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Каракалпак әдебпи шлнмил панда болыўы \әм кблнплеснў
баскышлары тартыслы мәселслердин бнри. XV111*ХIX әсирлердеги жазба естеликлердик тплим айырым илимпазлар ески өзбек тилинде жазылган деп тастыйқлайды, екцшии топардағы
илнмпазлар. қаракалпак тнлиинн айырым свзлери араласкан
китабый тнл сыпатында баҳалайды, үшинши тонардағы нлимпазлар өзииин нормалары жағынан ескн язбек тцлине жакын
үстем класс ҳәм дии нмелернпнн тили кусаған бнр-бирнне карама-карсы пикирлерди бнлдиреди'. Бул мәселени дурыс түсйниў ушыи ен дәслеп «миллий тнл», «әдсбиД тил ҳэм онын екл
формасы> дегеи туснниклерди апыклап алыўымызға туўра
келеди.
Әдебий тнл — улыўма халыклык тклдин квркем свз шеберлерн тарепинеп кайта нсленғек ҳәм дөреткўшилик бағдарында байытылған түрн. Сонлыктан да эдсбин тнллн улыўма халыклық
тилдид, сол тилде сөйлсўши халыктын сөз мәдениятынын жетнлискеп жокаргы тури сыпатында баҳалаў зәрүр. Оны халык тилине карсы койын баҳалаўға болмайлы. Әдебий тн.пдин нормалары ҳәм баинлаў усыллары сол тилдс сөнлеўшп халык тарепииен дөретилиў менен бмргс жомийст акзалары тэрепинен үлкен мэденнй ғәзийие сыпатында квздия карашығындай коргалады. Ал көркем сяз шебсрлери усы двретиўшнлик процсссти
баскарып ҳэм раўажландырып барады. Тнлди халық дөретеди,
ал тилдин эдебий тил имаса халык тилн деп бөлиниўииен «шийки» ҳәм көркем сөз шеберлерн тэрепниен исленген тнл дегенди
түсииемиз, — ден жазды көрнекли талант кйелери. Көркем сөз
шеберн өз двретпелерннде халыктын сөнлеў тнлинеп калай пайдалакыў ҳәм оны калай етпп канта нслеў мүмкипшиликлерин
көрсетеди. Солай етип, эдебнй тнл—халык тилинин раўажланыўынын жокарғы түри. Көпшилик жағдайларда эдебий тил термини аркалы «миллнй тнл». «жазба тнл» деген түсиннклерде түонниледн. Мнллин тнл халыктын миллет болып қәлиплесиў дәўириие сәйкес келип, мнллнй тилге тән болған белгилер әдебнй1
1.
Хамидов X. Каракалпакский ячык X IX — начала ҲҲ вв. по даиньш писамекных памягников. Т. 1986, С. 20.
3
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тилднц де иегизии курлйды. Гмер де мпллий ти.I жамннеттин
барлык агзалары ушын уды\'ма бнрден ҳом туснпнклп бплыл
келсе, оида мнллет тилшшц ец ж оқарш тури болгли .мебнн тнл
ОЗП11ПН 1111|||не омыи барлик банлыгын камтымлы \.>м хомме
ушып ортақ бо.иЛ| табылады1. ЛГнллпн модсииягтын р\хып баплықлары одебнГ| тнлде соулеленедн, себеби, одебнн тнл ми.тлпп
мәденняттын бир кнриписн болып табылады. Д\нл.тш"| тнл мнллсттпн қолнплоаКт! менеп пайда болады. Ал адсбнп тнл болатугып болеа, хшллнн тилдем анырым ө.тгсшелнк.тсрине пнс. Мнллнп тил болыС-ы ушын миллеттнн қо.шплесн.йм, мнллнЛ жазыўына ийе болыўы керек. Карака.тпак мп.тлнн тп.тл X X оспрдиц бнрнншп ярымында папда болганы мә.тнм. «Л\пллт"( тнд» ҳом
«адебнп тил» туспппклерп бпр-бирп менеп тыгыз байлаиыс.ты.
Бир-бирииси айырмашылыгы оллрд].1ц папда болыў дсрегипде
ечсе, ал тплд1Ш раўаж.таныўыиыц ҳур кыйлы баскыш.тарында
турыўы болын табылады.
Тарийхтап белгнлп, еле миллст болын қолнпдеспегеп халықларда да одебнн тнл коллапыўда болып, бул тилде блп аўызеки одебият \лгнлери меиеи коркем шыгармаллр жазылган. Де.чек, одебпн тнл болыўы ушыи ми.тлет, мп.тлцй •гнлднц болыўы
зорүрли шорт е.мес. 1>нракта ми.тлпй тил нзнннн кол.тапыў өрнси бойыпша улыўма кец тусннпктн өзпннд шшшс камтындык
Одсбнй тплднн функцнональлық стн.т.терн колнп.тсссдн ҳом баныйды, мпллий тплде баспасөз — газета, журнал, кптап басып
шығарыў, телсвнденпе ҳом радно, мәмлекстлпк баскарыў ҳом
ис жургпзиў а.тып барылады. Вул белгилер мнллнн тилднн огада бап мүмкнишиликлернпиц кортшсн.
Дсмск, «адсбнп тил» ҳәм «мпллнй тнл» дегси туспниклерднц
бнр-бпрпнен бпр кпшпа айырмашылыкка пйс сконлпгип көриўимпзге болады. Бпска халыклардыц да тарнпхшпа назср тасласак, одебий ҳом миллпп тнлднц колшыесиўппде усы көрпнислердн кнриўте болады. Мосслеп, рус әдсбнн тпли X оснрлергс
шекем-ак пайда бо.тып «Ипатьсв жылнама.тары», «Пгорь нолкы ҳакқында жыр» шыгармалары бул әдебпй тнлде жазылды,
а.т руе миллнй ти.тп болатугын болса Х\'1 оскрле кэлнплесги1.
Бурынгы С С С Р аймагында жасчған марнй, а.ттап ҳом тағы1
3
2
1. Вниоградоп В. В. РусскиП язык.

Л\ — Л .. 1917.

С. 20.

2. Бер.тичуратов Н. Ранштке каракалиакскон лсксики н сьнлп с рлзвитисм
ф\ нкииоиа.ты1ЫХ сти.1Сй лктературного нзыка. А Д Д . ’Г. 1973.
3. Ефнмой А. И. Исторкя. русскою литературного языка. М. 1955. С.
105-122.
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баска да Сибирь халықларында X X әсирдин бнринши ярымында
әдебнй тнлинин панда болыўы миллет тилншт панда болыуы
ҳәм кәлиплеснўн доўирнне сәйкес келелн1. Ҳом .тдебий тнлн, хам
М1МЛНЙ тнлм бмрликте пайда бола баслалы.
