
4. Э ц негизги м аселе - ceздYктeгY лексиканын ж айгаш уу принциби эсептелинет. Фор- 
малдуу ж ана тем атикалы к ыкмаларды айкалыш тыруу максатка ылайыктуу, анткени дал ушул 
тартип ш арап ж асоо терм индери жeнYндe тYШYHYк бере алат, ошондой эле ceздYктYн элек- 
трондук версиясы на негиз боло алат.
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К Ы Р Г Ы З ТИ Л И Н Д Е Г И  Л А КА П ТА РДЫ Н  М АКАЛДАРДАН А Й Ы РМ А С Ы

MsrndeoHYH предметы болуп Кыргыз тилиндеги лакаптардын тYрлврY саналат. ИзилдввнYн 
максаты -  лакаптардагы тилдик взгвчвлYктврдY белгилвв жана алардын элдин маданий тилдик бай- 
лыгына кошкон салымын аныктоо менен бирге, берген маанисине, айтылыш жана тYЗYЛYШ взгвчвлY- 
гYнв, келип чыгуу булагына карата классификациялоо. Макал-лакаптар боюнча изилдввлвр квбYнчв 
фольклор, фразеология, адабият таануу илимдеринин алкагында жyргYЗYЛYп, макал-лакаптардын 
табиятындагы взгвчвлYктвр, айырмачылыктар тил илиминде толук таанытылып, изилденип бYтв 
элек, так аныктамаларды ала элек. Бул эмгекте лакаптардын взгвчвлYктврY макалдардан бвлYHYп, 
келип чыгуу булагы, себеби, жаралуу доору, кайсыл мYЧвлвр аркылуу уюштурулуу формалары ар та- 
раптуу каралып, классификацияларга бвлYндY. Лакаптар жалпысынан уч чоц топко бвлYHYп берилге- 
ни менен, натыйжада 22 тYрдyYуюштурулуу формасы жана 31 тYрдyY айтылыш взгвчвлYгY болгону 
аныкталды. Эмгек кыргыз тилинде лакаптарды мындан ары дагы терецдетип изилдввгв жол ачат 
деген YMYт бар.
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Негизги свздвр: макал-лакап; лакап; айырма; структура; лакапты уюштуруу формалары; 
свздун мучвлвру; классификация.

РА ЗН И Ц Ы  П О С Л О В И Ц  И П О ГО В О РО К  В К Ы Р Г Ы ЗС К О М  Я ЗЫ К Е

Предметом исследования являются типы поговорок в кыргызском языке. Цель исследования - 
выявление языковых особенностей поговорок и определение их вклад в культурно-языкового наследие 
народа, а также их классификация по значению, структуре, специфику и использованию в речи, источ
нику происхождения. Исследования пословиц и поговорок ведутся в основном в области фольклора, 
фразеологии, литературоведении. Однако, особенности различия и разнообразие пословиц и поговорок 
полностью не изучены и не получили достаточных и точных определений в языкознании. В работе 
даны определения поговоркам раздельно от пословиц, а также изучены источники происхождения 
поговорок, эпохи создания, формы образования поговорок и разделены на классификации. Поговорки 
в целом рассмотрены в трех основных группах, в результате было выявлено 22 различие и 31 формы 
употребления их в речи. Есть надежда что работа будет источником для дальнейшего углубленного 
изучения поговорок в кыргызском языке.

Ключевые слова: пословицы; поговорки; отличия; структура; формы организации поговорок; 
окончание; классификация.

TH E D IFF E R E N C E  B ETW EEN  PR O V ER B S AND PH R A SES IN TH E KY RG Y Z
LANGUAGE

The subject o f  research is the types o f sayings phrases in the Kyrgyz language. The aim o f the study 
is to identify the linguistic features o f sayings and determine their contribution to the cultural and linguistic 
heritage o f the people, as well as their classification according to their meaning, structure, specificity and 
use in speech, source o f origin. Research on proverbs and sayings is still being conducted out mainly in the 
field o f folklore, phraseology and literary criticism. However, the features o f the difference and diversity and 
nature ofproverbs and sayings have not been fully studied and understood, they have not received a sufficient 
and clear definitions in linguistics. In this paper given the definitions o f sayings separately from proverbs, the 
sources o f the origin o f sayings, the epoch o f creation, forms o f construction o f sayings and are divided into 
classifications. Sayings as a whole are considered in three main groups, as a result, 22 differences and 31 
forms o f their use in speech were identified. It is hoped that the work will be a source for further in-depth study 
o f sayings in the Kyrgyz language.

