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АВТОРДОН
Бул китепчедеги материалдар мындан бир топ жыл мурун Бишкек-
теги «Журналисттер» коомдук бирикмесинин «Journalist News» гези-
тинде Жайнак Касымов деген тергеме ат (псевдоним) менен сандан 
санга жарык кєргєн. Азыр ал автор сунуштаган кєнїгїїлєр менен то-
лукталып, айрым алымча-кошумчалары менен окурмандын колуна 
практикалык колдонмо тїрїндє тийип отурат.

Колдонмо жогорку окуу жайларынын журналистика факультетте-
ринин студенттерине, жаўыдан тажрыйба топтоп келаткан кыр-
гыз тилдїї журналисттерге жана жалпы эле тилибиздин єнїгїшїнє 
кайдыгер карабаган окурмандарга арналат. Анда кыргыз тилдїї жур-
налистиканын стилистикасы, айрым эрежелери боюнча бир катар 
пайдалуу кеўештер, байкоолор жана тыянактар бар.

Акыркы жылдары кыргыз тилиндеги басылмаларда келегей сїйлємдєр, 
тїшїнїксїз сєз айкалыштары, ыгы жок салыштыруулар кєп кездешип 
жатканы эч кимге жашыруун эмес. Жазылган материалдардын ара-
сында окурмандар оўой менен кабылдай албай тургандары толтура. 
Материаларды окуй келгенде кєпчїлїк авторлор кыргызча эмес, орусча 
ой жїгїрткєндєй, башка тилдерден которгондой таасир калтырат. 
Кыргыз басылмаларындагы маалыматтар, макалалар кєп окулбай 
жатканына алардын нукура элдик тилден алыстап, окурманды чоо-
чун стиль менен кыйнаганы да себеп болсо керек. Тилекке каршы, жур-
налистикада эле эмес, кыргыз эстрадасында, кыргыз жарнамасында, 
кыргыз киносунда да мурдагы кєркєм єзгєчєлїгїн жоготуп, мурунку 
муунга єєн учураган кыргыз тили орун алып келатат. «Кат жазды 
бала атага» деген ыр саптары эле кєп нерседен кабар берип турбайбы.

Бул колдонмодогу кеўештер азыркы кыргыз журналистикасындагы 
єтє эле оркойгон, кєзгє даана урунган кемчиликтерди азайтууга ба-
гытталган. Балким тажрыйбалуу, тиш каккан журналисттер мын-
дай кеўештерди дагы тереўдетип, жакшы деўгээлде жазып бергиси 
бардыр. Азырынча баштай берели.
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1-САБАК

СЇЙЛЄМДЇН 
ГРАММАТИКАСЫ  
ТАК САКТАЛЫШЫНА  
КЄЗ САЛГЫЛА

Сїйлємдїн грамматикасы анын маанисине тєп келип турууга тийиш. 
Ал ашыкча суроолорду, бїдємїк ойлорду жаратканы - журналисттин 
кемчилиги. Сїйлєм канчалык узун болсо, мындай кемчиликтер ошон-
чолук жыш кездешет. Мисалы, «Абакта жаткан «Арнамыс» партия-
сынын жетекчиси Феликс Кулов билдирїї жасады» деген сїйлємдї 
окуганда, тїрмєдє «Арнамыс» партиясы жатабы, же Феликс Кулов 
єзї жатабы деген суроо туулат. Анын ордуна ««Арнамыс» партиясы-
нын абакта жаткан жетекчиси Феликс Кулов билдирїї жасады» деп 
койсо мындай эки анжы ойлор болмок эмес.

«Бишкек шаарындагы № 48-мектебинин окуучулары» деген сыяктуу 
формулировканы колдонгондор кєп. «Мектеби» деген соў эмненин 
мектеби экенин айтыш керек да. Жєн эле номери кєрсєтїлсє, анда 
«...мектептин окуучулары» деш керек эле. Мындай жагдайларга ая-
бай тыкан караш керек.

«Коомдук телерадиокорпорациясы», «кыргыз тилдїї журналистика-
сы» деген сыяктуу сєз айкалыштары да туура эмес. «Коомдук телера-
диокорпорация», «кыргыз тилдїї журналистика» деп жазылышы ке-
рек. Бул жерде «айыл чарбасы», «єнєр жайы», «окуу жайы» сыяктуу 
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туруктуу сєз айкаштары менен адаштырып албаш їчїн аларды жак-
шы билїї талап кылынат.

«Болбоорун» деп жаш балача чулдурагандын ордуна «болбой турган-
дыгын», «пикиринче» дебей «пикиринде, пикири боюнча, пикирине 
караганда» деген сєздєрдї жана сєз айкаштарын колдонгон максат-
ка ылайык. «Жазышынча» деген сєз болбойт, «жазганына караганда, 
жазганы боюнча» деп айтылат жана жазылат.

«Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Тажикстан жана Єзбекстандын 
президенттери саммитке чогулду» деген туура эмес. «Кыргызстан-
дын, Казакстандын, Орусиянын, Тажикстандын жана Єзбекстандын 
президенттери саммитке чогулду» деш керек. Болбосо мурунку тєрт 
мамлекет мамлекет катары, ал эми Єзбекстандын президенти пре-
зидент катары чогулгандай болуп калат.

Тилекке каршы, мындай мисалдар расмий аталыштарда да кєп кез-
дешет. Мисалы, «Адилет министрлиги» деген туура эмес. «Адилет» 
деген сын атооч. «Кандай?» деген суроого жооп берет. Эгерде «Ади-
леттик министрлиги» десе грамматикалык жактан туура болмок. Би-
рок ал деле «юстиция» деген сєздїн маанисин толук туюнта албайт 
деген адистер бар.

ТЫЯНАКТАР
 z Сїйлємдїн логикасына жана грамматикасына кєўїл бургула.
 z Сєз айкаштарынын туура же туура эмес экендигин текшериш 

їчун дайыма жаныўарда кыргыз тили боюнча окуу китептерин 
ала жїргїлє.

 z Жазган сїйлємїўєрдї эски басылмалардагы материалдарга са-
лыштыргыла.

КЄНЇГЇЇЛЄР
Тємєнкї сїйлємдєрдєгї каталарды 
тапкыла жана оўдоп чыккыла

 z Бїгїн Экономикалык министрлигинде инвесторлордун катышу-
усундагы жыйын єттї.
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 z Кечээ Улуттук компьютердик гимназиясында математика боюнча 
шаардык олимпиада болду.

 z Ж. Баласагын атындагы улуттук университетинде тарыхчылардын 
конференциясы єткєрїлмєкчї.

 z Кыргыз тилдїї басма сєзїнїн абалы канааттандырарлык эмес.
 z Айтымдарында мындай иш-чаралар эми дайыма єткєрїлїп турат.
 z Буга чейин мындай жыйындар Астана, Ташкен жана Бишкекте єткєн.

 z Элге-журтка жек кєрїндї болгон Кыргызстандын качкын прези-
денти алыскы Беларустан кайрадан їн катты.

 z Асандын досу бул сырды эч кимге айтпаарына ишендирген.
 z Кошмо Штаттарынын Мамлекеттик департаменти билдирїї та-

ратты.
 z Шаардагы № 5-ооруканасынын башкы дарыгери мындай доомат 

менен макул эмес.

Тємєнкї сїйлємдєрдїн кайсынысы ката, 
кайсынысы туура экендигин тапкыла

 z Бул каражаттар єлкєнїн айыл чарбасын жана єнєр жайын 
єнїктїрїїгє жумшалат.

 z «Манас» университетинде окутуучулардын ишине студенттер баа 
беришет.

 z 1-май атындагы дыйкан чарба бирикмесинин башчысы кєп жыл-
дан бери алмаша элек.

 z Бишкектеги Юридикалык академиясында студенттер їчїн бар-
дык шарттар тїзїлгєн.

 z Орус тилдїї басылмаларынын окурмандары - негизинен шаардыктар.

 z Кыргыз басылмалары негизинен ар кайсы саясатчылардын колунда.
 z Єнєр жайы министрлиги єз алдынча мекеме болуп кайрадан 

тїзїлїшї мїмкїн.
 z Сен кайсы окуу жайына єттїў?
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2-САБАК

СЄЗДЇН ЫГЫ

Сєздєрдїн жєндєлїшїнє, ар кандай ыкта колдонулушуна абдан кыл-
дат мамиле кылуу зарыл. Мында кыргыз тилинин єзгєчєлїктєрїн жак-
шы билїї чоў пайда тийгизет. Мисалы, азыр орус тилинен «звонки» 
дегенди тїз которуп «чалуулар» деп, «денежные переводы» дегенди 
«акча которуулар» деп жїрїшєт. Чындап келсе кыргыз тилине этиш-
терди кєптїк тїрдє колдонуу анча туура келбейт. Анын ордуна кон-
текстке жараша «звонки» деген сєздї «байланыш», же «сїйлєшїї» 
деп, «денежные переводы» дегенди «акча жєнєтїї» деп колдоно бер-
ген туура. «Кол коюуларды чогулта баштады « деп айтылбайт, «кол 
койдура башташты» дешет. Мындай сєздєрдї кєптїк тїрїнє салбай 
колдонуунун жолдорун издеш керек.

