, онын келеси раўажланыўы да усы сөзлердин дөгерегинде пайда болған.
Қаракалпак тилинин өз сөзлик қатламы дегенде биз оныц
тийкарғы тәбиятын көрсететуғын, қарақалпақлардын пүткил раўажланыў тарийхы менен бирге
жасап киятырған, сөзлик қатламдағы
миллий өзгешеликлеринин тийкарғы көринислеринен
дерек беретуғын сөзлериниқ жыйнағын түсиниўимиз керек. Мәселе>:, бас, көз, күн, таў, жер, суў, ешки, сыйыр, ийт, бузаў, ц у
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турк,

Т ош кент,

1963,

1 3 -б е т .

ўаныш, ж ақсы , жаман, көк, ал, бар, кел, кет, кеш,
ерте сен
мен, ол, ата, ана, қыз, ул, бес, алты, жүз усаған сөзлер сол өз
қатламынық элементлеринсн ибарат.
Сөзлик қурам
ишки дереклер тиккаркнда байығанда мине
усындаи өз сөзлеринин семантикалық ҳәм грамматикалық усьшлар арқалы кем-кем толықтырылыўы, ал сыртқы дереклер тийкарында байығанда, сол сөзлеринин үстине басқа тиллерден сөзлердин қосылыўы, сондай-ақ басқа тиллерден аўысқан сөзлердин
тийкарында қарақалпақ тилине тән сөз жасаў усыллары арқалы
ж ақа лексикалық бирликлердин. пайда болыўы иске асады. Сол
арқалы тилдин сөзлик байлығы удайы кеқейип отырады.
Өз сөзлик қатламға
киретуғын сөзлерди белгилеўде мына
нәрсеге де птибар бериўимиз керек. Тилммизде басқа тиллерден
аўысқан көпшилик сөзлерден қарақалпақ тилине тән сөз жасаў
усыллары, мәселен, қосымталар қосылыў
арқалы екинши бир
мәнпли сөзлер дөрейтуғынлығы белгили. Ал енди бундай сөзлерди өз сөзлик қатламға киргиземиз бе ямаса қосымта қосылған
сөз түбиринин басқа тиллик шығысын есапқа алып, аўысқан сөз
деп қараймыз ба?
Көпшилик
тил илимпазлары букдай сөзлерди де өз сөзлик
қатламға киргизиўди мақул көреди. Мәселен, орыс лексикологларынын бири Н. М. Шанский бул туўралы мынадай деп жазады;
Мвселен, ямщик, аэросани, газетный,
этюдник, штурмовшина,
зацементировать ҳәм т. б. усыларға усаған сөзлерди орыс сөз.лери емес, өзге тиллерден аўысқан сөзлер, өйткени қурылысында өзге тиллик түбирлер бар /ям—татар тилинен, этюд—француз
тилинен, штурм—немец тилинен, цемент—латын тнликен/
деў
оғада надурыс болар еди»1.
Дурысында да, бундай сөзлерди
өз сөзлик қатламньщ бирликлери сыпатында қараған мақул,
Қарақалпақ тилинде басқа тиллик шығысқа ийе сөз түбирлеринен қарақалпақша қосымталардын жәрдеми менен дөреген
«өзлердин саны оғада көп. Мәселен, тәжикше—парсыша шығысқа ийе пахта сөзинен пахтсииылық. пахталық, хош сөзинен хошласыў, араблық шығысқа ийе сүўрет сөзинен сүўретши. шайыр
сөзинен шайырлық• хабар сөзинен хабапласыў . итальянлық шығысқа ийе карниз сөзинен карнизши пайда болған.
Сондай-ақ шет тилден аўысқан базы бир сөзлер қарақалпақша сөзлер менен бирге жуп сөзлердиц бир бөлеги сыпатында да
қоллрнылалы.
Мәғелен. күш-куўат, сай-саламат сөзлериниц
■екинши бөлеги араб тилинен аўысқан, бирақ олар қарақалпақтиа күш, саў сөзлери менен жупласып қолланып, пүтин бир жыйнаклаўшы екинши мәнилерди аплатып тур.
Бундай сөзлерди де өз сөзлик қатламда қараў керек. Қарақалпақ тилинин өз сөзлик қатламынын негизин улыўма түркий
'. Н М
Ш а н с к и й
1 9 6 4 ,' 7 0 - б е т .
'
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тиллерине ортақ сөзлер қурайды, өйткени қарақалпақ тили генеалогиялық жақтан
түркий тиллеринин қатарына киреди. Сонлықтан да
бул топарды қурайтуғын тиллердин лексикасында|
улыўма ортақлықтын, усаслықтын болыўы нызамлы нәрсе. Бурын бир түркий тил болған ҳәзнрги өзбек, қазақ, қырғыз, қарақалпақ, уйғыр, азербайжан, түркмен, ноғай,
татар, башкурт,
чуваш, якут, т. б. тиллер, әлбетте, өз алдына айырым тил больщ
бөлннип шыққанда, олардық ҳәр қайсысынын лексикасында сол
тиллердин. барлығы ушын бирдей ортақ сөзлер болды. Мине усы
ортақ сөзлер ҳәр бир тилдиц өзиниц тарийхый дәўирлер даўамында раўажланыўыньщ барысында айырым фонетикалық өзғерислерге ушырағаны болмаса, тийкарынан түпкиликли тийкарын
сақлап қалғанын көремиз.
Қарақалпақ тили лексикасында улыўма түркий
топарлас
тиллер ушын ортақ, фонетикалық жақтан гейпара өзгерислерге
ушыраған менен де негизи бир сөзлер бар.
Ҳәзирги қарақалпақ әдебнй
тилинин лексикасында улыўма
түркий тиллер ушын ортақ өзлик қатламнын тийкарын қурайтуғын сөзлердиц мынадай түрлерин ушыратыўға болады:
I. Мийнет етиў қуралларыныц

атын көрсететуғын сөзлер:

балта, орақ, балға, тас, т. б.
2- Адамныц дене мүшелериниц

атын көрсететуғын сөзлер:

бас, қол, көз, қулақ, мурын, т. б.
3. Дән егинлери
ҳәм жемислердиц атлары: буўдай,
арпа,
тары, жүўери, ерик, алма, қаўын, ғарбыз, жемис, т. б.
4. Қуслардыц,
қурт-қумырсқалардыц атлары,
қус, таўық,
ғарға, лашын, үйрек, жылан, шаян, т. б.
5. Ҳайўанлардыц атларын көрсет.етуғын сөзлер: сыйыр, қой,
қозы, бузаў, ешки, ат, түлки, ийт, пышық, т. б.
6. Тәбият затяары менен қубылысларын көрсететуғыи свзлер:

ай, күн, ағаш, таў, жер, суў, қар, көл, түн, қаўын т. б.
7. Жер асты байлыкгтары: алтын, гүмис, темир, шойын, т. б8. Адамныц сезцмлерине байланыслы сөзлер: муқ, қуўаныш,
сүйиниш, кеўил ашыў т. б.
9. Заттыц сапасын, қәсийетин,

түрин билднретуғын сөзлер:

ала, қара, сары, жум.сақ, жуўан, көк, жақсы, жаман, т. б.
10. Ҳәрекетти анлататуғын сөзлер: күт, күй, көр, кир, бар,
кел, кет, отыр, тур, жат, т. б.
II. Уақытлық

белгиге байланыслы қолланылатуғын сөзлер:
,12. Заттыц ямаса қубыльтстыц санын билдиретуғын сөзлер:

ерте, кеш, кейин, т. б.

бйр, еки, үш, төрт. бес, алты, жети, сегиз. тоғыз. он, жигирма
отыз, қырық, елиў, алпыс, жүз, т. б13. Алмасық сөзлер: мен, сен, ол, биз, ким, не, қандай, қанша,
т. б.
14. Жынысты ҳәм туўысқанлық қатнасларға байланыслы сөз*
лер: ата, ана, қыз, ул, сщли, т. б.
;
64:
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15.
Соньщ менен бирге қарақалпақ тилинин
лексикасынла
улыўма түрккй тиллерине ортақ көмекшилик хызмет атқарыүшы
сөзлер де, тацлақ сөзлер де ушырасады. МысалЫ: менен, ах, у.у,
т. б.
Усы жоқарыда атап көрсетилген сөзлердиц барлығыныц’ да
негизи бар. Солай да олар ҳәр тилдиц өзиниц фонетикалық ҳә)!
грамматикалық нызамларыныц талабына, басқа
тиллер менел
салыстырып қарағандағы айырықша өзгешелигине сәйкес
ҳәр
тил де ҳәр түрли ямаса уқсас айтылады. Мәселен, төмендеги сөзлердиц қарақалпақ, татар, ноғай, башқурт, түркмен,
қырғыз,
өзбек, қазақ тиллеринде қалай екенлигин қарайық:
каракалпақ
тилинде
бес
ерте
қуўаныш
сүйиниш
жүз
меиен
түркмен
тилинде
бэш
ир
гуванч
бегенч
йуз
билен

татар
тилинде
биш
иртә
к>аныч
сөйенеч
йөз
минэн
кы рғы з
тилинде
беш
эрте
кубаныч
сүйунуч
жуз
менен

баш курт
тилинде
биш
иртә
кыуаныс
Ьейенес
йөз
менән
ө зб е к
тиаинде
беш
эрта
кувонч
севннч
юз
билән

ноғай
тилинде
бес
эрте
ку^аныч
суьйнннш
юз
мен
казак
тилинде
бес
ерте
куаныш
сүшшш
жүз
мен

Бул мысаллардағы сөзлер өзлериниц фонетикалық қурылысы
жағынан бир тилде екинши
бпр тилдегиси менен сәйкес келип
қалса, үшинши биреўинде басқашалаў, төртиншисинде оннан да
басқашарақ қурылысқа ийе болып
тур. Айтайық қарақалпақ,
ноғай, қазақ тиллеринде бес делинсе, татар
ҳәм башқурт, тиллеринде биш, қырғыз ҳәм өзбек тиллеринде беш болса, түркмен
тилинде бәш деп айтылады. СондаГгақ, қарақалпақ, қазақ тшг
леринде ерте делинсе, татар ҳәм башқурт тиллер.инде иртә, ноғай
ҳәм қырғыз тиллеринде эрте болса, өзбек ҳәм түркмен тиллеринде оннан да басқашалаў —эрта ир болып еситилип тур. Түркий
тиллерге ортақ сөзлер түрк уяға жататуғын
ҳәр тилдиц өзине
тән нызамларына сәйкес солайынша қәлиплескенБиз жоқарыда келтипип өткен мысалларымызда улыўма түркий тиллерге ортақ сөзлердиц айырым тиллердеги
ҳәр қыйлы
фонетикалық дүзилислерин көрдик. Мине усы фокетикалық өзгерислердин анаў я
мынаў тилдеги ортақ сөзлерди . бир-бирн
'менен салыстырып қарағанда көбирек көзге түсетуғын гейпара
тәреплерин айтып кетейик.
*■
б!
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Арғы төркини бир базы бир сөзлерге
бир тилде ж сесинен
басланыў тән болса, ехиншысинде. й сесинен басланыў тән болыи,
келеди, биреўинде к сесинен басланса, тағы биреўинде г сесинен
басланады. Мысалы:

қазақ
тилинде

каракалпақ өзбек
тилинде
тилинде

түркмен
тилинде

кырғыз
тилинде

башқурт ноғай
тилинде тилинде

жаксы
журек
кел

жақсы
жүрек
кел

яғшы
йурек
гел

жакшы
журек
кел

йөрәк
кел

яхши
юрак
кел

Я чШ Ы

яхшы
юрек
кел

Бундай өзгерислер сөздин ортасында ҳәм ақырында бир тилде с сеси келсе, екиншисинде онын ш болыўында да көринеди.
Мәселен, жоқарыда келтирилген жақсы деген
сөз қарақалпақ,
қазақ тиллеринде с менен айтылса, өзбек, туркмен, қырғыз, башқурт ҳәм ноғай тиллеринде ш еситилип тур. Ал енди қарақалпақ, қазақ тиллеринде тас түринде с сеси еситилсе, қырғыз, өзбек, башқурт, татар тиллеринде с орнында ш еситиледи.
Түркий тиллерге ортақ сөзлер ҳәр тилде қурамындағы даўыслы сеслердин аўмасып келиўи арқалы
да айырықшалыққа
ийе. Мәселен, бир тилде кет /е/ түринде ушыраса, екнншисинде
кит /и/,
бир тилде бар /а/ болса, екинши биреўинде бор (о),
үшиншисинде пыр /ы/, т. б.
Мысалы1:
Азербайжан
Алтай
Башкурт
Қ азак

Қаракалпақ
Қырғыз
Кумық
Ноғай
Татар

бар —
бар—
бар—
бар —
бар—
бар бар—
бар —

бар—

кетбаркиткеткеткетгеткеткит-

Тува
Турк
Түркмен
Өзбек
Уйғыр
Хакас
Чуваш
Шор
Якут

бар-/пар-/
үаг —
бар—
б ор —
бар—
пар—
пыр —

пар—
бар—■

бар-/пор /

гиткеткәтпаркайпар -• ,
бар-

Улыўма түркий тиллерге ортақ сөзлердин фонетикалық қурылысы жағынан жеке тиллерде ҳәр түрли болып ушырасыўында
буннан басқа да айырықшалықларды көриўге болады. Булардын
барлығы да бир уядан таралған
усы тиллердин псирлер бойы
раўажланыўынын
барысын да пайда
болған өзгерислерден
ибарат.

Бул мысал Э. Р. Тенишевтык «Түрк тиллеринде
ҳәрекет фейиллери»
деген миннетинен алынды Қараныз:
Сб. «Историческое развитие
лексики
тюркски.х языков, .М., 1961, 236-бет,
’
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Қарақалпақ тилинин. лексикасында улыўма түркий тиллерге
«ортақ сөзлер усы тиллердеги ортақ мәнилерин дерлик сақлаған
қалында қолланылып киятырғанлығын көремиз. Ал ортақ сөзлердин базы биреўлеринин
түркий тиллердин гейпараларында
мәниси жағынан басқаша болып келетуғынлығы да ушырасады.
Мәселен, қыз деген сөз барлық түркий тиллерде қарақалпақ тилиндеги мәнисинде қолланылса, тува тилинде урғашы деген мәнини анлатады.1 Сондай-ақ жазық деген сөз алтай, қазақ, қырғыз, татар, башқурт, түркмен тиллеринде қарақалпақ тилиндеги
.айып, гүна деген мәнисинде қолланылса, азербайжан,
қумық,
ноғай тиллеринде бийшара,
бахытсыз, сорлы
деген мәниде
келеди.*2 '
Қарақалпақ
тили морфологиялық жақтан жалғамалы тиллердин қатарына киреди. Жалғамалы усыл тек ғ-ена қарақалпақ
тилине емес, барлық түркий уялас тиллерге тән. Сснлықтан да
түркий тиллерге ортақ сөзлердин морфологиялық жақтан өзгериўинде де улыўмалық бар. Мәселен, олардын формасынын өзгериўи ушкн сөз түбирлерине белгили қосымталар жалғанады:
жүзимли, жүзимлик, жүзимликте: балалы, балам, балалық, ба лалықтық, балалар: басшы, басшылық, басшылықты, т. б.
Бул жердеги сөз түрлендириўши ҳә.м сөз дөретиўши хызметти атқарып турған қосымталар басқа түркий тиллерде де ушырасады. Бирақ олар ҳәр тилдин өзинин жеке айырықшалығына
қарай ҳәр түрли фонетикалық қурылысқа ҳәм вариантларға ийе.
.Мәселен, балалық, балалар деген сөзлердеги -лық,
'лар деген
қосымталар ноғай тилинде -лық/-лик, -лар/-лер түринде ушырас-'
•са, өзбек тилинде -лик, -лар түринде, ал қазақ тилинде -лық/-лмк'
'дық1-дик /-тық/-тик, -лар-лер]
-дар1-дер 1-тар/-тер түринде
ушырасады.
Бундай усаслықларды ортақ сөзлердин морфологиялық жақтан өзгериўиндеги усаслықлар ретинде белгилеп өтиў менен бир
қатарда, оларды улыўма түркий тиллердин грамматикалық қурылысындағы усаслықлар деп қараймыз.
Мине булардын барлығы да ҳәзирги заман қарақалпақ әдебий
тилинин лексикасындағы түркий тиллер ушын оргақ сөзлердин
■елеўли тәреплери болып есапланады.
Улыўма түркий тиллер ушын ортақ сөзлер қарақалпақ тилинин сөзлик қорынан орын алып, сөзлик қурамды раўажландырыўда өзинин тийкарғы хызметин атқарып киятыр. Олар өзлермнин тарийхый келип шығыўы жағынан да, күнделикли турмыста
кен ҳәм жедел қолланылыўы жағынан да ҳәзирги заман қарақалпақ әдебий тилинин лексикасындағы өзлик қатламнын тийкарғы топарын қурайды.
/ Л. А. П о к р о в с к а я. Термины родства, сб, «Историческое развитие
лексики тюркских языков», М., 1961, 17-18-бетлер.
2. Ф. Г. И с х а к о в. Наблюдения по лексике,
сб. «Историческое развнтае лексики тюркских языков», М., 1961, 198-199-бетлер
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Түркий ҳзм монғол тиллерине ортақ сөзлер.
Түркнй тиллер менен монғол тиллери генеалогиялық жақтав
алып қарағанда туўыс тиллерден есапланады. Өйткени олар бул
тиллердин дәелепкн тнйкары болған алтай тил-тийкарыныц тарийхый раўажланыўы нәтийжесннде улыўма түркий ҳәм улыўма
монғол тиллеринен келип шыққан топарлардан ибарат. Сонлықтан да түркий тиллери менен монғол тиллериниц лексикасында
ортақ сөзлердиц болыўы зацлы нәрсе. Түркий тиллердиц лексикасындағы бундай сөз қатламларын профессор Нў А. Баскаков,
туркий тиллер лексикасыныц ески қатламы деп атайды1.
Ҳәзирги заман қарақалпақ тилиниц лексикасында ушырасатуғын түркий ҳәм монғол тиллери ушын ортақ сөзлерге мына төмендегилерди жатқарыўға болады: аға, ақ, балта, бой,
дана,

домбыра, ем, енди, еқ, ала, аўлақ, жыл, жара, жүрек жемис өиг
булақ, босаға, алтын, қараў, төлеў, табақ, сақал, пүтин, жылға,.
мақлай, мәқги, мық, сал, сары, ыс, т. б.
Көпшилик тил илимпазлары усындай түркий ҳәм монғол тиллери ушын ортақ сөзлерди өз гезегинде бул тиллердиц генетикалық жақын тиллер екенлигин дәлиллейтуғын тилдеги көринислер деп есаплайды.
Қарақалпақ тилиниқ лексикасындағы түркий тиллер мене»
монғол тиллерине ортақ сөзлер қолланылыўы жағынан алып қарағанда дерлик өзгерислерге ийе емес. Солай да бирли-ярым көзге
түсетуғын айырықшзлықлар да ушырасып қалады. Мәселен, монғол тиллеринде аяқ, сербегей деген сөзлер жеке түринде қолланыла алатуғын болса, қарақалпақ тилинде олар өз алдына жеке
мәнили сөзлер сыпатында қолланылмайды. Олар тек қазан-аяқ.
ербегей-сербегей деген жуп сөзлердиц қурамында ғана келед»
ҳәм биринши бөлеклери менен биригип барып, жыйнақлаўшы бир
мәни ацлатады.
Бундай ортақ сөзлер ҳәр тилдиц өзиниц айырықшалықларына
сәйкес фонетикалық жақтан бираз өзгешеликке ийе. Мәселен»
ортақ сөзлердиц монғол тиллериндеги түри менен қарақалпақ тилиндеги түрин салыстырып қарасақ, олардыц көпшилигиниц фонетикалық қурамы жағынан айырылатуғынлығын көремиз:
монғол тиллеринде
1гуке

қарақалпақ тилинде
жүрек

аяға
жимс

аяқ

жемис
ала
босаға
сабын

а1ау
босго
саван
аха

аға

. >. Н. А. Баскаков.
Состав
лексики каракалпакского
языка и структура слова, сб. «Исследованкя
по сравнительной грамматике тюркских
языков», 1У, лексика, М., 1962, 69-бет.
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: Монғол тиллеринен соцғы дәўирлерде де сөзлер аўысқан. Бастүркий тиллеринде ушыраепайтуғын, тек монғол тилдеринде
ғана^бар қарақалпақ тилиниқ лексикасындағы монғоллық шығысқа иие бирли-ярым сөзлер сол содғы дәўирлердиқ нәтийжеси бо-

Араб тилинен аўысқан сөзлер
Ҳәзирги заман қарақалпақ тилинид сөзлик қурамыныд белглараб тилинен аўысқан сөзлер қурайды. Араб тилинен сөз аўысыў тийкарынан араблардьщ Орта Азияны жаўлап
алыў жылларынан басланды. Усы ўақыттан баслап түркий тиллерге араб тили бирликлери кире баслады. Орта Азияда ислам
дининин ен жайыўы, Араб мәдениятыныд тәсир етиўи араб тилинен сөз аўысыў қубылысына себепши болды. Усыған байланыслы сөзлер хәм терминлер бирим-бирим аўысып барды. Бирақ ҳәзирги заман қарақалпақ тилиниц лексикасындағы анаў я мынаў
араблық шығысқа ийе сөзди мына ўақытта келип кирген сөз деп
дәл ўақтын көрсетиў қыйыи.1
Араб тилинен келип кирген сөзлер қарақалпақ тилинин лексикасына аўызеки ҳәм ж азба түрде қодсы халықлардыд тиллери
арқалы, сондай-ақ тиккелей аўысты. Олар сөзлик хордан орын
алды. Мәселен, қэлем, эдебият, миллет, мүддет усаған сәзлер
түпкиликли сөзлердей жеделликке ийе. Бундай сөзлердид араб
тилинен кирген сөзлер екенлиги күнделикли турмыста қолланылыў жағдайында ҳеш қандай сезилмейди.
Араб тилинен айырым сөзлердид ҳәм терминлердин аўысыў
қубылысы диннид халық көпшилигинид турмысына оғада күшли
түрде сидип кетиўине байланыслы. Ҳәзир жийи түрде кен қолланылып киятырған араблық шығысқа ийе сөзлер ҳәм терминлер
тилдин лексикасында сол жеделлиги менен қалды да, ал жана
тусиниклердид пайда болыўы менен гөнерип, әҳмийетин жойылтқан айырым араб еөзлери қолланылыў жеделлигинен айырылып,
•сөзлик қурамнан дерлик шығып баратыр. Мәселе, иблис, ўақым
усаған сөзлер дерлик қолланылыўын жойылтып баратырған сөзлерден ибарат.
Бундай сөзлер көркем әдебиятта сүўретленетуғын ўақыянын
жағдайына, онын ески дәўирге тийислилигине байланыслы дәўир
көринисин бериў ушын анаў я мынаў қаҳарманнын лексикасында ғана ушырасады. Мәселен, қарақалпақ халқынын ески турмы■сы сүўретленетуғын шығармалардыд бири болған Т. Қайыпбергеновтын «Қарақалпақ қызы» романында ҳәзир дерлик қоллашылыў жеделлилигин жойылтып жиберген араб сөзлери айырым
ҳаҳарманлардын тилинде көринеди:

ЛИ оир бөлегик

1 Н. А. Б а с к а к о в, Состав лексики каракалпакского языка и структура
слова. Сб. «Исследования по сравнительной грамматике тюрских языков>.
IV, лексика, М., 1962, 76-бет.
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Большойлар жарлыларға ўақым жерлерди ғана бөлистириш
бериў менен шекленип қоймай, диний-икрамға қарсы оқытыў ушыш
орыс мектебине адам жыйнайды деген ызьщ-сызын гәп бар.
■ Ҳәзирги заман қарақалпақ тилинин, сөзлик қурамындағы
араблық шығысқа ийе сөзлер менен терминлер турмыстьщ көпшилик тәреплерин өз ишине алады. Олардық бир қатары диний
түсиниклерге байланыслы болса, екиншилери саўда ислерине,.
үшиншилери илим ҳәм мәдениятқа, т. б. байланыслы сөзлер болып келеди. Олар төмендегилерден ибарат: медресе, алым, илим,.

тарийх, муғаллим, мақала, ҳәрип, усыл, нама, нағыс, миллет, минбер, нәсил, халық, мақлуқат, руўх, садақа, парыз, әзирейил, дуўазикир, қуран, сүннет, жин, иблис, шайтан, әўлийе, ақырет, жан-аза, ийман, молла, имам, жаббар, аўмийин, ҳайўан, м&ймыл,
пақыр, пикир, ғайрат, қыял, қымбат, қазы, арза, дәреже, шгрияг,
ўэкил, жэллат, ўәзир, даў, жәмийет, ўатан, зулым, әскер, қарар ».
есап, мәни, мектеп, мәжилис, эжайып, арза, сапар, сәлем, сабыр,.
мәсләҳат, алмас, маржан, мысал хабар, дүкан, ҳалўа, рахмет,
несип, аманат, аўҳал, ҳәмир, ҳүрмет, нәпес, саат, саўал, сүўрет,,
фән, хызмет, мийнет, хат, аўқат, ҳаял, мәнзил, бәле, гщйда, себеп, қэреп, кэрэмат, рдҳэт, өмир, дәреже, заман, т. б.
Қарақалпақ тилинде араб тилинен аўысқан адам атлары да
ушырасады. Мысалы: Аббаз, Әлий, Ҳамзе, Әнийпа, Асан, Әмет,.
Махмуд, Оспан, т. б. Сондай-ақ араб тилинде адам атын билдирмейтуғын, тек ғана әпиўайы сөзлер сыпатында қолланылатуғынжағдайлары да бар. Мәселен: Әдил, Дәўлет, Мақсет, Қурбан,
Сабыр, Садық, Сапар, т. б. Бундай жай сөзлер сыпатында да,
адам атлары орнында да келе береди.
Араб тилинен аўысқан сөзлер, тийкарынан алғанда, атлиқ
сөзлер болып келеди, сийрегирек келбетликлер де ушырайды.
Буған жоқарыда келтирип өткен сөзлердин улыўма топары дәлил бола алады. Ал басқа сөз шақаплары бойынша араб сөзлери
тилимизде ушыраса бермейди. Сонлықтан да олардын түркий,
тнллердеги бул өзгешелигин көрсетип, профессор Н. А. Баскаков араб сөзлеринин аўысыўындағы елеўли белги ретинде олардын түркий тиллерде атлықлар, жекке-сийрек келбетликлер түринде гезлесетуғынын, бирли-ярым қосарлы фейиллер қурамындағы гейпара сөзлерди есапқа алмағанда басқа атаўыш сөзлердин түркий тиллер тәрепинен өзлестирилмегенин белгилеп өтеди.1
Сөзлердин тийкарғы тәреплеринин бири оньщ мәнисинин кенлиги, көп мәнилиликке ийе болыўы болып есапланады. Араб тилинен аўысып, ҳәзирги заман қарақалпақ әдебий тилинин сөзлик.
қурамында тийкарғы сөзлер қатарынан орын алған көпшилик
сөзлер де семантикалық жақтан көп мәнилик қәсийетине ийе..
Мәселен, ғазийне деген сөз пул ғазийнеси, пует байлығы мәнисинде де, мәденин жетискенликлер, мәдений дөретпелер, мәдений бай'* Н. А. Б а с к а к о в. Развптие языков и письменности
Вопросы языкознания, 1952, ЛгвЗ, 31-бет.
•
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лықлар мәнисинде де қолланыла береди. Кейинги мәннлерд 5изин тилимизде жүдә жедел сыпатқа ийе, ал алдыцғы мәннси ондай емес, көбинесе халық дөретпеси шығармаларында жийи ушырасады.
Сонық менен бирге гейпара сөзлер араб тилиндеги мәниси
ҳэм оннан пүткиллей өзгерип кеткен мәнилерде де қолланыладк
Мэселен, дүнья деген сөз араб тилинен әлем, жаҳан мәнисиндс
қабыл етилген болса, бизиқ тилимизде ол ҳәзир сол мәниси менен бир қатарлы мал-мүлк, байлық деген мәниде де қолланылады.
мийнет деген сөз араб тилинен физикалық қара мийнет, мүшкил
деген мәнилерде қабыл етилген болса, ол ҳәзир халықтын, сөйлеу
тилиндеги соған жақын бул бир мийнет болды, қуры мийнет деген
сөз дизбеклериндеги мәниси менен бир қатарда пүткиллей басқа
мәниде ҳәр бир адамныц турмыс талабы мәнисинде кен қолланылып отыр.
Демек, араб
тилинен аўысқан базы бир сөзлер қарақалпак
тилинде семантикалық жақтан бир қанша өзгерислерге ушыраған түринде де қолланылып киятыр деген сөз.
Сөзлер бир тилден екинши тилге аўысқанда өзинин дәёлепки
фонетикалық қурылысын толығы менен сақлап, өзгерместен аўыса бермейди. Олардын гейпаралары түрли себеплер менен фонетикалық жақтан өзгерислерге ушыраўы мүмкин. Қарақалпақ тилинин сөзлик қурамындағы базы бир араб сөзлери де мине сондай тийкарда аўысқан сөзлерден есапланады. Мәселен, әдеп сөзиНИН, араб тилиндеги формасы адаб, мэмлекет сөзинин араб тилинде!и формасы мәмләкәт, ақыр1ы1 сөзинин дәслепки фопмасы
аҳур, т. 0.
^ 1
Бул мысаллардан араб тилиндеги адаб, мәмләкәт, аҳур сазлерннин қарақалпақ тилине аўысыўында фонетикалық қурылыс
жағынан бираз өзгериске ушырағаны көринип тур.
Солай етип, қарақалпақ тнлинде араб тилинен аўысқан сөзлер әдеўир
муғдарда ушырайды. Олардьщ көпшилиги ҳәзиргн
күнде түпкиликли сөзлердей
болып кеткен, күнделикли сөйлеў
ҳәм жазыў тәжирийбесинде аўысқан сөзлер екенлиги сезилмейди.
Көпшилик араблық шығысқа ийе сөзлер турмыс мүтажлығынан
айырылыўы нәтийжесинде сөзлик қурамнан шығып та қалды.

Парсыша-тәжикше сөзлер
Парсыша-тәжнкше1 сөзлердин қарақалпақ тилине аўысыўы
да өзинин тарийхый дәреклерине ийе. Бул туўралы Н. А. Баскаков мынадай деп жазады: «Қарақалпақ тилинин лексикасын баҳалаўда қарақалпақ тилинин толық мәниде ҳәзирги жасап турған
\

1

'

Биз бул жерде парсыша ҳәм тәжикше делинип жүрген сөзлердиц улыўмалығына тийкарланып, парсыша.тәжикше терминин қолланыўды макул
көрдик.
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аймағында, яғный Арал жағасында бирге қонысласқан түркий
Ҳ5М иран қәўимлери тиллеринин, бир-бирине жақын тәсири жағдайында қәлиплескенин де есапқа алыу керек»1
Усыныц менен бирге гейпара тил илимпазлары иран тиллери
бнрликлериниц аўысыўында араблар менен парсылардьщ Орта
Азия ҳәм Қазақстан аймағында үстемлик етиўиниц үлкен тәсири
болғанлығын да ескертеди. Мәселен, қазақ илимпазы проф. Ғ. Муўсабаев қазақ жеринде араблар менен парсылардьщ үстемлик етиўине байланыслы олардыц тилиниц де қазақ тилине тәсири тийгенлигин айтады.2
Ҳақыйқатында да араблар менен парсылардыц Орта Азия
ҳәм Қазақстан аймағындағы тәспрн, араб ҳәм парсы мәдениятыньщ ен жайыўы парсы тиллеринен гейпара түркнй тиллерге, соныц ишинде қарақалпақ тилине де айырым сөзлер менен терминлердиц келип кириўине алып келди.
Парсы тилинен аўысқан сөзлер де улыўма алғанда, аўыз-еки
ҳәм жазба түрде тилимиздиц сөзлик қурамынан орын алған.
Олардын қарақалпақ тилине аўысыўы тиккелен ҳәм қоцсы халықлардыц тиллери, мәселен, өзбек, түркмен тиллерн арқалы көбирек иске асқан. Бунда, әлбетте, Октябрьге шекемги дәўирде
тарқалған әдебий тиллер сыпатында қолланылған парсы ҳәм ески
өзбек әдебий тиллериниц үлеси бар. Қарақалпақ классикалық
әдебиятында сол дәўирдеги жазба әдебий тиллердиқ тәсириниц
болыўы көркем сөз шеберлерн тәрепинен өз шығармалары арқалы парсы тилинен тилимиздиц сөзлик қурамына гейпара лексикалық бирликлердиц алып келиўине себепши болды. Оныц үстгГне соцғы дәўирде тәжик халқы менен қоцсылас болыў, қарақалпақ ҳәм тәжик халықлары арасындағы экономикалық ҳәм мәдений байланыс тәжик ҳәм қарақалпақ тиллери арасындағы экономикалық ҳәм мәдений байланыс тәжик ҳәм қарақалпақ тиллери
арасындағы байланыстыц раўажланыўына дерек болып отыр.
Мине булардыц барлығы да қарақалпақ тилине парсыша-тәжикше сөзлердиц келип кириўине себепшп болды. Олардын басым көпшилигиниц тилимизге ерте ўақытлардан баслап-ақ аўысыўы ҳәм күнделикли турмыста жийи қолланылыўы бундай сөзлерди де сөзлик қор бирликлери дәрежесине көтерди. Бул сөзлердиц көпшилиги қарақалпақ тилиниц сөз жасаў усыллары арқалы
жаца сөзлерди дөретиўде тийкар хызметин атқарып киятыр:

дәрт-дәртли, дэртлесиў, устаз-устазлық, устазларша, мийўе-мийўелик, мийўелеў, т. б.
Ҳәзирги заман қарақалпақ тилиниц сөзлик қурамындағы парсыша-тәжикше сөзлер қолланылыўы жағынан да, көлеми жағынан да араб тилинен аўысқан сөзлер менен бир қатар турады.
ғ

Ғ Н. А. Б а с к а к о в . Состав лексики каракалпакского языка и структура
слова. «Исследования по сравнительной грамматике тюрских
языков»
VI, лекснка. ,М„ 1952, 69-бет.
5. С. К е н. е с б а е в. Р. М V ў с а е в. Қазирги қазақ тили /лексика, фоне■тика/, Алма-Ата. 1952, 98-бет.
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Сөзлердиқ бул топарыныц ишинде де турмыстыц көпшилик тараўлары бойынша сөзлерди ушыратыўға болады. Олар мыналардан ибарат: тахта, тәрези, дәрт, абадан, бәҳәр, бәлент, баҳа-

дыр, дана, дәрўаза, көше, бадам, бедеў, тут, ийшан, пир, патша,
пайғамбар, таза, дурыс, баҳа, кәрўан, пахта, қырман, мәш, гилт,
кесе, пияда, дарах, дәлиз, бахыт, шатыр, дәрт, гәўҳар,
гүмбез,
душпан, сарай, мийман, кэн, кәрўан, маржан, мийирман, мум,
мор, надан, намаз, нышан, мыс, қағаз, хат, сырнай, хош, дийдар,
жан, дэстан, устаз, қаҳарман, энар, мийўе,
кәр, дийхан, жаныўар, йош, шийрин, үмит, тақ, азар, кепкир, шыра, бедеў, перде,
ҳурма, зәц, көмек, пыяз, шалы, яр, шадыман, найза, гүна, гүмбез,
ҳәр, ҳэргиз, ғоза, аспан, т. б.
.
Парсыша-тәжикше сөзлер сөз шақаплары көз қарасынан альш
қарағанда атлық сөзлер, келбетликлер, рәўишлер, дәнекерлер
болып келеди. Жоқарыдағы сөзлер мине усындай сөз шақапларынан.
Ҳәзирги заман қарақалпақ тилинин, лексикасындағы тәжикшепарсыша сөзлердин- сол тиллер менен салыстырып қарағанда
қолланылыўында бираз айырықшалықларды көриўге болады. Мәселен, парсы тиллеринде раўан деген сөз ҳәрекет етиўши деген
сөз ҳәрекет етиўши деген мәниде ҳолланылады.1 Ал бизин тилимизде ол сол парсы тилиндегидей жекке ҳолланыла алмайды, тек
ғана жолға раўан болыў деген сөз дизбегиниц ҳурамында келеди де, жолға түсиў, жол жүрип кетиў деген мәнини ацлатады.
Қараҳалпақ тилинде арзыў-әрман, баў-бақша деген жуп сөзлер бар. Усы жуп сөзлердиц биринши сыцарлары парсы тилинен
кирген сөзлерден ибарат. Бираҳ олар парсы тиллериндегидей
дара мәнилерди ацлатып, өз алдына қолланылмастан, жуп сөзлердиц қурамында ғана келеди, екинши сыцары менен биригип
барып, пүтин бир мәни ацлатады. Парсы тиллеринде арзыў деген
сөз тилек, әрман деген мәнини билдиреди,1 ал бул мәни қарақалпақ тилинде арзыў-эрман деген пүтин жуп сөз арқалы бериледи,2*
баў деген
сөз парсы тилинде
бағ деген мәнини бнлдиредп,5
ал қарақалпақ тилинде ол баў-бақша деген пүтиц бир жуп сөзди
пайда етип барып, бир мәнини ацлатады.
Тилимизде арзыўлы деген сөз де жумсалады. Ол, әлбетте, парсы тиллеринен аўысқан арзыў деген сөзге қарақалпақша қосымта қосылыўынан пайда болған сөз ҳәм ол пүткиллей басқаша мәниде қолланылады. Мысалы:

'

Кимсенин қыз-уғлы, арзыўлы яры,
Кимнин қасы қара, көзи қуцқары,
Әсир болып телмирисип арсары,
Ғ1ығлап ат алдына тусти. Бозатаў.

/Әжинияз, «Бозатаў»1.
1 С. Е.
2 С. Е.
г. С. Е.

М а)л о в. Памятники древнетюркской письменности, 5951. 418-бет,
М а л о в. Памятники древнетюркской письменности. 1951, 360-бет.
М а л о в. Сонда, 367-бет.
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Бул жерде арзыўлы деген сөз сүйгени, сүйиклиси деген мәниде қолланылып тур. Оньщ жеке қолланылыўына себепши болып
турған нәрсе екиншн сөзди туўдырып турған-лы қосымтасыная
ибарат.
Шығысы жағынан парсы тиллеринин лексикалық бирликле
ри болып есапланатуғын гейпара сөзлер қарақалпақ тилине аўыс
қанда өзлериннн дәслепки фонетикалық қурамын өзгертип жи
берген халында өткен.
Мысалы:
парсыша

қарақалпақша

багьыдур
кар
чирачь
пард“
карван
кан
]а: а I

баҳадыр
егер
шыра
перде

кәрўан
кән

жабан
дост

дост

Көпшилик парсыша-тәжгкше сөзлер де, араб тилинен аўысқа
еөзлер усап, базы бир түркий тиллердиц лексикасында ортақ сь
патқа ийе. Мәселен, таза, арзан, гүл, көше, тахта, душпан, майд>
зыян усаған сөзлер қарақалпақ тилинин де, қазақ тилинин д
түркмен тилинин де, қырғыз тилинин де, т. б. сөзлик қурамынд
ғы улыўма халықлық тийкарғы сөзлерден есапланады. Мрниль
жақтан бул сөзлер сол тиллерде дерлик бирдей қолланылады. Б
рақ бунда да ҳәр тилдин өзине тән раўажланыў нызамларыь
сәйкес базы бир мәнилик, фонетикалық ҳәм т. б. өзғешеликлердь
орын алатуғынлығы белгили. Мәселен, парсыша-тәжикше ба.
сөзи қарақалпақ тилинде баҳа, қазақ тилинде баға, түркмен т
линде баҳа, қырғыз тилинде баа түринде азлы-көпли фонетик
лық айрықшалықлары менен қәлиплескен.

Орыс тилинен ҳэм орыс

тили арқалы басқа тиллерден аўысқ
сөзлер.

Қарақалпақ тилинин лексикасында басқа тиллерден аўысқ
сөзлердин ишинде ен, үлкен топарды қурайтуғын бөлеги орыс ти.)
нен ҳәм орыс тили арқалы басқа тиллерден аўысқан сөзлер «
нен терминлерден ибарат.
Орыс халқы менен қарақалпақ халқы арасындағы байлан
бир неше жылларды өз ишине алады. Сол жыллар
даўамын
қарақалпақ тилинин сөзлик қурамына еки халық
арасында
қатнастьщ дәрежесине қарай белгили муғдарда сөзлер
аўыс
отырды. Қарақалпақ тилине орыс сөзлери ҳәм орыс тили арқа
басқа Европа тиллеринен сөзлер менен терминлердин
аўысы
әсиресе сонғы дәўирде оғада жедел қубылысқа айналады. Қа
қалпақ тилинде жәмийетлик турмысқа байланыслы жана инт
74
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националлық сөзлер ҳәм терминлер кирип, олар халықтық күнделикли турмысына жедел түрде араласты. Булардьщ барлығы да
қарақалпақ тилиниц раўажланыўына индоевропа тиллериницорыс
тили арқалы тәсиринен пайда болды.
/
Орыс тилинен қә.м орыс тили арқалы басқа тиллерден қарақалпақ тилине сөзлердиц аўысыўында улыўма
еки дәўир көзге
түседи:
1. Октябрьге шекемги дәўир.
■
2 . -Октярьден кейинги дәўир.
1873-жылы Хийўаныц патша әскерлери тәрепинен жецип алыныўына байланыслы Әмиўдәрьяныц оц жағасын мәкан еткен қарақалпақлар Россияға қосылды. Бул қарақалпақ халқыныц турмысында оғада үлкен әҳмийетке ийе тарийхый ўақыя
болды.
Орыслар менен экономикалық ҳәм мәдений қатнаслар пайда болды. Орта Азияда, соныц ишинде қарақалпақ аймағын да дәслепки капиталистлик қатнаслардыц пайда болыўыиа ҳәм раўажланыўына тарийхый
жағдай туўылды.
Майда заводлар,
жол қатнаслары, саўда ислери, аўыл хожалығы,
балықшылық
өсе баслады. Артта қалған халық кем-кем Орайлық
Россия
менен байланысты күшейтиў ислеринде де өзгерислер пайда болды. Халықтыц аўқатлы бай қатламларыныц ишинен чиновниклерди ҳәм басқа хызметкерлерди таярлайтуғын жаца мектеплер
шөлкемлестирилди. Оларда орыс тили ҳәм оасқа да сабақлар оқытылды. Мине булар орыс халқы менен қарақалпақ халқы арасындағы байланыстыц күшлирек раўажланыўына, соныц нәтийжесинде орыс тилинен қарақалпақ тилине сөзлердиц
көбирек
аўысыўына себепши болды.
Октябрьге шекемги дәўир ишинде орьщ тилинен орыс
тили
арқалы басқа тиллерден қарақалпақ тилине аўысқан мынадай
сөзлерди ушыратыўға болады: кеқсе, бадырақ, ширкеў,
паро-

ход, самовар, пуд, пристав, болыс, уезд, завод, геўши, доктор,.
машина, гербиш, т. б. Бул сөзлердиц көпшилиги бизиц тилимиз>де орыс. тилиндегиеине қарағанда бираз өзгерген түрде айтылып
келди: Мәселен, геўиш; ояз, гербиш, т. б. Олар сол түринде әдебий тилде қәлиплесип отыр.
Орыс тилинен ҳәм орыс тили арқалы басқа тиллердец
сөз
аўысыўыныц биринши дәўшринде келип кирген сөзлер, көбинесе,
мәмлекетлик басқарыў ислерине, саўда ислерине,
қурылысқа,
техникаға байланыслы сөзлерден ибарат. Мәсблен, кеқсе, болыс,
ояз, пристав усаған сөзлер мәмлекетлик басқарыў бойынша тилимизге кирген сөзлер болса, ярмарна, пуд, параход, машина усаған сөзлер саўдаға ҳәм техникаға тийисли, т. б.
Қарақалпақ халқыныц турмысындағы
Октябрьден кейинги
экономикалкқ ҳәм мәдений өзгерислерге, илим ҳәм
техника
жетискенликлерине, орыс тилин үйрениўге ҳәм сол тилде екинши тилде сөйлеўши халық пенен қатнас жасаўға, баспа сөздиц
раўажланыўына байланыслы тилимиздиц лексйкасы толып атыр75
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ған орыс сөзлери, орыс тили арқалы басқа тиллерден
кирген
сөзлер хәм терминлер менен байыды.
. Қарақалпақ тилиниц сөзлик қурамында орыс тилинде
де,
■басқа халықлардын тиллеринде де бирдей қолланыла беретуғын
сезлер ҳәм терминлер пайда болды. Мысалы: партия, революция,

■феодализм,
ка, физика,
физиология,
академия, т

капитализм, диктатура, электр, философия, механиастрономия, математика, химия, атом, театр, поэма,
республика, доцент, доктор, профессор, президент,

б. Булар бизин тилимизге орыс тили арқалы аўысты.
Орыс тилц арқалы қарақалпақ тилине келип кирген сөзлердиц көбинесе Европа халықлары тиллеринен екенлиги көзге түседн. Бунглц себебин, әлбетте, орыс халқыньщ өзиниц тарийхый
раўажланыўы дәўирлерннде сол халықлар менен болған байланысынан деп түсиниўимиз керек. Тилимизде мыиадай
Европа
халықларыныц тиллеринен орыс тили арқалы аўысқан сөзлер
менен терминлерди көриўге болады:
1. Грек тилинен келген сөзлер: философия, хор, комедия, тра~

гедия, алфавит, грамматика, филология, логика, талант, кафедра,
лексика, поэзия, поэма, планета, театр, лексикон, климат, эпос,
метр, пирамида, диалект, синтаксис, диафрагма, гигант, т. б.
Грсқ тилинен кирген сөзлердин басым көпшилиги илим ҳәм
мәдениятқа байланыслы сөзлер менен терминлерден нбарат.
2. Латын тилинен келген сөзлер: автор, аудитория, диктату-

ра, республика, ректор, декан, гуманизм, империализм, император, капитал, экспедиция, цензура, кандидат, лаборатория, министр, конституция, регресс, глобус, градус, т. б.
Латын тили ерте заманларда көп жылларға шекем Батыста
ец кец көп орас алған тил болып келгенликтен, болып турмыстыц
белгили тәреплерин өз ишине алады. Мәселен, жоқарыда көрсетип
■өтилген мысаллардыц ншинде илим тараўы бойынша да, сиясий
турмыс тараўы бойынша да, техника бойынша да сөзлер
ҳәм
терминлер ушырасады.
3. Немец тилинен карақалпақ тилине орыс тили арқалы аўысқан сөзлер: рота, мундир, ефрёйтор, штаб, фельдмаршал, офицер,

лагерь, орден, полиция, фартук, китель, галстук, фляга, танцы,
кегли, кран, фронт, штамп, слесарь, верстак, балет, балетмейстр,
гастроль, ракета, шифер, фельдфебель, т, б.
Қарақалпақ тилиниц сөзлик қурамына немец тилинен кирген
сөзлердиц әдеўир бөлеги урыс ислери бойынша дөреген сөзлерден ибарат. Олардыц ишинде, сондай-ақ, көркем өнерге, өнерментшнлик ислсрине, үй-иши, кийим-кеншеклерине байланыслы
сөзлер де бар.
4. Англичан тилинен алынған сөзлер: вокзал, бойкот, митинг,

трамвай, диспетчер, бюджет, рельс, баскетбол, футбол, волейбол,
бокс, кросс, доллар, танк, торт, бифштекс, джемпер, т. б.
Бунда жәмийетлик-сиясий турмыс тараўына, сондай-ақ жолқатнас ислерине, спортқа байланыслы сөзлер ушырасады.