Key words: proverbs, sayings, differences, structure; forms o f construction o f sayings; the ending; 
classification;

Киришуу. К ы ргы з тилиндеги лакаптар макалдардан бeлYHYп, азы ркы га чейин ез алдын- 
ча классификацияланы п терец изилденбей, канчалаган эмгектерде, илимий чы гарм аларда ла
каптар e3YH4e жанр же тилдик белYк катары белYHYп каралбай «макал-лакаптар» деп алар кош 
сез сыяктуу, ажыратылбай, бирдикте каралып келет. Ушул абал лакаптарды н тYЗYЛYШY, ай- 
тылыш ы , ж аралуу себеби, келип чыгуу булагы, айрым учурларда аны айткан ээси, айтылуу до- 
ору, колдонулган аймагы, абалды  таам ай cypeir e e re  кошкон салымы, тилдеги орду, турдуулу- 
гу лакаптарды  макалдардан бeлYп кароо бою нча изилдee жасоого тYpкY болду.

М акал-лакаптар ш арттуу тYpдe ф ольклордук ж анр катары эсептелсе да, аталган тар- 
мактын баш ка ж анрлары нан маани-мазмуну ж агы нан eзгeчeлeнY п турат. А лар бир улуттун 
кeпчYЛYк eкYлдepY тарабы нан ац-сезим де эч 03repYYCY3 бири-бирин кайталаган клиш елер 
тYPYндe сакталып, турмуш тук таж ры йбаны н YЛГYCY иретинде кепте даяр тексттик формада 
колдонулат. М акал-лакаптарды  текстология ж агы нан алы п караганда, алардын узун же кыска 
экендигине карабастан, ар биринин бYткeн бир ж алпы  ойду чагылдырып, коммуникативдик 
функциясы ны н болуш у менен шартталат. М акал-лакаптарды н текст тYЗYYЧY, ойду кецейтYYЧY, 
тилдик ац-сезимди ecтYPYYЧY касиети бар [10]. Г.Л.Пермяков макал-лакаптарды ж алгы з гана 
текст катары эсептебестен, бир эле учурда тилдик белги катары да берген. Тагыраагы, ал ма
кал-лакаптарды  тилдик белгисине ж араш а лингвистикага, тексттик MYHe3YHe ж араш а фоль- 
клорго кошуп карап, бул белгилердин негизинде паремиология деп аталуучу тилдин ж ацы  
багытынын, децгээлинин бардыгы тууралуу жазат [8]. А зы ркы  учурда паремиология тузден- 
тYЗ макал-лакаптарды, учкул сездерду, табы ш м актарды  ж.б. калктын салттык, маданий бай 
таж ры йбасы нан келип чыгуучу оозеки чы гармачы лы кты н элем енттерин изилдеену  кездеген  
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________________________________________________ ISSN 1694-5220. Наука. Образование. Техника, №2, 2022



Филологические науки

тилдин ж ацы  тарм агы  катары калыптанууда. Г.Л.Пермяков паремиология илиминин алкагын- 
да м акал-лакаптарды н Yчилтик табияты на токтолот: 1. М акал-лакаптар - тилдик кубулуш; 2. 
М акал-лакаптар - бYткeн ойду билдиpYYЧY логикалы к бирдиктер; 3. М акал-лакаптар - керкем  
миниатю ралар [7,10]. Ф илософтор макал-лакаптар аркылуу элдик ой ЖYГYPTYYHYH TYЗYЛYШYH 
ацдоого аракет кылат [1].

