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болады: бета нурлар, гамма нурлар. Сонлықтан да 

олар сөз дизбеги сыпатында дефиссиз бири 

биринен бөлек жазылады. 

Бул сөзликте гейпара көзқулақ (144), ғамгүн 

(74) усаған сөзлердиң элементлери биригип 

жазылған. Ҳақыйқатында, олар дизбекли 

байланыстағы жуп атлықлар болып есапланады, 

сонлықтан да дефис арқалы жазылыўы тийис.  

Жуп сөзлерди анықлаўда олардың 

компонентлери арасындағы байланысқа айырықша 

итибар берилиўи керек: тек дизбекли байланыстағы 

сөзлер ғана жуп сөз компоненти болып, жуп сөз 

дүзе алады. 

Жуп атлықларға сөз өзгертиўши аффикслер 

(көплик, тартым, сеплик, бетлик аффикслери) 

улыўма болып, оның екинши компонентинен кейин 

жалғанады. Мысаллар: Артық ҳәммелерден ақыл-

ойлары (Күнхожа). Қыз-келиншеклер ҳайран болып 

қарасар (А.Муўсаев). Дүнья-мүлкимиз жараса, 

бәрин де беремиз (К.Султанов). Ел-журтың 

парахат саяңда жатыр (А.Муўсаев). Сол сулыў 

қыздың таў-тасты гезип әкелген гүллери мениң 

ушын шыпалы дәри болды (Т.Халмуратов). Оның 

буныңдай қапалы бет-ажарын ҳеш қандай 

көргеним жоқ еди (Т.Халмуратов). Қәне, қоян-

қырғаўылдың көп жерине басла 

(Т.Қайыпбергенов). 

Егер сөз өзгертиўши аффикслер жуп атлықтың 

компонентлериниң екеўине де теңдей жалғанса, 

компонентлер арасында байланыс ҳәлсиреп, олар 

биргелкили ағзаларға айналады, яғный жуп сөздиң 

пүтинлиги бузылады. Сонлықтан да А.Ҳожиев 

бундай компонентлердиң арасына үтир ямаса ва 

(ҳәм) дәнекерин қойыўға болады деп дурыс 

көрсетеди. [4, б. 67-71]. 

Сөз жасаўшы аффикслердиң жуп атлықларға 

жалғаныўында еки түрли жағдай бар: 1) Сөз 

жасаўшы аффикслер компонентлерге олар еле жуп 

сөз болып қәлиплеспестен бурын жалғанған болып, 

олардың жупласыўы ушын хызмет етеди. 

Аффикслер ҳәр компонентте ҳәр қыйлы болыўы 

мүмкин: Өткен жылы жыйын-теримди өзиңиз де 

көрдиңиз ғой (Ө.Хожаниязов). Бирақ көпшилик 

жағдайда бундай сөз жасаўшы аффикслер еки 

компонентте де биргелкили болып, жуп сөздиң 

уйқасықлығын күшейтип келеди: урыс-кейис, 

туўысқан-туўған, өлим-житим, ерли-зайыплы ҳәм 

т.б. 2) Егер сөз жасаўшы аффикслер жуп атлыққа 

жалғанатуғын болса, онда олар тек екинши 

компонентке ғана жалғанады: Мен пақыр-

пуқарашылыққа байланыслы айтып едим 

(Ө.Хожаниязов). Шуўлап балалар қалды ата-

аналап (Күнхожа). Қой-қозыдай шуўлап, көзинде 

жасы (А.Муўсаев). Хийўадан оқ-жарақлы жигирма 

атлы келди (Т.Қайыпбергенов). 

Солай етип, жуп атлықлар гәпте, дара 

атлықлар сыяқлы, қәлеген гәп ағзасының хызметин 

атқара алады. 

 

ӘДЕБИЯТЛАР: 

1. Ганиев Ф.А. Образование сложных слов 

в татарском языке. М., 1982. 