Зат атоочтордун деле айрымдарын кєптїк тїрдє колдонуу ылайык-
сыз. Маселен, кийинки жылдары англис тилинен келген материал-
дарды туурап «бийликтер» деп жазган мисалдар кездешип жїрєт, ага 
салыштырмалуу «бийликтегилер», «аткаминерлер», «бийлик єкїлдєрї» 
деген уккулуктуу болот. Анын їстїнє кыргыз «акчалар», «жабдуулар» 
деп эч качан айтпайт, канча болсо деле «акча», «жабдуу» дейт. «Балык-
тарды кармап» дебейт, «балык кармап» дейт ж. б. «Єкмєттєр аралык» 
эмес, «єкмєт аралык», «улуттар аралык» дебей, «улут аралык» деген 
кыйла уккулуктуу. Анын їстїнє «эл аралык» деген даяр їлгїсї турат.

Кээ бир кесиптештерибиз сєздїн тїпкї маанисин тїшїнбєй туруп 
сєз айкаштарын тїзгєн учурлар кєп кездешип жатат. Мисалы, «бан-
ги соодасы» деп кєп айтышчу болду. «Банги» деген сєздї орусчага 
которсо «наркоман» дегенди билдирет. Демек, «банги» дегенибиз 
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- адам. «Аракеч» сыяктуу эле сєз. Ошого улап «бангизат» деген сєз 
келип чыккан, ал «наркотик» дегенди билдирет. Демек, «банги со-
одасы» десек «аракеч соодасы» же «мас соодасы» дегендей эле дєдєй 
тїшїнїккє туш болобуз.

Азыр айрым журналисттер илик жєндємєсїнїн мїчєсїн туура пайда-
лана албай калган учурлар кєп кездешет. Мисалы, «Орусия президент 
жардамчысы айтымында» деп жазган журналисттер бар. Ага кара-
ганда «Орусия президентинин жардамчысы айткандай» десе ылай-
ыктуу болмок. Же тескерисинче, «Кыргызстандын экономикасынын 
єнїгїшїнїн белгиси» дегендин ордуна «кыргыз экономикасынын 
єнїгїшїнє мисал» десе жакшы угулмак. «Выдвинули его кандидатуру» 
дегенди айрымдар «анын талапкерлигин жылдырышты» деп сєзмє-
сєз которуп жїрїшєт, бул туура эмес. Кыргызда «аны талапкер ката-
ры кєрсєтїштї» же «талапкер катары алып чыгышты» деп айтылат.

Сєз айкаштарынын тактыгынан, жатык жазылышынан материалдар-
дын окулушу кєп жагынан кєз каранды. Мисалы, «аракет жасоо» де-
ген туура эмес, «аракет кылуу» же «аракеттенїї» деген туура. «Берген 
маегинде» эмес, «маектешкендеги сєзїндє», «жай ылдамдыкта» эмес, 
«шашылбастан», «єз каалоосу» эмес, «єз ыктыяры» деген сєз айкаш-
тары жакшы кабыл алынат.

ТЫЯНАКТАР
 z Єзїўєр жазып жаткан сїйлємдїн стилин эски басылмалардагы 

макалаларга салыштыргыла.
 z Башка тилдерден которулган сєз айкаштарын кыргыз тилине 

ылайыкташтыргыла. Ар кандай варианттарын колдонуп, ай-
тып, угуп кєргїлє.

КЄНЇГЇЇЛЄР
 z Тємєндєгї сїйлємдєрдєгї стилистикалык каталарды таап, оўдоп 

чыккыла
 z Тиешелїї тармактар боюнча єкмєттєр аралык келишимдерге кол 

коюлду.
 z Эў арзан тїйїн ичиндеги чалуулар (кїндїз эки эсеге арзан).
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z Жыйынтыгында ушул партиянын пайдасына добуш берїїлєр эў 
кєп болуп чыкты.

 z Районго грант иретинде берилген техникалар келди.
 z Бул «Замандаш» партиясынын иштеринин ийгиликтеринин не-

гизги кєрсєткїчтєрїнїн бири.
 z Тїрк єкмєт башчы орун басарынын сєзїнє караганда, бул жал-

ган маалымат.
 z Быйыл мигранттардан тїшкєн акча которуулар салыштырмалуу 

аз болду.
 z Кыргызстанда эркин медиалар кєбєйїїдє.
 z Конституцияда адамдын эркиндиктерин чектеген жоболорго жол 

берилбейт.
 z Кыргызстан элдеринин ассамблеясы єзїнє жїктєлгєн ишенич-

терди актаган жок.
 z Быйыл эмнегедир пенсиялардын тєлєнїшї кечигїїдє.
 z МАИ инспекторунун айтымында, бул машине єтє тез ылдамдык-

та жылып бараткан.
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3-САБАК

СЇЙЛЄМДЄР ООЗЕКИ 
ОКУЛГАНДА ЖЕЎИЛ 
АЙТЫЛГЫДАЙ БОЛУШУ 
КЕРЕК

Адатта гезит-журналдарга макала жазган журналисттер 
сїйлємдєрдїн оозеки окулушу канчалык даражада уккулуктуу бо-
лооруна кєўїл бурушпайт. Ошондон улам ал сїйлємдєр кээде окур-
ман тарабыран начар кабылданат. Атап айтканда, артына «їчїн», 
«эмес», «экен» сыяктуу їндїї тыбыш менен башталган сєздєр келе 
турган этиштерди кєп учурларда «уу», «її» эмес, «уш», «ыш», «їш» 
деген сыяктуу, їнсїз тыбыш менен аяктаган мїчє менен бїтїрїї 
максатка ылайык. Маселен, «кылуу їчїн» дегенге караганда «кы-
лыш їчїн», «табуу эмес» дегенге караганда «табыш эмес» десе алда 
канча уккулуктуу болот. Тескерисинче, айрым учурларда артына 
їнсїз тыбыш менен башталган сєздєр келе турган этиштерди їндїї 
тыбыш менен бїтїргєндє жакшы таасир калтырат. Дегинкисин 
этиштерди кайсы жерде їндїї тыбыштан, кайсы жерде їнсїз ты-
быштан турган мїчє менен бїтїрїїнї єтє тереў ойлонуп кєргєн 
жакшы. Мисалы, «чайкоо керек» дегенге караганда «чайкаш керек» 
десе жеўил кабыл алынат. «Їй-бїлє куруу їчїн» дегендин ордуна 
«їй-бїлє куруш їчїн» же «їй-бїлє куруу максатында» деген вари-
анттарды салыштырып кєргїлє. «Єсїп туруусу керек» эмес, «єсїп 
турушу керек» десе жєнєкєй окурман жакшы тїшїнєт.
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ТЫЯНАКТАР
 z Сїйлєм тїзїлгєндєн кийин аны угуза окуп, єзїўєрдї окурмандын же 

диктордун ордуна коюп кєргїлє. Їндїї тыбыштар менен бїткєн 
сєздєр їндїї тыбыштар менен башталган кийинки сєздєргє жал-
гашып жатканда кандай угулаарын байкагыла.

 z Тїзгєн сїйлємїўєрдї жєнєкєй адам айта алгыдай жана тїшїнгїдєй 
формага жакындаштыргыла.

