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Ол қатты жығылды. Отарбай жорасы менен велосипед жарыстыраман деп жүргенде, күнниқ қатты ыссылығынан ба ямаса дым шаршағанлықтан ба, ол жағын
билмейди, әйтеўир есинен тана қулапты, көзин ашса,
кеселханада жатыр. Қасында бир ақ халатлы үлкенлеў
ҳаял менен өзинин муғаллими Жумабай отыр.
— Қалайсан, Есемурат! — деди муғаллим күлимсиреп.
Сөнлейин десе сөйлей алмайды. Тамағына бир нәрсе
кепленип қалып, аўзын ашса, төгилип кететуғындай
тығылып тур. Тек басын ийзеп, жақсыман дегендей
болды. Бир мәҳәли апасы келди.
— Қалайсан, шырағым,— дел жалбырақлап атыр.
Бираз үнсизликтен кейин:
— Жақсы күтә жақсы, Ҳәзир дем алып атыр—деди
Жумабай муғаллим бул ушын жуўап берип.
— Апа, сиз қайта бериқиз. Өзим қасында боламан
ғой.
— Рахмет, шырағым, үйде кишкене балалар қалыя
еди. Ертек келермен. Қарап тура гөр иним, — деди де
апасы шығып кетти.
Барлығын сезип атыр, көрнп атыр. Бирақ сөйлеўге
ҳалы жоқ. Жумабай муғаллим қандай жақсы адам.
Сестра ҳаялдын айтыўына қарағаыда, буны аўылдан
еки қолына көтсрип, Шымбайдағы кеселханаға пияда
алып келген. «Не деген узақ жолды басып өткен. Неше
саат жүрип келгенлнгин,
қудай билсин. Үлкейгенде
өзим де усындай муғаллим боламан. Муғаллимшилик
қандай жақсы кәсип. Адамлардын ғамхоры ғой. Мине,
бүгин ҳәмме жумысын таслап, қасымда отыр. Эҳ, сенин усы мийнетлеринди
ақлай алсам, жақсы болар
3
www.ziyouz.com kutubxonasi

еди-аў, әдиўли устазым!» Усындай ойлар қушагында
жатып көзи илинип, уйқыға кетти...
Қеселханада бир ай жатып саўалып шықты. Шығаман дегенше, муғаллими Жумабай бир неше мәртебе
келип кетти. Бир мәрте бирге оқыған жораларын,
класслас қызларын да ертип келипти. Буған Есемурат
қандай қуўанды дейсек.
«Урыс басланды» деген хабар Шымбайдан алысырақта жайласқан Есемураттын, аўылына да жылдырымдай жетип келди.
Усылай етип, онын балалық дәўири Уллы Уатандарлық урыс жылларына туўра келди, ол да урыс дәўириниқ басқа балаларындай балалықтық не екенлигин
билмей тез ержетти. Себеби ер—азаматлардын көпшилиги қолына қурал алып, фронтқа атланды. Усылардық арасында Жумабай муғаллим де бар еди. Ол кетеринде Есемуратқа:
— Жақсы оқы. Келешек сизлердики. Халқық сүйген
үлкен азамат болыўыца тилеклеспен.—деп оныц манлайынан суйди. Есемурат сонда «Әлбетте, муғаллим,
жақсы оқыйман, көп оқып сиздей муғаллим боламан»
демекши еди, бирақ көзинин жасы айланып, тығылып,
еөйлей алмады. Муғаллим тағы бир рет онық басынан
еыйпап:
— Ал, хош, Есемурат, бизлер аман болсақ, жаўды
женип қайтармыз, күтинлер, — деп жүрип кеткен еди....
Аўылда тек ҳаял-қызлар, кемпир-ғаррылар қалды.
Енди жумыстық барлық аўырманлығы балаларға, ҳаялқызлардьщ мойнына шөкти. Есемурат та қолына кетпен алып пахта атызында мийнет етти, табель алды ҳәм
оқыўын даўам етти. Атыз басында, үйде жаўынгерлерден келген хатларды ата-аналарына, аға-қарындасларына оқып берди, қуўанышларына ортақласып, бирге
қуўанды. Қайғылы
қара хатларды да оқыўға туўра
келди. Бундай жағдайда ата-анасынық, апа-қарындаС'
ларынық қайғысына қамсығып, көзине жас алып, муқ4
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шерин бирге көтеристи. Қүни менен пахта атызындз
болса түнде ҳаяллардан дүзилген квк егис бригадасында
жумыс иследи, өгизлерди қосқа жегип, жер айдады,
жүўери екти, оны орды, қырман андады, қулласы, күнитүни жумыс ислеп, фронтқа қолдан келгсн жәрдемнн
аямады.
Урыс жецис пенен тамам болды. Ел-халық қуўаныш
қушағында. Урысқа кеткен жигитлердиц бирли-ярымлары қайтып келе баслады. Қөбиси майып. Бирақ көкирсклерн ордсн-медальларға толы, Олар бул жигптлердин урыс майданында қаҳарманлық ислеринен хабар бергендей жарық-журық етер едн. Ж \ мабай мугаллим қайтпады. Изинен қара хат келди. Жалғыз анасы
бар едк. Ол да жақында
қайғыдан қайтыс болды.
Оған Есемурат барып туратугын еди. Ҳәр барган сайын:
— Есемурат балам, Жумабайдан хат келсе, дәрриў
үйге кел, ҳеш иркилме. Оқып бер-дейтуғын сди.
Эҳ, нәлетий урыс! Сен кимлсрдин басьгна қайғы-ғәплетип салмадық?!
Есемурат Жумабай муғаллиминдей устаз болыўды
бурын да әрман стстугын еди. Жумабай муғаллимнин
артынан суўық хабар кслгеннен кейин, усы опьша бнротала бскинди. Егер ол басқа кәсипти ийелесе, Жумабай муғаллнмниц нәсиятын тәрк етип кеткендей, өзин
онын алдьгнда гүпалы болғандай сезинди. Ол өзнниц
алдына қойған усы әрманын орынлаў ушын Шымбайдагы педагогикалық училищсге оқыўға түсти. Ол дәўирде Шымбай псдагогикалық училищеси Қарақалпақ
интсллигенциясын тая^лаўда ен а^дынғы қатардағы
оқыў орьгнларыныц бири болды. Онда республикаға
белгнли мугаллимлер, жәмийетлик искерлср сабақ берди. Олар студентлерге бнлим ҳәм тәрбия бериўде актив
көзге түсти. Сонлықтан оларды халық қатты ҳүрметледи. Училищени табыслы питкерген жаслардан тек республикамызда ғана емес, пүткил союзлық масштабта
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белгили болған алымлар, шайыр — жазыўшылар, жәмийетлик искерлер өсип жетилисти. Мине, солардық бири, ҳәзир биз сөз етил атырған филология илимлериниқ
докторы, профессор Есемурат Бердимуратов еди.
Училищени айрықша
баҳалар менен тамамлаған
Есемурат өзиниқ туўылған аўылындағы мектепте баслаўыш класс муғаллими болып, устазлық кәсибин баслады.
Ҳәр сабаққа кирген сайын Жумабай муғаллимниқ
•«Қәне балалар бүгин сизлер менен не өтемиз» деген
жыллы сөзлсри есине түсип, өзиниц мудамы меҳрийбанлық нурын шашып туратуғын күлимсиреген мүлайым
көзлери елеслейди. Есемурат өзин сол муғаллиминдей
олпайым услаўға, балаларға еқ жақын адамындай қатнас жасаўға тырысты. Бул устазыкық оған берген, бирақ жазылмай, тек ғана ядында мәқги хат болып қалған
нәсиятын орынлаў ушын ислеген дәслепки қәдемлери
еди. Бул қәдемлер сәтли басланды. Жас муғаллимниқ
барлық билимин, устазлық шеберлигин, уқыбын, талантын, күш-жигерин жасларды адамгершилик рухында
тәрбиялаўға жумсаған ис-ҳәрекетлери көзге түспей
ҳалған жоқ. Аз кунниқ пшинде улкен абыройға ийе
болды.
Қызығы менен қыйыншылығы мол устазлық кәсиптиқ қыры менен сырын ҳәр тәреплеме өзлестиремен деп
жүргенде төрт жылдай ўақыттыц жылдырымдай қалай
тез өткенлигин сезбей де қалды. Есемурат билиминиқ
еле де болса азлаў, сайызлаў екенлигин, күннен-күнге
өсип киятырған жаслардыц билимге деген қуштарлығын, оны қанаатландырыў ушын тек ғана ҳәр тәреплеме тереқ билимниқ қәжетлигин, онық ушын және де
йқыў зәрүрлилигин сезине баслады. Жоқары мағлыўматлы қәниге болмай турып, толық мәниндеги устаз
деген атаққа — миясар бола алмайтуғынлығына түсинди. Онын бул.ойын кәсиплеслери де, туўған-туўысқанлары да қоллап-қуўатлады. Ол дәўирде еле де болса
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муғаллим жетиспейтуғын едн. Әсиресе жас та болеа,
искерлиги менен көзге түскен, исшен ҳәм балалардық
еқ суйикли муғаллимине айналған Есемуратты мектеп
дирекциясы жибергиси келмей, «қатты ҳыйналды, кейинирек оҳыйсац да, сырттан оҳысан да болмай ма» деген сөзлер айтты. Бираҳ Есемурат өз дегенинен ҳайтпады. Жоҳары мағлыўматлы ҳәниге болмай турып,
жасларға толыҳ билим бериў мүмкин емес екенлигин
түсиндирди.
Ол рус тили ҳәм әдебияты факультетине түсиў ушын
қунт пенен таярланды, Рус тилин жаҳсы билмейтуғын
аўыл баласына бирден рус тилинде дурыс сөйлеп, дурыс жазып кетиў, әлбе.тте, ҳыйын болды. Бирақ алған
бағытынан ҳайтпайтуғын Есемурат рус тилиндеги китапларды көп оқыды, сөзликлерден пайдаланды, аўдарды, тусинбегенлерин Шымбайдағы рус тили муғаллимлеринен сорап билди. Қулласы, 1952-жылы Есемурат Нөкис педагогикалық институттьщ рус тили ҳәм
әдебият факультетине түсиўге мәжбүр болды. Рус тилн
ҳәм әдебиятынан имтихан алған муғаллимлер Есемураттьщ рус тилинде жақсы сөйлейтуғынлығына тәсийин қалды ҳәм күтә жоқары баҳа қойды. «Қәнекей,
усындай абитуриентлер көп болса» деп оған рыйзашылығын билдирди.
Тәшўишли ҳәм қызықлы студентлик жыллар басланды. Бир күннен бир күн қызықлы. Лекциялар, практикалық жумыслар, өз бетинше излениў. Қитапхана,
оқыў залы. Том-том китап ақтарыў, керекли материалларды излеў, түсинбеген сөзлерди сөзликлерден қарастырып аўдарыў ҳәм т. б. Есемураттьщ еқ тийкарғы
жумыс стилине айналды.
г
Муғаллимлер П. И. Сенин, А. Н. Сидоров, А. Жақсыбаев ҳәм т. б. Есемураттын билимлилигине, әсиресе
тапсырған жумысты тап-туйнақтай етип орынлап келиўшилигине айрықша рыйза болды, оныц келешекте
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жақсы маман, қәниге больгп шығатуғынына зор иссним
билдирди.
Есемуратты әсиресе тил илими қатты қызықтырды.
Рус лингвистлериниқ мийнетлерин қызыға оқыды, олардық теориялық пикирлерин
жан-жақлы өзлестирди.
Устазы доцент П. И. Сенин оған келешекте тил билими
менен айналысыў кереклигин, егер тил илиминиқ еледе
болса шешилмей атырған аз изертленген проблемаларынық бирин қолға алып, изертлеў жумысларын жүргизсе, оннан бир нәтийже шығыўы мүмкин скенлигин
айтты.
Институтты жақсы питкергенлердиқ қатарында оны
институт дирекциясы институттық сырттан оқыў бөлимине дәслеп методис.т, сонынан консультпункттиқ баслығы етип бекитти. Сырттан оқыў бөлиминиқ жумысьш
жанландырыў, бир жөнге салыў исиндс актив көзге
түсти.
Районларға барып, сырттан оқыушы студентлерго
хрр қыйлы пән мугаллимлериниқ сессия аралыгында
консультациялар бериўин, имтихан, зачетлар алып, контроль ҳәм курс жумысларын қабыл етиўин шөлкемлесгирди. Бул сырттан оқыўшьг студентлердиқ ўақгьгн
үнемлеўге мүмкиншилик берди хрм ҳәпте сайын имтихап, зачет, контроль ҳәм курс жумысларын тапсырыў
ушын ҳәлск болып Нөкпске келии кетиўинен қутқарды.
Ол рус группаларына арналған қарақалпақ тили бойылша контроль жумыслары ҳәм оларды қалал орынлаў кереклигин баянлаған методикалық көрсетпе жазды. Бул Қарақалпақ-мәмлекетлик пединститутында қарақалпақ тили бойынша жазылған туқғыш методикалық қолланбалардық бири болды десек асыра айтқанымыз болмайды.
Есемурат 1957-жылы Қарақалпақ тили кафедрасына
муғаллим болып өтти. Ол бурын студент болса, ҳәзир
устаз. Бурын өзин оқытқан муғаллимлери менен бирге
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жасларға тил илиминиқ сырларын тереқ үйретиўге
киристи. Есемуратқа дәслепки ўақытлары көп таярланыўға туўра келди. Бурын муғаллимнин айтқанларын
жазып, көрсеткен әдебиятларынан керекли материалларды оқып, көширип, өзинше пайдаланыўды өзлестирсе, енди өзи студентлерге лекция оқыйды, практикалық
жумыслар өткереди. Бул анағурлым қыйын. Себеби
жоқары оқыў орнына арналған сабақлықлар, таяр материаллар жоқ. Оны өзиқ ҳәр жерден шөплеп, терип.
лекция текстин таярлайсац. Практикалық жумыслардық тапсырмасын ислеп шығасан. Ол ушын Қарақалпақ тилиндеги әдебий шығармалардық керекли текстлерди. мысалларды, гәплерди ҳәттеки сөзлерди танлайсақ. Не деген машақатлы, бул муғаллимшилик деген
қәнигелик. Күни-туни отыр.ып, ҳәр қыйлы әдебиятлардан қурастырып жазып әкелген лекцияқды еки сааттыц
ишинде таўсасацда қо4ясақ, Студентлердиц көпшилиги
жазып, айырым жазбағанлары тықлап, сабақ питкеннен сон, сораў берсе берип, бермесе ыцжыксыз саған
дым дсместен шығып
кететуғыны бар-аў. Сениц усы
лекция текстен таярлаў ушын қаншелли мийнет еткенлигинди бир есапқа алса екен-аў. Әлбстте, мийнетицди
ҳеш кимге миннет қылмайсақ ғой. Сонда да муғаллимшилик кәс.иптиқ буншелли қыйыншылыққа толы мазасыз маманлық екенлигин түсинсе скен дейеец ғой баяғы. Гейде Есемурат шаршаған ўақытларында усындай
ойлар қушағына берилетуғын еди.
Деген менен жигерли жас жигиттиқ бир лекқиясы
бир лекциясынан қызықлырақ етсе, ал ол өткерген
практикалық жүмысларда с.тудентлер қызық пикир алысып, ҳәттеки гейде өз-ара таласып, ҳәр ким өз пикирин
дәлиллеп, тастыйықлаўға тырыс.ып, қызыл гегирдек
болып қалатуғын еди. Усындай гезлери гейде онын өзи
де студентлердиқ қайсысынын пикиринин, дурыс, ал
ғайсысынық пикириниқ надурыс екснлигии айыра ал9
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май, көп ойланып қалады. Бул мәселенин дурыс шешилиўин келеси сабаққа шекем басы ашық қалдырыўды
студентлерге усыныс етип тийисли әдебиятларды көзден тағы бир мәрте өткерип келиўин өтинеди ҳәм өзи
де соған байланыслы материалларды қарастырып келеси сабақлардын, биринде студентлер менен биргелесип сол мәселени тағы бир рет додалап, олардын пикирлерин тықлап, дурыс шешимге келип отырды. Усы
сыяқлы тартыслы мәселелерди шешиўге қыйланған
ўақытлары жасы үлкен муғаллимлерден, Көшербай аға
Бердимуратовтан, Айтжан аға Есемуратовтан сорап
биргелесип пикир алысып, дурыс шешимин табыўға
тырысты.
Қулласы, қандай қыйын мәселе болсын Есемурат
онық дурыс шешимин, анықламасын таппағаншелли
қоймайды, излене берди, ақырында мудамы таўып отырды. Ол өзбек халқынын уллы шайыры Алишер Наўайынын «билмегенин сорап билген алым, ал билмегенин сорамаған өзине залым» деген даналық ўәсиятын
мудамы ядында беккем тутты ҳәм билмегенлерин сорап
билиўге ҳеш ўақытта қысынбады.
Усылай етип Есемурат аз ғана ўақыттын ишинде
студент жаслардық еқ жақын, ҳүрметли, абырайлы устазларынын бирине айналды.
Есемураттыц және бир өзгешелиги бул дәўирдс оныц
жаслығы еди. Студентлер сабақтан бос ўақытларында
оньщ жанына келип, ҳәр қыйлы темаларда, көбинесе
дослық, жолдаслық, муҳаббат темаларында ашықтанашық сырлас жолдасындай сөйлесетзтғын ппкир алысатуғын, ҳәттеки айырым қупыя мәселелерде де онласатуғын еди.
Студентлик кешслерди, диспутларды ҳәм тагы басқа
илажларды шөлкемлестириўде де ол факультет комсомол шөлкемине еқ актив жәрдемши бола билди. Студентлер менен бирге кино фильмлерге, таза спектакльлерге, концертлерге, музейлерге барып, кейнинен көрШ
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генлери тийкарында пикир алысса, гейде студентлер
менен тарийхый қалалар Хийўа, Гөне Үргенч, Бухара,
Самарқандқа саяхатлар жасап қайтты. Студентлик жатақханаларда жийи-жийи болып, ҳәр қыйлы мәселелер
бойынша сөйлесиўлер өткерди, кешелерге қатнасып,
өзинин, шебер шөлкемлестириўшилик уқыбын көрсетии
жүрди...
60*жыллары автономиялы республика мектеплериндеги рус класларында қарақалпақ тилин өтиў кеўилдегидей емес еди. Ҳәттеки дурыслы программа, сабақлықлар жоқтьщ қасында. Барлары да басқа республика мектеплерине арналған сабақлықлардьщ аўдармасы
ямаса солар үлгисинде дүзилген китаплар еди. Ҳақыйқатында, қарақалпақ тилиниқ өзине тән спецификалық өзгешеликлерин есапқа алған, республика турмысына, мәдениятына, әдебиятына тийисли материаллардан дүзилген .программа ҳәм сабақлықлар керек болды. Есемурат рус классларына арналған қарақалпақ
тили пәнинин программасы менен сабақлықлар дузиў
исине Көшербай аға Бердимуратов ҳәм Баймурат Қутлымуратов пенен бирликте кирисип, 1960-жылы V — VI
рус классларына арналған «Қарақалпақ тили» атлы
сабақлығын. ал 1961-жылы рус классларына (1П-Х1)
арналған «Қарақалпақ тили» программасын баспадан
шығарды.
Ендигиден былай республикамыздағы рус мектеплеринде 3-класстан баслап қарақалпақ тили өтилетуғын
болды. Рус мектебин питкерген оқыўшылар қарақалпақ
тилинде аўызеки сөйлеп, жазба түрде өз пикирлерин
еркин жетксре алатуғьш болыўы тийис. Бунда мектел
оқыўшыларына арналған сабақлықлардыц хызмети
айрықша. Себсбн солар арқалы бир халық екинши бир
халықтыц тилин үйренеди. Ҳәр бир совет адамы қайсы
миллеттсн болыўына қарамастан, өзи турған жердеги
халықтьщ тнлин билиўге қызығады. Бул исте Есемураттьщ жоқарыда аты аталған китабынық орны айрықша
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болды. Ол рус оқыўшыларына қарақалпақ тилинеп билим бериўде сол дәўирде кед қолланылған сапалы сабақлықлардын, алдыдғы қатарынан орын алды.
Усы жыллары Қарақалпақ мектеплерине арналған
бирнеше сабақлықларға Қарақалпақстан билимлендириў министрлиги Конкурс жәрияладьг. Сонын ишинде
IV қарақалпақ класына арналған «Қарақалпақ тили»
сабақлыгы да бар еди. Есемураттық Қөшербай аға
менен бирге жазып тапсырған IV класеқа арналған
«Қарақалпақ тили» сабақлығыныц қолжазбасы конкурста женип шығып, жюри ағзаларыныц бир аўыздап
мақуллаўы менен биринши сыйлық алыўға миясар болды ҳәм қарақалпақ мектеплеринин IV' класына турзқлы сабақлық есабында баспаға уеынылды және 1962жылдан баслап ҳәзирге шекем мектеплерде қолланылып киятырЕсемуратқа қарақалпақ тилиниц лексикалық составы, онын өзине тән' өзгешеликлсри еле де болса толық
изертленбсй, өзиниц изертлеўшисин күтип атырғандай
көринер сди. Ол усы проблеманы қолға алыўды ойлады. Бул мәселе бойынша қарақалпақ тили кафедрасынын баслығы доцент К. Бердимуратов пенен ойласты.
Ол бунық ойын күтә мақуллады ҳәм усы бойынша дәслеп студентлерге сабақлық жазып бериўди өтиниш етти. Себеби бул дәўирде қарақалпақ тили бойынша
студентлерге арналған бирде сабақлық ямаса қолланба дүзилмеген еди.
Студентлер тек ғана муғаллимлердиқ лскциясы меиен шекленип, ал өз бетинше материаллар излеўде
әдеўир қыйланар еди. Себеби материаллардыд көпшилиги рус тилинде
болганлықтан, рус тилин жақсы
билмеген студентлер рус тилиндеги әдебиятлрды толық
өзлестире алмайтуғын еди. Сонлықтан өз ана тилинде
қарақалпақ тилиниц лексикологиясы, оныц қурылысы,
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состав бөлеклери^ ҳаққында жазылған сабақлық студентлер ушын ҳауа менен суўдай зәрүр болды
'
Көшербаи аға алдына түсип жүрип Есемуратқа институт дирекциясъшан китапты жазыў ушын бир жыллык
творчестволық отпуска алып берди.
'’ *
Ж ас устаз енди пүткиллей илим менен шуғылланыўға мүмкиншилик алды. Алма-Ата, Ташкент, Москва
китапханаларында отырды, китаплар аўдарды, сарғайып кеткен газета-журнал бетлеринен өзине керекли
материалларын изледи, рус ҳәм туўысқан халықлар
илимпазларыныц теориялық мийнетлерин үйрендн. Әсиресе қарақалпақ халқыныц аўыз әдебиятыньщ ҳасыд
ғәзийнесинен, классик шайырлардын, шығармаларынаж
тил фактлерин, сөз маржанларын еринбей топлады, кейин оларды белгили бир системаға салып, классификациялады, оларға илкмий анықламалар берди, жуўмақлаўлар жасады. Усынын. нәтийжесинде 1964-жылы «Ҳәзирги заман қарақалпақ тили, лексика» атлы китабьш;
баспадан шығарды, Бул китапты рес.публика жәмийетшилиги, әсиресе студентлер менен муғаллимлер коллективи жақсы күтип алды. Қарақалпақ тил илиминдеги
жақа алға илгерилеў, жанаша пикир жүритиў, қарақалпақ лекеикология илиминиц изертлениўинин дәслепки
басламасы, қол тийилмей атырған тыцға туўры жол салған биринши мийнетлердиц бири сыпатында баспа сөз
бетинде жоқары баҳаланды ҳәм усы жылы Ташкентте
«Ҳәзирги қарақалпақ тили лексикологиясьгныц очерклери» деген темада кандидатлық диссертациясын табыслы
жақлап, филология илимлеринид кандидаты деген илнмий атаққа мияссар болды,
Рәсмий оппонентлерн филология илимлериниц докторы С. И. Ибрагимов, филология иЛимлернниц канди-'
даты Д. С. Насыров ҳәм шығып сөйлеген К. Убайдуллаев жумыстыц күтә жоқары сапада жазылғанлығьш
атап өтти. Мәселен, Қ. Убайдуллаев өзиниқ
сөзинде,
Бердимуратов Есемураттық жумысы кирисиў, үш баи
П

