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Эмоционалдык-экспрессивдик маанини уюштурууда 
макал-лакаптар, учкул сөздөр (айтылган окуяларга, 
адамдарга карата жүрүш-турушун, кылык-жоругун, ой- 
пикирин жана башка сезимдерин чагылдырууда), баа 
берүүдө өтө маанилуу роль ойнойт. Түрк жана кыргыз 
тилдеринде эмоционалдык-экспрессивдик маанини уюшту-
рууда макал-лакаптардардан, учкул сөздөрдөн кенен 
пайдаланылат. 

Негизги сөздөр: макал-лакаптар, учкул сөздөр, 
эмоционалдык-экспрессивдик маани. 

Proverbs and sayings (narrated stories, concerning 
human behavior, actions, opinions and other feelings) play a 
great role in evaluation of forming an emotional-expressive 
meaning. Proverbs and sayings are widely used to form 
emotional-expressive meaning in Turkish and Kyrgyz 
languages. 

Key words: proverbs, sayings, emotional-expressive 
meaning. 

Киришүү: Жалпыга маалым, сөз биринчиден, 
түшүнүктүү атап көрсөтүү менен, анын жашоо фор-
масы болуп саналса, экинчиден, эмоция мамилени да 
туюндурат. Тактап айтканда, "адамдар сөздүн 
жардамы аркылуу нерсени, кубулушту ж.б. атап гана 
көрсөтпөстөн, аларга карата өз мамилесин, ички 
сезимин, жактырганын, суктануусун, жек квргенун, 
кээкерленгенин, эркелеткендигин, сүйгөндүгүн ж.б. 
билдирүү үчүн да аракет жасашат." [1] Адам баласы 
өзүн курчап турган сырткы дүйнөдөн тышкары 
жашай албаган соң, андагы табигый жана коомдук 
түрдүү кубулуштардын, окуялардын ар кандай 
таасирлерине кабылат; ошол таасирлердин мүнөзүнө 
карай ар кыл абалда болуп, өзүнүн ички сезимин, 
эмоциясын билдирет. Демек, адамдын эмоциялык 
абалы дал ушул таасирлердин мүнөзүнө жараша ка-
лыптанат десек болот. Эмоция көп кырдуу көрүнүш, 
лингвисттерди, төмөндөгүдөй үч нерсе кызыктырат: 

1. Адам кабылдаган псюсологиялык, эмоциялык 
жагдай-шарт, мунун адамга тийгизген таасири жана 
бул таасирге карата адамдын реакциясы; 

2. Реакцияны реализациалоо өзгөчөлүгү, т.а., 
өзүнүн эмоциялык абалына жараша тилдик кара-
жаттарды колдонуу бөтөнчөлүгү; 

3. Ошол тилде каражаттардын конкреттүү бир 
тексттеги көркөмдүк-стилистикалык дарамет- күчү. 

Өйдөдө айтылгандардан улам табигый жана 
коомдук кубулуштардын, ар кандай окуя, иш- 
аракеттердин ж.б. жагымдуу же жагымсыз таасир-

леринен, бул таасирлерге ылайык ар кыл мамиленин 
жаралышынан, ошол ар кыл мамилени туюндуруу 
муктаждыгынан тилде өзүнчө бир катмар – эмоция-
лык лексика - жаралган деген бүтүмгө келсек болот. 
Бул жагынан алганда, эгерде сөз кандайдыр бир 
эмоцияны же сезимди билдирсе, ал эмоционалдык 
маани деп аталат. Эмоция француз тилиндеги 
"emition" деген сөзүнөн алынган, түрк жана кыргыз 
тилинде. "толкундануу" "ички сезим" деген маани-
лерди билдирет. Эмоциялык лексика, оң бааны, терс 
бааны жана оң/терс бааны туюндурат. 

Макал - лакаптар ар бир улуттун калыпта-
нышынын күзгүсү болуп саналат жана ата-бабалары-
быздын башынан өткөргөн окуяларын, тажрыйба-
ларын, жашоо шарттарын, ой-пикирлерин терең 
мазмундуу чагылдырган сүйлөмдөр болуп эсептелет. 
Алгач ким жараткандыгы, качан айтылгандыгы 
белгисиз макал-лакаптар келечек муундарга калтыр-
ган ата-бабаларыбыздын эц ыйык мурастарынын 
бири. Ар бир тилдеги макал-лакаптар эч качан жок 
болуп кетпейт жана жылдар бою жаңы муундарга өз 
кызматын аткара бермекчи. 

Түрк тилинде орун алган макал-лакаптардын 
жыйындысы Түркистан, Орто Азия элдеринде жана 
Кавказда Макал, Накыл, Магал сыяктуу сөздөрдө 
учурайт.  

Бирок, мындай айырмалуу аталыштарга, 
географиялык шарттарга карабастан бул улуттардын 
бири-бирине ете окшош бир канча макалдарды учу-
ратабыз. Уккан - көргөндөргө бул улуттардын 
(Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Туркменстан, 
Азербайжан) жакындыктарынан кабар берет.Мындай 
окшоштуктар мазмуну жактан гана эмес, фонети-
калык жагынан да кызыгууларды туудурат. Жазуу 
адабиятына Караганда өтө кеп колдонулган оозеки 
адабият менен кыргыздар жана түрктөр тилден-тилге 
өткөрүү менен бешик ырларын, жомокторун, кошок-
торун, макалдарын, дастандарын, ырларын бүгүнкү 
күнгө чейин сактап келди.  

Ушул өңүттөн караганда, макал-лакаптар 
эмоционалдык-экспрессивдик маанини уюштурууда 
(айтылган окуяларга, адамдарга карата журуш- туру-
шун, кылык-жоругун, ой-пикирин жана башка сезим-
дерин чагылдырууда), баа берүүдө өтө маанилүү роль 
ойнойт. Алар жекече турабы, же  
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Higbir insan kollarinda bir gocuk tutan anne kadar 

gekici ve birkag gocuk arasindaki anne kadar, saygiya 
layik olsun. (Goethe) (6vme/esenlikli) Бул дүйнөдө ким 
калат? 

Булбул конгон тал калат...(Куйручуктан) 
(Мидин минткен экен.243) (арман - lizilntii) 

Кыргыз тилинде да, түрк тилинде да эмоцио-
налдык - экспрессивдик маанини туюундурууда 
дүйнөлүк учкул сөздөрдөн да кенен пайдаланылат. 
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