КЄНЇГЇЇЛЄР
Тємєнкї сїйлємдєрдї уккулуктуу 
кылып єзгєртїп чыккыла

 z Кєптєгєн мекендештерибиз акча табуу їчїн жана їй-бїлєсїн ба-
гуу їчїн коўшу мамлекеттерде иштеп жїрїшєт.

 z Бул тармакка єкмєт єзї кам кєрїїсї керек.
 z Акциздик маркасы жок спирт ичимдиктерин сатуу їчїн жоопкер-

чилик каралуусу зарыл.
 z Ал їчїн сатуучулардын ишине кєзємєл кылуу абзел.
 z Кєпчїлїк адамдар казиного пайда табуу эмес, кєўїл ачуу їчїн 

барышат.
 z Ичкиликти таштоо їчїн адам єзї аракеттенїїсї керек.
 z Ал жакка баруу їчїн кєп каражат талап кылынат.
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4-САБАК

КЫРГЫЗДЫН ТЄЛ 
СЄЗДЄРЇ

Кыргыз тилинин кєп жакшы єзгєчєлїктєрї журналистикада колдонул-
бай калган учурлар кєп. Мисалы, азыр мурдагы калька ыкмасы менен 
которулган «ири мїйїздїї мал», «ири мал» деген сєз айкаштары эмги-
че кєп колдонулат. Кыргызда «ири мїйїздїї мал» дебейт, «бодо мал» 
дейт. «Ири мал» дебейт, «кара мал» дейт. Кой-эчкини «жандык» дейт.

Єспїрїм жашка чейинки балдарды «мынча жашар» деп айтса жара-
шат. Чоў кишилерди антип айтса жарашпайт. Мисалы, «беш жашар», 
«алты жашар» десе болот, ал эми «жыйырма жашар» десе одоно угулат.

Башка тилдерден кирген сєз айкаштарын контекстке жараша кыр-
гыз тилине ылайыкташтыруу єзгєчє чеберчиликти талап кылат. Ма-
селен, азыр «жумушсуздардын санын кыскартуу» деген сєздєргє ка-
димкидей эле кєнїп калдык. Бирок чындап келсе орусча «сокращение 
количества безработных» деген сєздєрдї жєнєкєйлєтсє «жумушсуз-
дардын санын азайтуу» деген эле тїшїнїк чыгат. Кыскарткыдай ал 
аркан же чыбык эмес.
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ТЫЯНАКТАР
 z Орусчадан которулган сєз айкаштарынын кыргыз тилиндеги ту-

руктуу эквивалентин издеш керек.
 z Адабий чыгармалардагы сєз байлыгын пайдаланганга аракет 

кылгыла.
 z Кыргыз тилинде кайсы сєздєр бири-бирине туура келээрин улам-

улам изилдеп, керектїїлєрїн жаттап алгыла.

КЄНЇГЇЇЛЄР
Тємєнкї сїйлємдєрдї кыргыз тилинин 
єзгєчєлїктєрїнє ылайык оўдоп чыккыла

 z Ал дарыянын ортосуна келгенде суунун кїч-кубатына чыдабай аты 
менен кошо агып кетти.

 z Мал доктурга он жаштагы жылкыны дарылоого туура келди.
 z Станок жумушчунун оў колунун ортончу манжасын кесип кетти.
 z Кыргызстан кайрадан мыйзамдык талаага кириши керек.
 z Премьер-министр кампага келип, жыйылып турган буудайды ко-

луна алып, азуусуна салып чайнап таштады.
 z Быйыл жїзїнє жетимиш козу тєрєлдї.
 z Кылмышкерлер аларга ок ачышкан.
 z Жолдубайдын балдары бойго жетти.
 z Газондогу чєп тептеў кыркылган, эшиктин асты тазаланган.
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5-САБАК

ЄЄН УЧУРАГАН ЄГЄЙ 
СЄЗДЄР

Азыр кыргыз журналистикасында орус, араб, тїрк тилдеринен кир-
ген сєздєрдї ыгы жок пайдалануу кїч алды. «Скромный», «серый кар-
динал», «подружкасы», «премия», «шустрый», «невеста», «интриган» 
сыяктуу сєздєр кадимкидей эле кирип жатат. Мунун баарын кон-
текстине жараша маанисин кыргызчалатып берсе болот. Мисалы, 
маанисине жараша «серый кардинал» эмес, «кємїскє башкаруучу», 
«скромный» эмес, «топуктуу», «ынсаптуу», «подружкасы» эмес, «кур-
бусу», «курдашы», «премия» эмес, «сыйлык», «шустрый» эмес, «тири-
карак», «жїнї тирїї», «невеста» эмес, «колукту», «интриган» эмес, 
«кутум», «шылуун», ж. б.

Экинчи жагынан, орус тили аркылуу кирип, азыр тїркчє, арабча ж. б. 
эквиваленттери колдонулуп жаткан сєздєрдїн баары эле кулакка угум-
дуу боло бербейт. Мисалы, «мїдїр» («директор»), «макам» («статус»), 
«жумурият» («республика»), «жараян» («процесс») сыяктуу сєздєр эл 
ичине жакшы сиўип кете алган жок. Азыр буга чейин элге сиўип кал-
ган «арам», «адал» сыяктуу сєздєрдї кайра арабдаштырып, «харам», 
«халал» деп айтуу да кыргыз тилинин єнїгїшїнє кызмат кылбайт.

Юдахин менен Карасаевдин сєздїгїндє унутулуп калган, бирок аб-
дан окумдуу жакшы сєздєр бар. Андыктан журналистика менен алек-
тенген адам дайыма сєздїк карап турушу керек. Бирок, азыркы тапта 
кыргыз тили єнїгїї жолунда экенин да эске алган оў.
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ТЫЯНАКТАР
 z Орусчадан которулуп жаткан сєздєрдїн кыргызча котормосун из-

деп, бир нече варианттын ичинен ылайыктуусун тандап алгыла.
 z Жаўы сєздїктєрдї дайыма жаныўарга ала жїргїлє.
 z Колдон келсе кыргызча ойлонгула.

КЄНЇГЇЇЛЄР
Тємєнкї сїйлємдєрдєгї ушул бєлїмгє тиешелїї 
каталарды таап, маанисине жараша оўдоп чыккыла

 z Бишкектин мэри «борзый, дерзкий» жїрїш-турушу менен эле ша-
ардыктардын эсинде калды.

 z Ыраматылык, интригаларга жакын болчу, бирок баары бир кый-
ын саясатчы эле.

 z «Левый» акчалар тууралуу бул министрден депутаттардын бирєє 
да суроо берген жок.

 z Ал кызматка кєпчїлїгї шабашка їчїн эле барышат.
 z Азыркылардын баары эле супер болуп чыга келишти.
 z «Дїжїрлєр эч качан «свежий» болбойт, ал баягы эле дїжїрлєр, 

кимге кошомат кылганы баары бир» десек деле ишенбей коюшкан.
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6-САБАК

ЖЄНЄКЄЙ 
СЇЙЛЄМДЄРДЇН 
АРТЫКЧЫЛЫГЫ

Татаал сїйлємдєрдї окурманга тїшїнїктїї кылып тїзє билїї - сєз 
єнєрїнїн чоў чеберлерине гана таандык касиет. Кєпчїлїк учур-
ларда жєнєкєй сїйлємдєр жакшы окулат. Канчалык жєнєкєй бол-
со, ошончолук жакшы. Мунун эки жагы бар. Биринчиден, кыргызча 
сєздї кєбєйтїп, їстїртєн урдуруп кете берген менен кєп учурда ма-
аниси так болбой калат. Экинчиден, орусчадан сєзмє-сєз которулган 
сїйлємдєрдї кыргыз окурманы жакшы кабылдай бербейт.