www.ziyouz.com kutubxonasi

ҳәм жуўмаҳтан туратуғынлығын, кирисиў бөлиминде
мақсети менен ўазыйпалары анық, дәл анықланғанлығын, яғный қарақалпак; тилннин лексикасын мумкиншилигинше толық көрсетиўди, онын семасиологиялық
өзгешеликлерин, состав бөлеклерин анықлаўды,- сөзликтин түрлерин классификациялап, минезлеме бериўди, қарақалпақ одебий тилиниқ қәлиплесиў ҳәм раўажланыў жолларын баянлаўды мақсет еткенлигин, биринши бапта ҳәзирги қарақалпақ тилинин семасиологиялық өзгсшеликлсри, сөздид лексикалық ҳәм грамматикалық мәнилсри, сөз мәнилериниц аўысыў жоллары,
кенсйиўн ҳәм тарайыўы, сөздиц көп мәнилиги, онын
омонимлерден айырмашылыгы, синоним, антоним және
олардын өзине тән белгилери көркем әдебияттан алынған кен тил фактлери тийкарында талланғанлығын,
жумыстын екинши бабында қарақалпақ әдебий тилинин лексикалық составы сөз етилетугынлығын, яғный
сөзлик составтық тарийхый раўажланыўы ҳәм ҳәзирги
жағдайы, тарийхый шығысы бойынша сөзлик составтық
қурамы, онып қолланыў өриси бойынша турлери, стиллик қолланыў өзгешеликлери, қолланыў активлилигиниқ дәрежеси, фразеологиялық сөз дизбеклери, турлеуг! ҳәр тәреплсме баянланатуғынлығып, қарақалпақ тилиндеги фразеологиялық сәз дизбеклсрин классифнкациялаў, академик Виноградовтын классификациясы
тийкарында иеленгенлигин дурьгс деп есаплайтуғынлығын, ал жумыстын үшинши бабы путкиллей лексикографиялық жумысларды анализлеўге арналғанлығын,
бунда диссертант қарақалпақ тилиндеги ҳәзирги бар
сөзликлердин көпшилигиниц филологиялық сөзликлерге
жататуғынлығын атап, оларға кен түрде жанжақлы
таллаў жасағанлығын, жумыстық жуўмағында автордын ҳәзирги қарақалпақ тили лексикасынык қарақалпақ
халқынын турмысы менен тиккелей байланыслы қәлиплесип, раўажланғанлығын ҳәм алдағы ўақытларда да
14
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ҳәр тәреплеме өсип, байый беретуғынлығын дурыс көрсеткенлигин баянлады.
1967-жылы Нөкисте Өзбекстан педагогика илим-йЗ'
ертлеў институтынын Қарақалпаҳстан филиалы ашылды ҳәм бул илим — изертлеў институты филиалын дәслепки шөлкемлестириўшилердиц бири сыпатында Есемурат Бердимуратовтық орны гиреўли. Ол профессор
Ж. Л. Урумбаев пенен биргеликте усы илим орайыныд
аяғын ғаз-ғаз басып, кеқ раўажланыўына ҳәр тәреплеме басшылық етти, оны уйымластырыў, тийисли қәнигели илимий кадрлар менен толықтырыў, илимий жумысларды жолға қоныў ислерин ҳәр тәрсплеме альш
барды.
Дәслеп Есемурат усында қарақалпақ тили ҳәм әдебиятын оқытыў методикасы секторыныЕҒ баслығы, ал
1968- 1971-жыллары аралығында институт директорыныц
орынбасары лаўазымларында иследи. Ол бул жерде
қарақалпақ мектеплсри ушын программалар, сабақлықлар, методикалық қолланбалар дүзиў исине актив
араласты. Онын авторлығында ҳәм басқа да авторлар
менен бнрликте программалар, сабақльп\лар, методикалық қолланбалар жазылып баснадан шығарылды,
Алдықғы қатарлы муғаллимлердиқ ис-усылларын үйренип, оларды топлаў ислерин алыи барды, район, орайларын (ҳәттски бир мектеп муғаллимлеринин ис — тәжирийбелери тийкарында) муғаллимлсрдиц илимий —
методикалық копференцияларын
шөлкемлестириўге
басшылық стти. Ец жақсы докладлерды, илимий-методикалық мақалаларды жыйнап, жьгл сайыи илимий методикалық топламлар шығардьт. Институт филиалыныц.
ҳәрбир хызмсткеринин мектеп пснен тығыз байланыста
болыўын қатты қадағалап барды, олардын йлимий эке-.
перимент жумыслар өткериўин мудамы қоллап қуўэтлап отырды. Осиресе илимиб псдагогикалық кадрлардық өсип жетплисиўипе айрықша итибар берди.
Ҳәр
бнр хызметкердик илимий темаларын қарап шығып»
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оны дурыс планластырыўына олардыц мектеп турмысы
менен дәўнр талабына — толық жуўап бериўине айрық*
итибар берди, бақалы кенеслерии олардан аямады.
Илим менен шуғылланған ҳәр бир хызметкерднн. Москва, Ташкент, Лл.ма-Ата ҳәм тағы басқа ора-йлық қалалардыц китапханаларына барып, тинисли әдебиятларды уйрениўине, белгили кәнигслерден консультацня
алып қайтыўына
мудамы шараят дөретип
отырды.
Усьшын нәтийжесинде Өзбекста{{ педагогикалық илимизертлсў институтыныц Қарақалпақстан филиалы аз
ғана ўақыттыц ишиндс республикамызда белгили илим
орайларыныц бирине айналды.
Ҳәзирги дәўирде республика мектеплеринде ҳәрекет
етип атырған қарақалпақ тили ҳәм әдебияты, рус тили
ҳәм әдебияты бойынша және баслаўыщ классларға
арналған программалар,
сабақлықлар методикалық
қолланбалар менен көрсетпелердиц көпшилиги усы институт хызметкерлериниц қәлемине тийисли. Олар мектеп муғаллимлернне сабақларды нәтийжели өткериў
бойынша консультациялар шөлкемлестирди, методикалық қыйын мәселелерде муғаллимлергс кеқеслер берди.
Улыўма мектеплердеги оқыў—тәрбия жумысларынық
^эпасынық жақсыланып сабақлардыц билим ҳәм тәр(биялық тәсирлилигиник аргыўына қолдан келгенше
жәрдемин аямады.
Институт хызметкерлериниц биразы Республикалық
муғаллимлердиц билимин жетилистириў институтынын
турақлы ҳәм актив лекторларына айналды. Мәселен,
олардан филология илимлеринин кандидаты Қутлымуратовты, аға илимий хызметкерлер Өтепбергенованы,
Султамуратовты айрықша атап өтсек болады. Олар бид.имин көтериўте келген муғаллимлерге педагогикалық
н.тямлердин ен сонғы жетискенликлери бойынша лекция
оқыды, практикалық жумыслар өткерип, қосымша консультациялар бердн ҳәм программа және сабақлықwww.ziyouz.com kutubxonasi