•

76

www.ziyouz.com kutubxonasi

5. Француз тилинен келген сөзлер: революция, депо, десант,
х:стюм, мебель, буфет, кабинет, капитан, сержант, артиллерия
жсрш, драп, пальто, салют, генерал, блиндаж, котлет, трико,
фронт, батальон, репертуар, жанр, актёр, антракт, рагу, министр,
банк, маршрут, абонемент, баланс, блокнот, актриса, т. б. '
Француз мәдениятыныц орыс дворянлары ушын мода болған
:ир дәўирлеринде, әсиресе, аўқатланыўға, кийиниўге, жүрис-тугысқа, мәдений талапларға, көркем-өнерге байланыслы бир неше
сәзлер орыс тилине аўысқан. Олар орыс тили арқалы қарақалпақ
гнлиниц сөзлик қурамынан орын алды.
6. Итальян тилинен келген сөзлер: альт, ария, бас,
опера,

виолончель, балерина, тенор, флейта, фортепьяно, балкон, карнаваль, кредит, бензин, т. б. Булардыц көпшилиги музыкаға байланыслы сөзлерден ибарат.
7. Орыс тили арқалы қарақалпақ тилине испан тилинен
де
сөзлер кирди. Мысалы: гитара, серенада, томат, лимон, карамель,
т. б.
8. Поляк тилинен орыс тили арқалы аўысқан сөзлер: полковник, полька, краковяк, т. б.
Мине булардыц барлығы да қарақалпақ тилиниц сөзлик қурамын байытыўға себепшн болған, орыс тили арқалы
келип
кирген сөзлер ҳәм терминлерден ибарат.
Орыс тилинен ҳәм орыс тили арқалы басқа тиллерден қарақалпақ тилиниц лексикасына сөзлер ҳәм терминлер үш түрли
жол менен қабыл етилгенлиги көзге түседи:
1. Сөз ҳәм терминлер сол орыс тилиндеги түринде тиккелей
аўысты. Мысалы театр, кино, прогресс, машина, автомат, килограмм, тонна, биология, психология, термометр, т. б.
Бул усыл қарақалпақ тилине орыс тилинен ҳәм орыс тили
арқалы басқа тиллерден сөз аўысыўындағы ец өнимли усыл болды.
Тиккелей аўысқан сөзлер менен терминлердиц саны оғада көп.
2. Сөз ҳәм терминлер аўдарылыў арқалы аўысты. Қарақалпақ тилиниц сөзлик қурамында
айырым сөзлердиц қарақалпақ
тилине аўдарылыўы арқалы дөреген сөзлер
әдеўир
муғдарда. ушырасады. Мәселен, трудодень, красное знамя, наглядное
пособие,
рукопись, похвальный
лист, строительство
усаған
сөзлер орыс тилинен аўдарылып, мийнет күн,. қызыл байрақ, көрсетпели қурал, қол жазба, мақтаў қағаз, қурылыс түринде қарақалпақ тилинб аўысты. Аўдарыў жағдайында олардыц
мәниси
ҳәм қурылысы сақланды. Мине усындай жол менен пайда болғ.ан сөзлерди ҳәм сөз дизбеклерин калькалар деп атаймыз.
Ал
бир тилден екинши тилге сөз аўысыўыньщ
бул усылын калька
усылы деймиз.
, Калька сөзлериниц басқа сөзлерден айырмашылығы бар. Басқа тилдеги қәлеген сөздин аўдармасы калька бола бермейди. .
Мәселен, орыс тилиндеги человек, бумага деген сөзлерди адам,
қағаз деп аўдарыўдан калька сөзлери келип шықпайды.
Адам,
қағаз деген сөзлер тилимизде бурыннан бар, ол сөзлер ацлата77
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■туғын түсиниклер де жаца түсиниклер емес. Ал мийнет күн, қызыл бсйрақ, қолжазба, көрсетпели қурал, мақтаў қағаз
усаған
сөзлердин айырым сьщарлары тилимизде бурыннан бар болғаны
менен, олар ацлататуғын мәни орыс тили арқалы кирген
жаца
.мәниден ибарат. Орыс тилиндеги сөзлерди тилде бар сөзлердиц
жәрдеми менен аўдарыў арқалы сөзлик қурамға калькалық жаца
сөз ҳәм сөз дизбеги кирип отыр.
Карақалпақ тилинде калька усылы арқалы пайда болған сөзлеодиц топары оғада көп. Олар тийкарынан алғанда, орыстилиндеги сөзлерди калькаластырыў нәтийжесинде дөреген.
Калька
усылыныц өзи де қарақалпақ тилинде сөз дөретиўдиц жаца усы-'
лы болып есапланады.
Орыс тилинен ҳәм орыс тили арқалы басқа тиллерден кирген
■сөзлер семантикалық жақтан улыўма алғанда, орыс
тилиндеги '
мәнисин толық сақлаўы менен сыпатланады. Мәселен; интернационаллық сөзлер мене терминлер қарақал.-.ақ тилинде мәни өзгерисине ушырамастан қолланылып киятыр. Солай да күнделик.ли турмыста гейпара орыс тили арқалы аўысқан сөзлердиц мәнисиниц пүткиллей басқаша болып жүргизилетуғын жағдайларын
да көремиз. Мәселен, шапка деген сөз орыс тилинде
көбинесе' 1
малақай деген мәнисинде емес, ал орысша фуражка деген сөздиц
мәнисинде қоллаиылып кпятыр. Сондай-ақ подошва деген
сөз
орыс тилинде ултан деген мәнини ацлатса, қарақалпақ тилине
подош түринде аўысып, тери деген мәнини билдиреди. Сонлықтан
да екиниц биринде басында шапкасы. бар (фуражкасы бар деўдин
орнына/, етигиниқ ултаны подош /етигинин ултаны тери деўдиц
орнына/ деймиз. Бул сөзлер ҳззирги заман қарақалпақ
тилине
усындай өзгерген мәнисинде қабыл етилген.
Орыс тили арқалы басқа тиллерден аўысқан сөзлер, Октябрьге шекемги дәўирде келип кирген гейпара сөзлерди есапқа алмағанда, өзиниц фонетикалық қурылысы менен айтылыў нормасын
сақлаған түринде пайдаланылып киятыр. Мәселен, фияология,
философия, китель, лагерь деген сөзлерди алып қарайық. Бириншиден, бул сөзлер орыс тилинде қандай фонетикалық қурылысқа
ийе болса, қарақалпақ тилинде де сол түринде өзгериссиз қоллан-ылады, екиншиден, оларда пәт нормасы сақланған. Қарақалпақ
тилинде пәт көбинесе сөздиц кийинги буўынында болады. Орыс
•тили арқалы басқа тиллерден келген сөзлер, тилимизге аўысыўы
менен пәт орнын өзгертип жиберген жоқ. Жоқарыдағы мысалларда пәт дәслепки буўынларда да /китель, лагерь/, ортацғы буўынларда да /филология, философия/ келип тур. Ал оларға қосымталар қосылғанда пәт кейинги буўынға аўысады: лагерьде, филологиялық, т. б.
Сөз шақаплары көз қарасынан алып қарағанда орыс тиля әрҳалы басқа тиллерден кирген сөзлер, тийкарынан, атлықлардан
■ибарат. Олардыц ишинде жеке-сийрек келбетликлер болмаса, басдқа сөз шақабына жататуғын сөзлер дерлик ушыраспайды.
Орыс тилинен ҳәм орыс тили арқалы басқа тиллерден аўысқан
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сөзлер ҳәзирги заман қарақалпақ әдебий тилиник
лексикасын
байытыў менен бирге кунделикли турмыста кек қолланылыўшылығы менен де белгили. Ҳәзир олардық көпшилиги сөзлик қордан
да орын алып отыр. Мәселен, колхоз, совхоз, газета, доктор, усаган сөзлер, бириншиден, ҳәммеге бирдей түсиникли, екиншиден,
турақлы жедел қолланылып китыр, үшиншиден жана сөзлерди
жасаўға уйтқы бола алады. Олардан колхозшы, совхозлық, газетасыз, докторлық, сыяқлы сөзлер дөрей алады. Мине бул орыс
тили арқалы басқа тиллерден аўысқан гейпара сөзлердик қарақалпақ тилине беккем түрде орныққанын көрсетеди.
'
' үСоны да айтып өтиў керек, сонғы жыллар даўамында орыс
тилиник гейцара себеплерге байланыслы ҳәдден тыс халық турмысына енгизилиўи қарақалпақ тилинин жәмийетлйк хызметинин
тарайыўына алып келди. Ҳәттеки рәсмий ҳүжжетлер орыс тилинде жүргизилди. Аўызеки сөйлеў тилинде болса орыС тилин араластырып айтыў қолайсыз дәстүрге айналып кетти. Нәтийжеде
ама тилинин сөзлик қурамы шубарланып кетиўге дуўшар болды.
Анаў я мынаў уғымнын қарақалпақ тилннде
сәйкес
атамасы
болыўына қарамастан орысша атама менен аўмастырып қолланыў кец өрис алды. Мысалы: баслық-председатель, тақта-доска,
жыйналыс-собрание, жыйык-сбор, зал-ҳәўли, өжире-комната, т. б.
Мәмлекетлик тил ҳаққындағы Нызамнын қабыл етилиўи менен сөзлиқ қурамнық раўажланыўындағы бундай орынсыз қубы.лыслардыц тәртипке салыныўына, ана тилдиц тазалығын сақлаўға, умытылып баратырған сбзлерди қайта тиклеўге шараят жаратылды. Ҳәзирги күнде бундай сөзлер қолланылыў жағдайында
турақласыў ҳалатын кеширмекте:
дворец- сарай, а/стне-жедел,

жийи, остановка-бәндирги, перерыв-тэнепис,
ввонок-қоқыраў,
тетрадь-дэптерь, кесте-расписание, план-жоба, проект-жойбар,
критика-сын, кризис-дағдарыс, дефицит-қыт, т. б.
ҚОЛЛАНЫЛЫУ ӨРИСИ БОЙЫНША ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИ
ЛЕКСИКАСЫ
Жалпы халықлық ҳәм социаллық ямаса диалектлик,
шекленген лексика.
Тил арқалы қатнас жағдайына нәзер аўдарсақ, онда сөзлсрдиц қолланылыў өрисинде елеўли айрықшалықларды сезиўге болады. Бул нәрсе ҳәр қандай сөздиц улыўма көпшилиликке таныслығы, ҳәр бир адамнын лексикасында тутқан орны, турмыс тараўларына қатнасы, қолланылыў шецбери аймақлық қәсиплик шекле■ниўшилиги ҳәм тағы басқа да усыған усаған жағдайларға байланыслы. Мәселен, пахта, қала, кафедра, машина, жаз, гүз, барыў,

ислеў, кеше, бүгин, жақсы, жам-ан, ақ, қызыл, мен, сен, ол, жылдам, тез, т. б. сөзлер қарақалпақ тилинде сөйлеўши барлық адам
ушын ортақ, таныс, ҳәр бир адамныц лексикасында ец жедел сөз
бирликлери хызметин атқарады, турмыстыц барлық тараўларын75
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да тийкарғы сөзлер сыпатында қолланыла береди.
Бул сөзлер
улыўма халық тәрепинен қабыл етилген ҳәм барлық белгилери
бойынша жалпы халыклық сыпатқа ийе. Ҳерисинше, ҳәзирги қарақалпақлар жасайтуғын арқа районлар ўәкиллери менен түелик
райоклар ўәкиллери арасында, олардық сөйлеў тилиндеги аймақлық айырмашылықларды билдиретуғын, сондай-ақ белгили бир
кәсип пенен шуғылланыўшы жәмәәтлердин тилине тән, сол кәсип
ийелерине ғана түсиникли ямаса анаў
я мынаў
социаллық
орталықта ғана өмир сүрип киятырған сөзлерди де ушыратыўға
болады: көрпеш /қойдыц қорасы/, сазаҳ /сексеўил/, өжек /бузаў/
жүзиў, жүзип келиў /мәс болыў, мәс болып келиў, араққа тойыў/,
т. б. Бундай сөзлердиц қолланылыў өриси шекленген дәрежеде
ғана олар тийкарынан алғанда диалектизмлер, кәсиплик сөзлер
ҳәм арготизмлер болып келеди.
.
’ ^Мине усы жоқарыдағы жағдайлар тийкарында қолланылыў
ериси жағынан сөзлердиц улыўма еки топарын ажыратамыз. Олардыц бириншисин қарақалпақ тилинде сөйлеўши барлық жәмәәт
ушын ортақ жалпы халықлық лексика қурайды да, ал екиншисин
аймаққа, я кәсипке, я социаллық орталыққа байланыслы қолланылыў өриси жағынан шекленген лексика қурайды.
Шекленген лексиканы қурайтуғын сөзлер өз гезегинде
дәл
белгилерине, өзгешеликлерине сәйкес диалектизмлер, кәсиплик
сөзлер ҳәм арготизмлер болып үш топарға бөлинеди.

Жалпы халықлық лексика
Жалпы халықлық лексикаға киретуғын сөзлер я аймаққа, я
кәсипке, я социаллық орталыққа байланыслы шеклениўшиликти
билмейтуғын лексикалық бирликлерден ибарат. Оғаш аўызеки
ҳәм ж азба пикир алысыў, қатнас процесинде кец қолланыла беретуғын, улыўма халыққа ортақ, жалпы халық тәрепинен қабыл
етилген, тил нызамларына сәйкес қәлиплескен лексикалық бирлпклер киреди Қәлеген адам бул лексикалық бирликлерден пикир
алысыўдыц талабына қарай анаў я мынаў дәрежеде пайдаланыў
мүмкиншилигине ийе.
Жалпы халықлық лексика әдебий тилдиц сөзлик қурамыныц
тийкарын, тийкарғы байлығын көрсетеди. Тилдиц сөзлик қурамы
мине усы тийкарғы материалдыц базасына қурылған ҳәм соныц
тийкарында жетилиседи, раўажланады.
Жалпы халықлық лексиканыц тийкарын әдебий тилдиц леКсикалық бирликлери қурайды. Оныц қурамында көп мәнили жеке
сөзлер де, архизмлер де, тарийхый сөзлер де, неологизмлер дё,
фразеологиялық сөз дизбеклери де ҳәм тағы басқа жалпы халықлық сыпатқа ийе сөзлер де бар. Қулласы, қарақалпақ тилинде сөйлеўши жәмәәт ағзаларыныц ҳәммесине
ортақ сөзлердиц
барлығы жыйналып жалпы халықлық лексиканы пайда етеди.
: Тилимиздеги сөйлеў тилине тән пәтамзмы, алғәрез, поскелле
усағаи базы бир сөзлер
әдебий тилдиц лексикасына кирмейдй,
80
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бчрақ. жалны халықлық ортақлық бар. Халық сөйлеў
тилинде
барлық жәмәәт тәрепинен бул сөзлер усылайынша қабыл етилген. Сонлықтан бундай, улыўма халықлық сыпатқа ийе
халық
сөйлеў тиляниц лексикалық бирликлери де жалпы халықлық лексикада өз орнына ийе болады.
Қарақалпақ тилинин, сөзлик қурамында белгили орынды ийелейтуғын лексикглық қатламлардын бир топары терминлер болып
есапланады. Олар илимий ямаса техникалық арнаўлы түсиниелерди анлататуғын ҳәм айырым турмыс тараўына байланыслы
ушырасатуғын бир мәнили сөзлерден ибарат. Бундай сөзлер қарақалпақ тилиниц лексикасында, тийкарынан алғанда соқғы дзўирде ғана раўажланды. Халықтық экономикалық, сиясий
ҳәм
мәдений турмыс дәрежеси тез пәт пенен өсти, илим ҳәм техника
әдебият ҳәм көркем өнер раўажландыҲәр қандай илим ҳәм техника, санаат ҳәм аўыл
хожалығы,
сондай-ақ басқа да турмыс тараўлары өзиниқ арнаўлы терминлерине ийе. Мысалы:
а/ лингвистикалық терминлер..\ баслаўыш, баянлаўыш, сөзлик
қурам, семантика, лексика, қосымта, суффикс, жалғаў, фонетика, морфология, синтаксис, грамматика, префикс, фонема, диалект.
сингармонизм, т. б.;
61 әдебият терминлери: қаҳарман, комедия, новелла, повесть,
гүрриқ, поэма, фольклор, рифм, ритм, эпитет, теқеў, образ, композиция, услуб, антитеза, т. б.;
в/ сияснй ҳәм философиялық терминлер: класс, класслық гүрес, диктатура, феодализм, капитадизм, империализм, коммюнике,
нота, манифест, үндеў, пәрман, т. б.;
г/ физикалық терминлер.. тезлик, қысыў, механика, атом, нурланыў, тартыў, күши, электрон, нейтрон, акустика, жыллылық,
тоқ, өзгермели тоқ, турақлы тоқ .троектория, протон, амплетуда,
т. б.
! Қарақалпақ тилинин сөзлик қурамында буннан басқа да толып атырған терминлер бар- Булардын, барлығы улыўма халық
тәрепинен қабыл етилген. Олар да жалпы халықлық
сыпатқа
ийе.
,
Солай етип, жалпы халықлық лексика қарақалпақ тилинде
сөйлеўши барлық жәмәәт ушын ортақ сыпатқа ийе
сөзлерден
ибарат. Он-ын улыўма халықлық сыпаты
қолланылыўындағы
өрис шенбери шекленген лексиканы анықлаўда да үлкен әҳминетке ийе.
Диалектизмлер
Тилимизде диалектлик өзгешеликке ийе болған сөзлерди. де
көриўге болады. Олар белгили бир аймақта ғана қолланылады
ҳәм сол жерде жасаўшы адамлардын лексикасында .ушырасадни
Буннан, одб еп е, анаў я цынаў .диалсктлик
айырықшалықлар>
6 -2 5
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йенен сөйлейтуғын адамлардын өз алдына бвлек лекеикасы болады екен деген сөз келип шықпаўы керек.. Қайсы
диалекттй
алып қарасан да, оныц улыўма халық тилинин. қарамағында туратуғынлығьш көресен- Ҳәр қандай тилдеги диалектлер бир-биринен айырылатуғын грамматикалық қурылысына, сөзлик қорына
ийе бола алмайды, себеби, олар өз алдыка. грамматикалық қурылысына, сөзлик қорына ийе болғанда бир-бирине усамайтуғын ҳәр түрли тиллер ямаса бир-бирине азлы-көпли жақынлыгы
бар усас тиллер болып шыгар еди, мине сонлықтан да диалектлер
улыўма халық тилинин шақапшалары болып табылады.1
Қарақалпақ халық сөйлеў тилинин диалектлерин изертлеў бойынша мағлыўматлар қарақалпақ тилинде бир-биринен айрылатугын еки диалекттии бар екенлигин көрсетеди. Халық
сөилеў
тилине байланыслы материаллар тийкарында, профессор
Н. А.
Баскаков қарақалпақ тилиниц арқа-шыгыс ҳәм қубла-батыс диалектлеринии бар екенлигин анықлаған еди, ал сонгы изертлеўлерге тийкарлана отырып проф. Д. С. Насыров еки диалекттин
аймақлық шегарасын белгилеўге гейпара өзгерислер
енгизеди,
оларды арқа ҳәм қубла диалектлер деп атаўды усынады.
Мине, усы еки диалекттиц ҳәр қайсысынын
жеке
өзлерине
тән, сол диалектлерди қурайтугын мәканда жасаўшы адамлардыи лекеикасында ушырасатуғын, қолланылыў өриси сол аймақпенен гана шекленген сөзлер бар. Мәселен, қарақалпақ әдебий
тилинде шелек сөзи жедел лексикалық бирлик сыпатында қолланылатуғынлығы белгили, ал ар^а
лекснкасында шелек сөзинин шекер деген сынары аўызеки сөйлеў тилинде п а й д а л а н ы л ы п жүр. А.л қубла диалект ўәкиллериииц лсксикасында мақғал сөзи арқалы жарты жағында тиси бар, жартысында тиси жоқ орақ аилатылады, т. б.
Усындай белгили бир аймақта жасаўшы халық жәмәәтинин
сөйлеў тилинде ушырасатуғын сөзлер 'диалектлик сәзлер
деп
аталады. Олар халық сөйлеў тилиндеги диалектлик лексиканы
қурайды.
Әдебий тилдин нормалары менен салыстырып қараў арқалы
диалектлик өзгешеликлерди туўдыратуғын диалектизмниц улыўма үш түрин көриўге болады. Одар лексикалық-фонетикалық,
лексикалық-грамматикалық ҳәм лексикалық диалектизмнен ибарат.
Лексикалық-фонетикалық диалектизм бул анаў я мынаў диалектте әдебий тил нормалары менен салыстырғанда белгили бир
лексикалық-фонетикалық өзгешеликлери арқалы ажыратылады.
Мәселен, у сесинин орнына қубла диалектте ы сесинин еситилиўы: қубла-қыбла, муз-мыз, т. б. Ямаса а сесинин орнына қублг
диалектте ә сесинин еситилиўи: алдын-әлдиндә, ҳал-ҳәл, т. б. С
сесиннд орнына ш сесинин, жийи қолланылыўы: сорпа'шорпа

диалект ўәкиллериниқ

1 Р. И. А в е н е с о в и В. Г. О р л о в а .
Вопросы
изучения
языков народов.. СССР, Вопросы языкознания, 1953, №5, 40 бет.
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диалект:

«алы-шалы, т. б. Сондай-ақ арқа диалект ушын ерин үнлеслигиниқ жеделлиги, ҳәттеки оньщ көп буўынлы сөзлердиц кейинги
буўыны еөзлердиц кейинги буўынларында да өз көринисине ийе.
болыўы арқалы диалектке тән фонетикалық диалектизм қубы.лы?ларынан ибарат: түлки-түлкү, көргеп-көргөн, бөлген-бөлгөн,
т. б.
Бул диалектлерде усындай базы бир фонетикалық өзгешеликлердиц ушырасыўы қарақалпақ халық сөйлеў тилиндеги фонетикалық диалектизм тийкарында пайда болған айрықшалықлардан ибарат.
Лексикальщ-фонетикалық диалектизм бойынша қарақалпақ
сөйлеў тили материалларынан алып толып атырған мысалларды
келтириўге болады. Олардыц барлығы да сөзлерде анаў я мынаў
диалектке тән фонетикалық қубылыслардыц бар екенлигин дәлийлейди.
Лексикальщ-грамматикальщ диалектизм халық сөйлеў тилиниц айырым диалектлерине тән лексикалық -грамматикалық өзгешеликлерден ибарат. Мәселен, қарақалпақ әдебий
тилинде
яилле сөзинен-кеш қосымтасы арқалы екинши бир лексикалық
Мәниге ийе дөренди түбирди (пиллекеш) пайда етиўге болады.
Ал қубла диалектте сол-кеш қосымтасыныц орнына -кәр қосымтасы пайдаланылып, пиллекеш сөзиниц орнына пилләкәр түри
жийи қолланылатуғынын көриўге болады. Ямаса базы бир жағдайларда -лы қосымтасыныц орнына түслик диалектте -гәр қосымтасы жумсалыўы арқалы да дөренди түбирли сөз дөрейтуғы■нын байқаўға болады: (гүманлы-гүмәнгәр), т. б.
Лексикальщ диалектизм бул әдебий тилдиц лексикасына киретуғын сөзлердиц ишинде жоқ, ал белгили бир диалект ўәкиллериниц аўызеки пикир алысыўында ушырасатуғын, сол аймаққа
ғана тән сөзлерден ибарат. Бундай сөзлер көбинесе әдебий тилдиц сөзлик қурамындағы белгили бир лексикалық бирликтин
анаў я мынаў диалекттеги сыцары сыпатында келеди. Мәселен,
қарақалпақ әдебий тилинде ҳаўыз сөзи ацлататуғын мәнини түслик диалектте үқиз сөзи арқалы, әдебий тилдиц лексикасындағы
шырпы сөзинин сыцары сыпатында түслик диалектте күкирт
(кәўирт) сөзи жумсалады, әдебий тилдеги қолайға келиў сәзиниц
«рнына арқа диалект ўәкиллериниц лексикасында гейде кец қолтыққа келиў турақлы сөз дизбегиниц қолланылатуғынын көриўге
болады ҳәм тағы басқалар.
,
Қарақалпақ халық сөйлеў тилиндеги лексикалық диалектизмге байланыслы мысаллар әдеўир муғдарда дерлик. Мәселен, жоқарыдағы мысалларға қосымша мына төмендегилерди де атап
өтиў мүмкин: урысыў-жедел етиў, өлиў-қәте болыў, тири-көзи

ҳйят, шалбар-сым, сексеўил-сазақ, сарқым-шөлмек, дәне-мүтик,
бузаў-өжек, малхана-жылаўхана, сийле-текәнә, келсап-соқы, дийўал-соқпа, байланыс-алаҳа, тағы басқалар.
Солай етип, диалектлик лексиканы қурайтуғын сөзлер белгили
<бир диалект ўәкиллериниц сөйлеў тилинде аймақлық шецберде
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ғана пайдаланылып, қолланылыў өриси жағынан шекленген сөз»
лерден есапланады. Қарақалпақ халық сөйлеў тилиндеги диалек*
тизмнин., тийкарынан алғанда, лексикалық-фонетикалық, лексикалық.-грамматикалық ҳәм лексикалық түрлери бар.
Диалектлик лексиканы қурайтуғын сөзлердин. өзлери де көпшиликке таныслылық дәрежесинин, жағдайына қарағанда бирдей емес., Олардын. гейпаралары ҳәттеки әдебий тилимизде қолланылып жүрген сыцарларынын синоними сыпатында олардыц
изин басып, солар менен қатар қолланылып киятыр деўге болады. Мысалы, гөш, дығыр усаған сөзлер күнделикли турмыста
қолланылыўы жағынан бираз жеделликке ийе. Солай да оларды
өзлеринин диалектлик шенберинен шығып, әдебий тилдиц қараўына биротала енген сөзлер деп қарай қойыўға болмайды.
Қешеги күнге шекем бирде сарқым, бирде шөлмек болып айтылып келген еки сөздин де орыс тили арқалы кружка деген сөздиц қарақалиақ тилиниц сөзлик қурамына аўысып, жийи қолланылыўына байланыслы кем-кем жеделлилигин жойылтып, гейпара жергиликли диалектлерде ғана ушырасатуғын сөзлер қатар,ында қалып баратырғанын көриўге болады.
Диалектлик лексиканы қурайтуғын сөзлердин бир қатарынын
қарақалпақ тилинин еки диалекти арасында, улыўма алғанда, көпшиликке аз да болса таныс сөзлерден ибарат екенлигик
байқаймыз. Мәселен, гөш, дығыр, усаған сөзлер жийи қолланылмаған менен де таныс, бирде болмасабирде еситилип жүрген
сөзлерден есапланады. Солай да олар арасында диалектлердин
биреўине ғана тән, ал екиншисинде ҳеш қандай таныс емес сөзлерди де ушыратыўға болады. Мәселен, түслик диалект аймағында жасайтуғын қарақалапақлар изейкеш деген сөзди гейде көл
деген мәниде де қолланады, бирақ онын бундай мәниси арқа
районлар ушын ҳеш қандай белгилиликке ийе емес. Ал әдебий
тилге ҳәзирги күнде ол орыс тилиндеги коллектор сөзинин мәнисинде енисип баратыр. Сондай-ақ түслик диалекттеги соқы сөзн
арқалы диалект ушын ҳеш қандай таныслыққа ийе емес, жылаўхана, текзнә усаған сөзлер де сондай.
..
Қарақалпақ әдебий тили менен диалектлери арасында байланыс бар. Ол байланыс көбинесе гейпара диалектлик өзгешеликюе
ийе болған сөзлердин қолланылыў жеделлигинин артыўы менен
жалпы халықлық сапаны бойына сицирип, әдебий тилдиц лексикасын байытыўға себепши болыўында көринеди.
Ҳәзирги заман қарақалпақ әдебий тилинин лексикасы диалектлик бирликлеринин есабынан да кецейгенине гүман
жоқ.
Оған диалектлик сыпаттағы гейпара сөзлердиц (гүкирт, гөш, сар қым, т. б.) ҳәзирги күндеги танымалығыныц дәрежеси дәлил бола алады. Ал дәслепки диалектлик сөз сыпатында көринген терезе сөзи болса ҳәзир әдебий тилдиц жедел лексикалық бирлигине
айналып, кец қолланылып жүр.
•

•

•
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Кәсиплик сөзлер
Қарақалапақ тилинин лексикасында белгили бир кәсипке байланыслы, сол кәсипте ислеўши адамлардын лексикасына тән,
олардын күнделикли бир-бири менен сөйлесиўинде заттын ямаса
ҳәрекеттин атамасы сыпатында қолланылатуғын сөзлер менен
сөз дизбеклери бар. Мәселен, балықшылық кәсибине байланыслы балықшылар арасында мынадай сөзлер менен сөз дизбеклери
қолланылады: ийнелик (аўдын жыртылған жерин жамаў ушьш
.ағаштан исленген тебен), жер қараў (балық бар жерлерди излеў,
балықлы жерлерди табыў), гарбол (кишкене ғана мөнке балық),
загон (нәретенин аўзы), қыйратпа (балық шаншатуғын шанышқы), салий (балық жуўатуғын ыдыс), қара қус (қайықтын басы),
т. б.
Сондай-ақ қурылыс ислери менен шуғылланыўшы кәсип ийелеринин сөйлеў тилинде қәсиплес жәмәәт ушын таяыс шекленген
сөзлер де қолланылады. Мысалы: шайтан-қурылыс ислери менен
шуғылланыўшы кәсип ийелеринин тилинде ушырасады. Бул сөз
арқалы дийўалдын яки мүйештин дүзиўлигин, тегислигин, қапыны яки терезени қурғанда онын дүзиў я қыйсығын анықлайтуғын
қуралды айтады. Тийкарынан алғанда, дүзиўликти. тегисликти
өлшейтуғын қуралдын атамасы орыс тилинен алынған уровень
сөзи түринде қабыл етилген. Екинин биринде уровенди алып бердеўдин орнына шайтанды алып бер түринде де қолланыла береди. Қурылысшылар арасындағы «шайтаны түспесе, мүйеши түспейди» деген фразеологиялық сөзлер де усы тийкарда дөреген.
Қодегер —бул да қурылыс ислери тараўында ушырайтуғын
.атама. Ол ызғар топырақ дегенди анлатады. Жайдын төбесине
топырақ шығарыўда, бириншиден, атыўға қолайлы болыў ушын,
екиншиден, шығарылған топырақтын беккемлиги ушын топыраққа суў сицдириледи. Оннан ызғар топырақ пайда болады. Бул
қурылысшылар типинде қодегер деп аталады. Суў синдириў ҳәрекетин олар қодегерлеў дейди, ызғар топырақ атыўды қодегерлеп атыў түринде де қоллана береди.
Усындай кәсиплес ҳәрекеттин сөйлеў тилине тән шеклеўли
қолланылыў өрисине ийе сөзлер кәсиплес сөзлер деп аталады.
Белгили бир кәсип тараўына тән атамалардын кәсиплес адамлар тилиндеги сынарлары кәсиплик дублетлер ретинде танылады.
Кәсиплик сөзлерди эвфемизмлер, сондай-ақ диалектлик лексика бирликлери менен шатыстырыўға болмайды. Өйткени олар
эвфемизациялық я диалектлик белгилерге ийе емес. Қәсиплик
сөзлердин тийкарғы айырықшалығы олардыц кәсиплик шеклениўшилигинде ҳәм сәйкес атамалардын сынарлары хызметин атқарыўында көринеди. Мәселен, туўыў деген сөздин мәнисин эвфемизациялық усыл тийкарында жумсартыў арқалы сол мәнидеги көз жарыў сөзи дөреген. Әдебий тилдин лексикасындағы шырны ■сө-зинин сыцары сыпатында аймақлық айырықшалыққа сәйжес түслик диалектте күкирт (кәўирт) сөзи жумсалады. Булар-
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дын екеўинде де (көз жарыў) эвфемизми менен диалектлик кү~
кирт сөзинде де) кәсиплик өзгешелик жоқ. Олар кәсиплик шенберде дөреген лексикалық бирликлер емес.
Кәсиплик сөзлер де жалпы халықлық лексиканы байытыўда
белгили орынды ийелейди. Бул олардын қолланылыў дәрежесинин артыўына, жеделлесиўине ғәрезли болады. Шекленген өриске ийе анаў я мынаў кәсиплик бирлик жийи қолланылыўы арқалы. кем-кем ерисип кенейтип жалпы халықлық танымалылыққа
ийе болып кетиўи мүмкин- Бундай жағдайда ол жалпы халықлық лексикаға енип отырады.
Жалпы халықлық сөзликтин қурамындағы гейпара лексикалық бирликлердин тилдин раўажланыўынын белгили бир дәўирлеринде мәниси ҳәм қолланылыўы жағынан кәсиплик шеклениўшилиги айқын сезилетуғын сөзлер болғанлығы, бирақ олардын
келе-келе жалпы халықлық сыпатқа ийе болғанлығы.ҳәттеки мәнилик жақтан кенейгенлиги, тарийхый өзгерислерге де ушырап
отырғанлығы турған гәп. Мәселен, шарўашылық тараўына байланыслы түсиниктин атамасы сыпатында пайда болған дақ сөзи
буннан бир неше әсирлер бурын кәсиплик мәниде қолланыльш
келди. Махмуд Қошғарий өзинин «Девону луғотит түрик» атлы
мийнетинде бул сөзге төмендегише сыпатлама береди:
Дағ-қорамол ва бошқаларға босилган тамға. форслар бу сузни турклардан олганлар. Чунки форсларда турклардагидек қорамол йуқ. Шунинг учун бу сўзга уларда зарурат ҳам бўлмаган.
Мен бул сузни мусулмонлар чегарасида ешитдим.1
Д ақ сөзи ҳәзир де қарақалпақ тилинде өзинин турақлы орны
на ийе, бирақ ол мәнилик жақтан үлкен өзгерислерге ушыраған
ҳалында бизге жетип отыр. Дақ. белги, кир, қайғы, дәрт деген
мәнилерде қолланылады. Ал онын ертедеги мәнилик сынары хызметин атқаратуғын тамға сөзинин де ҳәзир кәсиплик шеклениўшилик белгиси сезилмейди, жалпы халықлық сөзликтин бирлиги
дәрежесине жеткен.
Сондай-ақ атыз сөзи дийқаншылық ислерине байланыслы мәниде дөреген кәсиплик айырықшалыққа ийе лексикалық бирликлерден есапланады. Махмуд Қошғарийдин жоқарыда аталған сөзлигинде бул сөз кец, енли деген мәниде қолланылып келгенлиги туўралы мағлыўмат берилген-*2
Дийқаншылық тараўында қыйтақ, гүлше усаған егислик жерлердин көлемлик өзгешеликлерин анлататуғын сөзлер ушырасады. Атыз қыйтаққа қарағанда да, гүлшеге қарағанда да кен. Мине
усы тийкарында ол кен, енли мәнилерге қосымша кәсиплик мәнини қабыл еткен. Ал ҳәзирги заман қарақалпақ тилинде онын дәслепки мәнилери жойытылған да, кәсиплик мәниси сақланып қал' М а х м у д Қ о ш ғ а р и й . Девону луғотит турк. 111 том. Тошкент. 1963,
167-бет.
2 Қараныз: Махмуд Қошгарий. Деввону лутогит турк. III, том Тошкент,
1963. 17-йет.
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ған. Ол да қшшанылыўы жағынан белгиге ийе емес, керисинше.
жийи қолланылыўы қәсийетин өзлестирген, жалпы халықлық сөзликке кирген.
Ямаса атлас тоқымашылық тараўында дөреген атама екенлиги белгили. Ол гезлемелердиқ бир түрин ақлатады. Атлас сөзн
түркий тиллерден орыс тилине XV әсирде аўысқан. Тийкарынан
арабтын атлас (жылтыр, тегис) деген сөзинен алынған. 1 Октябрьге шекемги дәўирде қарақалпақ халқынын турмыс дәрежесинин оғада аянышлы болыўына, тутыныў затларынын жетиспеўине
байланыслы түрк тиллердин лексикасында қолланылып келген
атлас сөзи өзинин тар өрисли шекленген сыпатын узақ ўақыт.
сақлап келди. Тек кейинги дәўирде ғана тоқымашылык ислеринин раўажланыўы, атластын халық турмысында кеннен таралыўы нәтийжесинде бул сөз де здеттеги сөз бирликлериндей болып
кетти.
Атақлы түркологлардын бири С. Е. Маловтын «Ески түркий
жазыў естеликлери» атлы мийнетинде текстлер бойынша берилген сөзликте аўыл2 сөзи үсти ашық мал қамайтуғын қора мәнясинде түсиндириледи. Демек аўыл сөзи шарўашылыққа байланыслы термин сыпатында қолланылған деген сөз. Бул сөздин
усы мәниси хәзирги заман түркий тиллеринин хеш қайсысында
ушыраспайды. Керисинше, ол қарақалпақ тилинде пүткиллей басқаша мәниде, яғный бир топар хожалықлардын жыйналып отырған орны деген мәниде қәлиплескен. Бул сөз усы мәниде жедел
сөзликтин тийкарғы бирликлери бири ретинде хызмет етип киятыр.
Кәсиплик сөзлер жалпы халықлық сөзликти байытыўдағы дереклердин бири хызметин атқарады. Олар шекленген қолланылыў өрисине ийе сөзлер болыўына қарамастан көркем шығармаларда да ушырасады. Бунда көркем сөз шеберлери оларды услублық мақсетте сүўретленетуғын ўақыяға сәйкес кәсиплик өзгешеликти айырықшалығын дурыс көрсетиўди нәзерде тутады.,
Арготизмлер
Шекленген лексиканын қурамында арготизмлер белгили орынды ийелейди. Олар диалектизмлер менен кәсиплик сөзлерден түптамырынан өзгеше, диалектизмлер усап аймақлық, кәсиплик сөзлер усап сәйкес белгилер менен сыпатланбайды. Арготизмлер
улыўма әдебий тилде сәйкес атамалардын қосымша сыцары сыпатында айырым социаллық орталықта пайда болған бирликлерден ибарат. Олар улыўма халық тилиндеги анаў я мынаў зат я
қубылыс атамаларынын сөйлеў тилиндеги өзгеше эмоционаллық1 Карадыз: Ә. Курышжанов, С. Исаев. Көшпели сөздер. («Билим және еябек», 1964. №7, 20 -б ет ).
2. С. Ё, М а л о в . Памятники древнетюркской письменности. М., Л„ 1951.
355-бет.
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экспрессивлик мөни бояўына ийе сьщарлары сыпатывда квзге
түседи. Мәселен, талабалардын аўызеки сөйлеў тилинде екинин
биринде имтихаиға байланыслы қулаў деген сөз пайдаланылады.
Ммтиханды тапсыра алмаса, тапсыра алмады деўдиц орнына
цулады дейди. Имтиханға жацсы таярланды, матгриалды жацсы
биледи деўдин орнына ишип алды сөз дизбегин қолланады.
Бундағы цулады, ишип алды деген сөзлер арготизмлер болып
табылады.
,
^рготизмлер сырттан қарағанда кәсиплик сөзлерге уеас, бирақ олар кәсиплик сөзлерден өзлертшин тийкарғы атама емес,
ал қосымша жасалма атама түринде өмир сүриўи, эмоционаллық
услублық мәни бояўына ийе болып келиўи, сөйлеў тилине кен
тарқалғышлығы менен ажыратылады. Көпшилик
арготизмлер
халық тилиндеги атамалардан ибарат, сол халық тилиндеги атамаға өзгеше мәни жүкленеди де, сөздин жасалма сыпаты оиьщ
өзгеше мәнисинен анық сезилип турады. Мәселен, халық тилиндеги тазалаў сөзине жаргонлық мәни жүклеўден келип шыққан
урлаў арготизмлеринде мине усындай өзгешелик бар.
Арготизмлер түрли тараўларда түрли себеплерге байланыслы
пайда болады. Арготизмлердин я сөзлик қурамды байытыўда. я
онын семантикалық мүмкиншиликлерин кедейтиўде тәсири жоқ.
Сонлықтан әдебий тилдин объектив талаплары, сөйлеў мәдениятынын, буннан былай да раўажланыўы арготизмлер, оларды
орынсыз пайдаланбаўды керек етеди.

ЭКСПРЕССИВЛИК-УСЛУБЛЫҚ ЖАҚТАН ҚАРАҚАЛПАҚ
ТИЛИ ЛЕҚСИҚАСЫ
Сөйлеў. Тил услублары
Тил илимпазлары услубты тилдин тарийхый раўажланыўыиын даўамында дөреген қубылыс сыпатында қарайды. Аўызеки
хәм жазба түрде тил арқалы қатнастық түрли тараўларында
оньщ жәмийетлик хызметинин кенейиўи, әдебий тилдин раўажланыўы менен тил қуралларын танлап қолланыўдын нызамлылығы
дөрейди ҳәм жетилиседи. Нәтийжеде тилдиқ бир-биринен айырылатугын, бир-бирине байланыслы услублық тармақлары пайда болады. Әдетте бул ҳәр қандай миллий тилдин тарийхый раўажланыў өзгешеликлерине ғәрезли.
Тил илимпазлары услубқа тил фактларынан алып, тарийхый
көз қараста анықлама береди. Мәселен, академик В. В. Виноградов тил услубын анаў я мынаў әдебият ямаса жазыў жанрына, анаў я мынаў турмыс тараўына, белгили бир социаллық жағ,дайға сәйкес семантикалық жақтан бекитилген, экспрессивлик
жақтан өлшенген, мақсетли түрде шөлкемлескен тил қуралларЬг88'
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ныц системасы сыпатында қарайды.1 Ал профессор А. Н. Гвоздев
улыўма халықлық тил қуралларыныц күнделикли турмыста қолланылыў жағдайларыпын түрлише иске асыўын еске ала отырып,
улыўма халық тили системасында айырым шақапшалардыц пайда болатуғынын, олардьщ ортақ тил қураллары менен бирге өзнне тән, сол тараўда жийи қолланылатуғын бирликлерине мйе
екенлигин көрсетеди, бундай улыўма халықлық тилдин тармақларын тил услубы деп танылатуғынын айтады.2
•Профессор Л. М. Ефимов услуб — бул тил қуралларыньщ қолланылыў нызамлылықлары, жәмлесиў жағдайы, өзгеше қурамы
арқалы ажыратылатуғын тилдин тарийхый дәўирлер даўамында
дөреген тармақлары десе, Ю. С. Степанов тил услубына мынадай
деп баҳа береди: «Күнделикли жәмийетлик турмыс жағдайында
адамлар пайдаланатуғын тил арқалы қатнастьщ түрлери тил
услубы, яки функционаллық услуб делинеди. Функционаллық услуб дегенде тилдиц хызмети, мақсети көзде тутылады. Солай
етип тил услубларыньщ ажыратылыўы адамнын жәмийетлик искерлиги түрлеринин тармақларына сүйенеди- Тил қурылысынын
түрли жәмийетлик жағдайларда сөйлеўши тәрепинен
түрлише
иске асырылыўын тил услублары деп белгилеўге болады.3
Демек тил илиминде усы күнге шекем услуб ҳаққында түрлише талқылар, түрлише анықламалар орын алып киятыр. Тил услубы бирде жазыў жанрына, турмыс тараўына, белгили бир жағдайға сәйкес тацлап қолланылатуғын тил қуралларыныц системасы сыпатында қаралса, екинши бир жағдайда ол белгили бир
турмыс тараўына тән өзгешеликлерге ийе халық тилиниц тармақлары ретинде баҳаланады ҳәм т. б.
Солай да тил услубына баҳа бериўде биз акад. В. В. Виноградов тәрепинен усынылған белгилерди басшылыққа алыўды
мақул көрип отырмыз- Өйткени услуб бул ҳаққында да тилдин
тарийхый раўажланыўыныи барысында турмыс тараўларына, тил
арқалы қатнастыц түрлерине, дәл жағдайға байланыслы лексикалық-семантикалық, грамматикалық ҳәм т. б. бойынша сол тараўға хызмет жағынан бейимлилиги менен қәлиплескен тил
қуралларынын системасы сыпатында көринеди. Булардьщ барлығы да улыўма халықлық тилдин қурлысындағы жеке тармақшалардан ибарат.
Тил илиминде тилдиц жәмийетлик хызметинин кенейиўине сәйкес функционаллық услублардын да раўажланып баратуғыны,
бул услублардын, тийкарынан алғанда, тилдин сөйлесиў, хабар.лаў ҳәм тәсир етиў усаған ен әҳмийетли жәмийетлик хызметти
атқарыўынан келип шығатуғыны дәл материаллар ткйкарьшда
1 Қарацыз: В В. Виноградов. О задачах истории русского литературного
языка преимущественно ХУ11-Х1Х в. в. «Известия» АН СССР, отделение рус.ского языка и литературы. вып. 3. М., 1946. 225-бет.
.
2 Н. Н. Г в о з д е в Очерки по стилистике русского -языка,. М., 1958. 19-бет.
8 Ю, С т е п а н о в, Основы языкознания', М., 1956, 169-бег,

www.ziyouz.com kutubxonasi

анықлаябақта. Мәселен, В. В. Виноградов өзинин «Стилистика.
Теория поэтической речи. Поэтнка» атлы мийнетинде мыпадай
деп жазады: «Тилдиц пикирлесиў, хабарлаў ҳәм тәсир етиў усаған жәмийетлик хызметине байланыслы онын қурылысында улыўма жобада мынадай услублар бөлинип шығыўы мүмкин: күнделикли турмыс услубы (пикнрлесиў хызмети), күнделикли ис кағазлары услубы, рәсмий ҳүжжетлер х;әм илимий мийнетлер услубы
хабарлаў хызмети) публицистккалық ҳәм көркем беллестристикалық услублар (тәсир етиў хызмети)-1
‘Қарақалпақ әдебий тилинин функционаллық услубларын
анықлаў ҳәм оныц раўажланыўы ҳаққында сөз еткенимизде, биз
оныц соцғы дәўирде жәмийетлик хызметиниц кенейиўине тийкарланамыз- Усы көз қарастан тилдиц сөйлесиў, хабарлаў ҳәм тәсир
етиў усаған ец әҳмийетли жәмийетлик хызметлериниц раўажланыўы, соған сәйкес функционаллық уелублардын дөреўи ҳәм
қәлиплесиўин нәзерде тутамыз.
.
Әдетте услуб лексикалық-семантикалық категорин сыпатында
да танылады. Анаў я мынаў услубқа сыпатлама бериў, ец бирннши гезекте, сол тараўға тән лексикалық-семантикалық бирликлерди, олардыц қолланылыў айырықшалықларын анықлаў арқалы
иске асады. Сонлықтан да проф. А. И. Ефимов услубтыц басқа
да белгилери менен бир қатарда онда лексикалық бирликлердин
тацланыўын ҳәм қолланылыўын, өзгеше семантикалық бояўларын, сөзлик қурамы жағынан шеклениўшилиги ҳәм айырықшалығын, өзгеше семантикалық бирликлердиц танланыўын ҳәм қолланылыўын, өзгеше семантикалық бояўларын, сөзлик қурамы
жағынан шеклениўшилиги ҳәм айырықшалығын, өзгеше фразеологиясын, көркемлеў қуралларынын қурамы ҳәм хызмети бойынша ҳәр түрлилигин дурыс көрсетип өтеди-2
Қарақалпақ тили стильлерине байланыслы оныц лексикалық
жақтан раўажланыў процесслерин үйрениўде де ҳәр қандай функционаллық стилдин өзине тән лексикалық-семантикалық айырықшалықларын, стиллик қолланылыў өзгешеликлерин
анализлеў
зәрүр.
Тил стилин лексикалық базада қарап, сөзлик қурамға экспрессивлик — стиллик баҳа бериўде биз ен биринши нәўбетте улыўма
пикир алысыўдыц, тил арқалы қатнастын еки формада, яғный
аўыз еки, жазба түрде иске асатуғынын нәзерде тутамыз.
_ Аўызеки түрде сөйлескенимизде көбинесе пикиримизди әпиўайы түрде үлкен болмаған жай гәплердин жәрдеми менен беремиз.
Онда үлкен-үлкен оборотлар гезлесе бермейди. Тынлаўшы
да
өз пикирин солайынша жеткереди. Аўызеки сөйлесиўде диологлар жийи қолланылады. Гәплер барлық ўақытта толық болып
келе бермейди. Айтыўшы менен тыцлаўшыға гәптиц не ҳаққында
1 В В. В и н о г р а д о в . «Стилистика. Теория поэтической речи Поэтики»,
М.. 1963. 6-бет.
'
г. А. И. Ефимов. Стилистика русского языка, М, 1969, 14-бет,
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брлып атырғаны белгили болғанлықтан, көбинесе гәптин, гейпарз
ағзалары түсирилип, тез ҳәм қысқа айтыла бериўи мүмкин. Оныц
үстине айтыўшы тықлаўшыға өз ойын толық жеткериў
ушык
өзинин, ҳәрекетлеринен де пайдаланады. Сол арқалы өзи де гәпке тиккелей қатнас жасап отырады. Гейде тынлаўшынын сораўына сөзсиз, бас ийзеп-ақ жуўап қайтарып қойыўы мүмкин.
Ал жазба түрде болса, биз гәптин грамматикалық жақтан
дурыс қурылыўына, айтылайын дегек ойдын берилиўине, әдебий
тил нормалары тийкарында сөзлердин танлап алыныўына айрықша итибар беремиз. Сондай-ақ онда жазба түрде иске асатуғын
турмыс тараўынын өзгешелиги де толық сақланады.
Бул айырмашылық өз гезегинде тилде аўызеки сөйлеў тили
ҳәм жазба тил услубларын пайда етеди. Усыған сәйкес онда сөзлерди танлап қолланыўдын да объектив зәрүрлиги туўады. Сөзлер услубларға сәйкес белгилерге, анаў я мынаў услуб тараўында қолланылыў ийкемлилигине, орнына ийе болады.
Мәселен^
мәлим етип билдириў, поэма, шырақгенем усаған пүтин бир мәнини ацлатыўшы сөз дизбеги менен сөзлердин тилимизде айрықша тацлаўлы түрде қолланылатуғын орны бар. Биз екинши биреў менен аўызеки сөйлесип отырып, оған бир нәрсе ҳаққында
хабарлағымыз келсе, сизге мэлим етип билдиремгн деп айтпаймыз. Бул сөз дизбегинен жазба түрде арза еткенде ғана пайдаланамыз. Сондай-ақ шырақгенем деген сөз сөйлеў тилинде ғана
қолланылса, поэма илимий тилде пайдаланылады, т. б. Олардын
қәр қайсысы мәнилик айрықшалыққа да ийе. Демек, сөзлер семантикалық, экспрессивлик-услублық жақтан мәни айрықшалықларына, турмыстыц белгили бир тараўы менен байланысына,
адамлар арасындағы тил арқалы қатнас жасаўдын түрлерине
қарай өзиниц қолланылыў орнына хәм өзгешелигине ийе екен.
Ҳәзирги қарақалпақ тилинин лексикасын экспрессивлик-услублық лсақтан үйрениўде онда аўызеки сейлеў тили услубына
ҳәм ж азба услубтыц түрли тармақшаларына тән лексикалық бирликлерди анықлаймыз, олардын қолланылыў өзгешеликлерин.
қарастырамыз.
Улыўма қолланылыўшы лексика
Тил услублары, олардыц бир-биринен өзгешеликлери, байланысы ҳаққында сөз етилгенде барлық услублар ушын ортақ,
улыўма тил қуралларын анықлаў объектив түрде биринши жобаға шығады. Сонлықтан бул мәселе көпшилик тил илимпазларынын айырықша нәзерин аўдарып киятыр. Олар бундай улыўмалық сыпатқа ийе болған ортақ тил қуралларынын тил услублар системасындағы орнын айрықша белгилеп өтеди.
Ҳақыйқатында да қайсы тилде болмасын онын фонологиялық,
лексикалық ҳәм грамматикалық қурылысында барлық услубларуцщн ортақ сыпатқа ийе улыўма тил қуралларынын болыўы —
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-зақлы қубылыс. Ал услублық тил байлықлары болса тилдин жәмийетлик хызметинин кенейиўи ҳәм раўажланыўна байланыслы
сол улыўма ортақ тил байлықларынын тийкарында иске асады.
Турмыстын барлық тараўлары бойынша да баянлаўышынын
қандай кәсипте екенлигине, қайсы услубта баянлаўына қарамастан, онын тийкарғы лексикалық қуралы сыпатында хызмет ететуғын сөзлер топары бар. Сөйлеў тили ме, көркем әдебият шығармасы ма, илимий әдебият па, рәсмий ис қағазлары ма — олардын барлығы да мине сол тийкарғы сөзлик байлықтын гийкарында дөрейди. Бул сөзлик топар ҳеш қандай өрис танламастан
қолланыла береди, ҳеш қандай услублық шеклениўшиликке ийе
емес. Сонлықтан да олар тил лексикасынын тийкары ретинде
хызмет атқарып киятыр.
Аўызеки сөйлеў тили ушын да, жазба услублар ушын да ортақ ҳәм тийкарғы сөзлик байлық ретинде қолланылатуғын сөзлер
топары улыўма цолланылыўшы лексиканы қурайды. Олар қарақалпақ тилиниқ сөзлик қурамынын басым көпшилигинен ибарат.
Мысалы: адам, нан, китап, қағаз, ай, күн, түн, суў, таў, тас, жер,

цуяш, ат, жылқы, сыйыр, мен, ол, сен, биз, сиз, ертец, бүгин кеше, алыў, ислеў, оқыў, уйқылаў, жүриў, көршў, отырыў, турыў,
бир, еки, үш, төрт, бес, алты, жети, сегиз . тоғыз, он, жигирма,
мық, ақ, қызыл, сары, жақсы, жаман, мазалы, үлкен, пәс, бийик,
жоқары, төмен, жарық, қарақғы, дурыс, беккем, т. б.

