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Китеп текченизге

Укум сез устаттарым...
Быйылкы "Ыйман, адеп жана маданият жьш ьшда" КР Президентине караштуу 
Мамлекеттик тип боюнча ул уттук комиссиясы тарабынан "Ичээр суум вутссонч©" 
аттуу китебим жарыкка чыкты. Болгондо да миц нуска мелен, мыкты сапатта. 
Комиссия озунун бардык басылмаларын орто мектелтерге, ж огорку окуу  жайларга, 
китепканаларга таратат экен. Бул да мели кубандырды.

Кыргызча-туркчэ сэздук

Аталган китебимде кеч терелген эрте же-
Т]мим  катары, алыскы тоо койнунан борбор 

калаабызга келип, чоч айлампадан шар агым- 
га кулач ура, окуу-билимге бек умтулганымды 
баяндадым. Айтылуу № 5 орто мектебин 
бутерум мечен университетге укум сез устат- 
тары Кусейин Карасаев, Константин Юда- 
хин. Болот Юнусалиев, Жээнбай Мукамбаев 
сыяктуу агайлардан таалим-тарбия алганым- 
ды ой-санаам кылып жаздым.

Анан да озум иштеген ушул “Кыргыз Туу- 
сунда” (мурдагы '‘Эркин Too”, "Кызыл Кыр
гызстан”, “Советтик Кыргызстан” аталы- 
шындагы гезитте) алгачкылардан болуп 
редактор, белум башчылары кызматтар- 
ды аркалаган Аалы Токомбаев, Темиркул 
Уметалиев, Абдрасул Токтомушев ендуу 
алп калемгерлер менен кийин кесиптеш 
да, кешиктеш да болуп, ар биринин кыял- 
жоругун, берген кеп-кечештерин кийинки 
муун учун эскерме катары калтьгоыш учун 

кедири керкем баяндадым. Колучуздарга урунуп калса, убакыт белерсуз, 
окурманым.

Нурпаис ЖАРКЫНБАЙ, “Кыргыз Туусунун” ардагер кабарчысы

чыгарылды
Жакында 74 ОООдеи ашык свзду камтыган 
«Кыргызча-туркчв свзду к "  жарыкка 
чыгып, анын бет ачары вткврупду.

Аталган свздук бута чейин ушул багыттагы 
башка эмгектердин эц квлвмдуусу. Ал 
кыргыз-турк «Манас» университетинин 
курулушунун 20 жылдыгына карата турк 
цивилизациясын изилдвв борборунун 
долбворунун алкагында чыгарылды. Свздук 
университеттин Гу м антра дык факульгетинин 
синхрондук котормо бвлумунун профссору 
Экрем Арыкоглу, ага окутуучулар Жылдыз 
Алимова, Рахат Аскарова жана Билте Каган 
Селчук тарабынан тузулуптур.

шш
Ичээр суум 

бушкенде..

С'ездук окумуштуу Б.Шаршембаев тарабы
нан даярдалган. Ага «Манас» эпосу оашта-
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ган элдик оозеки чыгармалардын улгулврунвн тар- 
тып, заманбап адабий чыгармаларга чейин киргизилди.
Айрыкча сэздук тузууучурунда Туркиянын Турк тили куруму тарабынан 
тузулгвн «Турк тилинин тушундурмв свздугу» да таяныч материал ката
ры колдонулду. Кыргыз тилиндеги свздврдун маанилери «Турк тилинин 
тушундурмв свздугундэгу» свздер менен салыштырылып толукталды. 
Натыйжада кыргыз тилиндеги свздврдун буга чейинки свздуктврдв бе- 
рилбеген маанилери да кошумчаланып жазылды.

Айзат ТАЛАСБАЕВА

Ушул ецуттен Э.Эрматовдун чы- 
гармачылыгын карай турган бол- 

сок, анын тубаса шык-жендемдун ээси 
болгондугуна анын генинде акындык 
шык-жендем бар экендиги туртку бол- 
гондой. Ошентсе да анын чыгармачылы- 
гын енугуу аспектен карасак, андагы та- 
биятынан берилген шык-жендем енугуп 
олтуруп гана чоц акын жана коомдук иш- 
мер децгээлине жетип олтурат.

Биз макалабызда акындын чыгарма- 
чылык шык-жендему жана анын енугушу 
женунде сез козгоп, алгач анын тубаса

Эс тутум

Эгемберди Эрматовдун сез енеруне кызыгуусу, 
ыр жазуусу, поэзиясында тунук акылдыи 
жыштыгы, керкем образдардын элестуупугу, анын 
вербалдык-лингвистикалык интеллекттин ээси экендигин 
керсетуп турат. Бул айтылгандарга кошумча анын сезге 
чечендиги, публика алдында езун эркин тутуп, ез оюн 
элестуу, даана жана так жеткирип бере алгандыгын да 
белгилеп кетким келет.

Акын Эгембе 
Эрматовду эс
акындык шык-жендемун енуктурууге 
таасир эткен чыгармачылык чейре жа
на устатка туш болуу сыяктуу булактарга 
атайын токтолобуз.