ларды толықтырыў, жетилистириў бойынша муғаллимлер менен өз*ара пикир алысты.
Есемурат илимий кадрлардыц тек ғана программалар, сабақлықлар, методикалық қолланбалар, көрсетпелер ҳәм мақалалар жазыў менен шекленип қалмай,
белгили бир педагогикалық ҳәм методикалық проблемалар бойынша да илимий изертлеў жумысларын ислеўине басшылық етти. Оларға жумысларынын планларын дүзиўге жәрдем берди, үлкен алымлардан консультациялар алыў ушын орайлық қалаларға жиберди, нлимий командировкалар, отпускалар берди. Олар Москвада, Ташкентте, Алма-Атада ҳәм тағы басқа қалаларда айлап, жыллап жатып көпшилик китапханаларда, архивлерде жумыс иследи. Өзине керекли теориялық
материалларды топлады; оларға илимий баҳа берди.
Рсспублика мектеплеринде болып, илимий изертлеў ҳәм
эксперимент жумысларын алып барды.
А»тдыцғы қатарлы муғаллимлердиц ис-тәжирийбелерин үйренди, олардыц сабақларыныц буннан былайда
жақсыланыўы, жетилисиўи ушын олар менен бирлесе
отырып, сабақлықларды жақаша дүзди, жаца усылларды қолланды, өзлери
усынған экспериментлик сабақ үлғилериниц нэтийжелернн сынап көрди, кемшилик-жетискенликлерин есапқа альгп, оны жетилистириўдиц жолларын излестирди. Усындан көп жыллық излениўдиц арқасында институт хызметкерлери арасынан
дәслепки илим кандидатлары шыға баслады. Солардыц бири Райда Павловна Хван едн. Ол қарақадпақ
мектеплеринде рус әдебиятын жергиликли миллий өзгешеликлерди есапқа алып тийимли өтиўдиц жолларын
ҳәр тәреплеме илимий турғыдан дәлилленген үлкен
мийнет жазып шықты. Оныц бул мийнетин педагогикалық илимдеги өзине тән жацалықлары бар баҳалы
мийнет екенлигин Москва, Ташкент ҳәм Фрунзедеги
белгили илимпазлар атал өтти ҳәм Р. П. Хван усы мий2
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нет бойынша диссертадия жақлап, ледагогика нлимлериниқ кандидаты деген илимий атаққа ийе болды.
Баслаўыш класс оқыўшыларьтна эстетнкалық тәрбия
бериўде қарақалпақ балалар әдебиятынық роли, әҳмийети бойынша илимий
изертлеў жүмысын жүргизген
Жоламанов Балмағамбет те усы проблема бойынша
баҳалы илимий мийнет дөретип, оны табыслы жақлап
шықты ҳәм педагогика илимлериниц кандидаты дәрежесин ийеледн.
Қарақалпақ классик шайырларыныц педагогикалық
көз қараслары бойынша илнмий-изертлеў жумысларын
алып барған Алеўов Өсербай да үлкен табысларға
еристн. Ол да диссертация жақлап, педагогика илимлеринин кандидаты деген дәрежеге миясар болдьг, Әлбетте, институттағы бул табыслар Есемуратты қуўандырмай қоймады. Ол басқа да илимий хызметкерлердиц
бул бағдарда жумыс ислеўине жол-жоба берип отырды.
Соньщ менсн бнрге оньщ өзи де илимий жумысларьш
даўам етиўди бир минут та ядтан шығармады. Қарақалпақ тилинин лексикологнясы бойынша мийнетин
толықтырып, жетилистирип 1968-жылы оны қайтадан
баспадан шығарды.
Оны қарақалпақ тилинин жәмийеттеги ролиниц артып ҳәр турли илим тараўларында кеқ қолланылыўы
гнәтийжесин'де функционаллық хызм,етиниц артыўына
банланыслы функционаллық стиллериниц пайда болыи
қәлиплесиўи, раўажланыў жоллары қызықтырды ҳәм
ол усы проблема бойынша илим—изертлеў жумысларын жүргизиўди алдына мақсет етип қойды. Бул ҳаққында тюркологиядағы көрнекли алымлар Н. А. Баскаков. М, III. Ширалиев, III. Т. Шаабдурахманов, Г.
Мусабаев, Д. С. Насыров ҳәм тағы басқалар менен пикир алысты, ақыл-кеқеслерии тыцлады, Олар Есемураттын бул ойын мақуллады ҳәттеки бул жумысқа
Н. А. Баскаков өзиниц консультант болыўға таяр екенлигин, қолдан келгенше жәрдем беретуғынлығын ес18
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кертти. Белгили тюркологлардан усындай қоллаў, қу)'атлаў тапқан Есемурат қарақалпақ әдебий тилиниқ
функционаллық лексикасыныц өсиў жолларын изертлеўге кирисип кетти.
Бул бағдарда оған шет
ел лингвистлериниц, рус
илимпазларынық, туўысқан халықлардық алымларынық
илимий мийнетлери, әсиресе лексикология ҳәм стилнстикаға байланыслы бай әдебият мийрасы қапысын кеқ
ашты.
Не деген байлық, не деген шети де жоқ, шеги де
жоқ баҳалы илимий ғәзийне! Ал олардан өзице кереклилерин тақлап ала билиў де үлкен эрудицияны, ҳәр
тәреплеме лингвистикалық сезгирликти, тереқ билимди,
шыдамлылықты, күш-жигерди талап етеди. Оннан қалаберсе, қарақалпақ әдебий тилиниқ сөз байлығы, онық
өзине тән стильлик өзгешеликлери, күтә ерте заманнан, Орхон-Енесей естеликлеринен баслап усы күнге
шекемги қәлиплесиў ҳәм раўажланыў жолы, халық аўыз
әдебияты, дәстанлар, классик шайырлардық шығармалары тилиниқ өзинлик бет-бағдары, бүгинги өмиримиздеги қарақалпақ тилинин жәмийетлик хызметиниқ қослалы түргс айналыўы, қулласы, булардық ҳәммеси Есемураттық алдыма тилсимли, сыры қупыя, шет-шеберснз телсгей теқиз, еле
қол тийилмеген, бет пердесн
ашылмаған бир әжайып сыйқырлы дүньяны жайып таслады. Усылардан өзиқе кереклерин табыў, тақлап алыў
оксан түбине сүқгип, ҳинжи-маржан излеген менен
бирдей ен қыйын талаплардыц бири ^кенлигин көргенде,
дәслепкисинде Есемурат жүрексинейин де деди. Не деген аўыр мийнет! Менин буған күшим, жигерим ўақытым, билимим жетсе болғаны ғой, жалғыз өзимниц шамам жетер ме скен? дсп гүманланды.
Көз қорқақ, қол батыр дегендей Есемурат неде
болса тәўекел деп бул исти атқарыўға бел байлады.
Дым болмаса,
шет-шеберинен
бир-еки-үш мақала,
www.ziyouz.com kutubxonasi
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китап жазып шыгарсам да, улкен миннстти орынлаганым болардағы деген ойлар да басына келип кетти.
Бир күни түсине уллы рус тилшиси академик Виноградов кирип: «Есемурат балам, қорықпа, нийстиқ дурыс, халық ушын хызмст стиўдсн жоқары не бар?!
Ссннен үлкен үмит етеди халқын, тартынба» дегенин
еле умытпайды.
Буны, әлбетте ол үлкен алымнық мийнетлерин көп
еқығаннан, онық илимий ойларынық терсқлигине сүйсинин, усындай алымлар да дуньяда болғатт екен-аў
деп тақланғанлыгынан шығар деп ойлады. Деген менен
усы сөз қалайда— оған үлксн демсў, сүйениш болғандай өзип еркин ҳәм иссиимли сезе баслады. Керскли
китабық, материалыц тез табыла қойса, бир сәри! Гейдс айлаи жыллап табылмайтуғынлығыи қәйтерсеқ! Ол
үшын Ташкент, Алма-Ата, Қисв, Казан, Москва китапханаларынан зер-зебил, болып излегенди айтпайсақба?
Жоне де олардыц ҳор қайсысы ҳәр жақта ғой. Ҳәр биреўине барыў ушын нсшс саатлап, (гейде поезд бенен
неше кунлсп) жол журиў, неше күнлсп отырыў, излениў дәркар емес пс?! Бундай китаилар биреў-екеў болеа, оншелли қыйланбайсан ғой. Ал олар көп' болса,
қойтесен? Излейсен, табыўга ҳәрскет қыласан, табасан
да. Себеби таппасан, оқымасац, илимий жумысьщнық
бир жсри кемис қалғандай
тап сен излеген китапта
айтылған ой-пикир ссанқа алыибагандай сезиледи. Усы
ой Есемуратта да болды. Сонлықтан да ол иэлениўин
тоқтатпады. Изледи, изленди, ақыры излегепии тапты,
таппағанша қоймады да. Мәселсн, бир гана мысал.
Есемурат Вандриестин «Тил» деген китабын ҳеш жердсн таба алмай, қаншсллн әўересарсақға түсти? Ақыры
оны таўып оқын, ксўилин басты. Усы бир китапты излсп таўып оқыўыиа неше кунлеген ўақыты кеткенлигин
есине алғанда, Есемурат бул күнлери мыйыгын бир
тартып күлип қояды. Ал бунықдай жағдайлар Есемураттын ө.чиринде неше-неше дүркин болып өтти. Неше
20
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күнлеп, азаннан түн ортасы болғанша китапханаларда
отырыў, онлаған жуўан китапларды бастан-аяк көзден
өткериў, журнал бетлеринен керекли мақалаларды оқып
шыгыў, конспектилеў ислери не дегсп күш—жигерди
талап етеди? Есапсыз, әлбетте! Ал қарақалпақ әдебий
тилиник жәмийетлик хызметинин артыўы ҳәм онық
функдиональлық стильлеринин пайда ;болыўы менен
қәлиплесиўин, раўажланыў жолларын ҳәм онын .тексиканын өсиўине тәсирин көрсететуғын тил фактлерин қарақалпақ тили тарийхынан, оньщ өсиў, раўажланыўынан қарастырып, танлап, терип алыў, оларды бир сис•гемага салыў қаншелли машақатлы жумыс скенлигин
айтнасақта болады. Булар Есемураттан қүдиретли күшжигерди, шыдамлылықты талап етти. Есемурат сринбеди, жалықпады, шыдамлылық пенен ийно менен қудық
қазғандай дийдилеген мақсетин орынлаў ушын алға
умтыла берди, умтыла берди. Усы жерде Карл Маркстин «Илимде кен гүзар жол жоқ, кимде—ким оныц
таслы соқпақларынаи шаршаўдан қорықпай алға умтылса, сол ғапа оньщ жарқыраған шыцларына шыға
алады» деген даналық сөзи ядына түседи. Усы сөздк
уллы көсем Есемураттай алымларды көрин айтқандай
сезиледи.
Есемурат қыйналған
ўақытларында—устазлары.
Н. А. Баскаковтан, М. Ш. Ширалиевтен, Д. С. Насыровтан, III. Ш. Шаабдурахмановтан, рус илимпазлары Е.М.
Шанскийдсн, Б. Н. Головиннен ҳәм тагы басқа көрнекли илимпазлардан ақыл-кенеслер алып отырды.
Жумысын бир неше мәртебе қайта жазды, қайта көширди, толықтырды, сонша жазғанлары керек болмай,
сызып та таслады, тағы жазды, тағы қайта көширди,
қулласы, күпи-түни отырып, ай-жылдыц бет-жүзине қарамастан жумысын даўам ете берди, ете берди!
Питкен бөлимлерин Москваға барып Н. Л. Баскаковқа, Ташкентке барып Ш. Ш. Шаабдурахмановқа, М. Ш.
Шералиевке оқытып қайгып
жүрди, Усы барыўлар,
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оқып болыўын күтиўлер, ушырасыўлар не деген ўақытты жеди, қаншелли қыйналысларға себеп болды. Бирақ Есемурат ҳәммесине шыдады. Ол орайлық қалаларға тез-тез барып туратуғын болғанлықтан, бала-шағасы да онын барып келиўин күнделикли тәбийий қубылис сыпатында қабыл етти.
Журтлар басқа қалалардан аўылына қайтқанда ҳәр
қыйлы сыйлықлар, баҳалы затлар алса, Есемурат мудамы кит.аплар алып, конспектлерин, қол жазбаларын
буўып-түйип чемоданға салып артынып-тартынып аўылға қайтар еди. Бала-шағасы да оған үйренген. Оннап
ҳешқандай сыйлық күтпейтугын ҳәм дәме етпейтуғын
еди.
Есемурат бирде үлкен қалалардын бирине барып
таксист айдаўшыдан китап дүканына апарыўын өтингснде, таксист ҳайран қалыи: «Биэге келгенлер ЦУМға,
ГУМ ға апар, баҳалы затлар сататуғын дүканларға
апар дейтуғын еди. Ал сиз болсаныз кнтап дүканына
апар дейсиз. Бундай адамды биринши көриўим» дегенин
ҳсш умыта алмайды. Сонда ол адамлардын китапқа
деген қызығыўшылығынын кемип баратырғанлығына
қатты өкиниш билдирди. Бир ўақытлары адамлар китап оқыўға ж үдә қызығатуғын еди-аў. Аўылларда бир
саўатлы адам болса, соны шақырып әкелип, соған дәстан, қысса, сртек оқыттырып, бир үйде жыйналысьш
отырган адамларды жас ўақтында талай мәртебе көрген. Өзинин де аўыл адамларына, әсиресе кемпнр-ғаррыларга сртек китапларын, қысса, дэстанларды оқып
бергени еле ядында.
Шымбай базарында бир китап ямаса бир қыссаны
бир қонга сатып алғаи адамлардын болғанлығын ксмпнр-ғаррылардан талай мәртебс еситкен. Ал енди ҳэзир ҳәмме саўатлы. Неге сонда китапқа деген қызыгыўшылық төменлеп кетти? Ямаса олардын көплигинен бе екеи? Мүмкин солай да шығар ямаса айырымларынын сапасынын төменлигинен де болар?
22
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Деген менен кнтапқа деген қызығыўшылық сезимлерин жасларда еле де болса көплеген қәте-кемшиликлердиц барлыгын Есемурат күнделикли турмыстан көрип
жургенлигин ядына алды. Әлбетте бул мәселени де
қолға алыў кереклигин есапқа алып қойған еди.
Есемурат усынын менен бирге күнделикли баспа сөз
бетлеринде қарақалпақ тили ҳәм әдебияты жәнс онын
методикасына тийисли көплеген актуаль мәселолерге
арналған мақалалары менен жийи-жийи көринип турды.
1958-жылы «Әмиўдәрья» журналында «Жийен жыраў шыгармаларыныц тили ҳаққында» деген мақаласы
менен көзге түскеи ол соқғы жыллары Ж. Қайырбаев
пенен бирге «Қарақалпақ әдсбияты ҳәм жасларды
атеистлик рухта тәрбиялаўдыц гейпара мәселелери»
деген мацаласын, «Қарақалпақ тилиниц орфографиялық нормасы ҳаққында», «IV класста атлықты оқытыў»
«Жақа программа тийкарында келбетликти оқытыўдық
тийимли жоллары» «Қарақа.чпақ одебий тилипин иайда
болыуы менсн раўажланыўы мәселесине», «Қарақалпақ
одсбий тилиниқ функцнональлық стильлериниқ раўажланыўы ҳаққында», Көрксм
әдебият лексикасынық
стильлик өзгешелнклери туўралы» ҳәм тагы басқа көплеген илимий — методикалық мақалаларын жәриялады.
Мектеплерге арналған жақа программалар, сабақлықлар, мстодикалық қолланбалар жазыў ислерин ҳеш
тоқтатпады. С. Файзуллаев пенсн биргсликте IV қарақалпақ класыиа арналған «Оқыў китабын», Ж- Пирниязов пенен бнрге III қарақалпақ класына арналган
«Оқыў китабын», Б. Қутлымуратов пснен авторлықта
Қарақалпақ тилн ҳэм әдебияты бойықша VII — VIII
Қарақалпақ классларында факультативлик сабақлықлардық программасын, баслаўыш клаесларга арналған
класстак тыс оқыў китабык, Еримбстов пенен биргеликте рус классларынық X класына арналған «Қарақалпақ тили» сабақлығын жазды ҳәм бастырып шы23
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ғарды. Бул Есемураттын аз ғана жылдыц ишинде ҳәр
тәреплеме билимли, исшец илимпаз және методист дәрежесине шекем өсип жетискенлигин көрсетеди. Илим
менен шуғылланып методикалық жумыслар жазыўға
да илим—изертлеў мәкемесинин ҳәр қыйлы шөлкемлестириў ислерин алып барыўға да, ҳәр түрли жыиналысларға қатнасыўға да жийи-жнйи Ташкент Москваға
барып, мәкеменич жумысына тийисли көплеген мәселелерди жоқарғы орынлардыц алдына қойып, оны көбинесе унамлы шешип қайтыўға да үлгерип отырды.
Гейде ол кабинетинде жалғыз қалғанда (онда бундай ўақытлар күтә сийрек болатуғын еди) «Эҳ, бир
дем алсан, ҳеш қандай тәшиўишин болмаса, арқайын
жатып, арқайын турсац» деп әрманлаған гезлери де
болды. Бирақ ол ондай ойларға гейде-гейде берилсе де,
буған оныц ўақыты жоқ еди. Қөплеген жумыслар, мәселелер оннан шешимин талап етип турды. Бәрине үлгериў керек. Бәрин де унамлы шешиўге ҳәрекет етиў
керек. Демек, онын ҳәзирше дем алыўға ҳуқықы жоқ.
Күндиз ҳәрқыйлы ўазыйпалы жумысларды атқарып,
шаршап келсе де, аз ғана дем алып, тамақланып алғаннан сон, түнниц ярымы аўғанша, докторлық диссертациясынын питпеген, шала жазылған бетлерин, онын кемис-қутықларын керекли матсриаллар менен толықтырыў ислерин жалғастырып, оны кеўилдегидей питкериўге ҳәрекет етти. Питкен бөлимлсрин бириктирип, бир
системаға келтирип Н. А. Баскаковқа оқыўға апарып
берди. Илимий консультанты кабинетинде отыр екен.
Ол күлип аманласты.
— Ҳа, Есемурат Бердимуратович кслдиниз бе? Жумысты питкерген адамға усайсыз ғой. Дым кеўилли
көринесиз — деп ҳәзиллести.
— Қәйдем, Николай Александрович, Сизге унайма,
унамай ма?
— Неге унамасып. Баяғы айтқан ескертиўлерди
24
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есапқа алсацыз, оларды қайта көрип шықсаныз, әлбетте, унаўы корек.
— Есемурат Бердимуратович, жумысынды таслап
кете бер, Оқып болғаннан сон, өзим хабар беремен, —
деди Николай Александрович Есемураттық бетине жыллы жүзлилик пенен қарап. Н е деген кедпейил, уллы
ҳәм кишипейил адам! Онда менменликтин зәрредей де
нышаны болсайшы! Ҳе, бизлер сле де ол кисилердиқ
шерегине де келмейми,з-аў. Қәнекей, усы адамлардын
билгениниц ярымын билсек, аз болмас еди деп ойланды
Есемурат қайтып киятырып.
Дүньяда бир нәрсени күтиўдсн қыйыны жоқ, ҳеш
ўақыт өтип болмайды. Тынышсызланасац. Ислеген жумысында да ҳеш берекет болмайды, Есемурат та усы
аўҳалды басынан кеширди. Бир ай өтти, хабар жоқ,
еки ай да, үш ай да өтти ҳеш қандай хабар болмады,
дәм-дәрексиз тым-тырыс. Усылай етип иши улы-гүпилди болып жүргенинде, бир күни Николай Александровичтен телеграмма алды. Көзи жарқ ете қалды. Онда
«Есемурат Бердимуратович, тез келин. Жумысыцызды
бирге көрип шығамыз. Сәлем менен Баскаков» деп жазылған. Жүреги қуўаныштан лүп-лүп соғып, баладай
қуўанды. Сол күнн билет алып Москваға ушты.
Николай Александрович оны өз баласындай қушақлап:
— Есемурат Бердимуратович, кеширерсен, көп күттирип қойдым ба? Жумыс көп. Деген менен оқып шықтым. Улыўма, жумысыц маған унады. Нир-еки ойласатуғын жерлери бар екен. Қәне, бери кел, соған кирисейик, — деди де столдын жанына келип бети ашыўлы
жатқан қолжазбаға үцилди. Сол түни Есемурат мийманханаға кеш қайтты. Бирақ күтә кеўилли еди. Устазыныц көрсетпелерин қайта-қарап шығып, кемис жерлерин дүзетти, толықтырды тағы апарды.
Ннколай Александрович жумысты қарап шығып:
— Есемурат Бердимуратович, енди жәриялаўыца
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болады. Корректурасын, элбетте, өзим көрип шығаман,
келистик пе усыған, Есемурзт Бердимуратович? — дсди.
Бул свзге Есемурат не десин. Мақуллап, бас ийзеди. «Рахмет, рахмет, Николай Александрович» дей берди. Усылай етип, Есемурат 1973-жылы Н. А. Баскаковтыц редакторлаўында «Әдебий тилдиц фупкциональлық стильлеринин раўажланыўы менен царақалпақ
лексикасынын раўажлаиыўы»
деген монографиясын
жәриялады. Бул монографип ҳаққында баспада унамлы пикирлер айтылды. Ҳақыйқатында да, бул китап
қарақалпақ әдебий тилиндсги функциональлық стильлердин қәлиплесиў жолларын, оныц қарақалпақ тили
лсксикасына унамлы тәсирин сөз стетуғын бирден-бир
тунғыш илимий мийнет еди.
Ҳәзирги қарақалпақ тилинде турмыстыц көп тараўларына байланыслы актив түрде хызмет атқаратуғын
функциональлық
стильлер дөреди
ҳәм қәлиплести.
Олардьгн жамийетлик публицистикалық, көркем әдебият, рәсмий ис қағазлары, илимий, өндирислик-техникалық ҳәм тағы басқаларга байланыслы пайда болған
стильлик тараўларды агап өтиўге болады.
Дты аталған тараўлардын ҳәр қайсысынын өзине
тән бслгилери, айырмашылықлары ҳәм нызамлары қолиплесип, раўажланды. Бул өзгешеликлер бәринен де
бурын қарақалпақ тилиниц лексикалық составынан
аниқ көрииди. Мине, усы мәсслелср бул мийнетте ҳәр
тэреплеме кен түрде сөз етиледи. Автор өзинин изертлейтуғын моселесине қатнасы бар рус тилиндеги, тюркологиядағы әдсбиятлардан кец пайдаланады.
Ҳэзирги ўпқыгта қарақалпақ тилиниц жәмийетлик
функциясы ҳәр тәреплеме кецейди. Усыған байланыслы
функциональлық стильлердиқ жүзеғе келиўи әдебий
тилдин раўажланыўында үлкеп әҳмийстке ийе. Жумыстыц кирисиў бөлиминде (биринши бапта) теманыц
акгуаллығы, изертлеў тарийхы сөз етиледи. Автордыц
көрсетип өткениндей қарақалпақ әдебнй тилинин пай26
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д а болыўы ҳәм ҳәлиплесиўи тек ғана Совет ҳүкимети
жылларыида мүмкин еди. Монографияныц екинши бабы қараҳалиақ әдсбий тили лексикасындағы жәмийетлик-публицистикалыҳ
стиль мәселелерине арналған.
Бул стиль сиясий эдебиятлар арқалы гилимизге келип
кирди, беккем орналасты, сөзлик составымыздық байыўында ҳәм өсиўинде белгили роль атқарады. Автор қарақалпақ әдебий тилиндеги жәмийетлик—публицистикалық стильдиқ 1920— 1924-жыллар аралығында басланганлығын, ал 1950-жылларда оныц биротала қәлиплескенин илимий дереклер, материаллар тийкарында
ашып берди. Ал китаптық
үшинши бабы көркем әдебият стилине арналған. Бунда поэтикалық мәниге ийе
болған түрли лексика-семантикалық байлықлар атап
етиледи. Мстафора, метонимия, синекдоха, синоним, антоним, омоним, архаизм, историзм, аўыз еки сөйлеў
тилиниқ элементлери, эвфелизм, варваризм, фразеологиялық сөз дизбеклери ҳәм олардық көркем әдебиятта
атқарату!>ык хызмети, поэтикалық қәсийетлсри, стильлик өзгешеликлери избе-из баянланады.
Қарақалпақ әдебий тилиндеги илимий стиль, илимий
терминологиянын өсиў жоллары, рус ҳәм басқа да тиллердиқ бул стильдиқ раўажланыўындағы роли, тилимиздиқ ишки ресурслары тийкарында онық буннан былай да өсиў бағдарлары, илимий стильдиқ қәлиплесиў
және қолланылыў өзгешеликлери китаптьщ IV бабында
изертлснсди. Революцияға дсйин экономикалық ҳәм
сиясий раўажланыў жағынан артта қалып, улыўма саўатсызлық салдарынан аўыр турмыс кеширген халықтыц тек ғана Уллы Октябрь Социалистлик революциясынын женисинен кейин илим ҳәм техниканық гүллеп
өсиўи арқасында илимий стильдин, илийнй терминологгиянын буннан былай да раўажланыўына мү'мкиншилнклер дөретип отырғанлығын автор дурыс көрсетеди.
Мокографиянық қалған бапларында қарақалпақти*
линдеги өндирислик-техникалық стильдиқ, рәсмий ис27
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қағазларынын стильлик өзгешеликлери, олардьщ қәлиплссиў жоллары, профессионизмлердиц улыўма халықльщ сөзликти байытыўдағы роли, советлик дәўирде
олардын ҳәр тәреплеме ксн көлемдс өсиў басқышлары
автор тәрспинен илимий турде талланып берилсди. Жумыстын сонында жуўмақ берилген. Онда қаракалпақ
әдебий тилинин жәмийетлик функциялық стильлериниц
пайда болыўы ҳәм жетилисиў процесслери, тил лсксикасынын ҳәр тәреплеме өсиўи Октябрь революциясынын
нәтийжесинде мүмкин болғанлығы атап өтиледи.
Бир күни Есемуратқа Николай Александрович звонит етип:
— Сәлем, Есемурат. Жумысты не қылдын? Авторефератынды таярладын ба? Енди оны жақлаўға усыныўымыз ксрек ғой, — деди. Есемурат қуўанғанынан не
дерин билмей:
— Николай Алсксапдрович,
ҳәммесин таярлап
атырман. Жақын күнлери өзиқнзге жолығаман, — деди.
— Яқшы, күтемсн, тез жет, — деди де Николай Александрович телефонды басып қойды.
Ессмурат тағы да искс кирисип кетти. Жумыстын,
кемис-қутықларын жөнледи. Оқып берген алымлардыц
пикирлсрин есапқа алды, толықтырды, қысқартты. Қулласы. тынымсыз күнлерди басынан кеширди.
Николай Алсксандрович жумысты көрип шығып
мақуллады ҳәм оны Бакуге жиберди. Есемурат Бакуге
кслип, Азербайжан Мәмлекетлик унивсрситети филология факультетиниқ жанындағы докторлық диссертацияларды жақлаў бойынша илимий советтиқ секретарына
барып, жумысты тапсырды.
Жумысқа рәсмий оппонентлер тастыйықланып, авторсфератын шығарыўға рухсат алды. Авторефератын
шығарып, оларды ҳәр қыйлы қалалардағы илимий орайларға белгили адамларға реестор бойынша жиберип*
жақлаў күни белгиленгеннен сон, Нөкискс қайтты. Жақ28
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лаўға таярланды, керекли материаллар топлады, шығып сөйлейтуғын текстии жазды.
Есемурат Бакуге докторлық диссертациясын жақламастан бир ҳәпте бурын келди. Оны аэропортта профессор М. Ш. Ширалиев ескн досларындзй күтип алды ҳәм үйине алып кетти. Ол Есемураттан үйинде бола
бсриўин өтинди. Бирақ Ессмурат оныц мийман-дослығына шын кеўилден рахмет айтып, мийманханаға барып орналасты. Жақлаўға еки күн қалғапда Москвадан профессор Николай Алсксандрович Баскаков, оннан бир күн сон Ташкенттен, Алма-Атадан, Ашхабад*
1тан, Душанбеден, Фрунзсден бир топар алимлар келдн.
Николай Алсксандрович аэропортқа күтип алыўға
ншққан Есемураттын арқасынан қағып:
— Қалайсан,, жигитим, жақлаўға таярмысан. Биз
сени қатты сынап көремиз. Шыдайсац ба? — деп күлди.
— Николай Александрович, илажы барынша шыдаўға ҳәрекет етемен ғой, — дсди ол кишипейиллилик
пенен.
Мийманханаға барғаннан кейин Николай Александрович Есемураттық таярлыгын көзден өткерип, гсйпара
ескертпелср жасады. Қай нәрссгс кеўил аўдарыў кереклигин айрықша атап көрсетти.
Есемурат диссертациясын жақлайтуғын күнге. бир
күн қалғанда, тағы мәртебе таярлаған материалларын
көрип шықты. Қөп ўақытқа шсксм уйқысы келмсди.
Көшеге шықты. Ҳаўа райы қандай жақсы. Көкирегпн
керип дем алды. Көшеде арман-бсрман жүрген адамлар
сийрексиген, анда-санда машиналар қасынан зуў етип
өтсди. Есемурат әстен адымлап Бакули 26 комиссарға
қойылған естеликтиқ жанына кслди. Олардан сртецгн
өмириндсги ен жуўапкерли мәўрити(?с илҳам тилегендей естеликке бираз үисиз тигилип қарап турды. Күнитүни жанып турган мәнгилик оттыц жалыны дөгерегиндеги лампочкалардан да жарығырақ сәўлесин шашып
2Э
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оған «бизлер сенин, мәдеткарықызбыз, сеник келешегик.
бүгинги бахытлы жумысын ушын алыстық, сен бахытлы боласан, сенин бахтын өз қолында, сол ушын гүресиўик тийис, жумысынды табыслы жақлайтуғыныкызға
исенсмиз, оған өзин де исен, бизлер саған тилеклеспиз
балам» деп турғандай сезилди.
Аўа, бул тун ол ушын күтә тәшўишли, машақатлы
түн сди.
Кеш жатқанлықтан ба, азанда Досжанбай ағанык
даўсынан шоршып оянды.
— Ҳаў, Есемурат, еле жатырсац ба? Тап курортқа
келгендей арқайынсан ғой.
— Яқ аў аға, ассалаўма әлейкум. Кешлеў жатып
едим. Соннан бол ар — деди Есемурат өзинин кеш турғанына уялынқырап.
— Ж үр, тез бол, болмаса кешигип қалармыз. Ертерек барып отырайық.
— Яқшы аға, ҳәзир, ҳәзир...
Есемурат тез-тез жуўынып кийинип болып, керекли
материалларын папкасына салды да, Досжанбай аға
екеўи көшеге шықты, олар Азербайжан университетине
қарай жол алды. Келсе, университеттин актовый залы
адамларга лыққа толыпты. Алдынғы қатарда тюркологияда көрнекли мийнети менен көзге түскен белгили
алымлар отыр. Әне, профессор Ширалиев биреўге бир
нәрсе деп айтып атыр, проф. Шаабдурахманов ойланып
отыр.
Есемурат залға тағы бир қарады да, ишке кирди.
Таныс профессорлар, алымлар жабырласып аманласты.
Айырымлары оған ҳәзил де айтып қойды. Ол алдықғы
беттеги орынлардын бирине келип отырды. Досжанбай
аға әллен ўақытта келип:
— Қалай.сан, қосшым, ҳешқандай қысынба, өзинди
тута бнл, — деп хошамет
айтып, қасына жайласты.
Аўа ол кисиге ансат.
Биреўге хошамет айтыў, тетик
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бол дсў, әлбетте, цыйын емес. Ал соны өз басынан кешириў әлле цандай қыйын ҳәм машақатлы емес пе?
Есемурат усындай ойлардыц қушағында толғанып
отыр. Қыялы бир орында тоқтамай әлле қаяқларға кетитт, жүреги лүп-лүп етип, қатты-қатты соғады. Ол өзине-өзи басыў айтып, өзин тстик услаўға ҳәрекет етти,
шыдамын, жигерин бойына беккем жәмлеп өзин зорға
услап отыр. Қалай деген мснсн күтә жуўапкерли мәўрит. Тез басләнса екен...
Бир мәҳәли илимий советтин агзалары келип, өз
орынларына отырды. Совет прсдссдатели А. А. Ахундов
мәжилисти ашық деп жәриялады ҳәм кун тәртибине
филология илимлериниц кандидаты Есемурат Бердимуратовтын» әдебий тилдиц функдиональлық стильлеринит: раўажланыўы менен қарақалттақ лексикасынык
раўажланыўы» дегеп темада докторлық дисертациясын
жақлаў қойылатуғынлығын хабарлады. Буннан кейин
Советтиц илимий сскретары С. Г. Асадуллаев шығып
сөйлсп, диссертанттыц ҳүжжетлери мснсн таныстьтрды.
.Мәжилис прсдседатели Есемуратқа сөз берди. Усы
гезде онын көзине залдағы ҳәмме адам оны сьшап
қарап отырғандай көринди. Өзиниц сезим толқынларын
басып, миттберге шықты. Залға бир көз таслады да, сөйлсп кстти. Адамлар силтидей тьшып. тыцлап қалған.
Ыз еткен сес еситилмейди. Тек бир адамнын сөйлеген
сести залда занқылдап тур. Есемурат дослеп азлап албырацқыраса да, соцын ала өзин сркин сезип, бойын
бнйлсп алған.
Қсм-кем даўысы көтериқки шығып,
исепимли сөйледи.
*
Қарақалпақ тили илим—деди ол совет тюркологиясыттытт ец жас компоненти. Оныц көплеген мәселелери
елсгс шсксм толық исленип шығылмады.
С. Е. Малов өз ўақтында дурыс атап өткениндей,
қарақалпақ тили Уллы Октябрь социалистлик революциясына шекем изертленбеди. Қарақалпақ тилиниқ мәсслелери 30-жылдан баслап қолға альтнды да, соцгы
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гезлерн ҳәр тәрсплеме изертлеўдиқ объектисине айналды. Бул мәселеде Қарақалпац тил бнлими рус илнмпазларына әсирссе профессор Н. А. Баскаковҳа миннетдар. Онын қараҳалпақ тилиник диалектологиясы, фонетикалық ҳәм грамматикалық структурасы бойынша
жазылган фундамснтальлық мийнетлери, лексикасы бойынша айырым илимий жуўмаҳлары бизин. илимий жумысларымызға бағдар силтеди, олардыц теориялық тийкары болды.!
Бунпан кейин Есемурат қараҳалпақ тилиниц лексикасын изертлеў жумысларыныц 60-жыллардан басланғанлығын, оныц көплеген мәселелериниц ҳәр тәререилеме изертлеў объектисине айналғанлығын сөз етти
де, сон диссертант өзияии тиккелей темасына көшип,
қарақалпақ тили лексикасыныц раўажланыўына жәмийетлик турмыстыц өсиўи менен пайда болған функциональлық стильлердин тосирин, олардыц пайда болыўы,
қәлиплесиў жолларын жан жақлы көрсетип, ҳәр қыйлы
стильлик "формалардыц жасалыўын, өзине тән өзгсшеликлерин көплегсн тил фактлери тийкарында ҳәр тәреплеме долиллеп, усылардын ҳәммеси қарақалпақ
әдебий тили лексикасыныц буннан былайда кецейиўине
байыўына алып келстугынлығын баянлады. Ол сөзиниц
жуўмағында, қарақалпақ әдсбий тилиндеги бул процесстин алдағы ўақытлары да ҳәр тәреплеме жетилисип, өсиў жолына түсетугынлығын айрықша атап өтти.
Мәжилис председатели: «Ким де қандай сораў бар>
деп залдағы отырғанларға қарады. «Сораў жоқ> дегеннен сон, сөзди совоттиц илимий секретары С. Г. Асадуллаевқа берди. Ол диссертанттын жумысына келип
түскен баҳалаў менен таныстырды. Ҳәммесиниц де тийкарынан жумысты унамлы баҳалағанлығын баянлады.
Диссертация жумысынын рәсмий оппонентлери филология илимлериннн докторлары
Б. Ч. Чарьяров,
М. М. Рагимов, Т. И. Гаджиев шығып сөйлеп, диссертациялық жумыстын жоқары илимий дәрежеде жазыл-
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ғанлығын, оныи тюркология илимине қосылған жана
үлес бола алатуғынлығын, сонлықтан оныц авторына
филология илимлериниқ докторы илимий атағын бернўге толық болатуғынлығын көрсетти.
Илнмий Советтин ағзалары Есемурат Берднмуратовқа усы жумысы ушын филология илимлеринин докторы
атағын бериўде мақуллап, барлығы бир аўыздан оғак
даўыс берди.
Не деген қуўаныш! Не деген бахытлы
күн! Есемурат бир аўыр жүкти үстинсн алып таслағанғандай өзин жеп-женил сезди. Бирақ өзинин қатты шаршағанлығын енди байқады. «Тып-тыныш жатып, тырп
етпестен үш күн уйықласам, қәнекей» деп ойланды
ишинен ол.
Ен алды менен келип, Николай Александрович қутлықлады.
— Шын жүрсктсн қутлықлайман, Есемурат Бердимуратовнч.
— Рахмет, Николай Александрович, барлығы сизня
мийнетиқиз. Сизди қутлықлаўға рухсат етиниз, — деп
Есемурат устазынын қолын қос қоллап услап, бар жан
жүреги менен, шын ықласы менен алғысын миннетдаршылығын билдирди. Үлкен алымлар М. Ш. Ширалиев.
Шаабдурахманов, Б. Ч. Шарьяров, М. М. Рагимов, С. Г.
Асадуллаев, А. Ахундов ҳэм тағы басқалар да Есемураттын қасына
кслип, қолын
қысып, шын журсктен
қутлықлады, оған алдағы ўақытлары да табысларга
ернсс бериўине тилек билдирди.
Ессмураттын жақлаўына келген жсрлсслсриннн.
бнрге ислеген кэсиплеслериниц, туўган-туўысқанларыиын, жора-жолдасларынын қуўанышында шск жоқ.
Олар қуўанғанынан Есемуратты қол ушына котерип.
бираз төбесинде алып жүрди. Гүл топламларына орап
таслады.
г
Есемурат барлық керекли документлерин Москваға
Жоқары Аттестациялық Комиссияға таярлап, советтиа
илимий секрстарына тапсырды да, Нөкиске қайтты.