Бундай сөзлердиц улыўма қолланыўшылық қәсийети сонда,
(бириншиден, олар ен тийкарғы түсиниклердин атамалары ретинд е қарақалпақ тнлинин сөзлик қурамында белгили орнына ийе,
екиншиден, турмыста жийн қолланылады, үшиншиден, қарақалпақ тилинде сейлеўши ҳәр бир адамнын жеке лексикасынын тий.карын қурайды, төртиншиден, барлық кәсип ийелери ушын бирдей түсиниклиликке ийе, бесиншиден, тил услубларынын қайсыеында болса да тийкарғы лексикалық байлықты қурайды ҳәм т. б.
Эмоциональлық-экспрессивлик көз қарастан сөйлеўшинин сол
■сөз арқалы аталатуғын зат яки қубылысқа болған анаў я мынаў
өзгеше қатнасын анлататуғын қосымша мәни бояўы жеке турғанда улыўма қолланылыўшы лексика бирликлеринде сезилмейди.
Улыўма қолланылыўшы лексика қарақалпақ тилиндеги ҳәр
қандай услублық элементлерди анықлаўда үлкен әҳмийетке ийе.
Мәселен, ағым, басым, тезлик, планета, эпитет, фонема усаған
сөзлерди улыўма қолланыўшы сөзлер менен салыстырыў арқалы
оларды илимнин белгили бир тараўында ғаиа пайдаланылатуғын
терминлер деп анықлаўға болады. Бундай терминлер тек илимий !
услубтын қармағында ғана жеделликке ийе, ал әдебий тилдин
басқа шақапларында ондай емес.
Ҳәзирги заман қарақалпақ тилиниц сөзлик қурамындағы гейпара сөзлер бирде әпиўайы сөз мәнисинде келсе, бирдё термин
сыпатында да қолланыла береди. Мысалы: қысыў, басым, тёзлик,
•шығарма, теқеў т. б. Бундай жағдайда сөзлердин термин түриндеги мәниси емес, ал дәслепки күнделикли турмыста кен қолШ
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ланылатуғын әпиўайы мәниси ғана улыўма қолланылыўшы лехсякаға келип қосылады.
Терминлер менен улыўма қолланылыўшы лексика арасында
ҳеш қандай байланыс жоқ деп қараўға болмайды. Илим ҳәм
техника тараўында ушырасатуғын анаў я мынаў термин өзиниц
жеделлигине қарай улыўма қолланылыўшылық қәсийетине д е
ийе болып кетеди. Мәселен, трактор, автобус, телефон, партия
усаған сөзлер ҳәзирги күнде улыўма қолланылыўшы сөзлер дәрежесине көтерилип аладыУлыўма қолланылыўшы лексика басқа услублық айырықшалыққа ийе элементлерди жасаўда дерек сыпатында хызмет атқара алады.
Айтайық, қарақалпақ тилинде басла сөзи — фейил сөз, болымлы фейил. Оныц болымсыз түри — ма қосымтасынын, қосылыўы
арқалы жасалатуғынлығы белгили. Бул фейил сөзи болымльг
түринде де, болымсыз түринде де күнделикли турмыста жийи
қолланыла береди. Услублық жақтан еки формада да бийтәреп
сыпатқа ийе.
Қарақалпақ тилинин раўажланыўынын сонғы дәўиринде мийнет бахыт дереги, адамлардын турмыс талабы сыпатында танылыўына байланыслы мийнетке жана көз-қарас пайда болды. Халық жәмийеттин материаллық байлықларын дөретиў тараўында
жана табысларға ерисиўдин, мийнетти өнимли шөлкемлестириўдин дөретиўши усылларын табыў, оны турмысқа ендириўдин кен
мүмкиншиликлерине ийе болды. Усы тийкарда тилимизде баслама сөзи пайда болды. Бул сөз қарақалпақ тилин-ин лексикасына1
өндириске байланыслы жана сөз түринде келип қосылды. Ол қосымта қосылыў усылы арқалы басла сөзине -ма қосымтасынын
қосылыў арқалы жасалған. Ал болымсыз түриндеги баслама сөзинин мәнисинен пүткиллей өзгеше. Еки сөз де сыртқы формасы
жағынан бирдей қосымтаға ийе болғаны менен, мәниси, хызметн
бойынша бир-биринен алыс грамматикалық формалардан ибарат.
Бириншиси басла фейил сөзинен болымсыз мәни анлатыўшы фейил формасы дөреген болса, екиншиде сол фейил тийкарынан
жана мәнили термин түриндеги атлық сөз жасалып тур.
■ Ушырасыў, ҳәптелик, баспа сөз, халық аралық усаған жәмийетлик — публицистикалық услубқа, келисиў, жупкерлесиў,
басқарыў, космос кеқлиги усаған илимий услубқа тән терминлер
де анаў я мынаў сөз жасаў усылы арқалы улыўма қолланылыўшы сөзлерден жасалған лексикалық-услублық бирликлерден ибарат.
.
Аўызеки сөйлеў тили лексикасы да, жазба услуб лексикасьг
да улыўма қолланылыўшы лексика тийкарында раўажланады.
"бир-биримнз бенен пикир алысыўдыц, тил арқалы қатнастыц екн
түринде де тек сол бийтәреп сөз қатламыныц жәрдеми менен иске асады. .■ •
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Сөйлеў тили лексикасы
Сөйлеў тили — бул халықтын. кунделикли турмыста бир-бири
менен туўрыдан-туўры қатнас жаеаўынын жедел түри. Онын тийкарын, жоқарыда айтып өтклгениндей-ақ. тилдеги улыўма қолланыўшы сөзлер қурайды. Сөйлеў тилинин лексикасцнда тек
улыўма қолланылыўшы сөзлер ғана емес, сонын менен бирге
әдебий тилдин лексикалық нормаларына жуўап бере алмайтуғын сөзлер де бар. Мәселен, халық аўызеки сөйлесиў „кағдайында жутым (аўқат деген мәниде), пәрўайы пәнсери, (ҳеш
нәрседен хабары жоқ деген мәниде), мәзи (тек, әйтеўир деген
мәниде), пзтамамы (барлығы деген мәниде) усаған сөзлерден
жүдә жийи пайдаланады. Булардын барлығы да тек сөйлеў тилине ғана тән сөзлерден ибарат. Олар көбинесе әдебий тилде
өзинин еинонимлик сьщарларына пйе болып келеди. Сонлықтан
да бундай сөзлер сөйлеў тили лскснкасынын қарамағында ғана
жийи қоллаиылып, әдебий тил нормаларынан бираз алысырақта
қалып қояды. Буннан сөйлеў тили менен әдебий тил арасында
байланыс жоқ. сөйлеў тнлинин лексикасы әдебий тилдин лексикасына жақын келмейди деген мәни келип шықпайды. Олар
екеўи арасында беккем байланыс бар, әдебий тил усы сөйлеў
•тилинин базасында ғана жумсалады. Солай да сөйлеў тили лексикасындағы айырым сөзлердин әдебий тилде қолланылмаўы
олар арасындағы айырықшалықтан дерек береди.
Қарақалпақ тилинде сөйлеў тилинин лексикасына тән сөзлер
эмоционаллық-экспрессивлик мәни айрықшалығына ийе болып
келеди. Оларда көбинесе кемситиў, киширейтиў ямаса соған усаған қандай да бир өткир мәни сезилип турады. Сонлықтан да
.әдебий шығармаларда сөйлеў тилинин элементлери жүдә жийи
ушырасады. Мысалы:
1. Бизиц абысын гәптин поскеллесин айтады, соники мэз, —
деди қасындағы ҳаял (К. Султанов, «Ақдәрья»),
2. Ғәлет пе усы сөзим, Ажар келин? — деп ғаррыныц аўзы кемсецледи (Сонда).
3. Қапылғыр, келиншек болмай атырып, шашыма қосылажақ па
дегендей қолы менен орнына әкелип қойды (Т. Қайыпбергенов,
«Қарақалпақ қызы»),
4. Пэрўайы пәнсери болса да, жүзинде аз ғана қуўаныштьщ
изи билинеди (Сонда).
5. Тағы да мына сум бир ис қылып жүрмесе болар еди дёген
тақлетте тум-тусқа қарады. (А. Бегимов, «Балықшыныц қызы»),
Бул мысаллардағы поскеллесин, ғәлет пе, мәз, қапылғыр, пәрўайы пзнсери, тақылетте деген сөзлер өзлериндеги анық мәни
айрықшалығы менен (бояўы) көзге түседи. Жазыўшы бул жерде
әдебий шығармадағы ўақыяны көркем сүўретлеўде тил байлықларынан пайдаланыўыныц белгили усылы ретинде сөйлеў тили
лексикасына киретуғын сөзлерди қолланып отыр.
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Әдебий тилдин, нормалары сөзлердиц ҳәм сөз дизбеклеринин
белгилн бир қәлиплескен грамматикалық формада қолланылыўын
талап етеди. Ал сөйлеў тилинде көпшилик жағдайда сөзлер ҳәм
сөз дизб.еклери өзгериске ушырап айтыла береди. Мысалы: қәйер,

қәйдем, жүрмедиқ, қалайық, қайманда,
буйтпе, келөс, т. б.

олманда,

айтәс,

өйтпе,

’ Қарақалпақ әдебий тилинде бул сөзлер қайсы жерде, қайдан
билейин, жүрме едиқ, халық, қайсы жерде, ол жерде, айтшы, олай
■етпе, былай етпе, келши түринде оларды айтыўға қолай етип, қысқартып пайдаланып киятыр. Бундай фонетикалық ҳәм грамматикалық жақтан өзгертилген сөзлер де сөйлеў тилиниц лексикасынан
орын алып отыр.
Қаҳарманлардыц бир-бири менен сөйлесиўиндеги лексикалық
жақтан усындай өзгешеликти дәл көрсетиў ушын көркем сөз шебери өз шығармасында сөйлеў тилиндеги өзгертип айтылған сөзлерди де қоллана береди.
Мысалы: 1. Қәйдем, әйтеўир үйге шөгирмелери қазандай еки
киси келип еди (Т. Қайыпбергенов, «Қарақалпақ қызы»),
2. — Мине Шоқторацғыл, усыманға атты байлаймыз, — деди
Турдықылыш (А. Бегимов. «Бкр күн»),
3. — Дүньяда бундай да мийримсиз адам болады екен, — деп
Айшагүл өксип-өксип ециреўин даўам етти.
(А. Бекимбетов,
(«Гүрес»).
4. Сәлиймажан еси бар-аў, кемпир-ғаррыларға қосеўмет болыў
■ушын келисип көрмейсец бе! (К. Султанов, «Ақдәрья»).
Бул мысаллардағы қэйдем, усыманға, бунықдай да, қосеўмет
деген сөзлер шеберлик пенен пайдаланыўына байланыслы ҳәттеки
шығармаға қатнасыўшы қаҳарманлар тилиндеги шынлықты сүўретлеўде үлкен әҳмийетке ине болып тур. Солай да әдебий шығармаға сөйлеў тили лексикасына киретуғын сөзлер орынсыз ендири.ле бермеўи керек. Егер олар тийнсли орнында қаҳарман тилинде
қандай да бир эмоционаллық күшейткиш мәни топлаў, оныц жеке
айырықшалығын көрсетиў мақсетинде қолланылса, әдебий шытарманыц улыўма қурылысына сыйымлы болатуғынлығы даўсыз.
Қарақалпақ тилинде азанғы, колхозшы, жанбаў усаған сөзлер
азанғы, колхозшы, жамбаў болып еситиледи. Сөзлердиц бундай
өзгериске ушыраўына итибар берип, оларды сөйлеў тилиниц лексикасы екен деп қараўға болмайды. Өйткени бул фонетикалық
•қубылыс қарақалпақ әдебий тилиниц нормалары тийкарында қәлиплескен орфоэпиялық нызамлылыққа толық жуўап береди.
Оларды тисле, тасла усаған сөзлердиц тисте, таста болып өзгертилип айтылыўы менен салыстырыўға келмейди. Себеби тисле,
тасла сөзлеринин тисте, таста болып қолланылыўы — бул сөйлеў
тилине тән, әдебий тилдиц нормаларына жуўап бере алмайдыСөйлеў тилиниц лексикасына вульгаризмлер менен мәденият•сыз сөзлер де киреди. Бундай сөзлерде кемситиўшилик, жек көриўшилик ҳәм турпайы мәни болады. Олар әдебий тилге түп-та-
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мырынан қарсы келеди ҳәм сөнлеў тилиндеги үлкен болмаған
лексикалық қатламды қурайды.
Ҳәзирги халықтын сөйлеў мадениятынын өсиўи нәтийжесиндё
сөйлеў тилинде ушырасатуғын вульгаризмлер менен мәдениятсыз
сөзлердин өриси тартылып. ҳәттеки турмыстан дерлик шығып баратыр. Сөйлеў тилин әдебий тилдиқ аўызеки түри менен шатастырыўға болмайды. Олар екеўи де аўызеки түрде иске асады. Усы жағыиан алып қарағанда бир-бирине усас, деген менен ҳәр қайсысы өзиниц жеке белгилерине ийе.
Әдебий тилдиқ аўызеки түриниқ сөйлеў тилинен айырмашылығы сонда, өз сөйлеў тилине қарағанда белгили бир нормаға
түскен, лексикалық ҳәм грамматикалық жақтан ысылып қәлиплескен болады. Ал сөйлеў тили болса бундай белгиге ийе емес.
Әдебий тилдиқ аўызеки түри күнделикли турмыста лекциялар,
баянатлар. шығып сөйлеўлер, гүриқлер, т. б. түринде алып барылады. Онда лексикалық жақтан алып қарағанда әдебий тил нормаларына жуўап бере алатуғын сөйлеў тилиниқ бирликлери қолланылмайды.
Булардық барлығы да қарақалпақ тилинде услублық жақтан
сөйлеў тилиниқ лексикасын сыпатлайтуғын мәселелерден ибарат.

Жазба услублық лексикасы
Ж азба услуб жазыўдын, жазыў мәдениятынық пайда болыўы
ҳәм раўажланыўы тийкарында дөрейди, қәлиплеседи ҳәм жетилисип барады. Объектив талапларға сәйкес жазыўдын улыўма
халықлық сыпат алыўы онын жәмийетлик хызметин тағы да кеқейтип отырады. Айтайық, Октябрьге шекемги дәўирде де қарақалпақ халқыныц жазба тили бар еди. бирақ ол қалыц көпшиликтиқ хызметинде бола алмады. Ғалаба саўатсызлық сол жазб.а
тилден, жазыў мәдениятынан кеқ пайдаланыўға мүмкиншилик
бермеди. Октябрьге шекемги жазба тил халық турмысында шекленген еди. Солай да бул жазыў тилиниқ халық сөйлеў тилине
қарағанда өзине тән өзгешеликлери, белгилери болады. Мәсел.ен»
бизге келип жеткен жазба естеликлерде, айтайық ис қағазларына
байланыслы ҳүжжетлерде өзгеше баянлаў, турақлы баянлқў
формасы, сөз тацлаўшылық белгилери арнаўлы ислер ҳәм ис қағазлары услубынық қарақалпақлар турмысында ертеде-ақ пайда.
болғанлығынан дерек береди. Сондай-ақ көркем-беллетристикалық услубтық да иргеси ертеде қаланған. Қлассикалық әдебият
шығармаларында көринетуғын поэтикалық услуб онын айқын
гүўасы болып табылады.
, ...
, Қарақалпақ халқы соқғы жыллар ишинде өз ана тилиндеги
МИ.ЛЛ1ГЙ жазыўына, қәлиплескен жазба әдебий тилине ийе болды.
Әдебий тилдиқ кем-кем раўажланыўынық барыскнда жазба тил
услублары да қәлиплесип, кецейип ҳәм жетилисип келмекте. Усы. ған сәйкес қарақал-пақ тилиниқ сөзлик қурамында сол услубда|ы
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ға байланыслы жеке лексикалық-услублық қаатламлар. дөредн.
Ҳәр қандай жазба услуб өзиниц раўажланыў дәўиринде усы
тараўда лсийи қолланылатуғын лексикалық бирликлерди пайда
ететуғынлығы белгили. Бирақ бундай лексикалық бнрликлер сол
услубтьщ пайда болыўы менен бирден қәлиплесип кете бермейди.
Олар халық толғаўынан өтип ысылады, жеделлеседи.
.
Нәтийжеде тз-рақлы түрдеги услублық жақтан шекленген арнаўлы
сөз қатламлары пайда болады.
: .Қарақалпақ әдебий тилинин услублық тармақшалары өзғшиц.
тарийхый раўажланыўынын барысында мине сол жағдайларды
басынан кеширди.
Ҳәзирги қарақалаяақ тили лексикасында өзгеше белгилери
менен бир-биринен ажыратылатуғын бир неше услублық қатламларды көриўге болады. Олар публицистикалық, илимий-терминологиялық, көркем-әдебий ҳәм рәсмий ис қағазлары услубларына
байланыслы лексикалық қатламлардан ибарат.
,■:
Публицистикалық услуб тийкарынан қарақалпақ әдебий тили
тарийхында оныц раўажланыў дәўирннде пайда болған ҳәм жедел услуб сыпатында қәлиплескен функциональлық услубыньщ
биринен ибарат.

Публицистикалық лексика
Публицистикалық услубтын пайда болыўы ҳәм раўажланыўы
күнделнкли баспа сөз, сиясий әдебиятлар, илимпй-публициетикалық мийнетлер, мақалалар, пикир, памфлет, фельетон, хабар, бас
мақала, репортаж, баянат, сырт ел хабарлары, т. б. усаған арнаўлы жанрлық тармақшалардын жазба услуб тараўында кец
өрис алыўы тийкарында иске асты. Бу.ч әдебий тилдиц лексикалық-семантикалық жақтан байыўына өнимли тәсирин тийгизди.
Онда көлеми жағынан бай жәминетлик-публицистпкалық лекснка
жүзеге келди. Ҳәзнрги қарақалпақ әдебий тилиннн сөзлик қурамыида публицистикалық лексика қолланылыўы жағығган усы услубқа тән үлкен бир лексиклық қатламды қурайды. Мысалыг

гурес, азатлық, еркинлик, парахатшылық, бирге ислесиў, дёмократия, ғәрезсизлик, капитализм, империализм, колониализм, деклорация, ассамблея, әнжуман, авангард, сиясат, экономика, капиталистлик система, ҳуқық, бас еркинлиги, сөз еркинлиги, палата, кеқес, аўқам< патриот, партриотизм, гуманизм, адамгершилик,
идея. интернационализм, республиқа, конструкция, қәуипсизлик>
дағдарыс сөйлеў, жумыссызлық, депутат, конгресс, класс, шөлкем,
социаллық жағдай, жәмийет, фашизм, тецсизлик, эксплуатация,
азатлық гурес,.жзмийетлик жумыс, ҳалық хожалығы, бесжыллық
жоба, баслама, үгит-нәсият, мәдений дәреже, шөлкем, дацқ, жергиликли орынлар, пахташылық, мал шарўашылығы, ўазыйпа, суў
ресурслары, егис майданы, өзи боладылық, пахташылық районы,
баянлама, миннетлеме, сиясий-хджалық, ылғаллы бригада, жаца
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адая, жақа күшлер, қәўендерликке алыў, ен жайый, ҳзм
басқалар .

тағы

Күнделикли баспа сөз, жәмийетлик-сиясий әдебиятлар арқалы сәйкес жана түсиниклердин, пайда болыўы менен сөзлер ҳәМ
терминлер дөрейди. Мәселен, публицистикалық услуб лексикасында жәмийетлик-сиясий мәниге ийе революция, диктатура усаған терминлердин, дөреўи әйтеўир бола қойған қубылыс емес. Бул
қарақалпақ халқынын, турмысында жәмийетлик ойлардын, раўажланыўы, Октябрь революциясы халық диктатурасыныц орнаўы
менён байланыслы.
Қарақалпақ әдебий тилиниц жәмийетлик-публицистикалық
лексикасы
тараўында көзге түсетуғын елеўли қубылыслардыц
бири соннан ибарат, көпшилик сөз хәм терминлер өзлеринин қәлиплесиў дәўиринде түрли формаларда қолланылып келди. Мысалы: зац-нызам, ҳуқық-право, жас буўын-жас әулад, инқылабаўдарыспақ-революция, үгитлеўши-пропагандист, жойбар-пл*ан,
тап-жамай-класс, капиталшы
қатнасық-капиталистлик қатнас,
дара меншик-жеке меншик, көпшилик меншиги-жәмийетлик меншик, жамайсыз
жәмийет-классыз жәмийет, кецеслер аўқамысоветлер союзы, сиясий шақап-сиясий бөлим, жыллық жойбаржыллық план, аўыл кецес-аўыл совет, лазымлы орынлар-тийисли
орынлар, хаткер-секретарь, ықтысад-экономика. ықтысадый бас
көтериў-экономикалық гүрес, жамайы душпан-класслық душпан,
исшн-жумыскер-рабочий, жумыскер күши-рабочий күши, т. б.
50-жыллар
жәмийетлик-публистикалық лексиканыц жасалыў ҳәм қолланылыў нормаларыныц дерлик қәлиплескен дәўири
деўге болады. Буған баспа сөз бетлеринде сөзлер менен термин,лердин улыўма халықлық бирдейлик сыпатта өзлестириўи, олар;
дыц қолланылыўындағы мәниси ҳәм формасы бойынша бирденбир норманыц қәлиплесиўи дәлийл бола алады.
.
Жәмийетлик-публицистикалық лексиканын қәлиплесиўинде сәйкес сөзлер менен терминлердиц халық талғаўынаан өтиўи,
ысылыўы, әдебий тилдиц раўажланыўындағы объектив талаплар тийкар болды.
.
Булардыц барлығы да қарақалпақ тилинде жәмийетликпублицистикалық лекснканыц белгили дәреяседе байыўына себепши болды.
,
Ҳәзирги заман қарақалпақ әдебий тилинде 50-жылларға шекем түрлише қолланылып келген жоқарыдағы сөзлер ҳәм терминлер төмендегише қәлиплесип отыр: нызам, ҳуқық, жас әўлад]

революция, үгит-нэсият, жоба, класс, капиталистлик қатнас,
жеке менилик, жэмийетлик меншик, классыз жәмййет,. советлер
аўқамы, сиясий бөлим, жыллық жоба, аўыл кецес, тийисли
орынлар, хаткер, экономика, экономикалық гүрес, класслық
душпан, рабочий, рабочий куши, ақ алтын, сары алтын, қара
алтын, т. б.
Жәмийетлик-публицнстикалық лексика услублық жақтан өзнниц дәл ҳәм анықлклығы кепен сыпатланады. Ондағы көпши-

.
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лик бирликлер услублық жақтан образлы мәниге ийе болып келеди. Бул мэни публицистика тараўында авторлық баянламаныц эмоционаллық тәсирлилигин дөретиўге себепши болйды.
Мәселен, қарақалпақ тилиниц сөзлик қурамында пахта териў
машинасы, телевизор, пахта, салы, нефть сөзлери бийтәреп мәниге ийе зат атамалары болып табылады, Әдетте бул сөзлер
де белгили бир жағдайларда, белгили бир контекстте оқыўшыда
эмоциялық жақтан тәсирлендириўши мәни бояўын алыўы мүмкин. Жеке турғанда онда образлы мәни айырықшалығы сезилмейди. Публицистикалық услуб тараўында бул сөзлер көк корабль, көк экран, ақ алтын, сары
алтын, қара алтын түрйндегн сыцарларына ийе. Олардыц контексттен тысқары жеке турған ҳалында да қосымша услублық мәни өзгешелиги айқын сезиледи. Автор публицистикалық баянлаўда оқыўшыда айырықша эмоциялық тәсирлениўшиликти пайда етиў ушын мине усындай услублық мәни бояўларынан жийи пайдаланады.

Илимий-услуб лексикасы
Әдебий тилдиц раўажланыўында көркем сөз шеберлери менен бир қатарда илим ҳәм мәденият майданында әжайып хызмет көрсеткен илимпазлардын, олар дөреткен илимий әдебиятлардын әҳмийети уллы. Усы көз-қарастан
профессор Ефимой
А. И. Әдебий тил ҳаққында сөз еткенде, поэзия менен проза
услубты раўажландырыўда жазыўшылар оғада үлкен роль ойнайды, бирақ әдебнй тилди, дөретиўшилер тек жазыўшылар
ғана емес, мәселен, илимий услубты пайда етиўде ҳәм қәлиплестириўде илимпазлардын, илимий әдебятлардын орны гиреўли деп жүдә дурыс көрсетеди1.
Соцғы жылларда әлем нлимий ойларына байланыслы гейпара мийнетлер қарақалпақ тилине аўдарылды. Олар тәбият ҳәм
жәмийеттиц илимлернпе сэйкес мағлыўматлар бериўге себепши
болды.
Бул жағдай қарақалпақ тилинде нлнмий услубтын, соған сәйкес илимий лексикалық қатламныц Дөреўийде белгили орын ийеледи. Әсиресе халық билимлеидириў ислериниц, Қарақалпақ или:
миниц дәўир талапларына сәйкес кем-кем раўажланып барыўы
бул процеске унамлы тәсир жасады.
'
Қарақалпақ илимпазларыныц мийнетлери үлкен-үлкен монографиялық шығармалар, топламлар, китапшалар, мақалалар,
баянатлар түринде қарақалпақ тилинде басып шығарылып, илимий әдебиятлар қорына қосылды.
Бул қарақалпақ әдебий тилинде илимий услубтыц белгили
функциональлық услублардыц бири дәрежесине ерисиўин, онда
1 А. И. Е ф н м о з. Некоторые вопросы развития русского литератураого
языка, XIX и начала XX вв, «Вопросы языкознания», 1953. №4, 23-бет,
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ЛйШий термннйлогийлық лексиканын қәлиплесип ҳәм раўажлаНыўын тәмийинледи.
г Нәтнйжеде турли илнм тара\;лары бойынша терминологиялық
бирликлер қатламы дөреди:
! 1. Философияльщ терминлер: диалектика, сана, сапа, идея,
шынлық, теория, ревизионизм, догма, догматизм, философия, билиў теориясы, жәмийетлик сана, идеализм, критицизм, абстрактлы сәўле, зәрүрлик, диалектикалық көз қарас, жәмийетлик қатйас, болмыс, ҳәм т. б.
' 2 . ' Физикальщ терминлер: жыллылық, күш, тартыў күши, тербелис, қозғалыс, 5асым, электрон, нейтрон, ядро, акустика, меҲаника, рулетка, көлем, салмақ, салыстырма салмақ, дене, суйЫҚлық, аўырлық, катет, сериппеллилик, ўақыт, терецлйк, инерфия,. механикалық қозғалыс, тец өлшеўли қозғалыс, тезлик, суййёяис еүйкёлис күши, сүйкелис коэффициенти, кинетикалық энергия, жыллылық энергия, ватт, температура, кенейтиў өткизгиш,
нур, ериў, ериў нүктеси, қатыў, муғдар, колория, қайнаў, қайнаў
нүктеси, эквивалент, ^ҳәм т. б.
3. Математикалық терминлер: қосыў, алыў, бөлиў, көбейтиў,
қорынды, көбейме, қалдық, алым, бөлим, бөлшек, сан, пүтин сан,
адиўайы бөлшек, онлық бөлшек; шама, мүйеш, үш мүйешлик,
қаптал, перпендикуляр, ултан, кесим, туўры, параллель туўры,
интеграл, туўры сызық, сегмент, квадрат, квадрат тецлеме, .функция, формула, доға, мәселе, арифметика, алгебра, геометрия, тригономотрия ҳәм т. б.
4. Биологиялық терминлер: кра.\мал,болок, углевод, сабыў, шацландырыў, аталық, аналық, жыныс, эволюция, орган, клетка, протоплазма. Дарвинизм, түр, вегетация, нәсил, днвергенция, конвергенция, жасыл өсимликлер, гулли өсимликлер, тикен жапьврақлылар, дөцгелек жапырақлылар, сабақлы жапырақлар, паралель тамыр, энтодерма, эктодерма, мезодерма, хромосом, амиадз, жыныссыз көбейиў, веготатив көбейиў, жыртқышлар,. рефлекс, шәртли рефлекс, биология, зоология, ботаника, физиология,
улыўма биология ҳәм т, б.
•
5 Географиялық терминлер: география; картография экоиомпкалық география, физикалық география, бағыт, бассейн, география
лық орналасыў, пояс, полюс, экватор, меридиан, горизонт, кенис)гйк, тығызлық, компас, карта, жазықлық, массив, ойпат, тәбпйғый всиў, миграция, ишки миграция, географиялық орын, шегара, ҳаўа райы, қурғақ климат, ығаллы клнмат, тропикалық, субтропикалық, қолтық, буғаз, атаў, ярым атаў, поляр шенбери,
рельеф, далалық, таўлы рельеф, материк, пояс, таў по.ясы, т. б.
6.
Химиялық терминлер: ҳимия, химиялық элемент, периодлық нызам. атом, атомлық салмақ, кидлород, азот, окись, озон,
аллотропия, валёнтлйдик," нодород, кйслота, реакция, химиялық
реакция, алмасыў реакциясы, тийкар, силти, еритпе, тойыйған
ери-тпе, гидроокис-ь, бирикпе, органикалық бирикпе, органикалық
емес бирикпё, периодлық система, т. б.
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7. Медициналык терминлер: хирургия, .терапия, онкология,
гинекологня, хирург, терапевт, онколог, гинеколог, окулист, операция, венерология, фтнзиатор, дифтерия, диспансер, амбулатвт
рия, инфаркт, инфильтрат, иньекция, минингит, санитария, гигиена, т. б.
8. Лингивистикалыц терминлер: лексика, лексикология, семантика, семасиология, фонетика, фонология, вокализм,. сингармонизм, буўын, буўын үнлеслиги, сес, сес үнлеслиги, үнлеслиқ
нызамы, орфография, морфология, синтаксис, сөз сөз дизбеги,
гәп, фразеология, услубият, турақлы сөз дизбеги, фразеологиялық сөз дизбеги, синоним, антоним, омоним, метафора, метснимия, синекдоха, экфемизм, гәп ағзалары, баслаўыш, баянлаўыш,
айқынлаўыш, айырымланған ағза, келисиў, басқарыў, жупкерлесиў, жай гәп, қоспа гәп, атлық, алмасық, санлық, келбетлик, фе-,
йил, ноқат, үтир, т. б.
■
9. Әдебият таныў илимине байланыслы: гүрриц, очерк, иовесть, роман, новелла, қосық, поэма, дәстан, поэзия, лирика, сатира, образ, мазмун, көркемлик, көркемлеў, қураллары, компог
зйция, идея, қақарман, унамлы образ, реализм, романтизм риф?
ма, ритм, қосық қурылысы, уйқас, эпитет, тецеў, антитеза, комед
дия, драма, трагедия, фольклор, аўыз әдебияты, батырлар жыры,
т. б.
.
10. Педагогикалыц терминлер: сабақ, тәрбия, ақыл тәрбиясы,
мийнет тәрбиясы, физикалық тәрбия, әдеп-икрам, политехнқкалық
тәрбия, интернационаллық тәрбия.эстетикалық тәрбия, көрсетпели қурал, методика, өзин-өзи тәрбиялаў, т. б
,
Қарақалпақ әдебий тилинин, сөзлик қурамында илимнин. бунт
яан басқа да тараўлары бойынша терминлерди келтириўге болаг
ды.
Илим хәм мәденияттыц раўалсланыўы тийкарында илимийг
терминологиялық қатлам оғада бай лексикалық қатламлардрщ
бирине айналды.
.
,
Илимий-терминологиялық лексика да өзиниц раўажланыў дәт
ўиринде оньщ қәлиплесиўине бағдарланған үлкен тарийхый ■жолды өтти. Олардыц көпшиликги қолланылыў жағдайында халық
жалғаўынан өтип барды, кем-кем қәлиплесип, турақлы формаға
ийе илимий терминлер сыпатында қәлиплесип кетти. Мәселен,
белгили бир дәўирлерде тән тэрбиясы, дене тэрбиясы, дене тэрбия туринде қолланылып келген илимий термин ҳәзирги физкульг
тура түринде, ергиш гәп түриндеги лингвигтикалық термин ҳә,зир бағыныўилы гәп түринде қәлиплесип отыр. .Бундай мысалларт
ды жүдә көп санда келтириўғе болады: тири жаратылыс-тирн
тәбият-жанлы тәбият, көрсетип оқытыў ә.сбаплары көрсетпе әс,баплары-көрсетпели қураллар, кедежек мәҳәл-келер мәҳәл,'есапарифметика т. б.
Бундай жетилисиўлер әдебий тцлди объеқтив талаплары тий,яарында иске асып барды. Нәтийжеде, улыўма халықлық, қураг
м.ы жағынан бай илпмий-терминологиялық, ле;қсиқа; кдмалға. қед-
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ди. Онда илимий-терминологиялық лексиканын өзгеше бир гопарын қурайтуғын өндирислик-техникалық лексика белгили орынды ийелейди.
Өндирислик-техникалық лексика
Халықтыц материаллық ҳәм мәдений турмысында ж үз берген
ҳәр қандан өзгерис тилдин сөзлик қурамында өз көринисине ийе
бблады.
Пүткил елимизде халық хожалығынын раўажланыўы, өндирис тараўларынын, мийнет етиўдин кәсиплик түрлеринин кенейиўи,-өндириске илим ҳәм техника жетискенликлеринин өндирилиўи сәйкес өндирислик-техникалық түсиниклерди анлататуғын атамаларды пайда етти. Бул қубылыс әдебий тилде қурамы жағынан оғада бай өндирислик-техникалық лексиканын қәлнплесиўин
ҳәм онын' бурынғыдан бетер раўажланыўын тәмийин етти.
Октябрьге шекемги дәўирде қарақалпақлар тийкарынан алғанда дийқаншылық, шарўашылық, балықшылық, майда өнерментлик ҳәм т. б. ислер менен шуғылланып келгенлнги белгили.
Усыған байланыслы қарақалпақ тилинин сөзлик қурамында жоқарыда аталған турмыс тараўларына тән кәсиплик белгнге ийе
лексикалық бирликлер белгили орын алып келди. Мысалы:
■ а ) дийханшылыкқа байланыслы.: жазлық, гүзлик, ақ егис, к-өк
еғис, гүз сүриў, тап, тап салыў, мала басыў, себиў, жасырыў, ала
кесек атыз, қыйтақ, ушық. сүт болыў, қара көз, жасмық, найман,
түйеклеў, сүзиў, қызыллаў, ақ буўдай, қызыл буўдай, бөртиў,
қызыл тары, урқан, урқан атыў, еки қулақ, масақ, масақлаў, бәҳәргй суў, гүзги суў, ийнелик болыў, сары тал болыў гүрбек, гүлабы, жийде жапырақ, азғын алаке, гүрбек, шубар болыў, қошқар болыў, көк, пашалаў, буўаз болыў, қамыр болыў, жүз жуўыў, торлаў, пәлек, пәлек жайыў, әсбек, найша, найшалаў, ақ салы, қызыл салы, домбық, шанақ, бас салма нуқыл ерик, келин
бармақ, еркек гешир, тышқан қуйрық, ныш пыяз, сәлле асқабақ,
май шопақ, кемпир бет, секерпара, торнабет, т. б. Қос.гүнде, мойындырық, пазна, мала, шығыр, кериз, наўа, азна, алқын орақ,
, кескирт, кетпен, атқос, өгиз қос, ешек қос, т. б.
б) балықшылыққа байланыслы: бекире, сыла, ала буға, торта, шабақ, тыран шабақ, бьрте, сүўен, қара көз, жайын, ылақа,
ылапыш, ийт балық, аў, қайық, кеме, аў кеме, азна, қара қус,
ийнелик, ийнелик салыў, жер қараў, майлаў, нәрте, шабақ аў,.
сүўен аў, торта аў, қашыў, ескек, қыйратпа, шана, желқом, қалыйма төккиш, асай-масай, шанышқы, төслик, билезиклик, өт
қақпаў, қанаў, жылым, салдаў, салдаў тартыў, т. б.
в) майда өнерментшилик ислерине байланыслы: көрик, төс
балга, қысқыш жонғы, нәл балқытыў, суўғарыў, шынлаў, кепсерлеў, дүкан, темир дүкан, өре. таға, тағалаў, гүлал, писириў,
өриў, пилте, пилтелеў, сырыў, қозақ, мәки, шарық, гулле, сазғап,
табан ағаш, қылыш, арқаў, иккк, шығыршық, уршық, ийлеў, қә-
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лип, биз, созан, ултарыў, баслық, баслық салыў, жетим ултан,
пәтимек, сири, сирилеў, зергер, қас, қас қойыў, т. б.
г)
шарўашылыща байланыслы: жазлаў, қыслаў, үйир, пада,
дөнен, ғунан, қырықпа, туўша, қашар, жайлаў, уўыз, уўыз болыў,
түлеў, отар, отарға шығыў, жанлық, саўлық, қара мал, исек, серке, тартылған, туў байтал, шақлақ, мелле, ақ төс, ақ қасқа саранаў, тарғыл, пошалаў, үйириў, отлақ жер, тебинлеў, жорға, жүрмел, соқа, мәлши, қырқыў ҳәм тағы басқалар.
Булар тийкарғы,өндирис тараўларына, кәсипке байланыслы
дөреген арнаўлы лексикалық бирликлерден ибарат. Олар қәсиплик техникалық түсиниклердиқ атамалары сыпатында Октябрьге
шекемги қарақалпақ тилинде арнаўлы лексиканы қурайтуғын
еди.
•' ■
Белгили кәсип тараўы бойынша жоқарыдағы атамалар ацлатқан затлардьщ, қубылыслардыд турмыслық жеделлиги, кен
қолланылыўы, сондай-ақ олардық узақ жыллар даўамында халық- талғаўында болыўына қарай, көпшилик әдеттеги сөзлердей
болып кеткен Мәселен, 'алма, алмурт, жийде, жазлық, гузлик, қос,

гүндё, пазна, суўғарыў, бөрге, ылақа, илабақ,

саўлықу

туўша,

жорға 'ҳәм тағы басқалар. Булар кәсипке байланыслы арнаўлы
бирликлер сыпатында дөреди ҳәм қарақалпақ тилиниқ раўажланыўбшық белгили дәўирлеринде кәсиплик терминлер хызметин
атқарып келди. Ҳәзир олардық басым көпшилигиниқ терминлик
мәниси сезилмейди.
'
1
■Қарақалпақстанда халық хожалығыныц раўажланыўы менен
аўыл хожалығы тараўында да, санаат тараўында да үлкен өзгерислер пайда болды, өндирис тараўлары кецейди, мийнет етиўде, өндиристн шөлкемлестириўдиқ жақа ■усыллары пайда болды.
Мййнет өнимдарлығын ■арттырыўға бағдарланған илимий-техникалық жетискенлнклер турмысқа кеннен ендирилди.
;Усыған сәйкес функциональлық жақтан белгили кәсип тараўлары бойынша жана терминлердиц топары көбейип барды. Мәселен, Қарақалпақстан елимиздиц пахта жетистириўши районларыныц бирине айналды. Бул жағдай тилдиц сөзлик қурамында
пахташылық бойынша толып атырған жаца кәсиплик атамалардыц дөреўине себепши болды: коллектор, шигит егиси, қызыл

аяқ, культивация, культивациялаў, ғаўаша тәрбиясы, агротехника, агротехникалық қәделер, жумсартыў, сийреклетиў, механизатор, қатар-ара, жергиликли төгин, минерал төгинлер, азықландырыў, шырпыў, пахта мамығы, пахта талшығы, жипек пахта, атыз
шертеги, фартук, терим, пахта терими, пахтакеш, еки бағдарда
ислеў, пахта өсимлиги, гөрек, ғоза-пая, қосымша тэрбия, бас салма, нэл алыў, сайланды торт, т. б.
Пахташылық ислерине техника жетискенликлериниц өндирилиўи арқалы көп ғана техннкалық терминлер пайда болды: ме~

ханизация-трактор,культиватор , плуг, териў, машинасы, бункер,
жер сүриў тракторы, сеялка, ХГЗ, НАТИ, СТЗ, ДТ254, ХТ — 4,
пахта тасыў машинасы, чизаль бульдозер, скрипер, т. й
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Белгили бир дәўирлерде дийқаншылық ислерннде қолланылып
келген базы бир затлардын турмыс қәжетлнлигинен айырылыўы
нәтийжесинде олардьщ тилдеги атамалары ретинде пайдаланылған көп ғана лексикалық бирликлер гөнерген сөзлерге айналды:

шериклесиў, масақ териў, қос, цос айдаў, әспек, шығыр, шығыр
айдаў, үшлеў, акушка акушкалаў, гүнде пазна, мойынтырық,
т. б.
Ал қурылыс ислери тараўында болса гербши, дийўал, қанат,

пәрдийўал, пәтик, пақса, эйнек, ылай, шеге, ылай, саз ылай, топан, ылай, атпа-тырнақ, тарраш, кепше, қәлип, берен, арғыт, қада, қодагер, қодагерлеў усаған сөзлер арнаўлы кәсиплик бирликлер хызметинде қолланылып келсе, қурылыс тараўларынын ҳәр
тәреплеме ҳәўиж алыўы арқалы қурылыс материалларына, мийнет прөцесслерине байлаиыслы толып атырған терминлер пайда
болды: қурылыс материаллары, ҳәк, цемент, бетон, темир-бетон,
пискен гербиш, қамыс плита, инженерлик қурылыс, семиз ылай,
орта ылай, арық ылай, шатнаў, турақ жай, темир-бетон конструк-

циясы, қыйыршық тас, қум аралас тас, шебень, қурама темир-бетон, кеқ панелли, объект, канализация, турақ жай объектлери,
дийўал материаллары, қырықлық, елиўлик, объект көлеми, дийўал панеллери, геўек дийўал, бетон панельлери, габаритли конструкциялар, автоклав, қурылыс еритиндиси, қэк ертинди, қурама деталь, арматур, монолит темир-бетон, ҳәм тағы басқалар.
Қайсы өндирис тараўын алып қарасан да, онда затқа мийнет
барысында, мийнет етиў усылларына байланыслы толып атырған кәсиплик жақа терминологиялық бирликлерди көриўге болады.
1. Дийханшылық тараўында қолланылатуғын бирикпелер: туқым шигит, жер өзлестириў, жоқары сорт, механизм, шигит егиў,
жыйын-терим, механик-айдаўшы, пахта-териў, машинасы, бункер,
комплексли тәрбия, шербет усылы, алмаслап егиў, собықлы егин,
шырпыў, майлы егин, дәнли егин, от-жем ләблебиси, азықландырыў, шүдигарға қойыў, агротехника, культивация, терец культивация, минераль төгин, териў агрегатлары, конвейерли технологня, қап-қанарсыз тасыў, ҳасылдарлық, ҳасылдар қатлам, УзРОС-59 УзРОС-269, комбайн, СД/5, суўғарыў тараўлары, бульдозер,
скеперь, туқым хор, азотлы төгин, фосфорлы төгин, репродукциялы туқым, т. б.
2. Шарўашылық тараўында қолланылатуғын бирликлер : мал
шаўашылығы, қус өсириўшилик, товарлы өним, ферма, қәнигелескен ферма, қәнигелеспеген ферма, майда тараў, зоотехника,
зоотехникалық усыл, шөл жайлаў, ярым шөл жайлаў, ири қара
мал, силос, ири от шөп базасы, аукцион, жүн жетистириў ири
мал шарўашылық комбикорма, товарлы ферма, концентрат,
қоспақ, шөже, бройлер, инкубация, инкубатор, сүт фермаларьқ
байламай бағыў, автопоилка, эстониялы қара ала латвиялы қоныр, эстониялы қызыл, саўыў дәўири, «Елочка», «Тандель, семиртип бағыў, төл алыў,. тәбнйғый жайлаў, кен габиритли сусакс, щд104
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ғылыстырыў, жергиликли шөже, саўыў майданшасы, гүнжара ҳәм
т, б.
3. Балыкшыльщ ислери тарауына тән лексикальщ бирликлер:
яйнелик, қара қус, мотор қайық, қара жылым, багор, мойка, сейнер, капрон аў, плачкот, мотосудно, жер қараў, моторлы балық
аўлаў станциясы, музлатқыш, шолан, килька, шемая, майда частик, бычок балығы, кептириў, ыслаў, балық өршитиў, моторластырылған усыл, мотофлюга, аўсалым, қабыллаўшы пункт, капрон
жип, тоцлатқыш транспортер, суўландырыў, гүзги балық аўл аў,,
жоқары сортлы балық, т. б.
4. Саўда ислери тараўында қолланылатуғын лексикальщ бйрликлери: қарыйдар, сатыўшы, галантерия, фарфюмерия, усақлап
сатыў, этикетка прилавка, тутыныўшылар жәмийети, товар айланысы, жәмийетлик аўқатланыў, буфет, ресторан, фактура, автолавка, мебель, ассортимент, қоспалы ассортимент, меню, официакт, буфетши, қәнигелестирилген дүкан, гастроном, универмаг,
тағы басқалар.
5. Қурылыс ислери тараўында қолланылатуғын лексикалық
бирликлер: корпус, бас корпус, проект, проект-смета, фасад,'
тыриақ, оқлаў, ири оцлаў, мәўсимли онлаў, бетон, темир-бетбн,
пнертли материал, қурылыс-монтажлаў жумысы, қара май, канализация, ири қурылыс, қәнигелестирилген ири қурылыс, көшпели механизацияланған колонна, объект, қурылыс бөлимшеси
конструкция, тирек, таяныш, термопластинка, мәдений турмыс
объекти, турақ жай, қәлиплеўши қурал, қурама темир-бетон, плита, блок, тырнақ, блок, тас блок, черепица, қәлиплеў, керамзит,
карниз, мүйеш шығарыў қәм тағы басқалар.

6. Жол-қатнас ислери тараўында қолланылатуғын лексикалыщ
•бирликлер: автобус, троллейбус, самолет, вертолет, поезд, ж үкта-,
сыўшы поезд, вогоновожатый, плацкарт, пассажир, каюта, теплоход, пароход, вагаж, тез жүретуғын поезд, экспресс, вагажник,
такси, контейнер, кондуктор, компасировка, транзит, вокзал, ав
тобаза, автостанция, бортцроводник, бронь, билет, авикасса, уре^
гуллировщик, светофор, т. б.
7. Баспа ислери тараўында қолланылатуғын лексикалық бирликлер: редактор, редакторлаў, корректор, корректорлаў, баспа
табақ, есап баспа табақ, шәртли баспа табақ, тираж, формат, териў, ҳәрип териўши, түплеў, түплеўши ленотип, петит, семиз ҳәрип, ярым семиз ҳәрип, корректура, гранка, верстка, курсив,
разрядка, листаж, метранпаж, т. б.
8. Азьщ-аўқат санааты тараўына тән лексикалық бирликлер:
сеператор, сүт өнимлери, нан өними, кондитер өнимлер, музлатқцш, вино ислеп шығарыў, пиво қайнатыў, цистерна, мал майы,
макорон өнимлери, өсимлик майы, ассортимент, резервуар, субпродукт, май алыў усылы, сорт, май таярлаўшы, пресслеў, экстракциялық усыл, бийтәреп май, түйиртпек жем, концентрат, авторефрижатор, бархат пивосы, жигулев пивосы, гндравликалық
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пресс, конвейер. конвейерлестириў, қайта ислеў ҳәм тағы басқалар.
9.
Урыс ислери тараўында колланылатуғын бирликлер: окоп,
блиндаж, дзот, ҳүжим, артиллерия, дивизия, батольон, рота, қоршаў-, блокада, фланг, алдьщғы фланг, ҳаўа топылысы, эскадрон,
эскадрилия, пулемет, миномет, танк, мина, осколок, бронетанк,
әскерий бөлим, қураллы күш, бекинис, позидия, десант, бомба,
атом бомбасы, әскерий күш, ракета, жаўызлық жынаят, әскерий
база, зенит, зенит артиллерия, снаряд, т. б.
.10. Физикалық мәденият ҳәм спорт ислери тараўында ҳолланылатуғын лексикалыҳ бирликлер: таим, раунд, матч, секундант
футбол, болейбол, баскетбол, төреши, стадион, дәрўазаман, гол,,
аут, туч, бокс, миллий гүрес, еркин гүрес, теннис, гимнастика,
жеқил атлетика, орбитр, гросмейстр бомбардир, ҳүжимши, қорғаўшы, биллиард, альпинист, ушырасыў, жолдаслық ушырасыў
ҲӘМ ’ Т; б.

Кәсиплик айырықшалыққа ийе буннан басқа да өндирис тараўлары көп. Олардьщ ҳәр қайсысына тән өндирислик-техникалық атамалар бар.

Терминлер ҳэм онық турақласыўы ҳаққында
Дарақалпақ терминологиясы езинид раўажланыўында үлкен:
тарийҳый жолды өтти. Сол дәўирлер кшинде өзлик терминологиялық қатламға турмыс талапларына сәйкес өзге тиллерден терминлер аўысып та отырды. Бунда түрли қолайсыз жағдайлардын
да орын алып келгенлиги бглгилк. Айтайық, белгили бир дәўирлерде орыс тилинен ҳәм орыс тили арқалы басқа тиллерден аўысыўшы терминлерди орынсыз аўдарыў жағдайы.
Мәселен, интернадиональлық-сыпатламадағы революция, интернациональ, партия усаған терминлер ҳәттеки қарақалпақ тилине аўдарыспақ, бәйнәнмийнәл, пирха түринде аўдарылып бернлди. География термининиц жағырафия, природоведение — жаратылыс. жаратылыс таныў, текст-үзимте, совет-шора, класс-жамай,
договор-қантерек, финанс-мәлия, поезд-отарба, самолет-ҳаўа кеме,
массовая пропоганда-көпшилик үгитлеў, т. б. атамалар да қалай
болмасьщ қарақалпақшалап алыў бағдарында қабыл • етилип
алынған терминлер еди.
Әдебий тилдиц раўажланыўындағы объектив талаплар, нызамлылық кем-кем қәлиплесиўи ҳәм жетелисиўи нәтийжесинде
қарақалпақ терминологиясы системасында улыўма халықлық
норма дөреди, терминлерди арнаўлы атама сыпатында таныў ҳәм
тацлаўдыц принциплери, терминлердиц жасалыў жөллары нызамлылық ретинде тастыйықланды. Нәтийжеде, ҳәзирги, күнде
терминлер қарақалпақ тилиниц сөзлик қурамында өзине тән айы»
рықша езгешелик белгклерине ийе болды:
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1) термин-арнаўлы уғымлы анықлаўшы арнаўлы атама;
2) термин илим ҳәм техника, жәмийетлик-сиясий турмыс узм
мәденият, санаат ҳәм аўыл хожалығы, т. б. байланыслы арнаўлы
уғымларды дәл анықлайды;
3) анаў я мынаў терминология тараўында ҳәр қандай термнннид мәниси сәйкес уғымға тен; келеди, сонлықтан ол бир мәнилн,
яғный моносемьялық сыпатта болады;
4) термин кәсиплик мазмунға, улыўма халықлық белгиге ийе.
5) терминлер сөзлик қурамдағы ец ҳәрекетшен ҳәм удайы өзгерислер енип отыратуғын айрықша сөзлик қатламды қурайды.;
6) терминде әдетте қосымша мәни образлығы, қосымша мәнилик бояў жоқ, бийтәреп функционаллық жақтан арнаўлы турмыс, тараўына белгили ҳәм тацлап қолланылады;
7) терминлер рәсмийлестирилген лексикалық бирликлер, жәмий.етлик бақлаў арқалы тәртиплестирилип барыўға мүтәж, т. б.
Ҳәзирги күнде қарақалпақ терминологиясы системасында терминлик атамалардыц жасалыў жоллары да нызамлылық. сьгпатында қәлиплескен. Олар төмендегише:'
•
1) Лексикалық-семантикалық усыл;
2) Морфологиялық усыл;
•
3) Синтаксислик усыл;
■
4) Өзге тилден сөз аўысыўы арқалы.
■ Лексикалық-семантикалық усыл арқалы сөзлик қурамда бурыннан бар анаў я мынаў сөзге қосымша терминлик мәни жукленеди, сөз терминлеседи. Мәселен, күш, гәп, гүррин, қаҳарман,
ултан, мийнет, усаған сөзлер әдетте көп мәнили сөзлер ретинде
тилде әзелден қолланылып киятыр. Ал сонғы дәўирде түрли илим
тараўларында пайда болған жана илимий уғымларға сәйкес сол
әдеттеги мәнилерине қосымша арнаўлы уғымларды дәл анықлаўшы терминлик мәнилерди қабыл еткенлигин көремиз: күш, физи-

ка, гәп, лингвистика, гүрриқ, әдебияттаныў, қаҳарман, арза гуўальщ, ултан, геометрия, мийнет, илим т. б.
Бундай терминлик мәнилерди қабыл етиў тийкарында лексикалық-семантикалық усыл арқалы жасалған терминлер тилимизде
оғада кеп.
Морфологиялық усылдьщ жәрдеми менен қосымталар қосылыў арқалы терминлер жасалады; шын-лық (филос) тез-лик, (физика) тенлик, тен-сиэлик (сиясий) сызық-ша, (линг) ата-лық
ана-лық, (биол) ерит-пе, (химия) бирик-пе (химия) көнлик-пе, т. б.
Синтаксислик усыл арқалы жасалған терминлер сөз дизбеклери түринде қәлиплеседи, терминлик бир мәнини ацлатады: жәмийетлик қатнас (сиясий), зат алмасыў (биол), асқазан асты
безлери (физиол), хожалық есап (экономика), өнимниц қуны
(экономика), көрсетпели қураллар (пед).
Өзге тилден аўысыў усылы. Терминлер пайда болады. Бул
усыл арнаўлы белгилеп өтиўди керек етеди.
Соқғы дәўирде басқа миллет тиллери сыяқлы қарақалпақ әдебиЁ.тилинин сөзлик қурамына орыс хәм орыс тнли -арқалы басқа
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галлерден терминлердин аўысыўы оғада жедел ҳәм жийи қубылысқа айналды. Орыс халқьг менен экономикалық, сиясий ҳәм
мәдений байланыслар, орыс тилинин, жәмийетлик өрисшшн кенейиўи, оныц миллетлер аралық қатнаста қолланылыўы орыс тилйнен лексикалық бирликлердиқ аўысыў исин, интернационаллық
топарыныц көбейиўи әдеўир тезлетип жиберди. Көрнекли тюрколог Н. А. Баскаковтыц белгилеп өткениндей, қарақалпақ тилиниц
сезлик қурамы орыс ҳәм интернационаллық лексиканыц, әсиресе
илимий терминологияныц келип кириўи кем-кемнен көбейди. Ҳәзкрги қарақалпақ тилиниц илимцй ҳәм жәмийетлик сиясий терминологиясы тараўында аўысқан лексикалық бирликлер ҳәттекй
қарақалпақлардыц өзлик терминлеринен артық келеди.
Ҳақыйқатында да қарақалпақ терминологиясы системасында
орь:с тилинен, орыс тили арқалы басқа тиллерден терминлерди
қгбыл етиў оғада өнимли сыпат алып отыр. Қайсы терминологиялық тармақты алып қарасац да, онда орыс тилинен ҳәм орыс тили арқалы басқа да индиевропа тнллеринен келип кирген сөзлерди көплеп ушыратыўға болады.
.
Орыс тилинен ҳәм орыс тили арқалы басқа тиллерден терминлердиқ аўысыў жағдайына лингвистикалық көз қарастан нәзер
аўдарсақ, олардыц улыўма үш усылда қабыл етилгенин байқаймыз.
1. Терминлерди мэниси ҳэм қурылысы жағынан өзгериссиз.
қабыл етиу: агрономия, техиика, физика, медицина, дизель, рефлскс, философия, акустика, космонавтика, экономика, т. б.
/
2. Аралас түринде қабыл етиў: Бунда аўысыўшы терминниц
анаў ямаса мынаў бөлеги ана тилдеги мәнилес сыцары менен аўмастырылады да, қалған бөлеги сол түринде ямаса грамматикалық байланыстық ығбалына қарай сәйкес қосымталар жалғанған ҳалында қабыл етиледи; материалистлик көз-қарас, органикалық бирикпе, квадрат теқлеме, турақлы тоқ, сиясий экономия,
қалдықсыз технология, минерал төгинлер, сүрим тракторы, идеқлық мазмун, т. б.
3. Калькалаў усылы: Бул усыл арқалы орыс ҳәм орыс тили
арқалы басқа тиллерден аўысыўшы терминлер олардық морфемалық қурылысына қарай қарақалпақ тилине аўдарылып қабыл
етйлген; обязательство-миннетлеме, давление-басым, наглядностькөрсетпелилик, млекопитающие-сүт емизиўшилер, начинание-баелама, распрастраненное предложение-кеқейтилген гәп, наглядное
пособие-көрсетпели қурал, т. б.
Қарақалпақ әдебий тилинде терминлердиқ усы жоқарыдагы
жасалыў усыллары тилде норма, объектив нызамлылық сыпатында турақлылыққа ийе болып отыр.
;
■,
Тилдиц ҳәзирги раўажланыў жагдайында терминлердиқ қабыл етилиўине, онда қайсы усылдық басым екенлигине нәзер аўдарсақ, онда қарақалнақ терминологиясыныц көпшилик бөлег-и
басқа тиллерден аўысқанлығы, олардыц ана гилге сол түрде туўра өзгериссиз келип киргенлиги . айқьщ көзге тасланады., ,г!Бунда
1рЬ
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соқғы дәўирлерде ҳәттеки өз тилимиздиц оғада бай ҳәм кеқ ишки мүмкиншиликлеринен толық пайдаланбаў анық сезиледи. Усынын, ақыбетинде ата-бабамыздан мийрас болып қалған, кеше ғана
кеқ жәмийетлик хызмет өрисине ийе болып, халық ийгилиги, өзара қатнаста жийи қолланылып келген көп ғана еөзлерднд гөнерип, ҳәттеки умытылып баратырғаныньщ гүўасы болып отырмыз.
Олардық басым көпшилиги-терминлер. Мәмлекетлик тил ҳаққындағы Нызамныц қабыл етилиўи менен бундай умытылып баратырған сөзлик қәстерлеп аўмастырылыўы мүмкин болған өзге
тил терминлериниц орнын басып қолланылыў исине қайта айналып атыр.
Мысалы: кризис орнына дағдарыс, адрес орнына-мәкан жайг

граждан орнына-пухара, должность, орнына-лаўазым, дух орнына-рух, долг орнына-парыз, совет орнына-кеқес, союз орнынааўқам, план орнына-жоба, печать орнына-мөр, оборудование орнына-ускене, коллектив орнына-жәмәәт, массив орнына-шалғай,
момент орнына пайыт, обзор орнына-шолыў, т. б.
Терминлерди қабыл етиў, әсиреее өзге тиллердеги терминлерден пайдаланыў оғада үлкен жуўапкершиликти, әдебий тилдиц
объектив талапларын толық түсиниўди, усыған сәйкес терминологияны, тилдиқ өзине тән раўажланыў нызамлықларын толық
басшылыққа алыўды керек етеди. Бул норма сыпатында қәлиплескен әдебий тилдиқ сөзлик қурамын байытыўға себепши болатуғын сөз ж асаў усылларын пайдаланыў зәрүр. Усыған сәйксс
халық турмысында пайда болған арнаўлы уғымға дефинитивлик
жақтан теқ келетуғын атама биринши гезекте ана тилдиқ ишки
мүмкиншиликлеринен, ишки дереклеринен тақланғанлығы мақул.
Егер өзге тил бирлиги арқалы ақлататуғын атаманық қарақалпақ
тилинде мәнилес сықары болса, онда усы өзлик атама термпн
ретинде қабыл етиледи: заседание-мәжилис, собрание-жыйналыс„

перерыв-тэнепис, звонок-қоқыраў, вечер-кеше, бюст-мусин, памятнйк-естелик, гостиница-мнйманхана т. б. Сондай-ақ, бундай арнаўлы уғымларды билдиретуғын аўысыўшы тер.мии сөзлер сзз
жасаўдық лексикалық, морфологиялық, синтаксислик ҳәм калькалық усылларынан пайдаланыўға мүмкиншилик туўдырса, онд-.
усы нызамлылықты басшылыққа ала отырып, жақа атама қабыл етиў, мақсетке муўапық келеди: прачечная-кирхана подшив-

ка-тақлама, сноска-силтеме, официальное-положение рәсмий жағдай, среда-орталық, речевая-среда сөйлеў орталығы, перестройкақайта қурыў, стабилизация-турақластырыў, гласность-жариялылық, доклад-баянат, информация-мэлимлеме, милосердия-қайырқомлық, представвительство-ўәкйллик, т. б.
Терминлерди қабыл етиў жағдайында өзге тил дереклерине
турпайы қатнас жасаў, жасалмалылыққ.а, берилиў, оған екинши
бир тилден түеиниксиз сықарлар- излеп табыўға урыныў, тиллер
тарийхында көрингениндей, жақсы нәтийжелер бёрмейди, әдебий:
Фил терминологиясынық буннан былай да раўажланыў талаплары-на қайшы келеди, ҳәттеки сөзлик қурамынық тағы да шубарла10£
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ныўына алып келеди. Мәселен. пар-тия терминин пирҳа, интернациг.г.аль-бэйнәл-минзл совет терминин-шора деў әлбетте, түсиникснзликтен басқа ҳеш нәрсени де келтирип шығарыўы мүмкии
емес.
Сонлықтан бундай жасалма атамалар әдетте жәмийетлик мақуллаўдан алыс болғанлықтан тилде узақ жасай алмайды.
Терминниц әдеттеги басқа сөз бирлипшен өзгешелиги сонда.
ол анаў я мынаў түринде усынылғаннан кейин қолланылыў жағдайында ысылыўы, улыўмалық тацламалыққа ийе болыўы менен
термин сыпатында қәлиплесип те кете береди. Мәселен, кеше ғана документ, зритель деген атамалардыц орнына ҳүжжет, тамашагөй сөзлери баспасөз, радио ҳәм телекөрсетиўи арқалы енгизилген еди, олар ҳәзир ҳүжжет, тамашагөй түринде қәлиплесип кетти.
Демек. термнннин қәлиплесиўинде оныц қолланылыў жеделлилнги. әсиресе баспа сөз радио ҳәм телеведение айрықша әхм-ийетке ийе деген сөз.