Л акапты н аны ктамасы  орус окумуш туулары Д аль В.И., Д убровская О. Г., Ожегов С.И., 
Ш ведова Н .Ю ., Теленкова М .А ., А никин В.П., Ушаков Д.Н., Ч ерепанов В.Д., П отебня А.А., 
Бабиян Т.В., Телия В.Н., М ихельсон М .И., Граник Г.Г., М ещ ерякова М ., Соболева О.В. ж.б. 
эмгектеринде чагылдырылган. Аты аталган окумуш туулар макал, лакап, фразеология, учкул 
ceздepдY изилдеп, ceздYк TY3Yn ж ана алардын грамматикалы к структурасын, формасын ана- 
лиздеш кен. Орус окумуш туусу В .И .Д аль орус изилдеечYлеpYнен биринчилерден болуп паре- 
миялы к ж анрларды  бири-биринен аж ыратууга аракет жасаган. А л cездYГYHYн кириш  cезYнде 
лакаптарга аны ктама берип: «Элдик аны ктамаларга ы лайы к лакаптар ГYЛ Болсо, макалдар - 
анын жемиши. Бул - туура. Себеби, лакаптар кыйыр тYPде айты лган б етен  сездер болуп, 6yt- 
кен  ойду билдире албайт, б.а. макалдардын ж ары м ы  сыяктуу элес калтырат»- деген [2, 10].

А л эми кыргыз тилинде Ю дахин К .К ., И браимов М .И, ceздYктepдY ty3C0, 1955-жылы 
Б .К еримж анова «К ы ргы з элинин макал ж ана лакаптары» деген, 1964-жылы «К ы ргы зды н ма- 
калдары, лакаптары  ж ана учкул cездеpY» деген аталыш  менен м акал-лакаптарды  езYнче топ- 
том кы лы п чыгарып, кыргыз макал-лакаптары н тарм актагы  изилдеелеpдY н ж андануусуна зор 
салы м  кошкон. С.Закиров 1962-жылы 0з изилд00CYн «К ы ргы з элинин макал-лакаптары» деген 
аталыш  менен колго алып, анда макал-лакаптарды н классификациясы , келип чыгуу булакта- 
ры, кеpкемдYк езгечелYГY, поэтикасы, эстетикалы к баалуулугу бою нча кеп теген  сунуш тар, 
ойлор айты лган [10]. М ы ндан тыш кары, м акал-лакаптарды  тематикасы на ж араш а топтоп, 
Ш .Усупбековдун (1982) «К ы ргы з макал-лакаптары», Ш .Т елеевдин (1985) «К ы ргы з макал, ла
каптары» деген эмгектерин, Ж .М укамбаев 1982-жылы «Э л ичи - енер  кенчи» аттуу эмгегин, 
Г.Тажиева ж ана А.Курманбекова (2004), М .И брагимов (2005), Ж .Койчуманов ж ана Ы .К ады ров 
(2012) ж.б. эмгектерин ^pY Y r0  болот. Б.А. Сагынбаева, К.С. Бообекова Kыpгыз-TYpк лакап- 
тары н салы ш ты рууга багы тталган изилд00Л0pдY жYpгYЗYшк0н. С .И маналиевдин, Д .Эш кенов- 
дун изилд00CYнд0 С03 концептине к0ЦYЛ бурулуп, сы рды к С0зд0р ж ана макал-лакаптарга да 
03Г0Ч0 орун берилген.

С. Закиров [3] «Элдик оозеки чы гармалардагы  айры м ж анрларды  жыйноодо кеп т0Г0н 
кы йы нчы лы ктар да жолугарын, М исалы: табы ш м актар менен макал-лакаптарды чогултуу ете  
оор экенин, буларды жаттап алы п ошол эле замат айтып бере тургандай мYмкYнчYЛYктеp бол- 
богонун, кокусунан cездYн арасы на туура келе калганын, айтуучунун езY да байкабай калган 
учурлар кеп  экенин» белгилеген. Ошондой эле «макал-лакаптарды н маанисин бир сез менен 
ж алпы лаш ты рууга мYмкYн эместигин, алар СYЙлемдYк тY3YЛYште болгондуктан, ичиндеги 
cездеpдY СYЙлем мYчелеpYне аж ы рата ала турганы бы зды» белгилеген [4]. Б ирок макалдар се- 
мантикалы к ж актан 6yt^ h бир ойду билдиргендиктен СYЙл0м мYЧ0Л0pYH0 ажыратуу мYмкYн 
болгону менен, лакаптарды н баары н тец антип талдоого мYмкYн эмес. Себеби, лакаптарда к0п 
учурда ой бYтп0Й калыш ы, айты лы п жаткан ой аркасы нан экинчи бир ойду ээрчитиш и ыкты- 
мал.

