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Annotatsiya. Ushbu maqolada Abdulhamid Cho'lponing “Kecha va Kundiz” romanidan 

olingan bir qancha iboralar va ularning tuzilishi hamda ularning turlari haqida ma’lumotlar 

va misollar berildi. 

Kalit so’zlar: frazeologiya, frazeologik birlik, frazeologik bog'lanish, 

frazeologik chatishma, frazeologik butunlik(birlashma), frazeologik qo'shilma, ma'nodosh 

iboralar, sinonim iboralar, belgilik xususiyati, iboralarning mazmun va ifoda planni. 

ТЕКСТ НАУЧНОЙ РАБОТЫ НА ТЕМУ «О СОЦИАЛЬНО-

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ И ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ 

ОСОБЕННОСТЯХ НЕКОТОРЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РОМАНЕ 

АБДУЛХАМИДА ЧОЛПОНА «ДЕНЬ И НОЧЬ»» 

Аннотация. В этой статье приведены сведения и примеры о нескольких 

выражениях, их структуре и типах, взятых из романа Абдулхамида Чолпо «Кеча ва 

Кундиз». 
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связь, фразеологическое сочетание, фразеологическое целое (сочетание), 

фразеологическое сочетание, синонимические словосочетания, синонимичные 

словосочетания, характерные признаки, содержание и план выражения 

словосочетаний. 

ABOUT SOCIO-HUMAN RELATIONS AND LINGUISTIC AND 

CULTURAL FEATURES OF SOME PHRASEOLOGICAL UNITS IN 

ABDULHAMID CHOLPON'S NOVEL "NIGHT AND DAY" 

Abstract. This article provides information and examples about several expressions 

and their structure and their types taken from Abdulhamid Cholpo's novel "Kecha va 

Kundiz". 

Key words: phraseology, phraseological unit, phraseological connection, 

phraseological combination, phraseological whole (combination), phraseological 

combination, synonymous phrases, synonymous phrases, characteristic features, content and 
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expression plan of phrases. 

 

Adabiy hayotda roʻy berayotgan oʻzgarishlar jarayoni ziddiyatli, qarama 

qarshiliklar girdobida kechgan bir sharoitda, yaʼni 80-yillar oxiri va istiqlol arafasida 

Choʻlpon adabiy merosini xalqqa qaytarish uchun millatparvar adabiyotshunos va 

tanqidchilardan jurʼat bilan qatʼiy kurash olib borish talab etilardi. Chunki uni “millatchi”, 

“panturkist”, “xalq dushmani”, deya qoralab kelganlarning davomchilari hali oʻz mavqelarini 

berib qoʻymagan, hukmron mafkuraning ishonchi va madadidan foydalanib, progressiv 

kushlarga toʻsiq boʻlishdan chekinmagan edi. Ana shunday murakkab davrda, yaʼni 1987-

yilda jadid adabiyoti, xususan, Fitrat va Choʻlpon adabiy merosini oʻrganish va chop etish 

boʻyicha maxsus komissiya tuzilgan edi. O.Sharafiddinov “Choʻlponni anglash” maqolasida 

bu komissiyaning faoliyati haqida yozar ekan, shoir asarlari, ayniqsa “Kecha va kunduz” 

romanini chop ettirish borasidagi qator qiyinchiliklarga batafsil toʻxtaladi. Maqolada 

atoqli olim Markazkomdagi majlisda (1987-yil 7-fevral) ayrim yozuvchi va 

adabiyotshunoslar Choʻlpon ijodining nashr qilinishiga qarshi turishgani, “Kecha va kunduz” 

romanini “Sharq yulduzi” jurnalida chop ettirishdagi qiyinchiliklar, soʻzboshi yozishda 

markazkom talabini bajarishga majbur boʻlgani haqidagi eʼtiroflar bayon etilgan. Atoqli olimning 

ushbu eʼtirofi va iqrorida biz yangicha ilmiy tafakkurning qay tarzda yuzaga kelgani, 

adabiyotshunoslik va tanqidchilikdagi yangilanish jarayoni qanday murakkabliklar orqali 

amalga oshganiga guvoh boʻlamiz. Ayni paytda olim dunyoqarashida, adabiy-estetik 

prinsiplarida tub evrilishlar ham ana shu yangilanishlarning negizini tashkil etganini, 

munaqqid shaxsidagi oʻzgarish Choʻlpon ijodiy merosini yangidan anglashda muhim omil 

boʻlganini kuzatamiz. Demak, davr taqozosi zamonda, mustabid tuzum sharoitida yuz bera 

boshlagan yangilanish adabiy jarayondagi rivojlanishga turtki bergan va pirovard natijada 

adabiyotshunoslikda, tanqidchilikda Choʻlpon ijodini oʻrganishning yangi davri boshlanishiga 

zamin hozirlagan. Shoʻro tuzumi inqirozining soʻnggi yillari (1987–1991-yillar) ana shunday 

saʼy-harakatlar avj olgan davr sifatida oʻzbek adabiyotshunosligi va adabiy tanqidchiligi 

tarixidan oʻrin oldi. Bu davr adabiyotshunosligi oldida Choʻlpon ijodini oʻrganish, ijodiy 

merosini xalqqa qaytarish borasida bir qator ishlar amalga oshirila boshladi: jumladan, 