Қаракалпак одсбий ҳәм миллпн тнлнник раўажланыўы өзнне
тон өзгешелнклсрнпе ийе. Қаракалнак әдебий тилинин папда болыў ҳэм кллиплеснўи каракалпак халкыпын мәденин дәрежесиннн раўажланыўы .менен тығыз байланыслы. Қаракалпак халкынын жазба эдебняты ҳэм жазба әдебий тили сонғы дәуирлерде
пайда болгаи бплса да одебий тнлднн аўызекн түрп взиник бай
тарнйхыпа нйе. Халық тәрегшнен әдебип тилднн аўызекп турпнде даретнлген фольклорлык шығармалар халык арасыпаи шык*
қап шебср аткарыушылар — жыраў, баксы, кыссахаплардын
аткарыўыпда әу.тадтаи-әўладка жетилпсип, кнркемлик д.трежеси артыи ҳәм тнлп ысылып барды.
Қаракалнак әдебий -гили өзипин негиаги дереклерин кыншак
кәўимлсрн бирлеспесннде Алтып Орда, Ыоғайлы Ордасы дәўи'
ринде ияида болган Асан кайғы, Соппаслы сыныра жыраў, Доспамбет, Шалкиниз жыраўдын толғаў термелерн, Жийреншенин
шешенлик сезлери менен бан аўызекн лдебцят үлгилеринен алады. Солай етнп, каракалпак жалба одебняты пайда болмастан
бурын*ак, халыктық сөплеў тплп аўызекн әдебнй доретиелерде
ыкшамлаиып, кнркемлеп баянлаўдыц усыллары мснен сөз қоллапыўдын влшемлерн қолнплесе баслағанын, халықтық аўызекн сөйлеў тнлп канта нслеиип белгнли бнр норча жаратыла
баслагамын коремнз. Әдебий тнлднц аўызеки формасында пайда болгаи фольклор.тық дөретпелер менен каракалнак жыраўларынын толгаў-термелери тилннде халык тилиниц лекснкафразео.тогнялық байлыклары, тилдсгн свзлерлен колланыў өлшемлери қәлпплесе бас.тағанын ҳәм туракласқан синтакснслик
конструкиияларды көриўге болады. Бул одебнй тнлдиц нормаласыўынын дәслснки кернпнслерн болды. Әдсбий тилдин аўызекн форчасыида одебпн шығармалар дөретиў достүрн карака.тпак халкында X IX оснрге шекем даўам стти.
X IX әсирде Орта Азияда жасаўшы барлык түркнй халыклары ушын ортак болган эдебип тнл — Орта Азнялық түркнй әдебнй тнлп — чагатай тилп де колланылды1. Орта Азняда жерги1. Санжеев Г. Д . Обра:юпанис и ратвитии наииональных
статей: «Вопросы языкознания». М. 1950. С. 120,
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языков. Сб.
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ликлн тнллер ушьш баснасөз, мектсп ҳам модреселсрде оқыў,
окытыў, жазыу нслерн усы туркнн тилде алып барылды1
2.
Ш ыгис к.тасснклерн Ллншер Наўаны, Физулий. Мактымқулы
шыгармалары .монеп Хожа Лхмед Яссаўин, Суланман Бакырғанпп ҳикмст.терп ҳәм көп саплы халык дастаплары усы туркнп
тплде жазы.тып, мешпт ҳәм медрсселерде сабаклык сыпатыпда
оқытылган. Кыссахаплар торепинеи той мерекелсрде аткарылып халык арасыпда ксцпеп тарка.тды. 50-жыллары айырым
плимпазлар X X әсирднк отызыишы жылларына шекем карақалпак жазыуы, әдебий тнли, жазба одебпягы болгам жоқ дсп тастыйыклады ҳом бул пнкнр карақалпак халкыпыц мәдений турмысыпда узак ўақыт устсмлнк етти. Фплологня илимлсриннц
докторы Н. Дәўкарасв сол жыллары-ак «бичиц ҳазиргн әдсбпятымыз беиен одебнп тплпмиз жок жердси, бнр.теп пайда болмай, кандай да бнр тнйкардап өсин кәлиплестн. X IX асирдпц
басларыпда көн саилы достанлар каракалпак тилнне аўдарма
жасалды, революцпяга дейингн шанырлар өзлерчшиц шыгарчгаларын қағазға жазып, дузетпў.тер жургнзгсн ҳәм кайтадаи көширип бпр-бприие оқьш берген. .Мипе, булардыц барлыгы қаракалпақлар өзлернннн жазба здебиятыпа ийе болмағап» деген
падурыс пнкн.рлердн исенимлп түрде бннкарлайды деп корсеткен едн3. Бирак, и.тнмпаздыц бул пикирлсри сол ўакытта ссапка алыпбай автордык нзние х.ор кыйлы себепспз айын.тар тагылды. мп.тлетшнлнкте аныплапды. бО-жыллардыц басыида каракалпақ классик шайырларыпып кол жазба нускалары коп
санлы юриднкалык ҳужжетлердиц табы.тыўы, бул есте.тпклерди
плимпаз Ҳ . Ҳамндовтын терец ҳом ҳәр тореплеме илн.мий талкыға салыўы каракалпак одебпй тпли ҳам жазыўыпыц пайда
бодыўы туўралы к«з қараслардмц бнр канша өзгериўинс тоснр
жасады. 70-жыллары қаракаллак жазба әдебнятыныц пайда болыўы туўралы одебиятшылар арасында бул мәселе жоне кнтсрилнд академпк М . К. Мурмухаммедов тарийхый этпографинлық мағлыўматллрга тийкарлана отырыи каракалпак жазба
әдебиятыныц сағаларын Х1\'-Х\' әсирлер иогайлы дәўнри ме1. СамоЛлови'1 А. II. К нсторнЯ .'нпоратурного ял.тка срсдиеа.чиатско-турецского язьп.а, — .Мир—Алн—Шнр. Сборпнк к 500-легию со дни рождения, -Л.,
1928,— С . 23. Дртомошнпа В. Д . Условия формпроватшн н пекоторые особенности языка среднеачиатских н(1Этов-прсдшсстаС1Ш1тков А . Пааоий. — Тюркомонгольское языкознание и фольклористика. М. 1950; Благова Г. Ф. О характере так называемого «чагатайскпго» языка коииа X V в. Тюрко-монголь.
ское языьюзнание и фольклористика. — М , 1960.
2. Ҳамндов Ҳ. Ески қаракалиак гилнниц жазба естеликлсри, Пәкис, 1985,21 б.
3. Даўкараеи П. Бсрдак—шаныр. Ннкис. 1911. 6 6.
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нен байланыстырса, И. Т. Сағитов нарака.щак элебиятнп ОрхонЕнисеп жазба естелик.черинен (Ү П Л Т П әсирлер) баслаў зәрүрлиппт антады. Солай етшт, каракалпак жазыўы, жазба әдебнитынын пайда болыўы туўралы карама-карсы еки бағдар папда
болды. Олардан бприишиси каракалпак халкынын революцияға
шекемги дәўирде жазба әдеби-яты, жазыўы болганлығыи тан алмайды, екиншиси — каракалпак жазба одебилтыньш кзлиплесиў дереклерип әсиримпзднн \Т1-\ТП әснрлеринен баслаўды
усынады.