Д .Э .Эш кенов [10] М акал-лакаптардагы  м енталитеттик езгечелY ктеpге анализ жYpгY3YY 
аркылуу бир тилде СYЙлеген адамдардын дYЙненY кабылдоодо кандай таанып-билYYЧYЛYк ка- 
тегорияларга басым ж асары н ж ана ал категорияларга ж араш а тYШYHYкт0pдYн ац-сезимдеги 
ж айгаш уу ордун аны ктаса болорун белгилеген. И зилдеелер  кoнкpеттYY тилдердеги макал-ла
каптарды н табияты н терец талдоого багы тталганды гы н эске алсак, макал-лакаптар аркылуу 
бир коомдун, улуттун ж алпы  дYЙне тааны мы н, жYPYм-туpум эреж елерин, ж аш оо образын 
ж.б. негизги езгечелYктеpYн илимий ж актан ар тараптуу анализд00Г0 мYмкYн болот [10,12]. 
М акал-лакаптар Биздин кYнделYк турмуш убуз менен ты гы з байланыш ып, аларда улуттун кеп 
кы лы мды к таж ры йбасы нан топтолгон кеменгерликтин YлгYлеpY, чы гармачы лы кты н жогорку 
децгээлдери, ж алпы  жYPYм-туpум нормалары  даана сакталы п калгандыктан, макал-лакапты н 
езектYк мазмуну элдин ж аш аган жери, маданияты, каада-салты  менен YндешYп турса, ал ма
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кал-лакап ошол тилдин байлы гы  катары эceптeлYYгe тийиш [10,13]. М акал-лакаптар, ж алпы - 
сынан, улуттун децгээлиндеги когнитивдик структурада каралат. А нткени макал-лакаптар ж ал - 
пы  улуттун таж ры йбасы нан пайда болуп, кeпчYЛYк тарабы нан бирдей когнитивдик тYЗYЛYштY 
камсыз кылуучу тилдик бирдиктерге кирет [10,14].

М акалдарды н ж аратуучусу ж алпы  эл деп Билинип же аноним болуп, кыска, уйкаш  айы л- 
ган сез тизм егинде же CYЙлeмдe ошол элдин ой пикири, тYШYHYГY, маданияты, салты, орток 
тил маданияты  чагылдырылат. М акалдар бир элге таанды к болуп, кы лымдарды басып етYп, 
ошол элдин ойлорунан, ой бYTYMYнeн, турмуш тук таж ры йбадан алы нган сабагынан, логика- 
сынан жаралат. М акалдар окуя же мамилеге карата элдин ой пикирин, ж аш оого кез караш ын 
чагы лды рган кыска, нуска, таам ай айты лган сездер. Н егизинен макал элди тарбиялап, eзYндe 
терец маани катылган.

Л акаптарды н келип чыгуу булагы. Л акаптарды н да ж аратуучусу -эл. Бирок айрым 
учурда алардын «автору», доору, келип чыгыш  тарыхы, колдонулган аймагы  белгилYY. Бирок 
эмнегедир бул эки тилдик бирдик ез 03YH40 б0ЛYHYп айтылбастан, Ke6YH4e «макал-лакаптар» 
деп айтылып, кош сез катары кабыл алы нгандай элес калтырат. М акал ж ана лакаптар эч бир 
убакта актуалдуулугун жоготпой, эскирбей, дайы ма адам баласы ны н жан дYЙнеcYнде орун 
алат. М акал - кыска, кыймыл-аракетти, бYткен ойду чагы лды рган элдик чыгарма. Э ки белYк- 
тен  турат. Окуя ж ана андан тарбия алып, ж ы йы нты к чыгаруу кYTYлет.