Мисалы, «ушинтип бир жакадан баш, бир жеўден кол чыгарып, ынты-
макты туу тутуп, бєлїнїп-жарылууга жол бербей, эл ичиндеги тентек-
терди тыйып, журттун амандыгын тилеп, мамлекетибиздин тїбєлїгїн 
ойлобосок тыягы Кытай, быягы Орусия сыяктуу їлкєн мамлекеттер-
дин эч кимиси биздин єнїгїп кетишибизди каалабай тургандыгы, 
баарыбыз колго тїшкєн коендой кокуйлап калаарыбыз калп айткан 
менен болобу, эки жерде эки тєрт дегендей эле даана нерсе болуп кал-
ганы турат» деген сїйлємдї окуп кєрєлї. Муну башка тилге которуу-
ну каалагандар азабын жейт. Анткени, мазмуну жагынан бирин-бири 
кайталаган ойлордун кайсынысы маанилїї экенин билбей, окурман 
башка тилдерге оўой менен которулбаган сїйлємдїн башын окугуча 
аягын унутуп калат. Демек, мунун баарын «элибиз ынтымактуу бол-
босо башка мамлекеттерге жем болот» деген жєнєкєй эле сїйлєм ме-
нен алмаштырса болот.
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Экинчи мисал: «Мигранттардын экинчи толкуну оппозициянын но-
ябрдагы митингдеринин тушунда єлкєнїн жашоочулары жаўы баша-
ламандыктардан коркуп турган, кийин орус тилин расмий статустан 
ажыратуу зарылдыгы тууралуу билдирїїлєр жасалган, Конституция 
алмашып жаткан маалдагы 2006-жылга туура келди» деген сїйлєм. 
Кєрсє бул «другая волна мигрантов пришлась на период изменений в 
Конституции в 2006 году в ходе ноябрских митингов оппозиции, ког-
да жители страны опасались повторения новых беспорядков, и после 
того, когда были сделаны заявления о необходимости лишения рус-
ского языка статуса официального» деген орусча сїйлємдєн котору-
луптур. Иш жїзїндє аны «миграциянын экинчи толкуну 2006-жылга 
туура келди. Анткени ошол жылы ноябрда оппозициянын митингде-
ри болуп, єлкє жарандары жаўы башаламандыктан жїрєксїп тур-
ган. Анын їстїнє орус тилинин расмий статусун алып салуу жєнїндє 
билдирїї жасагандар чыкты» деп жєнєкєйлєтсє окурмандын кабыл 
алышына жеўилирээк болот.

Колдон келсе сєзсїз орусчасын которуп отурбай, маанисин тїшїнїп 
алгандан кийин кыргыз кыртышына жакындатып берсе андан бе-
тер жакшы. Мисалы, ошол эле текстти «миграция экинчи ирет 2006-
жылы кїч алды. Оппозициянын ноябрда єткєргєн митингдери элди 
тїп кєтєрїп, кайра башаламандык башталабы деп эл-журт кадимки-
дей элейип калган. Анын їстїнє орус тилинин расмий статусун алып 
салуу маселеси боюнча кєп сєз болуп кетти» десе болот.

Дегинкиси, текст тилдин нормасын бузбай, бирок жєнєкєй (айрык-
ча элеттик) окурмандын кїнїмдїк тилине канчалык жакын болсо, 
ошончолук жакшы.

ТЫЯНАКТАР
 z Журналисттин эмгеги биринчи иретте карапайым окурманга ар-

налаарын эч качан унутпагыла.
 z Жазган сїйлємїўєрдї єзїўєр улам-улам окуп, башкаларга да оку-

туп, кандай кабылданаарын байкап кєргїлє.
 z Кыскартууга же бєлїїгє боло турган сїйлємдєрдї дайыма издеп 

тургула.
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КЄНЇГЇЇЛЄР
Тємєнкї сїйлємдєрдї окуп чыгып, окурман 
жеўилирээк тїшїнгїдєй кылып маанисине 
жараша же бир нече сїйлємгє бєлїп, 
же кыскартып чыккыла. Кайсы ыкма 
ылайыктуураак болоорун ойлонуп кєргїлє.

 z Президенттин милдетин аткаруучу адамды аныктаган бир ууч 
адамдар жєн гана чиновниктер экендигин жана мыйзам сактал-
баган єлкєбїздїн азыркы абалын эске алсак, ошол мамлекеттик 
кеўешменин курамындагы 8 адам аныктаган адам Кыргызстан-
дын кийинки президенти болот деп ишенимдїї айта берсек болот.

 z Буга чейин хан болуп турганда Бакиев тїндїк-тїштїк маселеси 
оор экенин оозу кыйшайбай чоролору чогулган чоў жыйындарда 
улам-улам жар салып жаткан эле, эми ошол айткандарынны бири 
да эсине келип койбой, тїштїк тарапты «журт кєтєрїлїп чыккы-
ла» деп тїндїк тарапка тукуруп отуру.

 z Эгер эл єз эркиндиги єзїнїн колунда экенин, Бакиев буга чейин 
Кыргызстандагы эркиндикти тїп тамырынан кыркып, диктатура-
лык бийликти орнотуп койгонун, канча деген адамдын ырыскы 
менен байлыгын сол чєнтєккє уруп, акыры касиеттїї элди канга 
боеп койгонун, тїштїк аймагыбызда жашап жаткан кыргыздар ту-
ура тїшїнїп, алардын арасынан аксакалдары чыгып, «ай Курман-
бек, элиўди союп койдуў, энелерди боздоттуў, эми кылганыўды 
мойнуў менен тарт» деп айтаар эле.
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 z Эгер эси болсо, тууган-уругу менен бала-чакасынын кийинки таг-
дырына тїз караса, бїт Кыргызстан элинин алдында чоў кайрылуу 
жасап, кечирим сурап, анан єз ємїрїн кыйып салса биринчиден, 
азыр айбаты кїчтїї болуп, кєз жашы кєлдєп сыздагандар менен 
ызасынан ага тиш кайрап тургандарды бир ызадан куткармак, экин-
чиден, эч бир себеби жок, анын арты менен ємїр бою жаманатты 
«канкор» аталып кала турган бир туугандарынын жана єз балдары-
нын балдары бул жаман аттан арылып, дароо эле намыскєй, чыны-
гы жигитчил мїнєзї бар адамдардын тукуму атка конуп калбаса 
да, ал аймактын арасынан кичине орун тапмак, їчїнчїдєн, буга 
чейин президент тїштїктєн болду деген чолок акыл менен Кыргыз-
станды караган, кээ бир тїштїк аймагындагы элдердин ич кїптїсї 
басылып, «мына, биздин уул» деп бир аз болсо да баш кєтєрїлїп, 
жалпы журт анын эрдигин кээ бир кездерде эстеп коймок.

 z Мурдагы бийликтин кысымы астында Башкы прокуратуранын «экс-
президент Курманбек Бакиевдин кадыр-баркын, беделин тїшїргєн 
материал жарыялады» деп айыптаган доо арызынын негизинде 
Бишкек шаарынын Биринчи май райондук соту тарабынан ток-
тотулган элдик «Назар» гезити азаттыкка чыкканын кабарлайбыз.

 z Биздин фонд 1995-жылы кыргыз элинин эл акыны, Ленин комсо-
молунун лауреаты, Токтогул атындагы сыйлыктын ээси Майрам-
кан Абылкасымова эженин демилгеси менен тїзїлгєн, о. э. бїт 
Кыргызстандын кєрїнїктїї ишмер аялдары колдоп, Курманжан 
Датка Чыгыш элинин татыктуу кыздарынын бири деп, Датканын 
басып єткєн жолун дїйнє жїзїнє даўазалоо жєнїндє 7 багыт алып, 
ошонун їстїнєн талыкпастан эмгектенип келе жатабыз.
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7-САБАК

МАКАЛ-ЛАКАПТАРДЫ 
КОЛДОНУУНУН ЫГЫ

Кыргыз тили макал-лакаптарга абдан бай. Аларды заголовок катары 
да, тексттин ичиндеги кїчєтїїчї курал иретинде да колдонсо болот. 
Албетте, чени менен. Єзгєчє маалыматтык материалдарда аларды 
колдонуудан качыш керек. Болбосо жазылган текст журналисттик 
материалга окшобой эле, КТРдеги «Чечен айтышка» окшоп калышы 
ыктымал.

Мисалы, єлкєнїн стратегиялык объектилерин сатып, байыгысы ке-
лип аткандар тууралуу макаланы «Итке темирдин баркы жок» деп ата-
са жарашат. «Даяр нерсени сатып ийгенди кайсы келесоо болбосун 
билет, ага кєп акылдын кереги жок» дегендин ордуна «даяр оокатты 
сатып жоготконду иттин уулу Байгара да билет» десе сїйлєм эмоци-
оналдык жактан алда канча жакшы кабыл алынат.