Түрк 1Ш халыкларына ортак жазба естелнклср тилнннц каракалпак тилипе байлапысы, тлнүо каракалпақларга тиннслн болған — «Каракалпак аит.тары», «Орепбург материалары». X IX
әсирдиц акыры X X оснрдин басыпда жазылган рәсмнн нс кағазлары, класснк шанырлар Әжпнняз бенен Бердақтын колжазба
нускаларын ҳәм X IX асирде каракалиакллр арасында таркалган арәб-парсы, түркнй тиллеринде жазылгап мийпетлер менен
X X оснрдин басында жазып алыпгап каракалпақ халык достанларыпыц тилпн терен изсртлеў ти(1карында фнлологня плнмлерцппц докторы, профессор Ҳ. Ҳамидов карақалпак жазба одебияты ҳом одебпй тнли X IX оснрде пайда болгапыи нлимпй
түрде дәлилледн
Каракалпак жазба одебняты ҳәм одсбнн тилшшн колнллсспўн түркий жазба одебияты менеп тыгыз байланыслы. Орта
Азнялык түркий әдебий тили (шагатай тнли.) бул региопда жасайтугып түркпй халыкларыпыц барлығы ушын ортак болды.
Бул жазба әдебий тнлде түркий халыкларыныц көп эсирлнк сөз
моденияты жэмлендн. Ҳәр бир түркий халкында бул тнлднн
жергнликлн варпантлары колпплесии, онда сол тилде свплеўши халыктын сөйлеў тнлн бирлнклсрп анланыска косылды. X IX
осирдин екниши ярымында Орта Лзиялык түркпй одебнй тнлпннн каракаллакша варпанты кулиилескеннн — юридикалык ҳүжжетлер менен классик шайырлардын колжазба нускалары, халык достапларыпын қолжазба кншнрмелерн дәлилленлн. Орта
Азиялык түркий одебпн тпли араб графпкасында жазылган эппкалык шығармалар «Алпамыс», «Шора батыр». «Е'р Коблан»,
«Пдиге» тилнле аз тәспр еткеп болса, Әжинняз шыгармалары
ҳәм расмий ҳүжжетлсрдпн тнлппс күшлн тәспр жэслганын көремиз.
Солдй етнп, X IX әсирдиц

екннши

ярымыпан баслап жазба
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эдебий тил менен каракалпак халык сөйлеў тнлиниц жакынласыў процесси басланып бунда классик шайырлар, әсиресе, уллы
каракалпак шайыры Бердак Гарғабай улынын дөретпелери баслы орыиды ниелейди
каракалпақ жазба әдебнй тнлнннн
раўажланыў бағдарларын белгилеп берди. Бердақ каракалпак
халқыныц тур.мысында улкен тарийхый өзгерислер болып атырған дәўирде өмир сүрди. X IX әспрлин басында қарақалаак халкы Хорезм ойпатына келип мәкап баскан болса, 187.3 ж.ылы
Әмиўдэрьяиын ои жағалыгып патша Россня жаўлап алып Туркистаи генерал губернаторлығыпын Әмиўдәрья бөлимнн дузгени тарийхтан белгили. Шанырдын «Алпыс-жетиис жаска келдим, Жети-сегнз ханды көрдим, Үш доу.цр заманды көрдим, Заман Шеп айлапган екен», — деп жазыўыпда да улкен мәпи бар.
Жәмийетлик өмнрде жуз берген бул озгерпслер рухый-модснпн
тараўга да күшли тлсирин тийгизди. Баскарыў органларынын
жана турлери пайда болды. Әсирдпн басында дослепки мсншт
ҳәм медреселер ашылган болса, X IX эсирдин акырыпа кслпп
Каракалпакстан анмагында сегпз жузге шамалас мешнг ҳәм
медреселер болды1. Халыктын отырыкшы турмыс кәлиине бейнмлесиўи, 1873-жыллан сон Ш аббаз, Нөкис. Шымбай, Торткул
қалаларында емлеўханадардыц пайда болыўы, Торткул, Шорахаи, Шымбай калаларында жергилнкли орыс мектсплернннн
ашылыўы, 1880-жылы жергилнкли халыктын балалары ушып
Төрткүлде мектеп-интернаттыц ашылыўы ҳ. т. б. жаналыклар
халыктын санасына ҳәм турмысына тэсирии тнпгизбеп коймады.
Шайыр жасаған замандағы мнне усыидай счясий-жәмийетлик ҳам мәдений өзгерислер каракалпак тплине де тоснр ет!Ш',
бул тәсир әсиресе тнлдиқ лексика тараўында көзге тасланады.
X IX эсирде каракалпак халкы Әмпўдорьяныц куяр аяғына орналасканнан кеннп бул жерле жасап атырған араллы озбеклер
ҳәм Хийўа ханлығы меиен тпккелей карым-катнас барысыпда
взбек тилн аркалы халыктын аўызекц сөплеў тнлипе көл санлы араб-парсы сөзлери келил кирдн. Сопдан-ак, араб-парсы
сөзлерйтшн келип кириўиниқ екинши дерепт-Орта Азиялык туркий эдебий тили болды. Өз өмирин таўыскан апырым сөзлер
колланыўдан шыгып калды. Солай етнп, жәмнйетлик емирдеги
өзгеркелер тилте де улкен тәсир етттт. Квркем әдебий дөретиўшилнк фольклорлық дәстурлер улгиспнен епдн. жазба әдебнятлык сыпат алып Кунхожа, Әжшшяз, Бердак, Өтеш ҳәм баска
да шайырлар өз шығармаларын жазба турде дврете баслады.
Квркен шығармалардын нсазба турде двретилиүтт менетт кара•
«
!. Камалов •€., Қошанов Ә. Каракалпакстан тарнйхы. Н өм к, 1993, 170-6.
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калпак жазба алебий тили ко.типлесе баслллы. КаракалпЛк
жазба одебнй тнлпнин тарннхымда бул до\прлс тнйкарғы екп
багдар пайла болды. БирЖшш бағлар — каракалцак ха.тқында
бурыннап кәлинлескен улыуча халықлык сөйлеў тилиие тийкарлапып көркем шыгарма днретиўдпи достүрн, екннши багдар —
бнр пеше әснрлсрден берли түркий халық.тарыиыи мәдемнй нмиринле үлкен орын ипелемтугын Алпшер ПаўаГнл тмйкарын садғзп Орта Азиялык түркнп әдебмй тнлнкнц (шаг.тгап тплп) улгнснпде көрксм тиығарма двретиў достүри. болды.