Choʻlpon shaxsi, hayoti va ijodi haqida maʼlumotlarni xalqqa yetkazish; Choʻlpon 

adabiy merosini toʻplash va chop etish; Choʻlpon haqida unga zamondosh boʻlgan 

maʼrifatparvar ziyolilar xotiralarini chop ettirish orqali shoir haqida maʼlumotlar yetkazish; 

Choʻlponga oid arxiv materiallarini nashr ettirish orqali u haqida atroflicha maʼlumotlar berish; 

Choʻlpon asarlarini tadqiq etuvchi yangi-yangi tadqiqotlarga yoʻl ochish; Choʻlponnning 

yangi oʻzbek adabiyoti taraqqiyotida tutgan oʻrnini belgilash va tarixiy haqiqatni qaror 

toptirish va h.k. Dissertatsiyada O.Sharafiddinovning “Choʻlpon”, “Choʻlponni anglash” va 

N.Karimovning “Choʻlpon hayoti va ijodi”, S.Mamajonovning “Bizning Choʻlpon” nomli 

risolalari, D.Quronovning “Choʻlpon hayoti va ijodi” nomli qoʻllanmasi, “Ruhiy dunyo 

talqini”, “Choʻlponning badiiy olami”, “Choʻlpon dunyosi” kabi koʻplab maqolalar toʻplami, 

yetuk adabiyotshunoslar va munaqqidlarning matbuotda chop etilgan maqolalari tahlilga 

tortilib, bu tadqiqotlarga xos boʻlgan mushtarak xususiyatlar ilmiy jihatdan asoslandi. Oʻzbek 

tilshunosligida individual poetik nutqning leksik xususiyatlariga bagʻishlangan ishlar salmoqli. 

Buning sababi ijodkor leksikoni, soʻz qoʻllashdagi mahorati adiblar mahorati va isteʼdodini 



ISSN: 

2181-3906 

2023 

                                                                         International scientific journal 

                                      «MODERN SCIENCE АND RESEARCH» 
                                                          VOLUME 2 / ISSUE 2 / UIF:8.2 / MODERNSCIENCE.UZ 

 

 

      58 

 

belgilovchi mezonlardan biri boʻlib xizmat qilishi. Ijodkor individual nutqi leksikasiga 

bagʻishlangan ishlarda qoʻllangan leksik birliklarning statik tavsifi, tarixiy-etimologik 

qatlamlari, mavzuviy-semantik guruhlari va shakl hamda maʼnodagi uzuallik-okkazionallik 

xususiyatlari tavsiflanadi. Biroq bunda ham muayyan metodologiyaga tayangan va ilmiy 

tadqiqning ilgʻor metod va texnologiyalariga tayangan holda ish yuritish maqsadga muvofiq. 

Xususan, ijodkor leksikonini belgilashda lison va nutqning izchil farqlanishi bu borada amalga 

oshirilajak ishlarda oʻrganish obyektini xolis baholash imkonini beradi. Deylik, ayrim ijodkorlar 

asarlari lugʻatini tuzishda unda qoʻllangan bir leksik birlik hosilasi boʻlgan turli morfologik 

variantining har birini alohida tavsiflash va lugʻat soʻzligi sifatida berish hollari kuzatiladi: uy, 

uyni, uydan, uylar kabi. Bu oʻz-oʻzidan adib badiiy nutqining leksik xususiyatlari, idiolekti 

toʻgʻrisida notoʻgʻri tasavvur paydo boʻlishiga olib keladi. Holbuki, lugʻatda uy soʻzi 

ijodkor badiiy leksikonida nechta morfologik shaklda qoʻllanishidan qatʼi nazar, bir 

marta berilib, uning qoʻllanish chastotasi koʻrsatilsa, yetarli boʻladi. 