Бийликке даярдыгы жок келип, элдин баарын кыйнагандар жєнїндє 
«ат кєрбєгєн минип єлтїрєт» деп койсо кєркїнє чыга тїшєт. «Кор-
рупция менен шугулдангандарга жакын мамиледе» дебей эле «кебек 
бар жерде келемиш, тару бар жерде таранчы» десе кыргыз окурма-
ны илгертпей тїшїнєт. «Интригага шыктуу» дебестен «эки айылды 
эриктирбеген, бир айылды бириктирбеген» деп койсо кандай адам 
тууралуу сєз болуп жатканы дароо белгилїї болот.

Кыргыз тили фразеологизмдерге жык. Кимдир-бирєє чечкиси кел-
бей атайын создуктуруп аткан маселе туурасында «бербестин ашы 



– 22 –

бышпас» десе кєп кыргызга тїшїнїктїї болот. Убактысы єтїп кеткен 
соў кечигип чечилген маселени «ашынан кийин єкїрїп тїшкєндєй» 
же «таз тарангыча той таркайт» деп салыштырса жараша тїшєт. Ко-
лунда бардык бийлик туруп, жетекчи кызматта иштей албаган киши 
тууралуу сєз кылып жатып, «бїлєсє майга єтпєгєн» деп мїнєздєсє, 
же андан да жакшысы «жаманды кудай неге албайт, жаткан тєєгє 
мине албайт» деп єз алдынча эле сїйлєм катары берип койсо сєздїн 
тєркїнїн тїшїнгєн окурман илгиртпей баамдайт.

ТЫЯНАКТАР
 z Кыргызча макал-лакаптардын, фразеологизмдердин жыйнакта-

рын таап, дайыма жаныўарга ала жїргїлє.
 z Макала жазып жатканда макал-лакаптарды колдонуунун ылай-

ыктуу ченемин ойлоно жїргїлє.
 z Кєнїгїїлєр
 z Тырмакчанын ичиндеги боштуктарды єзїўєр ылайык кєргєн ма-

калдар менен толуктап чыккыла
 z «...» демекчи, депутаттардын саны арбыган менен алар кабыл алган 

чечимдердин сапаты оўолуп кетээрине кєпчїлїк ишенбей турат.
 z «...» болуп, ар ким келип башкарган бул тармак акыркы жылдары 

аябай артта калды.
 z Мыйзамды бузуу менен бул эргул ушул операциянын алкагында бир 

эмес, эки жолу пайда кєргєнгє жетишиптир, демек «...» деген ушул.
 z Кылгылыкты кылып, кыл жип менен бууп коюп бул партиядагы-

лар кайра башкаларга догун артып отурушат, «...» болуп.
 z «...» демекчи, шайлоо бїтїп, жыйынтыгы чыккан соў эми аны бир 

айтсаў да, миў айтсаў да баары бир.
 z «...» болуп, Кыргызстандын жаўы чыйыр салып, жаўы жолго 

тїшїп жатканын деле башка мамлекеттер жактырып жибер-
беси турган иш.

 z Мен сенин бийлигиўден да, байлыгыўдан да коркпойм, анткени «...».
 z «...» дечї эле, анын сыўарындай буга чейин сын айтып кел-

ген саясатчылар эми єздєрї бийликке келип, элдин сынынан 
єтмєк болду.



– 23 –

 z «...» дегендей, анын єзїн сыйлаганын кєрсєтїїгє жанталашкан ко-
шоматчылары баласынын кєўїлїн тапканга аракет кыла баш-
ташты.

 z «...» дегендей, булар єздєрї кылган кылмыштын бирєєнї да мой-
нуна алгысы жок.

Тємєнкї сыпаттамаларды фразеологизмдер 
менен алмаштырып чыккыла.

 z Аябай тыў, жаш, заманына тиешелїї бардык нерсенин сырын 
билген - ...

 z Бир жерге токтолбогон, бат-бат орун алмаштырган - ...
 z Аябай битир, майда-барат нерседен да пайда кєргїсї келген - ...
 z Бат-баттан каттап турат - ...
 z Бардык нерсеге таасирин тийгизип, ойлогон иштеринин баары 

орундалып, айтканы адамдарга жагып - ...
 z Олуттуу нерселерге маани бербеген, бардык нерсеге жаш балача 

мамиле кылган адамдар - ...
 z Эч нерсени тоготпогон, эч нерсени элес албаган - ...
 z Аябай шылуун, эч нерседен уялбаган, эч кандай кылмыштан баш 

тартпаган - ...
 z Бардык татаал маселелерди калыс чечкен - ...
 z Уруш-талашка жакын, анча-мынчадан эле жаўжал чыгара кал-

гандар - ...
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8-САБАК

РАСМИЙ СЄЗДЄР 
ТУУРАЛУУ

Сєздєрдїн же сєз айкаштарынын расмий вариантын туура пайдала-
нуу да чоў мааниге ээ. Атап айтканда, «Ак Їй» чындап келсе Вашинг-
тондо гана бар, ал эми Кыргызстандын башкы имараты Єкмєт Їйї 
деп аталат. Президенттин аялын «ханайым» деп атай коебуз деп ай-
рым журналисттер мындан бир топ жыл илгери кошоматчы катары 
жаман кєрїнгєн жайы бар. Антпей эле атын айтып койсо алда канча 
нейтралдуу сєз катары кабыл алынмак.

КАЙМАНА СЄЗДЇН 
МААНИСИ

Кыргыздар илгертен жактырбаган кишини сындаганда жїйєсїн кел-
тирип бетке да айткан, каймана кеп аркылуу жибек менен мууздап да 
келген. Илгери жыйынга келип, эмне болуп атканын ар кимден сурап 
аткан кулагы каўырыш кары кишини эл башкарган бир болуш: «Ка-
рыганда балдарыўдын тєрїндє отура бербейсиўби, кулагыў укпаса 
бул жыйынга сїйрєлїп эмне келдиў? Кет!» деп кагып-силксе, тиги 
карыя: «Балам, карылык деген ушул экен, кулактын кужурун, кєздїн 
курчун алат турбайбы. Сен карыбайт окшойсуў. Элдин арасында мен 
деле бар элем. Этектей жерде отурам. Ушул кара жер сага кєп кєрїнїп 
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атса, сенден талашып не кылайын, кїрїч айдап, атаўа аш бер. Мына 
мен кеттим», - деп туруп кеткен экен.

Таштын їстїндє комузун кармап отурган 
Токтогулдун Бишкектеги эстелигине баа 
берип, айтылуу акын Байдылда:
«Сїрєтчї колу чебер го, 
Сїрєтчї ою тереў го. 
«Тургузуп тартсам карт акын 
Буттары талыйт», деген го. 
Сибирден чарчап келди эле, 
Отурат таштын їстїндє. 
Бирок андан да жакшы кєрїнмєк, 
Отурса аттын їстїндє», - деп жумшак чымчып єткєнї бар.

«Ємїрїўїз єтє узун болсун, балдарыўыздан да кєп жашаўыз» деген 
сєз - чындап келсе каргыштын эў жаманы.

Айрыкча аткаминерлер журналисттердин жазганынан кылдай кый-
кым тапса эле сотко сїйрєп жаткан азыркыдай опурталдуу заманда 
кыргыз журналистикасы їчїн каймана кептин мааниси ого бетер єстї.

Саясатка аралашып жїргєн бир адамды жердештери «карышкыр» 
деп коюшат экен. Ушундан улам ал уюштурган саясий жєє жїрїш 
тууралуу маалыматты редакциядагы журналисттер «бєрї жортуш» 
деп атап коюшкан. Экинчи президенттин тушундагы бийликтин кы-
лык-жоругун айрым серепчилер «Кокон хандыгынын саясаты» деп 
эмне себептен атап алышканы да кєпчїлїккє бештен белгилїї. «Бий-
ликтин кошоматка кой сойгон арзыматтары» дегенге караганда «Ак 
Їйдїн ар ишке даяр азаматтары» десе ким тууралуу кеп болуп атка-
нын окурман дароо тїшїнєт.