Шанырдын сняснй-жочппст.тнк көз карасларыныч к.тлиплесиўипе тосир жасағаи, сол даўпрдс халык арасында аўызекп хәм'
колжаэба түрнмде таралган .здсбцц доретпслердпм тцнкаргы.тлры төмендегилер с:Н1: бнримшндсм. чалык аўызем! лмрстпслсри.
Бул топарға каракалпак халкынын. бай аўызекп одсбияты үлп 1лерп-'Ллмамыс, Нднгс, К.ырык кыз, Қоблзп, Мәсматша ҳ. т. б.
чпикалык достагглар ме1ген аиыз анпгмелер. ертек.тср, легендалар, тарпйхый косыклар. пакыл макаллар ҳом тагы баска х а-.
лык двретпелерп кпрслн. Е&пшии топарга Жнйем жыраў, Күпхожа, Әжииняз, Өтеш, Омар. Қпзы Л\оўлик ҳ. т. б. шайырлардын Ш1.гғар.малары киредн. Үшииши топарио, карлкзллак тнлимде жазылган росмий ҳүжжетлер жергилмклн ҳомелдарлар
казьг, агалык, болыслардын катлас кэғазлары, 1855 56, 1858-59
жыллардағы халык көтсрмлпслсрн ўактында жазылғап ҳәзнргн
ўэкыгта Ореибург момлекетлмк арливинде сакланйтугын болғанлыктан — Оренбург матерпаллары деп атадатуғкш жазба
ҳүжжетлер ҳ. т. б. ҳүжжетлер кнредп. Твртнпшиден, түркий тмлппде жазылған дәстаплар мепон дн,пмй ҳәм квркем шыгармалар. Бул тштарға Хожа Ахмсд Яссаўийдпн ҳнкметлсри, С . Бакырганнйдиц ҳнкмет.тсрн, Суўпы Аллаяр, «Ғармп-ашык». «Саятхаи-Ҳамра», «Юсуи-Зуламха», «Горуғлы», «Бсзергем», «Юсупу\хмед», «Шаҳиама», «Мын бпр түп», ҳ. т. б. нпягармалар кпредн. Беспншиден, туўыскам гуркпп ха.тыклар әдебнятынын прп
ўокиллериипц поззнялык шыт армалары. Олардап, А.шшер 11аўайы, Физулий, Мактымкулы, .Мошраб, Молла Нофос, Ачдалпб,
Огакпй, Мунмс ҳом тагы бзска шапырлардыц шығармалэрыпык
үлги.тсрн. Бул одебпятлар, тмлц жап>:иап екп топарга бмлпиеди:
биржмнн топарға карака.тпак лалкыпыд аўызекн свйлеў гплиц
тмйкар етип алгап доретпс.тер кпреди. Оларға Жмнеп, Ожшшяз,
Купхожа, Өтеш, Омар, Қазы Моў.тмк шығармалары аўызеки
халык дөретпе.тсри киредп. Бул топарға кмретуғым дөретпелер
тнлиниқ тазалығы халыктын аўызекн свйлеў тн.тппе тпйкар.тапғанлығы жағымам бмрдей емес. Моселеп: Жинен жыраў, Омар
шығармалары одебий тплдиц аўызеқи формасы, яғмый фольк0
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лорлык дәстурлер үлгисинде дөретнлген болса, Қүнхожа ҳэм
Өтеш шайырдык шығармаларында жазба әдебияттын белгилерн толык көринедн, ал Әжннияз ҳэм Казы Мәўлнк косыкларында Орта Азнялык жазба әдебий тилниин тәсирн басымырак болса, Бердак өз дөретиўшилигинде каракалпак халкынын сейлеў
тилин тийкар етнп алып, жоқарыда көрсетилгсн екн бағдардын
жетискенликлерин, халыктын кеўлнне конымлы тәреплерин өзлестирип өз шығармаларын жазғаныиын гүўасы боламыз. Орта
Азиялык әдебий тилде түркий халыкларынын көп әсирлик мәдений байлыклары жәмленгенин, пнкнрди көркемлеп жеткериўдин көн әсирлик тәжирийбеден өткен улгилери бар«екенлигин
байкады. Сонлыктан да усы ўакытка шекем айырым илимпазлардын көрсетап келгениндей, бул тилден — кнтабый тнлден
«кашкан жок», кайтама онын каракалпак халкынын угымына
сан жак-чарын өзлестирип, қайта ислеп вз шығармаларында колланғанын керемиз, Бул жерде шайырдын Алншер Наўайы шығармаларынап кандай дәрежеде үйрешш, оны өзиме устаз саиағанын, өзипин шайырлык саўатынын ҳакыйкый мәнисииде уллы
Наўаныдан ашылғапын керсетип өтиўднн өзи жетки.тикти.
Бердақ Ғарғабай улынын әдебий дөретиўшнлнк хызмети каракалпак халкынын жәмийетлнк турмысы, әдебкятымыз бепен
мәдениятымыздын, каракалиак жазба әдебий тилиннн кулласы
руўхый өмиримнздин тарнйхыида баска класснк шайырларға
салыстырғанда анрыкша орынды ийелейди. Окын деретнелерин
изертлеген илимпазлар менен көркем сөз шеберлери баска шайырларға улгн боларлык шайырлын өзиие тән жолы меиен
бағдзры болғанлығыи атап көрсетедн. Шайыр менен заманлас
Өтеш Алшынбай улы «Өтти дуньядаи» косығында:
«Нешше сөзлер айггы корыкиай залымнап,
Шайырлыкта өтпес Мактымкулы оннан»,—
деп жазып, опын X IX әсирдегк қаракалпак шайырлары арасында тутатуғын орнын жокары баҳаласа, Өзбекстан ҳәм Каракалпакстан халык шайыры И . Юсулов:
:«Мен гибрид сабык нәлден когерген.
Пушкин менен Наўайынын канынан,
Мен таза кап сап жүректе исленген,
Мен — Бердактын жалғыз тамшы канымап,» —
деп өзнннн уллы талант ийесине деген терен ҳурметин билдиредн.
