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Key words: Word meaningless speech, manner, poetry, communicative conversation 

culture of speech. 

Сөздү эсепсиз агып жаткан суудай көрүп, экчебей, ойлобой, терең талдабай айта 

берүү- биринчи кезекте өзүңө өзүңдүн жасаган кылмышың. «Сөзү кунарсыз адамдын 

өзү да кунарсыз»-деп айткан ааламдын акылман сүрөткери Чыңгыз Айтматовдун 

«Сократты эскерүү түнү» аттуу чыгармасындагы ушул чакан ой толгоо мени изденүүгө 

шыктандырды. 

Сөз менен таш кулпуну да, темир сандыкты да ачууга болот. Бирок, сөз жетпесе, 

сөз менен эбин келтирбесе, сөз менен жолун таппаса, жагымдуу айтылбаса, эт 

жүрөктүн жибек түймөсүн да чече албайсың. Сүйлөп жатканы эле болбосо, бардык 

адам эле сөз биле бербейт. Сөз билген адам анын ички поэтикасын, тышкы музыкасын 

сезет, туят. Сөз билген адам сүйлөсө- ал ырдап тургансыйт. Сөз адамдын ички жигерин 

аныктап билгизет. Сөз билген, анын баасын, күчүн туйган адам таасын, так сүйлөйт, 

тандап таап сүйлөйт. Ага ошол акырын айткан бир ооз сөзү жетиштүү болот. « Сөз 

билген адам таап сүйлөйт, билбеген адам каап сүйлөйт» деген ошондон.  

Сөз- улуу тарбиячы, акылман насаатчы, мыкты мугалим. Жоокердин куралы- 

кылыч, соттун куралы- түрмө, жасоолдуку-ай балта. А тарбиячынын куралы - сөз. Ал 

курал баарынан күчтүү, курч да, баарынан өткүр. Сөз кандай болсо- тарбия да ошондой 

болмокчу. Демек, сөз баарынын башаты да, баарынын натыйжасы да боло алат.  
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Сүйлөө маданияты жөнүндө сөз кылардан мурун алгач тилдин жана сүйлөөнүн 

айрымасын, окшоштугун чечмелеп алуу оң. Анткени буларды айрымалө менен сүйлөө 

маданиятын негиздөөгө, чечмелөөгө керек болгон зарыл маселелердин бирин аныктап 

алабыз.  

Тил менен сүйлөөнүн бирдигин, айрымасын чечмелөө иши – теориялык жактан 

өтө татаал проблемалык маселелердин бири. Булардын иш аракетине терең мани берип 

түшүндүрүү жалпы тил илиминин атайын теоретикалык бөлүмүндө берилет. Биздин 

сүйлөө маданиятыбызгакарата тилге жана сүйлөөгө берген аныктообуз сүйлөө 

маданиятынын теориялык жана практикалык маанисине байланыштуу колдонулушуна 

ылайык түшүндүрүлөт.  

«Тил» жана «сүйлөө» деген түшүнүк сыяктуу эле «сүйлөө ишмердиги», «текст», 

«текстин мазмуну» деген термин-түшүнүктөр да өз ара байланышта карым-катышта 

болот. Ошондуктан, бул эки түшүнүктү бири-бирине байланышта карабастан , сүйлөө 

ишмердигине, текстке жана текстин маанисине да өз ара байланышта кароо максатка 

ылайык келет. [1] 

Бул түшүнүктөргө төмөндөгүдөй кыскача аныктама туура келет. Тил – пикир 

алышуунун белгилик механизими, айрым адамдардын конкреттүү сүйлөөнүн көп 

түрдүлүгүнөн бөлүнгөн, катнашуунун тилдик белгилик бирдигинин системасынын 

жыйындысы.  

Сүйлөө дегенибиз – билдирүүчү информациянын керектөөлөрүнө ылайык, тилдин 

мыйзам ченемдүүлүктөрү менен дал келтирип, уюштурулган бир маанилүү ой 

пикирдин ырааттуулугунан бүткөн ойдун жыйынтыгы. Сүйлөө ишмердүүлүгү 

дегенибиз – сүйлөөнү түзүүдө керек болгон адамдын организиминдеги логико- 

психологиялык иш-аракеттердин жыйындысы.  