ад
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Аэропортта оны еқ жақын жора жолдаслары, кәсиплес*
лери, туўған — тууысқанлары қуўанышлы күтип алды.
Республикалық газета бстлериндс ол ҳаққында мақалалар шықты.
Есемурат аз ғана дем алғаннан соц, күнделиклн жумысык атқарыўға кирисип кетти. Деген менен күнлер
Есемуратқа бурынғыдай
тез өтпеди. Азанда асыға
почтальонды күтсе де, ол келип кеткеннен кейин, бир
түрли м а з а с ы б о л м а й , ж у м ы с қ а о н т е л л и заўқы соқпай қалады. Бунын тийкарғы себеби де бар. Ол Москвадан, ВАК тан хабар күтпекте. Жүреги муздай суў.
Тастыйықлай ма, тастыйықламай ма?, Тастыйықланбай
қалғанлары да болады, «пәленшснин жумысы бекилмей қалыпты» дсгенлерди еситкснде тула-бойы түршигип кетсди. Бирақ ол ойланып жумысыныц ҳеш жеринен
кемшилик таппайды. Сонлықтан оны тастыйықлаўы керек дегетг исеним тағы жигерлсндиреди. Деген менен...
қәйдем... көрермиз дә... Күтиў ксрек... Күтпеске илажыц
қанша...
Усындай гүманлы ойлардын алыспасында жүргенде
.Москвадан Досжанбай аға түн ортасында звонить етип
жумысынын ксше ВАК та тастыйықланганлығын хабарлап, сүйинши сорады.
— Досжан аға, рахмет сизгс бар дүнья малым с н з н ки, аға усындай жақсы хабарыцыз ушын Сизгс не берсс де арэыйды, — деди Есемурат қуўаныштан аўзына
басқа сөз түспей...
Аўа, ол күнлери де «тип кетти,
1976-жылы Қарақалпақ Мәмлекетлик педагогикалиқ
институтынын базасында Нөкис Мәмлекетлик университети ашылды. Оны жоқары қәнигели маманлар мснен
толықтырыў ислери қолға алынғанда, ек алды менен
Есемураттын аты тилгс алынды. Усылай стип ол 1976жылы рус тили ҳәм әдебияты факультетиниц декапы
болып унивсрситетке
жумысқа өтти. Соқ филология
факультетиниц дсканы болып 1988-жылға шекем исле34
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дн ҳәм 1988-жылы Қарақалпақ тили кафедрасынын баслығы болып сайланды. Ҳәзир де сол лаўазымында кафедра жумысларынын табыслы алып барылыўына өз
үлесин қосып киятыр.
Есемурат университет студентлери ушын қарақалпақ
тили бойынша программалар, сабақлықлар дүзиў исин
қолға алды, кафедра ағзаларынын барлық дыққатын
усы жумысты алып барыўға бағдарлады. Себеби усы
ўақытқа шекем қарақалпақ тили бойынша университет
студентлерине арналған бирде-бир
программа ямаса
сабақлық ҳәттеки методикалық қолланба жоқ еди. Усы
жерде ескертетуғын бир нәрсе, университет студентлери
ушын қарақалпақ
тилинен программаларды, сабақлықларды, мстодикалық
қолланбаларды университет
муғаллимлериниц өзлери дүзбесе, оларга сырттан ҳеш
ким де дүзип бере алмас еди.
1976-жылы Есемурат Абат Дәўлетов пенен авторлықта «Ҳәзнрги қарақалпақ тили» сабақлығын баспадан
шығарды. Бул университет студентлери ушын, әсирссе
филология факультетинин биринши курс студептлери
ушын үлкен саўға болды.
Универснтет студентлерине тил билиминин қәр қыйлы тараўларынан терен билим бериў ушын, әсиресе тил
билиминин теориялық мәселелерин ҳәр тәреплеме үйретиў ушын тек ғана лскция оқып, практикалық жумыслар өткериў жеткиликсиз. Ен алды менен студентлердин, өз ана тилинде жазылған тил билиминии теориялық мәселелерии сөз ететуғын сабақлықтыц ксреклигн,
онын усы ўақытқа шоксм болмаўь» жуиыс процессине
үлкен тосқынлық жасап киятырғаны Ёсемураттын жанын жегидей жсди. Усы мәселени Абат пенеи ойласып,
тил билими мәселелсринс арналған ен дәслепки сабақлық жазыўды алдыларына мақсет етип қойды. Ҳәр қыйлы теориялық материаларды топлаў, рус ҳәм басқа да
туўысқан халықлардын тилиндеги тнл билими мәселелерине арналған әдебиятларды үйрениў, көркем әдеwww.ziyouz.com kutubxonasi