Ал эми кээде айрым бир окуяны, процессти, кєрїнїштї башынан ая-
гына чейин каймана сєз менен беришке туура келет.
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Мисалы: «Бул шайлоодо бурмалоолор мурдагыдан да кєп болду. Бий-
лик башындагылар демократиялык принциптер тургай мыйзамдарды 
кєз кєрїїнє тебелеп-тепседи. Добуштарды санаганы келгенде жарык 
єчїп калып, участкалык комиссиялардын башчылары качып кетишти. 
Баланча талапкерлердин жактоочулары ачыктан-ачык эле арак-ша-
рап таратып, шайлоо болгон кїнї элди єз тарабына їгїттєп жїрїштї. 
Чындыгында, ким эў аз добуш алса, кагаз жїзїндє эў кєп добуш ал-
ган кылып жасап чыгышты. Бул шайлоо эмес эле, дайындоо болду», 
десе сотко сїйрєлїп, далай убара тартып калышы мїмкїн. Албетте, 
фактысы колунда болсо андай коркунуч азыраак, бирок соттон сотко 
сїйрєлїп жїргєн кимге жаксын?

Непадам журналист андайдан оолак болгусу келсе: «Бул шайлоонун 
жанында мурункулары шоона эшпей калды. Жергиликтїї жетекчи-
лер демократия менен мыйзамдуулуктун алиппесин їйрєтмєк тургай, 
акесин окутушту. Добуш санаарда жаркыраган электр шамы жалп 
єчкєнїнє катуу капа болушканбы, айтор шайлоо комиссияларынын 
башчылары кечинде кеткиче шашып, байкоочулардын кєбї прото-
колдоруна кол койдурганга жетишпей калышты. Бир айтасыўбы, эки 
айтасыўбы, Баланча талапкер элден эч нерсесин аябаган мыкты жи-
гит экен. Анын мындай жайыл дасторкондугун кєпчїлїк мурда-кий-
ин байкабай жїрїптїр. Жыйынтыгында, эў кєп добуш алган ошол 
жигит болуп чыкты. «Атаўгєрї мурун кайда жїрдї эле?», деп эртеси 
таўдайы кургап тамшангандар андан кєп. «Бизде ушундай талапкер 
бар беле?», деп таў калгандар мындан кєп. «Аш-тойду азайталы», деп 
ажобуз демилге кєтєрїп атканда чын эле мынча кишини убара кыл-
бай ушул шайлоонун жеўїїчїлєрїн єзї эле дайындап койсо эл деле 
туура тїшїнєт беле?», деп комментарий берсе болот.

Кээде бир эле сєздїн эки анжы мазмуну сїйлємдї теўирден теске-
ри мааниге ээ кылып коет. Андай ыкмалар журналистика тургай 
чоў саясатта да кєп колдонулат. Президент А. Акаев їчїнчї жолу 
шайлоого барганда бир чоў мамлекеттин башчысы: «Аскар Акае-
вич, позвольте Вас поздравить с избранием на ОЧЕРЕДНОЙ пре-
зидентский срок» деп куттуктаганы бар. Мамлекет башчысынын 
эў таасирдїї жакын тууганы башкарган, бир ууч адамдардын гана 
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коопсуздугун камсыз кылган органдын кызматкерлерин анын са-
ясий атаандашы кесиптик майрамы менен куттуктап жатып, «бул 
органдын кызматкерлери МАМЛЕКЕТТИК ЭЎ МААНИЛЇЇ мил-
деттерди аткарып жатышат», деп бир ооз сєз менен шылып єткєн.

Албетте, фактысы жетишсе кайсы бир мекемедеги коррупция туура-
луу тїшїндїрмє жазып жатып «бул мекемеде (органда) жалаў корруп-
цияга малынгандар иштейт. Кичи кызматтагылары пара алып, аны 
жогоруда турган башчылары менен бєлїшїп турушат. Бири-биринин 
мыйзамга туура келбеген кыўыр иштерин абдан сонун жаап-жашыры-
шат», десе да болот. Анын ордуна «бул жерде иштегендер - жумуштун 
алчы-таасын жеген, пайда-зыянын эчак єздєштїргєн, колго тийген 
иштен сєзсїз майнап чыгара турган тажрыйбалуу кишилер. Булар 
ишти алганды да, туура бєлїшкєндї да, тууралап бїтїргєндї да мык-
ты билишет. Ырыскылаш болуп кадимкидей аралашып калгандыктан 
бирин бири эч качан сатпайт, жалпы кызыкчылык їчїн жанын аяба-
ган ынтымактуу», десе эч ким эч нерсе дей албайт.

Бирок каймана сєз дайыма эле пайдаланыла бербейт. Аны кєп кол-
донсо басылма жалпы жонунан курчтугун жоготуп, тиражы азайышы 
мїмкїн. Каймана сєз менен жазылган материалдар жалпыга белгилїї, 
бирок документалдуу фактылары жетишпеген же объективдїї се-
бептер менен таптакыр табылбаган учурлар їчїн, кєбїнчє какшык 
иретинде колдонулат. Аны окурмандын алдына тартылган материал-
дын даамын чыгарган татымал иретинде гана кошсо болот. Ошондо 
да нукура сєз чеберлери гана каймана сєздї окурманга жеткиликтїї 
кылып тартуулай алышат.

ТЫЯНАКТАР
 z Каймана сєздї колдонуунун зарылдыгы канчалык экенин дайыма 

таразалай жїргїлє.
 z Каймана сєз эч ким доомат кое албагыдай, бирок окурманга 

тїшїнїктїї болсун.
 z Каймана сєз факты, далил жетишпеген, же журналисттин кооп-

суздугуна коркунуч туулган жагдайларда гана айла жоктон кол-
донулаарын эстен чыгарбагыла.
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КЄНЇГЇЇЛЄР
Тємєнкї сїйлємдєрдї каймана сєз менен 
алмаштырып, элге жеткиргенге аракет кылгыла

 z Ыраматылык М-н єлїмїн расмий бийлик авария деп тїшїндїргєн 
менен, чындыгында ошол кездеги бийлик тєбєлдєрї анын кєзїн 
тазалашканын элдин баары эле тїшїнїп калган.

 z Б. К. департаментти башкарып турганда канча акчаны ичип-же-
генин элдин бары билет, бирок бардык текшерїїлєрдєн «аман» 
чыкканы таў калыштуу.

 z Кен байлыгыбыздын итбекер сатылып кетишине так ушул минис-
трдин тїздєн-тїз тиешеси бар.

 z Бул маселенин канчалык талаш экендигин дапдаана кєрїп турса 
да, сот тєрагасы К. кїнєєнїн баарын бир тарапка оодарып, калы-
стыктан тайып кеткенин билген кишилер анын айыпталуучу М. 
менен туугандык мамилеси менен тїшїндїрїп жатышат.

 z Ыраматылык Р. А. кылмыш чєйрєсїнїн анабашы болсо да кыр-
гызга боор тартып, башка улуттагы кылмышкерлердин тизгинин 
тартып турчу.
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9-САБАК

ЧООЧУН ТЇШЇНЇКТЄР

Жогоруда сєз болгон маселеге тиешелїї дагы бир жагдай бар. Кыр-
гыз журналистикасы «чоў їйдєгїлєр кїлсє кичи їйдєгїлєр ырсаят» 
болуп Батыш таасиринде калган орус тилдїї журналистиканын ай-
рым тїшїнїктєрїн єз элинин менталитетине, нарк-насилине ылай-
ыкташтырбай туруп эле колдоно баштаганына кєп болду.

Мисалы, азыр эмне кєп, «тележылдыз», «эстрада жылдызы», «искус-
ство жылдызы» сыяктуу аты бар, заты жок ысымдар кєп. Биринчиден, 
кыргызда «жылдыз» деген тїшїнїк болгон эмес. Илгери далай жылдар 
бою калайык-калктын сынынан єтїп, сїймєнчїгїнє татыган єнєр ээ-
леринде гана атак-даўк, кадыр-барк болгон, азыркыдай теле, радио, 
басма сєз аркылуу їстєккє-босток элге таўуулаган шайтан оюндар 
болгон эмес. Экинчиден, бул сєздїн Батышта салмагы да, мааниси да 
башка. Эптеп эл алдына чыга калып, бирин-экин чала бышкан чыгар-
ма аткара коюп эле дымагы асман-айды чапчыган, анысы аз келген-
сип, жумурай-журттун табитин бузгандардын баарын эле «жылдыз» 
дей бергенден жалпы эле ошол тармактардын баркы тїшєт. Андык-
тан, мындай сєздї єтє абайлап колдонуп, колдон келишинче «баланча 
ырчы», «алып баруучу», «артист» деп эле тїз атаган оў.