Илимнй әдебиятларда белгнли бир керкем сөз шеберин әдебик
тилдин тийкарын салыўшы деп атаў жағдайлары ушырасады:
Пушкин — рус әдебнй тилиннн тийкарын салыўшы, Наўайы —
ески өзбек (чағатай) әдебин тилиннн тнйкарын салыўшы. Бу10
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нын тийкарғы себебн көркем сөз шеберинин өз дөретпелери аркалы халыктын руўхын мәденкятын байытыўға коскан улесн,
салмақлы орны, жацалығы болыўы менен бирге халыктын тнлин шеберлнк ненен кайта ислеп, көркемлик дәрежеснн арттырып, әдебий тнлднн иормаға тусиўнне жасағаи тэсири, косқан
үлесипе де банланысы болса керек. Мэселеи, рус әдебиятында
Пушкадге шекем де көплеген көркем сөз шеберлери — Фонвнзцн, Сумараков, Радншев ҳәм заманласлары Лермонтов, Гоголь
ҳ. т. б. болганлығы белгили. Пушкнн өз шыгармаларын жаза
баслаған ўакытта да рус әдебий ироцессннде карама-карсы екн
бағдар— Н. М . Карамзнн ҳәм А . С . Шишков арасындагы тартыс баратыр еди. Рус әдебнятинда барлык шет тилден киргеп
ҳәм ширкеў-славян созлеринен ўаз кешнў ҳом халыктыи аўызеки сөйлеў тилннде гоп ҳәм соз днзбегн калан айтылсв сол турннде жазыў керек (Карамзнн), ямаса ески славян тнлц менен рус тили арасындағы айырмашылыкты бнйкзрлап, олардык
бир тил екенлигип тэн алыўымыз керек, сонлыктан да ҳәзиргн
әдебий тилнмизлнн тийкары болган ширкеў-славяп созлерни
әдебнн тилнмизде кецнен найдаланыуымыз зәрүр (А. С . Шншков) деген мәселелер әтирапында пикирлер тартысы болып атыр
еди. А . С . Пушкин бул еки бағдардыи да кәте екеилнгии ацлап,
ширкеў-славян әдебин тилннин негизинде кнн әсирлнк сөз моденняты жәмленгенин, бул әжайын байлыкты саклаў зәрүрлнгнн
түсинди, сондан ак Каромзннннц коз карасындағы барлык шет
тилдеи кнрген сөзлерге ҳәм шнркеў-славян сөзлеринен ўаз кешиўге болган шакырыктын да орынсыз екенлигин билди. Шайыр өз жолын, өз бағдарын дурыс белгилел орынлы жеринае
ширкеў-славян ҳәм шет тнлден кнрген сөзлердн де колланып,
халыктын сөйлеў тилнннн элемеитлернн шеберлик пенен мәннлик жактан байытып, өз шығармаларына қолланды, элсбий тилди халыкқа жакынластырды, нәтийжсдс рус одебнн тилипин
атасы, тиДкарын салыўшы аталды.
Түркий мэденнятыныц бийик шынары, «шерият мүлкиинн султаны» Алишер Наўайыға шекем де әдебнй даретиўшилнк екн
бағдарда болғанлығы молнм. Бир тэрептен парсы әдебий тн.ин|де «з шығармаларыи доретнў дәстүри, екншпн тәрентен түркий
тнлде шығарма жазыў дәстури. Орта әспрлерде парсы әдебин
тили күшлн раўажлапып пүткнл жакын Шыгыс еллерннин әдебий тнли дәрежесине көтерилди. Бул тилде орта әсирлик коркем свз шеберлеринен А . Фирдаўсий, А. Жәмнн, Омар Ҳаиям,
Низамнй ҳәм тағы баска да талант ийелери өз шығармаларыи
жазған. Соинн менен бнрге түркий тнлннде шығарма жазыў
дәстүри Юсуп Ҳас Ҳажибтен басланып, оныи «Кутадғу билик»
шығармасы (XI әсир) түркий жазба поэзнясынык ец дәслепки
11
www.ziyouz.com kutubxonasi

үлгисн болып тлбылады. Бунпан баска да Ахмед Ясса<'ийдин
ҳнкметлерн, Ахмад Иугнакнйлин «Хнбат-ул-ҳакайык» шыкармасы. Хорезмнндиц «Муҳаббатнача» шығармасы. Лютфнйдни гзззеллери түркпн тнлинде жазылган. Длншер 11ауаГш да өзнне
шекемги усы екн бағдарды басшылыкка ала отырып, түркнй
кәуимлерннин ауызекн сннлеў тилинен шебер пайдаланыў аркалы оларды кайта ислеи, мәннлик жактаи байытыи түркий тнлпкде оз шығармаларын жазды. Бул жағлай бурын ҳ.др кыйлы
вариам глылыкка, жергилнклн өзгсшелнкке ине болып жүрген
түркнй одебнн тнлиннн белгнлн нормаларга түсиўнне. солай
етнп түркнн (чағатай) әдебнй тилишщ кәлнплсснўнне тинкар
сллды.
Бердак бабамызды қаракалгтак жазба әдебий тклнпии тннкарын салыўшы деп атасақ асыра енлтеген болмаймыз. Себебн,
«Бердактып шығармалары каракалнак одебнй тнлин раўажландырыўда үдксн орын |утты. Қаракалпак халқыиын ҳазирги
замапгы одсбнп тилн, өзнпнн структурасн .у>м тннкзргы созлнк
фонды жагыпан Бердактыц шлштеи айырмасы коп смес»’ . Ол
адебнн тплдн ҳакыйкат халыкка жлкынластырып. олебняттыхалык массаларына түснникли, угымлы етнўде кчп мийнет снннрди*. Сонлыктан да Бердак шығармаларынын тнлн каракалпак
одебим т . | 11п колнплсстирнўде ҳәм раўажландырыўда анрыкша
орып тутады. Бул туўралы фнлология нлнмлерипнц докторы,
проф. Д . Насыров Бердак ҳом Әжнмняз шығармаларында китабын ш лгс топ болгап снзлер ушырасканы мепен. тнйкарынам
олардын шыгармаларыпын тнлин улыўма халыклык каракалпақ сойлеў тл ш ш ц шеберлнк пенен кайта нслепген түри ден
жазады ҳом бул шайырлардыи каракалпак жазба одебнй тнлнтте коскан үлеснн жпкары баҳалайды3. Фнлологня плнмлернннц
докторы Ҳ. Ҳамнлон «Бердак шыгармаларынын ттпи каракалпақ одсбнн тнлин қолтшлестнрнўде ҳом раўажландырыўда үлкетт
орын тугатугымын' оиын шығармаларыиын тнлниде одебнй д«ретнўшнликтин жазба дәстүрлери менен аўызекн түрлериннп
синтсзн, ягпый бпр-бнрн менен жакынластырыуға умтылыўшылыгы кнрпнедн. Усыниан онын снзлердн танлан. канта нслеў
тийкарында, одебий тплднц иормаларын кәлиплестприўге умтылганын көрнўге болады ден жазады5. Бердак карақалпак хал-I
I ( . 1ги1пц II. Бсрдакшн ткорчествосы. Пвкис. 1958, 185-6,
2. С аппов II. Саҳра булбилн. Нвкнс. |974, 328-6.
3.
Насыроо Д . С Стяиовлеиис квракалнакского оЛшенародного разгшюршио ятыка и его диалсктная систеча. Пукус — Казань, 1976, С . 223,
4. Ҳа.мидои Ҳ. Каракалиак тили тарийхыныц очерклери, Нвкнс. 1974, 298-6.
5. Хамидои X. Каракалпакский язык X I X - иачала X X в. по данныч пнсьмонных пачятннков. Т. ФАН. 1986. С . 27.