биятлардан тил фактлерин жыйнап, оларды таллаў ҳәм
тағы басқа жумысларды ислеўдин нәтийжесинде 1988жылы А. Даўлстов пенен биргеликте жазылған «Тил
билимике кириспе> атлы сабақлықты баспадан шығарды.
Ол қэзирги қарақалпақ тилиниц морфологиясы, синтаксиси бойынша сабақлықлардын жазылыўына басшылық етти ҳәм оларды редакторлап, баспадан тезирек
шығыўына барлық шөлкемлестириўшилик уқыбын жумсады. Нәтийжеде аз ғана ўақыттық ишинде филология
факультстинин студентлери өз ана тилинде жазылған
программалар, ен тийкарғы сабақлықларға ийс болды.
Вул жағдай олардық билим дәрежесиниқ артыўына
анагурлым унамлы тәсирин тийгиздн.
Есемуратты әсиресе қарақалпақ тилиниқ мектеплердеги оқытылыў дэрежес.и қатты ойландырды. Гейпара
муғаллимлердиц кеўилдсгидей сабақ бере алмайтуғыкдыгы, кемшиликлигин айтса, ҳэр қыйлы бәнелсрди айтып, өзлерин ақлаўға урынатугынлары, қарақалпақтнли бойынша көргизбели қураллардык, методикалық қолланбалардыц азлығын, қарақалпақ тилин мектептеоқытыў методикасына байланыслы мийнетлсрдиқ жоқлығын
сөз ететуғыны кеўилин қабартты. Бир есаптан, олардын
айтқанлары да дурыс деп ойлады Есемурат. Себебн
оҳыў— тәрбня ж у м ы с л а р ы н ж а қ с ы л а ў ушын, оны сапалы жүргнзиў ушын еқ алды менен оған кереклн қураллар саз болыўы қәжет қой. Онысыз, әлбетте, жақсы
исле деп мугаллимиен талап етс бергсн менен ҳеш нәтийже шықпайды.
Семинарға келгсн бир мугаллнмниқ оган: «Минс,
Сизлер илим докторы болдықыз. Бизлер сизлер мснен
Мақтанамыз. Бирақ Сизлердиц, бизлсрге қандай жәрдсМнннз тийип атыр? Ҳәгтеки муғаллимлер ушын қарақалпақ тилин мектепте оқытыў методикасы бойынша
бнрде китап жоқ. Лўа, Сизнн Көшербай аға менен биригип жазған «IV класста Қарақалпақ тили» атлы ме26
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тодикалық көрсетпениз бар екени рас. Онын бизлерге
көп жордеми тийип те атыр. Бирақ қарақалпақ тилин
улыўма орта мектепте оқытыў мәселелери елеге шекем
сөз болған смес. Бизлсрдин сизлердеи тилегимиз усы
мәселсге айрықша кеўил аўдарсацызлар. Сонын менен
бирге Сизлерде питкерип келген жас муғзллимлердиқ
теориялық билими бирнәўия жақсы болғаны мснен, мс-тодикалық жақтан ҳәлснз болып келетуғынлығын да
ашық айтыўға тийислнмиз ғой, Есемурат ага, — дегсии
еле есинде.
Аўа ол муғаллим дурыс айтады. Бизин келешегнмиз
мектепте тэрбиялапып атыр. Ал оларға өз ана тилинде терен билим бериў ушын мектен муғаллимлеринин
қолына методикалық қолланбаларды көбирек бериўимиз ксрек. Усы ойлар жетегинде Қудияр Пирниязов
пенен пикирлссти. Ол буныц усынысын қуўана қарсы
алды ҳәм екеўи биргелесип, қарақалпақ тилин мектснте оқытыў мегодикасын жазыў исине кирисип кетти.
Есемурат материал жыйнаў ушын алдыцғы қатарлы
қарақалпақ
тили
муғаллимлериник
сабақларыпа
жийи-жийи қатнасты, мектеп документациялары ыенен
данысты, тәжирийбели муғаллимлер менен бирликте
сабақтын сапасын жақсылаў бойынша эксперимент сабақларын өткерди. Рус ҳәм басқа да туўысқан республикалардыц
методист илимпазларыныц мийнетлерин
үйренип шықты. Қерекли деген орынларынан кец пайдаланды. Қулласы, усындай тынымсыз мийнет ислеўинин нәтийжесинде 1988-жылы «Орта мектеплсрде қара*
қалпақ тклин оқытыў методикаеы» деген китабын баспадан шығарды. Бул китаптыц республика мектеплериндеги қарақалпақ тили муғаллимлери ушын, тек булар ушын ғана емес, улыўма түркий тиллес ана тили
муғаллимлери ушын үлкен баҳа жетпес саўға болганлығын айрықша атап өтиўге тийислимиз.
Аўа, мийнет, тек ғана тынымсыз мийнет Есемураттық кунделикли жумысынык мазмунын қурады. Ол қаwww.ziyouz.com kutubxonasi
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рақалпақ терминологиясыныч еле де болса толық исленбей атырғанлығын көрди. Көплеген термин сөзлердин дурыс
қолланылмайтуғынлығын, онда көплсген
былғасыцлардын ж үз берип атырғанлығын, онын оқыў
жазыў исинде әдеўир тосқынлық дөретип киятырғднлығын байқады. Ол ҳақҳында дәслеп республикалық
газета бетлеринде еки-үш маҳаласы да шықты. Кейин ала қарақалпақ терминологиясынын пайда болыў,
қәлиплесиў, раўажланыў жолларын, түрлерин, жасалыўын илимий тийкарда сөз ететуғын мийнети «Қарақалпақ терминологиясы» деген ат пенен 1989-жылы
баспадан китап болып шықты.
Бул китап бир неше мәселелерди өз ишине алады.
Онда қарақалпақ тилиниц сөзлик составы ҳәм ондағы
терминологиялық қатламнын орны, термин ҳәм онын
тийкарғы белгилери, қарақалпақ терминологиясынын
қәлнплесиўи ҳәм раўажланыўы, терминлердин, жасалыўы, терминлердин составы бойынша түрлери, терминлердин классификациясьт, терминологиялық системаға байланыслы базы бир семантикалық қубылыслар,
терминлердин стильлик
қолланылыў өзгешеликлери,
терминлердиц упификациясы қарақалпақ тилинин ксц
тил фактлсри тийкарында ҳәр тәреплеме баянланады.
Автор китабыныд кирисиўинде тил өзинин мәниси,
хызмети ҳәм қурылысы бойынша динамикалық система екенлигин, сезлик состав сыртқы ҳәм ишки факторлар тийкарында бәрқулла өзгерип отыратуғынлығын,
нәтийжеде сөзлик составтан айырым сөзлер гөнерип
шығып қалып отырса (мәселен, қозақ, шарық, пилте)
айырым жана сөзлер турмыстағы болып атырған өзгсрислерге байланыслы келетуғынлыгын (мәселен, элсгия, роман, баллада, социалистлик жарыс, мийнет) сөзлик составтағы сөзлердин қолланылыў шегарасы жағынан бир топар сөйлеўде ҳеш қандай шсклениўшиликти
билмейтуғынлығын, ал екинши топары қолланылыў
өрисн бойынша шекленген характерге нйе болатугынлы38
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л=ын, усы соцгы топарда профессионаллық арнаўлы терминлердин айрықша орынды ийслсп, терминлердин ар-наўлы уғымларды логикалық жацтан дәл анықлаў мақ■сетинде қолланылатуғын номинативлик атамалардын
түрине жататуғынлығын, олар илим менеи техниканын,
санаат пенен аўыл хожалығыньщ сиясий ҳәм мәдений
турмыстын раўажланыўы мснен пайда болатуғынлыгын, ҳәзирги қарақалпақ тилинде бундай тсрминлердин пайда болып, қэлиплеекснлигин, олардын ҳэр тәреплеме раўажланып өсип баратырғанлыгын, ҳәзир
терминлер системасын илимий изертлеўдиқ объектиси
дәрсжесине кәтерилгенлигин, ҳәр қыйлы илим тараўларына тийисли терминологиялық сөзликлердин көплеп шығарыла баслағанлықларын, булардык ҳәммеси
қарақалпақ тилиндеги терминлсрди үйрениў, өзгешелик
белгилсрин анықлаў, классификация жасаў кереклигин,
жасалыў жолларын, иайда болыў себеплерин ҳәр тәреплеме үйрснип, оған илимий характеристика бериў зәрүрлилигин баянлайды. Ал қалғаи бөлимлериндеги терминлердин сөзлик составтағы алатуғын орны, онын. өзине тән белгилери, басқа әпиўайы сөзлерден айырмашылығы көрсетилип, қәлиплесиў жоллары, раўажланыўы,
жасалыўы, түрлери характсрли белгилери ҳәм тағы басқалары сөз болады.
Улыўма алғанда, автор терминлердиц сөзлик составтағы арнаўлы уғымларды дефиннтивлик анықлаўшы
лексикалық бирлик деп қарап, олар сөзлик составтық
мудамы сн өзгериўшец, ҳәрекстшсн, ү^зиликсиз өзгерислср енип отыратуғын бөлеги сыпатында қараў кереклигин, сонлықтан терминлерди қабыл етиў ҳәм пайдаланыўды барлық ўақытта улыўма халықлық бақлаўға
алыў, қадағалап, тәртиплестирип отырыўдық қәжетлигин, онын ушын терминологиялық комитеттиц актив
жумыс ислеўин, бирақ оныц еле де болса кеўилдегидей
қанаатландырарлық дорежедс жумыс ислемей атырғанлығын атап өтеди.
39
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Есемурат жалғыз теректин ҳеш ўақытта тоғай болмайтуғынлығын, өзи қаншелли мийнет етсе де, қарақалпақ тил билиминин, кеплсген мәселелерин толық шешиў,и мүмкин емес екенлигин жақсы түсинди. Сонлықтан талантлы жасларды илимге үйретиў, илимий мәселелер менен шуғылланыўға қызықтырыў, илимий
кадрлар таярлаў иси менен де ҳәр
тәреплеме
айланысты. Өзи басқарған қарақалпақ тилн кафедрасына
бирнеше жасларды аспирант, излениўши етип бекитип.
олардыц илимий жумысларына мудамы басшылықетип
отырды. Нәтийжеде бирнеше илим кандидаты Есемураттын тиккелей илимий басшылығы менен өсип жетнсти.
Олардан филология илимлериниц кандидатлары Алланиязова Шәригүлди, Алланазаров Қутлымуратты ҳәм
тағы басқаларды атап өтиўге болады.
Бир неше кандидатлық ҳәм докторлық диссертация
жақлаўшыларға рәсмий оппанент сыпатыпда илимий
советлерге қатнасып, баҳалы пикирлерин айтып, олардын илим кандидаты ямаса илим докторы болып шығыўына мудамы өз көмегин аямады. Мәселен А. Бекбсргеновтын, О. Оразованын кандидатлық диссертацияларына И. Кучкартаевтып, О- Доспановтын, Л. Абдуллаеванық, М. Дәўлетовтыц докторлық дисссртацияларына рәсмий оппонент болып, олардын табыслы жақлап
шыгыўына жақыннан жәрдем етти.
Әсиресе Есемураттын бир қызықлы жери, ол талантлы жасларды тек студентлер арасынан излеп қоймады
ҳәттеки мсктеп оқыўшыларынын арасынан да қарастырды. Мэселен, бир жумыслар меиен Мойнаққа барып,
мектеп муғаллимлеринин сабақларына қатнасып жүргенде, бир қара баланыц қарақалпақ тили сабағында
тыянақлы ҳәм салдамлы жуўап бергенлигин, жуўабыныц тек мектеп сабақлығыныц көлеминде қалмай,
оннан гөре теренирек екенлигин байқады. Сабақтан ксйин ол баланы шақырып алып, сөйлести, пикир алыс40
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ты. Бала дәслеп қысынып цалса да, ксм-кем ашылысып,
өзинин, қарақалпақ тилине қызығыўшылығын, сонлықтан тил илимине байланыслы китапларды көп оқып
жүргснлигин айтты. Буған Есемурат қатты қуўанып
қалды.
Әие, сол бала, педагогикалық ипститутынын қарақалпақ тили ҳәм әдебияты факультстин табыслы тамамлап, өз бетинше изленип, Есемураттын тиккелей илимий басшылығында филология илимлериниц кандидаты
болды. Биз сөз етип отырған, бир ўақыглары мектептеги шаққан, пысық қара бала бул күнлери Мойнақ
районынын В. В. Куйбышев атындағы орта мсктебинин
директоры, филология илимлериниқ кандидаты Алланазаров Қутлымурат еди.
— Лдам изленсе, талап етсе, алмайтуғын таўы, женбсйтуғын жаўы жоқ, — дейди Есемурат Бердимуратович
гейде студентлер менен бос ўақытларында гезлескенде, — тек оған талап, мийнет, талант керек. Талап бар
жерде табыс та, жетискенлик те болады. Соныц ушын
талапланыўыцыз, ҳәр тәреплеме билим алыўға умтылыўыцыз шәрт. Бунысыз ҳсш қандай да жақсы нәтиижелерге ерисиўгс бодмайды. Лдам бахыты мийнетинде,
тынымсыз излениўинде.
Ол жумыс арасында жүрип М. Шолоховтыц «Лшылган тыц» романын, М. Твеннин, «Том Сойердин басынан кеширгенлери» китабын қарақалпақ тилине аўдарып, китап ышқыпазларына инам етти. Бул оныц аўдармашылық уқыбынын да бар скенлигин көрсетти.
Бул ҳаққында Есемураттыц өзн былай дейди:
— М. Шолоховтық бул китабындағы ўақыяларға
усас жағдайлар бизиц Қарақалпақстанда да болған.
Бурынлары оны жасы үлкенлерден көп еситетуғын едик.
Китапты оқып отырып, оны қарақалпақ оқыўшыларына
өз ана тилинде жеткергим келди. Екиншиден, Марк
Твеннин китабындағы тентек, бирақ ақыллы балалар
бизде де көп ғой. Соны қызығып оқып, қалай қарақалwww.ziyouz.com kutubxonasi