М акал ж ана лакаптарды н мазмуну, образдуулугу, элеcтYYЛYГY болумуш тардын, жомок- 
тордун, ацгемелердин, ырлардын ж ана баш ка ж анрларды н езгечелYГYне ж араш а езгерет. Кээ 
бир сез, сез айкаш ы же CYЙлемдеpдYн макал же лакап катары колдонулушу ж анрды н езгечелY - 
^ не кызмат кылат. Кээ бири бурмаланып, кыйыр тYPде айтылат. М исалы , «арпа эксец буудай 
енебY?» - суроосу кыйыр тYPде берилет. Ж е «сары мсактан келин алыш ыптыр, ж ы ты  кырк 
ж ыл бою кетпептир»- деген тYpк лакабы да, «кер кеpгенYн кылат, кесее  тYpткенYн кылат», 
кыргыз макалы, «казга тецелип карганын буту сыныптыр», «же чапаны м же», - деген лакап да 
кыйытып, ез учуруна дал келген окуяга карата айтылат. Бирок кепчYЛYк макалдар тYЗ мааниде 
айтылат. М исалы , «М урун чыккан кулактан, кийинки MYЙYЗ озуптур».

Лакаптар турмуш -тиричиликке байланыштуу, эпостордон, жомоктордон, уламыш тардан, 
элдик оозеки чыгармалардан, фольклордон, адабий чыгармалардан, кээ учурда эл оозунан, 
KYYMДYK жаш оодон алы ны ш ы  mymkyh. А ларды н кээ бирлеринин ж аралуу доору, ким айтканы 
белгилYY Болсо, кеп  учурда белгисиз болуп, эл ичине сицип кеткендиктен, лакаптар ж алпы 
элдин байлы гы  катары кабыл алы ны п калган.

К ы ргы з тилиндеги лакаптарды н баары ны н тYШYндYpмеcYн 6epYY mymkyh эмес, айрыкча 
керек да эмес. И зилдееде кээ бир лакаптар бYTYндей эл y4yh орток Болсо, кээ бирлери аймак- 
ты к езгечелY кке карата кеп  же аз колдонулаары Билинди. Кээ бир аймакта колдонулган лакап 
тарды н ким тарабы нан айтылганы, кандай учурда айты лганы  ошол аймактагы  элге маалым 
Болсо, кээ бири кеп  убакы т еткенYне байланыш туу автору унутулуп калган же ж алпы  элге 
сицип кеткен. Ошондой эле кээ бир лакаптар аймакты к болуудан чыгып, ж алпы  элге тарап кет- 
кенине кYбе болдук. Бул албетте тилиБиздин байлыгы, элдик акылманды ктын, тапкы рлы кты н 
YЛГYCY. А нды ктан лакаптарды н изилдениш и ж ана элге таралы ш ы  ете  маанилYY.

Макалдын лакаптан айырмасы эмнеде? Л акап - элдик оозеки чыгармачылык болуп, эл 
оозунда айты лы п калып, окуя, абалды  так, таам ай CYpеттееге багытталат. М исалдары н адабий 
чы гармалардан да кeздeштиpYYге болот. Кээде макал менен лакаптын ортосунда так  чекти, 
айырманы белгилее ете  татаал. CYЙлеп жатканда, тилде макал кепчYЛYк учурда лакап сы як- 
туу колдонулуш у же лакап макал сыяктуу колдонулуш у mymkyh. М исалы , «отун албаганга от 
жактырба» лакабы  макал сыяктуу колдонулса, «Баш ы  оорубаганды н Кудай менен иши жок» 
макалы да лакап сыяктуу колдонулушу толук mymkyh.

1. Лакаптар макалдардан ж аралы ш  eзгeчeлYГY бою нча айырмаланат.
2. Лакаптар кебYнче метафораларга, салыштыруу, гиперболага негизделет. «О озу кы й- 

ш ык Болсо да, байды н уулу CYЙлеcYн», «айтканды н оозу жаман, ы йлаганды н кезY жаман».
3. Лакаптарда да м акалдардагы дай эле, элдик дааны ш м анды к даана чагылдырылат. А й 

ырмасы, макалда бYткен ой болуп, эки белYктен турса, лакап кээде бир гана белYктен туруп,
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Ke6YH4e ой 6yto0M да калыш ы ыктымал.
4. Лакап -  кецири тараган оозеки образдуу айтылыш  болуп, турмуш тун тигил же бул оку- 

ясын, абалын, кepYHYштY таамай CYpeттeп, баалап кepceтYYЧY сез айкаш ы же CYЙлeм CYЙлeм. 
Лакап -  бир окуяга карата кыска, таамай, образдуу айтылган CYЙл0м же бир ой болуп саналат [6].