Individual poetik nutqning morfologik xususiyatlari boʻyicha bajarilgan tadqiqotlar 

sirasida yana shu muallif va boshqa qator ishlarni sanash mumkin. Bunday tаdqiqotlаrdа, 

yuqoridа tа’kidlаngаnidek, o‘shа dаvr tilining morfologik xususiyаtlаri hаqidа fikr yuritilgаni 

holidа tаdqiqotchi А.Аhmedovning ishidа muаyyаn ijodkorlаr bаdiiy nutqidа u yoki bu 

morfologik shаklning qo‘llаnilishidаgi “mushtаrаklik – turkiy qаvmlаrning yonma-yon 

yashaganliklari sababli oʻgʻuz va qarluq-uygʻur lisoniy hodisalarining aralash qoʻllanishi; vazn 

va qofiya talabi – nazmiy nutqda metrik talablar asosida oʻgʻuz koʻrinishlarining 

qoʻllanishlari; taqlidchilik – XVIII-XIX asrlarda Fuzuliy, XX asr boshlarida ganch turklar 

(turkiya va ozarbayjon turklari) asarlariga ergashib, turk va ozarbayjon tillariga xos soʻz va 

qoʻshimchalarning qoʻllanilishi; badiiylik – badiiy asarlarda (oʻziga xos badiiylik yaratish, 

asar qahramoni nutqini individuallashtirish maqsadlarida) oʻgʻuz unsur va koʻrinishlari” 

kabi va subyektiv omillar bayon etiladi. Demak, morfologik shakllarning qoʻllanishi 

xususiyati tahlili asosida ham ijodkor individual uslubini baholash imkoni mavjud. 

Mazkur maqolada Abdulhamid Cho’lponning “Kecha va kunduz"romanidan olingan 

bir qancha iboralar va ularning tuzulishi va turlari haqida ma’lumotlar va misollar berildi. 

1.Saltanat u tog'rida bu yosh qizga gap ochib, uning yorug' tabiyatini xira qilmasdan, 

o'z onasi orqali Zebining onasiga eshtirib qo'ymoqchi bo'lardi. 

Gapdagi "tabiyati xira" iborasining sinonimlari: ta'b(i) xira bo'ldi -ta'b(i) kir bo'ldi, 

ta'b(i) nomoz shom, ta'b(i) xira. Bu iboraning tuzilishi ot+fe'l shaklida. 

Ushbu kanteksda "tabiyatini xira qilmoq " iborasi kayfiyatini buzmoq, dilini xira 

qilmoq ma'nolarida kelib, tuzilishi ot+fe'l shaklida 

2.Ikki qiz ham og'iz ochmay jim qolishdi. Chunki Razzoq so'fining mijozini ularning 

ikkalasi ham yaxshi bilardi. 

Ishbu " og'iz ochmoq" iborasi gap boshlamoq ma'nosida kelgan bo'lib, tuzilishi 

ot+ fe'l shaklida kelgan. 

3.Ularning allaqaylardan daromad qilib kelib zo'rg'a ipini uchini chiqardiyu, men “yo'q” 

dep tomdan tarasha tushganday javob beramanmi. 

Tomdan tarasha tushganday" iborasi frazeologizm bolib, qo'qisdan, 

dabdurusdan, kutilmagan holda degan ma'nolarda kelgan. Ushbu ibora ot+fe'l shaklida. 

4.Ayniqsa Minboshi og'ziga paxta tiqqan kabi jiddiy sukutga qolmishdi. 
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Ibora ma'nosi. Og'ziga paxta tiqqan -mutloqo gapirmaslik, 

suxbatda mutlaqo gapirmaslik. Ushbu kanteksda "og'ziga paxta tiqqan" iborasi 

foydalanilgan bo'lib, uning sinonimi: og'ziga nos solmoq, mum tishlamoq, og'ziga qattiq 

ivitmoq, og'ziga tolqon solmoq kabilardir.Bu iboraning tuzilishi ot+fe'l shaklida anatomik 

frazema. 

5.Albatta, ko'ngillarda hech gapni saqlamaydigan og'zi bo'sh odamlar bo'ladi. 

Ushbu gapda" Og'zi bo'sh" iborasi og'zida gap turmaydigan ya'ni sir saqlay 

olmaydigan degan ma'noda qollanilad.Tuzilish shakli ot+ sifat ko'rinishida. 

6.Shaharning buzuqlik ila nom chiqargan mashhur nomerlaridan biri edi. 

Ushbu kontekstdagi nom chiqarmoq iborasi -mashxur bo‘lmoq va ko‘zga tanilmoq 

ma'nosida kelgan bo'lib, ot +fe'l shaklida. Sinonimi: dong’i ketmoq. 

7. Miryoqub ham shunday o'ylasa kerak; bir jon, bir tan emasmi 

axir!Dunyoga hamma odam bolalari bizning ikkimizdek bo'lsalar, dunyo jannat bo'lardi". 