2. Нажимов А. Қарақалпақ тилиндеги жуп 

ҳәм тәкирар сөзлер. Нөкис, 1979. 

3. Ҳәзирги қарақалпақ әдебий тилиниң 

грамматикасы. Сөз жасалыўы ҳәм морфология. 

Нөкис, 1994. 

4. Ҳожиев А. Ўзбек тилида қўшма, жуфт ва 

такрорий сўзлар. Тошкент, 1963. 

 

MYTHOLOGICAL CONCEPTS ABOUT MOTHER OF GODDESS AND MOTHER OF UMAI 

 

Zaripova Z. 

doctoral student of the Karakalpak Research Institute of Humanities of the Karakalpak branch of the Acad-

emy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Nukus 

 

 

ҚУДАЙ АНАЛАР ҲӘМ УМАЙ АНА ҲАҚҚЫНДА МИФОЛОГИЯЛЫҚ ТҮСИНИКЛЕР 

 

Зарипова З.С. 

Таяныш докторант, Ѳзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими, 

Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеӯ институты, Нөкис қаласы 

DOI: 10.24412/3453-9875-2021-74-2-40-43 

 

Abstract 
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Аннотация 
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Қарақалпақлардың халық аӯызеки 

дөретпелеринде ҳаял-қызлар, әсиресе, батыр ҳаял-

қызлар образы бир неше әсирлик ӯақыялар 

даӯамында ҳәр-қыйлы жәмийетлик қатламлардың 

өзлерине ылайық талапларын бойына сиңирип, 

бизге шекем жетип келген халық мийрасларымыз 

қатарынан орын алады. Олардың тийкарғы 

дәреклери генетикалық ҳәм типологиялық 

характердеги мифологиялық пикирлер менен 

тиккелей байланыслы пайда болыӯ, қәлиплесиӯ 

басқышларын бастан кеширген. 

Әййемги қарақалпақ урыӯлық ҳәм қәӯимлик 

бирлеспелерин пайда еткен этникалық 

қатламлардың фольклорлық дөретпелеринде, аспан 

әлеминдеги өзгерислерге байланыслы дөретилген 

мифологиялық мазмундағы бақлаӯлары орын 

алған. Солардың ишинде ҳаял жынысына дерекли 

мағлыӯматлар, әлемди жаратыӯшылар, жер-

жүзиндеги тиришиликтиң сағасында турған Қудай 

аналар сыпатында сәӯлеленеди. Мәселен, «Ҳаӯа 

ана» (Әӯене) «Адам ата»ның жубайы ретинде жер 

жүзилик мифологиялық мағлыӯматларға сәйкес 

келген ҳалында барлық адамзат дүньясының Анасы 

дәрежесинде қудиретли, қайырқом күштиң 

тымсалы болғанлығы, илимий орталығымызда көп 

ӯақытлардан бери мәлим. Буған қосымша, 

көпшилик түркий халықлардың тилинде 

қолланылатуғын «Ҳаӯа» түсиниги, аспан 

әлеминдеги ушан кеңлик, оны толтырып турған 

шыпалы бослық-тиришилигимиздиң тийкары 

екенлигин түсиндириӯши мазмуны менен 

айырықша әҳмийетли. Яғный, түркий қәӯимлердиң 

түсиник дүньясында адамзат ушын оғада зәрүрли 

болған, қәдир-қымбаты басым, дәл ҳәм анық атама 

менен «Ҳаӯа ана» деп қолланылыӯы әййемги 

дәӯирлердеги ата-бабаларымыздың руӯхый 

дүньясының байлығынан ҳәм тереңлигинен дәрек 

береди. Ана тиришиликти пайда етиӯши, қорғаӯшы 

ҳәм оны раӯажландырыӯшы ғайры-тәбийий күш 

сыпатындағы имканиятлары ата-бабаларымыздың 

санасындағы ҳаял-қызларға болған 

көзқарасларының жоқары ҳәм турақлы екенлигин 

дәлиллеӯши өзгешеликлери менен көзге тасланады. 