Ушул жерде бир сєздїн ылайыгы келип турат. Азыр жазуучуларга деле, 
обончуларга деле «Кыргыз эл баатыры» деген наамды бере берип, бул 
сєздїн кадыр-баркын аябай тїшїрїп алдык. «Баатыр» деп кыргызда 
жоо чапкан, эрдик кылып элин сактаган, оттон-суудан кайра тартпа-
ган, єлїмгє башын сайган адамдарды айтат. Їйдєн чыкпаган, кыста-
лыш учурда жоо чапмак тургай калыс сєзїн айтып койгонго жараба-
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ган адамдарга «баатыр» деген наамды берїї - илгерки чыныгы баатыр 
ата-бабалардын арбагын тебелеген менен барабар.

Жакында «секс кызматкерлери» «сексуалдык азчылыктар», «диний 
азчылыктар», «улуттук азчылыктар», деген сєздєр кире баштады. «Аз-
чылык» дегени эмне? Батыш коомунун тїшїнїгїндє бул жалпы элдин 
негизги бєлїгїнє салыштырмалуу саны аз адамдардын топтору экен. 
Акыркыларын «жаўы кирген диндердин єкїлдєрї», «чакан улуттардын 
єкїлдєрї» десе туура болот. Ал эми «секс кызматкерлери», «сексуал-
дык азчылыктар» дегенин кыргыздар «сойку», «бачабаз», «кызтеке» 
деп эле ала койду атынан айткан. Анын їстїнє илгерки жаасы катуу 
кєчмєн коомдо бул кєрїнїштєр єтє сейрек учурагандыктан, «тєє 
чечкендей кеп болду» деп лакапка айландырып, єтє катуу сындаган, 
азыркыдай эркелетип ардактаган эмес, «єз башы менен кетсин» деп 
їч тїкїрїп баса берген. Кыргыз басылмаларын шашпай четинен ба-
рактап отуруп мындай чоочун тїшїнїктєрдїн далайын табасыўар.

«Сїйїї» деген сєз Совет мезгилине чейин эл арасында кеўири та-
раган эмес. Анын ордуна «жактыруу», «жакшы кєрїї», «жанындай 
кєрїї», «ашыктык», «махабат», «арзуу» деп башкача айтылчу. Аял-
эркектин ортосундагы мамиле тууралуу жазууда улуу-кичїїгє одоно 
учурабаш їчїн кандай этикалык кылдаттык керек экендигин айтпай 
деле койсо болот.

ТЫЯНАКТАР
 z Кыргыз тилдїї басма сєз їчїн эмнелер уят экендигин дайыма эске 

алып, колдон келсе кыргыздын улуттук этикасынын жазылбаган 
мыйзамдарын сактаганга аракет кылгыла.

 z Азыркы заманда айрым темалар боюнча материал жазуудан же 
басуудан баш тартуунун єзї да чоў эрдик болуп калды.

 z Элдик этиканы буза турган темалардын ордуна кайсыларын кой-
со боло турганын ойлонуп кєргїлє.



– 31 –

10-САБАК

ЧООЧУН 
САЛЫШТЫРУУЛАР 
ЖАКШЫ СИЎБЕЙТ

Айрым учурларда кыргыз журналисттери башка элдердин салыштырмала-

рын колдонушат. Анысына тїшїндїрмє берилсе жакшы. Бирок кєп учур-

ларда ошол элде кандай айтылса ошол бойдон кетирген учурлар кездешет.

Мисалы, «журналисттер – «жарандык коомдун «кайтаруучу иттери»» деп 

цитата келтирген журналисттер болгон. Кєрсє бул Батышта калыптанып 

калган «журналисты – «сторожевые псы» гражданского общества» деген 

сєздєн алыныптыр. Кыргызча одоно угулмак тургай, итиркейиўди кел-

тирет. Анткени кыргыз эч качан сыйлаган адамын итке теўеген эмес.

««Жылдыз оорусу» менен ооруган жок» деген сыяктуу сїйлємдєрдї 

тїзїп жїрїшєт. Кыргызда андай оору болгон эмес, ал тургай андай 

тїшїнїктїн єзї жок. «Кєєп кеткен жок, атак-даўкынын жїгїн жакшы 

кєтєрдї» деп эле айтышат.

«Адам укуктарынын одоно бузулуп жатканы тууралуу коўгуроо кагып» 

деп жазып жїрїшєт. Кыргызда эч ким коўгуроо каккан эмес, коўгуроону 

коркунуч туулганда кєбїнчє христиан динине тиешеси бар элдер ка-

гат. Антпей эле «адам укуктары бузулуп атканын айтып чырылдап» 

десе жарашмак.
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«Чылапчыны менен кошо баланы ыргытып жибербейли» деп орусча-

дан тїздєн-тїз которгон кесиптештер бар. Муну кыргызчага маани-

сине жараша которсок «битке єчєшїп кєйнєктї отко салбайлы» деген 

эле сєз. «Жаандан кийинки козу карындай» деген кыргыздын лакабы 

эмес, орустун лакабы.

Бирок ошол эле учурда турмуштун шартына ылайык элдин аў-сезимине 

сиўип кеткен тїшїнїктєрдєн танбаш керек. Мисалы, «Ильич шамы», 

«бригадирдин атындай», «єкмєттїн укуругу узун» деген сыяктуу кептер 

азыр деле эч кимге єєн учурабайт.

ТЫЯНАКТАР
 z Башка тилдерден келген салыштырууларда айтылган жагдайлар-

ды биздин ата-бабалар кандай таамай сєз менен айтканын эле-
стетип, же элдик оозеки адабияттан издеп кєргїлє.

 z Макала жазып жатканда башка элден келген салыштыруулардын 
эквиваленти кыргыз тилинде таптакыр жок болсо, аны кыргыз 
окурманына ылайыкташтырып алуунун жолдорун ойлонгула.

КЄНЇГЇЇЛЄР
Тємєнкї сїйлємдєрдї кыргыз 
кыртышына жакындатып чыккыла

 z Мурунку бийликтин єкїлдєрї кыйрап бараткан кемедеги келе-
миштерден бетер туш-тарапка качышты эле, эми кєп єтпєй кай-
радан їндєрї угула баштады.

 z «Єз жеринде пайгамбар жок» дегендей, биз анын баркын тирїїсїндє 
билбептирбиз.

 z Тилекке каршы, ишенген падышабыз жылаўач болуп чыкты.
 z «Карышкырды канча баксаў да токойго качат» демекчи, булар баа-

ры бир ниети оўолгон жок, тескерисинче єч алууну ойлоп келишти.
 z «Тєрєлєр тєбєлєшсє тємєнкїнїн тєбєсї зыркырайт» болуп, орто 

жолдон эл кыйналды.
 z «Уурунун тебетейи кїйєт» дегендей анын кылмышы єзїнєн єзї 

билинип калды.
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11-САБАК

УЙКАШ СЄЗДЄРДЇН 
КЫРГЫЗ 
ЖУРНАЛИСТИКАСЫНДАГЫ 
МААНИСИ

Кыргыз тили кєркєм каражаттарга бай, поэтикалуу тилдердин ката-
рына кирет. Илгери эки ооз сєздї уйкаштырып айта албаган кыргыз 
чанда кездешкен. Журналистикада тилдин ушул жагын ыгы менен 
пайдалануу материалдардын сапатын арттырып, окурмандардын та-
битин оўдогонго чоў салым кошот.

