
 

 

  B       a       ş          g        a       l        a        m   

Maşgalam  

2 Mukaddes mekan we tagan    

Ene süýdi  

Tomusky dynç alyş  

Sungat  

4 
7 

13 



2. 

 

Taganyň üç aýagyny ýatladýan bu üç mukaddes 
barlykdan biri bolmasa, oňa dokuzy düzüw maşgala 
diýip bolmaýar. Taganyň bir aýagy kem bolsa, 
durmaýşy ýaly, maşgalada hem bularyň biri kem 
bolsa, onuň dowamaty ýokdur. Maşgalany 
düzýän  bu mukaddes mekanda  enäniň-de, atanyň
-da, çagalaryň-da öz orny bardyr.            
Maşgalany emele getirýän şahslar  nähili       
bolmaly? Olaryň hersi barada aýratyn durup 
geçmegi makul bildik.                                                                     
Birinji mukaddes barlyk: Ene. Ene milleti 
ýetişdirýän, maşgalanyň iň möhüm şahsydyr. Ol 
milleti ýugurýan mukaddes el we içeriniň ilkinji  
öýjügini döredýän gurujydyr. Biziň dinimizde enä 
berlen gadyr-gymmaty, orny başga dinlerden tapyp 
bolmaýar. Ol mähir çeşmesidir. Perzentleriniň 
ugrunda her dürli kynçylyklara, azaplara döz 
gelýän, özi iýmän iýdirýän, geýmän geýdirýän bu 
ägirt barlyk barada “Jennet eneleriň aýaklarynyň 
aşagyndadyr” diýlip, olaryň derejesiniň nähili 
belentligi açyk görkezilipdir. Bu beýik barlygyň 
rahatlyk tapýan ýeri öýüdir. Bu barada sözümizi je-
mläp: “Alla ene bilen perzendi biri-birinden jyda 
düşüreni kyýamat güni söýenlerinden jyda 
düşürer” diýen hadysy ýatladasym gelýär.                                                                         
Ikinji mukaddes barlyk: Ata. Ata daýanjyň, diregiň 
nusgasydyr. Ol ýaradylyş manysyna görä, hemişe 
mertebesi belent, akylly-paýhasly, ünsli bolmalydyr. 
Işi öýüniň daşyndadyr. Ýerine görä daýhançylyk 
bilen, ýerine görä edarada, ýerine görä söwda bilen  

meşgullanar. Ekmek, ormak, dikmekden başlap, iň 
agyr işlere çenli ählisi onuň boýnundadyr. Bu ikinji 
mukaddes barlygy hem bu işlerden aýryp, aýallara 
degişli öý işlerine baglap goýsak, olara hormat 
goýmadygymyz bolar. Eger öýüň erkegini hem, 
aýalyny hem daşarda işlemäge mejbur etsek bolsa, 
çaga ýalňyz, gözegçiliksiz galar. Erkegiň borjy 
maşgalany mesgen, iýmek-içmek, geýim-gejim   
bilen üpjün etmek, çagalaryny bilimli, milletiň 
buýsanjy edip ýetişdirmekdir.                           
Üçünji mukaddes barlyk: Çagalar. Maşgalanyň 
üçünji şahsy çagalardyr. Milletler uly daragt bolsa, 
çagalar ol daragtyň pyntygy, öseridir. Çaga öýüň 
bagtyýarlygydyr. Maşgalada bolýan her hereket, 
edilýän iş, çaga tarapyndan surata düşürilýändir we 
wagty gelende çaga olary ýeke-ýeke ene-atanyň 
ýadyna salar. Ene-atalar çagalaryň iýip-
içmegine, geýim-gejimine üns berşi ýaly, olary 
bilimli, terbiýeli edibem ýetişdirmelidir. Olaryň 
halypalary, mugallymlary bilen ýakyn gatnaşyk 
saklamalydyr. Çaga terbiýesi üçin zähmetini-de, 
yhlasyny-da gaýgyrmaly däldir. Onuň maddy we 
ruhy dünýäsiniň abat, sagdyn we bagtyýar 
bolmagyna üns bermelidir. Mundan has ähmiýetlisi 
çaganyň ruhy dünýesini ösdürmegi, kämilleşdir-
megi, ýaradalyş manysyna düşünip bilmegi, hatda 
Rabby bilen köňül baglanyşygyny gurup bilmegidir. 
Gowy dost saýlamak, bilim we terbiýede dogry ýola 
düşmek, her ýaşynda zerur bolan düzgün-tertip 
çaganyň mätäçliklerinden diňe käbirleridir. 

Mukaddes mekan we tagan 



 

 

 

Ýokumly iýmit                                                                         

Dawid Werneriň pikirine görä, çagalaryň ös-

megi we kesellemezligi üçin alyp biljek iň 

ýokumly iýmit bilen iýmitlenmegi örän 

wajypdyr. Dürli ýaşdaky çagalar üçin iň gowy 

iýmitler aşakdakylardan ybaratdyr: 

• ilkinji 4-6 aýlyk döwürde: diňe ene süýdi. 