Биринчиден, Э.Эрматов туулуп- 
ескен чейренун чыгармачылыкка жа- 
кын болуусу да анын шык-жендемунун 
енугушуне ез таасирин тийгизген. Алар- 
дын уруусунун екулдеруне (карынчы 
уруусуна) ыр-кууге шыктуулук мунездуу 
экендиги эл ичинде айтылып журет. Ата- 
сынын комуз, кыл кыяк ойноосу анын ту- 
улгандан тарта ыр-куу жаиырган чейреде 
жашоосун шарттаган. Э.Эрматовдун ба
ла кезинен ыр-куу угуп чоцоюшу, уйуне 
атайын атасынан дастан укканы айыл- 
даштарынын келиши, алардын ыйлап 
олтуруп дастан угушу анын балалык се- 
зимдерине таасир-этип, керкем енерге 
болгон кызыгуусун ойготуп, дилине чы- 
гармачылыктын уренун сээп, кийинчерек 
акын катары жетилишине туртку болгон. 
Ошондой эле агасы Эрдеелеттун бала ке
зинен керкем адабиятка кызыгуусу, такай 
уйде китептерди кеп окуусу иниси Эгем- 
бердинин ете эрте жашынан керкем ада- 
биятты окуй башташына ощ таасир тий
гизген. Ошондон улам ал 4-класста окуп 
жургенде Сервантестин “Дон Кихот” де
ген чоц китебин окуп чыкканын айтканы

бар. Баса, улуу жазуучубуз Чыцгыз Айт
матов ез интервьюсунда “бул чыгарманы 
балалык кезде окуу пайдалуу, анткени 
баланын керкем ойлоосун, фантазия- 
сын, кыял чабыттын есушуне тийгизген 
таасири чоц” -  деп айткан.

Экинчиден, анын акын катары калып- 
дануусунда жана тубаса шык-жендемунун 
енугушунде устаттарынын ролу чоц бол- 
гон. Устаттары анын акын жана инсан 
катары есуп енугушуне ез таасирлерин 
тийгизген. Эгемберди аке алгачкы жолу 
Жолон Мамытовго жолугуп, “ырларым- 
ды окуп, кеп-кецешицизди берициз” деп 
кайрылганда, ошондогу педагогикалык 
окуу жайдын студентиндеги тубаса акын
дык шык-жендемду, келечекте таланттуу 
акын болуу мумкунчулугун кере билген 
жана ага камкор мамиле жасаган.

Райондук гезитте иштеп жургенде ге- 
зиттин редактору Эрмамат Осмонов да 
устат катары ага кеп колдоо керсетуп, 
чыгармачылыгына чоц жардам берген. 
Ал киши женунде “ырдын устунен кан- 
тип иштеш керектигин, ырды кантип жа- 
зуунун кеп сырларын уйретту. Эц негиз- 
гиси сез менен иштеену, ыр жазууда сезду 
кантип колдонуу боюнча кеп-кецештерин 
айтып, мени такшалты. Мени биринчи 
жолу эл алдына алып чыгып, чоц жыйын-

да ыр окутуп, эл алдында ырды кантип 
окуу керектигинин сырларын уйретту” 
-  деп эскерген.

Буткул дуйнелук адабият институтун- 
да окуган жылдарда дуйнеге белгилуу 
поэзия сынчысы Александр Михайлов 
Эгемберди акеге поэзиянын бут сыр
ларын билдирген, уйреткен. Ошондон 
улам Э.Эрматов аны езунун эц негиз- 
ги устатым деп эсептеген. Кийинчерек 
кыргыздын белгилуу акыны Соорон- 
бай Жусуев да Э.Эрматовго устат катары 
поэзиянын, чыгармачылыктын кеп сыр
ларын уйреткен.

Учунчуден, Э.Эрматов билимге чоц 
маани берген. Бул женунде ’’Алган 
билимиц жугумдуу болуш учун, аде- 
генде езуцду езуц баамдап, езуцду езуц 
ырааттуу ички тартипке тарбиялашыц 
керек экен. Жан дуйнецду, дилицди, ац- 
сезимицди тазалап, бара турган тупку 
багытыцды так, даана аныктап алышыц 
керек экен. 0 з  учурунда мындай нерсе- 
лерди баамдабаганымда менин чыгар
мачылык жолум эч кандай тушумсуз эле 
етуп кетмек. Кеп нерсени ацдабай, жаз- 
гандарыма ичимен езуме езум корстон 
болуп, анча-мынча жетишкен ийгилик- 
терим менен мактанып журе бермек- 
мин”, -  деген.

Озунун билим алуусу женунде мын
дай деп айтканы бар: “Москвада жен эле 
эптеп-септеп кун еткеруунун аракетинде 
болбой жата калып окудум. Мага эмне 
керек экендигин так айырмалап билдим. 
Чабал, алсыз экендигимди тушунуп, ошол 
кемтиктеримди толтуруу учун дуйнелук 
адабияттын казыналарын тынымсыз каз- 
дым. Адабиятта езуцдун сезуцду айтуу 
учун, бир майнап чыга турган аракет жа- 
соо учун, сезсуз терец билим керек экен
дигин ошондо жакшы тушундум”.

Тертунчуден, ар бир чыгармачыл ин
сан езунун шык-жендемун енуктуруунун 
устунен изденери табигый иш. Чыгар- 
мачылыкта жогорку денгээлдеги ийги- 
ликтерге жетишууде езун-езу тарбиялоо 
факторунун ролу езгече.

Э.Эрматов да чыгармачылык шык- 
жендемун енуктурууде езун-езу реф- 
лексиялоого, езун-езу тарбиялоого чоц 
маани берген. Албетте, бул ишти атка- 
руу кишиден чыдамкайлыкты, кектукту, 
ежерлукту талап кылат. Эгемберди аке 
ежерлук менен езун-езу тарбиялап, 
езунун чыгармачылык шык-жендемун 
енуктуруп олтурган десек туура болот.

М.МУРЗАЕВ, 
психология илимдеринин 

кандидаты, доцент
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