5. Лакап- эскирген, бирок макал сыяктуу дайы ма колдонулуп келген, бир аз поэтика 
камты ган ф ольклордук жанр.

6. Л акаптарды н кээ бир учурда келип чыгуу тарыхы, кимдин кандай учурда CYЙлeгeнY да 
белгилYY болуш у mym^ h. К им тарабы нан айты лганы  белгилYY Болсо, «баланча айткандай..» 
-деп айтылып, ал эми кээ бири тары хы й окуяга байланыш туу Болсо, келип чы гы ш  тарыхы, 
кандай учурда айты лы п калганы  же окуясы белгилYY. М исалы , «М анасты  унуткан сы п ...».

7. Лакап ш арттуу тYPдe тигил же бул кы ймы л аракетти билдирген сез айкашы. Кээде оку- 
янын маанисине теп  келбеген ойду чагы лды ры ш ы  да мYмкYн [11,12].

8. Л акаптын макалдан айырмасы -  т икед ен-т ике  ж алпы лоочулук , т а р б и яло о чулук  у й -  
р в т Y Y чYЛYк м и лд ет т и  ат карбай , ал  m yh o 330 ээ  болбой, чект елY Y  га н а  а б а лд а р  Y4YH а й т ы -  
лат , ош ол уч ур д а гы  а б а лд ы  су р вт т вй т . М исалы , «апенди кызын мактагандай болуп» деген 
сыяктуу лакаптар, бир ойду толук бYTYpбeй, окуялардагы  окш ош тукту салыш тыруу иретинде 
айтылат.

9. Лакап -  туруктуу сез айкаш ы  болуп, ж андуу (k06yh40 оозеки) кепте колдонулуп, 03yh- 
де, м азмунунда толук байланы ш ты  чагы лды рган образдуу элести камты ган сездер (cYЙлeм), 
кыйыр маанисинде окуяны CYpeттeйт. Бирок тарбия беpYYЧYЛYк ж агы  жок.

10. Лакап -тар б и я  беpYYЧYЛYк максатты кездебеген , рифмалуу, образдуу, макал болуу 
Y4YH толук жетилбеген, кандайдыр бир абалды, кубулушту, кepYHYштY, факты ны  эч кандай 
контексти болбой, ж ацы  сездер менен аныктаган, логикалы к ж актан бYтпeгeн кыска кеп.

11. Лакап - кандайдыр бир абалды  таам ай C Y penee Y4YH колдонулган, ж алпы лоочулук 
мааниси жок, тилдик бирдик [6]. К андайды р бир окуяга, кубулушка, кepYHYшкe карата таамай 
айты лган ceздY, ойду, сынды билдирет.

12. Лакаптар к0бYнч0 коп убакы тка байкоого таяны п айты лган ж ана элге сицип кеткен, 
YГYт-наcаат TYPYHД0 соз. М исалы , «Ж уурканыца карап бутуцду сун», «А йдаганы  беш эчки, 
ы ш кы ры гы  таш  жарат». Э ски таж ры йбалардан калып, жол корсоткон, багы т берген насаат 
соз. М исалы: « ^ лгонго кYло ж етем  дептир». «Коп тYKYpcо кол болот». «Букарда пулу бардын 
коонY ток». Кыска, кээде уйкаш ты гы  Болсо, кээде уйкаш ты гы  болбой, насаат катары же кы й- 
ытып айты лган создор лакап боло алат. «Керегем сага айтам, келиним сен ук», «Ш одокондун 
бYPKYTYндой жулунуп», «А ры  жок тооктун тYШYно, акталган таруу кириптир», «М ы ш ы к майга 
ж етпей сасы к дейт», «Колго тYшкeн коёнду, коё берген оцобу?» сыяктуу лакаптар да кездеш ет 
[5]. М акал ж ана лакаптар же учкул сездер ж азуучулардын адабий чы гарм алары нда кездешет. 
Кээ бир лакаптар керкем  адабий чыгармалардан, жомоктордон, уламыш тардан, анекдоттор- 
дон алынып, элге сицип кеткен. М исалы , «Ш одокондун бYpкYTYндeй жулунуп», «А кы л K apa- 
чачтай болуп», «чы к таты рбас Чы нарбай», «Токбайдын тою ндай кылып», «ай караган текедей 
болуп» ж .6. Ушулар менен бирге, элдик турм уш тан алынган азы ркы  учурга таанды к ж ацы  
лакаптар да кездешет.