Кәркем әдебият лексикасы
Турмыстын барлық тәреплерин қамтый алатуғын услуб-көр
ксм одебият услубы. Онын раўажланыўы көркем
сүўретлеўдиц
раўажланыўы менен тнккелей байланыслы.
Көркем әдебият услубы өзин образлылығы, эмоционаллығы,
жалпы халықлық түсиниклилиги, көркем сөз шебериниқ шыгарманыц идеясына, жанрлық өзгешелигине, қурылысына, эстетикалық талапларына сәйкес халық тилинен дөретиўшилик пенен пайдаланыў зәрүрлиги арқалы иске асады. Мэселен. мына мысалды
алып қарайық:
’

Түргелип ертеден жумысқа шығып,
Қолынды ^абартып белинди бүгяп,
Дизенди сызлатып, мнйнетин шегип,
Жеген бир зағаран, палдан жақсырақ.
(БердаҚ' «Ж ақсырақ >)

Бул мысалда көркем сөз шебери. халық тилинен жүдә пухталық пенен пайдаланған. Бунда оқыўшыға түсиниксиз сөз
жоқ.
Грамматикалық көз қарастан сөзлердин. формаларында. бир-бири
менен байланысында, гәп қурылысында ықшамлықтан басқа ҳеш
нәрсе сезилмейди. Ҳәр бир сөз, грамматикалық форма, ҳэр сөз
днзбеги, ҳәр бир гәп өз орнында. Олар бирин-бири толықтырып,
бнрин екиншиси жетилистирип тур. Қосықтыц ҳәр бир сөзинде,
ҳәо қатарында образлық, тәсирли мәни ҳәм күшли эмоция сезиледи. Шығармалардыц поэтикалық характерине сэйкес ■ буўын
бирлнгн. рифмалық бирлик ҳәм т. б. сақланған.
Халықлық тил—көркем шығарманыц тийкарғы қуралы. «Қалаўын тапсан. қар жанар» дейдн халық даналығы. Көркем әдебият услубынын талабы ушын халық тилинин қалаўы табылыўы
шәрт.
НО
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Орыстыд ■жазыўшысы.М. Горкий-тилдин, әжайып күш сыпатында көзге түсетуғын ҳақыйқат гөззаллығы сөзлердиқ дәлиллиги, анықлылығьғ, образлылығы арқалы дөрейтуғынлығын ескертеди.1 Ал көркеы әдебият болса халық тилине тән усы әжайып күшлерди пухта пайдаланыўды керек етеди. К. Фединниц
тастыйықлаўы бойынша, көркем әдебият— бул сөз өнери. Әдебий
форманын сонша әҳмийетлн уллы басламасы болған композиция
да жазыўшы тилиниц ҳақыйқый мәнисн алдында ҳәлсизлик етеди.*2
Көркем әдебият услубында жанрлық өзгешеликлерге байланыслы поэтикалық ҳәм прозалық услублар айырылып турады.
Прозалық услуб поэзмялық услубқа қарағанда кец ҳәм образлылық, эмоциялық ҳәм эстетикалық тәсирлилик болғаны Менен, олардыц ҳәр қайсысыныц өзине тән айрықшалықлары бар.
Мәселен, поэзиялық услуб өзгеше интонация, метрикалық қубылыслар, ритмилпк ҳом рифмалық бирлнк ҳәм тағы басқалар менен сыпатланады. Поэзиялық услубтағы ритмикалық ҳәм рифмикалық ықшамлылық. аз сөзли терец суўретлениўшилик прозада
тил байлықларынан еркинирек пайдалана бериўге мумкиншилик
бере бермейди.
Поэзиялық услуб жанрлық көз қарастан бир неше түрлерди.
айтайық, поэма, баллада, қосық, ертек, драма, комедия, трагедия,
ҳэм т. б. өз ншине алады. Ал прозалық услуб болса роман. повесть, гүрриц, новелла, ертек, драма, комедия, трагедия ҳәм т. б.
түрдеги шығармалар түринде көрннеди.
Усыныц менен бир қатарда монологиялық ҳәм драмалық типтеги поэзиялық шығармалардыц басқа да турлерн ушырасады.
Мәселен, қарақалпақ фольклоры тараўында танылған түр сыпатында дәстанлар белгили орыиды нйелейди. Ол қарақалпақ әдебиятыныц ҳәзирги жағданында да өзинин раўажлаиыў басқышын
бастан кеширмекте.
.
Көркем әдебият услубы қарақалпақларда Октябрьге шекемги
дәўирде, улыўма алғанда, поэзиялық услуб түринде раўажланып
келгцн еди. Мәселен, дерлик барлық қарақалпақ
классиклери
қалдырған әдебий мнйраслар бизге поэзиялық шығармалар түринде келип кеттн. Ал прозалық услубтыц Октябрьге
шекемги
дәўирде тек дәслепки элементлери ғана болды. Олар халық аўыз
әдебияты тараўындағы ертеклерде, дәстанлар прозасында көринетуғын еди.
Соцғы жылларда проза тараўы айырықша пәт пенен раўажланды. Онда гүрриқлер, повестьлер, қунлы ири-ири романлар
пайда болды.
Булардыц барлығы да түрли жанрларды өз ишине алатуғын
қарақалпақ көркем-әдебнят услубыныц тағы да раўажланыўьша
себепши болды.
! А. М. Г о р ь к и й. 0 литература, М., 1953. 608-бет.
2 Қ. Ф е д и н . Собрание сочиненнй в девяти томаҳ т. IV, М., 1962, 570-бет.
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' Көркем әдебият услубында тил, әсиресе онын. образ дөретиуге, оқыўшыға эстетикалық жақтан тәсир етиўге себепши болатуғын лексикалық ҳәм фразеологиялық байлықлары айырықша әҳмийетке ийе. Л. Н. Толстойдыд сөзи менен айтқанда, көркем шығарма ушын нағыз керек сөзлердиқ керек орнында қолланылыўы
шәрт. Бул көркем әдебият услубына сәйкес сөзлердин, услублық
хызмет атқарыўы арқалы иске асады.
Әдебий шығарманыц тийкарғы лексикасын қурайтуғын сөз
топары улыўма қолланылыўшы сөзлерден ибарат. Ал көркем сөз
шсбери турмысты сүўретлеўде олардан шебер пайдаланыў нәтийжесинде сөз образлылығын дөретип отырады. Мәселен. мына.
бир куплет қосықты алып қарайық:
‘
'

Шабар болсан, арғымақтай
Ушар болсан, сунқардай уш
Жигеринди жумсап жаслай
Елдид мәшш көз нурыпдай

арқыра,
шарық ура,
халқына,
багып өг.

(И. Юсупов, «Тасц-ын болып ағып өт).

Усы бир куплет қосықта пайдаланылған сөзлердин барлығы
да улыўма қолланылыўшы сөзлерден есапланады. Ал шайыр жүрегине жыллы тийетуғын усы терен ойды бериў ушын керекли'
сөзлерди дурыс танлап, оларға күшли образлылықты сыйдырып
отыр.
Эпитет. метафора, тенеў усаған көркем сүўретлеў қураллары
әдебий шығармалардьщ лексикасында белгили орында турады.
Олар өз гезегинде көркем-әдебият услубынын айрықшалығын да
көрсетеди.
’ ; Жазыўшы өз шығармасында белгили бир услублық жобада
аўызеки сөйлеў тилинин бирликлерннен де. диалектлик сыпаттағы‘ сөзлердец де, шет тил элементлеринен де пайдалаиа бериўи
мүмкин. Усыған байланыслы онда иләҳийда, наятий, с өйтөс, пинҳамы, гүллейин, таўап, ғайры, наркис. гәрдши усаған сөзлер де
ушыраса береди.
Рәсмий ис қағазлары лексикасы
Рәсмий ис қағазлары услубы да өзине тән, функциональллық
жақтан усы тараўда жийи қолланылатуғын сөз ҳәм терминлерине ийе. Олар бул услубтьщ узақ жыллақ даўамында
тарийхый
раўажланыўынын 'барысында дөреди ҳәм улыўма халықлық кен
қолланылыў уқыплылығына ийе болды.
Қарақалпақ тилинде рәсмий ис қағазлары услубыньщ дәслепки элементлери Октябрьге шекемги дәўирде-ақ дөреди. Бизге келип жеткен жазба естеликлердин көпшилиги буған толық дәлил
бола алады. Демек рәсмий ис қағазлары услубы лексйкасынъщ
арнаўлы бирликлер ретинде пайда бола баслаўы да минё сол дә*
112
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ўирден баеланады. Бирақ Октябрьге шекемги рәсмий ис қағаз-.
лары лексикасы ески өзбек әдебий тилиниқ, сондай-ақ жазыўдын
араб графикаеы тийкарына қурылыўына байланыслы араб-парсы
тиллериниц күшли тәсирин бастан кеширди, Сонлықтан ол гейпара фонетнкалық ҳәм морфологиялық өзгерислерге
ушыраған
түринде қолланылып келди: сәлемнамә (сәлемнама), аризнамә
(арза) йазылмыш (жазылды), йасалмыш (ж асалды ), усы (ошбу,
ошул), шул, (сол), мәҳир (м ер). қолум қойдум (қол қойдым), гүўахклық (гуўалық), бәрча (барлық), төменги (темендеги), исимләнмиш (аты көрсетилген). мөҳир басыш (мөр басыў), өтинч
(өтиниш), айб (айып), чақырыў хат (повестка), чақырадур (ша*
қырады) ҳәм тағы басқалар.
Ески рәсмий ис қағазлары услубынын лексикалық қурамында
басқа тиллерден аўысқан сөзлер менен терминлер, мәселен, арабпарсы ҳәм орыс тиллеринен келип кирген бирликлер белгили муғдарда ушырасады.
Араб-парсы тиллеринен сөзлердин аўысыўы Орта Азияда жасаўшы көпшилик турк халықларынын, сонын ишннде қарақалпақ
халқыньщ да турмысында үстемлилик сүрген ислам дннине, арабпарсы сөзлерин жедел түрде пайдаланыў жағдайына байланыслы болды. Қолда бар ески лсазыў естеликлеринин тилинде орын
алған төмендеги сөзлер мине сондай лексикалық бирликлердсн
ибарат: жаўа (даў), айб (айып), қәрар (қарар), әмийин (аўмийин), ахди (келисим. договор), эьтибар (итибар), ант (ант), мәўләт (мәўлет), дәрежәли (дәрежели) ҳәм тағы басқалар.
Қарақалпақлардын орыс халқы менен экономикалық ҳәм мәдений байланыслары әдеўир кенейе баслаўы менен орыс тили арқалы қарақалпақ тилине орыс ҳәм басқа да тиллерден жана сәзлер менен терминлер аўыса баслады. Олардын белгилн бир б«леги рәсмий нс қағазларына тән бнрликлерден мбарат; фәўәскә
(повестка), расхот (расход), исбийке (список, дизим),
нөмир
тилграм (телеграмма), дәбнрнәс (доверенность), приказ пркәз
(приказ), буйрық (указ), рафорт (рапорт), т. б.
Әдебий тилаин раўажланыўы менен жазба естеликлер арқалы
бизге келип жеткен барлық рәсмий нс қағазлары элементлери
өзлеринин улыўма халықлық қолланылыў нормасына ийе болды.
Олар турмыс талабына сәйкес халық талғаўынан ө-ттги, езгерислерге ушырап, ысылды ҳәм жетилнсти, ҳәттекп гейпаралары қолланыўдан шығып та қалды. Мәселен, жазба ҳүжжетлердеги
ариза-аризнамә, төбен-төмәнги сөзлерин ысылып, арза, төмендеги
түринде қәлиплесип кетти. Сондай-ақ ис қағазларына тән, пәка
термини әдебий тилдин сөзлик қурамында неке түринде қәлиплесип кетти. Бирақ ол д;слепки мәнисинде емес, ал пүткиллей жана
социаллық мазмунға ийе болды.
Октябрьден соцғы жыллар ишинде рәсмий ис қағазлары услубы функдионаллық жақтан кецейди. Халық хожалығын раўажландырыўдыц барлық тараўлары бойынша бирге ислесиўдиқ, өндирислик байланыслар менен қатнасықлардын мийнетти шөлкемПЗ
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леетириўдиц жедел қурялына айналды. Турмыс талапларына сәйкес рәсмий ис қағазлары услубыньщ ишки тараўларында
жана.
услублық шақапшалар пайда болды. Булардын барлығы да тилге ис қағазларына тән арнаўлы сөз ҳәм терминлердин дөреўине
ҳәм кенейиўине себепши болды. Тилимиздин сөзлик қурамында
бурыннан бар көп ғана лексикалық бирликлердин жазба услубтын усы тараўында қолланылыўы бойынша турақлы формалар
қәлиплести: царар, протокол, даўыс, даўыс бериў, даўысқа қо-

йыў, буйрық, бийтәреп, реже, сыпатлама, мәлимлеме,
пәрман,
нота, деклорация, ишқырық, мирәәт, усыныс, өмирбаян, гүўалық,
ҳүким, бюллетень, келисим, шәртнама, бәнт, параграф, окт, регламент, ескертиў, қошаметлеў, жоба, сөгис, телеграмма, ордер
хат, дизим, мағлыўмат, есап, президиум, штамп, мөр, мәжилис,
шығып сөйлеў, баянат, есап бериў, төмендегише, жүкленсин, тапсырылсын, қарап шығылсын, ҳүким етеди, ескертеди. бийкар етеди, есаплансын, билдиреди, хабарлайды, шақырады,
усынады,
усыныс етеди, бийкарлайды, соранаман, өтинемен, белгиленсин,
сайлансын, тастыйықлансын, сыйлықлансын, сол себепли, төмендегише, мыналарды, төмендегилерди, қатнасыўшылар, қол қойыў,
қол қойыўшылар, көширме, нусқа, сөз сөйлеў, дағаза, анкета■ қарар етеди, тықланды, мәселе ҳәм тағы басқалар.
Ески рәсмий ис қағазлары ҳүжжетлеринде фейиллерге байланыслы тарийхый жазба әдебнй тилге тән морфологиялық формалардыц орнына улыўма халықлық формалар қәлиплескен норма болып отыр (соранаман, тықланды, шақырады, жүкленсин),
Қарақалпақ әдебий тилинин сөзлик қурамында рәсмий ис қағазлары услубыньщ раўажлаиыўы меиен фразеологиялық
сөз
дизбеклери түриндеги арнаўлы бирликлер де көбейди: күн тәр-

тиби, ашық даўыс, даўыс бериў, қол көтериў, жарыс сөз, кирис
сөз ҳәм тағы басқалар.
Рәсмий ис қағазлары лексикасы арнаўлы түрде қолланылатуғын бай қатламға. ийе. Ол әдебий тилдин сөзлик қурамын байытыўда тийкарғы дереклердиц бирн хызметин атқарады.

ҚОЛЛАНЫЎ ЖИЙИЛИГИНЕ ҚАРАЙ ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИ
ЛЕҚСИКАСЫ
^өзлердин жедел ҳәм сийрек қолланылатуғын топары ҳаққында
Сөзлик қурамды днахрониялық ҳәм синхрониялық бағдарларда үйрениў онын өткен жолы ҳәм ҳәзнрги жағдайы арасындағы
байланысты анықлаў, солай етип, сөзлик қурам туўралы терецирек түсиник алыўға мүмкинщилик береди. Өйткени анаў я мыкау
дәл тнлдин ҳәзирги жағдайы менен танысыў ушын, оныц тарийхына, тарийхый өзгерпслерге ити-бар етиў керек.
-
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Ҳәзирги қарақалпақ тилинин сөзлик қурамындағы өзгерислерди
үйрениўде бул жерде көбинесе оны синхрониялық бағдарда қараў
хвзде тутылады. - Бул, әлбетте, ондағы тарнйхый өзгерислердй'
есапқа алыўдан гйетте емес, керисинше, керекли орынларда сол,
өзгерислерди белгилеў, салыстырыў, түринде де иске асырыладй.'
Қарақалпақ тилинин, лексикасында да онық раўажланыў дереклерине сәйкес өзгерислер удайы болып келди хәм бола бередй.
Бул өзгерислер, тийкарынан алғанда, сөзлик қурамдағы базы бир
сөзлердиқ қолланылыў жеделлигин жойылтып, гөнериўи. сөзлик
қурамға жақа сөзлердин ениўи, совдай-ақ анаў я мываў сөздиН
бир мәнисинид гөнериўи я онық жақа мэннни қабыл етиўи, т. б.
сыпатында көбирек көзге тасланады.
Мыйа мысалларға нәзер аўдарайық:

’

Он бир жаста ойын ойнап,
Жургендей-ақ хаигта тойлап.

(Бердақ,

. .

Өмирим*).

■

Машқаласы түсип үйдин,
Хызмегин етип көп бнйдин

(Бердақ. Сонда).
Келди еиди отыз тоққыз,
Тоқраған тоқат күнлерим.

(Бердақ. Сонда),
2. Ҳәм музейден шықтым үлкеи көшеге,
Лирик самал жанды тербеп еседи,
Ал Аш.хабад аяғымнын астына,
Оймыш-оймыш тас гилемин төседи.

(И. Юсупов. ч-Актрисаныц ығбалы»),

.

.

Бул мысаллардағы ҳайт, бий, тоқраған, тоқат сөзлери—гөнерген сөзлер де, ал музей, лирик сөзлери қарақалпақ тилинид лексикасында содғы дәўирде жададан пайда болған сөзлерден ибарат.
Ҳәзнргн заман қарақалпақ тилинид сөзлик қурамына, ондағы
өзгерислерге нәзер аўдарсақ, онда мынадай еки жағдайды адғарыўға болады.
1,
Бурын жедел сөзликте белгили орын алған көп ғана сөзлер
дәслепки әҳмийетлилигинен, қолланылыў жийилнгинен айырылады. Мәселен, ески мәмлекетлик қурылысқа тән ҳәмеллердид сапластырклыў-ь! нәтийжесннде олардьщ атамалары болған қазы
дийўан, қусоеги, болыс, бий, ақсақал усаған сөзлерге ҳеш қандай
мүтәжлықтын кереги болмай қалды- Сондай-ақ халықтыд мәде115
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ниятынын,, турмыс дәрежесинин жақсыланыўы, көркеииўи менс
ески кийим-кеншеклердин атларын көрсететуеын жегде, киймеше;
гүрме, айдынлы усаған сөзлер де жедел сөзликтен шықты, т. 0
Бундай жедел сөзликтен шыққан сөзлер ҳәзир сол ески турмьытын тилдин лексикасында сақланып киятырған гүўасы сыпатындг
танылады.
2.
Экономикалық, сиясий .хәм мәдений турмыстық өсиўи ҳом
раўажланыўы менен соған сәйкес бнр неше л<ана сөзлер пайда
болып отыр. Сонын нәтийжесинде ҳәзирги заман қарақалпақ тилинин лексикасы әдеўир муғдарда кенейди. Бундай жана сөзле;
дин қатарына баслаий, басланғыш, тастыйьщлаў, талцылаў, көр■
сетпе, көзқарас, космодром, космос усаған лексикалық бирликлер
ди жатқарыўға болады.
Мине булардын барлығы да сөзлик қурамдағы ен ири өзгерислерден есапланады. Бурыннан бар айырым сөзлердин мәнисинде|
көринетуғын гейпара өзгерислер де—тилдин лексикасындағы баслы қубылыс. Биз оларды усыларға байланыслы бағдарда керекли орнында белгилеп кетемиз.
Тилимиздеги сөзлерднн қолланылыў дәрежеси де бирдей емес,
Мәселен, жоқарыда мысал ретинде көрсетип өткен жегде, кийме'
шек, хурмс' айдынлы, қазы, қусбеги, болыс бий, усаған сөзлер
күнделнкли турмысымызда дерлик қолланылмайды. Олар тек көркем ямаса тарийхый әдебиятларда ғана белгили бир мақсетте
пайдаланылыўы мүмкин. Сондай-ақ жақында ғана пайда болып,
көпшилик еле таныс бола алмай атырған айырым сөзлер де қолланылыўы пәсец.
Усыған байланыслы сөзлик қурамдағы сөзлерди жедел сөзлик
ҳәм сийрек қолланылатуғын сөзлер деп еки топарға бөлемиз.
Жедел сөзликке күнделпкли турмысымызда халықтын кеқ түрде қолланылып киятырған сөзлерн киреди. Сийрек қолланылатуғын сөзлер топарына жийи сөзликтен дерлик шығып баратырған
сөзлер ҳәм танымалылыққа ийе бола
алмай атырған еөзлер
киредн.
Жедел сөзликтен шығып баратырған сөзлердиц сийрек қолла
нылыўшы сөзлер қараўында қалып қоятуғынлығы, сөйтип, ақырында, биротала шығып қалатуғынлығы да анық- Ал танымалылыққа ийе бола алмай атырған сөзлер барлық ўақытта сийрек
қолланылатуғын сөзлик топарында қала бермейди, өйткени олар
турмысқа кем-кем ениўине байланыслы жедел сөзликке аўысып
отырады.
Көбинесе снйрек қолланылыўшы сөзликтн гөнерген сөзлер ҳзм
жақа сөзлер деп еки топарға бөледи. Бунда олардын екеўинин
де сийрек қолланылатуғын сөзлнктегн үлеси ҳәм сонын менен
бирге тилдеги өмири бойынша бир-биринен түп-тамырынан алшратылатуғын айырым топарлар екендиги көзде тутылады.
Қарақалпақ тилиндегп сийрек қолтанылатуғын сөзликти де
мине сондай топарға бөлип, олардын ҳәр қайсысын өз алдына
анықлап өтемиз.
116
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Гөнерген сөзлер
Қарақалпақ тилинде гөнерген сөзлер аклататуғын түсиниклерге қатнасына қарай ҳәр қыйлы болып келеди. Олардын бир қа
тары жәмийет раўажланыўынын белгили
бир дәўиринде өмир
сурген, бирақ ҳәзир турмыстан шыққан түсиниклердин, мәселен,
кийим-кеншеклерге, уйи иши затларына (жегде, түрме, қалщ,
қәйкел, боқжама, сабаяқ, жипек жул т. б. ) байланыслы атамалар
болса, екинши биреўлери мәмлекетлик басқарыў ислерине байланыслы тусиниклердиц (қусбеги, датқашы, болыс, бий, ояз, т. б.)
атамалары, ал үшинши биреўлери ҳәзир де өмир сүрип киятыр
ған түсиниклердиц дәслепки атамалары т. б. сыпатында (жарлық
қәмир-буйрық, указ-пэрман, т. б.) ушырайды.
Гөнерген сөзлер дерлик барлық тиллерде де усындай айырықшалықларға нйе.
Олар тил билиминде, көбинесе, историзмлер ҳәм архаизмлер
деп еки топарға ажыратылады. Бирақ усы күнге шекем тил илимпазлары бул еки топарға киретуғын сөзлерди түрлише түсинип
киятыр. Бул нәрсе историзмлерди архаизмлерден ажыратыў мәселесин шатастырыўға алып келмекте.
.
Мәселен, гейпара илимпазлар' историзмлер менен архаизмлерди гөнерген сөзлер деген улыўма ат пенен атап, историзмлер
сәйкес түсиниклердин турмыстан шығыўы менен қолланылыўдан
айрылған сөзлер, ал архаизмлер анаў я мынаў түсиниктин басқа
бир атамасы деп қараса, екинши биреўлери2 ески дәўирдеги жәмийетлик белгили бир түсиниклерди анлатып, соқғы ўақытлары
қолланылмай қалған сөзлердин барлығын историзмлерге жатқарады, күндсликли турмыста диний түсиниклерге, ески әдет-үриплерге байланыслы сөзлерди архаизмлер деп атайды- Ал үшинши
биреўлери3 гөнерген снзлердин барлыгын архаизмлер деген термин менен атайды да, сәйкес түсиниклерди гөнериўи, умытылыўына байланыслы қолланылыўдан қалып баратырған сөзлерди архаизмнин биринши топары, яғный историзмлер, бир түсиниктин
гөнерген атамасы сыпатында ушырасатуғын сөзлерди услублық
архаизмлер, архаизмнин услублық қолланылыўы деп анықлайды.
Дурысында гөнерген сөзлердин тарийхый дәўирлер даўамында белгили бир түсиниклердин атамалары ретинде қолланылып,
кейин жәмийетлик турмыстын раўажланыўына байланыслы шысып қалған бөлегин историзмлер, ал анаў я мынаў тусиниктин
'. К. М. Г а л к и н а-ф е д о р у к_ К. В. Г о р ш к о в а . Н. М. Ш а н с к и й .
Современный русский язык. 1, изд. МГУ. 1962, 69-74— бетлер. Й. С. Балгина.
Д. 3. Розенталь М. И. Фонмина. В. В. Папукевич. Современный русский
язык М., 1962, 33-34— бетлер Ш А. Рахмагуллаев. Архаизм ва историзм,
Научные труды. ТашГУ, языкознание, вып, 211, 244-249—б.
2 Қ е н е с б а е в Ғ. М у с а б а е в Қазгрг! қазақ тилГ (лексика фонетиКа).
Алматы, 1932. 141, 150-бетлер.
3 Р. А, Б у д а ч е в. Введение в няуку о языке, М 1958 87-92— бетлер,
А. Н. Гвоздев. Очерки по стилистике русского языка, изд. второе, М., 1955,
113-114— бетлер.
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гөнергеи атамасы болып есапланагуғын бөлегин архаизмлер деп
атаған мақул.
Гөнерген сөзлер қатламыныц басым көпшилигин историзмлер
қурайды. Олар турмыстын ҳәр қыйлы тараўлары бойынша зат
ҳәм. қубылыстыц атамаларын өз ишнне алады. Мысалы:
Л.. Өндирис эсбапларыныц атамалары; гүнде, мойнынтырық,
пазма, қос, шаоық, гүле, сазан, қозақ, мәки, келеп, ағаиг келеплеў, пилте, т. б.
2. Қарыў-жарақ атамаларьц садақ, саўыт, қара мылтық, оқжай, қалқан, т. б.
3. Дийханшылыққа байланыслы : түйек, қызыллаў, масақ, қосқа қосыў, т. б.
4. Қәкимшилик ислерине байлцныслы атамалар-. хан, болыс,
бий!, 'аталық, қазы, жәллат, пристав, ояз, қусбеги, т. б.
5- Қласслық, социаллық айырықшалықларға байланыслы атамалар-. ханзада, шахзада, қул, күц, малай, тул, тоқал, бәйбише,
шоры, т. б.
1
Оқыў орынларыныц атын көрсететуғын сөзлер:
медресе,
гимназия, т. б.
7.
Диний тусиниклерге байланыслы сөзлер: зикир, садақа, беййш, дозақ, пәтия, әптүйик, қурбан, т. б.
" 8;. Кийим-кеншеклерге байланыслы: кий.мешек, түрме, жегде,
аидынлы' қамар, сәўкеле, төбелек, бәйкеми, мәдели, шийдем, т. б.
' "Дәстүр ретинде пайдаланЫлатуғын жасаныў затларынын атларын көрсететуғын шашбаў, әребек, билезик, ҳалқа усаган сөзлерди де мине усы топарға кйргизиўге болады.
1 9. Үй-хожалық затларына байланыслы: туўырлық, сабаяқ, қаршын, керги, боқжама, сыпыра, тулып, т. б.
1 10. Узынлық ҳәм аўырлык өлшеўлерине байланыслы: танап,
қары, онағары, жигирмағары, қырқағары, онсери, т. б.
’ 1Г Ески хызмет түрлерине байланыслы: палкер, порқан, қоррандоз, мәскепшн, дәрўиш, т. б.
" 12. Өз дәўири ушын белгили роль ойнаған ғдет-үрип ҳәм дэстүрлерге байланыслы-. шымылдық, сарқыт, айдар, тулымшақ т. б.
Булардыц барлығы да Қарақалпақстанда Октябрьге шекемги
дәўирде қарақалпақ тилинин сөзлик қурамында белгнлй орын
ийелеген ҳәм жийн қолланылып келген сөзлерден ибарат. Олар
мине тилдиц ҳәзирги жағдайында қолланылыўы бойынша с.ийрск
түс алып отыр,
Сонғы дәүирде турмыс талапларына байланыслы қарақалпақ
тилинин сөзлик қурамына 'жана"түсиниклерди анлататуғын бир
неше сөзлер келип қосылды. Олардын бир қатары аз ғана ўақыг
омир сүрди де, кейин күнделикли турмыста қолланылмайтуғын
болды. Мысалы: қаллаш, бадырақ, қулақ, ликбез, аўылатком ба

трачком, жер бөлим, хлопком, қосшылар союзы, онлық, раофак,
медрабфак, т. б. Бул сөзлср ҳәзир историзмлерге айналып кегти.
■■■; Қарақалпақ тилинде ист.оризмлер жеке еөзлер түринде ғана
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емес, ал фразеологиялық сөз дизбеклери түринде де ушырасады:

албаслы басыў, өли лрўақ, тәспи санаи, салқынын салыў т. б.
Историзмлер өзлеринин, туўра мәнилеринде де, аўысқан мәнилеринде де қолланылып келеди. Олардыц туўра мәннлери пәсецлести де, ал гейпаларыныц аўысқан мәнилери ҳәзирге шекем саҳланып киятыр:
Мысалы:
ТуўғаИ жердин туўырлығын жамылып,
Кенпен қоныс басыпты аўыл-аймағым.

;

•

;

,.

.,

'Н . Ғсгмуратов'

Көз .алдымда: гүздин хош ийисин,
Сен қызғанып самалдан, жаным,
Хеш \Г|ықлат!1ай няҳам периси.ч,
Түни менен қәлем тартқанын. ,

т
.......

<гКёлешекке

.

оой хагып»),
•

.
.

.
.

(Зульфия. кЕрик гүллегенде»).

‘ Тилимиздс фразеологиялық сөз дизбеклери түриндеги гейпара
истбризмлердин де аўысқан екинши жедел мәнилери бар. Истооизм дегенде биз олардьщ гөнерген мәнилернн нәзерде тутамыз.
/'Ләселен, жин урыў деген сөз дизбегинин ертеректеги түсиниклерге байланыслы туўра мәниси күнделиклн турмыс талабынан шетте калған, сонлықтан гөнерип историзмге айналған- Ал не жин
урьпг бтыр өзиқди деген гәпте бул.сөз дизбеги туўра мәнисидне
ёмёс, ал аўыспалы мәнисинде қолланыдған. Оннан неге бундай
етип бтырсан деген мәни түсинилип тур.
: • Буйдай жағдайда турақль: сөз дизбегинин жедел мәнисин историзм менен шатастырмаў керек.
Мына мысалда мәргия деген сөздин шайыр тилинде жаца
мәннде қолланылыўына нәзер аўдарып қарайық (шайыр оны толық формасында меҳригия түринде қолланған, ал қарақалпақ
тилиндеги жедел формасы мәргня екенлиги белгили):
Шынар тамыпм канша кетсн тспенге.
Сонша беккем, сонша қойыў саясы...
О, қүдиретли шынар, келдим сәлемге,
Шақац шын дослықтыц меҳрнгиясы,

(И. Юсупов. «Қүдиретли шынар хаққында қосық»),

‘ Бул жерде мәргия сөзинин усы мәниде қолланылыўы, әлбетте,
шайырдьщ тилдеги шеберлигине, жеке услубына да байланыслы.
Қалай болғанда да ол гөнерген мәниде емес, ал огада образлы,
оғада көркем, оғада терен мәниде жумсалып тур.
Қарақалпақ тилинде гөнерген сөзлердин екинши топарын архаизмлер курайды. Жоқарыда көрсетип өтилгендей-ақ, архаизмлер тилдин тарийхый раўажланыў дәўиринин барысында әнаў я
мынаў түсиниктин атамасыньщ екинши бир атама менен аўмасыўы
нәтийжесинде қолланылыў
жеделлигинен айрылған сөзлерден
119

www.ziyouz.com kutubxonasi

ибарат. Мәселен, қантерек, договор, шәртнама деген сөзлердин
аклататуғын түсиниги бир, олар бир нәрсе ҳаққында келисимди
ацлатыў ҳүжжети дегенди анлатады. Усы күнге шекем дәслеп
қантерек, кейин договор деп аталып келген болса, ҳәзир шәртнама
атамасы қолланылып киятыр. Демек, қантерек, договор архаизм
лерден ибарат. '
Қарақалиақ тилинде лексикалық архаизмлер әдеўир муғдарда ушырасады. Буған мына төмендеги гөнерген, сөзлерди киргизиўге болады: жарлық-ҳәмир-буйрық; жар -дағаза; жасаўыл -орынлаўшы; нөкер-солдат; договор, шәртнама, т. б.
Бул мысаллардағы буйрық, орынлаўшы, шәртнама деген сөзлер ҳәзир жийи қолланылып киятырған сөзлер болса, жарлық,
ҳәмир, нөкер, солдат, қантерек, договор усаған сөзлер архайзмлерден ибарат.
Архаизмлер менен историзмлер бир-биринен түп-тамырынан
айырылатуғын сөзлер болып табылады, оларға тек екеушниқ де
гөнерген сөзлер екенлиги ғана улыўмалық сыпат бере алады.
Архаизмлердин историзмлердин айырмашылығы сонда, олар
турмыста сәйкес түсиниклери өмир сүрип киятырған, бирақ тилдин ҳәзирги раўажланыўы жағдайында өз орнын екинши атамзлар менен аўмастырған сөзлер. Мәселен, нөкер, солдат, деген сөзлер бир түсиннктин атамаларынан ибарат, бирақ олардан нөкер,
солдат деген түрлери қолланылыў жеделлигин бираз жойылтып,
әскер түри жийи қолланылыў уқыплылығына ийе болып отыр.
Архаизмлер сәйкес синонимлик сыдарлары тәрепинен сығыи
шкғарылған сөзлерден ибарат- Солай да олардын көпшилиги көркем шығармаларда белгили бир мақсетте қолланыла бериўи
мүмкин.
Мысалы:
:. ;
1. Жылан ким? О л суўық тек көрер көзге,
Жат жамайдық қасында жылан да сөз бе?

(И. Юсупов.

<гСентябрьдеги

о й м р >)

2. Темирдей соққыдан аўдарыспақтын,
Олар жер қабыкып жутпақта заққым.

(И, Юсупов. Сонда).

Бул жерде класс орнына жамай, революция орнына аўдарыспац архаизми пайдаланылған.
Қарақалпақ классикалық әдебияты ўәкиллеринин шығармаларынын тилине нәзер аўдарсақ, оларда тилимиздин ҳәзирги раўажланыў дәрежеси көз қарасынан қарағанда толып атырған лексикалық архаизмлерди ушыратамыз.
Мысалы:I.
I. Күн бойына байыр етип турақльг
Мен кетермеи әрман билен жырақли,
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Қамыс орып алтаў-жетеў орақлы,
Терис гөбе, Узын қайыр жайлаўы».
(

үнхожа. сЖайлаў ым*).

2, Бул дулья өтерсен акырын паны
Алдадыа қыядан жол салып мени,
Саў болса адампыц, ағалар, денк,
Бир басқа бнр саўда болды, яранлар,

(Күнхожа, *Өлим»).

Бул жерде байыр етиў мәкан етиў мәнисинде, паны жалған,
•әрманлы мәннсинде қолланылған. Күнхожа жасаған дәўирде олардын қай-қайсысынын да сәйкес синонимлик қатарда болғанлыға
сөзсиз. Ал хәзир байыр етиў, паны сөзлери қолланылмайды. Гәяерген, олардын орнына мәкан етиў,
жалған, эрманлы сөзлери
жкпп пайдзланылып киятыр. Әлбетте, кейингилеринин сол зама’*лардағы қарақалпақ тилинин, сөзлик қурамында да жедел лексикалық бирликлер болғанлығы белгили, соннан да болыў керек,
байыр етиў, паны түрлери кем кем гөнерип, арханзмлерге айналый
кеткен.
Бундай мысалларды қарақалпак классиклериник барлығынын
да шығармаларынан алып келтире бериўге болады.
Солай етнп, қарақалпақ тилинде гөнерген сөзлердин еки топары бар. Олардын бирин историзмлер қурайды да, екиншисин
архаизмлер қурайды. Гөнерген сөзлердин усы еки түри де сөзлйк
қурамнын сийрек қолланылатуғын топарында өз орнына ийе.

Неологизмлер
Тилдин сөзлик қурамыня жанадан енген, еле улыўма халықлык кен түсиниклиликке ийе емес сәзлердн неологизмлер деп
атаймыз.
Халык турмысында жүз берген ҳәр қандай өзгерислер, рауажланыў, өз гезегинде, сәйкес жана атамаларды пайда етеди. Мәсе,лен, этикетка, эстафета, саяхат сондай жана сөзлерден ибарат.
Қарақалпақстанда жазыў ислеринин раўажланыўы менен баспасөз. редакция. коорект'гпа усаған, миннетке жана көз карастын.
пайда болыўы менен баслама, миннетлеме усаған сөзлер пайда
болды. Бундай сөзлер сөзлик қурамнын әдеўир бөлегин қурайды.
Бул жерде өзине айырықша дыққат аўдарыўды талап ететуғын
нәрсе сол, олда болса усындай жанадан дөреген сөзлердин бир
топары күнделикли қолланылыў жийилигине байланыслы улыўма
қолланылыўшы сөзлертей белгиликке ийе болып кетти ле, ал екинши топары еле ондай жалпы танымалылыққа ийе бола алмай
жүр. Мына мысалларды қараныз:
I.
Усы жерде мен мектептен алған бояўларым менен өзимнин
ен дәслепкя
этюдлопымды, сүўретлеримди салдым (Шықғыс
Айтматов. «Жәмийла»),
*
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2.
Поездлар арман-берман әткен еайын, Дәнияр тоқтап қалып
олардьщ артынан көпке дёйин қарап Турады (Шынғыс Айтматов,
Сонда-. ;. . . .
.
3. Жапырақ, жапырақ тергец қыз,
Мнйиет за.ўқын сүрген қыз,
Даиқып жайып көргизбёде, көр^избеде
Москваны крргеп 'қыз. ,
.

.

(И . Юсупов, «Пиллекеш цыа цосыгыя)

(. .Бундағы этюд, поезд, .көргизбе деген сөзлер қарақалпақ тилқнде. соқғ.ы ўақытлары дөредд. Бирақ олар қолланылыўы, қалын
вдпщиликке танымалылығы жағынан бирдей емес.
'
'Э,тюд көркем өнерге тийисли. термин, қарақалпақ тилин.е орыс
тқли арқалы, аўысты,: т.ек көркел
м (өнерден. хабары бар адамларга
ғана толық түсиникли.
. ,
, ,
,,
.
’
,
Iи.Көргизбе сөзд.оры с тплпндеги _выставко деген сөзди'қарақал-.
пақ тилпне
аўдарыў нәтнйжесинде пайда болды, этюд сөзгще
қарағанда таным-алырақ болған менен, де, еле улыўма, белғили
сөзлердей қәлеген адамға. тендей түспплкли емес. , , ,
.. Булар екеўин де қарақалпақ тмлннде неологизмлер деп есаплаймыз. Ал поезд сөзи болса ондай емес. Ол қарақалпақ тилине.
сөщғы дәўирде киргени менен, жпйи қолланылыўы нәтийжесинде
белгияи сөзлердей. болып. кеткен хәм қә.р бир адамнын жеқе лексикасынан табылады. Сонлықтан да биз оны неологизм деп қарамаймыз. Дурыс, белгили бир ўақытта поезд деген сөз де қарақалпақ тили ушын неологизм болды, енди ол неологизмлик қәсийетив (жойылтып отыр.
, .
.
,..
г (Демек, жанадан п ай да. болған сөзлер дәслепки ўақытлары
неологизм болғаны менен, кем-кем қолланылыў жағдайьшдағы
жеделлигине қарай улыўма қолланылыўшы белгили сөзлер топарына қосылып кетиўи мүмкин екен.
.
.
Ҳәзирги заман қарақалпақ тилинде жанадан пайда болған
сөзлердин улыўма қолланылыўшы белгили сөзлердин топарына
косылыўында қашан дөрегени айта қаларлықтай әҳмийет тутпайды. Егерде олар қанша жийи қолланылса,. қащаи пайда брлғаныиа
қарамастан, көпшилик арасында толық қәлиплесип. неологизм боАыудан сонша тезирек қалыүға жағдай туўа беоеди. Мрселен,
Оайпн, демократия деген сөзлерди алып қарайық. Бул еки сөздин
ёкеўи де Қарақалпакстанда қәкимшилик-сиясатқа байланыслы кейинги дәўирде пайда болды- Бирақ район деген сөз демократия
Аёген сөзге қарағанда жийирек қолланғанлықтан неологизм бодыўдан қалды да, ал демократия. деген сөз еле неологнзмлик қәеййётин сақлап қалып отыр.
.
' Хәзирги -яаман каракалпяк. тилнн^егц. неологизмлердин өриси
не бирдей емес. Олардын бир топары белгили бир илим я техника
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тара^ына ғана тән болса, екиншн топары көпшилик орынлард-&
ушыраса береди. Мәселен, серппелилик деғен термин тек физика
тараўында стрептомицин медицина тараўында ғана қолланылса,
ҳәптелик дерлик барлық орынларда пайдаланыла береди. Белгили :бир илим я техника тараўына ғана тән неологизмлер илимийтехникалық терминлер болып келеди де, ал сондай өрис шеклениўшилигине ийе болмаған неологизмлер әпнўайы сөзлер болып
келедн. Усыған байланыслы қарақалпақ тнлиндеги неологизмлердй иламий-техникалық неологизмлер қәм жайдары неологизмлер
деп еки топарға бөлнўге болады.
• : йлимий-техникалық неологизмлер хәзирғи заман қарақалпақ
гйлиндеги неологизмлердин ен үлкен топарын қурайды. Буған
ҳәр қандай илим ҳәм техника тараўына тән терминологиялық
неологизмлер жатады.
Илим ҳәм техннканын раўажланыўы менен қарақалпақ тилиййн свзлик қурамына соцғы ўақытта жанадан бир неше термин.мер келип қосылды. Мәселен, биология илимине байланыслы шанландырыў, хордалылар, жер баўырлаўшылар, т. б. электротехникаға байланыслы ампер, вольт, аппарат, т. б: Бундай терминлерди' неологизмлер деўге болады, өйткенн олар қарақалпақ тилине
жанаДан кирди ҳәм улыўма кепшилик арасында ҳәммеге бирдей
голық түсиниклиликке ийе емес.
. . йлнм' ҳәм. техниканын т-араўлары жүдә көп. Усыған қарай'
тилимизде илимий-техникалық неологизмлерди де жийи ушыратыўға болады. Олардын көпшплиги қарақалпақ тилмне орыс- тили
арқалы тнккелей ҳәм аўдарыў жолы менен келип қосылды. Мэселен, жоқарыдағы биология илимине байланыслы альтнған мысаллар орыс тилинен аўдарыў арқалы пайда болған болса, ампер,.
вольт, аппарат усаған терминлер тиккелей қабыл етилгенЖайдары неологизмлер нлнмий-техникалық неологизмлерге
қарағанда көлеми жағынан әдеўир киши. Буған күнделикли турмыс жағдайында кенирек өриске ийе баслама, көрсетпе, миннетлемс, басқарма усаған сөзлер киредп. Жайдары неологизмлер
илимий-техннкалық неологизмлерге қарағанда түсиниклирек болып келеди. Өйткени олар аўызеки сөйлеўде де, баспа сөзде де,
радиода да жийи ушырасады. Солай да олардын еле де болса
көпщилнк арасында толық қәлнплесип болмағанлығын есапқа ала
отырып неологизмлер деп атаймыз.
Илимий-техника-лық неологизмлер де, жайдары неологнзмлер
йе жийи қолланылыўына байланыслы улыўма қолланылыўшы сөзлерге қосылып отырады. Мәселен, бурынғы маишна, жарыс усаған
неологизмлер ҳәзир улыўма қолланылыўшы сөзлерден ибарат.
Ҳәр қандай жана түсиникке байланыслы пайда болған жана
сөз неологизм сыпатында сол тилде сөйлеўши барлық адамлар
тәрепи.ен улыўма қабыл етиледи ҳәм сезлнк қурамнан орын алады. Оларды тийнсли орнында пайдалаиыў сөйлеўшинин ямасд
жазыўшынын жана сөзлердн қабыл етиЎ ҳәм уғыў дәрежесине
г э р е з л и болады. Бул нәрсе әсиресе, илимий-технйкалық неологизм-
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ди қолланыўда жүдә айқын сезнледи. Өйткени олар сөйлеўши
менен жазыўшыдан сол неологизмлерге байланыслы илимий-техникалық билимди талап етедн. Мәселен, белгили дәрежеде калий
элементи ҳаққында хабарлы болмай турып, калий деген сөзди
қолланыў оғада қыйын. Илим ҳәм техника тараўындағы барлық
терминлер туўралы да мине усыны айтыўга болады.
15из неологизмлер дегенде, көбинесе, тилдин сөзлик қурамында
белгили орынга ийе, көпшилик ушын бирдей, улыўма қабыл етилген жана
сөзлерди түсинемиз. Бундай жана сөзлерди шәртли
түрде жалпы неологизмлер деп атасақ та болады.
Усынын менен бирге жеке неологизмлер де ушырасады. Олар
айырым авторлар тәрепинен белгили бир услублық ямаса басқа
мақсетте дөретиледи де, оқыўшы тәрепинен жана сөз сыпатындз
қабыл етиледи. Бирақ бундай сөзлер қалын көпшиликке орынсыз
сезилсе, неологизмлер бола алмайды.
Көпшилик тил илимпазлары анаў я мынаў жазыўшынын ғана
тилинде ушырасатуғыи неологизмлерди услублық неологизмлер
деп атайды. Бундай неологизмлердин жеке адамнын тилинде ғана
ушырасатуғыны көбирек сезилерли. Сонлықтан қарақалпақ тилинде оларды жеке неологизмлер, ал ҳәммеге ортақ, әдебий тилдин лексикасынан толық орын алған неологизмлерди жалпы неологизмлер деп атаған мақул.
Жеке иеологизмлерди қарақалпақ жазыўшы ҳәм шайырларынын шығармаларында көриўге болады. Мәселен, халық шайыры
Аббаз Дабыловтьщ «Баҳадыр» дәстанында мынадай қатарларды
оқыймыз:

.