Ал эми сүйлөө маданияты – сүйлөөнүн комуникативдик системалык сапатынын 

жыйындысынын негизинде ар кандай пикир алышуунун кырдаалына, чөйрөсүнө, 

шартына жараша ким менен, качан, кайда, кандай максатта сүйлөшүсүнө карата эч 

кандай кыйынчылыкты туудурбастан, сүйлөө ишмердигине, маанилик информацияга 

жана текстин мүмкүндүгүнө ылайык айтылуучу ой менен сезимди, жеткилең, мыкты, 

таасирдүүберүү камсыз кылат.  

Бизге белгилүү мугалимдин лексикалык маданияты менен сүйлөө манерасына иш 

үстүнлө өзгөчө көңүл бөлүнөт. Айталы педагогикалык милтетти аткарууда мугалимдин 

сүйлөөсү бир канча талаптарга жөп берүүсү тийиш. Башкача айтканда камуникативдик 

сапаттарды өздөштүрүүсү керек. Педагогдун речи адабий тилдин нормаларына жооп 

берүүгө тийиш. Буга акцентин, орфоэпиялык, грамматикалык талаптар сөздү так айтуу, 

образдуу сүйлөө, сөздүн эмоционалдуулугу, таасирдүүлүгү кирет.  

Мындан сырткары мугалимдин сүйлөө речи жана камуникативдик жөндөмдүлүгү 

да сөзсүз түрдө эске алынат. Комуникативдик сапаттарга сүйлөөнүн тууралыгы, 

тактыгы , ойлонулгандыгы, лексикалык байлыгы, тазалыгы, көркөмдүүлүгү кирет да, 

мугалимдин сүйлөө маданиятын камсыз кылат. Айрым адабий нормалорга көбүрөөк 

көңүл буруу керек. Себеби көп учурда мугалимдер диалектилик сөздөрдү көп 

катыштырышып сүйлөшөт. Мугалим билим- берүүнү сүйлөө аркылуу ишке ашырат. 

Мугалимдин сөзү окуучунун материялды кабыл алып, анны эсине сактап калуусуна 

шарт түзөт. Мугалимдин сөзү баардык талаптарга жооп берсе окуучуну билимге 

шыктандырат. Окутуучунун сөзүнүн таасирдүүлүгү, эмитционалдуулугу, басымы, 

ритми окуучу материялды эстеп калуусуна шарт түзөт. Мугалимдин сүйлөөсүнүн, 

билим берүүсүнүн жыйынтыгы төмөнкү учурларда көрүнөт. Мисалы; Мугалим- 

билдирет, түшүндүрөт, өнүктүрөт. Мугалимдин бул аракети аркылуу окуучунун 

билими жакшырат.  

Мына ушул иш аракеттерди ийгиликтүү жүргүзүү үчүн мугалим өзүнүн 

сүйлөсүнө анализ жүргүзүүгө жана сүйлөө маданиятын өнүктүрүп, адабий тилде 
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сүйлөөгө милдеттүү. Мындан сырткары сөзүнүн тактыгына, үнүнүн көркөмдүгүнө, сөз 

байлыгына, сөзүнүн көркөмдүгүнө маани берүүсү кажет.  

Ошентип сүйлөө – бул текстин сырткы формалык жагы. Адатта, тилдин 

структурасынын уюуштурулушу эле эмес, тилдик эмес маанилердин (акыл, эс, ой-

пикир, сезим ж.б) да айтылышына, түзүлүшүнө баш ийип, анны чагылдырат.  