Ushbu gapdagi bir joni bir tan bo‘lmoq iborasi -hammjihatlikda ish qilmoq, yakdil 

bo‘lmoq degan ma'noni ifodalagan.Tuzilish shakli ot+ fe'l shaklida. 

Sinonimi: bir yoqadan bosh chiqarmoq. 

8. -- Siz endi bu xotinni qo'ldan chiqarmang! Bu bizning boshimizda danak 

chaqayotgan bir dunyoning qizi. 

Gapdagi "boshida danak chaqmoq" iborasi - azoblamoq qiynamoq degan ifodani 

beradi va ot + fe'l shaklida kelgan. Sinonimi:boshida yong'oq chaqmoq. 

9.Bugunoq gaplashaman otang bilan.Tepa soching tik bo'lmay tursin. 

Kontekstdagi: Teppa sochning tikka bo‘lmoq iborasi - nimadandir 

tashvishlanmoq,to‘satdan jahli chiqmoq kabi ma'nolarni anglatib, Tuzilishi ot+ fe'l 

shaklida anatomik frazema. Kanabalizim belgisi mavjud. Sinonimi: Jonni chiqmoq, 

miyyasini qoqib qo'liga bermoq. 

10.Kerak bo'lmaganda, quloq-miyangni yeydi. Kerak bo'lmaganda jimib keladilar. 

Gapdagi quloq miyani yemoq iborasi nimanidir so‘rab charchatmoq, sergapligi 

bilan joniga tegmoq ma'nosini ifodalagan. Ma'nodoshi: miyasini qoqib qo'liga 

bermoq.Sinonimi: miyasini qoqib qo'liga bermoq. 

Badiiy asarlar tilini, ijodkorning individual nutqini lingvostilistik va lingvopoetik 

oʻrganish farqlanadi. Bir qarashda lingvopoetika lingvostilistikaning badiiy uslubga 

tegishli holatlarni oʻrganuvchi sohadek tuyuladi. Bu esa ularni tadqiq etish manbasi va 

predmeti bir-biridan keskin farqlanadi. Oʻtgan asrning 60-yillarida tilning badiiy uslubiga 

xos belgilarini oʻrganishga moslangan uslubiyat shakllanib, tilshunosligimizda 80-yillarga 

kelib, toʻgʻridan toʻgʻri lisoniy birliklarning badiiy imkoniyati, badiiy vazifalari oʻrganila 

boshladiki, yangi shakllanayotgan bu yoʻnalishning maqsad va vazifalari stilistikanikidan 

ayricha ekanligi ayon boʻldi. Aniqrogʻi, yaratilgan tadqiqotlarda lingvostilistika va 

lingvopoetikaning chegarasi, oʻrganish obyektlari, mundarijasi va munosabatlari masalasi 

oshib berildi. 

Lingvopoetika badiiy adabiyotga til sanʼati sifatida munosabatda boʻlib, 

aytilganidek, unda milliy til immanent imkoniyatlarining badiiy fikr ifodalashdagi voqelanish 

xususiyatlari tekshiriladi. Chunki bu borada ijodkorning soʻz tanlay olishi, fikrini bаdiiy tаfsillаr 

vositаsidа vа til boyliklаri hаmdа tаsviriy vositаlаr yordаmidа betаkror bаdiiy nutq yаrаtа 
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olish kаbi mаsаlаlаr muhim аhаmiyаtgа egа ekаnligi keltirilаdi. Sababi, “badiiy adabiyot 

namunali adabiy meʼyoriy ifodaning qonuniyatlarini belgilovchi jarayon, u shunday 

laboratoriyadirki, unda umumxalq tilidagi nutqiy vositalar ijodiy ravishda qayta ishlanadi”. 

Bu esa “badiiy adabiyot tili lingvopoetik tadqiqotlar uchun ham asosiy oʻrganish manbayi” 

hamdir. 

 

REFERENCES 

1. Aбдиев М. Сoҳa лексикaсини системa сифaтидa ўргaниш муaммoлaри. 

Тoшкент: Хaлқ мерoси, 2004. - 177 б. 

2. Aбдуллaевa М., Aлиқулoв Х., Жaлoлoв A., Нaзaрoв Қ.Қисқaчa фaлсaфa луғaти. 

– Тoшкент: “Шaрқ” НМAК, 2004. – 88 б. 

3. Aбдурaҳмoнoвa Н. Мaшинa тaржимaсининг лингвистик тa’минoти. (мoнoгрaфия). 

– Тoшкент: Нoдирaбегим, 2018.175б. 

4. Aбжaлoвa М. Тaҳрир вa тaҳлил дaстурлaрининг мoдуллaри. – Тoшкент: 

Нoдирaбегим, 2020. – .174 б. 

 