пақ тилине аўдарганымды билмей де қалдым. Ҳэзир
қарақалпақ әдебиятында бул тақылеттеги роман, повестьлер көбейди ғон. Мәселен, Төлепберген Қайыпбергеновтын «Секретарь» повестн менен «Соцгы ҳүжим*
романын атап өтсек те жсткиликли.
Ссемурат көплегсн тюркологиялық симпозиумларға,
конфсренцняларға илимий докладлары менен қатнасты.
Өзбскстан, Қарақалпақстан қом пүткнлсоюзлық муғаллимлер съездлерине делегат болды. Ол 1984-жылдан
баслап Өзбекстац ССР илимлер акадсмиясы Пушкин
атындағы тил ҳәм әдебият ииститутыныц қасындағы
докторлық диссертацирларды жақлаў бойынша арнаўлы илимий Советтин ағзасы. Қарақалпақстан АССР
халыққа билим бериў Министрлигинин илимий методикалық советиниц гуманитар нлнмлери бойынша секцияоыиыц баслығы, Өзбекстан Илимлср академиясыныц
Қарақалпақстан филиалм М. Дәўқараев атыпдағы тарийх, тил х.әм әдебият институтынын қарақалнақ тнли
бнлнми бойынша илимий кенестнн ағзасы, Нөкис мәмлекетлик университетинип тюркология бойынша проблемалық совечинин баслыгы ўазыйпаларын инабатлы
атқарып кслмекте.
Есемураттын узақ жыллар даўамында узиликсиз ислеген бул мийнетлерин партия менен ҳукиметимиз жоқары баҳалады. Опк 1970-жылы «В. И. Ленинниц ЮО
жыллығын белгилеўдеги мәртлик мийнсти ушын» медали менен наградлады, 1972-жылы оған «Өзбекстан
ССР халық билимлендириў отличниги» значоги, ал
1980-жылы «Қарақалпақстан АССР ына мнйнети сицген илим ғайраткери» дегек ҳүрметли атақ берилди. Бирнншн рет Қарақалпақстан АССР Жоқаргы Совети
прсзндиумынын Ҳүрмст грамоталары мепен наградлады. Есемурат 1972-жылы КПСС ағзалығына өтти, ал
1978-жылдан профессор лаўазымыида ислеп келмскте.
Есемурат гейдс өткен өм.ир белеслеркне, кейинге көз
таслап етксн ҳадал мийнетинин, тынымсьгз ис-ҳәрске-