Сүйлөө лингивистикалык эле кубулуш эмес, ал психологиялык жана эстетикалык 

маанилик бирдик катары да каралат. Анткени адамдар илгертен эле сүйлөөнүн жакшы 

жана жаман жактарын баамдап, «так», «туура», «көркөм», «жеткиликтүү» ж.б. деп 

түшүндүрүүгө аракеттенип келишкен . Элибиздин сөздү эзелтен өтө жогору баалап, - 

«сөздү уккан жерге айт, суну сиңген жерге сеп» - сөз айтпагын болбоско, суу куйбагын 

толбоско» -деп угуучу адамдар да жогорку сезимталдыкка эгедер болушкан [1]. 

Албетте, сөз- адамдын жан дүйнөсүнө тийгизген таасири бар зор энергия. Анын 

мындай экенин баарыбыз эле сезе бербейбиз . Демек, сөз-жөн эле ооздун жели эмес, 

жел менен бирге чықан энергия. Ал адамга оң да, терс да таасир берүүсү тууралуу 

психотерепияда да, элдик түшүнүктө да көп эле айтылып жана жазылып келет.  

Дегеле педагогикалык ишмердүүлүктө эмес жашообуздун баардык бөлүгү сөздөн 

тураары барыбызга белгилүү. Айталы, жамгырдын көнөктөп жааганы да, мөлтүр 

булактын жылжып акканы да, шамалдын улуганы да, деңиздин албуут толкуну да, 

таштын кумга айланып талкаланганы да, жалгыз теректин шуулдаганы да, күчтүү 

матордун дүрүлдөгөнү да, улуу тоонун көк тиреп турганы да, улуу океандын чалкып 

жатканы да, жаш күчүктүн борс этип үргөнү да, жөжөнүн чыйпылдаганы да, жаш 

көчөттүн бүчүр алып өсүп келе жатканы да, назик гүлдүн баригинин жаңы ачылганы 

да, бийчинин чимирилип бийлеп жатканы да-сөз  

Тил тазалыгы да өзгөчө баалуу экени белгилүү. Тилдин тазалыгы менен пейил 

тазалыгы экөө эки башка экенин кээде айрып билбейбиз. Дилиң таза болбогон соң, 

тилинин тазалыгынын эмне кереги бар! Пейили, дили таза эмес адамдар сөзгө өтө 

маани берип, ал сөзүн курал катары пайдаланып, адамды алдоо үчүн жанталашат. Тили 

таза эмес адам- тилди булгайт, анны көрүп башкалар башкалардыкын булгайт. 

Ойкуштата сүйлөгөн адамдын сөзү башкаларга кээде жаңы нерсе көрүнүп, кулагыңда 

калат. Анда эле ал сөз «модага» айланды дей бер. Элибиз айткандай, андай «бир карын 

майды чириткен бир кумалактар» арабызда көп эле.  

Көркөм чебер сүйлөгөнгө не жетсин! Көркөм сүйлөөнүн өзү да талант. Көркөм 

сүйлөгөн адамдын таланты – башка талантардын башаты десек жаңылбаган болорбуз.  

Айтоор сөз –бул, адам деген түшүнүк менен бирдей окшойт. Анткени сөз деген 

керемет адамга гана тиешелүү, андыктан адамдын өзү да ошондой керемет нерсе экен. 

Адамдын өзүндөн, өңүндөй, керемет касиеттерге ээ экен Андан сырткары, сөздүн да 

дамы, жыты, куту, үнү, табы бар экен Сөз өзүнчө эле күбүрөп-шыбырап сүйлөп, 

муңканып ырдап турган музыкага окшош экен. Аны тыңшаган угат экен, түшүнгөн 

түшүнүп, сүйлөшөт экен. 

Бул макалада «тил маданияты», « кеп маданияты» же «сүйлөшүү маданияты»- деп 

ар түрдүүчө айтылып жүргөн учурлары тууралуу кеп болду. «Тил маданияты» тууралуу 

сөз кылганда – тилдин өзүнө тиешелүү болгон маселелер, т.а. анын калыптанышы 

курамы, сөздүк фонду, термин жасай алышы, маанини так бере алышы, тилдин 

байлыгы, тазалыгы, диалектилер менен карым-катышы, жазуу, сүйлөө эрежелери, ж.б. 

туурасында кеп кылдык.  
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