13. Ж азма адабиятты н eнYГYШY менен макал- лакаптарды н саны  да 0CTy . Булар адабият 
тектYY лакаптар, учкул сездер  катары билинет. 0 з г е ч е  мы нда элдик фольклорго таянган, алар - 
ды  жыйнап, чы гарм алары нда колдонгон кыргыз акы н-ж азуучулары ны н эмгеги зор. М исалы ,
Ч .А йтматовдун «адам га эц кы йы ны  KYH сайын адам болуу», «ДYЙшeндYн мектебиндей эски», 
«Танабайдай болуп алды да ЖYPYY», А .Токомбаевдин «Биз ДYЙнeдeн eтYп кетсек, эл эм гек - 
тен  эскерсин», А.О смоновдун «Толубайдын аттарындай болуп», С .Эралиевдин «А к М еер» 
поэмасы нан алынган «Болот болуп буркурап», Токтогулдун ы ры ндагы дай «А лы мкан болуп», 
Тоголок М олдонун «К емчонтойдой болуу», «И ттин доолдай тиктирем  дегениндей болуу», 
М .А лы баевдин кээ бир эрке аялдарга карата айты лган «ак кол, aR4Y4» деген аны ктамасы  же 
эл арасы нда «М идин а й т к а н д а й .»  - деген сыпатоолор лакапты н ар жерде, ар кандай абалда 
колдонулаарын кepceтYп турат. Э лдик м акал-лакаптарды н катарына ДYЙнe адабияты ны н е ^ л - 
дepYHYн да CYЙлeмдepY кирген. М исалы , А .С .П уш киндин «алты н балыгы», М .А.Горькийдин
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«кыштактагы чоц атама» сезу, суйушкен жаштарга карата айтылган «Тим эле Ромео Жульетта 
го» сезу  да Шекспирдин драмасынан алынып берилген.

14. Лакаптар езунун нерсени, абалды, керунушту таамай, образдуу суреттее езгечелугу  
менен макалга Караганда тилдин езгечелугуне жараша кецири колдонулушу мумкун. Лакап 
кайсы бир толук бутпеген тамсилдин, макалдын, окуянын бир белугу катары Билинип, бир 
нерсени, абалды, окуяны кыйытып айтканга, эч кандай сабак бербей, чындыкты, фактыны так 
белгилегенге жарайт. Потебнянын белгилегени боюнча, «Лакап - элдин айтымындагыдай да- 
рактын гулу Болсо, макал- мемесу. Лакап абалды суреттееде кыйтылган сез, таамай белги- 
ленген же бурмалап айтылган кеп, какшык, айтуу, туш ундуруу езгечелугу Болсо да, сындабай, 
уйретпей, жыйынтык чыгарууга боло турган сез айкашы, суйлем же макалдын жарымы» [9]. 
Лакап - суйлеп жаткан кишинин бир нерсеге карата тике айтылган сезу  болуп, ой толук ай- 
тылбай, кээде нерсенин, абалдын, кишинин аты аталбай туруп, шарттуу турде ачык эле бир 
нерсеге тийиштирип айтышы, - десек болот.

15. Лакаптарда макалдарга караганда кебунче улуттук, жалпы элдик, аймактык тушунук- 
тер камтылып, ошол элдин же аймактын элинин гана туш уне ала турганындай абалды чагыл- 
дырат. Заман езгерген сайын маани да езгеруп, лакап бир доорго таандык абалды суреттееге  
колдонулганын айтууга болот. Мисалы, «кайда барсац Мамайдын керу» лакабы жашоодогу кез- 
дешкен кыйынчылыкты билдирсе да, бир согуштан кийин Мамайдын аскерлеринин мурзелеру  
бардык жакта толуп кеткенин билдирууде. Же болбосо «биринин жунун бири жеген» абал 
тике маанисинде жут Болгондо койлор жээрге эч нерсе жок, ачкалыктан бири-биринин жунун 
экинчиси жеп жатып елуп калганын билдирсе, кыйыр маанисинде абдан кеп сандагы мал, эл 
топтолгонун билдирет. Ошентсе да тарыхый абалдан жаралган лакаптарга караганда, элдин 
кунумдук турмуштук тажрыйбасынан алынган лакаптар ете кеп кездешет. Башкача айтканда, 
элдик макал-лакаптардын негизги булагы болуп, ошол элдин социалдык-экономикалык, мада- 
ний, салттык жашоо тажрыйбасы саналат.