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кынын аўызекн сөйлеў тилине тийкарлана птырып, Орта Азнялық туркий әдебий тилдн халыктын руўхын талачларына сай
түрде кайта иследи. Оны каракалпақ халкында бурыннан калиплескен әдебин тнлдин аўызекн түри (фольклорлык шыгармалараыц тили) менен карыстырыи ҳәзиргн әдебиД1 тилнмнзднк
тннкарын жаратын бердн. Сонлай-ак, шайыр шыга.рмаларыпда
Колла1|ған сөзлер арадан бир оснр ўакыттын өтнўине карамастан бүгииги күни де сол мэнисинде жумсалмакта. Бул факторлардын барлыгы ҳәзцргн каракалпак жазба эдебнй тилнник
негизлерн Ьердак жасаган дәўнрде, онын шығармаларында кәлинлесе баслағаиыи корсетедн. Шайырдын шығармалары Х1Ҳ
әсирдегн каракалпак халкынын улыўма халыклык тнлннде жа
зылып, аўыэекн сөнлеў тилипе тон болган кәсипетлер мепен сөйлеў нормалары оида өзнннн сәўлелениўин таптм. Сопын менеи
бнрге Бердак шыгармаларында ҳәзпргн Әхтебнй тнлимнзге салыстырғаида даўыслы ҳэм даўыссыз сеслерлин жумсалыўында.
грамматикалык формалар мснеи сөэлердии семантнкасында
айырым е)згеи1еликлердин де ушырасыўы тәбийғый кубылыс. Бунын себеби бирнншнден, X IX аснрдеш каракалпак жазба әдебик тнлинин жана кэлиплеснп атырғапы, онын пормаланыў
жағдайларына 'байланыслы соз ҳэм грамматикалык формаларда
вариантлык өмнр сүргеи болса, екипшидеч, шайырлыц жекке
услублык өзгешслнгине байланыслы созлердн жана мәннлерде
колланыўы тийкар болды.
Әлбетте, шайырдын шыгармаларынын тилннин дереклерн пслерден ибарат болды? — деген сораў туўыўы заклы. Қаракалцаклардын узак әсирлер лаўамында түркнй кәўнмлер бнрлеспесинен халык болып кәлнплесиўчне шекем жетнлпп киятырган
аўыэеки сяйлеў тили, халкымыздын бай руўхый мәдепняты есапданған әдебин тнлднц аўызекн түринде пайда болып әўладтаиэўладка өтиў аркалы халыктык кеўил кәлибннде ысылыи. керксмлнк жактан байыи, талантлы жыраў, баксы ҳэм кыссаханлардын аткарыўында өзипе тэн көркемликкс ийе болғап бай аўызеки халык дөретиелерн ҳэм шайыр жасағач дәунрдс Хорезм
ойпатында қолланыўда болған кыпшак-оғуз элементлсрк басы*
мырак Орта Аэиялық түркнй әдебий тилннде ҳэм онын каракалпакша вариантында жазылган жазба одебннт үлгилери— мнпе
булардын барлығы шайыр шығармалары тнлнннн дереклерн болып табылады. Бердак косыкларында әне усы үш деректен өзиинн днретнўшилнк максетлерннс муўапык зәрүрлерии ғана папдаланғанын квремчз. Өз дөретмелернндс бай тнллнк материа.т
дарды коллапыўда халыктын күпделикли турмысында бурыицан кәлиплескен дәстүр бойычша жумсаў мечен бнрге айырым
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сөзлерди ана тидимнздин руўхына сәйкес мәнилик 'жактан банытып, жаца мәниде колланыў жатдайлары көплеп ушырасалы.
Усынын себеб|шеи онын шыгармалары тнлн халыктын кпрпиа(нз)м сөнлеў тилппде жазылган эпиўайы \әм тусиниклн. болып
келсе, сонын менен бнрге усы «әпнўайылыктз» шайырдын барлык жаналыгы, сыйкырлы сыры, күлнретлн күшн жасырынып
туралы.
Шайырдын лдебий мийрасларын нзертлегсн илнмиазлар онын
шығармаларыныц ҳзкыйкын мәиисннде халыкшыл шыгармалар
болыўыпын тннкары тнлнпе байланыслы екенлнпш мойынлайды: «Бердактыц позтнкалык тнли мнйнеткешлергс түснинклн
ҳ;»м жакын. Ол нтшўаны халык тилннле жазды» (Н. Дэўкараев), «Бердактын шығармалары кнпшилик халық массаларыпа
толық түсшшклн, жакын ҳәм женнл халык тнлн менеп жазылған» (И. .С а п п о в ), «Бердак шыгармаларыныц тнлн ҳәммеге
түсипнк.тн. Онда нткеп дәўнрдегн коплеген түрк тнллес шайырларынла ушырасатуғын араб-парсы тнлнннц злементлсрн жоктыи касында. Днретпўшплнгнинц усы кэсийеш мспен ол «тзннен бурынгы (Әжшшяз) ҳом озинен сонгы (Ляпберген) шайырлардан ажыралын туралы. Бердактын нозтнкалык тнлинчк оз
длунрнндегн сөйлеў тилние жакынлығы ошлн дмрстнўшилигншш ен баслы өзгешелнги». (М. Иурмуҳаммелоп).
Шаныр озп!шц косикларыида доретиўшилипше халыктын
арасынан шыккан соз 1 е шешсп, дилўар, көпти коргсн адамлардын тасирн болғанлығын, олардан үйренгенлшнн билдпредн:
Бир гарры айтса әнгнме,
Ол с«з пайдалы кимге,
Ден тыцлап отырып ҳәмме,
Насийҳатка кулак койдым.
Ғарры кемпирлер косылса,
Барлы.м оган жакынласа,
Душпапыма еттим таса,
Өз нснме болдым куўпак.
(Акмак напиа иоэмасынан).
Шаныр халкымыздыц бай аўызекн одебиятын терсн «злестнрил нзшиш кнпшчлпк шығармаларып фольклорлык дәстүрлер
багдарында длреткеи. X IX эспрдегн каракалпак шайырлары
Күпхожа, Ожинияз, Өтеш двретпелернндегндей Бердак минрасларында ла аўызеки эдебияттыц дәстүрлери бирнншн орында
турады1. Бердак фсхльклорға тәи эинкалык дэстаплар («Акмак
патша», «Айдос бнп», «Ериазар бий», «Амангелдн») дөретнў меI. Ҳамндов Ҳ . Шыгыс гнллериндегн жазба дереклер. Нвкнс. 1991. 191-6.
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иен бирге гилдин көркемлеў куралларыман наида.чаныўда да,
жазыў услубында да аўызеки халык дөретпелерннен шебер пайдаланған. Сондай-ак, косыкларында халық доретпелернндегн
батырлар, қаҳарманларды үлги тутыл оларды мактаныш етедн.