м
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тинин. нәтийжеснз қалмағанлыгын, ол жазған програм*
малар, сабақлы[\лар, методикалық қолланбалар қарақалпақ мектсплеринде кен қолланылып, илнмий мийпетлеринин универсигет муғаллимлери менен студентлердин қолында күндсликли ис процессинде, илимий жумысларында оларга жақыииан жәрдем берип атырғанлыгын көргенинде, шыи жүрсктен қуўанады. Ол халқы ушын еткен мийнетлериниц босқа кетпегенлиги ушын
да өзин бахытлы сезеди. Кешеги аўыл муғаллимннен
бүгинги күни филология илимлсрнниц докторы, профессор дәрежесинс шекем өсип жетисиўине жол ашып,
жағдай дөрсткен партиямыз бенен ҳукнмстимизге шексиз миннетдаршылыгын бнлдиреди.
Есемурат жоқары ҳәм орта арнаўлы оқыў орынларыныц студентлери менен, мектеп оқыўшылары менен
ушырасыўларға жийи-жийн барады ҳәм онда қарақалпақ тили илими, мстодикасы алдында турған проблемаларды түсиниклн тил меиен баянлап, оларды алдагы
ўақытлары шешиўдиц
зәрүр екенлигин, ол
ушын
илимий кадрлардын көплеп ксрск
болатуғынлығын
сонлықтан жасларға көп
оцыў,
излениў
кереклигин, «ҳасыл тастан,
ақыл
жастан*
дегендей
кслешек үлкен
алымлардыц жаслар арасынан шығатуғынлығы мудамы сскертип отырады.
Бирде ол Шымбайда туўылған аўылында болып,
баяғы сүйиклн Жумабан муғаллиминеи турмысқа жоллама алып, ү^стазлық жолына түскен, өзи дәслсп муғаллим болған мектепке келип оқыўшылар менен ушырасыў өткергенде, өзинин балалық дәўирин сске алып
былай деген едн:
— Бизлер балалықты бнлмеймиз, өйткени өмиримиздик бул дәўирн нсмец басқыншыларына қарсы урыстын, аўыр жылларына туўра келип қалган еди. Мен усы
аўырлықты улкенлердей болып тылда көтердим.
Ҳәттеки 1943-жылы класслас балалар менен районлық әскерий комиссариатқа бизлерди фронтқа жибе43
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рнў туўралы өтиниш пенси барғанымыз бар. Ол жерде
бнзлердн жубатып, қайтарып жиберди.
Сол жыллары аўылда онлы ер адам болмағанлықтан, мен колхоздыц табель алыўшысы болып ислей басладым. Ҳәм оқыйман ҳәм қолына бел-кетпен алып, пахта атызында ислеймен, табель аламан.
Қандай қыйын жыллар! Лшлық. Лўырыўшылық,
оныц үстине жаўынгерлерден
жат келеди. Урыстағы
жағдайы туўралы жазады. Мен оны атыз басында аналарға, қызларга оқып бсремен. Олардыц ншиндс «өлди»
деген хабардағы хатлар да болады. Ҳәмме қайғы псрдесин жамылады. Фронтқа ғәллс керек. Гилек ҳаяллардан
қуралған көк егис бригадасыныц аўылдан алысырақ
жерде жүўсри егисти түнде өткергени бар. Мен де солар менен биргсмен. Тац ата егисти тамамлап қайттық.
Мен барлық қос өгизлерди мойын турықларын алмай,
аўылга айдап қайтып киятырман. Уйқым келнп, аягымды аннан-саннап бир басаман. Еле есимде: сәскеде бир
ешекли ғарры оятты. Көзимдц ашсам, қос өгизлср жоқ.
Мен сонша шаршағанлықтап жол журип киятырып, арба жолға қулаған екенмен. Орнымнан турып, қос өгизлерди излсп таўып, аўылға апардым...
Урыс жонис пснен тамам болды. Мен жастан ойлаған әрманымды орынлаў жолында Шымбайдагы педагогикалық училищеге оқыўға кирдим. Бул 1945-жылы
еди. Оны айрықша бақалар менен тамамладым да усы
сизлер оқып атырған мектепке келип, баслаўыш класс
оқыўшыларына сабақ бердим. Бунда 4 жыл ислеп, 1952жылы Нөкис, педагогикалық институтына оқыўға түсип,
оны питкерип өзинде муғаллим болып қалдым. Улыўма, өзлерициз көрип турғаныцыздай устазлық кәсиптен
бир минутта қол үзген емеспен. Әлбетте, илим мәселелери менсн де шуғылландым. Каидидатлық, докторлық
диссертациялар жақладым...
Мснип сизлерге айтайын дегеним: адам нзленсе, алдына мақсет қойып талапланса, ол ҳәр ўақыт әрманыАА
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на жётеди. Әлбетте, ҳеш ўаҳытта адамнын тилек-әрманы ансатлық пенен орынлана бермейдн. Ҳәмме ҳыныншылығына көнген адам ғана өз маҳсетине ериседи. Сиз.лердин өмириниз, балалыҳ дәўириниз күтә бахытлы
заманда өтип атыр. Бул бахыт, тынышльгқ дәўир, өткендеги Жумабайдан ағаларымыздык, аталарыныздын ҳаҳарманлық ислеринин арқасында жүзеге кслди.
Мудамы усыны умытпанлар!
Қараҳалпақ тилинин мәмлекетлик тил деген бипликти алыўы Есемураттын илимий ислерди бурынғыданда жеделлирек ислеўипе,
дөретиўшилик талантыньщ
тағы да кен ашылыўына мүмкиншилик берди. Оны жаца творчестволық илимий изсрглсў жумысларын алып
барыўға илҳамландырып жиберди. Оныц алдында «ислеймен, ислсўгс тийиспсн» деген проблемалар күтә көн
ҳәм олар Есемураттан өз шешимин күтип тур. Оныц
ҳәзир әйнс күшке толып, талантынык ҳәр тәрсплсме
ашылган ўақты. Бсргенинсн
берсри көп илимпазға
творчсстволық табыслар тилеп, «халық ийгилигине,
Уатан мәпине сай илимий мийнетлер дөретс бер, илим
аспанында қаққан қанатыц талмасын, жоқарылап шарықлай бср, тынымсыз мийнетин, қүдиретли талантын,
таўсылмас күш жигерин, булақ суўындай таза мөлдир
ар-намысык, өзнне яр болсын, Есемурат Бердимуратович!» деймиз.
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1.
ПРОФЕССОР ЕСЕМУРАТ БЕРДИМУРАТОВТЫҚ ИЛИМИЙ-МЕТОДИКАЛЫҚ ҲӘМ ИЛИМИЙ
МИЙНЕТЛЕРИ
(монографиялар, программалар, сабақлықлар, оқыў
методнкалық қолланбалар, авторефератлар)
Ҳәэирги заман қарақалпақ тили. Лексика. Нөкис,
1964, 10,5 баспа табақ.
Очерки лексикологии современного каракалпакского
литературного языка (филология илимлеринин кандидаты дсген илимий дорсже алыў ушын жазылган авторефсрат) Ташкент, 1964 Ҳәзирги заман қарақалпақ
тилинин лексикологиясы. Нөкнс, 1968, 18 баспа табақ.
Әдсбий тилдиқ функциональлық стильлеринин раўажланыўы менен қарақалпақ лексикасыныц раўажланыўы. Нөкис, 1973, 20,5 баспа табақ.
Развитие каракалнакской лексики в связи с развитием функциоиальных стилей литературного языка (филология илимлериниц докторы деген нлимий дәреже
алыў ушын жазылған авторефсрат). Ташкенг, 1973.
Қарақалпақ тили.
Пединституттыц рус тили ҳэм
әдебияты факультстинде сырттан оқыўшы студентлер
ушын контроль жумыслары. Нөкис, 1960, 4 баспа табақ
Қарақалпақ тили. Рус мектеплернниқ V — VI класслары ушын (К. Бердимуратов, Б. Қутлымуратов пенен
бирге). Нөкис 1960, 15 бзсла табақ.
Русско-каракалпакский с.товарь (буквы н, й) издательство иностранных словарей, Москва, 1961.
Рус мектеплеринин Ш — XI класслары ушын «Қарақалпақ тили» программасы (Қ. Бсрдимуратов пеиен
бирге). Нөкис, 1961-1969,4 баспа табақ.
46
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Қарақалпақ тили. Қарақа.шақ мсктеи ,,

1 \7 д о с а а

1а и а < \ .