Дурыс, Христианларда (Библияда) «Ева» атамасы 

«Ҳаӯа» сөзине фонетикалық жақтан жақын ҳәм ол 

«Ҳаӯа» сөзиниң өзгериске ушыраған түри болыӯы 

мүмкин. Бирақ, «Ева» сөзи «Ҳаӯа» (вохдух) 

мәнисин бермейтуғынлығын атап өтиӯимиз тийис. 

Рус тилинде «Ева» сөзиниң мәнисинде, биринши 

ҳаял ҳәм адамзат туқымының «параметри» деп 

белгиленген. Деген менен, ескерте кететуғын бир 

жағдай, бизиң күнделикли орталығымызда 

пайдаланып жүрген «Адам» ҳәм «Ҳаӯа» сөзлери, 

түпкиликли түрк сөзи болмай, олар тилимизге 

өзлестирилген түринде сиңисип кеткен. Бирақ, 

қандай жағдайда да адамзатқа өмир бағышлаӯшы 

күштиң, бизиң тилимизде «Ҳаӯа» аты менен 

аталыӯы, халқымыздың логикалық пикирлеӯ 

қәбилетиниң өз турмыс тәжирийбелери менен 

беккем байланыслығын дәлиллейди. 

Түркий халықлар орталығында Қудай аналар 

ҳаққындағы мағлыӯматлар Саян-Алтай таӯлары 

етеклеринде жасаӯшы түрк тиллес халықлар 

арасында кеңнен таралған. Олардың түпкиликли 

қудайлары тәңри-аспан болып, жақын күнлерге 

шекем оларға сыйынып келген. Деген менен, 

олардың мифлеринде «Жер-суӯ» ийеси (қудайы), 

таӯ ийеси (Ыдык) сыяқлы қудайлар болған. 

Солардың қатарында Умай образы да Қудай ана 

дәрежесинде қәлиплескен. Буны биз Орхон_Енисей 

жазба естеликлериндеги мағлыӯматлар менен де 

тастыйқлаӯымыз мүмкин. В.В.Бартольдтың 

руникалық жазыӯлар бойынша илимий 

пикирлеринде, «Ҳаял қудайы Умай (балаларды 

қорғаӯшы руӯх) дан басқа халық сыйынатуғын 

руӯхый күшлердиң ҳеш бириниң аты аталмайды» 

деген жуӯмаққа келеди. 

Ески түрк жазыӯларын аӯдармалағанда 

В.В.Радлов дәслепки мәрте Умай терминин 

«Қәӯендер қудай ҳаял» сыпатында атап өтеди. 

Енисей жазыӯларының биринде ер адам 

сыпатындағы қудай, ямаса, улыӯма қудайдың аты, 

айрым орынларда «Қудай ананы ер адам аты 

түриндеги түсиниклер менен жибергенлигин 

анализлей отырып, Л.П.Потапов 

П.М.Мелиоранскийдиң пикирине сүйенген ҳалда 

тексте келтирилген «Умaj- taг оган катун кутына 

inim кул-тагin ер ат болды» (Для его величество 

моей матери-катун, подобной Умай, мой младший 

брат Кюль-тегин, стал зваться мужем) деген 

мағлыӯматлар арқалы ҳәм В.В.Радлов, 

В.Вербицкийдиң сөзликлериндеги усы атамаға 

берилген түсиниклер менен Умайдың Қудай ана 

екенлигин тастыйықлайды. Деген менен, Умай 

ҳәзирги Алтайлылар орталығында «Қудай ана» 