Уйкаштык ыр саптарынын же сєз айкаштарынын башында же ая-
гында болушу мїмкїн. Кыргыз тилинде экєє теў кеўири колдону-
лат. Баш тамгалардын уйкаштыгы, мисалы, «багытын таппай башы 
айланган саясий кїчтєр», «шайлоонун шайтан оюндары», «саясаттын 
сасык оюндары», «єлєєрїм калды, єсєєрїм калган жок», «єнєрїў бол-
со єргє чап» деген сыяктуу формаларда байкалат. Ал эми аяк уйкаш-
тар кадимки эле поэтикалык чыгармалардын ажырагыс бєлїгї болуп 
саналат. Айталык, багар-кєрєрї жок, социалдык жактан начар кам-
сыздалган кишилердин экономикалык кризис шартындагы абалын: 
«Мамлекет жакшы жардам бербейт, туугандарынан жаман сєздєрдї 
угушат, иштейин десе иши жок», десе да болот. Же башкача форма-
га салып: «Єз тууганга жакпаса, єкмєт жагы бакпаса, кокон тыйын 
бербесе, колунан иш келбесе, мындай кишилер кайда барат?» деп су-
роо койсо да болот.
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Айрым авторлор, чоў макала жазганда бїтїндєй бир колонкасын 
ыр саптары менен толтурган учурлар бар. Мисалы, публицист Чоюн 
Ємїралиев, Курманжан датканын мааракесине карата улут тарыхы 
тууралуу материалында ушундай ыкманы колдонгон, анысы макала-
нын кєркїн ачкан эў мыкты каражаттардын бири болуп калган. Би-
рок андай ылайыктуу учур дайыма эле боло бербейт.

Антсе да кайсы бир уйкаштыктарды пайдалануунун жолун издей 
жїргєн жакшы. Кээде, мисалы, «митингдер менен бийлик башында-
гылар эсептешсин десек, ага катышкан адамдарды саны миўдеп са-
налышы керек» дегендин ордуна «мындай митинг менен бийликте-
гилер эсептешсин десек, жетимиш тїмєн кылкылдап, жер майышып 
былкылдап турушу керек» деп жазса сїйлємдїн элестїї болушуна 
жардам берет.

Уйкаштык кээде кыйыр формада болушу мїмкїн. Айрым манасчылар 
акылман Бакайды «ак сакалы чїштєдєй, устуканы мистедей» деп сы-
патташкан. Ушундай уйкаштыкты аша чаппай ыгы менен пайдалан-
са, окуган кишинин жарпын жаза турган сїйлємдєр чыгат. «Эч кимге 
ишенбей калган эл бийлик тарабына да, оппозиция тарабына да катуу 
кыжырланып атат» дегендин ордуна «ишенген кожосу сууга аккан эл 
бийлигин баш кылып, оппозициясын тєш кылып айдап чыкканга даяр 
турат» деп жазылса сїйлємдїн эмоционалдык кїчїнє кїч кошулат.

Бирок бир эске сала кетїїчї нерсе – уйкаштыкты колдонууда ритмди 
сактоо єтє маанилїї. Сїйлємдє їч уйкаш болсо, анда жок дегенде алар-
дын экєє катышкан сїйлємдїн бєлїктєрї бирдей же окшош ыргакта 
болушу зарыл. Алыска барбай эле Меке чал менен Карадєє тууралуу 
жомокту мисалга тарталы. Карадєєнїн келгенин кєрїп, кемпири: 
«Кайсы этти салайын?» десе «Мурунку дєєнїн башын сал, кийинки 
дєєнїн тєшїн сал. Ал жетпесе азыркы дєєнїн сан этинен оюп сал» деп 
жооп берет. Эгерде Меке чал «мурунку дєєнїн башын, азыр кирип 
келаткан дєєнїн тєшїн сал, ал жетпесе азыркы дєєнїн сан этин оюп 
алып сала бер» десе уйкашы кєзгє урунбай, анча жарашпай калмак.
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Дагы бир кєўїл бура турган жагдай – кара сєздєгї уйкаш келегей, 
эптеп эле ойдон чыгарылган сєз болбостон, окуганда куюлушуп, ка-
димки эл оозунан алынгандай таасир калтырышы єтє маанилїї. Уй-
каштыкты элдин нукура тилине жакындатыш їчїн мурда айтылган-
дай эле фольклордук чыгармаларды окуй жїргєн жакшы. Мисалы, 
«Сен да саяк, мен саяк, акча бербейм, бар таяк» деген заголовоктон 
конкреттїї бир нерсе тїшїнїш кыйын. Антип кыйналгандан кєрє 
башка эле ылайык келген сєздєрдї эч кандай уйкаштыгы жок эле 
пайдаланган оў. Дегеле уйкаш сєздєр макаланын даамын чыгара тур-
ган гана каражат, бирок аны артыкбаш колдонуу тетири натыйжага 
алып келиши мїмкїн. Анын чен-єлчємїн аныкташ їчїн журналист 
єзїн ортозаар окурмандын ордуна коюп, єз материалын сын кєз ме-
нен карап чыкса бир топ жардам берет.

ТЫЯНАКТАР
 z Макала даярдоодо кайсы сєздєрдї уйкаштырса сїйлємдїн эстети-

касын арттыраарын ойлонуп кєргїлє.
 z Уйкаштыкты аша чаппай, ыгы менен колдонгула.
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12-САБАК

АЎЫЗ КЕПТЕРДИН 
МААНИСИ

Эл ичинде ар кандай аўыз кептер, уламыштар, болмуштар, кызык-
туу окуялар айтылат. Эгерде журналист эл ичинен ошондой сєздєрдї 
эрикпей-талыкпай чогултуп, же эсине тута жїрсє, бирде болбосо бир-
де сєзсїз пайдасы тийет. Бул бир чети окурманды улуттун єз кырты-
шына жакындатса, экинчиден, тарыхтан сабак алуунун мисалы ка-
тары пайдалуу.

Алардын айрымдары санжыралардан, жомоктордон алынса, башка-
лары атактуу, тарыхый адамдардын элге белгилїї кылык-жорукта-
ры болушу мїмкїн. «Кыргыз мамлекети жалпы эле чегараны тактоо 
боюнча илгертен мажирєє болчу» дегенден кєрє «кыргыздын жерин 
кырк байталга кармата берген адатыбыз дагы эле калбаптыр» десе 
балким сєздїн тєркїнї тїшїнїктїї болот.

Кээде макаланын башын жалаў ошондой аўыз кептерден башташка 
туура келет. Анда болгон окуяны тєкпєй-чачпай баяндап бериш ке-
рек. Бул бир чети макаланын кєркїн арттырса, экинчи жагынан, орто 
окурманды эл казынасына жакындаткан вазийпа болмокчу. Бир гана 
негизги шарты – баяндалган окуя макалада сєз боло турган маселе-
ге тїздєн-тїз тиешеси болуп, тарбиялык мааниси чоў болушу зарыл.
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ТИЛДИ БУЗГАН СЄЗДЄР

Айрым басылмаларда жалпы окурманга таптакыр тїшїнїксїз, же 
сєздїктє жок, же элге жакшы сиўбеген сєз айкаштары колдонулчу 
болду. «Хайль, Сайракан», «Тобол Єрємкан», «И-тагдаалы» сыяктуу 
рубрика аталыштары кайдан келгени белгисиз. Мындан тил да бай-
ып кетпейт, окурман да жарытылуу маалыматка ээ болбойт. Колдон 
келсе буларды кыргыздын кулагына жакшы сиўген тєл сєздєр менен 
алмаштырып, жєнєкєй окурмандын кабылдоосуна жакындаткандан 
єтєєрї жок.

СОЎКУ СЄЗ ОРДУНА

Колдонмодо кыргыз тилдїї журналистиканын тилге байланыштуу 
айрым маселелерине гана басым жасалды. Ал эми бул багытта тал-
куулана турган, изилдене элек нерселер али чети оюлбай жатат. Жур-
налистика - ємїр бою їйрєнє турган кесиптердин бири. Ал эми тил – 
журналистиканын эў негизги куралы. Ал да коом менен кошо єзгєрїп 
жїрїп отурат. «Сєз сураган бєз сурабайт» дейт кыргыз. Ошондуктан 
журналистиканы тандап алган адамдар сєз байлыгын єстїрїп, бил-
бесе башкалардан їйрєнїп, элдик мурастарга жана кєркєм адабият-
ка кайрылып, єз єнєрїн єркїндєтсє мунун баары єлкєбїздєгї басма 
сєздїн єнїгїшїнє салым кошоорунан шек жок. Демек, бул багытта 
єз тажрыйбасынан бєлїшїп, журналисттерге практикалык жактан 
пайдалуу кеўештерди бере турган кесиптештерибиздин айтаар сєзї, 
кылаар иши, сын пикирлери али алдыда деп ишенем.
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