1. Қейининдеги он төрт жасар Арысланды,
Жетимхаиасына сазыўар етти.
2. Узын қысқа сапардан,
Меп айланып келгенше.
Белгилг) пақырханамсац.
3 Қызға зиндан Толыбайдын үйлери,
Сөзимниц ен ҳасылы даныш-данамыз.

■
.

Бул мысаллардағы жетимхана, пақырхана, даныш-дана деген
сөзлерди жеке неологизмлер қатарына жатқарыўға болады. Шайырдын усы сөзлер арқалы не айтып отырғаны оқыўшыға түсиникли, олардын жана сөзлер екенлиги де бирден көзге түседи.
Жетимхана дегенде автор жетимлик дегенди, пақырхана дегенде
бийшара, ғәрип дегенди, ал даныш-дана дегенде данышпан, дана
дегенди анлатып отыр. Бул сөзлерди жеке неологизмлер түринде
таныўда олардыц жасалыўы кеўил аўдарыўға турарлық. Қарақалпақ тилинде жетим, пақыр деген сөзлер менен-хана қосымтасы
жақа емес, олар
бурыннан бар. Ал шайыр устахана, малхаш
сейисхана усаған сөзлердин қурылысынан пайдаланып, бизге жетимхана, пақырхана деп айтылыўы қәлиплеспеген жана сөзлерди
жеткерип отыр. Сондай-ақ данышпан данамыз болып айтылатуғын
жуп сөзлердин биринши сынарларынын бир буўынға қысқартыШ
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лыуы да тилнмизде үйреншикли норма емес. Усы жағынан алып
даныш-данамыз деген сөзди де жекке неологизм қатарына қосыўға болады.
' Солай етип, жеке неологизмлер авторлар тәрепинен белгили бир
сөз жасаў үлгисине сүйенилген тийкарда пайда болады екен.
Жеке неологизмлер шығарманыц мазмунына, қурылысына байланыслы орынлы жеринде қолланылса, ҳеш қандай артық сезилмейди, керисинше, сүўретленилген ўақыяға деген оқыўшыдағы
сезимди күшлирек туўдырыўға себепши болады. Мәселен, «Баҳадыр» дәстанында Аббаз шайыр тәрспинен дөретилген жоқарыдағы жеке неологизмлер жүдә орынлы қолланылған.
Ендн биз неологизмлердиц қалай жасалыўы туўралы сөз етейик. Ҳәзирги заман қарақалпақ тилинде неологизмлер мынадай
усыллар жэрдеми менен жасалады:
1. Лексикалық-семантикалық усыл. Тилимиздеги сөзлердиц мәнилери бул өзгермейтуғын нәрсе емес, олар кецейип, өзгерип отырады. Лсксикалық усыл арқалы неологизмлер дөрегенде бурыннан қолланылып киятырган сөзлер өзнне жана мәии қабыл етеди.
Солай етнп, жана мәнилн жана сөз пайда болады. Мысалға басым, қараў, мәселе деген сөзлерди алып қарайық. Басым деген
сөз келбетлилик, мьщлы, аўыр деген сөзлердиқ мәннсинде қолланылып киятырғанлығы белгили. Ал ол ҳәзир физикалық термин
сыпатында (давление) жаца мәниии қабыл етип, неологнзм болып отыр. К,араў деген сөз бир нәрсеге қараў, күтиў деген мәнилерде кен қолланылады. Ал ҳәзнр ол усы мәнилерине қосымшә
мәселени қараў усаған дизбеклерде неологизм болып табылады.
Мәселе деген сөз диний адамлар арасында сөз етилетуғын мәселе
мәнисинде қолланылып челген еди. Бул сөздин ол мәниси пүткиллей архаизмге айналып кеттн. Күнделикли пикир алысыў жағдайында биз мәселе сөзинин ески мәнисин пайдаланбаймыз, ол
түсиниктин өзи де гвнерген.
Ҳәзнр ол математикалық, физикалық, химиялық мәселе талқылайтуғын мәселе мәнилеринде неологизмлер
топарынан орын
алады.
Қарақалпақ тнлинде лекснкалық-семантикалық усыл арқалы
жаса.пған неологизмлер жийи ушырасады.
2. Грамматикалық усыл, Бул усыл—ҳәзирги заман қарақалпақ
тилинде жана сөзлер дөретнўдин ен жедел усылларынын бирн.
Ол, өз гезегинде, еки түрли жол менен иске асады: қосымталар
қосыў жолы ҳәм сөзлердиқ биригиў және дизбеклесиў жолы.
Қосымталар қосыў усылы менен неологизмлер жасалғанда белгили сөз дөретмўши қосымталар хызмет етеди- Олар сөзлерге қосылыў арқалы жана мәнили екинши сөзлердп дөретеди. Мәселен,
қосымталар қосылыў жолы менен жасалған тилимизде мынадай
неологизмлерди көриўге болады: баспа, көрсетпе, баслама, аўдар-

ма, миннетлеме, жазба, кәргизбе, ескертиў, тастыйықлаў, ушырасыў, ҳәптелик, т. б.
Бул мысалларда неологизм жасаўға себепши болып турғаг?
125
www.ziyouz.com kutubxonasi

тийкарғы қосымталар -ма,- -ба, -па,-ыу, -лык ҳәм оньщ.сынарлары
Қарақалпақ тнлкнде жақа еөзлер дөретпүши қосымталар тек
усылар менен ғана шекленбейди. Олардық түрлери көп. Мәеелен,
бурылыс, кысым деген неологизмлер-ыс, -ым қосьшталарыкын
қосылыўы арқалы жасалып тур т. б.
Гейпара неологизмлер сөзлерднн бнригиўи қәм дизбеклесиўи
яәтийжесинде пайда болады. Мысалы: Қолжазба, халықаралық,
кирис сөз, баспа сөз, жети жыллық, т. б. Бунда қолжазба, халықаралық деген сөзлер еки сөздин биригиўинен жасалып, бир жана
мәнини анлатса, кирис сөз, баспа сөз, жетн жыллық деген сөзлер
еки сөздин дизбеклесиўи арқалы жасалып, неологизмди пайда
етип отыр.
3. Сөзлердин, аўысыў жолы. Қарақалиақ тилине басқа тиллерден сөзлерднн аўысыўы арқалы да неологизмнин әдеўир бөлеги
жасалды. Бул процесс әсиресе Октябрьден кейин кец өрис алды.
Илимниц хәм техниканьщ, санааттыц ҳәм аўыл хожалыгыньщ,
экономиканыц
ҳәм мәденияттыц раўажланыўына байланыслы
қарақалпақ халқы ушын жана түсиниклердин атамалары пайда
болды. Олар, улыўма алганда, орыс тилинен ҳәм орыс тили арқалы басқа тиллерден аўысқан сөзлер менен терминлерден ибарат- Мысалы: космонавт, космодром, телевизор, телескоп, автома-

тика, архитектор, эпопея, трилогия, пейзаж, декада, трансляция,
репродуктор, магнитофон, т. б.
Орыс тили арқалы аўысып, неологизм болып келген бир қатар
сөзлер ҳәзир улыўма қолланылыўшы сөзлер топарына қосылып
кеттн. Мәселен, трактор, почта, телефон, радио, приемник, завод,
фабрика, автобус, самолет усаған сөзлер түпкнликли сөзлердей
қолланыла береди.
Аўысыў усылы арқалы жасалган неологизмлер қолланылыў
жагдайында қарақалпақ тилннин нызамлылықларына сәйкес грамматикалық жақтан өзгерислерди қабыл ете береди. Мысалы: '
1. Енди айналардан трубинанық айналып турган маховиги, гә
трубинадан бир нәрсе сорап турғандай ййилип, машинаны айн-алып жүрген Виктор көринди (С. Бабаевский, «Алтын жулдызлы
жигит»).
'
2. Сүўретшилердин мектебин питкерип, Ленинградтағы акадкмияға өнеоимди раўажландырыў ушын оқыўға барғанымда, мён
өзимнин дипломлық исимди
тапсырдым (Шыцғыс Айтматов,
«Ж әмийла»).
3. Фестивальға келген қыз.
Пахта атызда жүрген қыз,
Хош ҳаўазды тербетнп.
Қосық айтьтп бсргеп қыз.

•

(М' Сейтниязов, чФестиеалыа келген қыз).

Бул- мысаллардағы орыс тили арқалы аўысқан неологиамлер
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ғәптеги грамматикалық байланыетыц талабына қарай тийисли
^осымталар менен өзгерген,
. ;
,
4. Калька усыды. Баока.твлден аўысыўшы сөзлердиц морфемалары сак.данған ҳалында екинши тнлге аўдарылыўы калька уеылы
делинедп.. лөпшилик неологизмлердин мине усы жол менен жасалғанлығы көзге түседи. Мысалы: Жердпц жасал.ма жолдасы-искусственный спутник Земли, көрсстпе-указание, кубылыс_явление,
көрсеткиш-указатель, аныклаўыш-определение, келисиў-согласование, шығарма-сочинение, дөретпе-творенис, т. бСолай етип, қарақалпақ тилиндеги неологнзмлер сөзлик қурамға жацадан кирген, жаца мәнилн сөзлерден ибарат. Ҳәзнрги заман қарақалпақ тилиндеги неологизмлер усы жоқарыда көрсетилген тийкарғы төрт усыл арқалы жасалған.
Неологизмлер барлық ўақытта өзгеристе болады. Турмыстьш
раўажланыўыиа байланыслы неологизмниц жаца топары пайда
болады да, олардан жалпы танымалылыққа, жеделликке ийе болған бөлеги улыўма қолланылыўшы сөзлсрге келпп қосылады.
ФРАЗЕОЛОГИЯ

Фразеологиялық сөз дизбеклери ҳаққында
Фразеология—тили илимниц белгили тараўларыныц бири. Бул
терминниц өзи тийкарынан гректиц р1тгаЗ!8 (фраза) ҳәм 1о^с$
(илим) деген сөзлеринен келип шыққан- Тилдеги фразеологиялық
сөз дизбеклери фразеологияныц үйрететуғын,
изертлейтуғын
объекти болып табылады.
Сөзлик қурамда тек жеке сөзлер гана смес, жеке сөзлердей
пүтин бир мәни ацлатыўшы бир неше сөзлер дпзбегинен қуралган турақлы сөз дизбеклери де белгилн орынды инелейди. Оньщ
үстине бул лексикалық қатлам өзгеше сыпатқа, айырықшалықларга ийе сөзлик қурамныц бир топарын қурайды.
Олар мәнилик
жақтан, мәнилик өтқирлнги жагынан тилдиц қаймағы, мағызц
сыпатында баҳаланады. Усыған байланыслы
В. Г. Белинский
лексикалық қатламлардыц бул айырым топарыныц тилдеги орнын көзде тутып: «народную физиономню языка-его оригинальное средства и самородное богатство составляют идиомы или
русизмы, созданные народом и продолженне веков1 деген еди.
Ҳақыйқатында да, фразеологиялық сөз дизбеклериниц белгили түрлеринен есапланатуғын нақыллар, мақаллар, идиомалар, соидай-ақ оныц басқа да түрлери бизиц күнделикли тил арқалы қатиас жағдайымызда пикиримизди толық, өзине тән барлық мәнилик бояўлары менен жеткериўде айырықша хызмет атқарады. Фразеологиялық сөз дизбеклери мике усы көз қараст-ан
тилдиц қанмағы сыпатында көрннеди. Онда халықтыц әсирлер
1 В.

Г.

Б е л и н с к и й. Полкое собрание сочиненнй, М. Д, 260-Сет.
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бойы пайда еткен, жыйнаған ушқыр қыялларыныц, даналығынын
сез дөретиўшилигинин әжайып үлгилери жатыр.
Фразеологиялық сөз дизбеклери арқалы берилетуғын мәнини
екинши бир сөз бенен дәл сол өзгешеликлерин сақлаған ҳалында
аўмастырыў дерлик мүмкин емес.
Мысалы:
1. Зәҳәрли сөзлерине базда қарсы сөз айтқанлықтан енеси
менен оты өре жанбай, шекелесетуғын болып та киятыр (Т. Қайыпбергенов, «Муғаллимге рахмет»),
2. Дүйсенбайдын үскини қуйылып, жылтыр майлы манлайын
сыйпады (Сонда).
3. Көзинизден бир-бир ушып баратырса үйинизге апарын
(С онда).
4. Қәне же, «Шер изине, ер сөзинен қайтпайды» деген, баяғы
өзиц сорап жүрген ўақтыц болды, бир сөзли жигит болсац, нөкерлик липасты кийип жолға түсесец (Сопда).
Бул мысаллардағы оты өре жанбай, үскини қуйылып, көзициз-

ден бир-бир ушып биратырса, «шер изине, ер сөзинен қайтпайды»
деген сөз дизбеклери анлатып турған мәнини екинши бир сөзлер
арқалы бериў қыйын, өйткени олардын ҳәр бириндеги нәзик мәнкниц екннши сөзден табылыўы мүмкин е.мес. Мәселен оты өре
жанбяй деген фразеологнялық сөз дизбеги менен сәйкес синонимлик сынары бола алатуғын келиспей деген сөз арасында аспан
менен жердей айырмашылық бар. Басқа мысалларда да сондай.
Сонын менен қатар фразеологиялық сөз дизбеклери бир неше
компонентлердин жыйнағынан қуралғаны менен, дара-дара сөзлер сыпатында қаралмайды, өйткени олар жеке сөзлер усан
ажыралмаслықты талап етеди, пүтин бир мәнини анлатып келеди, ҳәр қандай компоненттин бөлиниўи ондай сөз дизбеклерин
семантикалық жақтан да, грамматикалық жақтан да жарамсызлыққа алып келиўи мүмкин.
Мине бул нәрсе фразеологиялық сөз дизбегин, оньщ неше
компоненттен турыўына қарамастан лексикалық бир бирлик сыпатында қарап, сөзлик қурамнын айырықша бир топары түринде
сыпатлама бериўге мүмкиншилик береди.
Қарақалпақ тилинде фразеологиялық сөз дизбеклери ҳаққыкдағы мәселе-еле изертленбеген мәселелердин бири. Ол тек қарзқалпақ тилинде гана емес, ал улыўма тил билиминде ‘белгнли
бир системага түсип, толық шешилип болған жоқ. Сонлықтан
да профессор Е. М. Галкина-Федорук тил билиминде фразеологиялық сөз дизбеклери ҳаққындагы мәселениқ түрлише қаралып,
онда елеге шекем фразеологиялық бирликлер, фразеологиялық
дизбеклер, бөлинбейтуғын сөз дизбеклери, турақлы сөз дизбеклери, идиомалық сөзлер, лексикалық сөз дизбеклери, идиомалар,
фраземалар усаған түрлише терминлердиц пайдаланып киятырғанлығы, бул нәрсениц фразеологиялық сөз дизбеклеринин
мазмунын ҳәм нызамлылықларын анықлаўды қыйынластырып
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отырғанлығы туўралы ескертеди.1 Оньщ устине фразеологиялық
материаллар өзлериниқ генетикалық, функционаллық, қурылыслық айырықшалықлары жағынан түрлише, семантикалық жақтан
ҳәр қыйлы болып келеди. Бул нәрсе фразеологиянын объектин
дәл белгилеўде бираз ойланыўларды туўдырады2.
Ҳақыйқатында да, тап усы күнге шекем фразеологиялық сөз
дизбеклери деп нени таныў керек, онын сөзден
ҳәм басқа сөз
дизбеклеринен тийкарғы айырмасы неде, фразеологиялық сөз
дизбеклериниц қандай түрлери бар, оларды қалай классификациялаўға болады деген мәселе түрлише қаралып, турлише шешилип киятыр.
Биз ҳәзирги заман қарақалпақ тилиндеги фразеологиялық сөз
дизбеклернне сөзлик қатламнық өзгеше бир қатламы сыпатында
баҳа бериўде тил билиминде фразеология ҳаққында дөреген мийнетлерди басшылыққа аламыз.
Қарақалпақ тилиндеги фразеологиялық сөз дизбеклерин анықлаў ҳәм оларға сыпатлама бериў ушын биз ец алды менен сөзлердиқ бир-бири менен дизбеклесиўи туўралы айтып өтиўимиз
керек.
Сөзлер бир-бири менен лексикалық ҳәм грамматикалық байланысқа түсиў қәсийетине ийе. Мине усы байланыс тийкарында
олардыц өз-ара дизбеклесиўи пайда болады. Мысалы: алдағы
теримши, таўсылмас бахыт, бел байлаў, жец түриў, т. б.
Бунда алдағы деген сөз теримши деген сөз бенен, таўсылмас
деген сөз бахыт деген сөз бенен, бел сөзи байлаў сөзи менен,
ал жец деген түриў сөзи менен лексикалық жақтан биригип,
тилдиц нызамларына сәйкес грамматикалық байланысқа түсиўи
арқалы пүтин бир тусиникти адлатып тур. Бирақ усы сөз дизбеклерин қурап турған жеке компонентлер арасындағы грамматикалық байланыстыц сыпаты бирдей емес. Мәселен, олардыц ишинен алдағы теримши ҳәм бел байлаў деген сөз дизбеклерин алып
қарайық. Биз айтылайын деген ойдын мәнисине, сөйлеў услубына
қарай биринши сөз дизбегин арттағы теримши, алдыцғы қатардағы теримши деп өзгерте аламыз. Оныц жеке компонентлерин
айырым сөзлер менен аўмастырыў ямаса олар арасына сөзлерди
кец түрде қосыў мумкиншилигине ийемиз. Ал екинши сөз дизбеги болса бундай өзгерислерди көтермейди. Бел байлаў деген сөз
дизбегиниц жеке компонентлерин аўмастырып ямаса олар арасына басқа бир сөзлерди қалай болса солай қоса бериўге болмайды. Өйткени олар тилдиц тарийхый раўажланыўынын барысында усылай қәлиплескен- Бундай сөз дизбеклерин өзгертиўдин
дәрежеси жүдә шекленген. Халық тилинде өзицди беккем тутып
кирис деген мәниде белинди беккем байла деп те айтылады, Ол
да усылай қәлиплесип кеткен. Ал буннан басқа биротала бирин1 Е. М. Г а л к и н а-Федорук.
изд. МГУ. 1954, 148-бет.

Современный

русский язык,

2 В. Н. Т е л и я . «Что такое фразеология», М., 1966,

Лексика,

8-бет,

Ш
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ши сөз дизбеги усатып өзгертиў жағдайлары
ушыраспайды.
Қөпшилик сөз дизбеклери ҳәттеки бундай өзгеристи де талап
етпейди. Мысалы: төбе шашы тик турыў, бир қысым болыў, т. б.
Солай етип, қарақалпақ тилинде сөз дизбеклеринин еки түри
көзге түседи: олар еркин ҳәм турақлы сөз дизбеклеринен ибарат.
Жеке компонентлери айтылайын деген пикирдиқ мәнисине, услуб өзгешеликлерине қарай өзгере беретуғын сөз дизбеклерин еркин сөз дизбеклери деймиз, Мысалы: жасьи жапырақ, қалыц то>-

ғай, жақсы ислеў, т. б.

.

Ал жеке компонентлери лексикалық-грамматикалық жақтан
турақлы түрде бирлескен, өзгерислер киргизиўге болмайтуғын,
егер болса да шекленген, қәлиплескен дәрежеде ғана болатуғын
сөз дизбеклери турақлы сез дизбеклерине киреди. Мысалы: қаба-

ғын үйиў, ийнениц ушына шөп дизиў, аўзын ашпаў, тил қайтармаў,
т. б.
Мине усындай турақлы түрде

байланысқан

сөз

дизбеклери

фразеологиялық сөз дизбеклери делинеди. Оларды фразеологиялық тспламлар деп те атайды. Биз оларды ф р а з е о л о г и я л ы қ
с ө з д и з б е к л е р и деп атаўды мақул көрип отырмыз. Өйткени
бул жерде сөз турақлы сөз дизбеклери ҳаққында болып отыр.
Улыўма тил билиминде, сонық ишинде қарақалпақ тил билиминде фразеологиялық сөз дизбегин басқа сөз дизбеклеринен,
сондай-ақ сөзден ажыратыў, олар арасындағы айрықшалықларды
белгилеў-баслы мәселелердиқ бири, фразеологияны таныўдын тийкары болып есапланады.
Фразеологиялық сөз дизбегиниқ басқа сөз дизбеклеринен, мәселен, еркин сөз дизбеклеринен қалай айрылатуғынын биз жоқарыда улыўма сөз дизбеклериниқ еки түрине сыпатлама бериўде
көрдик. Солай да барлық жағдайда фразеологиялық сөз дизбегиниқ тийкарғы айырмашылығы сыпатында онық тилде, тилдиқ
ҳәзирги раўажланыў жағдайында таяр түринде ушырасатуғынын
естен шығармаў керек. Мәселен, қол тиймеў, баўыр басыў, айылын жыймаў усаған сөз дизбеклериндеги жеке компонентлерди
айтыўшы өз ойынан, өз ийкемлигинен пайдаланып, сол жеке сөз
дизбеклерине, бирлестирмейди, таяр түринде ғана пайдаланады.
Олар адам, қағаз, қэлем, ислеў, отырыў усаған айырым сөзлер
усап бир лексикалық-грамматикалық бирлик сыпатында тилдин
лексикасында өз орнына ийе. Бул сөз дизбеклери оған тиймеў,
кнопканы басыў, төсегин жыймаў усаған сөз дизбеклеринен пүткиллей басқаша, кейингилерин сөйлеўши сол сөзлер ақлататуғын
затлар, қубылыслар арасындағы қатнастық сыпатына қарай түрлише өзгерте алыў мүмкиншилигине ийе, ал дәслепкилери болса
олай емес.
.
Таяр түринде ушырасыў, таяр түринде пайдаланыў қандай сөз
дизбегине тән болса, тнлде солардық барлығы да фразеологиядық
сөз дизбеклериниқ ишинде қуралғаны мақул. Нақыл-мақалларды да сөзлик қурамнық усы қатламы ишинде бдҳалдўьщыздын
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тийкары соған байланыслы. Мына мысалларда нақыл-мақалларға итибар берип қаран,:
1. Қой, алдама мени. «Аяз бий, ҳалыцды бил, қумырысқа жолықды бил» деген сабыр етейик (А. Әлиев, Мениц Гулжамалым»).
2. Аўа, «бэле қада қайда жоқ, бассақ аяқ астында» деген ғой
■ата-баба (А. Әлиев, Сонда).
3. Самалдай жөн алды есшт барасан.,
Журттыц мыш-мыш сөзи дурыс болып шықты.
«Еме билген қозы еки саўлықты
Бирден емер» деген, бәле екенсен.
( И . Юсупов, «Актриснныц ығбалы»).

4. «Той десе қуў бас жумалайды» деген ырас екен деп ойлады
:қыз (Т. Қайыпбергенов, «Муғаллимге рахмет»),
Мысалларымыздағы аяз бий қалықды бил, қумырысқа жолықды бил, бәлеқайда қайда жоқ, бассақ аяқ астында, еме билген
қозы еки саўлықты бирден емер, той десе қуў бас жумалайды
деген сөз дизбеклери халық тилинде таяр түринде қолланылып
.киятыр. Биз мысал ретинде алып көрсеткен шығармаларымыздын
-авторлары да оларды сол түринде пайдаланған.
Қарақалпақ тилинде фразеологиялық сөз дизбеклери оғада
көп ҳәм олар күнделикли пикир алысыў тәжирийбесинде ҳәр түр.ли формаларда ушырасады. Биз жоқарыда еркин сөз дизбеклери
менен турақлы сөз дкзбеклерин бир-бири менен салыстырыў
.мақсетинде фразеологиялық сөз дизбеклериниқ гейпара түрлерин
ғана мысал ретинде алып кеттик. Булардан басқа заттық ямаса
түсиниктиқ сөз дизбеги сыпатында берилетуғын атамалары да,
сондай-ақ белгили сөзлерден ғана мысал алатуғын сөз дизбеклери де лексика-грамматикалық жақтан пүтин бир бирликти қураў менен бирге турақлы сыпатқа ийе болып келеди. Сонлықтан
оларды да фразеологиялық сөз дизбеклериниқ қатарына киргизиўге болады- Мысалы: Жердиц жасалма жолдасы, темир жол,
жаны аилыў, бас қатырыў, көзге түсиў, т. б.
'
Бундай сөз дизбеклериниқ жеке компонентлери де қәлиплеспеген муғдарда сөзлердиқ аўмасыўы, қосылыўы ҳәм тағы басқа
соған усаған өзгерислерди талап етпейди. Мәселен, айдыц жа~

салма жолдасы, жердиц қасында журетуғын жолдасы, жүреги
ашыды, басы ашыды, жүрек қатырыў, ой қатырыў деў орынсыз

болар еди. Өйткени бизге олардық тилде бар тийкарғы түрлери
ғана сыйымлы, жәмийет тәрепинен қабыл етилген сол формалары
гана олардық лексика-грамматикалық бирлигин сақлай алады.
Фразеологиялық сөз дизбеклери өзине тән айырықша белгилерге ийе. Олар, жуўмақлап айтқанда, төмендегилерден ибарат:
1.
Фразеологиялық сөз дизбеклери тилимизде жеке лексика
лық бирликлер сыпатында таяр түринде қәлиплесип кеткен сөз
дизбеклеринен есапланады: ийне менен қудық қазыў, танаўы тар-
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тылыў, жүйкеси қурып, айға шабыў, жақсынық
жаманнық уяты болмас, т. б.

жаты

болмас„

Ҳәр бир жазыўшы я сөйлеўши адам тилден пайдаланыў уқыплылығына қарай бул сөз дизбеклерин улыўма халық тәрепинен.
қәлиплестирилген түринде ғана қоллана алады, сөзлерди еркин.
байланыстырғандай етип өзинше өзгеше бир сөз дизбегин дөретип пайдаланыўы мүмкин емес, өйткени бул нәрсе фразеологиялық сөз дизбеклеринин улыўма тәбиятына қайшы келеди, олардық бузылыўына, ҳәттеки мәниссизлигине де алып
келиўп
мүмкин.
2.
Фразеологиялық сөз дизбеклери мәнилик жақтан образльг
сыпатқа ийе болып келеди. Бул олардын басым көпшилигине тәи.
Мысаллар:
1. Бул ретте дәслепкидей оншелли узақлағанымыз жоқ, ҳеш
кимнен сескенип тартынбай-ақ жақын жерде журтқа көз болып
турып әнгиме-дүкән
қурдық (Ө. Хожаниязов,
«Жалынлы:
жыллар»),
2. Той-тамаша десе қуў бас жумалап, тойда туяқ қалмал
барыўға ынтығатуғын қарақалпақлардыц озалдан киятырғага
әдебияты (Сонда).
3. Бурын ақшамға қарай өли төсекке кирип жаны тыныш табатуғын келиншек тун уйқысын төрт бөлип, бесик таянып көзп.
илинбейди, ал күндиз уйқылап дем алыўға баяғы ҳүким, ҳүким.
(Т. Қайыпбергенов, «Қарақалпақ қызы»),
Бул мысаллардағы көз болып фразеологиялық сөз дизбегин

көринип, қуў бас жумалап дегенди ҳәмме, тайда туяқ қалмай дегенди ҳеш ким қалмастан, вли төсекке кирип деген сөз дизбеги
жатып, түн уйқысын төрт бөлшг дегенди қайта-қайта оянып көзи
илинбейди. деген фразеологнялық сөз дизбегин уйықламайды де-

ген мәнилес сөзлер менен салыстырсақ, олардағы образлылық
оғада айқын сезиледи.
Фразеологиялық сөз дизбеклеринин тәсирлнги де мине усыған
байланыслы.
3.
Фразеологиялық сөз дизбегин қурайтуғын жеке компонентлёр өзлериниқ қәлиплескен турақлы орнына ийе болып келеди..
Мысалы: Усы баланьщ ақыл-ҳуўшына қуўанып, қолымнан келгенинше пешимди жаўып жүрмен (Т. Қайыпбергенов, «Қарақалпақ қызы»), Бул мысалдағы пешимди жаўып жүрмен деген сөз;
дизбегиндеги жеке компонентлердин орнын аўмастырыўға я басқа.
сөзлер менен қалай болса солай өзгерте бериўге болмайды. Ж үрмен, деген көмекши фейил менен аўмастырып, пешимди жаўып
киятырман, пешимди жаўып отырман деўге болады. Өйткени бундай өзгерислердид өзи де жәмийетлик қолланыўда белгили нормэ
болып есапланады. Ал гейде фразеологиялық сөз дизбеклери
арасына сөз қосылып та айтылады. Бирақ ол белгили сөзлерден
ғана ибарат. Мысалы:—Мени ағайин-туўған дейтуғын болсан,.
менин менен бирге жүресед, бул жерде сенин тамы-тасын қалыга
баратырған жоқ, ағайин емессеқ, керегин, жоқ дейтуғын болсац„
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а л а ж и п т и б и р о т а л а к е с е с е н , —Палым. Бунда ала жипти
лесесеқ деген сөз дизбегинин, арасына биротала деген сөз кирген.
4. Фразеологиялық сөз дизбеклерин қурайтуғын жеке компояентлер көбинесе жыйналып барып, бир синтаксислик хызмет
атқарады. Мысалы Мен көз қулақ болайын деп, Жәмийлә аўырлықты өзи алғысы келеди (К. Султанов, «Ақдәрья»),
Бул жерде көз-қулақ болайын деген сөз дизбегиндеги айырым сөзлер өз-алдына бир синтаксислик
хызмет атқарып турған жоқ, ал барлығы жыйналып барып гәптиц баянлаўышы болып отыр. •
' .
5. Фразеологиялық сөз дизбегин бөлеклерге бөлиўге болмай.ды. Мысалы: Мен онық изине көз тасласам, нәллериниқ изи апанық екен, еки жылдық ишинде түсип қалмапты (М. Шолохов,
«Ашылған тық»), Бул мысалда көз тасласам деген фразеологиялық сөз дизбеги бар. Егер оны бөлип тасласақ, онда пүтин мәни
бирлиги биротала бузылады.
6. Фразеологиялық сөз дизбеклерин басқа тилге сөзбе сөэ
аўдарыўға болмайды. Өйткени сөзбе-сөз аўдарыў да жеке компонентлери жыйналып барып, пайда еткен пүтин мәниниқ бузылыўына алып келеди. Мысалы: Сонық есесине сизлер де мени
жақсы көресиз, «Есемурат дуқтыр» деп мени қоярға жер таппайсыз (Н. Борекешов, «Өмир сақшысы»),
Бул мысалдағы қоярға жер таппайсыз деген дизбегин сезбесөз орыс тилине аўдарғанда не найдете места куда подставить
болып щығады, Бирақ гәпте ол бундай мәни берип турған жоқ,
■ол :қүрметлейсиз, қәдирлейсиз деген мәни ақлатып тур- Ал «жоқ
еен емес, ол сениқ көзиқе шөп салып отыр (Ө. Айжанов, «Намыс») деген гәпте көзиқе шөп салып отыр деген сөз дизбегин
орыс тилине сөзбе-сөз аўдарғанда он в твой глаз траву вставил
болып, мәниссизлик келип шығады. Сонлықтан бундай сөзлерди
сөзбе-сөз емес, ал мәниси жағынан аўдарыў талап етиледи.
•
Заттық ямаса түсиниктиқ атамасы хызметиндеги фразеологиялық сөз дизбеклери бундай белгиге ийе емес. Мысалы: темир
жол-железная дорога, мийнет ҳақы-оплаты труда, т. б.
Фразеологиялық сөз дизбеклериниқ баслы белгилери сыпатында мине усы жоқарыда көрсетилген айырықшалықларын белтилеп өтиўге болады.
Лексикалық-грамматикалық жақтан фразеологиялық сөз дизбеклериниқ ажыралмаслығы, пүтинлиги, турақлылығы, көбинесе
бир лексикалық бирлик сыпатында қолланылыўы оларды жеке
сөзлер хызметинде белгили бир сөз шақабына қатнаслы жобада
■қараўға да мүмкиншилик береди. Мәселен, көз бенен цастьщ
арасында деген сөз дизбеги төрт компоненттен турады (көз, бенен, қастық, арасында). Олардық ҳәр бири дара-дара қолланылғанда, әлбетте, контекст ишинде де, оннан тысқары да анаў я
мынаў сөз шақабына тийисли болып келеди. Ал бул жерде олар
«злериниқ жеке мәнилеринде емес, жыйналып барып пүтин бир
'мәнини адлатыў ушын хызмет етип тур. Сонлықтан да көз бе133
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нен қастыц арасында деген сез дизбеги бир-бирлик сыпатында
баҳаланады, мәниси жағынан демде, тез дегенди ақлатады. Бул
нәрсе ондағы компонентлерднн, ҳәр түрли сөз шақапларынан
турыўына қарамастан, пүтин бир дизбек түринде рәўишлик сынар болыўына себепши болып отыр.
Фразеологиялық сөз дизбеклеринин. анаў я мынаў сынар болып келиў жағдайы олардьщ мәниси ҳәм қурылысы жағынаш
пүтик бир гәпке тен емес түрлерине ғана тән. Мзселен, тилимизде нақыл-мақаллар түринде ушырасатуғын фразеологиялық сөз
дизбеклери контекстте қолланылыўыныд жағдайына байланысльг
пүтин бир мәнини адлатқаны менен, гәпке тен болып келеди,.
олардьщ жеке компонентлеринид байланысынан туўған ажыралмас пүтин мәни гәплик мәнини дөретип турадыМысалы:
1. Не ексен, соны орарсац (Нақыл).
2. Аталастыц аты озғанша, аўылластыц тайы озсын (Нақыл)..
3. Билеги күшли бирди жығады, билими күшли мыцды жығады (Нақыл).
Бул мысаллардағы турақлы сөз дизбеклери қурылысы жағынан да, мәнилик жақтан да гәплик сыпатқа ийе, сонлықтан бундай жағдайда оларды анаў я мынаў сөз шақабына тийисли сынар деп қараў мүмкин емес.
Нақыл-мақаллар түриндеги фразеологиялық сөз дизбеклери:
де барлық ўақытта гәпке тен болып келе бермейди.
Олар да.
контекстте қолланылыўына, формалық өзгериске түсиўине сәйкес мәнилик жақтан белгили бир сөз шақабыныц сыцары хызметин атқарыўы мүмкин. Мәселен. «Жақсынық жаты, жаманньщ.
уяты болмайтуғынын билесеқ, айып көрме, ески таныслардай еркинлик етип атырман, иним» деген гәпти алып қарайық.
Бундағы жақсынық жаты, жаманнық уяты болмайтуғынын
деген сөз дизбеги халық тилинде жақсынық жаты болмайды,,
жаманныц уяты болмайды деген түринде қәлиплескен. Усы түринде ол пүтин еки жай гәпке тец. Ал мысалымызда бул сөз дизбегнниц формалық өзгериске түсиўи ҳәм қолланылыў жағдайына,
байланыслы («жақсыныц жаты, жаманныц уяты бодмайтуғынын») мәнилик жақтан атлықтыц сыцар болып тур^анын көремиз.
Демек қурылысы ҳәм мәниси жағынан гәпке тец деп қаралыўы мүмкин болған фразеологиялық сөз дизбеклериниц өзлери дв'
контекстте қолланылыўыныц жағдайына қарай белгили бир сөз
шақабыныц сыцары хызметин атқарыўы итимал екен.
Фразеологиялық сөз дизбеклериниц анаў я мынаў сөз шақабына қатнасын анықлаўда биз олардыц дәслепки формасын, сол
формаларда қолланылыўын көзде тутамыз. Мине усы есаптан
қарақалпақ тилинде фразеологиялық сөз дизбеклериниц ец ,баслы мынадай топарларын байқаўға болады:
1. Фейил мәнили фразеологиялық сөз дизбеклери; бас қатырыў, иши жаныў, көзге илмеў, үскини қуйылыў, ийнениц ушына
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шөп дизиў, бел байлаў, баўыр басыў, қой аўзынан шөп алмаў,
мурнын балта шаппаў, түйениқ үстинен ийт қабыў, т. б.
2. Субстантивлик фразеологиялық сөз дизбеклери: жердин
жасалма жолдасы, темир жол, мийнет ҳақы, мийнет күн, көз
қыйығы, аўыз бастырық, аўыз бирлик, т. б.
3. Адьективлик фразгологиялық сөз дизбеклери: ашық жүзли,
қуў сүйек, қара бет, жүреги жоқ, тилге бай, көкиреги кеқ, қолы
қанлы, етек жеци кец, оц қолы ойылған, аўызға үрип салғандай,
ғаз мойын, жети қырлы, т. б.
4. Рәўишлик фразеологиялық сөз дизбеклери: көз бенен қастыц арасында ҳәп заматта, бир аўыздан, ат үсти, көз астынан,
көзди ашып жумғанша, еки жолдыц ортасында, т. б.
Тилимизде фразеологиялық сөз дизбеклериниц сөз шақапларыныц мәнилик сыцары болып келиўи тараўында буннан басқа
да топарды көриўге болады. Мәселен, дәнекер мәнисиндеги, модальлик мәнидеги ҳәм т. б. Деген менен қарақалпақ тилиндеги
ец баслы ҳәм еқ жийи түрлери усы жоқарыда айырықша белгилеп өтилген топарлардан ибарат.
Фразеологиялық сөз дизбегиниц анаў я мынаў сөз шақабына тийисли сөзге мәнилик жақтан сыцар болып келиўи оныц
гәп ишинде сол сөзге сәйкес синтаксислик хызмет атқара алыўын
ҳәм лексикалық жақтан бир синонимлик қатарға кириўин тәмийин етеди.
Мысалы:
1. Ҳәмме маған қарап қулағын түре қалды (Ә. Әлиев, «Меник
Гүлжамалым»).
2. Соныц кейнинше-ақ молланыц үскини қуйылды (Қарақалпақ халық ертеклеринен).
Биринши гәптеги қулағын түре қалды деген фразеологиялық
сөз дизбеги де, екинши гәптеги үскини қуйылды деген фразеологиялық сөз дизбеги де мысалларымызда баянлаўышлық хызметти атқарып тур ҳәм мәнилик жақтан бириншиси тыцлады, екиншиси үндемеди деген жеке еөзлер менен синонимлик сыцарларды қурайды.
Фразеологиялық сөз дизбеклери жеке сөзлер менен ғана мәнилик жақтан синонимлерди қурап қоймайды, олардыц гейпаралары өз-ара мәнилик жақтан жақын келип, бир-бириниц синонимлик сыцары бола алады.
Мысалы;
аўзы менен қус салыў-тил менен орақ орыў
салысы суўға кетиў-ийни түсиў
көзге-түсиў-көз болыў
жүрек шайды болыў-жүреги даўамаў
жүрегинин түги бар-жүрек жутқан, т. б.
Қандай жагдайда да жеке сөзлерден туратугын синонимлик
сыцарлар усап фразеологиялық сөз дизбеклеринен қуралган синонимлик қатарлар ишинде де мәнилик айрықшалықлардыц болыўы нызамлы нәрсе. Олардыц айырым сыцарларын екиншилери
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менен салыстырғанда бундай мәнилик нәзик өзгешеликлер айқын
сезклип турады. Мәселен, аўзы менен қус салыў деген сөз дизбеги
тил менен орақ орыў деген сөз дизбегине қанша мәнилес келгени
менен, олардьщ ҳәр биринде өзине тән өзгеше бояў бар. Олардыц
тилдиц сөзлик қурамында жедел лексикалық бирликлер сыпатында өмир сүриўи де мине усыған байланыслы.
' Фразеологиялық сөз дизбеклериниц пайда болыўындағы гейпара жағдайлар да дыққатқа миясар- Мәселен, олардын, жеке
компонентлериниц дөреўи ҳәм олардыц пүтин бир сөз дизбегине
жәмлесиўиндеги айырықшалықларды алып қарайық. Бул нәрсе
қазақ лексикологлары тәрепинен жүдә орынлы түрде дурыс белгиленген. Арнаўлы билим беретуғын жоқарғы ҳәм орта оқыў
орыиларына арналған қазақ тили сабақлығында авторлар фразеологиялық сөз дизбеклеринин компонентлери объектив турмыстьщ ҳәр қандай қубылыслары менен тиккелей байланыслы түрде
дөрейтуғынлығын, фразеологиялық сөз дизбеклерине дус келген
сөзлердин алына бермейтуғынын, қазақ тилинде адамнын дене
мүшелерине, ҳайўанларға, т. б. байланыслы атамалар дөгерегинде дөреген турақлы сөз дизбеклериниц әдеўир муғдарда ушырасатуғынын көрсетеди, мысаллар келтиреди.1
Бул иәрсе қарақалпақ тилине де толығы менен тән екенин
байқаймыз. Қарақалпақ тилинде де фразеологиялық сөз дизбеклеринин көпшилик топары адамзат турмысында белгили бир әҳмийетке ийе болып келген ен жақын затлар менен қубылыслар
дөгерегинде пайда болғанын көремйз. Мине, усы ец жақын затлар менен қубылыслардыц атамалары, қазақ тилиндегидей-ақ,
қарақалпақ тилинде де көбинесе фразеологиялық сөз дизбеклериндеги тирек сөз хызметин атқарып келеди. Тилимизде адамныц
д е н е . мүшелериниц атамаларына байланыслы бир неше турақлы
сөз дизбеклери ушырасады. (Мәселен, көзге байланыслы: көзге
илмеў, көз салыў, көзине шөп салыў, көзинен асылыў, көз жетиў,
көз ушында, көз болыў, көз таслаў, көзине қысыў, көз қысыў,
көзге түртиў, көзге түртсе көргисиз, т. б. Тил сөзине байланыслы: тили узын, тилге келиў, тил алыў, тилин тартыў, тил тийгизиў,
тил жеткериў, тил бириктириў, тилин созыў, тил менен орақорыў,
тили гүрмелиў, т. б. Аўыз сөзине байланыслы аўзын созыў,
аўызға илиниў, аўызға түсиў, аўыз ашыў, аўзы писиў, аўыз жаласыў, аўыз бастырық, аўзы бос, аўзы қулағына жеткенше, аўзынан қара ийт кирип, ала ийт шығыў, аўзына қум қуйылыў, аўзын жабыў, аўызға алыў, аўзынан түскендей, аўзынан тозыў, т. б.
Жүрек сөзине байланыслы: жүрек жутыныў, жүреги даўамаў,
жүреги жарылыў, жүреги шайылыў, жүрек шайды болыў, жүрек
сазыў, жүрек жалғаў, жүрегиниц түги бар, жүреги айныў, жүреги қабынан шығыў, жүреги айрылыў, т. б.
1 Г. К е қ е с б а е в . Г. М у с а б а е в .
фонетика, Алматы, 1962, 211-215-бетлер.

Қазиргн
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қазақ ти-ц,
'

Лексқка,

Аяқ сөзине байланыслы: аяқты анлап басыў, аяққа басыўы,
аяғы жерге тиймеў, аяғын қолына алыў, аяқтан тартыў, көрпеге
қарап аяқ созыў, аяқтан аяқ қалмаў, аяқ-қолын баўырына алыў,
т. б.
Булардан басқа қол, бас, бет, мурын, қулақ, екпе, киндик,
усаған сөзлер тирек болып келетуғын фразеологиялық сөз дизбеклери жүдә жийи қолланылып киятыр.
Сондай-ақ фразеологиялық сөз дизбеклериндеги астарлы, образлы, өткир мәнилерди пайда етиў ушын халық өзине жақыннан
таныс ийт, туйе, ц.ой, ат, ешек ҳәм тағы басқалар усаған ҳайўанларға байланыслы, олардын айырым қәсийетлерин еске ала отырып, турақлы сөз дизбеклерин дөреткен. Мысалы: ийт жанлы, ийт

өлген жер, ийт өлими, ийттен бир сүйек карыз, түйеден постык
тастағандай, түйе үстинен ийт қабыў, түйениқ қуйрығы жерге
жеткенде, қой аўзынан шөп алмаў, қойдай жуўас, ат үсти, ат
салыў, ешекке терис мингизиў, ешектей бәсиў, т. б.
Қарақалпақ тилинде булардан басқа да бир неше сөзлер дөгерегинде жасалған турақлы сөз дизбеклери бар.
Тил халықтын турмысы менен тиккелей байланыслы ҳәм бир
неше тарийхый дәўирлердиц жемиси болғанлықтан, көпшилик
фразеологиялық сөз дизбеклеринде қарақалпақ халқынын өткендеги турмысы, дәстүри, әдет-үрпи жүдә анық көринип турады.
Мәселен, тилимизде дизе бүгиў, шашбаў көтериў усаған сөз дизбеклери бар. Бурын ҳуқықлық шеклениўшиликтин үстемшилик.
еткен дәўиринде ҳәр қандай езилиўши адамнын үстемлик сүриўшилер алдында дизе бүгип, бас ийип қайылшылық билдиргенлиги
белгили. «Дизе бүгиў» деген фразеологиялық сөз дизбеги мине
сол заманда пайда болған ҳәм сол ески дәўирдин гүўасы., Ал,
«шашбаў көтериў» болса халық турмысында шашбаўдын пайдаланылған дәўиринде дөреген, ҳәзир ол биреўге ерип жүриў деген
мәнини анлатыў менен бирге қарақалпақлардыц ески дәстүрлеринен дерек береди.

Семантикалық биригиўшилиги бойынша фразеологиялық сөз
дизбеклеринин түрлери
Фразеологиялық сөз дизбеклери анлататуғын мәнилери, қурамындағы жеке компонентлериниц сол пүтин мәниге қатнасы,байланысы бойынша ҳәр түрли болып келеди. Мине усы жағдайды
есапқа ала отырып, оларды айы,оым топарларға ажыратыў фразеологиялық сөз дизбеклерин теренирек үйрениў ушын оғада үлкен әҳмийетке ийе. Мына мысаллардағы фразеологиялық сөз
дизбеклери ацлататуғын пүтин мәниге, олардыц қурамындағы
жеке компонентлердиц улыўма мәниге қатнасына нәзер аўдарып
қарац:
1)
Желкемниц шуқыры көрсин, қой аўзынан шөп алмаў, мурнын
балта шаппаў, көзге шөп салмаў, асығы алшы, көз бенен қастыц
арасында, т. б.
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2) Көзин жойылтыў, басын қасыў, аўзын ашыў, мойнына қу*
рық салыў, тили байланыў, т. б.
3) Мийзан тақыр, бетине айтыў, бетине келмеў, жүреги даўамаў, мий айландырыў, көзге түсиў, телегей тециз, асқар таў, т. б.
4) Ийтке ийт өлими, адам-тилинен, мал-шақынан, шымшықтан
қорыққан тары екпейди, т. б.
■
Бул мысалларда фразеологиялық сөз дизбеклери төрт топарға
бөлинип берилип отыр. Олардын бир топарындағы сөз дизбеклерин екинши топардағысы менен салыстырып қарағанда лексикалық-грамматикалық жақтан үлкен айырмашылыққа ийе екенлигин көремиз. Мәселен, биринши топардағы желкемнин, шуқыры
көрсин дегек фразеологиялық сөз дизбеги турмайман, кетип қа~
ламан дегенди анлатады. Бул мәнинин жеке компонентлер анлататуғын мәнилер менен хеш қандай байланысы жоқ. Желке, шу~
қыр, көриў деген сөзлер бир дизбекке грамматикалық жақтан
жүдә беккем байланысқан. Екинши топардағы көзин жойылтыў
деген сөз дизбеги жоқ қылыў деген мәнини анлатады. Ол көз ҳәм
жойылтыў деген сөзлердин биригиўинен пайда болған. Үшинши
топардағы мий айланды деген фразеологиялық сөз дизбеги болсэ
биринши ҳәм екинши топардағы дизбеклерге қарағанда компонентлеринин жеке мәнилериниц айқынлығы, солай да орны турақлылығы менен айырылады.
Ал төртинши топардағы ийтке ийт өлими деген дизбекте сөзлер дизбеклесип барып, астарлы пүтин бир мәнини ацлатыў менен қатар, басқа топарлардағыдай-ақ, көп заманлардан, бери қәлиплескен турақлылық пенен сыпатланып тур.
Мине усыған байланыслы улыўма фразеологиялық сөз дизбеклерин фразеологиялық өтлесиўлер, фразеологиялық бирликлер, фразеологияльщ дизбеклер, фразеологияльщ сөзлер деп төрт
топарға бөлиўге болады.
Х.Фразеологияльщ өтлесиўлер—бул фразеологнялық сөз дизбеклеринин ишиндеги айрықша бир топарын қурайды. Олар ҳеш'
қандай бөлеклерге бөлиўге болмайтуғын, қурамындағы комионентлери өзинин тийкарғы лексикалық мәнисин дерлик жойылтып
жиберген сөз дизбеклери. Сонлықтан да фразеологиялық сөз дизбеги ацлататуғын мәни жеке компонентлеринин мәнисине ҳеш
қандай қатнас жасамайды, олардын жеке мәнилеринен ҳеш қандай ғәрезли емес. Ал, керисинше, фразеологиялық өтлесиўлер
екинши бир өткир ҳәм пүткиллей аўысып кеткен путин мәниге
ийе.. Фразеологиялық өтлесиўлерге мынадай сөз дизбеклерин
жатқарыўға болады: түйе үстинен ийт қабыў, көз бенен қастық

арасында, ийт өлген жер, таяғын ийт ғайзаған, ала жипти кесш
сиў, қабырғаға кеқесиў, аўзынан-ақ ийт кирип, қара ийт шығыў
мурнын балта шаппаў, көзге шөп салыў, мурны қыйсаймаў, белине тебиў, аўзы менен қус салыў, тил менен орақ орыў, жүрек
жутыў, мурнынац суў кетиў, басын тасқа урыў, еки көзи төрт болыў, салысы суўға кетиў, темирден түйин түйиў, тулыпқа мөқиреў, т. б.
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Булардын, қайсысын алып қарасан да, бөлеклерге
бөлиўге
болмайтуғын лексикалық пүтин бир бирлик екенлигин, ал ан а ў »
мынаў фразеологиялық өтлесиў анлататуғын мәни онын қурамындағы элементлерден туўмайтуғынлығын көриўге болады. Сонлықтан да академик В. В. Виноградов ажыралмаслық,
пүтин
мәнинин ҳеш қандай ондағы компонентлерден келип туўмаўы.
фразеологиялық өтлесиўлердин тийкарғы белгилери болатуғынлығын көрсетеди.1
Буны дәл дәлиллеў ушын мурнын балта игаппаў деген фразеологиялыц өтлесиўди алып қарайық. Бул сөз дизбеги мурын,.
балта, шаппаў деген үш сөзден қуралған. Сырттан қарасан, бунда
бир-бири менен ҳеш қандай мәнилик бирликке уйымласпайтуғын
сөзлер көзге түседи (мурын балта). Сөз дизбегиндеги мәнинин я:
мурын менен болып, я балта менен болып, я шаппаў менен болып ҳеш қандай жақынлығы, қатнасы жоқ. Керисинше, бул фразеологиялық өтлесиў олардан алыс, басқа бир мәнини жеткиликли дегенди билдирип тур. Усындай екинши мәни анлататуғынынан:
хабары жоқ, екинши тилдеги бундай сөз дизбеги менен таныс
емес адам мурнын балта шаппайды деген гәпти еситкенде бундай:
да гәп бола ма екен, мурнын балта шаппаўы қалай? деп танланыўы сөзсиз. Фразеологиялық өтлесиўлердин
семантикалық
ажыралмаслығы, ондағы пүтин мәнинин жеке компонентлерден
келип туўмаўы мине усындай сыпатқа ийе.
Фразеологиялық өтлесиўлерде семантикалық ажыралмаслық.
олардын жеке компонентлери арасындағы грамматикалық жақтан турақлылықты пайда етеди. Мәселен, түбине дуз егиў деген
сөз дизбеги үш сөзден турады, олардьщ ҳәр қайсысы өз орнына
ийе, ҳәр қандай орын аўмасыўы пүтин мәнинин бузылыўына әкелип соғатуғыны даўсыз. Сонын менен бирге бул фразеологиялық
өтлесиўде түп деген сөз тартымнын үшинши бетинде, бирлик
санда, барыс сеплиги формасында тур, дуз жасырын табыс сеплеўи формасында, егиў деген сөз гәптеги сөзлердин грамматикалық байланысынын талабына қарай қәлеген санда, бетте, мейилде, мәҳәлде қолланыла бериўи мүмкин. Усылай қолланылыў белгили норма ретинде қабыл етилген. Түп деген сөздин морфологиялық формасын өзгертип түпке дуз егиў ямаса түплерине дуз:
егиў деў әдебий тилдин талабына жуўап бермейди. Сондай-ақ
бул сөз дизбегинин қурамына семантикалық бирликти бузыўға
алып келетуғын екинши бир сөзди де қосыўға болмайды. Биротала, әбден, пүткиллей деген сөзлерди қосып, түбине биротала(дым, пүткиллей) дуз егиў деп өзгертиўге болады. Бул ондағьг
семантикалық бирликке ҳеш қандай зыян келтирмейди. Сонлықтан бундай шекленген өзгерислер улыўма көпшилик тәрепинен
қабыл етилип, әдебий тилдин нормасы ретинде қәлиплесип кеткен. Ал кез бенен цастыц арасы, цан жутыў, ийт өлген жер, жү1 Қарацыз; I. В. В. Виноградов. Русский язык, Учпедгиз. М., 1947, 23-бет.
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рек жутыў, аза бойы тикке турыў, түйениц қуйырығы жерге жа'
тиў усаған фразеологиялық өтлесиўлер ҳәттеки ондай өзгерислерди де қабыл етпейди. Фразеологиялық сөз дизбегинин. гәптеги басқа сөзлер менен грамматикалық байланысына қарай
ақырғы компонентлери ғана анаў я мынаў формаға . өзгериўи
мүмкин.
Фразеологиялық сөз дизбеклери көбинесе бир сөз орнында
жумсалатуғын болғанлықтан, көпшилиги қарақалпақ
тилинде
өзиниқ синонимине де ийе бола алады. Мысалы: ийт өлген жер-

алыс, узақ; ала жипти кесиў-қатнаспаў, мурнынан суў кетиў-албырақлаў, басқы табыў, таяғын ийт ғайзаў-босқа жүриў, т. б.
Фразеологиялық өтлесиўлер кепшилик жағдайда гәп ишинде
бир синтаксислик ағзанық хызметин атқарады. Бул нәрсе олар,дық бир сөз орнынан жумсалыўы менен байланыслы. Мысалы:
1. Ақыллы адам сөзлер ертпес изине,
Шөп салмас ярыньвд ҳәргиз көзине.
(Бердак, <гХалық ушын»).
2.