емес, ал, «балаларға қәӯендерлик етиӯши күш 

сыпатында қәлиплескенлигин, бирақ, белгили бир 

тарийхый дәӯирлерде оның «Ҳаяллар қудайы 

сыпатында ҳәм Тәңри, жер-суӯ қудайлары 

қатарында ересек адамларға қәӯендер болғанлығын 

қатаң белгилеп өтеди. Яғный, бул образдың 

трансформациялық өзгерислерге ушыраӯ 

мүмкиншиликлерин ашып береди. Ҳақыйқатында 

да Умай ана исеним объекти сыпатында Түслик 

Сибирь, Саян-Алтай таӯлары етеклериндеги 

хакаслар, шорслар, тувинлер ҳәм басқа да бир қатар 

миллий бирлеспелерде тән алынған. Бирақ, айырым 

изертлеӯшилер оны «Таӯ ийеси», «аңшылардың, 

жабайы ҳайӯанлардын, балалардың, аналардың 

қәӯендери» түриндеги көп тараӯлы (универсал) 

қудайы деген шешимге келеди. 

Қудай ана Умайдың түрк халықлар 

орталығындағы орны Башқуртлар фольклорында 

да кеңнен сәӯлеленген. Ол барлық халықлардың 

ғамхоршысы Қудай ана сыпатында Тәңри ҳәм жер-

суӯ қудайлары менен түрклердиң қорғаӯшысы 

дәрежесиндеги исеним объекти болып баҳаланады. 

Тәңри ҳәм Умай ерли-зайыплы қудайлар болып, 

«Урал-батыр», «Ақбозат» дәстанларында бәрқулла 

эпикалық қаҳарманның басына қыйын ис түскен 

ӯақытлары жәрдемге келетуғын қәӯендери 

сыпатында баҳаланады. Бизиң миллий 

дәстанларымыздан орын алған «Алпамыс» 

дәстанындағы Гүлпаршын, «Мәспатша» 

дәстанындағы Айпарша, «Қоблан» дәстанындағы 

Қуртқа образлары да бас қаҳарманның ең жақын 
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жәрдемшиси, мәдеткери болып табылады. Бул 

образлардың өз-ара уқсаслық мәселелерин 

үйрениӯде түрк халықлары орталығындағы 

генетикалық факторлардың тәсириниң басым 

болғанлығын атап өтиӯимиз тийис. Белгили 

шығыстаныӯшылар В.В.Бартольд ҳәм 

П.М.Мелиоранскийдиң илимий шешимлеринде, 

Хумай ең жоқарғы қудайлар категориясындағы 

Шумерлердиң Намму, Қытайлардың Нюйва 

қудайлары сыяқлы салмаққа ийе деген жуӯмаққа 

келеди. 

Башқуртларда Хумай-Қуяш ҳәм қуслар 

патшасы Самраӯдың қызы болып, ол қуяштың 

жердеги жәрдемшиси хызметин атқарған. Ол 

өзиниң жайылған шашлары менен әтирапты 

жақтыландырып турған. Хумай-адамлар, 

ҳайӯанлар, қуслар өз-ара тынышлықта, татыӯлықта 

жасайтуғын бахытлы мәканның ийеси болған. Ол 

оғада кәраматлы болып, өлмес өмирли, Аққуӯға 

айлана алатуғын, аспан әлеминиң тулпары 

Ақбозатты меңгериӯши, қәсийетли алмаз қылышлы 

қәӯендер қаҳарман образында сәӯлеленеди. Бул 

орында эпос қаҳарманларының тийкарғы 

атрибутлары болған Ақбозат ҳәм алмаз қылыш 

батырлық дәстанлардағы тийкарғы образлардың 

пайда болыӯ басқышларындағы дәслепки 

элементлери деп белгилеӯге толық мүмкиншилик 

бар. 