Қарацалпақ тили. Рус мектеплерииин 5—6 классла

ушын (С. Файзуллаев пенен бирге). Нөкис, 1970, 13
баспа табақ.
Қарақалпақ тили. Қарақалпақ мектеплеринин, IV
класы ушын. Ж ана программа тийкарында (К. Бердимуратов пенен бирге). Нөкис, 1970— 1988, 10 баспа табақ.
Оқыў китабы. Қарақалпақ мсктеплеринин III классы
ушын (X. Галикеев ҳәм тағы басқалар менен бирге).
Нөкис, 1969, 14 баспа табақ.
Қарақалпақ тили ҳәм әдебияты бойынша факультативлик сабақлардық программасы (Б. Қутлымуратов ҳәм тағы басқалар мснен бирге) Нөкис, 1970, 2 баспа табақ.
Класстан тыс оқыў китабы. Баслаўыш класс оқыўшылары ушын (Б. Қутлымуратов ҳәм тағы басқалпр
менен бирге). Нөкис, 1974, 15 баспа табақ.
Қарақалпақ тили.
Рус мектеплериииқ V классы
ушын (Б. Қутлымуратов пенен бирге). Нөкис, 1975, 9
баспа табақ.
IV
класста қарақалпаҳ тили. Муғаллимлер ушын
(К. Бердимуратов пенсн бирге). Нөкис, 1975,4 баспа
табақ.
Қарақалпақ тили.
Рус мектеплсринин X классьг
ушын (Е. Еримбетов пенен бирге).
Нөкис, 1976, 11)
баспа табақ,
Орфографиялық сөзлнк. Баслаўыш класс оқыўшылары ушын (Б. Қутлымуратов ҳәм тагы басқалар менен бирге). Нөкис 1979, 12 баспа табақ.
Ҳәзирги қарақалпақ тнли, I бөлим, фонетика ҳәм лск47
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снколоғин. Университеттин филология факультстинин
студентлери ушын (А. Даўлетов пенен бирге). Нөкис,
1982, 22 баспа табақ.
Қарақалпақ тили. IV — IX қарақалпақ класслары
ушын. Программа (коллектив). Нөкис, 1978, 4 баспа
табақ.
Қарақалпақ тили. Қешки мектеплер ушын (Б. Қутлымуратов гтенен бирге). Нөкис, 1975, 14 баспа табақ.
Қаракалпакский язык.
Пособие для учителей (А.
Умаров, П. Бекимбетов пенен биргс). Нөкис, 1983, 8
баспа табақ.
Тил билимине кириспе. Университеттин филология
факультетинин студентлери ушын (А. Даўлстов пенсн
бирге). Нөкис, 1988, 16 баспа табақ.
Орта
мектеплерде қарақалпақ тилин оқытыў методикасы. Университеттин филология факультетинин
сгудентлери ушын (Қ. Пирниязов пенен бирге). Нөкис,
1988, 18 баспа табақ.
Қарақалпақ тилинин тсрминологиясы, Нөкис, 1989,
Б баспа табақ.
Қарақалпақ тили. Қарақалпақ мектеплериниц VI
классы ушын (Б. Қутлымуратов, М. Дәўлетов пенен
бирге). Нөкис, 1980, 10 баспа табақ.
Оқыў китабы, Қарақалпақ мектеплеринин IV классьг
ушын (Қ. Алланазаров қәм Ж. Пирниязов пснен бирге).
Нөкис 1990, 18,5 баспа табақ.
Қарақалпақ тили. Қарақалпақ
мсктсилсринин IV
классы ушын (Қ. Алланазаров пенен бирге). Нөкис.
1990, 14 баспа табақ.
IV класста
«Оқьгў китабы» сабақлыгы бойынша
методикалық көрсстпелер, Нөкис, 1990, 5 баспа табақ.
Ҳәзирги қарақалпақ тили, шынығыўлар жыйнағы.
филология факультетинин студентлери ушын. Нвкис,
1990 18 баспа табақ.
Орфографиялық сөзлик, толықтьгрылып екинши басылыўы. Баслаўыш класс оқыўшьглары ушын (Б. Қут48
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лымуратов ҳәм Е. Каримуллаев пенен бирге). Нөкис,
1990, 13 баспа табақ.
Толық емес орта ҳәм улыўма билим беретуғын мектеп программалары, қараҳалпаҳ тили, IV — XI рус
класслары ушын (Б. Қутлымуратов ҳәм Ж. Пирниязов
пенен бирге). Нөкис 1989, 2,75 баспа табақ.
Толық емес орта ҳәм улыўма орта билим беретуғын
мектеп программалары, ҳараҳалпақ тили (V — IX класлар) ушын (Б. Қутлымуратов пекен бирге). Нөкнс,
1988, 3 баспа табақ.
Қараҳалпақ тилин
оқытыў методикасы курсыныц
прХ>граммасы, ф^лологкя факультетинин қарақалпақ
тили ҳәм эдебияты
бвлиминин студентаери ушын
(К. Пирниязов пенен биргс). Нөкис, 1988, 2 баспа табақ.
Қарақалпақ тили, 5-рус класслары ушын сабақлық
(Б. Қутлымуратов пснен биргс). Нөкис, 1988, 8,68 баспа
табақ.
Ҳәзирги қарақалпақ тили, синтаксие, унивсрситетинин филология факультетлери ушын сабақлық (коллектив). Нвкис, 1986, 19,35 баспа табақ.
Қарақалпақ тилиниц программасы. рус мсктеплерпнин Ш — VIII класслары уигын (Қ. Бердимуратов пснсн биргс). Нөкис, 1962, 3 баспа табақ.
Қарақалпақ тилиниц программасы, рус мектсплсринин I X — X класслары ушын (Қ. Бердимуратов пенен
бирге). Нөкис, 1962, 2 баспа табақ.
Қарақалпақ тилинин программасы, орта мектеплер
ушын Қоллектив. Нөкис, 1978,6 баспа табақ.
Қарақалпақ тили, рус мектеплсринин V класы ушын,
Нөкис, 1990, 6,5 баспа табақ.
Русша-қарақалпақша ҳәм қарақалпақша-русша сөйлесиў китабы Бекбергенов пенен биргс, Нөкис, 1990, 10
баспа табақ.
О терминологии каракалпакского языка. Сб. «Тюркская лексикология и лексикография». МоскНа, 1971 г.
49

4 -1 0
www.ziyouz.com kutubxonasi

Жийен жыраў шығармаларынын тили ҳаққында.
«Әмиўдәрья» ж. 1958 Лл«4.
Тилден пал тамсын десен. «Әмиўдәрья* 1967, № 3.
Көркем әдсбият
стилинин тийкарғы өзгешеликлери.
«Әмиўдәрья» ж. 1973 № 5.
Қарақалпақ әдебий тилинин раўажланыўы. «Совет
мактаби» 1974, Лла9.
Ана тили сабағында орфографиялық нормаларды
сақлаў мәселесине. «Илимий методикалық топлам».
Нөкис, 1971 ж.
Оқыўшыларда лексикалық сннонимлерди дурыс пайдаланыў көнликпесин
арттырыў ҳаққында. «Илимий
методикалық топлам» Нөкис, 1971. ж.
Қарақалпақ әдебияты ҳәм жасларға атеистлик тәрбия бериў (М. Қайырбаев пепеи бирге). «Йлимий методикалық топлам» Нөкис, 1971.
Совет дәўиринде қарақалпақ тилиниц жәмийетлнк
функциясынын кецейиўи ҳәм функциональлық стильлеринин раўажланыўы. «Илимий методикалық топлам».
Нөкис, 1976 ж.
Халық турмысынын раўажланыўы — нлимий әдебий
тилдиц пайда болыў ҳәм раўажланыў тийкары.
«Илимий-методикалық топлам». Нөкис, 1976 ж.
Размышления о каракалпакском языке.
«Советская Каракалпакия» газ., I 135 /14655/, 13
нюля 1988 г.
Тсрминлердн тәртнплестириў мәсслсси ҳаққыкда.
«Совет Қарақалпакстаны» газ., Лз117 (15036), 18 июнь
1988 ж.
Тил нормаларына жстерли кеўил бөлейик. «Совет
Қарақалпақстаны» газ., №48 (9381), 11 март 1966 ж.
Қуўатлаўға турарлық. «Совет Қарақалпақстаны»
газ, 1 сентябрь 1962 ж.
Қарақалпақ тилинин
орфографиясын тағы да
жетилистириў ҳаққында (А. Бекбергенов пенен бирге).
50
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«Совст Қарақалпақстаны» газ., Кг132 /15051/, 7 июль,
1988 ж.
Орфографиялық сөзликтен дурыс пайдаланайық.
<Совет Қарақалпақсганы» газ., 26 марг, 1966 ж.
Көркем әдебият стилиниц тийкарғы өзгешеликлерн,
«Әмиўдәрья» 1973 ж Х«5.
К вопросу развнтия лексики стиля художественной
литературы в каракалпакском языке, сб. «Некоторые
вопросы языкознания» Нукус, 1979.
К вопросу о развитии лсксикн официально— документального стиля, Сб. «Вонросы каракалпакского языкознания». Нукус, 1983 ж.
К вопросу подбора лексических материалов для диалектологического
словаря каракалпакского языка.
«Қарақалпақ тил билиминиц айырым мәселелери». Нөкис 1987 ж.
Об изученни именн сушествительного в IV классе.
Сборник научно-методических статьей». Ташкент, 1972 ж.
0 6 изучении прилагатсльного по новой программе.
«Сборник-мстодических статей». Ташкеит, 1972 ж.
О развитии функциональных стилей каракалпакского
литературного языка.
«Сборник научно — методичсски.х статей» Ташкент, 1972 г.
Рус ҳәм сырт сл әдебияты, қарақалпақ искусствосы
бойынша мақалалар («Совет Қарақалпақстаны», «Советская Каракалпакия») хәм «Жас Ленинши» газеталарында 1958 — 60-жыллар аралыгында жәрияланды.
II. ЕСЕМУРАТ БЕРДИМУРАТОВТЬЩ
РЕДАКТОРЛЫҚ ХЫЗМЕТИ
Қ у н н а з а р о в Е. Сопоставительный анализ сочетаемости переходных глаголов немецкого и каракалпакского языков. Нукус, 1980, 5,77 баспа табақ.
Некотороыс вопросы филологии, сб. научных трудов, Нукус, 1981, 8 баспа табақ.
51
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Қарақалпақ тилинде оқыйтуғын мектеплердин муғаллимлери ушын илимий — методикалық топлам, 5шыгыСы, Нөкис — Ташкент 1976,6 баспа табақ.
«Ҳәзирги қарақалпақ тили> курсынын программасы
Униворситеттиц қарақалиақ тили ҳәм әдебияты қәнкгелигн ушын). Нөкис, 1979, 1,75 баспа табақ.
Қ у н н а з а р о в Е. Лннгвистическос ионятие валентности и роль его освоения в проиессе преподавания нсмецкого языка в каракалпакской аудитории, Нукус,
1979, 6,5 баспа табақ.
Некоторыс вопросы языкознания, Нукус, 1979 11,4
басна табақ.
Вопросы каракалпакского языкознания (вместс с
Насыровым Д. С. и. др), Нукус, 1983 13,32 баспа табақ.
Қарақалпақ тилинде оқыйтуғын мектеплсрдин муғаллимлери ушын илимий-мстодикалық топлам (Б. Қутлымуратов пенен бирге). Нөкис, 1976, 6 баспа табақ.
«Тил билимине кириспс» курсынын программасы»,
Университеттиц қарақалпақ тили ҳәмәдебияты қәнигслиги ушын, Нөкие, 1979, 1,5 баспа табақ.
Қ. М. К о щ а н о п . Взаимодействие русского и каракалнакского языков в области номинативной лсксики,
Нукус, 1989, 7,77 басиа табақ.
А. У м а р о в . Словарь антонимов и омонимов русского языка. Нукус, 1975, II, 44, баспа табақ.
Л. У м а р о в . Структура и средства частей сложных
предложений в русском и каракалпакском языках.
Ташкент, «ФАИ» 1985 г.
Л. У м а р о в . Сложносочинснные предложения в
русском и каракалнакском языках. Пукус, 1988,
Л. Д ж а к с ы б а е в .
Проблсмы
взаимодействия
русского языка с каракалпакскнм национальпим лнтературным языком, Нукус, 1980, 5,07 баспа табақ.
Қарақалпақ тилинде оқыйтуғын мектсплердин му52
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галлнмлери ушын методикалық жыйнақ. Нөкис, Ташкент, 1971,9 баспа табақ.
Ҳәзирги қарақалпақ тили, морфология, университеттин филология факультстлери ушын сабаҳлық (Насыров Д . С. ҳәм басқалар менен). Нөкис 1979, 16,5 баспа тзбац.
Ҳәзирги ҳараҳалпаҳ тили, синтаксис, университеттии филология факультетлери ушын сабаклық (Д. С.
Насыров ҳәм басқалар менен) Нөкис, 1986, 19,35 баспа табақ.
Қарақалпақ тилинин түсиндирме сөзлери, I — V томлар. Некис, 1982 — 90 ж.
Қ у н н а з а р о в Е. Структурно-семантический анализ валентности глагола. Нукус, 1990, 7 баспа табақ.

Ш КӨРКЕМ АУДАРМАЛАР.
1. М. Т в е н , Том Сойердин басынан кеширгенлери,
Нөкис 1959, 19 баспа табақ.
2. М. Ш о л о х о в . Ашылған тын, II китап, Нөкис,
1961, 28, баспа табақ.
3. Ҳинд ертеклери (газета бетлеринде) 1958— 1962
жылларьг аралығындағы санларда.

IV. ЕСЕМУРАТ БЕРДИМУРАТОВТЫН ИЛИМИИ
БАСШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ЖАҚЛАНҒАН КАНДИДАТЛЫК ДИССЕРТАЦИЯЛАР.
А л л а н а з а р о в Қ, Литературоведческие термины
в каракалпакском языке. Авторефарат кандндатской
диссертации, Ташкент, 1983, 25 бет.
А л л а н и я з о в а Ш. Термины прикладного искусства в каракалпакском языке. Афтореферат кандидатской
диссертации, Ташкеит, 1985, 24 бет.
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V. ЕСЕМУРАТ БЕРДИМУРАТОВТЫҚ
ДИССЕРТАЦЦИЯЛАРҒА ОППОНЕНТЛИК
ХЫЗМЕТИ
ДОКТОРЛЫҚ ДИССЕРТАЦИЯЛАР
К у ч к а р о в И. Семантика глаголов речи в Узбекском языке. Ташкент, 1978 г.
Д о с п а н о л 5 У. Диалектная лексика каракалпакского языка в лингвогеографическом аспекте. Ташкент,
1980 г.
А б д у л л а е в а Л. Стиместическая дифференциация лексики узбекской художествснной литературы.
Ташкент, 1980 г.
Д а в л е т о в М. Структурныс типы простого осложненного предложения в современном каракалпакском
языке. Ташкент, 1989 г.
У р а з о в М. Семантика казахского глагола
(Опыт сементической классификации).
Автореф, дисстации док. фил. наук. Алма-Ата, 1983 г.
М а м а т о в Н. Собственносложные слова в узбекском языке. Ташкент, 1990 г.

VI к а н д и А т л ы қ д и с с е р т а ц и я л а р
Б е к б е р г е н о в Л . Имена числительные в каракалпакском языке. Ашхабад, 1971 г.
О р а з о в а О. Туркмснская лексика в произведениях
русских писателсй Туркменстана. Ашхабад, 1982 г.

VII ЕСЕМУРАТ БЕРДИМУРАТОВТЫЦ
ТВОРЧЕСТВОСЫ ҲАҚҚЫНДА.
Доспанов
У. Б е к б е р г е н о в А. Стиль—это
человек. Рецензия. «Советская каракалпакия» газ., 21
июнь 1973, Омаров А.
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Қ а й ы р б а с в Ж. Д о с п а н о в У. Қарақалпақ лексикасы ҳаедында. Рецензия, «Совет Қарақалпақстаны»,
газ., 17 июль, 1973 ж.
Қ у н н а з а р о в Е. «Развитис каракалпакской лексикн в связн с развнтнем функцнональных стилей литературного языка.» «Совстская тюркология» Ж . 1974,

№2.
Д а у л е т о в Л. Илимниқ жаўынгер солдаты «Нөкис
университети» газетасы. Х»40 723, 25 декабрь, 1981-жыл.
Д о с п а н о в О. Ж аца илим докторы «Совет Қарақалпақстаны» газ. 12 декабрь, 1973-жыл.
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Жумырбай Қайьфбаев, Қарезим Амиралиев,
И НАСТАВНИК, и УЧЕНЫЙ.
На каракалпакском языке.
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ИБ N° 96
Териўге берилген ўақты. 11.11.1991-ж. Басыўға рухсат
етилген ўақты. 25.11.91. ж. Қағаз формзты 70х108'/зг
Типографиялық қагаз №1 Әдебий гарнитура, кегль 10
Жоқары басна усылыида басылды. Колемн 1,75 баспа
табақ, 2,45 шәртли баспа табақ- 2,47 есап баспа табақ,
Тпражы 3000. Заказы 10. Бақасы 80 т.
«Билим» баспасы, Нөкис қаласы, Қалинии көшеси, 62.
ҚҚСР баспа сөз бойынша Мамлекетлнк комитетипиц
«Правда» газетасынын 50 жыллығы атындагы Нөкнс
полиграфкомбинаты. Нөкис қаласы, Қ. Маркс көшеси, 9.
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