Ат үсти қараў жақсы емес.

Биринши гәпте шөп салмас деген фразеологиялық өтлесиў
■баянлаўышлық хызметти атқарып тур, ал екинши гәптеги ат үсти
қараў деген сөз дизбеги болса гәптин баслаўышы, хызметинде,
Гейде олар тамамланған бир ойды билдиретуғын айырым гәп
те болып келеди. Мысалы: Еки көзи төрт болды. Бунда фразеологиялық өтлесиў жеке бир гәп хызметинде де қолланылып тур.
Фразеологиялық өтлесиўлер мәнилик жақтан өткирликке, образлылыққа ийе болады. Сонлықтан көркем сөз шеберлери образлы көркем сүўретлеўде олардан жини пайдаланады
2.
Фразеологиялық бирликлер — бир фразеологиялық өтлесиў
лерге қарағанда бираз жумсарған сөз дизбеклери. Егер фразеологиялық өтлесиўди қурайтуғын компонентлердин мәнилери пүтин сөз дизбеги ацлататуғын мәниден биротала алыс, қеш қандай
жақынласпайтуғын болса, фразеологиялық бирликлерде айырым
компонентлер улыўма пүтин мәниге жақын келеди.
Олардыц
жеке мәнилери жыйналып барып, сөз дизбегинин астарлы түрдеги пүтин екинши мәнисин қурайды. Мәселен, жағынын етин жеў,
пышақ арқасы деген сөз дизбеклерин алып қарайық. Жағынық
.етин жеў-азыў, арықлаў деген мәнини билдиреди. Ал адам азғанда еттен түсип, жағы әдеўир қуўысыятуғынлығы белгили. Усы.ған байланыслы тилимизде жағынын етин жеў деген сөз дизбеги
пайда болған. Онық ҳәр бир компоненти азыў деген улыўма мә•нини жасаўға тиккелей себепши болып тур. Пышақ арқасы деген сөз дизбеги азырақ деген мәнини ацлатады. Арқасы деген —
қыры, яғный пышақтық қыры мәнисинде. Бизге пьииақтиқ қырынық жиқишке болатуғынлығы белгили. Усыған байланыслы пышақ арқасы деген сөз дизбеги дөреген. Онын жеке компонентле14Ы
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ринин, мәнилери азырақ деген пүтин мәнини пайда етиўге жәрдем
етип тур. Жағыньщ етин жеў, пышақ грцасы деген сөз дизбеклери де, фразеологиялық өтлесиўлердей-ақ, жеке компонентлердиқ семантикалық жақтан ажыралмаслығы ҳәм турақлылығьг
менен сыпатланады. Олардьщ ҳәр қайсысынлағы жеке сөзлердк
бир-биринен бөлип таслаўға болмайды. Сондай-ақ басқа сөзлер
менен аўмастырыў да сыйымсыз. Мәселен, жағыньщ етин жеген
деген сөзди екинши сөз бенен аўмастырып, еки бетиниқ етин жеген ямаса екинши сөз дизбегиндеги пышақ деген сөзди екинши
сөз бенен аўмастырып, алмас арқасы деп айтыў орынсыз. Бундай
өзгерислер түсиниксизликке алып келеди, пүтин мәниге кесирин
тийгизеди.
Солай етип, бөлеклеўге болмайтуғын, семантикалық жақтан
тутас, қурамындағы компонентлердин жеке мәнилери жьщналып
барып пүтин бир екинши мәнини пайда ететугын сөз дизбеклери
қарақалпақ тилинде фразеологиялық бирликлер деп аталады.
Қарақалпақ тилинде фразеологиялық бирликлер жийи ушырасады. Оларга мына төмендегилерди жатқарыўға болады: өкше

көтериў, қаны шығыў, қулақ түриў, көзди ашып жумғанша, аяғы
жерге тиймеў, жанын келиге қамаў, қызыл қанат болыў, аўзына
қум қуйылыў, көз жумыў, т. б.
Фразеологиялық бирликлер образлылық, экспрессивлик сыпатқа ийе болып келеди. Бул нәрсе ондағ.ы жеке компонентлердин.
астарлы мәниде қолланыўында ҳәм соннан пайда болған пүтин
мәнинин өткирлигинде көринеди. Мәселен, мурын көтериў менен
менменсиў деген сөздин мәнилери дерлик бирдей. Бирақ алдыцғы
сөз дизбеги түриндеги мәни кейинги жеке сөз түриндеги мәнисине қарағанда күшлирек ҳәм өткирирек. Өйткени мурын ҳәм көтериў деген сөзлер астарлы мәниде қолланылған. Сөйлеўшиге де,
тықлаўшыға да бундай сөз дизбегиндеги мәнилик өткирлик жүдә
айқын сезилип турады.
Фразеологиялық сөз дизбеклери көбинесе өзлеринин синонимлерине ийе болып келеди. Бирақ синонимлик сьщарлар, жоқарыда салыстырып өтилгендей-ақ, оған қарағанда мәнилик өткирлик
жақтан бираз әпиўайы сыпатта болады. Мысалы: өкше көтериў-

кетиў, қаны қашыў-ҳэлсизлениў, қулақ түриў-тыцлаў,
қоярға жер таппаў-шыдамсызланыў, қыйналыў, т. б.

жанын

Усыларға байланыслы көпшилик илимпазлар’ фразеологиялық бирликлерге тән тийкарғы төрт белгини атап
көрсетеди..
Олар мыналардан ибарат:
1) астарлы, образлы мәни;
2) экспрессивлик өткирлик;
(
3) жеке компонейтлеринин турақлылығы;
’ 4) синонимлер сәйкеслиги.1
1 Е. М. Г а л к и н а - Ф е д о р у к . Современный русский язык,
лекснка,
Издательство МГУ: 154-бет 153 К Аханов Тил билимине кирйспе Алматы'
1962. 106-бет.
.
.
.
.
.
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Ҳәзирги заман қарақалпақ тилиндеги фразеологиялық бирликлер де мине усы тийкарғы белгилер менен сыпатланады.
Фразеологиялық бирликлерди қураўшы айырым компонент.лер фразеологиялық өтлесиўлердин, же'ке элементлери усап гәп
ишинде дара синтаксислик хызмет атқара алмайды. Олар жыйналып барып, бир пүтин мәни ақлататуғын болғанлықтан, я гәптиц бир ағзасы, ,я пүтин бир гәп хызметинде жумсалыўы мүмкин. Мысалы:
,
1. Ол кезди ашып жумғанша китапты үйден алып шықты.
2. Бизлерге басып кирген
басқыншылардьщ күлин
көкке
ушырды.
,
3. Қысқа жип гүрмеўге келмейди.
Биринши гәпте көзди ашып жумғанша деген сөз дизбеги гәптиц пысықлаўышы болса, екинши гәпте күлин көкке
ушырды
деген фразеологиялық бирлик жоқ етти деген мәниде қолланылып, гәптин баянлаўышы хызметин атқарып тур. Ал қысқа жип
гүрмеўге келмейди деген сөз дизбеги пүтин бир гәп.
Фразеологиялық бирликлер әдебий шығармаларда жийи қолланылады, өйткени сәз образлылығы бул көркем сүўретлеўдид
тийкарғы дереклериниқ бири. Буған қарақалиақ әдебияты шығармаларынан мысаллар келтирип өтейик:
1. Сондағы, шырағым,
Күтә здр болдық сизлерге,
Сонлықтан да Суртайша,
Саркоптьщ халқын бассынып.
Қара жақты жүзлерге.

(«Қырьщ қыз» дэстанынан).

2. Усы есиме түсип: «Бизлер не'ге аўзымыз ашылып, урылар,ды алдын ала ацғарып баслыққа билдирмедик, а? Енди меники
не турыс»:—дедим де жуўырып складқа кеттим (Т. Қайыпбергенов, «Муғаллимге рахмет»),3
3. Өкшецди көтер деп қысқы тоқсанға,
Енди нәўбет бер деп еркин бостанға,
Нур шашаман деген жәқэн, аспанға.
Қулаққа келип тур үни бәҳәрдиқ.

(А. Дабылов. «Бәқәр»)

Бул мысаллардағы қара жақты жүзлерге, аўзымыз ашылып,
өкшецди көтер деген сөз дизбеклери фразеологиялық бирликлерден ибарат. Олардыд қурамындағы компонентлериниц жеке мәнилери аўысып қолланғанлықтан, күшли образлылықты пайда
етип отыр. Фразеологиялық бирликлер ацлатып отырған астарлы
мәни шығарманыц бойына орынлы орнығып, пикирдиц
өткир
түрде көркемлик пенен сүўретлениўин тәмийин етиўге себепши
болып тур.
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Солай етип, фразеологияльщ бирликлер образлылыққа, экспрессивликке ийе, жеке компонентлериниц лексикалық мәнилериниц топланыўынан астарлы екинши бир пүтин мәни келип туўа«
туғын сөз дизбеклеринен есапланады екен. Олар ҳәзирги заман
қарақалпақ тилинде сөз байлығын дөретиўде белгили. әҳмийетке
ийе•
3.
Фразеологиялық. дизбеклер. Биз фразеологиялық сөз дизбеклерин
анықлаўда сөзлердин, улыўма еки дизбеги туўралы
атап өттик. Олардыц бири турақлы сөз дизбеги еди. Турақлы сөз
дизбеги деп атағанда онық жеке компонентлериниқ лексикалықграмматикалық жақтан турақлылығы есапқа алынды, Тилимизде
Қабақ үйЩ, ғаз мойын, кәзи тыныў, көзи қамасыў
усаған сөз
дкабеклери де бар. Мине булар да лексикальгқ жақтан турақлы
сыпатқа ийе. Олардыц қурамындағы жеке сөзлер жыйналып барып, бир пүтин мәни ацлатады, бөлеклерге бөлиўге болмайды,
ал фразеологиялық өтлесиўлер ҳәм фразеологиялық бирликлерден айырмасы бундағы улыўма мәни
жеке компонентлеринин
лексикалық мәнилери менен тиккелей байланыста болады. Мәселен, қабақ үйиў, ғаз мойын деген сөз дизбеклериндегн ҳәр бир
сөздиц дара мәниси жүдә анық, пүтин мәниге тиккелей байланыслы, бирақ бир-биринен ажыратыўға болмайды.
Қарақалпақ тилинде қурамындағы
компонентлериниц жеке
мәнилери жүдә анық, улыўма мәниде тиккелей байланыслы, солай
да турақлы сыпатқа ийе сөз дизбеклериниц түрине фразеологиялық дизбеклер деймиз.
Буған мына төмендегилерди жатқарыўға болады: көзге түсиў,

бас ийиў, бой жазыў, кеўил көтериў,
мийзан тақыр, асқар таў
бас ийзеў, көзи масаладай жаныў, т. б.
Булардыц барлығы да тилимизде усылайынша қәлиплескен
турақлы сөз дизбеклеринен ибарат. Олардыц жеке компонентлерин өзгертип жибериўге лексикалық мәни бирлиги ҳеш қандай
мүмкиншилик бермейди. Сонлықтан бундай сөз дизбеклери тилимизде өзгериссиз қолланыла береди.
Фразеологиялық дизбеклер де, фразеологиялық сөз дизбеклеринин басқа түрлери усап, көбинесе образлылыққа ҳәм мәнилик
өткирликке ийе болып келеди. Өйткени ондағы сөз образлылығы,
қосымша мәни ҳәм өткирлик олардыц усындай турақлы түрдеги
лексикалық-грамматикалық жақтан пүтин бир сөз дизбегине биригиўине жәрдем ете алады. Мәселен, мына мысалларды алып
қарайық:
'
I Пышық мурны батпайтуғын сондай қамыс, түрине қарағанда, көп жыллардан берли бул қамысқа адам келмеген ҳәм орылмаған (А. Бегимов «Балықшыныц қызы»),
' :
2- Ол талай тастай түнеклерде жойытылған ферма жылқыларын излеўге шыққан бала ғой! (С. Сәлийев, «Өристен қайтқанда»),
Бул мысалларда пышық мурны батпайтуғын, тастай түнеклерде деген сөз дизбеклери фразеологиялық дизбеклерден
ибарат.
Оларды сәйкес қалыц, қарацғы деген сөзлер менен салыстырғанда
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анағурлым образлы ҳәм өткир екенлиги бирден-ақ сезиледи. Мине
бул нәрсе, өз гезегинде, усы турақлы дизбеклерди дөретиўде үлкен хызмет атқарып тур.
Фразеологиялық дизбеклердин турақлылығы айқын нәрсе. Солай да базы бир жағдайларда олардыц гейпараларыныц қурамындағы жеке компонентлерин сәйкес синонимлери менен аўмастырыўға да болады. Мысалы: көзге тусиў-көзге көриниў, тастай
түнек-тастай қарақғы, асқар таў-минарланған таў, т. б.
Онда,
әлбетте, сәйкес синонимлери менен аўмастырылған сөз дизбегиниц пүтин мәниси сақланып қала береди. Солай да аз да болса
ҳәр сөздиц өзине тән, қанша мәнилес болса да,
биринде бары
е^иншисинен табылмайтуғын айрықшалықтыц сезилиўи мүмкин.
■ Фразеологиялық дизбеклер фразеологиялық өтлесиўлерге ҳәм
бирликлерге қарағанда тилимизде жийирек ушырасады ҳәм күнделикли турмысымызда кец түрде қолланыла береди.
4.
Фразеологиялық сөзлер. Тилимизде сөз дизбеклеринин ажыралмаслықты талап ететуғын, күнделикли турмыста таяр түринде ушырасатуғын өзгеше тағы бир топары бар. Мәселен, нақылмақаллар өзлернниц грамматикалық жақтан беккем түрде байланысыўы, лексикалық жақтан бирлиги, ажыралмаслығы бойынша фразеологиялық сөз дизбеклериниц жоқарыдағы топарларына
ж үдә жақын. Олардағы ҳәр қандай лексикалық-грамматикалық
орынсыз өзгерис тилимизде қәлиплесип, өмир сүрип киятырған
тийкарғы нормаиы бузыўға алып келеди. Бул арқалы
нақылмақаллар ацлататуғын анаў я мынаў тыянақлы мәни бузылады.
Мысалы: өнерлиниқ қолы алтын, мийнет етсец, емерсец, ат басы-

на күн туўса, суўлығы менен суў иилер, ер басына күн
етигц менен суў кешер, т. б.

туўса,

Бул нақыл-мақалларда, фразеологиялық сөз дизбеклери усап
сөзлерди аўмастырыў, қысқартыў, орынсыз сөз киргизиў усаған
өзгерислерди талап етпейди. Егер өнерлиниц қолы гүмис, жумыс

ислесеқ, емерсеқ, жылқы басына күн туўса,
суўлығын тислеп
турып суў ишер, адамнық басына күн туўса, аяқ-кийими менен
суў кешер деп өзгертсек, онда әдебий тилдиц нормасынан шығып
кетемиз, жүдә келиспейтуғын орынсызлық пайда болади. Нәтийжеде, нақыл-мақаллардыц тыянақлы мәни бирлиги
сақланбай
қалады. Дурыс, гейде олардыц араларына айырым сөзлер қосылып, морфологиялық қәлиплескен формасы өзгертилип айтылатуғын жағдайлары да болады. Бул көбинесе
әдебий шығармаларда белгили бир мақсетке ушырасады. Мысалы:
1. Бөри арығын ҳеш ўақытта билдирмес,

Жақсы адам душпанларын күлдирмес.
(Бердақ, «Халық ушын
2. Отырсам, болдым опақ,

Тура келсем, болдым сопақ
(Бердақ
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<гӨмирим*),

3.
.

Ҳеш ўақытта шошқа шошқаньқ
Азыўласып жарған емес
(Бердац «Болған емес»),

Бизге бөри арығын билдирмейди, отырсам °паҚ, турсам сопақ,
шошқа шошқаны жармайды деген нақыл-мақаллар тап усы түринде тийкарғы норма ретинде бедгили.Ал уллы шайыр Бердақ
оларды буўын уқсаслығын сақлаў ҳәм услублық жақтан айырықша өткирлик деретиў мақсетинде гейпара өзгерислер менен пай'
даланған: бириншисине ҳеш ўақытта деген сөзди киргизген, екиншисине болдым деген сөзди қосқан ҳәм турсам деген сөзди тура
келсем деп өзгерткен, ал үшиншисине азыўласып сөзи киргенҚарақалпақ тилинде жекке-сийрек нақыл-мақалларды пүткиллей өзгертип, олардьщ тек жуўмақлы мәниси берилетуғын бөлегин ғана сақлап қолланыў жағдайларын көриўге де
болады.
Мысалы:
Жаманлар қасынан қоцсы көширер,
Өзиннқ д&дихди антын иширер.
'

(Бердақ «Хальщ ушын»)

Бундағы «қоцсы көширер» деген жуўмақлы дизбек отты геўлеме өширерсен, қоцсыны геўлеме көширерсец дегеннен алынғанТилде нақыл-мақаллардыц өзгертилип қолланылыўы — бул
тийкаргы норма бола алмайды. Әдебий шығармада олардыц, уллы шайыр Бердақ тәрепинен пайдаланылғандай, орынлы түрде
жумсалыўы бул көркем сөз устасыныц шеберлигине байланыслы.
Нақыл-мақаллардыц лексикалық грамматикалық жақтан турақлылығы ҳәм тыянақлылығы олардыц сөз дизбеклериниц қатарынан орын алатуғынын көрсетеди. Солай да тил билиминде
олардыц турақлы сөз дизбеклериниц ишиндеги орын елеге шекем
толық анықланып болған жоқ.
Усы ўақытқа шекем академик В. В. Виноградовтыц классификациясы тийкарында анаў я мынаў тилдеги фразеологиялық сөз
дизбеклери фразеологиялық өтлесиўлер, фразеологйялық бирликлер ҳәм фразеология дизбеклерге ажыратылып анықланып киятыр. Оларды семантикалық жақтан усылай тийкарғы үш топарға айырыў, әлбетте, фразеологиялық сөз дизбеклериниц мазмунын түсиниў ушын үлкен әҳмийетке ийе- Деген менен нақыл-мақаллар усаған сөз дизбклерин турақлы сөз дизбеклериниц айырықша бир түри сыпатында таныў бул мәселени толығырақ анықлаўға себепши болатуғыны сөзсиз.
Соцғы ўақытлары гейпара тил илимпазлары
нақыл-мақал
усаған сөз дизбеклерин фразеологиялық сөз дизбеклериниц төр*
тинши топары сыпатында таный баслады.1
1 Н, С, В а л г и н а Д. Э. Р о з е н т а л ь М. И. Ф о м и н а, В. В Ц а п у*
к е в и ч . Современный русский язык. М., 1962, 4-бет. Н. М. Шанский фразеология современного русского языка, М„ 1963, 39-40-бетлер,
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Бизин, пикиримизше, нақыл-мақаллар, сондай-ақ қолланылыўы
жағынан кеқ өрис алған, бөлеклерге бөлиўге болмайтуғын ушырма сөзлер фразеологиялық сөз дизбеклеринин төртинши топарын
қураўы керек. ■ '
Ҳәзирги зама"н қарақалпақ тилинде нақыл-мақаллар
оғада
көп- Олар халықтық әсирлер бойы өмир сүриўиниқ даўамында
дөреди. Буған мысал ретинде мынадай нақыл-мақалларды көрсетип өтиўге болады: «Жақсыныи, жаты болмас, жаманнық уяты

болмас», «усталы ел дүзелер», «Адам сөйлескенше, жылқы киснескенше», «Адам тилииен, мал шақынан», «Билеги жуўан бирди
жығады, билимли мықды жығады», «Алтаў ала болса, аўыздағы.
кетеди, төртеў түўел болса төбедеги түседи», «Көз қорцақ, крл
батыр», «Бр туўған жерине, ийт тойған жерине», «Сөз сүйектен
өтеди, таяқ еттен өтеди», «Көрпеце қарай аяғьщды соз»,
«Тек
жүрсец, тоқ жүресеқ», «Ет етке, сорпа бетке» т. б.
Нақыл-мақаллар әдетте туўра мәнисинде де, астарлы мәнисинде де бола береди. Мәселен,
«Жақсынық жаты болмас, жа-

маннық уяты болмас», «Мийнет етсеқ, емерсеқ», «Жаман
дос
жаўдан жаман» деген нақыл-мақаллар өзлеринин туўра мәнилеринде қолланылса,— «Сырын билмеген аттық сыртынан айналма»,
«Калаўын тапсақ, қар жанар», «Өгизге туўған күн баспаққа да
туўады», «Ийтти сүйек пенен урсақ, қақсыламайды» усаған нақыл-мақаллар астарлы мәниде келеди.
Туўра мәниде қолланылатуғын нақыл-мақаллар да, астарлы
мәниде қолланылатуғын нақыл-мақаллар да лексикалық-грамматикалық жақтан тилимиздеги тыянақлылығы менен пайдаланыла
береди. Олардьщ я туўры, я астарлы мәниде болыўы нақыл-мақаллардьщ семантикалық-грамматикалық бирлигине ҳеш қандай
тәсир етпейди.
Нақыл-мақаллар терен мәнили болып, оларда халықтын ақылы, ойы, шеберлиги көринетуғын болғанлықтан, сөйлеўши де, жазыўшы да олардан өз сөзинде пайдаланыўды
жақсы көреди.
Өйткени сол арқалы баянланған пикир сулыў, мәнили ҳәм көркем болып көринеди. Сонлықтан да нақыл-мақаллар,
әсиресе,
әдебий шығармаларда жүдә жийи ушырасады- Мысалы:
1. «Бир күн дуз ишкенге қырық күн сэлем бер»,
Халықтыц нақыл сөзи сондай деген бар,
Талай қонақ болып барыў дәмем бар,
Сизлер бизиқ үлкемизге хош келдин..
(С , Нурымбетов, «Қазакстсш шайырлары , хош келдиц»),

2. Етикши болғаи бар, еринбеген бар,
Сыншы болкп. талай таяқ жеген бар,
«Сын дүзелмей, мин дүзелмес» деген бар
Барлық ўақта әдил сыншы, сын керек.
<И. Юсупов. «Сын керек»)
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3. —«Өли болсақ, бир шуқыр, тири болсақ, бир төбе»,
енди
•сизлерден қалмаймыз. ақырғы демимиз таўсылғанша жас реслубликаны жаўдан қорғаўға биз де таярмыз!»—деп турып алды.
(А. Бегнмов, «Балықшыныц қызы»).
Фразеологиялық сөз дизбеклериниқ қурылысы бойынша түрлери
Ҳәзирги қарақалпақ тилиндеги фразеологиялық сөз дизбеклери қурылысы, морфологиялық қәсийети бойынша да түрли-түрли
болып келеди. Олар төмендегише:
а) Жеке сөз дизбеги. түринде ушырасатуғын фразеологиялыҚ
сөз оизбеклери : (телегей тециз, асқар таў, көз бенен қастыц арасында, тулыпқа мөциреў. қол жуўыў, бой бермеў, астарлы сөз,
асығы алшы, аўзы ашық. қулақ түриў, сырдандай дала, қызыл
қанат болыў, т. б.)Бул топарға киретуғын фразеологиялық сөз дизбеклери еки
қәм оннан да көп сөзлердиц турақлы дизбегинен турады, көбинесе гәптиц белгили бир ағзасыныц хызметин атқарып келеди.
Мысалы: 1. Ол қой аўзынан шөп алмайтуғын жигит еди.
2. Николай өзине келди ме? (Сонда)
Биринши мысалдағы қой аўзынан шөп алмайтуғын,
екинши
мысалдағы өзине келди ме? деген фразеологиялық сөз дизбеклери жеке сөз дизбеклери түринде ушырасып
отыр. Бириншиси
гәптиц анықлаўшы да, ал екиншиси гәпте баянлаўышлық хызмет атқарып тур.
б) Айырым жай гәПлер түринде ушырасатуғын фразеологиялық сөз дизбеклери. Бул топарға киретуғын турақлы сәз
дизбеклериниц гейпаралары, мәселен, кеўлим әл аспанда, ден саў,
ислер бес, ўақыт хош усағанлары тилимизде тиккелей
айырым
жай гәплер түринде келсе, екинши биреўлери қурамындағы фейилден болған компонентиниц формасыныц өзгериўине ҳәм қолланылыўына қарай жеке сөз дизбеги болып та, айырым гәпке
усап та келе береди- Мысалы: қулақ түриў, қулақ түрилди адым
атыў, адым атланды, т. б.
)
Аяғы жерге тиймейди, жүреги жоқ, бүйреги бурды '* усаған
фразеологиялық сөз дизбеклери де усы формада қурылысы жағынан айырым гәплерге тец. Бирақ оларды өзгертип, аяғы жерге

тиймейтуғын қуўаныш,

жүреги жоқ адам, бүйреги бурғыш адам

десек, онда тек жеке сөз дизбеклерине ғана ийе боламыз.
Демек, гейпара фразеологиялық сөз дизбеклериниц жеке сөз
дйзбегине ямаса айырым гәпке тец болыўына фейнл компонентлериниц өзгериўи ҳәм қолланылыўы үлкен әҳмийет тутады екен.
Лексикалық-грамматикалық жақтан турақлылыққа ийе болған
гейпара нақыл сөзлердиц де, айырым адамлар тәрепинен дөретилип, нақылдай болып кеткен базы бир терец мәнили
ушқыр
сөзлердиц де жеке гәплер түринде ушырасатуғынын
көри.ўге
болады- Мысалы: суўға
кеткен тал қармайды, ссмизликти Ной
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көтереди, тандырды кызғанда жап; жарлылъщ айып емес

(Ос

тровский), «Жаман жолдас жаман жолда сырын алдырар (Бердақ), «Жақсы адам сөз мәнисин ақлайды» (Бердақ), т. б.
в)
КрсПа гәплер түринде ушырасатуғын фразеолОгияльщ сөз
дизбеклери. Буған арысы-ары, бериси-бери; сен же, мен же; қа
зан да май, табац та май; анаўсы анда. мынаўсы мында усағаа
сөз дизбеклерин жатқарыўға болады. Сондай-ақ гейпара нақылмақаллар да, айырым адамлар тәрепинен
дөретилген мәнили,
сезлер де грамматикалық қурылысы жағынан қоспа гәп түринде жасалган бир лексикалық-грамматикалық пүтинликти қурайды. Мысалы:—ашыў-душпан ақыл-дос, цазаныца не салсақ, шө-

мишице сол илинеди, «көп түкирсе, көл болады», көз қорцац, цол
батыр; аз болсын, саз болсын».
Фразеологиялық сөз дизбеклери морфологиялық жақтан алыв
қарағанда ҳәр қандай сөз шақапларынан туратугын ҳәм түрлв
формаларда' ушырасатуғынлығын көремиз. Олардан баслылары
сыпатында мыналарды белгилеп өтиўге болады:
1. Атаў сеплигиндеги еки атлықтьщ ямаса ийелик сеплеўиндеги атлық пенен атаў сеплеўиндеги атлықтыд қатарласып келиўинен жасалған фразеологиялық сөз дизбеклери: темир жОц, мийнет күн, мийнет ҳақы, аўыз бастырыў, жер жолдасы, ийт өлими,
пышақмр^асы, көз асты, көз қыйығы, ат үсти, т. б.
2. Атау сеплигиндеги атлықлар менен фейил сөзлердиц дизбеклесиўинен жасалған фразеологнялық сөз дизбеклери: иш писиў, көз бояў, жүрек сазыў, жүз қызарыў, т. б.
3. Табыс сеплигиндеги атлықлар менен фейил
сөзлердид
дизбеклесиўинен жасалған фразеологиялық сөз дизбеклери: өкше

көтериў, бой жазыў, жүрек жалғаў, жүрек жутыў, мурын көтериў, аўыз жаласыў, көз жумыў, т. б.
4. Барыс сеплигиндеги атлықлар менен фейил сөзлердиц дизбеклесиўинен жасалған фразеологиялық сөз дизбеклери: көзге

илмеў, белине тебиў, көзге түртиў, бетин басыў, тулыпқа мөқиреў, бетке айтыў, квзге түсиў, т. б.
5. Атлық сөзлер менен келбетлик сөзлердиц дизбеклесиўинен
жасалған фразеологиялық сөз дизбеклери: аўзы бос, жүРеги бос,-

бети қалық, тили узын, қыны күшли, асығы алшы,
бәлент, т. б-

мәртебеси

6. Барыс сеплигиндеги атлықлардыц атаў ямаса табыс сеплигиндеги атлықлар ҳәм фейил сөзлер менен
дизбеклесиўииен:
жасалған фразеологиялық сөз дизбеклери: түбине дуз егиў, көзине шөп салмаў, аўзына қум қуйылыў, гегирдекке суў бүркиў, т. б.
7. Келбетлик пенен атлықтан туратуғын фразеологиялық сөз
дизбеклери: ушан твқиз, бурҚыған д-эрья, ушқыр қыял, астарлы
СӨЗ,

Т. б.

;

8- Шыгыс сеплигинде атлықлар менен фейил сөзлердиц дизбе^лесиўинен жасалған фразеологиялық сөз дизбеклери: мурны-

нан шаншылыў, тилинен байланыў, көзинен илиниў,
ҳаққынан
шығыў, аўзынан тозыў, аўзынан түспеў, аяқтан тартыў, т. б.
14«
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9. Тиркеўиш сөз арқалы байланысқан атлықлар менен фейил
сөзлердин, дизбеклесиўинен жасалған фразеологиялық сөз дизбеклери: аўзы менен, қус салыў, тили менен орақ орыў, т. б.
10. Санлық сөзлердиқ басқа сөз шақаплары менен дизбеклесиўинен жасалған фразеологиялық сөз дизбеклери: тоғыз жолдьщ
ортасында, жети цырлы, жети журттыц тилин билетуғын, т. б11. Рәўишлерден ҳәм рәўишлердиқ басқа сөз шақаплары менен дизбеклесиўинен жасалған фразеологиялық сөз дизбеклери:

арысы-ары, бериси-бери, анаўсы-анда,
шашы тикке турыў, т. б.

мынаўсы-мында,

■ төбе-

' •
Ал тырнақ асты кир излеў, қабағынан қар жаўыў, түйенин,
қуйрығы жерге жеткенде, көзиниц ети өсиў усаған турақлы сөэ
дизбеклери қоспа составлы бирликлерден ибарат.
■
Фразеологиялық сөз дизбеклери тилдиц сөзлик қурамында өзгеше сыпатқа ийе лексикалық бирлик топарын қурайды. Олар да
тилдиқ раўажланыў дәўирлерп даўамында пайда болған, тарийхый шығысы жағынан жеке сөзлердей өзгешеликлерге ийе турақ,лы сөз дизбеклеринен ибарат.

Тарийхый шығысы бойынша фразеологиялық сөз дизбеклери
Фразеологиялық сөз дизбеклерин тарийхый шығысы бойынша
генетикалық жобада баҳалаў, ажыратыў жеке сезлердиц гецет-Икалық классификациясына қарағанда әдеўир қосцалы- Оныц үстине фразеологиялық сөз дизбегиниц еқ кем дегенде еки компоненттен турыўы, олардыц көпшилигиниқ аралас түрде ушыраўы
'бул* ''мәселени және де қыйынлаетырады. . Мәеелен, жол азабы,
азап тартыў турақлы сөз. дизбеклериниц ҳәр қайсысы еки комцоненттен қуралған. Екеўиниц де қурамында араблық щ.ығысқа ийе
азап сөзи қолланылған. Ол өз сөзлик қатлам элементлери болған
жол, •тартыў сөзлери менен бир турақлы сөз дизбеклерине. енип
гилде таяр түринде қәлиплесип кеткен. Аралас түринде ушыра■сатуғын фразеологиялық сөз дизбеклери оғада көп. Бундай жағдайда шығысы жағынан аралас компонентлерге ийе турақлы сөз
дизбеклерин қурамындағы өзге тил элементлерин нәзерде тутып.
аўысқан фразеологиялық сөз дизбеклери деп баҳалаў надурыс
болар еди. Өйткени бул жерде өзгеше шығысқа ийе лексикалық
бирликлер өз еөзлик қатлам элементлери тийкарында ғана турақлы сөз дизбегин пайда еткен. Жоқарыдағы
мысаллардағы
-араблық шығысқа ийе сөзи күнделикли турмысқа жийи қолланы..лып, өз сөзлик қатлам бирликлериндей болып кеткенликтен, ҳәттеки фразеологиялық сөз дизбегиниц де қурамына енип
отырБул сөз дизбеклерин ийманым кәмил усаған тек ғана араблық шығысқа ийе компонентлерден туратуғын сөз дизбеклери менен қа.тар қойыўға болады.
Қарақалпақ тилиниц сөзлик қурамындағы
фразеологиялық
сө з дизбеклерин тарийхый шығысы бойынша қарастырсақ, оныц,
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улыўма алғанда, мынадай топарлардан туратуғынлығын көриўге
болады:
.
I) өз сөзлик қатлам, 2) араб-парсы тилинен аўысқан фразеологиялық сөз дизбеклери, 3) орыс тилинен ҳәм орыс тили арқалы басқа тиллерден аўысқан фразеологиялық сөз дизбеклери.
Биз төменде олардық қәр қайсысына қысқаша тоқтап өтемиз..
1.
Өз сөзлик қатлам. Бул топарға киретуғын фразеологиялық
сөз дизбеклеринин, негизин улыўма түркий тиллерге ортақ турақлы сөз дизбеклери қурайды. Өз сөзлик қатлам топары мине
сол тийкарда тарийхый дәўирлер даўамында кеқейген, байыған
ҳәм қарақалпақ тилиниқ ишки раўажланыў нызамларына, миллий өзгешеликлерине сәйкес жетилисип ҳәм қәлиплесип кеткен.
Мәселен, қарақалпақ тилиндеги бас көтериў сөз дизбеги сол мәниде көпшилик түркий тиллери ушын ортақ; қазақ тилинде бас
көтерЬ], өзбек тилинде бош кўтармоқ, қырғыз тилинде баш к&тәруу, түркмен тилинде баш овурмек; қарақалпақ тилинде
кеўил
көтериу, фразеологиялық сөз дизбеги қазақ тилинде қөқил көтериу, өзбек тилинде көқгил кўтариш, қырғыз тилинде көқүл
көтөрүү, т. б. Бирақ ҳәр бир тилдиқ өзине тән өзгешеликлерине
сәйкес олар түрлише фонетикалық қурылысқа ийе түринде қолланылып киятыр.
Өз сөзлик қатлам қарақалпақ тилиниқ фразеологиялық сөз.
днзбеклериниқ тийкарын қурайды. Олар турмыстық түрли тараўлары бойынша затлар менен қубылыслардық, ҳәрекет пенен белгилердин турақлы сөз дизбеги түриндеги атамалары сыпатында.
ушырасады. Буған мынадай бирликлерди мысал ретинде келтириў мүмкин: көз болыў, көз ушында, көзее түсиў, к&зге көриниў,

еки көзи төрт болыў, көз алартыў, көз астынан қараў, қол көтериў, қулақ түриў, көз қорқақ қол батыр, бас көтериў, бас ийиў*
басқа түсиў, бас болыў, басы жас, басы екеў болыў, ешки бас
бас қатты ма, тас қатты ма, мурын көтериў. мурнын балта шаппаў, пышық мурны батпайтуғын, тил менен орақ орыў, алма мо~
йын, қой аўзынан шөп алмаў, жылан жалағандай, ийттен бир
сүйек қарыз, туўылған жер, ушан теқиз, саўын сыйыр,
кеўил
алыў. ала аўыз, опалы дос, жети қырлы, жети журтты қуртқан.
кеўил қабарыў, асқар таў, жақсынық жаты болмайды, жаманнық
уяты болмайды, көзиниқ ети өсиў, жети қырлы, аўзы менен қус
салыў, т. б.
Улыўма түркий тиллерге ортақ лексикологиялық бирликлер
тийкарына қурылған аралас фразеологиялық сөз дизбеклери де
өз сөзлик қатламға киреди: адам болыў, ада етиў, ызасын келти-

риў, ҳасыл тас, жети ықлым, басы аман, жети влўан, ҳәмир етиў,
инәм етиў, бахыт қусы, бзле көриниў, басына бэле болыў, бир
тзбия, тәрк етиў, тәслим қалыў, тамаша қылыў, тамаша бериў,
жэбир шегиў, жара салыў, мазасын бериў, жапа шегиў, жилўа
қағыў, иси ҳарам, ҳарап болыў, хат пенен қэлем, ашық хат, хаяық айтса, қалпы айтпайды, иши дүбирлеў, даўасы жоқ, сен ырзамен ырза, рахмет айтыў, рәҳмим қылыў, қасы қэлем, қәдем тас160
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лаў, ашьщ ҳаўа, сабыр түби сары алтын, цасы қәлем, ушқыр
қыял, оц сапар, дуўайы сәлем, ерте бәҳәр, мөр басыў, ўақыты
хош, жан азығы, т. бӨз сөзлик қатлам басқа тиллерден фразеологиялық сөз дизбеклеринин, аўысыўында да, жақа фразеологиялық сөз дизбеклериниц пайда болыўында да тийкар хызметин атқарады.

2. Араб-парсы тиллеринен аўысқан фразеологиялыц сөз дизбекбеклери. Араб-парсы тиллерине фразеолгиялық сөз дизбеклериниц аўысыўы қарақалпақ тилинин ертедеги бир дәўирлерине тийисли. Әсиресе араб-парсы мәдениятынық, динниқ Орта Азияда
раўажланған дәўирлеринде қарақалпақ тилинин сөзлик қурамына
турмыстын айырықша тараўлары бойынша бирли-ярым фразеологиялық сөз дизбеклеринин келип киргенлигин көремиз. булар
тийкарынан, алғанда, диний түсиниклерге байланыслы турақлы
сөз дизбеклеринен ибарат: ассалаўма алейкум, пәнди нәсият, ий-

маны кәмил, ақыр заман, ықласы халас, алла бәрекелле, талып
илимг алла разы, талақ хат, ҳақ пәтия, т. б.
Араб-парсы тиллеринен аўысқан фразеологиялық сөз дизбеклеринин көпшилигинин күнделик турмыс мүтәжлылығы кемейиўине сәйкес әдебий тилдин сөзлик қурамында, историзмлерге айналды. Олар тек көркем шығармаларда, сондай-ақ илимий әдебиятларда белгили бир мақсетте ғана көркем сөз
шеберлери,
илимпазлар тәрепинен пайдаланыўы мүмкин.

3. Орыс тилинен ҳәм орыс тили арқалы басқа тиллерден аўысқан фразеологиялық сөз дизбеклери. Орыс тилинен ҳәм орыс тили
арқалы басқа тиллерден фразеологиялық сөз дизбеклериниқ қарақалпақ тилиниқ сөзлик қурамына аўысыўы, тийкарынан, соқғы
дәўирлерге туўра келеди. Буған орыс тилиниқ кеқнен пайдаланыўы, онық хызмети жақтан кеқейиўи себепши болды.
Орыс тилиниқ тәсири арқалы қарақалпақ тилиниқ
сөзлик
қурамына көп ғана фразеологиялық сөз дизбеги аўысты. Олар,
улыўма, алғанда калька усылы арқалы келип кирген.
Фразеологиялық калька дегенде биз өзге тилдеги
фразеологиялық сөз дизбеклериниқ қарақалпақ тилине сөзбе-сөз аўдарылыўы арқалы аўысыўын түсиниўимиз керек. Мәселен, орыс тилиндеги красное знамя сөз дизбегин сөзбе-сөз аўдарыў
арқалы
қарақалпақ тилинде сәйкес қызыл байрақ фразеологизми пайда
болды. Аўдарылыў жағдайында онық лексикалық-грамматикалық
қурамы дерлик өзгериссиз сақланған. Ямаса орыс тилиндеги железная дорога сөз дизбеги қарақалпақ тилиниқ нормаларына сыйымлы ҳалында темир жол түринде сөзлик қурамға келип кирди. Буларға фразеологиялық сөз дизбеклеринин жеке компонентлериниқ тек морфемалық қурылысы ғана сақланып қоймастан,
ҳәттеки сөзлердиқ сөз дизбеклериндеги турақлы орны да есапқа
алынған. Ал базы бир фразеологизмлерде айырым компонентлердиқ қарақалпақ тилинде сәйкес сықарларынық болмаўына байланыслы биреўи аўдарылып, екиншиси сол түринде қабыл етилгенлигин де көремиз. Мәселен, орыс тилиниқ тәсири арқалы он151
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дағы голубой экран, голубой корабль фразеологизмлери қарақалпақ тилине көк экран, көк корабль түринде қабыл етилген. Бунда
голубой сөзинин, көк сьщары алынған да, ал экран, корабль сөзлеринин, сәйкес қарақалпақша сьщарлары болмаўына байланыслы олар сол түринде пайдаланылған.
Өзге тилден фразеологиялық сөз дизбеклерин
лексикалықграмматикалық қурамын сақлаған ҳалында қарақалпақ тилине
сөзбе-сөз аўдарыў арқалы аўысқан фразеологизмлерди
толыҚ
калькалар деймиз де, ал анаў я мынаў компонентиниқ, сондай-ақ
барлық компонентлериниц сол түринде қабыл етилиўи
арқалы
аўысқанларын ярым калькалар деп атаймыз.
' Толық калькалық фразеологизмлерге мына
төмендегилерди
жатқарыўға болады: мақтаў цағаз (похвальная грамота),
күн
тәртиби (повестка дня), темир жол (железная дорога), ашық даўыс (открытые голосование), көрсетпели қурал (наглядные пособие) ақ алтын (белое золото), алтын қоллар (золотые рукн),
әдебият кешеси (литературный вечер), салқын урыс (холодная
война), жарцын келешек (грядущие будущее), жердиц жасалма
жолдасы (искусственный спутник земли), т. б.
Қарақалпақ тилинде ярым калькалық фразеологизмлер әдеўир муғдарда ушырасады. Олар мыналар: класслық гүрес (классовая борьба), мийнет вахтасы (трудовая вахта), космос корабли
(космический корабли), шәртли рефлекс (условный рефлекс).
Сөз аўысыўда орыс тилиндеги базы бир ж еке яки қоспа сөзлерде калькалаўда қарақалпақ тилинде фразеологиялық сөз дизбегинин,. пайда болатуғын жағдайлары да . ушырады. Мәселен,
мийнет күн, қол цойыў сөз дизбеклери орыс тилиндеги трудодень.
подпцйывать қоспа ҳәм. дара' сөзлердйн, калькаланыўы.
.
Орыс тилинен ҳәм орыс тили арқалы басқа. тиллерден фразеологизмлердин, аўысыўы қарақалпақ тилинде ж ед ел , сыпатқа
ийе. Тийкарынан алғанда, бунда калькалық усыл
өнимли у.сыл
ретинде танылып отыр.

Фразеологиялық сөз дизбеклериниқ экспрессивлик услублықайырықшалықлары ҳаққында.
Фразеологиялық сөз дизбеклери өзгеше мәнили
лексикалық
бирлик сыпатында зкспрессивлик жақтан тәсирлилик пенен сыпатланады. Бул өзгешелик көпшилик фразеологиялық сөз дизбеклерине тән қәсийет. Бул оларды сәйкес синонимлик жубайлары менен салыстырғанда айырықша сезиледи. Айтайық, жағыныц
етин жеген сөз дизбеги менен арыц деген сөз мәнилик жақтан
бир-бирине жақын, сонлықтан олар бир синонимлик қатарға ене
алады. Ал мәнилик жақтан бириншиси екиншисине қарағанда
анағурлым өткирликке, тәсирлиликке, күшли экспрессияға ийе:
Сөйлеўши де, жазыўшы да мине усы жағдайды есапқа ала отырып, күнделикли турмыста фразеологиялық сөз
дизбеклеринен
пайдаланыўға умтылады. Фразеологизмлерге тән услублық айы152
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рықшалықлар, мәни бояўлары оларды тацлап қолланыўға, тил,
арқалы пикир алысыўдық, қатнастын дәл жағдайларына сәйкес
орынлы қолланыў зәрүрлигин туўдырады.
'
Биз жеке сөз түринде қолланып жүрген анаў я мынаў лексикалық бирликлерге услублық баҳа бериўде, оларды услублық
жақтан классификадияланғанда пикир алысыўдын, еки түрли—
аўызеки сөйлеў ҳәм жазба формаларын, соған сәйкес сөйлеў ҳәм
жазба тил услубларыньщ бар екенлигин белгилеген едик. Фразеологиялық сөз дизбеклери мине усыған байланыслы да услублық
қолланылыўы, бейимлилиги жағынан бир-биринен парық қылады. Олардын бир топары аўызеки сөйлеў тән болса, екинши биреўлери жазба услубқа тән, ал үшинши бир топары аўызеки сөйлеў услубына да, жазба услублар тараўында да өрис танламасган қолланыла береди. Усыған қарай фразеологиялық сөз дизбеклерин тийкарынан үш топарға бөлиўге болады: I) ортақ услублық фразеологиялық сөз дизбеклери, 2) сөйлеў тилине тән
фразеологиялық сөз дизбеклери, 3) жазба услубқа тән фразеологиялық сөз дизбеклери.

Ортақ услублық фразеологиялық сөз дизбеклери
Аўызеки сөйлеў тили ушын да, жазба услубтын барлық тармақлары ушын да бирдей, бийтәреп услублық сыпатқа ийе фразеологизмлер ортақ услублық фразеологияльщ сөз
дизбеклери
деп танылады. Аўызеки түрде пикир алысқанымызда да, жазба
түрде баянлаўда да бундай фразеологизмлер жийи қолланыла
береди. Олар услублық өзгешеликке, қолланылыў шеклениўшилигине ийе емес. Ец жедел фразеологиялық сөз дизбеклери сыпатында өрис тандамастан қолланыла береди.
Ҳәр қанд.ай фразеологиялық сөз дизбегйниц анаў я
мынаў
услубқа тән екенлигин ямаса онын ортақ услублық қатламға
киретуғынлығын анықлаўда, сөз дизбеги анлататуғын қосымша
мәнилик бояўды есапқа алып, қосымша мәниге ийе емес түрлерин ғана мәселен, темир жол, мийнет күн (ортақ услублық фразеологизмлер деп таныў мақсетке муўапық келмейди. Өйткени
фразеологиялық сөз дизбеклеринин көпшилигинде қосымша мәни
бар. Олардын тилдиқ айырықша байлығы, қаймағы болыўы да
мине усыған байланыслы. Сонлықтан ортақ услублық
қатлам
дегенде олардын сөйлеў услубында да өрис тадламастан қоллана
алыўын көзде тутыўымыз керек. Мәселен, қосымша мәни бояўы
жоқ темир жол деген фразеологиялық сөз дизбеги де, қосымша
мәниге ийе пьииақ арқасы деген сөз дизбеги де усы еки тараўдын
екеўинде де өрис танламайды. Демек, олар ортақ услублық қат*
ламныд элементлери деген сөз.
Ортақ стильлик фразеологиялық сөз дизбеклери фразеологиялық лексиканын ен үлкен топарын өз ишине алады. Оған мына
төмендегилерди киргизиўге болады: қырын қараў, ала мойнақ.

- көз бенен қастық арасыкда, қысқа жип гүрмеўге келмеў, күлин
153

www.ziyouz.com kutubxonasi

көкке ушырыў, аяғы жерге тиймеў, ийне менен қудық қазыў, қулақ түриў, көзи тыныў, көзге түсиў, тил қайтармаў, көзге илмеў,
ийттен бир сүйек қарыз, ат үсти, қойдай жуўас, табан тиреў, ер
жүрек, ер-туўған жерине, ийт-тойған жерине, алтаў ала
болса
аўыздағы кетеди, төртеў түўел болса, төбедеги түседи, т. б.
Сөйлеў тили услубыка тән фразеологиялық сөз дизбеклери
Аўызеки сөйлеў тилинде жийи қолланылатуғын фразеологиялық сөз дизбеклерин сөйлеў тили услубына тән фразеологиялық
сөз дизбеклери деп аталады. Әдебий тилдин. нормалары көз қарасынан бундай лексикалық элементлер әдеўир ерси мәнилик айырықшалықларға ийе: ислер бес, жүз болыў, айылын жыймаў, ата-

сыньщ, белине, шымбайына батыў, бәле болыў, гәптиц поскеллеси.
Сөйлеў тили услубына тән фразеологиялық сөз дизбеклерине

вулгаризмлер де, мәдениятсыз сыпатламадағы турақлы сөз дизбеклери де киреди. Тил мәдениятыныц раўажланыўына байланыслы олардыц қолланылыў өриси әдеўнр тарайып кетти. Солай
да көркем-әдебият услуб тараўына аўызеки сөйлеў тили услубына тән фразеологизмлер көркем сөз шебери тәрепинен белгили
бир поэтикалық мақсетте пайдаланылыўы мүмкин.
Мысалы:
Молла (журтқа еситтирип)
Әдепсиз Арыўхан, немеҳрәм қатын,
Журтқа тийер сенид көп кәсапатыц,
Егерде мен онын әкеси болсам.
Шылбыр есер едим бунын шашынан
«Яр!»—деп қышқырады-аў көптин алдында,
Ал әкеси отыр былш етпей бунда.
Көрмедим бунындай арсыз әкени
(И. Юсупов. «Актрисаныц ығбалы »

) .