Шаймр оз шыгармалзрында халыққа түсшшксмз парсы әдебнн тнлнннн тәслринде келил клрген араб-парсы созлерин орынсыз тү-рде жнни коллаиыўга карсы болды. Карақалпақ тилиннн
тазалыгы ушын гүрести. Шайырдын «Мении» косығында:
Өзнм амын, тилич түрклл,
Жоқты араб-парсым менмқ, —
деп жазыўы бунын дәлнлн. Солай болса да, Берлақ шамыр X IX
аснрде карақалпак.тар арасымда таркалғап көркем лшғарма
дөретнўдегн эдебнй тнлдни аўызеки түрн менон аррб-парсы созлерн де жлйн қолланылатугын Орта Азиилық түркнй әдеблй тилнмнн ен конымлы жакларым лайдалана отырып қосык \ом поэмаларын жазды. Мешмт ҳом модресслер араб-парсы тмлилде
жазылган сабаклыклар менен блрге («Ш ар кнтам»), Орта Азиялык туркий тнлнпде жазылган шыгармалар окытылын, бул одебий тил шанырга үлксн тоснр жасағалы белгнлн. Ор 1 а Дзиялық
туркиД тнлинде жазылган шығыс классиклернннц әдебнй дөретмелернм тсрен озлестприў аркалы ол вз дәўиршшц уллы шайыры дәрежеснме ернседи. Шайыр -«Излер.едим» косығындя озиннц шайыр болып кәлиплесмўммде шығыс классцклерилин орны
айрыкша екенлнпж билднрсди. Өзнннц «Наўаныдан саўат ашкзнлыгын», «Физулнден-дурлер шашыл», «Мақтымкулыны қайта-кайта окытаныи» билдирсди. Шайырдын еткен дәўирлердеги
Аристотель, Платон, Фнрдаўснл, Абднрахмам Жамий, Беднл.
Аттардын шыгармалары мепен дуннялын жаратылысы туўралы
олардыц философмялык көз-караелары менем тапыс болғанлығын усы «Излер едим» қосыгылдағы тнмелдеги қатарлар тастыйыклайлы:
Өткеи Арасту, Афлатул,
Жаратып илммниц кәитин,
Терт нәрсе дүш>п торкиии,
Әўел ҳак, лнсан бул буны,
. . Белил, Аттар, Беднятты,
Токлрарлап атырдым тал.ды,
. . Фирдаўсплдай дала барма, Туснндирер «шаркыл молла».1
Бердак өзи жасаған замандагы дацқы шыққаи Хийўа, Бухаоа,
I. «Шаркыб молла» — Абдирахнан Ждмнбдии адвбиб лакг&ы.
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^ргенч шәҳәрлерчне магрынфат нзлеп барғаилигын төмендеги
катарларда билдиредн:
Кврдим Хорезм, Бухарды,
Данкы шыккан көп 1иахәрди,
. . Мен актарып Бухараиы,
Лукманымды излор едим.
..А р а л а са м Үргенчти,
Яранымды табар еднм.
. . Шешцў ушын пнкири бәнтии,
Мен мағрынфат нзлер едцм.
Бул шәҳәрлерден өзнне дос арттырып үлкен тэснр алганлығын,
олардан двретнўшилик улгилер алгаплығын ацлатады:
Китап көрдим Мусашшптен,
Сөз ешиттим Аилалнбтен1 (Шежире).
Қөрлим патшалық нускадан.
Бердак тпррчествосы бонынша 50-60-жыллары жүргнзилген
илнм-изертлеў жумысларында шапырдын, каракалпак халқынын аўызеки доретпелерн мснен халыктын сейлеў ти.чннен нәр
алғаплығы тийкарғы дыккат орайыида болып, онын Орта Азпилык түркий одебин тилиидс жазылгап көркем шыгармалар меиеи жазба иусқалардан алган тәсири толық саўлелениўин тан- **
пады. Бердак шығыс классиклери Наўаиы, ФизулыЙ, Мактымкулы, Абднрахман Жәмий, Беднл, Аттар шығармалары менен
«таныс болғаи». «олардая терсн үПренген» дсп тастыйыклай
отырып, Бердактын Орта Азиялык түркин одебин тиллн өзлестнриў хәм бул тнлде жазылған «Шежире», «Хорезм» поэмаларынын тиллиқ өзгешелнклерн дуўралы пнкнр айтылмады. Бул шыгарма реакииялык багыттагы диний тилде Қаракум ийшаннын
мажбүрлеўи тнйкарында жазылган ден орынсыэ тастыйыклаўға
жол койылды ҳәм каракалнақ халкына түсиицксиз араб-парснзмлери толы түркнй тилннде шыгармалар жазбады деп дәлиллемекши болды.
Сонда Наўайы, Физулнй, Мактымкулы шығармаларыц шайыр
кэйсы тилде окыл уйреиди, олардаи улги алды деген сораў туўады. Әне, усы жерде, Орта Азиялык түркий әдебий тили ҳәм
онын вариаитлары мәселесине токтап өтиўге туўра келеди.
Орта Азия ҳәм Волга бонларында X —X V I әсирлерде жазылган естеликлердин. тилние ескн уйгыр мәмлекетинде пайдз болып, Қзраханнд мәмлекети тусында өзинин раўажланыўын тапкан уйғыр-карлук әдебий тилиник тәсири күшли болганлығы
|. Андалип — Нурмуҳаммед Андалиб, X V III асирдеги түркмеи халкыньщ
шайыры.
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илимпазлар тәрешшеп аиыкланған, Бул ти.тде Юсуи Хас-Хажнбтии «Қутадгу билик». Л.хмед Пугаиакцйдпи «Ҳибатул-\;аккГшк» шыгармалары жазылгаилығы м.жнм. Проф. Д' К. Боропков Орта Айняда тара.чган куранныц аўдармалары «Тефснр*
жазба естелнклсри тнлни терец изсрт.чсў тиикарында X I X IV
әсирлерде уйғыр-карлук одебцй лостурлеришщ бмр каншл тлсирине ушыраған оғуз-туркмен эдсбий дэстури болғанлығмн,
бул екн достур тнллпк «згешелнклерн бойышна бнр бнрннел
ажыралып параллель өмнр сүргенин анықланды.1
Әсиресс, Орта Азнялык туркнй әдобий тнлшшц оғуз-турк.мен
әдебнй траднцнясы түркмен кэўнмлсрн ты!ыз жанласқап Арка
Хорезмде кушли сакланған, бул тилде сонғылығында Хнйўа медреселерннде окыған Мактымкулы да «з шығармаларын дөреткени тарийхтан белгили,
Алтын Орда момлскетнндо кыпшак-огуз әдебнй ‘Дйретцўшнлнгн тийкарғы орынды инелсн. бул тилде Ахмед Яссаўнн, Сулайман Бакырғаиим, Хорезмийдик «Муҳаббатнама» ҳәм Рабғузнйдин «Қыссасул-эибия» шығармалары жазылган. Проф. Эмир
Наджип көрсетнўинше, X V оснрде (Тсмурийлар дэўпргтнде) Ор
та Азияда екн әдебин дәстур карлук-уйғыр (Караханнд) \»>м
кыпшзк-оғуз (А.ттып Орда) одебий дзстурн тнйкарында, оған
оғуа-туркмен эдебий дэстүрнннн бнр кашпа тәснрн ннтннжесинде шағатан тнлн панда болды.*
Шдғатай тплп Наўайы дзўнрннде, оиыи дөретиўпшлтш үлгнсинде йзинии жокары шыцына көтернлди. Тарийхтлн белгили,
X IV эсирде Хорезм Ллтын Орда Мэмлекетцнин караўында болып, кеннн ала Темурнйлар маылекетинс бойсындырылгаи одн.