Түркий халықлар орталығында Умай анаға 

болған исеним узақ дәӯирлер даӯамында 

қәлиплескен ҳәм елеге шекем өзиниң изин 

жоғалтпай киятырған турақлы исеним (культ) 

образларының бири. Буған дәлийл ретинде биз 

жоқарыда белгилеп өткен Орхон-Енисей жазба 

естеликлериндеги Умай ананың аты менен белгили 

болған қатарлардың қарақалпақ тилиндеги 

вариантларын келтирип өткимиз келеди: 

Ҳаӯазасын жеримниң, 

Жети журтқа даңқ қылып, 

Қаған атаң қоллады, 

Умай анам қоллады. 

Мәдет берди Тәңирим, 

Түрк елин тиклетип, 

Қағаны болдың жәминиң. 

Ямаса, 

Умай ана тәлимин, 

Қағанша анам шоқлылап, 

Ийе болды жан иним 

Куль-тегин деген атаққа деген сыяқлы 

түсиниклер Умай ананың үлкен исеним объекти 

болғанлығын дәлиллеӯши, түрлерди 

бирлестириӯши ғайры-тәбийий күш, балаларды 

батырлыққа тәрбиялаӯшы, оларды қоллап-

қуӯатлаӯшы қудай дәрежесиндеги танылған 

халықлық сананың ерте дәӯирлердеги 

өзгешеликлерин көрсетеди. 

Орта әсирлерге келип, Умай ана образының 

бираз трансформацияланған мазмунын аңлаӯымыз 

мүмкин. Мәселен, Махмуд Қашқарийдиң «Девану 

луғат ат-түрк» (XI) китабында Умайға - Умайя 

(баланың жолдасы) деген түсиник берилген. 

Яғный, жүкли ҳаяллардың сыйынатуғын қудайына 

айланған. Бул мағлыӯмат Махмуд Қашқарий 

жасаған дәӯирлердеги Умай ана образының 

Қудайлық сыпатының аналарды ҳәм балаларды 

қорғаӯшы, қәӯендерлик етиӯши күшке 

айланғанлығын белгилеӯши жазба факт болып 

табылады. Буған сөзликте келтирилген тағы бир 

мысал дәлийл бола алады. Сөзликтеги бир нақылда 

«Умайға табынса уғыл болур», яғный, перзент 

көтермей жүрген ҳаяллар Умайға сыйынса, перзент 

көреди деген түсиник Умай ана образының бир 

басқыштан, екинши басқышқа өтилгенлигин 

тастыйықлаӯшы имканиятларға ийе. Буның 

излерин қарақалпақлардың алғысларында (пәтия-

тилек) ушыратыӯымыз мүмкин. Мәселен: 

Ҳаӯа ене қоллағай, 

Умай ана қоллағай, 

Тумар ана қоллағай, 

Қырық шилтер қоллағай, 

Барлық мама қоллағай, 

Аман-есен көзиң жарып, 

Еки жаның бир қалғай деген қатарларда 

кәраматлы ҳәм пайдалы күшке ийе болған 

аналарымыздың атлары аталып, енди босанажақ 

келиншеклерди руӯхландырыӯшы пәтия-тилеклер 

елеге шекем турмысымыздан орын алып киятыр. 

Бул тилеклердиң үлкен өзгешеликлериниң бири, 

аты аталған аналарымыздың барлығы, дерлик ерте 

дәӯирде ислам дининен бурын пайда болған 

образлар болып, тексттиң мазмунын ӯақыт өлшеми 

көзқарасынан еле де тереңлестириӯ 

мүмкиншиликлерине ийе. Соған қосымша, 

қарақалпақ орталығында Умай ана менен бир 

қатарда, бир неше ана пирлердиң күнделикли 

турмыс тәжирийбелеринен орын алып, олардың 

руӯхый мәдеткерлери болғанлығын 

тастыйықлаӯшы, руӯхый санасында сақланып 

қалған исеним объекти екенлиги менен де баҳалы. 