Бул мысалда сөйлеў тили услубына тән фразеологиялық сез
дизбеклери—тийер кәсапатыц (кәсапаты тийиў), былш
ептей.
Олар шығармадағы қаҳарман тилине байланыслы колоритти дурыс бериў мақсетинде көркем сәз шебери тәрепинен әдебий шығарманыц лексикасына орынлы түрде енгизилген. Керекли жеринде турақлы сөз дизбегиниц жеке компонеятлери арасына сыйымлы түрдеги өзгерислер де киргизилген (тийер сениқ көп кэсапатьщ, былш етпей). Халық тилинде булар
кәсапаты тийиў, бети
былш етпеў түринде қәлиплескен.
Соны да айтып өтиў керек. фразеологиялық сөз дизбеклери
қәлиплескен турақлы сөз дизбеклери болғанлықтан, олардыц халық тилиндеги таяр формалары сақланылған түринде қолланылыўы шәрт. Олай болмағанда орынсыз өзгерислер олардыц мәнисине, улыўма тил нормаларына қайшы келеди. Жоқарыдағы
мысалымызда жазыўшы бул мәселеге жүдә итиятлық пенен қараған.
154
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Ж азба услубқа тән фразеологиялық сөз дизбеклери
Ж азба әдебиятлар лексикасына тән, сол
тараўда услублық
жақтан шеклене қолланылатуғын фразеологизмлер жазба услублық фразеологиялыҚ сөз дизбеклери қатламын қурайды.
Олар
өриси жағынан ортақ услублық қатлам элементлерине қарағанда әдеўир тар ҳәм жазба услубтын анаў я мынаў тармақшасына.
хызмети жағынан бекитилген бирликлер сыпатында танылады.
Мәселен, уатан ийгилиги, айдын жол усаған фразеологизмлер жәмийетлик-публицистикалық услуб тараўында
пайда болған қәм.
оол тараўда бейимли хызметте, жийи ушырасады.
Ж азба тил услубына тән фразеологиялық лексика фразеологиялық сөз дизбеклериниқ белгили бир топарын қурайды. Ол— жазыўдыц жәмийетлик хызметиниқ айта қаларлықтай кецейиўине
байланыслы дөреген қатламлардыц бири. Ж азба тил услубынын
тармақлары көп, ҳәр бир услублық тармақша өз гезегинде өзине
тән фразеологиялық сөз дизбеклерине ийе.
Қарақалпақ әдебий тилиниц жазба услублық тармақшаларына сәйкес фразеологиялық лексика тараўында төмендегише айырым-айырым топарларды көриўге болады:
1. Жәмийетлик-публицистикалық
фразеологизмлер.
Буған
публицистикалық услубқа байланыслы әдебиятлар да жийи ушырасатуғын, қолланылыў өриси бойынша усы тараўға бейим турақлы сөз дизбеклери киреди: азатлық гүрес, бас еркинлиги, жарқын келешек, ўатан ийгилиги, мийнет көтерицкилиги, көк экран,.
мийнет вахтасы, сары алтын, т. б.
2. Илимий-фразеологиялық лексика. Ҳәр қандай илим тараўына тән турақлы сөз дизбеклери илимий-фразеологиялық лексиканы қурайды.
Қарақалпақстанда соцғы жыллар ишинде илимнин раўажланыўына байланыслы көп ғана илимий әдебиятлардыц пайда болғанлығын көремиз. Бул сөз гезегинде, қарақалпақ тилинин лексикасында илимий услубқа тән турақлы сөз дизбеклериниц пайда болыўына себепши болды. Илимий
түсиниклердиц атамасы
түриндеги турақлы сөз дизбеклериниц саны күн сайын көбейип
бармақта. Усыған сәйкес илимий-фразеологизмлер де раўажланған лексикалық қатламлардыц бирине айналып отыр. Мәселен,

магнит майданы, теқ өлшеўли туўры сызықлы қозғалыс, сиясий
экономия, айырмаланған ағза, қыя толықлаўьш, т. б.
илимий
қоспа терминлер күнделикли турмыста қурамыныц турақлылығы,
бир пүтин бирлик сыпатында таяр түринде пайдаланылыўы, компонентлериниц шекленген түрде ғана байланысыў қәбилети бойынша фразеологиялық сөз диззбеклери системасында өз орнына
ийе. Ал қолланылыў өриси, хызмети бойынша олар илимий услубтараўына тән ҳәм сол тараўда жийи пайдаланылады.
Ҳәр қандай илим тараўларына байланыслы дөреген турақлы
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сөз дизбеклери илимий фразеологиялық сөз дизбеклери деп ататады- Олар әдеўир муғдарда ушырасады ҳәм тилдин лексикасын
байытыўда тийкарғы дереклердиқ бири сыпатында хызмет етедиИлимий фразеологизмнин айырықша бир топары өндирис ҳәм
техникаға байланыслы дөреген тураҳлы сөз дизбеклерин өз ишиалады- Олар да илимий-терминологиялыҳ сыпатламаға
ийе
Мысалы: полат меридиан, темир бетон, тағы басқалар3. Арнаўлы ислер ҳәм ис қағазлары услубына тән фразеологиялыҳ сөз дизбеклари. Ж азба функциональлық услубЛардын бул
гараўына тийисли де өзгеше турақлы сөз дизбеклери бар- Булар
мәмлекетлик қатнас қағазлары. пәрманлар, буйрыҳлар, қарарлар,
нызамлар, режелер, мәкемелер
арасындағы қатнас қағазлары,
келисимлер актлар ҳәм усыларға усаған ҳүжжетлерде де қолланылатуғын фразеологиялық сөз дизбеклеринен ибарат- Мысалы:

күн тзртиби, жыйналыстық барысы,
ашық даўыс, жасырьш даўыс, протоколдан көширме, жуўмақлаў сөз, кирис сөз, қарсы даўыс, жарыс сөз, даўыс бериўши, өмир баян, т- б4. Көркем-беллетристикалық фразеологиялық лексика. Жазба
услубқа тән фразеологиялық сөз дизбеклериниц ишинде белгили
орынды ийелейтуғын топары көркем-беллетристикалық фразео.логиялық лексика болып табылады- Олар көркем шығармаларда
образлы тил қураллары хызметин атқарады, пүтин мәнини поэтйкалық мақсетте айрықша образлЫлық пенен бериўге жәрдем
етеди. Мәселен, пашшайы дөншў, телегей теқиз сөз Дизбеклерин
алып қарайық. Олар ацлатқан
монини екинши бир сөз
бенен
ямаса өзгертип пашшайыға усап турыў, пашшайыдай болып жал-

тырап турыў, заўықлы болып көриниў, ушы-қыйры жоқ теқиз,
жайылып атырған теқиз деген менен, дәслепки турақлы түриндеги. нәзик. мәнини, өткйр ҳәм образлы мәнлни .толық бериў ҳеш
қандай мүмкин
емес.
Образлылық
көркем . беллестристикалық
лексикаға
кирмейтуғын
көпшилик
фразеологиялық сөз
дизбеклерине
де
тән, әлбетте.
Айтайық,
ортақ
услублық
турақлы
сөз . дизбеклериниц
басым
көпшилиги усындай сыпатқа ийе.
Көркем әдебиятта' олар да
поэтикалық тил қуралларынын хызметин атқара береди. Бул көркем сөз шебериниц тилден қалай пайдаланыўына
байланыслы.
Солай да көркем-беллестристикалық услуб тараўында арнаўлы қолланылатуғын фразеологиялық сөз дизбеклериниц басқалары менен салыстырғанда өзине тән езгешеликлери бар. Бул олардыц
усы услуб тараўынада дөреўи ҳәм өриси бойынша сол тараўға
тийисли болып келиўинен ибарат. Оларда, әлбетте, өзгеше мәни
образлылығы айырықша көзге түседи: аўыз, гүлленген ел, ышқы
оты, шалқар тециз, маржан тис, алма, мойын, бадам қабақ, таўыстай тараныў, сыцқ-сыцқ күлиў, т. б.
Солай етип, фразеологиялық сөз дизбеклери услублық қолла.нылыўы, өзгешеликлери бойынша ортақ услублық сөйлеў тили
услубы ҳәм ж азба услубқа тән қатламларға ажыратылады. Олар
арасында беккем байланыс бар.
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ҚОЛЛАНЫЛЫУ ЖЕДЕЛЛИЛИГИ ҲӘМ ПӘСЕҚЛИГИ
БОЙЫНША ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ СӨЗ ДИЗБЕҚЛЕРИ
Фразеологиялық сез дизбеклериниқ жедел ҳәм пәсен, түрлер»
ҳаққында.
Жеке лексикалық бирликлер усап, фразеологиялық сөз дизбеклери де қолланылыў жеделлиги жағынан бирдей емес. Олардыд бир топары күнделикли турмыста жийи қолланылып, жедел:
топарды қураса, гейпаралары белгили бир себеплерге байланысл»
тилимизде сийрек қолланылып, пәсен топарды пайда етеди. Мәселен, көз илдириў, табаны жерге тиймеў, ийт өлген жер, күлин

көкке ушырыў, дүт тоғай, тастай түнек, мийдей дала, мийзан тақыр усаған сөз дизбеклери қарақалпақ тилинде сөйлеўши
ҳәрбир адамға кеннен таныс, ҳәр бир адамнық жеке лексикасында
бар- Сонлықтан да олар турмыста исүдә жийи қолланылыў мүмкиншилигине ийе ҳәм сөзлик қурамда фразеологиялық сөз дизбеклериниц жедел топарын қурайдыҲәр қандай турақлы сөз дизбегиниқ жедел топарға келип қосылыўы онық улыума халықлық кен танымалылық ҳәм пайдалакыўшылық қәсийетин өзлестириўине ғәрезли. Ҳәзирги қарақалпақ тилинде улыўма халықлық танымалылыққа ҳәм қолланыўшылыққа ийе фразеологиялық сөз дизбеклери оғада көп. Оларфразеологиялық лексиканық басым көпшилиги ҳәм тийкарғы топарын қурайды. Мына тәмендегилер мине усындай сөз дизбеклеринен ибарат; арқа сүйеў, көз-кулақ болыў, мацлайынан сый-

паў, қамырдан қыл суўырғ&ндай, қой аўзынан шөп алмаў, мақлайын шытпаў, қабағын үйиў,
астарлы сөз, ушан тециз, тоғыз
жолдыц дэрбентинде, бел байлаў, жүрек жутқан, тышқан тесиги
мыц тенге, ийттен бир сүйек қарыз, аўызға үрип салғ&ндай дү бирге шыдамаў, мийнет етсец-емерсец, қызыл жүзли жигиттиқ
қызарғаны-өлгени, т. б.
Биз жоқарыда базы бир фразеологиялық сөз дизбеклери белгили бир себеплерге байланыслы сийрек қолланылып, сөзлик қурамдағы фразеологиялық лексиканық пәсеқ қатламы сыпатында
танылады деген едик. Усындай сийрек қолланылыўға алып келетуғын себеплердиқ өзи түрлише. Айтайық, қырық шилтер ғайып
еренлер, мәргия шөп, кәк корабль деген сөз дизбеклерин
алыгг
қарайық. Халық турмысында қырық шилтер ғайып еренлер дегев
турақлы сөз дизбеги адлатып келген түсиниктин өзи ҳәзир гөнерген, ҳәттеки түсиниксиз де. Усыған байланыслы бул сөз дизбег»
әдебий яки тарийхый шыгармаларда белгили бир мақсетте гана
пайдаланылмаса, басқа жагдайларда қолланылыўдан қалып, пәсен топарға өтип кетти. Ал мәргия шөп сөз дизбеги болса екиншгг
мәнилик сьщарынық жеделлесиўи есабынан сийрек қолланылып,
гөнерген. Көк корабль техниканын раўажланыўы, публицистикалық услубтын талабына сәйкес жақадан пайда болған сөз диз157/
www.ziyouz.com kutubxonasi

беги сыпатында көринеди- Усыған сәйкес ол еле де болса жеделлиликти өзлестире қойған жоқДемек, фразеологиялық сөз
дизбеклериниц пәсен топардан
орын алыўына олар анлатқан уғымнын гөнериўи яки уғымнын
жанадан пайда болыўы себепши болады екен.
Бундай турақлы сөз дизбеклеринин гөнерген топарын гөнерген фразеологиялық сөз дизбеклери деймиз де, ал жанадан дө
реген топарын фразеологиялық неологизмлер деп атаймыз.
Гөнерген фразеологиялық сөз дизбеклери
Гөнерген фразеологиялық сөз дизбеклери де, гөнерген сөзлер
усап, еки топарға бөлинеди. Олардын биринши қатламын фразеологиялық историзмлер, ал екинши қатламын фразеологиялық а рхаизмлер қурайды.
Фразеологиялық историзмлер — өзлери ацлататуғын түсиниклердин турмыстан шығыўы, гөнериўи себепли қолланылыў жеделлилгинен айырылған фразеологиялық сөз дизбеклери. Оған мына
төмендегилерди киргизиўге болады: ғарғыс урыў, гмт урған, ая-

баслы басыў, қуран тебиў, дозаққа түсиў, дозақ оты ҳарам, шейит
өлиў, салқынын салыў, әўели ийманлы-ийманлы, әўели иймансызиймансыз, ҳаялдыц шашы узын, ақылы келте, т. б.
Фразеологиялық архаизмлердиц болса анлататуғын түсиниклери бар, бирақ олар басқа атамалар менен аўмасқан. Солай етип,
дәслепки атама гөнерген- Мысалы: жол ҳақы (мийнет ҳақы), (жат
жамай) (класс душпаны), т. б.
Гөнерген фразеологиялық сөз дизбеклеринвд айырым мәнилеринин сақланыўы, аўысқан мәнилеринин жеделлиги олардын гейпараларынын тилде жийи қолланылыўына себепши болады. Мәселен, дозаққа түсиў, ийманын үйириў деген турақлы сөз дизбеклеринин диний түсиниклерге байланыслы мәнилери гөнерген. Олар
дәслепки мәнилери менен пәсен қатламда туратуғын болса, аўызеки сөйлеў тилинде екинши мәнилеринде (қыйыншылыққа сазыўар болыў, тамамлаў) жийи қолланылыў мүмкиншилигине
ийе.
Бул жағдай базы бир гөнерген фразеологиялық сөз дизбеклеринин
сөзлик қурамда еле де жасай беретуғынынан дәрек бередиИсторизмлер менен архаизмлер де көркем шығармада көбинесе көркем сөз шеберлери тәрепинен сүўретленетуғын ўақыяға сәйкес дәўир колоритин дурыс көрсетиў, қаҳарман тилинин өзгешелигин бериў мақсетинде жийи пайдаланыладыБул көбинесе халықтьщ өткендеги тарийхый дәўири сөз етилетуғын көркем шығармаларға тән. Мысалы:
1. Қатын қарыўланып, қазан қайнатпас деп ата-баба бийкар
айтпаған, табаныц қышып баратырса, айраншылай ғой. (Т. Қайыпбергенов, «Қарақалпақ қызы»).
'•
2. — Ол айтқаныцыз дурыс, Ержан да Нигархан да буған гүналы емес. Еки жас қәлесе, ким кесе турар. Бирақ заманымыз
бул тилекти тыцламаса... Малы бардын ҳалы бар. Аўзы қыйсық
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болса да, байдық улы сөйлесин дейди. Шеше, бийди ағайин деп
мақтап отырсац ғой... (Қ. Султанов, «Әжинияз»).
Мысаллардағы гөнерген фразеологиялық сөз дизбеклери көркем
сөз шеберлери тәрепинен мине усындай мақсетте оғада орынлы
қолланылған.

Фразеологиялық неологизмлер
Фразеологиялық неологизмлер қарақалпақ тили лексикасында
белгили орынды ийелейди. Олар, жоқарыда ескертип өткенимиздей-ақ, жаца түсиниклердин атамалары түринде жақадан пайда
болған турақлы сөз дизбеклеринен ибарат.
Сонғы дәўирде халықтыд экономикалық, сиясий ҳәм мәдений
турмысында жүз берген өзгерислер, раўажланыў тилдин лексикасында, сонын ишкнде фразеологиялық лексика тараўында да
өз көринисин тапты. Илимге, техникаға, мәдениятқа, өндирис тараўларына ҳәм тағы басқа жағдайларға байланыслы турақлы сөз
дизбеклери түриндеги жана атамалар пайда болып, олар фразеологиялық лексикаға жана сөзлер сыпатында қосылып барды. Мәселен, магнит майданы, салтшатлы ўзде, жаца адам, ҳүрмет грамотасы, арттырылған миннетлеме, көк корабль, көк экран, жердиц жасалма жолдасы, космос кецлиги. ҳәм тағы
басқалар әне
сол өзгерислерге сәйкес дөреген тилдеги фразеологиялық неологизмлерден ибарат.
Тилде жанадан пайда болған барлық турақлы сөз дизбеклерин фразеологиялық неологизмлер деўге болмайды. Неологизмлик сыпаты онын қашан дөрегенине ғәрезли емес. Бундай турақлы сөз дизбеклериниц тилде неологизмлер сыпатында өмир сүриўи олардын қолланылыў дәрежесине байланыслы. Олар улыўма
халықлық танымалылықты өзлестирген сайын неологизмлик қәсийетин жойылтып, улыўма қолланылыўшы жедел фразеологиялық лексикаға енип барады, оны байытады. Мәселен, темир жол,
қызыл б&йрақ, халықлар дослығы усаған сөз дизбеклери түриндеги фразеологиялық атамалар сонғы жыллар ишинде неологизмлер түринде пайда болды. Ҳәзир олардын жана фразеологиялық
белгилери ҳеш қандай сезилмейди, ҳәммеге танымалы ҳәм кен
қолланылыў уқыплылығын өзлестирип кетти. Усынын нәтийжесинде бул фразеологиялық сөз дизбеклери улыўма қолланылыўшы
лексикадан орын алып отыр. Керисинше, магнит майданы, параллель туўрылар усаған қоспа илимий терминлер түриндеги турақлы сөз дизбеклериниқ сабақлықлаар арқалы 20-жылларда-ақ сөзлик қурамға ениўине қарамастан, олар елеге шекем неологизмлик сыпатын сақлап киятыр- Өйткени, илимий терминлер сәйкее
илим тараўлары бойынша түсиникти, билимди талап етеди. Әлбетте, кем-кем кен танымалылыққа, ийе болыўы менен олар да
жедел лексиканы байытып барыўы — нызамлы қубылыс.
' Фразеологиялық неологизмлер қарақалпақ тилинин сөзлик қурамында оғада көп. Олар удайы пайда болып отырады.
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Фразеологиялық лексиканыц раўажланыўы ҳаққында
Халық турмысындағы өзгерислерге байланыслы фразеологиялық сөз дизбеклери де удайы өзгерислерге ушырап, раўажланып
отырады. Бул өзгерислер, тийкарынан алғанда, гөнерген түсиниклерге байланыслы гейпара фразеологиялық сөз дизбеклеринин
күнделикли турмыстан шығыўы, жеделлигинен айырылыўы. сондай-ақ жаца топарларыныц тилдиқ фразеологиялық қурамынан
орын алыўы түринде болады. Булардық барлығы да — тилдик
раўажланыў нызамлары тийкарында болып туратуғын қубылыс.
Қарақалпақ халқынын турмысындағы материаллық, жәмийетлик-сиясий ҳәм мәдений өзгерислер тилде өмир сүриў зәрүрлигинен айырылған гейпара турақлы сөз дизбеклеринин қолланылмайтуғын болып қалыўына, сонық менен бирге, ҳәзирги заман
қарақалпақ тилиниқ фразеологиялық лексикасын жақа турақлы
сөз дизбеклери менен толықтырыўға ҳәм байытыўға себепши болды. Мәселен, белгили дәўирлерде улыстыц уллы күни, ҳақ жо-

лына түсиў, пешанасынан көриў, тас түссе талайынан, жаны жәннетте, қыдыр көриў усаған сөз дизбеклери қарақалпақ тилиндс
жүдә жедел қолланылыўшы фразеологиялық сөз дизбеклери болып келди. Ҳәзир олар күнделикли пикир алысыўда сийрек пайдаланылады.
Қарақалпақ тилинде гөнерип. қолланылыўдан қалған ҳәм қалып баратырған нақыл-мақаллар да ушырасады. Олар да ески
дәўирлерде жүдә жийи пайдаланылып келген, ал ҳәэир сәйкес
түсиниклердиқ халық турмысынан шығыўына байланыслы тилдеги гөнерген фактларға айланып отыр Мысалы: «Жетимниц аўзы

асқа тийсе, мурны қанайды», «Қатынныц шашы узын, ақылы келте», «Тамщ байдин, өлим қудайдан», «Аўзы қыйсыц, болса
да,
байдыц улы сөйлесин», «Жаманныц жамбызынан», «Әўели ийманлы-ийманлы, әўели иймансыз-иймансыз» «Келинниц жини қәйинене, ийттиц жини дийўана», т. бСоқғы дәўирде қарақалпақ тилиндеги фразеологиялық лексика экономика менен мәденияттық, илимниқ ҳәм техниканын раўажланыўы менен оғада кеқейди, жақа фразеологиялық сөз дизбеклериниқ топары пайда болды. Мысалы: Жердиц жасалма жолдасы, магнит майдзны, қыя толықлаўыш, тынышлық кептери. т. б.
Бул турақлы сөз дизбеклери бурын болмаған, тек соқғы
дәўирде ғана пайда болған фразеологиялық сөз дизбеклеринен
ибарат.
'
Лексикалық-грамматикалық жақтан турақлылыққа ийе нақылмақаллардық да жақа топары дөреди. Олар да халық турмысынық жақа әжайып көринислери, үлгилери, аз сөзли, тереқ мәнили жуўмақ көринеди. Мысалы: «парахатта-берекет», «Мийнет ет-

сец еринбей, тояды қарныц тиленбей», «Сын дүзелмей, мин дүзелмейди», «Күшице исенбе, исице исен» т. б.
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Қарақалпақетанда жазба әдебияттьщ раўажланыўы менен
•фразеологиялық сөз дизбеклериниц қатарына классиклер, гейпара жәмийетлик искерлер қәм жазыўшылар тәрепинен дөретилип,
тереи мәнили нақыл сөзлердей болып кеткен сөз дизбеклери де
келип қосылды. Мысалы: «Аз болсын, саз болсын», «Қорқақтьщ

қатыны болғаннан батырдық жесири болған жақсы». (Долепес
Ибаррури), «Жарлылық айып емес» (Н- Островский), т- б. г
Фразеологиялық лексиканын байыўында қоисылас туўысқан
халықлар тиллери айырықша роль атқарды. Әсиресе соиғы дәўирде орыс тилннен ҳәм орыс тили арқалы басқа тиллерден көп
ғана фразеологиялық сөз дизбеклери
тиккелей, калькаяаў ҳәм
басқа да усыллар тийкарында келип қосылады. Бул фразеологиядық лексиканын байыўы ҳәм раўажланыўына себепши болды.
ЛЕКСИКОГРАФИЯ

Қарақалпақ тилинде

сөзликлер дүзиўдиқ ҳэзирги жағдайы

Қайсы тилдин болмасын лексикографиясы ҳаққында сөз еткенимизде, лексикологиялық нызамлылықларды изертлегенимизде
биз онын менен сыбайлас, ҳәттеки сонын ишинде қаралыўды талап ететуғын тийкарғы мәселелердин бири болған сөзликлер ҳаққындағы мәселе туўралы да айтып өтиўимиз керек. Өйткени бул
.арқалы лексикологиялық мәселелерди теренирек үйрениўге, изертлеўге ерисемиз.
Сөзликлерди, тийкарынан алғанда, тил билиминин лексиколография тараўы изертлейди. Онын да изертлейтуғын объекти —
еөз. Бирақ лексикография — сөзлерди топлап, жыйнастырып, белгили бир тәртип, системаға салыўшы илим тараўы. Ол бир ямаса
бир неше тиллердеги сөзлерди түсиндириў, салыстырыў, тарийхый көз қараста үйрениў, мәнилерин анықлаў, т. б. усаған мәседелерди қарастырады, сөзликлердин түрлери ҳәм олардын дүзилиў режелерин белгилейди.
Сөзликлер дүзиў мәселеси қарақалпақ тилинде сонғы дәўирде
гана қолға алынып отыр. Биз еле жетерли муғдарда, турмыс талапларын толық қанаатландырарлықтай сөзлик түрлерине ийе
■емеспиз- Ҳақыйқатында, олардын дүзилиўи анаў я мынаў сөзге
байланыслы затлар менен қубылысларды тарийхый көз қараста
үйрениўде, сөзлердин мәнилерин дәл ҳәм кен түсиниўде сондайақ олардан әмелий жақтан дурыс пайдаланыў исинде үлкен әҳмийетке ийе- Октябрьге шекемги дәўирде улыўма түркий тиллерге ортақ гейпара сөзликлерден басқа қарақалпақ тилинде ҳеш
қандай көзге түсерликтей мийнет болған жоқ.
Түркий тиллер бойынша биринши рет илимий мийнет дөреткен
уллы илимпаз Махмуд Кашғарий болып есапланады. Ол дүньяга өзинин «Девону луғотит түрк» деген әжайып мийнети меяен
1 1 -2 5
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белгили. Бул сөзлик Махмуд Кашғарий тәрепинен XI әсирде 1068жылы тамамланады. Жумыс үш томнан ибарат. «Девону луғотиг
түрк» Өзбекстан ССР Илимлер Академиясынық А. С. Пушкин
атындағы тил ҳәм әдебияты институты менен Әбурайхан Беруний атындағы шығыстаныў институты тәрепинен өзбек тилинде
биринши рет 1960-жылы баспадан шығарылды. Ол филология
илимлериниц кандидаты С. М. Муталлибов тәрепинен өзбек тилине аўдарылған.
Уллы илимпаз Махмуд Кашғарийдыц «Девону луғотит түрк»
атлы китабы оныц узақ жыллар ислеген мийнетинид жуўмағынан ибарат. Ол бул жумыстын сапалы болып шығыўына барлық
интасын жумсаған, көп жерлерди аралаған, бай материаллар топлаған- Сонлықтан да Махмуд Қашғарий китаптыц биринши томына кирисиўинде былай деп жазады: «Мен түрклар, түркменлер,
уғузлар, чигиллар, яғмолар, қирқизларниц (қирғисларининг) шаҳарларини, қишлоқ ва яйловларини, куп ийллар кезиб чиқдим,
луғатларини тўпладим, турли хил сўз хусусиятларини урғаниб,
аниқлоб чнқдим- Мен бу ишларни тил билмаганлигим учун эмас,
балки бу тиллардаги ҳар бир кичик
фарқларни ҳәм аниқлаш
учун қилдим. Булмаса мен тилда ўларнинг энг атуқларидан, энг
катта мутахасисларидан, хушчахмларидан эдим. Уларга шунча
Диққат қилдимки, түрклар, туркманлар, уғузлар, чигиллар, яғмолар ва қиргиз қабилаларининг тиллари бутунлай
дилимга
жо булди. Уларни ҳар томонлама пухта бир асосда тартибга солдим ».1
Сөзликте сөзлер тек белгили бир
тәрепте жыйнастырылып,
түсиндирилип ғана қоймастан, соныц менен бирге түркий тиллерге тән грамматикалық мағлыўматлар да берилген. Онда баҳалы түрдеги лексикалық, фонетикалық ҳәм грамматикалық материаллар бар. Олар түркий тиллерди тарийхый жақтан үйрениўде ец бир әҳмийетли илимий дереклер хызметин атқара алады.
Сөзлик, тийкарынан алғанда, атаўыш сөзлер ҳәм фейиллерден
турады. Олардыц
орналасыўына сер салғанда, дәслеп атаўыш1
сөзлердиц, оннан кейнн фейил сөзлердиц келетуғынлығы көзге
түседи. Сондай-ақ аз ҳәрипли сөзлер алдын, ал оныц кейнинен
көп ҳәрипли сөзлер бериледи.
Махмуд Қашғарий тәрепинен дөретилген бул сөзликти түркий
тиллердиц биреўине ғана тән сөзлик деп қараўға болмайды. О л —■<
ортақ сөзлик. Онда түркий тиллерди қурайтуғын көпшилик ,топарлардыц элементлери бар. Бул пикирди автордыц жоқарыда
келтирген сөзинен-ақ ацлаўға болады.
Қазақ тил илимпазы профессор Г. Муўсабаев Махмуд Қашғарийдиц сөзлигиндеги лексикалық-грамматикалық материалларға баҳа берип, тили жағынан оныц қыпшақ (топарына) қазақ.'
,.
1 М а х м у д
Қ а ш ғ а р и й ,
«Девону
Г И л и р р ер А қадем и ясы басгцсы , Т аш кен т.
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қарақалпақ, татар, башқурт ноғай (жүдә жақын екенлигин тастыйықлайды.*1
'Демек «Девону луғотит түрк» ти қарақалпақ тилине де ортақ
сөзлик деп қараймыз. Ондағы берилген көпшилик сөзлер
ҳәм
олардық мәниси ҳәзирги қарақалпақ тилинде толығы менен ушырасады. Буған сөзликтен мына сөзлерди көрсетип өтиўдин; өзиақ жеткиликли: йит, ер, ақ, үн, ун, ис, үгит, ин, аўыз, атыў, уғыў,
ашық, жыллы, арық, етик, етек, узын, ерин, аяқ-?Дық, уя, ана,
аўырыў, артық, ортақ. ерлик, ойнас, арпа, ески, еситилди, умытты, арттырды, туўрады, егилди, егисти, оталды, алынды, тутар,
тартысар.2 т. б.
Бундай сөзлер сөзликте ж үдә көп ушырасады. Олардьщ барлығы да қарақалпақ тилинде сөйлеўши ҳәр бир адамға белгилп
түсиникли ҳәм жедел қолланылатуғын сөзлерден ибарат.
Сөзлик араб алфавити менен жазылған, бул нәрсе көпшилик
оқыўшылардын, кеқ пайдаланыў исинде бираз қыйыншылықларды туўдырады. Солай да бул әжайып
мийнеттиц өзбек тилинс
аўдарылыўы сөзликти үйрениў ҳәм пайдаланыў мәселесин жүдз
жеқиллетиўге себепши болып отыр.
Махмуд Қашғарийдиц «Девону луғотит турк» сөзлиги барлық
түркий тиллер ушын ортақ, анаў я мынаў түркий тилдиц тарийхын үйрениўде үлкен әҳмийетке ийе баҳалы сөзликтен ибарат.
Түркий тиллерге ортақ сөзликлер
қатарында буннан басқа
да бираз баҳалы сөзликлерди белгилеп өтиўге болады. Мәселег,
XIV әсирде дөретилген«
„Сэбех СошағПкцз*
» («қуман-қыпшақ тили сөзлиги»), атақлы тюрколбг профессор ГТ. М. Мелиоранский тәрепинен XIX әсирде жазылып, 1900-жылы бастырылыг:
шығарылган «Араб
филолог с турецком языке», XVI әсиргс
дийислй ескерткйш, авҮоры белгисрз «Абушка» деп аталатуғын
свзлик, сондай-ақ академик В. В. Радлов тәрепинен «Тюрк наречнелери сөзлигин дөретиў тәжирийбелери» ҳәм доцент Л. Будагов
тәрепимен дүзилгед «Түрк^татар ндречиелеринин, салыстырма сөз-
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Булардыц барлығы да ҳәзирги заман түркологиясында белгили орнына ийе. Ола’р түркий тиллер лексикографиясын раўажландырыў йсинде сөзликлер дүзиўдиц дәслепки үлгилери хызметин
ат5(а|Гьт келди.
Қарақалпақстанда қарақалпақ тили мәмлекетлик тил дәрежесине көтерилди, миллий тил болып қәлиплести.
Қарақалпақ халқыныц экономикалық, сиясий ҳәм мәдений турмысыныц өсиўи ҳәм раўажланыўы тил билими тараўында ири-ири
әмелий әҳмийетли зор мәселелерди пайда етти. Усындай әҳмийетли мәселелердиц бири сөзликлер дүзиў мәселеси болды.
Илимниц ҳәм техниканыц өсиўине байланыслы қарақалпақ
1 К е н е с б а е в , М у с а б а е в.
Каз1рг1 қазак, т1л1, лексика, фонетика,
Алматы, 1962, 194-бет.
■
.
,-я
1 Мысал ретинде келтирвлген сөзлер өзбекше аўдармасынан алынды.
!

4»

www.ziyouz.com kutubxonasi

163

тилиниц сөзлик қурамына орыс ҳәм басқэ да қоқсьглас халықлар тиллери арқалы жана-жақа терминлер кирди. Бундай терминлердин улыўма халық тәрепинен тусинилиўи жениллестириўге жәрдем етиў ушын турмыс терминологиялық сөзликлерди талап

етти.
Терминологиялық сөзликлердпн дүзилнўи мектеп турмысында
да оғада зәрүрли болып табылады. Өйткени мектеплерде физика, математика, химия, ботаника, т. б. усыларға усаған пәнлер
оқытылатуғын болды. Бундай пәнлердин оқытылыўы да сәйкес
терминлердиқ келип кириўин иске асырады. Соны да белгилел
өтиў керек, терминлер аўысыўдыц дәслепки жылларында анаў я
мынаў клим я техникаға байланыслы термин тап ҳәзирги күндегидей қарақалпақ тилине әдебий тил нормаларына сәйкес аўыса
қойған жоқ. Ал, керисинше, бурмаланып та алынған жағдайлары ушырасып отырды. Көпшилик
жәмийетлик-экономикалық,
илимий ҳәм басқа да терминлер гейпара себеплерге байланыслы
өзлеринин интернадионаллық сыпатына қарамастан түсиниксиз
атамалар менен де аўмастырылып келди. Бул, әлбетте, дәслепки
жылларда қәнигелердин жеткиликсиз болыўы, жазыў ислерине
көбинесе арабша саўаты бар адамлардық араласыўы, олардык
гейпараларынық араб-парсы тиллерин жоқары санаўы менен де
байланыслы еди.
Қарақалпақ әдебий тйлинид сөзлик қурамына жанадан аўысқан терминлердид бир изге түсириў, сол арқалы терминлерге болған турмыс талабын қанаатландырыў Уатандарлық урысқа шекемги дәўирде қарақалпақ әдебий тилин раўажландырыў исинде
үлкен қыйыншылықты туўдырған мәселе болды. Мине усы нәрсеге әмелий жуўаплардыд бири ретинде терминологиялық комиссиялардын, басшылығы астында айырым илим тараўлары бойынша терминологиялық сөзликлер дүзилип шықты. Олар физика,
математика, ботаника, грамматика ҳәм т. б. терминлери бойьшша басып шығарылған майда-майда жеке сөзликлерден ибарат.
Қарақалпақ тилинде терминлер ҳәзир, дерлик бир изге түсти,
турмыстыд раўажланыўы менен еле де
ж ада-ж ада терминлер
пайда болады. Ол, өз гезегинде, әдебий тилдиц сөзлик қурамын
тағы да раўажландырыўға себегпни болады. Солай да бул мәселе бойынша қарақалпақ тили тарийхында орын алып келген, ҳәзир де көзге түсетуғын кемшиликлер бар. Бундай кемшиликлер
осиресе басқа тилден келген терминлерди ана тилдеги мүмкиншиликлерди есапқа алмай орынсыз енгизе бериў, сондай-ақ аўдарыўға болмайтуғын терминлерди орынсыз аўдара салыў усаған жағдайлардан ибарат.
Орыс тилинид тәсири, оныц қарақалпақ халқы турмысындағы
жәмийетлик жағдайы орысша-қарақалпақша ҳәм қарақалпақшаорысша сөзликлерди дөретиўди талап етти. Соныд нәтийжесинде
ҳзысша-қарақалпақша ҳәм қарақалпақша-орысша сөзликлер пайда болды. Бул жумыс Қарақалпақстандағы илим изертлеў институты тәрепинен (ҳәзирги Өзбекстан Илимлер Академиясынын
4
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Қдрақалпақстандағы филиалынын, тарийх, тил ҳәм әдебияты институты) орынланып, шет тил ҳәм миллий сөзликлер
мәмлекет
баспасында Москвада басып шығарылды.
Бул сөзликлер орыс тилин үйрениўде, сондай-ақ орыс тилинде жазылған әдебиятларды оқытыўда, аўдарыў исинде пайдалаг
нылды.
Усынын менен бирге, сонғы дәўирде қарақалпақ халқынын
турмысын, әдет-үрпин, тилин үйрениў мәселеси де айрықша қолға алынды. Бул мәселеде орыс илимпазлары айрықша хызмет
иследи. 1928-жылдан баслап этнографиялық ҳәм диалектологиялық
мақсетлерде экспедициялар шөлкемлестириле баслады. Бул экспедициялар қарақалпақ халқыныц зпографиясы ҳәм тили бойынша баҳалы мағлыўматлар жыйнады. Мине усындай жумыслардын барысында Н. А. Баскаков Қарақалпақстан аймағынан жыйиап алынған материаллар тийкарында қарақалпақ тилинин биринши томын дөретти. Бул томда қарақалпақ тилиниц диалектологиялық материаллары (текстлери) топластырылған ҳәм онығ:
кейнинен диалектологиялық сөзлик берилген. Диалектологиялык
сөзлик қарақалпақша-орысша түринде китапқа киргизилген материалларға арналады.
Бул мийнет қарақалпақ тилинин диалектологиясын үйрениўде
ҳәм изертлеўде, қарақалпақ әдебий тилиниц нормаларын анықлаўда илимий ҳәм әмелий жақтан белгили орнына ийе.
Қарақалпақ әдебий тнлиниц қәлиплесиўинде орфографияльн
нормаларды белгилеў ҳәм оныц тийкарында орфографиялық сөз
ликлерди дүзиў белгили роль атқарды. Бул тек қарақалпақ әдебий тили ушын ғана е.мес, ал көпшилик халықлар тилинде де сондай. Сонлықтан да Н. А. Баскаков орфографиялық нормалардын
белгилениўи менен орфографиялық сөзликлердиц дүзилиўи Орта
Азия халықларыныц әдебий тиллеринин нормаласыўьшдағы тий
карғы жумыслардыц бири сыпатында көрсетип өтеди.1
Қарақалпақ тилиниц алфавити менен орфографиясы бир неш<
рет өзгерди. Белгиленген орфографиялық нормалар тийкарындг
қарақалпақ тилинде орфографиялық сөзликлер де дүзилген еди
Орфографиялық сөзликлер де Қарақалпақстан Илим-изертлеў
институты тәрепинен (ҳәзирги Өзбекстан Академиясынын Қарақалпақстандағы филиалыньщ тарийх, тил ҳәм әдебияты институты) исленди. Оныц бириншиеи
1940-жылы, екиншиси ҳәзирги
күнде пайдаланылып киятырған. 1959-жыл баспадан басып шығарылды, ал үшиншиси 1992-жылы н<арық көрди.
Қөпшилик халықлар тиллеринде сөзликлер дүзиў тәжирийбеси әдеўир л<еткилпкли дәрежеде көзге түседи. Олар халыққа мәдений жақтан хызмет етиўде белгили әҳмийтке ийе. Ал қарақал-

1 Н. А. Б а с к а к о в «Развитие литературных языков народов Средней
Азии в Советскую эиоху» (тезисы доклада иа Всесоюзион научиой сессий) М.,
1962 с.
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пақ тилинде бул жумыс халықтын. сөзликлерге болған мутәжлығына қарамастан әдеўир артта қалып қойыўы ғана анық. Тек
қәзир бул әҳмийетли ис қолға алынып отыр. Әсиресе соцғы жыллар ишинде қарақалпақ тилиниқ төрт томлық түсиндирме сөзлигинин Дүзилип, жәмийетшиликке усынылыўы — бул халықтын
мәдений турмысындағы үлкен ўақыя болды.
Енди биз қарақалпақ тилиндеги қолда бар баслы сөзликлердид айырым тәреплерине тоқтап өтейик.

Қарақалпақ тилиндеги сөзликлердин түрлери
Қарақалпақ тилиндеги сөзликлердин барлығы да филологиялық сөзликлер болып есапланады. Оларды, өз гезегинде, неше тилде берилиўине қарай бир тиллик ҳәм еки тиллик деп бөлиўге болады. Бир тиллик сөзликлерге қарақалпақ тилиндеги орфографиялық сөзликлер, ал еки тиллик сөзликлерге орысша-қарақалпақша, қарақалпақша-орысша аўдарма сөзликлер, қарақалпақшаорысша диалектологияЛық сөзликлер ҳәм орысша-қарақалпақшз
терминологиялық сөзлик ҳәм т. б. киреди.
Орфографиялық сөзликлер. Әдебий тилдин нормаларына жегерли кеўил бөлиў, оқыў, үйрениў ҳәм жазыў ислеринде бул нормаларды толық басшылыққа алыў, бизин аўызша ҳәм жазба түрде бир-биримиз бенен пикир алысыў, тил арқалы қатнас жасаў
жағдайымызды жениллестиретуғынлығы, жетилистиретуғынлығы,
тилдин, тил мәдениятыныц буннан былай да раўажланыўы оғаг
да үлкен тәсир ететуғынлығы белгили.
Бунда орфографиялық
нормалардьщ дурыс сақланыўынын да орны, әлбетте, гиреўли.
Ҳәзирги күнде улыўма халық тәрепинен қабыл етилип, нызамлы түрде бекитилген орфографиялық қағыйдалар китап, газета-журналлардыц бетлеринде түрлише бурмаланып, жазыў исинде түрлише қолланылып киятыр. Бул нәрсе жазыўда ҳәммегебирдейлик орнына ҳәр түрлиликти пайда етип отыр- Сонлықтан да
орфографиялық нормалар тийкарында саўатлы ҳәм дурыс жазькў
мәселеси қарақалпақ әдебий тилинин ҳәзирги жағдайдағы
ед
әҳмийетли әмелий мәселелеринин бири болып есапланбақта.
Саўатлы ҳәм дурыс жазыў исинде
орфографиялық сөзлик
айрықша роль атқарады. Орфографиялық сөзликтиц тийкарғы
мақсети сөзлерди дурыс жазыўға қаратылған.
Орфографиялық сөзликлерге тилдин лексикалық қурамындағы
сөзлердин барлығы бирден танланылмастан киргизиле бермейди, керисинше, оларға күнделикли жазыў исинде бираз қыйыншылықларды туўдыратуғын сөзлер ғана енгизилиўи керек.
Ҳәр қандай тилдиц өзинин айрықшалығына байланыслы орфографиялық жазыў нормаларында жеке айырықшалықлардын
да болатуғынлығы турған гәп. Мәселен, -ма/ме (сыцарлары менен) болымсызлық қосымталары сөзге қосылып, биригип жазылады Да, ал сол формадағы мәниси жағынан пүткиллей басқаша
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сораў жанапайлары сөзден бөлек жазылады: алма, берме, дурыс
па, жақсы ма, т. б. Сондай-ақ орыс тилинде предлоглар тийисли
сөзлеринен бөлек жазылса, приставкалар тийисли сөзлериниқ алдында қосылып жазылады. Мысалы: в школу, на уроке, входить,
переписат, т. б.
Қулласы, орфографиялық сөзликлерден анаў я мынаў тилдин
-орфографиялық қағыйдаларына байланыслы болған
айрықша
меўил аўдарыўды талап ететуғын жағдайлары орын алыўы керек. Онық ушын орфографиялық сөзликтиқ дүзилиў исинде
тилдиқ орфографиясындағы зәрүрли орынлар толық тақланылыўы
июртОрфографиялық сөзлик ҳәрекет етиўши орфографиялық қағыйдалар тийкарында дүзиледи, сонлықтан олар арасындағы бирликтиқ сақланған болыўы керек- Онда қандай да болмасын қәтелердин көриниўи орынсызлық болып табылады.
Орфографиялық сөзлик орфографиялық нормаларды дурыс
сақлап жазыў исинде кеқ қолланатуғын жәрдемши қуралымыз
болып табылады. Анаў я мынаў сөздин жазылыўында қыйналсақ,
<биз дәрриў сөзликти ашып, оннан сол сөздиқ қалай жазылыўы
жерек екенлиги туўралы түсиник алыўға тийислимиз.
Лексикография тараўында орфографиялық сөзликлердиқ саны
көп. Орфографиялық сөзликлер көпшилик халықлардық тиллери
бойынша дүзилип шықты. Олар халқымыз тәрепинен күнделикли
турмыста пайдаланылып киятыр. Мәселен, И. С. Ожегов ҳәм
А. Б. Шапиро тәрепинен редакторланып, 1956-жылы басып шытарылған орыс тилинин академиялық 110 мық сөзден туратуғын
•орфографиялық сөзлиги. Бул орфографиялық сөзликти 1957, 1958,
1959-жыллары екинши, үшинши ҳәм төртинши басылыўлары шықты. Олар биринши басылыўынан ҳеш қандай өзгериссиз шығарылған еди- Ал 1963-жылы СССР Илимлер Академиясынын орыс
тили институты тәрепинен дүзетилип ҳәм толықтырылып, СССР
Илимлер Академиясынық хабаршы ағзасы С- Г. Бархударов, С. И.
Ожегов ҳәм А. Б. Шапиро редакторлығында сол орфографиялық
сөзлик бесинши рет басылып шықты.
Ҳәзир кеқ көлемли орыс тилиниқ орфографиялық қағыйдаларынық айрықшалықларын толық есапқа алған усы орфография.лық сөзлик турмыста кен қолланылып киятыр.
Орфографиялық сөзликлер өзбек, қазақ ҳәм басқа түркий тиллерде де бар.
Қарақалпақ тили лексикографиясы тараўында орфографиялық
«өзликлер дүзиў жумыслары екинши ўатандарлық урысқа дейинги дәўирде-ақ басланған еди. Сол жумыслардық жуўмағы ретинде қарақалпақ тилиниқ орфографиялық сөзлиги биринши
рет
1940-жылы басылып шықты ҳәм өз оқыўшылары ушын жәрдемши қурал сыпатында хызмет атқарды.
Соқғы дәўирде қарақалпақ тилиниқ алфавити менен орфографнясы тараўында өзгерислер пайда болды. Қарақалпақ тилинин
алфавити менек орфографиялық қағыйдалары жақадан дүзилип
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шықты- Халықтыц саўатлы ҳәм дурыс жазыў иси орфографиялық сөзликке болған талапларды бурынғыдан да бетер арттыра
түсти. 1940-жылы шыққан орфографиялық сөзлик дәўир өзгерислерине, соқғы дәўир талапларына жуўап бере алмайтуғын болды.
Енди жана орфографиялық сөзликлер дүзиў зәрүрлиги пайда
болды.
Қарақалпақ тилинид ҳәзирги күнде қолланылып киятырған
алфавити менен орфографиясы тийкарында Ә- Нурмуханова менен С. Нийетуллаевлар тәрепинен «Қарақалпақ тилинин орфографиялық сөзлиги» дүзилип, ол 1959-жылы қарақалпақ мәмлекетлиқ
баспасы тәрепинен жарыққа шыққан еди. Сөзлик соннан бери өз
оқыўшыларына хызмет етип киятыр.
Орфографиялық сөзликте 1957-жылы Қарақалпақстан АССР
Жоқарғы Совети Президиумыныц 28-февральдағы пәрманы менен тастыйықланған қарақалпақ тилиниц тийкарғы орфографнялық қағыйдаларынан мағлыўмат берилген.
Сөзликтин басында қарақалпақ алфавитиндеги ҳәриплер, олардьщ дүзилиў тәртиби ҳәм атлары бар. Оннан кейин даўыслылардыц ҳәм даўыссызлардыц жазылыўы, түбир сөзлердин ҳәм қоспа,
сөзлердиц жазылыўы, қосымталардын ҳәм көмекши сөзлердин жазылыўы, бас ҳәриплердиц жазылыўы ҳәм сөзлерди өткермелеў
бойынша орфографиялық қағыйдалар берилген.
Қар'ақалпақ тилиниц орфографиялық қағыйдаларынан
соц
жазылыўы бираз қыйыншылықларды туўдырыў мүмкин деп табылған сөзлердиц ҳәм сөз дизбеклериниц алфавитлик тәртипте
жайластырылған сөзлиги басланады.
Дүзиўшилер тәрепинен орфографиялық сөзликке киргизилиўге
тийисли сөзлерди, сөз дизбеклерин танлаўға бир қанша дыққат
аўдарылып; мийнет жумсалғанлығы көринеди. Бул нәрсе күнделикли жазыў исинде жазылыўы бираз ойланыўды талап ететуғын
базы бир сөзлерди қамтыўға себепши болған- Мәселен, мәйек,
мәкеме, мәсләҳәт, металл, мәўиж, мәпдар, мәрдана, Л1әлҳэм, мәқги т. б. сөзлери м ҳәрнбине байланыслы тацланған усындай сөзлердиц қатарына киредиСөзликте жекке сөзлер қарақалпақ тилинид жалғамал.ы қурылысына байланыслы ҳәр түрли формаларында бернлген. Мысалы,.
қытық, қытықлаў, қытықшыл, қышқыл, қышқылтым, т. б.
Жеке сөзлер ҳәм олардыц ҳәр қыйлы формалары менен бир
қатарда сөзликте турақлы сөз дизбеклери де бар. Олар биринши компонентиниц дәслепки ҳәрибине байланыслы алфавитлик
тортипте китапқа кнрпкгчтген. .Аысалы: лақабы жер жарыў ла-

қап, лақаплы, суўық, суўық демин алыў, суўықлаў
көэдиқ қыйығын салыў, көзден өткериў, т. б.

сәлемлесиў,.