Л акаптарды н классификациясы . Лакаптар тем енде жаралуу езгечелугуне, уланган 
мучесуне, суйлем кандай сездер менен буткенуне, каяктан алынганына, айтылганын ез
гечелугуне карата чоц уч топко белунду да, алар да ез ара жаралуу булагына, келип чыгуу же 
муче уланып уюштурулуу формасына, структурасына карай бир канча топко ажырады:

• 1. Ж аралуу езгечелугуне карай:
• Э постордон алынган лакаптар
• Жомоктордон алынган лакаптар
• Тарыхый окуяларга байланыштуу лакаптар
• Турмуш- тиричиликке байланыштуу лакаптар
• Жаралган доору белгилуу
• Жаралган доору белгисиз
• К имдин айтканы белгилуу (Асан айткандай)
• К имдин айтканы белгисиз (Апенди же эртеги бирее айткандай).
2. Сез жасоочу мучелеруне карай:
• -ып, -ип, -уп, -уп, -сып, -сип, мучелеру
• - ыптыр мучесу
• -ат, -ет, -айт, мучелеру
• - ар, -мыш, -дай мучесу менен жасалган лакаптар
• 0 ткен чактын -ды мучесу менен жасалган лакаптар.
3. М уче уланбай толук суйлем катары  айты лган лакаптар
• - дейт менен буткен лакаптар,
• - болуп деген сез менен буткен лакаптар,
• - дегендей деген сез менен буткен лакаптар,
• Суроо иретинде айтылган лакаптар,
• Буйрук иретинде айтылган лакаптар.
• Тилек, ниет турунде айтылган лакаптар,
• Арман турунде айтылган лакаптар,
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• «Жакшы, жаман» деген ееэ менен 6ytk0h лакаптар,
• «бар, жок» - деген сез менен 6YTKeH лакаптар,
• «аз, кеп» - деген сез менен 6YTKeH лакаптар,
• 1-, 2-, 3- жактарга тиешелYY айтылган лакаптар.

Ж ы йы нты к
Жалпысынан алганда Кыргыз тилинде лакаптар Y4 чоц топко белYнгенY менен бул Y4 

топтогу лакаптар келип чыгуу булагына, тарыхына, TYЗYЛYШ, жаралыш езгечелYГYне, уланган 
сез жасоочу, сез езгертYYЧY, чак, жак, чакчыл, салыштыруу мYчелерYне жана толук CYЙлем 
катары кандай сез менен 6Y^eHYHe карап, азырынча 31 башка езгечелYкте айтылганы маа- 
лым болду. Албетте бул лакаптарды толук изилденди же айырмачылыктары табылды дегенге 
жатпайт. Кыргыз тилиндеги лакаптар - дагы кептеген изилдеелер жасалыш керектигин талап 
кылган eзYнчe тилдик байлык. Лакаптарда улуттук ац сезим, салт, маданият, кeнYMYш адаттар, 
айласыздык же кандайдыр бир ыцгайсыздык абал тYЗYЛгeндe кыска гана чымчып айтылган 
сездерде чагылдырылат. Лакаптардын айтылышында, колдонулушунда елке ичинде аймактык 
eзгeчeлYктeргe жараша да айырма болгону, бир аймакта айтылган, колдонулган лакаптардын 
толук бойдон eлкeнYн башка аймактарына азырынча жайылбаганы байкалды. Андыктан, ла
каптарды изилдее мезгилдин талабы. Алар изилденип, аймактык жана диалекттик eзгeчeлYк- 
тер сакталуу бойдон элге жеткирилсе, тилибиздин байлыгынын сакталышына, байышына 
ебелге болмок. Лакаптар келечекте ар тараптуу жана терец изилдееге алынат деп ишенебиз.
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