Бул тексттеги ҳәмиледар ҳаялға қаратылып 

айтылған пәтия-тилеклерде барлық ана пирлердиң 

тилге алыныӯы, белгили бир тарийхый дәӯирлерде 

ҳәмиледар ҳаялларға болған көзқарастың турақлы 

рәӯиште қәлиплескенлигин аңлатыӯшы эпикалық 

факторлар орын алған ҳәм оларды қоллап 

қуӯатлаӯшы бирден-бир күш- тек ҳаяллар болыӯы 

мүмкин деген миллий халықлық түсиниклердиң 

нәтийжели шешимлери болып табылады. Деген 

менен, қарақалпақ фольклорынан орын алған 

Қудай аналар ҳаққындағы эпикалық мағлыӯматлар 

оғада аз ушырасатуғынлығын атап өтиӯимиз тийис. 

Соған қарамастан, аӯызеки ҳәм жазба дәреклердеги 

биз келтирип өткен жергиликли материаллар, түрк 

тиллес халықлардың Қудай аналар туӯралы әмелий 

ҳәм теориялық пикирлерин, изертлеӯлерин 

толықтырыӯшы имканиятқа ийе деп баҳалай 

аламыз. Себеби, Умай ана ҳаққындағы 

түсиниклердегиң географиялық шеңбери оғада кең 

болып, олар ҳәр қыйлы бағдарда талқыланады. 

Солардың ең баслысы Умай ана ҳаяллар қудайы 

ҳәм балалар қәӯендери деген илимий исенимлер 

менен белгиленген. Мәселен, Хакасларда Умай 

(Ымай) Қудай ана бола турып, ол бала туӯылғаннан 

кейин жүрип баслаған ӯақтына шекем оның жаны 

есапланған. Егер бала уйқылап атырғанда күлсе, 

оның қасында Умай бар, ал жыласа, ол ӯақытта 
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Умай бала қасынан узақласып кеткен деп 

түсинилген. 

Шорларда (шорцы) болса, «Умай» (Май-иге) 

балалардың ғамхоршысы болыӯы менен бир 

қатарда, ол жәбиркеш руӯх сыпатында Қара Умай 

хызметин атқарып, балалардың кеселлениӯи ҳәм 

өлими менен байланыстырылған. 

Башқуртлардың әййемги ата-бабалары оны 

аспан қудайы (салярный) дәрежесинде баҳаланған. 

Ол қыз-аққуӯ, қуяш қызы, Қуслар патшасы, түп 

баба қаҳарман, демург Уралдың ҳаялы сыяқлы бир 

қатар руӯхый зәрүрликлердиң мәдеткери деп 

есапланған. 

Улыӯма Қудай ана туӯралы эпикалық 

мағлыӯматлар Саян-Алтай, Қазақстан, Орта Азияда 

жасаӯшы түрк тиллес халықлар орталығында 

қәлиплескен түринде ҳәр қыйлы, шорлардың, 

кумандылар, телеутлер, хакаслар, қазақлар, 

қырғызлар, өзбеклердиң мифлик түсиниклеринде 

кеңнен орын алғанлығы илимий изертлеӯлерде сөз 

етилип киятыр. Биз бул топарға қарақалпақлардың 

да ерте дәӯирлердеги дүнья көзқарасларын 

сәӯлелендириӯши Умай анаға байланыслы 

эпикалық материалларды үйрениӯге мүмкиншилик 

бар деп есаплаймыз. Себеби, миллетимиз 

орталығындағы Умай ананың аты пәтия-

тилеклерде сәӯлелениӯи, оның салмақлы исеним 

объекти болғанын сәӯлелендириӯши 

өзгешеликлери менен дараланып турады. 
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Abstract 

The article is devoted to onomastic names in the Kungrat region of Karakalpakstan. An interesting question 

is the origin of toponyms and hydronyms in onomastics, their formation in connection with the history and char-

acter of the local population. Place names are closely related to history and geography. The article describes the 

origin of toponyms and hydronyms in onomastics, their formation in connection with the history and character of 

the local population of the Kungrat region. 
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