;
Дефис арқалы жазылатуғын жуп сөзлер ҳәм жазылыўы бираз
қыйыншылық туўдыратуғын меншикли атамалар да алфавитлик
тәртипте сөзликтен орын алған: қып-қызыл, нақақтан-наҳақ, нан-

пан, қыра-қыра, өтирик-өсеқ, өлип-өшип, торс-торс, қыят
дық аты), Ламанш, Латвия, т. б.
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(урыў:

Қарақалпақ тилинде гейпара сөзлердиқ еситилиўи менен жа
зылыўы арасында базы бир алшақлықлар ушырасатуғынлығы белгили. Маселен, сөз ишинде, сөз аралығында қатар келетуғын сш,
зш усаған сеслер айтылыўында шш болып еситиледи. Бундаа
жағдайда морфологиялық принципти басшылыққа ала отырып,
олардық айырым морфемалары сақланған туринде жазылыўы керек. Орфографиялық сөзликте қарақалпақ тили орфографиясынын
усы тәрепине де кеўил аўдарылған. Мысалы: исшец, исшецлик,
қосшылық, колхоз, колхозшы, т. бАйырым сөзлердин мәнисин анықлап кетиў, оқыўшылар ушын
қыйыншылық туўдырмаў мақсетинде ондай сөзлердин тусында
гейпара сөзлердин нени анлататуғынлығы, қандай сөз дизбегинде ушырасатуғынлығы да көрсетилген. Мысалы: қурышы( қулақтьгд қурышы қаныў), қурылды (қурылдап уйықлаў), (қызарыц
етиў), иллә (иллә деп аўызды ашпаў), т- б.
Орфографиялық сөзликке кирген сөзлердин ишинде ҳәзирги
қарақалпақ әдебнй тилинин лексикасына орыс тилинен орыс тили арқалы басқа тиллерден кирген сөзлер менен терминлер белгили орынды ийелейди. Мысалы: вагон, вазелин, вальс, валюта,

ванна, варваризм, варварлық, вариант, роль, руль, концерт, конфета, конференция, композиция, параграф, парфомерия, т. б.
Бпр тилден екинши тилге аўысқан сөз сол гилдин нызамлылықларыиа енетуғынлығы белгили. Орыс тили арқалы орыс тилинин өзинен ҳәм басқа тиллерден өткен сөзлер тилимизде керекли
жерде талап етилген қосымталарды қабыл ете алады. Бул нәрсе
қарақалпақ тилиниц орфографиясындағы дыққат аўдарыўды керек ететуғын айрықша орынлардын биринен есапланады. Сөзликте бундай жағдайларға байланыслы базы бир
мысалларды да
көриўге болады: апрель, апрельдин, апрели; антогонист, антогонистлик; картофель-картофельге, картофели, т. б.
Биз қарақалпақ тилинин орфографиялық нормаларына байланыслы сөзликке киргизилген жоқарыдағы жағдайлардан жетерли пайдалансақ, саўатлы ҳәм дурыс жазыў бойынша жумысымызды бираз жениллестириўге мүмкиншилик алыўымыз мүмкин.
.
Усынын менен бирге, қарақалпақ тили бойынша дүзилген бул
орфографиялық сөзликте оннан пайдаланыўда есапқа алыныўы
зәрүр болған көп ғана кемшиликлерди көрсетип өтиўге де туўра
келеди.
Сөзликти дузиўде лексикографиясы тараўындағы жетискенликлер, бай тәжирийбелер толық есапқа алынбаған. Сол себепли
сөзликтин сапасын жақсылаўға, оннан пайдаланыў исин жениллестириўге бағдарланатуғын гейпара мүмкиншиликлер китаптан
орын ала алмаған. Мәселен, сөзликтин қурамы ҳәм қурылысы,
оннан пайдаланыў тортиби, көпщилик терминлердиц тил услубыныц қайсы тараўларына тән екенлиги ҳәм тағы басқалар туўралы
маглыўматлар китапта жоқ. Орфографиялық сөзликке киргизилетуғЫн сөзлерди тақлаўда да үстиртинлик бар. Көпшилик сөзлер
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жазылыўда ҳеш қандай ҳыйыншылықларды туўдырмайтуғын болса да, жазылыўы қыйынырақ деп есапланатуғын сөзлердин қатарында сөзликке киргизилген.
Мысалы: аға, ада,
адам, аз, аза, азада, ай, айтыс, алма,

абай, абадан, абаданлық, абайла, абайлаў, ағза, ағыс, адалаў,
адамлы,
адамсыз, ажар,
ажарсыз, ажарлы, азар, азатлық,
азған, азна, айбатсыз, айлық, т. б.
Бул еле а ҳәрибине байланыслы надурыс тацланылған сөзлердиц толық дизими емес. Усы ҳәрипке байланыслы да. басқа
ҳәриплерге байланыслы да китапқа киргизилген сөзлердиц, жетерли тацланылмаған топарын әдеўир муғдарда көриўге болады.
Орфографиялық сөзлик өз оқыўшыларына сөзлерди
дурыс
ҳәм саўатлы жазыўдыц үлгисин көрсететуғын болғанлықтан, бул
мәселе бойынша оған деген талап басқа сөзликлерге қарағанда
да қатацырақ ҳәм күшлирек болатуғынлығы белгили. Сонлықтан
онда ҳеш қандай қолайсызлықтыц көзге түспеўи шәрт.
Сөзликте епкин сөзи екпин, наразы сөзи нарыза, наразылық
сөзи нарызальщ, нәсият сөзи нэсийҳәт, шүбхэ сөзи шүбҳә, сахра

сөзи саҳыра,. шерменде сөзи серменде, шерменде етиў сөзи, сер~
менде етиў, шүдигар сөзи сүдигар, шүдигәрлик сөзи сүдигәрлик,.
пияда
сөзи пыяда болып надурыс жазылған.
Бул сөзлерди
ҳәзирги заман қарақалпақ әдебий тилинин талапларына сәйкес
улыўма халық тилинде қолланылып жүрген түринде төмендегишс
жазғанымыз мақул: епкин, наразы, наразылық, нәсият, шубха,

саҳра, шерменде, шерменде етиў, шүдигар, пияда.
Сөзликке киргизилди деген сөз сол сөздиц тилдиц лексикасында белгили бир бирилик сыпатында қолланылып киятырғанлығын көрсетеди. Ал кухня, шляпа, стенгазета, специалист усаған
сезлер қарақалпақ тилиниц лексикалық қурамында бар
ма?
Бизиц пикиримизше, булар орыс тили лексикасына тән,
оларқарақалпақ тилинде асхана, қалпақ, дийўалы газета,
қәнийге
деген сөздиц мәнилерине сай келеди. Китапқа бул сөзлердиц неушын киргизилгенлиги белгисиз. Қарақалпақ тилиниц орфографиялық сөзлиги болғанлықтан оған қарақалпақ тилинде қолланылып жүрген сөзлер киргенлиги мақул. Олай болмағанда, қайсы
тилдиц орфографиялық сөзлиги екенлиги билинбей қалады.
Дурыс, тилимизде орыс тилинен аўысқан көп ғана сөзлер
менен терминлер бар. Олардыц да орфографиялық сөзликтен орын
алыўы бундай сөзлерди дурыс жазыўымызға үлкен жәрдем егеди.‘
Сонлықтан қарақалпақ тилиниц орфографиялық сөзлигине орыс
тйли арқалы аўысқан әне сондай сөзлер менен терминлер ғана
кириўи керек.
'
Буидай сөзлердиц көпшилиги сөзликтен орын алған. Бул жүд&
жақсы. Қарақалпақ тилиниц орфографиялық нормаларыныц талаПларына сәйкес орыс тили арқалы аўысқан сөзлер, тийкарынан
алғанда, орыс тилиндеги түринде, ал гейпаралары қарақалпақ
тилине базы бир өзгерислер менен қабыл етилген түринде қолла170
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нылып киятыр. Мысалы: минута-минут, Секунда-секунд, санаТорий-санатория, т. б.
Сөзликте усындай сөзлерди жүдә сабырлы түрде терип киргиз-йў керек еди, тилекке қарсы, бундай сөзлердин көпшилигв
китапта жоқ. Олардыц айырымлары, ҳәттеки, надурыс жазылған.
Мәселен, значок сөзи значек түринде, унтер-офицер сөзи
унтер
офицер түринде берилген. Бул жерде қарақалпақ тилиниқ тнйкарғы орфографиялық қағыйдаларынан қысқаша мағлыўмат берилгенде, дүзиўшилер, әлбетте. оқыўшыларға усы орфографиялық
қағыйдаларды басшылыққа алыў керек екенлигин ескертип өтиўди де, сөзликтин сол тийкарға қурылғанлығын ескертиўди
де
көзде тутқан болыўы сөзсиз. Солай бола турса да, орфографиялық қағыйдалардын китапта надурыс иске асқанлығы дым түсиниксиз. Мәселен, орфографиялық қағыйдаларда педагог-педагогтан деген мысал орыс тили арқалы кирген сөзлерге қосымтаньщ қалай жалғаныўы керек екенлиги бойынша үлги ретинде
көрсетилген. Усыған қарамастаан, сөзликте округ-округке, округтен түринде жуўан буўынға жинишке қосымта
жалғаўлы тур.
Бундай жағдайда барлық ўақытта да
округ-округқа-округтан
болыўы орфографиялық қағыйдалардьщ талабына жуўап бола
алады.
Көпшилик қоспа сөзлердин жазылыў орфографиясы сөзликте
надурыс берилген. Мәселен, ар намыс, әне мине, кем кемнен, бирец сарац, көк көмбек түринде бөлек жазылып көрсетилген болса,
цолда-аяқта, қол-цанат усаған сөзлер қолаяқта, цолқанат түринде
дефиссиз қосылып жазылып кеткен. Гейпара дефис талап етилмейтуғын қол асты, көре сала, тал түс, сөзлер дефис
арқалы
жазылған. Бул сөзлердин көз асты, оқый сала, дүт тоғай, сөзлерден ҳеш қандай айырмасы жоқ. Олар фонетикалық жақтан да,
семантикалық жақтан да дефистин жазылыў зәрүрлигин туўдырмайды, сонлықтан бул сөзлерди дефиссиз жазыў түринде пайдаланған мақул.
Оныц үстине, орфографияЛыц талабына муўапық бөлек жазылыўы керек болған бир қанша сөзлер қосылып жазылып көрсетилген. Мысалы: сорықайнаған, сорықайнаў, жеккәриўилилик,
жеккөриў, базы биреў, т. б.
Айырым фонетикалық жақтан да, семантикалық жақтан да
биоигип кеткен сөзлер гә биригип, гә айырып жазылып жиберилген. Мәселен, аўызеки, жүзеки деген сөзлер бир-бирине ж удә
усас, олардыц фонетикалық ажыралмаслығы да,
лексикалықсемантикалық ажыралмаслығы да бирдей. Усыған қарамастан
сөзликте олардын бириншиси аўызеки, ал екиншиси жүзеки түринде алынған. Олардын екеўи де биригип жазылыўы керек. Ал
дәлдал сөзин ҳеш қандай бөлек жазыўға тийкар жоқ, бирақ ол
китапта дәл-дал түринде дефис арқалы бөлинген. Тилимиздеги
қвшмайысы шығыў деген сөз дизбегиндеги қыймайысы деген сөздиц фонетикалық ҳәм лексикалық-семантикалық ажыралмаслығы
оғада әпиўайы-ақ сезилип турады, бирақ оныц
сөзликте қый
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майысы шығыў түринде берилиўи дым қолайсыз. Бул сөзди сөзликке қарап қый майысы туринде емес, ал бириктирип жазыўымыз керек.
Көпшилик жағдайларда оқыўшыларға қыйыншылық туўдыратуғын мәселелердиқ бири орыс тили ҳәм орыс тили арқалы басқа
тиллерден келген сөолерде пәт мәселеси болып табылады. Пәт
сөздин мәниси менен де тиккелей байланыслы. Айырым сөзлерде
пәттин орнын өзгертиў арқалы сөздин мәниси путкиллей өзгерип
те кетиў мүмкин. Сонлықтан сөзликлерге кирген орыс тилинен
ҳәм орыс тили арқалы басқа тиллерден аўысқан, сондай-ақ гейяара пәттин орнын белгилеп кетиў зәрүрлиги бар с&злерде пәт
түсетуғын буўынды нусқап өткен пайда болады. Қарақалпақ тилинин бул орфографиялық сөзлигине пәтли буўынды көрсетип өтиў
зәрүрлиги бар орыс тилинен ҳәм орыс тили арқалы басқа тилдерден аўысқан көп ғана сөзлер менен терминлер енгизилген,
бирақ оларда бул нәрсе дыққаттан шетте алып қойған.
Қитапта буннан да бир қанша кемшиликлер бар. Әлбетте.
орфографиялық сөзликте усындай қәтелердин жиберилиўи өз
оқыўшысын әдеўир шатастырады да, қыйналдырады да.
Нызамлы түрде бекитилген орфографиялық нормаларды басшылыққа алыў, оны жазыў исинде әмелий иске асырыў бизин
ҳәр биримиздид тиккелей ўазыйпамыз болып табылады. Олай болмағанда, ким кәринген өзинше жазып, әдебий тилдин нормалары
бузылыўға шекем барып жетиўи мүмкин. Бул, өз гезегинде, әдебий тилдин ҳәзирги заман талабына сәйкес раўажланыўын әдеўир
үзилиске түсиретуғыны сөзсиз.
Китап, газета-журналлардыд бетлеринде қарақалпақ тилинин
орфографиялық қағыйдаларынан жетерли пайдаланбаў, жазыўда
ҳәр түрликке жол қойыў бул мәселе бойынша тийисли әмелий
илажларды көриўге мәжбүрлейди. Әсиресе баспа сөз бетлеринде
жазыўға айырықша итибар берип, нызамлы түрде қабыл етилген
орфогрофиялық қағыйдалардын толық сақланып жазылыўын тәмийин етиўте тийислимиз.
Ҳәзир республикамызда Өзбекстан Илимлер Академиясынын
Қарақалпақстан бөлиминин тил ҳәм әдебият институтыньщ бир
неше бөлимлери, Қарақалпақ мәмлекетлик университети, Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институтынын
қарақалпақ
тили кафедралары, муғаллимлердин билимин жетилистириў институтынын айырым кабинетлери усаған мәкемелер қарақалпақ
тилинин мәселелери менен шуғылланады. Қарақалпақ тилинин
ҳәрекет етиўши орфографиясынын жазыўда дурыс қолланылыўыўын бақлап барыў, тийисли илажларды нусқаў бул мәкемелердин
айрықша дыққат орайында турыўы лазым. Жазыўда көринип қалған ҳәр қандай қолайсыз жағдайлар өз ўақтында көрсетилип,
халық көпшилигине жеткерилип барылыўы тийис.
Әмелий илажлардын бири сыпатында қарақалпақ
тилинде
лексикографиянын ҳәзирги талапларына жуўап берерликтей арнаўлы орфографиялық сөзлик ретинде қарақалпақ тилинин орфр172
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графиялық сөзлиги жақа басылыўда жарық • көрди. Онда бул
жағдайлар белгили дәрежеде есапқа алынған.
Аўдарма сөзлик. Бул сөзлик те әмелий жақтан кен қолланылатуғын сөзликлердин тийкарғы түрлеринен есапланады. Аўдарма
сөзликлер көпшилик халықлардьщ тиллеринде бар. Булардьщ
ишинде көбирек көзге түсетуғыны ҳәм кен қолланылатуғыны
орыс тилинен я орыс тилине аўдарыў жолы менен дүзилген сөзликлерден ибараг.
Қарақалпақ тилинде бундай сөзликлер дәслепки дәўирлерд,е
турмыс талабы тийкарында пайда болды.
’
'
Биринши орысша-қарақалпақша сөзлик Н. А. Баскаков, С. Б.
Бекназаров ҳәм У. Н. Қожуровлар тәрепинен дүзилген. Ол 1947жылы Москвада басып шығарылды. Сөзликте 30 000 сөз бар.
Сөзлик, тийкарынан алғанда, орыс тилинен қарақалпақ тилине
аўдарыўшылар ҳәм орыс тилин үйрениўшилер ушын арналған.
Буны дүзиўшилердин әзлери де көрсетип өтеди1.
Сөзликте редактордын алғы
сөзинен кейин оньщ
қурылысы, материаллардыи жайластырылыўы, оньщ сонынан шәртли
қысқартыў белгилери ҳаққында мағлыўматлар бериледи.
Бул орысша-қарақалпақша сөзлик орыс жазыўы тийкарьшда
1940-жылы қабыл етилген алфавит бойынша дүзилген. Онда күнделикли турмыста жийи қолланылып киятырған орыс сөзлери
менен терминлери орын алды. Олардьщ мәнилери мүмкин болғанынша қарақалпақ тилине аўдарылып, ал қарақалпақша сынары жоқлары сол орыс тилиндеги түринде бериледи, ҳәттеки
түсиникли болыў ушын бундай сөзлер я терминлер қаўыс ишинде түсиндириледи де, Мысалы:
бидән, бидон (суйық нәрселер ушын қанылтырдан исленген
ыдыс); бидон для молока—сүт салатуғын бидон (ыдыс); биение
ср. соғыў, тебиў; биение пульса тамырдьщ соғыўы (тебиўи); биение сердца-жүректин соғыўы (тебиўи)*2
•Атлық сөзлер, әлбетте атаў формасында, ал фейил сөзлер
орыс тилинде инфинитив түринде, қарақалпақша аўдармасында
ҳәрекет аты формасында берилген. Бул нәрсе еки тилдеги сәйкес грамматикалық формаларды салыстыра үйрениўде үлкен әҳмийетке ийе екенлиги сөзсиз.
1Сөзликте гейпара анаў я мыиаў сөзге байланыслы фразеологиялық сөз дизбеклери де киргизилген. Олар арнаўлы белги менен
/♦ /. жеке мәнилерден кейин бериледи. Мысалы: •.
,
.. .
. ..Қоптить I. Түтеў; 2. ыслаў, 3. ысқа ы.слаў, с.үрлеў;
... , . . ,
А Коптить небо сөйл, санда бар да, сыпатта жоқ3,
/ , ,
1 ‘Сөзлер қайсы услубқа тән екенлиги, турмыстық. қайсй ■тЦ)а«'
Н. А. Б а с к а к о в . С. Б. Б е к н а з а р о в и
У, Н. К 0 ;Ж у.р о
Ру£ско-каракалпакский словарь, под редакцией Н. А. Баскакова. М, (947. ,8-бет;
2 Н, А. Б а с к а к о . в , С, Б. Б е к и а з а р о в и У. Н. К о ж ў р о в. Рў^ско*каракалпакскйй словарь/под редакцией Н. А, Баскаков, М. 4947. 4 6 -бет;; = ,
3 Сонда, 292-6.
'
"
"
www.ziyouz.com kutubxonasi

173

$ында қолланылатуғынлығы туўралы да ескертиледи. Бул нәрсе
сөзликке кирген сөз яки терминлерди толығырақ түсиниўғе ҳәм
қолланыўға жәрдем етип отыр.
Орыс тилинде пәт қарақалпақ тилиндегиге қарағанда да сөэ
мәнисине күшлирек тәсир етеди ҳәм сөздеги орны да турақсыз
сыпатқа ийе. Сонлықтан сөзликти дүзиўшилер бул мәселете айырықша әҳмийет берип, ҳәр бир сөздеги пәтли буўынды белғилеп
барған.
Сөзликтиц ақырында баслы географиялық атамалардыц арысша ҳәм қарақалпақша дизими бар. Олар да алфавит тәртиби менен жайластырылған.
Булардыи барлығы да сөзликтиц аўдарма сөзликлер ишинде
белгили орынға ийе сөзлик екенлигин көрсетеди.
Бул сөзлик лексикологиялық тәжирийбелер тийкарында дүзилген дәслепки орысша-қарақалпақша сөзлик сыпатында кеннен пай
даланылып келди ҳәм пайдаланылып киятыр.
Усынын менен бирге, сөзликте
кемшиликлер де бар. Олар
гейпара орыс сөзлери менен оған берилген қарақалпақша мәнилери арасындағы алшақлықларда, гейпара сөзлердин орыс тилиндеги түринде қолланылмаўына қарамастан қарақалпақша сынарлары қосымша усынылыўында, гейпараларыныц орыс тилиндеги
тури қолланылып келиўине қарамастан, тек түсиник берилип кетиўинде, жийи қолланылатуғын болса да, айырым
сөзлердии
омонимлик қатарларына кеўил бөлмеўшиликте, орфографиялЫқ
қәтеликлерде ҳәм т. б. көринеди. Мәселен, «б» ҳәриби бойынша
сөзликке кирген сөзлердии ишинде
бок деген сөздии биринши
мәниси ж анбас деп берилген. Ал ол жанбас емес, қырын де^ен
мәниде болыўы керек. Баян деген сөздин ж азба жумыстын бир
тури мәнисиндеги омонимлик қатары жийи қолланылыўына қарамастан, сөзликке кирмей қалған, барышня, булавка деген сөзлер
орыс тилиндеги формаларында қарақалпақша берилип,
қаўыс
ишинде түсиндирилген, белила деген сөз сол түринде қолланылып
киятырған болса да, солайынша қарақалпақша да берилмей, тек
қаўыс ишинде түсиндирилген т. б.
Екинши орысша-қарақалпақша сөзлик 1962-жылы баспадаи
шықты. Ол Т. С. Сафиев тәрепинен дүзилген. Сөзлик сегиз жыллық ҳәм орта мектеп оқыўшыларына арналған. Сонлықтан оған
мектеп оқыўшылары ушын зәрүрли деп табылған ен жийи қолланыўшы сөзлер менен терминлер киргизилген. Бундай сөзлердиқ
дшйи ушырасатуғын мәнилери есапқа алынған. Сондай-ақ
ол
мектеп сөзлиги болғанлықтан, оқыўшылардыц орыс тилин үйрениў исине жәрдем етиў мақсетинде, анаў, я мынаў сөз грамматикальгқ формаларда өзгертилип те алынады, сөз мәнилери әпиўайы
сөа дизбеклеринде ҳәм жецил гәплерде түсиндириледи. Мысалы:
встаУь буд. вр, встану,
встанешь (сов). турыў,
встать райо
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укром-азанда ерте турыў. 2. үстинде турыў; шығып турыў; он
встал на стул-ол стулға шығып турды: 3. перен, пайда болыў.
туўыў. турыў, перед нами встал этот вопрос бизин. алдымызда
мына мәселе тур1,
Сөзлик мектеп оқыўшылары ушын арнаўлы түрде дүзилген
биринши орысша-қарақалпақша сөзлик сыпатында мектеп турмысында жәрдемши қурал хызметин атқарып киятыр.
,чҚарақалпақ тилиндеги аўдарма сөзликлердин ишинде дыққат
•аўдарыўды талап ететуғын сөзликлердиқ
бири-қарақалпақша
>орысша сөзлик. Ол Д. С. Насыров, Қ. У Убайдуллаев ҳәм бас<қалар тәрепинен дүзилип, Н. А. Баскаковтық редакторлығында
1958-жылы Москвада басылып шықты. Орысша қарақалпақша
сөзликтегидей-ақ, бунда да 30000 ға жақын сөз ҳәм терминлер
бар2. Сөзлик ҳәзирги қолланылып киятырған алфавит ҳәм орфография тийкарында дүзилген.
Бул сөзлик те, әдеттегидей, редактордын алдынғы сөзи, қурылысы ҳәм шәртли қысқартыўлар дизими ҳаққындағы мағлыўматлар менен басланады. Оньщ кейнинен қарақалпақ әдебий тилинин
ҳәзирги алфавити берилген. Сөзликке қосымша
географиялық
атамаларыньщ алфавитлик дизими, қарақялпақша ер ҳәм ҳаялқызлардын, атлары, қарақалпақ қәўимлери менен урыўларынын
атамалары, Н. А. Баскаков тәрепинен жазылған «Қарақалпақ тили
грамматикасынын очерки» и Т. С. Сафиев тәрепинен дүзилген «Орфографиялық гилт», сондай-ақ ески жыл. ай, күн атлары, ески
узынлық ҳәм аўырлық өлшеў бирликлеринин атамалары киргизилген.
Булардын барлығы да қарақалпақ тили сөзлигин, қарақалпақ
тилиндеги лексикалық бирликлери толығырақ түсиндириўге, қара’
қалпақ тилин үйрениўге жәрдем ететуғынлығы еөзсиз.
Бул сөзлик қарақалпақ тилинин сөзлик қурамындағы барлық
•сөзлер болмаған менен де, онын көпшилик бөлегин өз ишине алған.
Онда күнделикли турмыста қолланылып киятырған сөзлер менен терминлер қарақалпақша ҳәм орысша түсиндирилген.
Ҳәр қандай сөз, мүмкин болғанынша, өзине тән мәнилеринде
алынған. Мысалы:
аш 1 открывать, раскывать, отпирать; есик аш-открыть двери
'2) развертывать; развязывать (напр, сверток), кеўил аш, а) веседиться; б) подниматься (о настроении; уйқы аш-разгонять сон,
1 Т. С. С а ф и е в. Русско-каракалпакский словарь.
А. Турабаевтын
•редакторлығыпда М., 1962. 94-бет.
басқалар.
Қара2 Д . С. Н а с ы р о в . К. У. У б а й д у л л а е в ҳәм
редакторлығында,
,қалпақша-орысша сезлик профессор Н А. Баскаковтын
' ' М.. 1958. 5-бет.
’
басқалар.
Қара,
3 Д . С Н а с ы р о в К. У. У б а й д у л л а е в ҳәм
редакторлығында.
қвлпақша-прысша сөзлик профессор Н А Баскаковтын

’М. — 1958. 5-бет.

'

‘
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ашып айт-говорить ясно, открыто; айыбын аш-выявлять, вскры*
вать чей-л. порок1.
Бунда сөздин еркин мәниси де, фразеологиялық байланыслы
мәнилери де қамтылады. Усы арқалы сөздин түрли лексикалық
мәнилери ашылады. Сөзликти дүзиўшилер қарақалпақ тилинде
сөз мәнисинин мине усы тәреплерине айрықша кеўил аўдарған,
лексикографиядағы аўдарма сөзликлер дүзиў тәжирийбелеринен
пухта пайдаланған.
Басқа тиллер арқалы қарақалпақ тилинин сөзлик қурамынэ
кирген сөзлер менен терминлер қарақалпақ тилинин нызамлылықларына сәйкес түрли формаларда өзгертилип қолланылып
киятыр. Бундай сөзлердин усы айрықшалықлары да есапқа алынған. Мысалы:

докторнат-докторант
докторлық 1 — (занятие. специальность доктора;
докторский; докторлық диссертация жақлаў, қорғаў, защита диссертации на соискание ученой степени доктора (наук); докторлық
дәреж еде докторская степени доктора (наук); докторлық дәреж еде
докторская степень; 2) врачевание2.
Бул сөзлик қарақалпақ лексикографиясы бойынша биринши
тәжирийбе болыўына қарамастан, сапалылығы сөзлик сыпатында
қолланылып киятыр.
Усыныц менен бирге, сөзликте айырым белгилеп өтиўди талап
ететуғын орынлар да бар. Мәселен, гейпара терминлердин қарақалпақш'асы болыўына қарамастан, қарақалпақ тилинин сөзлик
қурамындағы термин сыпатында берилген, кавыки-кавычка, кавер
на-каверна, площадь-площадь, т. б. Бул терминлер хәзирги заман
қарақалпақ тилинде тырнақша, тесик< майдан деген түрлеринде
қолланылады. Оннан қалса, тырнақша, майдан деген терминлер
кавычка, площадь деп аўдарылып, сөзликте алфавитлик тәртиби
менен тағы да қайталанады.
Сондай-ақ географиялық атамаларды сөзликке киргизгенде.
олардын қайсы тәрепинен қарап тацланғанлығы белгисиз болып
қалады. Олар аймақлық принципке банланыслы тацланылған ба я
болмаса улыўмалық принципке байланыслы тацланып алынған ба>
алфавитлик тәртипте берилиўинен басқа белгили бир система жоқ
сыяқлы. Географиялық атамалардыц ишинде дүньяға белгили
Днепр, Дон, Дунай, Енисей дәрьялары менен бирге Есим өзек те,
Көк өзек те
бар, Куба, ' Қазақстан усаған
атамалар қатарында Вена, Вильнюс, Владивосток усаған қала атлары менен
бирге Гөне Нөкис те берилген.
,
ч“:' Әлбетте, бундай жағдайда я дүньяға белгилн географиялық
атамаларды, я. Қарақалпақстан аймағына байланыслы география'■■Т'- Сонда 65-б.ет.
.
,
•
■ 2 Д . С. Н а с ы р о в К. У, У б а й д у л л а е в ҳам баоқалар. Қарақалпақ»
ша-орысша сөзлик профессор Н А Баскаковтыц редакторлығында М),
19.58. 175-бет.
'
'
'
■
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лық атамаларды сөзликке киргизген мақул болыўы керек. Ондай
болмағанда тек аўызға түскени ғана кирип, ал әҳмийетлиреги,
танымалылырағы қалып қоятуғыны сөзсиз.
Улыўма алғанда, қарақалпақша-орысша бул биринши сөзлик
алдына қойылған тийкарғы талапларға жуўап береди.
'
' Қарақалпақ тилиниқ лексикографиясы тараўында исленилген
.қунлы жумыслардын, бири орысша-қарақалпақша үлкен аўдарма
сөзликтен ибарат. Бул жумыс «Совет энциклопедиясы» баспасы
тәрепинен 1967-жылы Москвада басып шығарылды. Сөзлик Өзбекстан Илимлер Академиясыныц Қарақалпақстан филиалынын
тарийх, тил ҳәм әдебият институты тәрепинен таярланылған.
Сөзлик Н. А. Баскаковтыц редакторлығында жарыққа шықты.
€)нда 47000 ға жақын сөз бар. Бул үлкен аўдарма сөзлик басқа
аўдарма сөзликлерге қарағанда көп ғана сапалық айырмашылықлары менен сыпатланады. Олар жумысқа орыс ҳәм қарақалпақ
тилинин сөзлик қурамындағы лексикалық бирликлердин толыиырақ кириўинде, олардын мәнилик жақтан ҳәр тилдин өзине тән
.айырмашылықлары есапқа алынған түринде толық ҳәм дурыс
аўдарылып берилиўинде, сөзликти дүзиў исинде лексикография
тараўындағы ҳәзирги заман жетискенликлеринин пухта пайдаланылыўында ҳәм тағы басқа усыған усаған тәреплеринде көринеди.
Сөзликке тек жеке сөзлер ғана емес, ал соньщ менен бирге
күнделикли турмыста жийи қолланылып киятырған көп ғана
■фразеологиялық сөз дизбеклери де, арнаўлы терминологиялық
атамалар да, т. б. кирген.
Орыс тилин дурыс пайдаланыўда есапқа алыныўы зәрүрли
болған ҳәр бир сөз ҳәм турақлы сөз дизбегиниц айырым жағдайлары дүзиўшилер тәрепинен сөзликтен пайдаланыўшыныц дыққатына орынлы түрде усынылады. Мәселен, орыс тилинде базы
бир сөзлер тек көплик санда ғана ушырасады, базы бир сөзлер
гәп ишинде ҳеш қандай сеплик жалғаўларын қабыл етпейди, т. б.
Бул нәрсе орыс тилин қарақалпақ тили менен
салыстырғанда
баслы айырықшалықлардын бири сыпатында көзге түседи ҳәм
қарақалпақ оқыўшыларын гейде бираз қыйыншылықларға ушы:ратады. Сөзликте бундай орынлар жүдә дурыс көрсетилген.
Мысалы: кафе С. нескл. кафе! очки только мн. көз әйнек;
«осить — о көз әйнек кийиў, ходить в очкак көз әйнек кийип
ж үриў2.
■
Бул жумыстыц сапалылығына байланыслы толып
атырған
усындай мысалларды келтире бериўге болады.
Сөзликте жекке-сийрек кемшиликлер де ушырасады. Мәселен,
«сөзликте машинистка сөзи мынадай деп түсиндириледи:
Ҳ
Машинистка ж. машинистка (машинкада
басыўшы ҳаял).1
1 Русско-каракалпакский словарь М.. 1967. 333-бет.

2 Сонда. 624-бет.
* Сонда. 417-бет.
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Әлбетте. машинкада басыўшы тек ҳаял ғана емес. ҳыз дас
болыўы мүмкин. Қарақалпақ тилинде ҳаял ҳәм қыз деген сөзлердин. бир-биринен мәнилик айрықшалықлары бар. Сонлықтан.
машинистка деген сөзди қаўыс ишинде машинка басыўшы ҳаялқыз деп түсиндирген мақул болыўы керек. Сондай-ақ мастер'
сөзине байланыслы орыс тилиндеги дело мастера боится деген
мақалдыц қарақалпақ тилиндеги сәйкес түрлериниц бири сыпатында сөзликте отынды шапқан адамына жақтыр емес, ал отынды
шапқанға жақтыр түринде қәлиплескен. Демек, әдебий тилдиц.
талапларына сәйкес бундай жағдайлар да дыққаттан тыс қалмаўы керек. Қарақалпақ лексикографиясы тараўында биринши рет пайда
болып отырған усынша үлкен жумыстағы бундай киши-гирим
кемшиликлер сөзликтиқ баҳалылығына елеўли тәсир жасай алмайды. Жумыс қалық көпшиликтин күнделикли турмысында оғадаүлкен әҳмийетке ийе болып отыр. Ол ҳәзир барлық кәсип ийелерге
тәрепинен кеннен пайдаланылмақта.
Диалектологиялық сөзлик Қарақалпақ тилинин диалектологиялық сөзлиги Н. А. Баскаков тәрепинен дүззилип, диалектологиялық текстлер менен бирге «Қарақалпақ тили» деген ат пенен.
1951-жылы Москва қаласында басылып шықты. Ол
академик
В. И. Гордлевский тәрепинен редакторланған. Бул китап автордын
1926-жылдан баслап алып барған жумысларыныц бир бөлегинеш
ибарат.
Қитапта Қарақалпақстан аймағында жүргизилген илимий экспедициялар даўамында халық дөретпеси шығармалары бойынша
халық аўзынан жыйнап алынған диалектологиялық материаллар
белгили изге түсирилип, орыс тилине аўдарылып бериледи. Оннан
кейин сол текстлерге арналып 84 беттен ибарат қысқаша қарақалпақша-орысша диалектологиялық сөзлик жайластырылған.
Сөзлик. тийкарынан алғанда, еки тиллик аўдарма сөзлик қатарынан орын алады. Бирақ жоқарыда сөз етилген сөзликлерден
айырмасы диалектологиялық материаллар тийкарында, диалектологиялық мақсетте дүзилген. Сонлықтан оны қарақалпақ тилинин диалектологиялық сөзлиги деп атаймыз.
Сөзликтиц айырықша транскрипциялық белгилер менен жазылыўы анаў я мынаў диалектлик айрықшалықларды анықлаўда
ҳәм үйрениўде үлкен әҳмийет тутып отыр. Ҳақыйқатында да, ҳәр
қандай диалектологиялық сөзликлер, әдетте, усылай белгили бир
транскрипциялық белгилер менен дүзилген болыўы керек. Бул нәрсе диалектлер арасындағы ец нәзик айырмашылықларды да анлаўға мүмкиншилик береди.
' Усыныц менен бирге бул сөзликтиц бир артықмашылығы сонда,,
ондағы анаў я мынаў сөз белгили бир ески ҳәм ҳәзирги түркий
тиллер бойынша жазба әдебиятларда сәйкес сөзлер менеп салыстырылады. Мысалы:
ав-у 1, свешиваться; 2. переваливать через край, 4,3. опрокит
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дываются 48; перевернуться; 4 перен. вернуться 75; СН ав, Мк
а 11. 43'.
Бунда рим цифры оныц сөзликте бесинши омоним екенлигин,
орысша аўдармасынан кейинги араб цифры сол
материалдын
кимнен жазып алынғанлығын (диалектологиялық
материаллар
жазып алынған адамлардыц дизими араб цифры менен китаптьщ
ақырында көрсетилген), СН, МК қайсы жазба әдебиятларда қансьг
формада ушыраеатуғынлығын көрсетеди. СН, МҚ сол әдебиятлардыц щәрглн қысқартылған белгилеринен ибарат.
! Бирақ сөзликте диалектлик айырықшалығы менен сыпатланатуғын анаў я мынаў сөздиц қарақалпақ тилиниц еки диалекти
арасында қандай айырмашылыққа ийе екенлиги көрсетилмеген..
Егер усы мәселе де белгиленип өтилгенде, диалектлер арасындағь!
лексикалық, фонетикалық ҳәм грамматикалық өзгешеликлер бирден көзге түскен болар еди.
Дщалектологиялық текстлер менен сөзликти өз ишине алатуғын бул мийнет қарақалпақ тил билими тарийхында үлкен роль
атқарып киятыр. Қарақалпақ тили ҳаққында кэпшилик мәселелерди шешиў исинде бул материаллар илимий ҳәм әмелий жақтан гиреўли орынға ийе.
Автор китапқа жазған алдыцғы сөзинде қарақалпақ тилинин
диалектологиясы бойынша жыйналған бул материаллардыц қарақалпақ фольклорын изертлеўшилер ушын да әҳмийетке ийе екенлигин көрсетип өткен еди.23 Ҳақыйқатында, ол тек қарақалпақ тилин
ғана емес, ал оньщ әдебиятын изертлеў ушын да бай материал
болды.
Терминологиялық сөзлик. Илим ҳәм техниканыц раўажланыўына байланыслы олардыц ҳәр қыйлы тараўларында ушырасатуғын терминлерден дүзилген сөзликлер термпнологиялық сөзликлерден ибарат. Бундай сөзликлерде белгили бир илим я техника,
т. б. тараўынан алынған терминлердиц мәниси түсиндириледи де,
гейпара жағдайларда ҳәттеки оныц этнмологиясы ҳаққында да
мағлыўмат бериледи. Мәселен, Л. И. Тимофеев ҳәм Н. Венгров
тәрепинен дүзилген «Әдебият таныў терминлериниқ қысқаша сөзлигинде» абзац деген термин былайынша баянланады:
«Абзац (от ме.м.
а1за!з )часть текста от одного отступа,
красной строки до следующего. Например, два абзаца в рассказе
Л. Н. Толстого «Косточка»:
Ваня побледнел и сказал: «Нет, я косточку бросил за окошко».
Н все засмеялись, а Ваня заплакал1.
Терминологиялық сөзликлер бир тиллик те, еки тиллик те болыўы мүмкин. Биз жоқарыда мысал алған терминологиялық сөз-

1 Н. А. Б а с к а к о в. Каракалпакский язык. I. М., 1951
1 Н. А. Б а с к а к о в . Каракалпакский язык. I М.. 1951. 317-бет.
3
Л. И. Т и м о ф е е в н Н. В е н г р о в . Краткий словарь литературо-ве
чеекях терминов, издание третье, исправленное и дополненце Москва. 1958,
5-бет.
'
•
•
-
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лик тек орыс тилинде ғана дүзилген бир тиллик терминологиялық
сөзликтен ибарат.
Орта Азиядағы көпшилик түркий тиллер бойынша дүзилген
шзликлер, улыўма алғанда, еки тиллик сөзликлер болып есапланады. Олар көбинесе орысша-миллий
болып келеди. Бундай
сөзликлерде терминлер дәслеп орыс тилинде бериледи де, кейин
.анаў я мынаў миллий тилдеги сәйкес қолланылып киятырған түри
алынады, <
Мысалы:

Абсолютная рента
Абсентеизм
Авантюра
Аварцы

абсолютхк рента
абсентеизм
авантюра
аварлар1

Турмыста ҳәр қыйлы илим ҳәм техника тараўлары бойынша
дүзилген бир неше терминологиялық сөзликлер
бар. Мәселен,
физика, биология, химия, математика. лингвистика, география, т. б.
бойынша.
Қарақалпақ тилинде белгили бир илим тараўы бойынша дүзилген орысша-қарақалпақша еки тиллик терминологиялық сөзликлер ғана бар. Олардын дәслепкилери физика, математика, ботаника, зоология, тил билими усаған илим тараўлары бойынша ўатандарлық урысқа шекемги дәўирде дүзилген. Бул дәслепки грамматикалық сөзликлер көбинесе мектеп турмысындағы зәрүрлик тийкарында дөреген. Олар көлеми жағынан киши китапшалардан ибарат еди. Биз қарақалпақ тилиндеги терминологиялық сөзликлердиц тек бирли-ярымына ғана сыпатлама берип өтиўди мақул көрип
отырмыз, өйткени олардық барлығы да ертеректе дөретилген сөзликлер болғанлықтан, алдына қойған мақсети, дүзиЛисй, көлеми
ҳәм сапасы жағынан дерлик бир сыпатқа ийе деўге болады.
Қарақалпақ тилинид лексикографиясы тараўында белгили бир
илим тараўы бойынша дүзилген сөзликлердиқ қатарьша «физика
терминлериниқ орысша-қарақалпақша сөзлиги» киреди.
■ Бул сөзлик еки тиллик терминологиялық сөзлик болып есапланады. Ол С. Б. Булатов тәрепинен дөретилип, Қарақалиақ мәмлекет баспасы арқалы 1939-жылы басып шығарылған.
«Физика терминлериниқ орысша-қарақалпақша сөзлиги» латын алфавити тийкарында дүзилген. Онда физика илими тараўында қолланылатуғын орысша атамалары алфавит
тәртиби
бойынша дәслеп бериледи де, кейин сол терминниқ қарақалпақша
атамасы келеди. Егер термин сөзиниқ қарақалпақша сықары болмаса, онық орыс тилиндеги түри сол дәўирдеги латын алфавити
ҳәм орфографиясы тийкарында солайынша алынған. Ал
орыс
тилиндеги анаў я мынаў физикаа термининиқ қарақалпақша ата1 Терминология сөздиги екинши китап, Қазақ ССР Ғылым Академиясыныя
баспасы, Алматы. 1950. 7-бет,
'
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масы болса, онда сол атама турмыста қолланылып жүрген түринде берилген.
«Физика терминлеринин. орысша-қарақалпақша»
сөзлигинен
мысаллар келтирип өтейик:
Волновая оптика
Волновая поверхность
Волновый пакет
Волновая теория
Волновое число
Волномер
Волны вероятности
Волны фазовой длинь
Волосный гигрометр
Волчок

Ғо1 £Ь п орНказЬ
Ғо1£( п1Ь Ье(
Ғо1§Ьп ракеН
Ғо1£Ьп (еог^азЬ
ҒоШЬп запЬ
Ғо1§Ьп о1зеу(5
Ь§:{Ьта11Ъ§ (о1§Ьп1аг
Ғага игЬп1Ь^Ь 1о1§1п1агЬ
5аз1Ь §1]'§гото(г
2ЬгЫс(а1Ьд

Бул мысаллардан-ақ орыс тилиндеги терминлердин қарақалпақша сьщарлары барлары қарақалпақ тилине аўдарылыў түринде, ал қарақалпақша сынарлары жоқлары орыс тилиндеги түринде
сол дәўирде қолланылған алфавит ҳәм орфография тийкарында
алынғанлығы көринип тур.
Физика илимий тараўы бойынша бул сөзлик шыққанға шекемги дәўир қарақалпақ тили лексикографиясы бойынша жумыслардын дерлик жаца ғана басланған физика усаған айырым илим
тараўларынын қарақалпақ халқынын турмысында жана ғана раўажлана баслаған дәўири еди. Оннан бери халқымыздын турмысында, ири-ири өзгерислер болды, физика илими қарақалпақ
халқынын турмысына енди. Мектеплерде физика сабағы бойынша
сабақлықлар пайда болды. Халықтын физика илими бойынша кен
түсиниги дөретеди. Булардын барлығы да физикалық терминлердин қарақалпақ тилинде бурынғыға қарағанда әдеўир-дәрежеде
©згериўине, орнығыўына, қәлиплесиўине ҳәм раўажланыўына алып
келди.
Сонлықтан да бул «Физика терминлеринин орысша-қарақалпақша сөзлигинде» физика илимий тараўы бойынша ҳәзирги қәлиплескен терминлер менен салыстырып қарағанда бираз алшақлықты пайда ететуғын жағдайлар көзге түседи. Мысалы:
Быстрота распада —
Вероятность —
Бегущая волна —
Вихровое кольцо —

Тагафу га££ап1Ь£Ь
В§(Ьта11Ь§
СиуЬгЬз (о(§ЬпЬ
.^ргте за^ЬфазЪ

Солай да С. Б. Булатов тәрепинен дүзилген бул «физика терминлеринин орысша-қарақалпақша сөзлиги» физика илимий тараўы бойынша алып барылған жумысларда әмелий жақтан бел-

гили әҳмийетке ийе болып келди.
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Қарақалпақ тнлинде математика терминлери бойынша орысша-қарақалпақша терминологиялық сөзлик те 1939-жылы Қарақалпақ мәмлекет баспасы тәрепинен басылып шықты.
Бул сөзликти 0 . Бөлешев ҳәм Г. Қаниевлер дүзген. Сөзликте математика тараўында жинн қолланылып киятырған айырым терминлер
орысша ҳәм қарақалпақша берилген. Олар да латын алфавити
менен жазылған. Мысаллар келтирейик:
Конечная
Конечная
Конечная
Коиечное
Конечное
Копечная
Копечыое
Конечная
Конечная

величина
группа
дуобь
значепне
ннварпант
множествс
линня
прогресси*
точка

5екП ваша
5екИ §гирра
5екП ЬоБек
5екН теп15
ЗекН ШЬапаШ
5екН копНк
5екП еЬгЬ^
5екП рго§ге551]а
5ек11 юзка

Буида орыс тили арқалы алыныўға тийис болған терминлер
олардын, қарақалпақ тилинде қолланылыўына сәнкес я орыс тилиндегиси түринде. я қарақалпақ тилине аўдарылып алынған.
Математика бойынша дүзилген «Математика терминлеринин
орысша-қарақалпақша сөзлигинде»
де терминлердин ҳәзирги
жағдайы менен салыстырып қарағанымызда көзге түсетуғын алшақлықты жийи көриўге болады. Бул, әлбетте, қарақалпақ тили
терминологиясынын сонғы дәўирде айтарлықтай раўажланыўы
ҳәм терминлер қабыл етиўдин қәлиплесиў дәрежеси менен багйланыслы.
Қарақалпақ тилиндеги терминологиялық
сөзликлердин барлығына да характерли нәрсе олардағы терминлердин көпшилигинин ҳәзир пүткиллей өзгерип кеткенлиги, олардын орнынан қәлиплескен терминлердиц қабыл етилгенлигинен ибарат.
Соньщ менен бирге, бул терминологиялық сөзликлерде олардьщ қурылысы ҳәм пайдаланыў тәртиплери ҳаққында ҳеш қандай.
мағлыўматлар жоқ. Бул нәрсе олардан пайдаланыў исинде бираз қыйыншылықларды туўдырып келгенлигн сөзсиз.
Қарақалпақ тилиндеги терминологиялық сөзликлердин латын
алфавити менен жазылыўы, көпшилик терминлердин
надурыс
алыныўы ҳәм т. б. жағдайлары олардын турмыста пайдаланыў
дәрежесин жүдә шеклеп отыр. Оньщ үстине олар табыл.майды да.
Айырым илим тараўлары бойынша жеке-жеке терминологиялық сөзликлердиқ, ссондай-ақ илим ҳәм техника тараўы бойынша қолланылатуғын улыўма терминлердин сөзликлерин дөретиў
бул оғада баҳалы жумыс болып табылады.
Тёрминологиялық сөзликлер дүзиў мәселеси ерте ўақытлардйй:
ақ басланған болса да, кейинги ўақытларда бул жумыс биротала
үзилиске түсип қалған еди. Бул Жумыс кейинги ўақытта
қолға
алынып, турмыстыц түрли тараўлары, илим хәм техника бойын182
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ша арнаўлы сөзликлер жарық көрип отыр. Қарақалпақ мәмл.екетлик тили ҳаққындағы Нызамға байланыслы Терминологиялық
Қомитеттин, дүзилиўи менен бул тараўдағы илимий-методикалық
жумыслар белгили бир изге түсип отыр. Ҳәзир көп санда терминологиялық сөзликлер айырым илим тараўлары бойынша өз;
алдына китаплар түринде кен қолланылып атыр.
Ҳәзирше қарақалпақ тилинде сөзликлердиқ улыўма жағдайы
жоқарыдағылардан ибарат.
Қарақалпақстанда сөзликлер дүзиў мәселеси
Уатандарлық
урыстан сонғы жыллары ғана пәт ала баслады. Өзбекстан Идимлер Академиясыныц Қарақалпақстандағы филиалында тарийх,
тил ҳәм әдебият институтынық сөзликлер ҳәм терминология секторы тәрепинен сөзликлердиц көпшилик түрлери бойынша жумыслар алынып баратыр. Жақын жыллар ишинде мийнеткешлер
көпшилигиниц талабын қанаатландырыўға бағышланған бир неше
баҳалы сөзликлер пайда болмақшы.
Сөзликлердиц ншинде әмелий жақтан әҳмпйетли сөзликлердиц бири түсиндирме сөзликлер болып есапланады.
Түсиндирме сөзликлерде сәзлер, әдетте, алфавит тәртиби менен ҳәр тәреплеме баян етиледи. Мысалы:
Алмас зат. 1. Жарқыраўық, түссиз, ец ҳасыл, ен қатты тас.
Оныц қырланған түри бриллиант. Алмастыц жаўы қорғасын (мақал). 2. Шыны кесетин өткир қурал. Жалынмын жанып турған
нөсерге өшпес. Болатпын еки жүзди алмас кеспес (Биржан Сара)
3. Уўлы дәриниц бир түри.
Бунда а л м а с деген сөз туўралы грамматикалық жақтан да,
семантикалық жақтан да, қолланылыўы бойынша да түсиник
берилген. Сондай-ақ жеке мәнилери айырым-айырым көрсетилген. Сол сөз мүмкин болғанынша сәйкес мәнилери менен шығармалардан алынған мысалларда түсиндирилген.
Түсинднрме сөзликлерде дерлик барлық сөз қатламлары, гөнерген сөзлер де, неологизмлер де, фразеологиялық сөз дизбеклери де бериле береди. Соныц менен қатар, орфографиялық ҳәм
орфоэпиялық нормалар да, апырым сөзлердиц этимотологиясы да
қамтылады.
Түснндирме сөзликлер бизиц елимизде көпшилик туўысқан
халықлар тилинде ушырасады. Мәселен, рус тилинде В. И. Даль
тәрепинен дүзилген 200 мьщнан асламырақ сөзден туратуғын төрт
томлық сөзлик, Д. Н. Ушаков тәрепинен дүзилген төрт томлық
сөзлик С. И. Ожегов тәрепинеи дүзилген о 1500 ден асламырақ
сөзди қамтыйтуғын бир томлық сөзлик, сондай-ақ қазақ тилинде
профессор К. Кецесбаевтыц редакторлығындағы еки томлық сөзлик ҳәм тағы басқалар.
,
Кейинги дәўирде қарақалнақ тилиниц төрт томлық түсиндирме
сөзлигиниц басып шығарылыўы менен қарақалпақ лексикографиясындағы кешеги олқылық әдеўир сапласқан сыяқлы. Сөзликтия
бул түриниц исленип шығыўы соцғы лексикографиялық жетис,кенлик болып табылады.
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Қарақалпақ тилиндеги сөзликлер күнделикли турмыс талабын
«қанаатландырыў менен бир қатарда ҳәзирги қарақалпақ әдебий
тилин раўажландырыў исинде оғада үлкен әҳмийетке ийе. Өйткеяи ҳәр қандай тилдиц сөзлик қурамындағы сөзлер менен терминлерди мәниси, қолланылыўы ҳәм тағы басқа тәреплери бойынша
белгили бир тәртипке салыў, анықлаў, топластырыў— бул әдебий
тилдин нормаларын қәлиплестириўге жәрдем етеди. Карақалпақ
әдебий тилинин раўажланыўы, Орта Азияда жасаўшы көпшилик
халықлардыц әдебий тилиниц раўажланыўындай-ақ, өзине тән
белгили бир айырықшалықлар менен сыпатланады.
Қарақалпақ әдебий тнли өзиниц раўажланыў тарийхына сәйкес бир қанша әҳмийетли мәселелердиц шешилиўин талап етти.
Олар, биринши гезекте қарақалпақ аўызеки тилиниц диалектлерин, ондағы тийкарғы диалектти анықлаў, қарақалпақ тилиниц
алфавитин ислеў, орфографиялық сөзликлер дүзиў, терминлерди
изге түснриў терминологиялық сөзликлер дүзиў, қарақалпақ тили
лексикасын раўажландырыў, грамматикалық нормаларды анықлаў т. б. ҳаққындағы мәселелер еди. Диалектологиялық изертлеўлер нәтийжесинде диалектологиялық материаллардыц жәрияланыўы, сөзлик дүзилиўи қарақалпақ әдебий тилиниц тийкарғы
диалектин белгилеўге мүмкиншилик берди. Алфавитти
қабыл
етиў ҳәм оныц усы күндеги дәрежесине шекемги жағдайын тәмийинлеў, орфографиялық режелерди белгилеў ҳәм сөзликлер дүзиў қарақалпақ әдебий тилиниц алфавити менен орфографиялық
нормаларын қәлиплестириўге жәрдем етти. Терминлерди тәртипке
салыў, терминологиялық сөзликлер дүзиў қарақалпақ әдебий
тилиниц терминологиясын бир системаға салыўға ҳәм раўажландырыўға алып келди. Сондай-ақ орысша-қарақалпақша ҳәм қарақалпақша-орысша сөзликлердиц дүзилиўи қарақалпақ әдебий
тилиниц лексикасын нормаластырыўға, оныц орыс тили арқалы
да байыўына, аўдарма ислерин раўажландырыўға мүмкиншилик
туўдырды. Қарақалпақ әдебий тилиниц нормаластырыўға, оныц
орыс тили арқалы да байыўына, аўдарма иоглерин раўажландырыўға мүмкиншилик туўдырды. Қарақалпақ әдебий тилиниц нормаласыўындағы көзге түсетуғын гейпара айырықшалықлар, тийкарынан алғанда, усылардан ибарат. Мине бул қарақалпақ әдебий тилиниц раўажланыўында қарақалпақ тилиндеги сөзликлердиц қандай әҳмийетке ийе болғанлығын көрсетеди.
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„
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ЯЗЫ К

Б а с р е д а к т о р Қ, Ғ.семуратов
Р е д а к ц и я б а с л ы ғ ы Қ . Алиев
Р е д а к т о р ы Е, Ьрекеев
Х у д о ж н и г и К, Рейпназаров
Т е х . р е д а к т о р ы М, Бектурғанова
К о р р е к т о р Т, Махсудова
ИБ

№ 593
Т е р и ў ге б ери лген ў а қ т ы 28. 04. 94. ж . Б а с ы ў ғ а р у х с а ?
е т и л г е н ў а қ т ы 10 . 0 6 . 9 4 . ж . Қ а ғ а з ф о р м а т ы 6 0 x 9 0 ' / , 6
Т и п о г р а ф и я л ы қ қ а ғ а з № 2 . Ә д е б и й га р н и т у р а . К егл ь 10(
Ж оқары
баспа
усылында
басылды.
К өлем
11,73
б а с п а т а б а қ . 12,5 е с а п б а с п а т а б а қ .
Н усқасы
■‘0 0 0 ,
Б аҳ асы ш әртнам а бойынш а.
«Билим»
қалпақстан

баспаеы
көш еси.

742000.

Нөкис

қаласы .

Қара-

9.

г Қ ар а қ а л п а қ с т ан Республикасы б аспа сөз б ойы нш а М әм лекетлик
комитетинин
Нөкис
полиграф ком бинаты .
742000.
Нөкис

қаласы .

Қ арақалпақстан

көш еси,

9,
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