Сонлыктан ла Алтыи Орда дәўнрннде жазылған «Муҳаббатнама», «Хысраў ҳэм Шннрнп», «Гулистан бит-туркнй», «НахжулФерадис», «Кыссасул-энбия» сыяклы Сырдорьянык төмснгп жағасында ҳәм Хорезмде дөретнлгсн жазба естелнклердин тнлн
Қарахаинд мэчлекетн тусыида жазылған карлук-уйгыр злементлери басым болғап жазба сстелнклерден тнлн жагыпан өзгеиге.
Бул естсликлерднк лекснка мепен грамматикасында кыпшақ
ҳәм огуз элементлери басым копшилнктн курайды.
Бердактын жазба түрнпдс табылган «Шежире» ҳ.>м «Хорезм*
поэмаларыныц фонетнка-морфологинлык ҳом лекснкасын үйреннў шайирдык бул шығармялары Орта Азпялык туркпн одебнй
], Боровксш А. К. Лекскка срслиеашатсччого те||>снра Х П --X III вв. М ,
1963. С Ю.
2 Налжип Э. Н. Исследовання но исторнм тюркских яяыков X I —X IV вв.
М „ Наука. 1989. С . 246.
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тилнниц кыпшак-оғуз әдебнй дөретиўшнлнк достуринде жазылганын көрсетеди.
Айырым иэертлеўшцлер Бердак өмириниц акырғы жыллары
Қаракум иншан ҳәм онын моллалары изи,не тусип Кгшмағанлыктаи пирге қол берип суўпы болған взиниц дәслепкн көз-карасларынан бас тартыўға мэжбүр болғаи деп тастыпыклайды, Сонлыктан да халыктыц тнлинен алыс, днн ийедерннин тили есапланған араб-парсы элементлерн басым туркнГ! тилинде косык
ҳәм поэмаларын жазыўга мәжбур болған кусаған бнр тэреплеме пикнрлер айтылып келлн. Бул пнкнрлердин тинкарсызлығын
далиллеўде академик Э . Р. Тенншевтиц « .. кырғызларда революциядаи бурын әдебий тил болмады, эдебий тнл деп жургеии
«моллалардын тили» едн», — деген пцкнрди еситнўге туўра келеди. Бул иикнрди меницше, тек жаксы мәниде түсиндириў керек деп ойлайман. Себеби, ески ўакытларда моллалар тек диний исенимннц хызметкерлери болып конмастаи, ал мәденият
ҳәм атартыў хызметкерлерн де болды, балаларга билцм берди.
Олар классикалык Шығыстыц бир неше тиллерин билетуғын саўатлы адамлар болды ҳәм эдебий тнлдиц пайда болыўына ҳәм
раўажланыўыиа тәсир жасады»,*1— деген пнкнри жеткилнкли.
Ьерлак оқыған аўыллық мешнт ҳәм Қарақум нншан медресе-'
скнде Орта Азиялық туркий эдебий тилинде жазылған көркем
двретпелер диний-ағартыўшылык мийнетлер менен катар окытылған. Сонлыктан да шайыр өзиннн «Излер едим» косыгында
шыгыс класснклершшц өзине жасаған тәсирин жокары баҳалады. Академнк В. В. Виноградов әдсбий тил ағартыўшылык, тәлжм-тәрбия иснндеги тинкаргы кура-У екенлигип көрсетип, әдебий тилдиц тарийхын нэсртлеўди ағартыўшылык. тәлнм-тәрбня
орынларыныц пайда болыўы тарийхы менен байланыслы изертлеўднц зорүрлигин көрсетеди.1
X I X әсирдин ақыры X X эснрдиц басында улыўма халықлық
каракалпақ тн.ипшц тнйкарыида, карақалпақ жазба әдебнн тилн кәлинлесе баслады. Бул проиессте карақалпак халкыныц дапышнан шайыры Бердак Ғарғабай улы орайлык тулга болды.
Ол өзине шекемги әдебнй тилдин аўызеки түрнлде дөретилген
көп санлы керкем әдебнят үлгилери меиеи Орта Азиялык түркий тнлннде жазылған шыгыс класскклери ишғармаларын терец езлестирди.
1. Тенишев Э. Р. О киргиэскои литературном яяыке в аонаииоиальный пе-.
риод. — Вопросы яаыкозканкя. М . 1989. № 5. С. 38.
1. Виноградов В. В . Проблсчы литературных языков и эакономерностей их
образовання н раэвитня. М , 1967. С . 100-101.
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Бердақ Ғарғабан улы — қарақалпақ әдебин тнлиниц тнйкарын салыўшы деп атағанымызда «ол жанадан тил пайда етти»
демекши емеспиз. Ол жанадан тил дөреткен жоқ. Кандан кушли талант ийеси болыўына карамастан адамзат мәденняты-та -- рийхында ҳеш бир шайыр ямаса жазыўшы тазадан тнл пайда
етпегенлиги белгили. Онын қарақалпак әдебий тили тарнйхындағы хыэметн одебий тилдн халыққа жақынластырды, қарақаллақларда бурыннан қәлиплескен әдебий тилдиқ аўызекн түри
менен Орта Азиялык түркий тнлдин жетискенликлерин өэлестирип улыўма халықлык каракалпак тилинде өзиниц көркемлиги жокары, мазмунға бай шығармаларын дөретти. Халыктын
сөйлеў тилнн шеберлнк пенек кайта иследи, мәнилик жақтан байытып ҳәм халык тилннен калай пайдалапыў зәрүрлнгнн
көрсетти. Тилнмиэдиц көркемлик дәрежесин арттырып онын раўажланыў бағдарларын белгилеп берди. Шайырдын заманлаеы
Өтеш Алшынбай улыныц «Өттн дуньядан» қосығындағы «Бердақ еди шайырлардын данасы» деген косық қатары оныц қарақалпак халкы мәденияты, жазба әдебняты менен әдебий тили
тарнйхындағы айрыкша орнын, анық ҳәм дәл сәўлелендиретугыньш көремиз.
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