• 6 aýdan bir ýaşa çenli: ene süýdi we 

gaýnadylan däneler, noýba pýuresi,           ýu-

murtganyň agy, gaýnadylan miweler ýaly beýleki 

ýokumly iýmitler. 

• bir ýaşdan geçen çagalara: çaga ulularyň iýýän 

iýmitini, ýöne ýygy-ýygydan iýmelidir.    Esasy 

iýmitlere (tüwi, mekgejöwen, bugdaý,   kartoşka) 

• ilkinji nobatda, çagalar ýeterlik iýmit bilen iýmit-

lenmelidirler. Ähli ene-atalar öz çagalarynda kem 

iýmitlenmäniň alamatlaryna gözegçilik etmäge 

borçludyr we başardygyndan olara iň gowy iýmiti 

bermelidir. 

Sagdyn çaga hemişe ösýändir. Eger ol ýokumly 
iýmit bilen ýeterlik iýmitlenýän bolsa we onuň 
düýpli keselleri bolmasa, onda çaga her aýda sem-
reýändir. Gowy ösýän çaga sagdyndyr. Beýleki 
çagalara seredeniňde agramy haýal artýan ýa-da 
horlanýan çaga näsagdyr. Ol kem iýmitlenýändir 
ýa onuň düýpli keseli bardyr      ýa-da onda ikisi 
hem bardyr. Çaganyň saglygyny we onuň ýokumly 
iýmitler bilen ýeterlik iýmitlenýänligini barlamagyň 
gowy usuly, onuň agramynyň kadaly  artýandygyny 
görkezýän her aýlyk   agramydyr. Eger çaganyň ag-
ramyny her aýda onuň Saglyk kartasyna ýazyp dur-
saň, onda çaganyň agramynyň kadaly    artýanly-
gyny oňa ýüzleý seredeniňizde-de 
görmek ýeňil bolar. 
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4. 

 

                         Ene süýdi 

              Çaga ömrüniň ilkinji günler-                                                          
  inden başlap 1,5 – 2 ýaşyna çenli                                        
ene süýdü bilen iýmitlenýär. Ene süýdüniň                  
ornuny tutup biljek zat ýokdur,  Sebäbi onuň                  
düzüminde çaga  gerekli ähli maddalar bolýar.  
 Ene süýdüni emip ulanan çaganyň saglygy                
has berk bolýar. Ol diňe fiziki taýdan oňat ösmän,            
eysem has işjeň, hoşamaý mähirli bolýar. 

 Ene süýdüniň  çaga fiziki taýdan peýdalary: 

1. Obezite (Aşa semizlik) hassalygynyň öňüni alýar. 
2. Wagtynda ulalmagyna we kämilleşmegine   

ýardam berýär. 
3. Dişleriniň berk bolmagyna kömek edýär. 
4. Ýürek keselleriniň öňüni alýar. 
5. Çaganyň zehin taýdan kämilleşmegine sebäp bolýar. 
6. Aşgazan- içege ulgamynyň dowamly kesellerine, süýji 

kesele we ýokary gan basyşly kesele seýrek  duçar 
bolmagyna getirýär. 

7. Siňdiriş ulgamynyň allergiýalaryna garşy goraýar. 
                                                                                                                                 
Ene süýdüniň emosional we psihologiki taýdan     
peýdalary: 

1. Ene bilen çaganyň arasyndaky baglanyşygy güýçlendi-
rer. 

2. Çagada ynam duýgusuny artdyrar. 

4. 



 

 

5. 

Dünýädäki ylmy barlaglaryñ netijesine seredenimizde, örän 
täsin soraglaryň köpisini çagalar berýärler. Bu bolsa ene-
atalar her-hili kyn ýagdaya salyp biler. Köplenç çagalar öz 
ýadyndaky soraglary sorap bilmän düşniksiz hereketler edip 
bilýärler. Şonda ene–atalar çagalarynyň soraglaryna ylaýyk 
jogap berip we olaryň edýän hereketlerine seredip, düşünip 
bilmeleri hökmanydyr. Sebäbi çagalaryň öz ene-atalary bilen 
aragatnaşyklarynyñ ählisi gelejekde olaryň psihologiki aň 
düşünjeleri üçin örän uly täsiri bardyr. Aslyna seredenimizde 
çagalaryň her hili sorag bermekleri olaryñ bilesigeljiligini, 
dünýä garaýşyny, hossarlaryna   bolan ynamyny görkezyär. 
Şonuň üçin hossarlaryň olary diňläp, soraglaryna görä jogap 
berişi olara uly üns berilýändigini görkezýär. Çaga üçin dünýä 
bir tapmaça ýalydyr. Olar sorag  soran wagty diňe daş-
töweregindäki zatlardan maglumat almak bilen çäklenmän, 
eýsem özara gatnaşyklarynyda güýçlendiryärler. 

Mundan başgada olary iş jeň diňlemek gaty möhüm         
hasaplanýar .  Ýagny  çaga täsin we özüne görä hekaýadyr ,  
aýdymlary aýdanynda,  oýunlar  oýnanynda we ş .m.  zat lary 
edeninde hökmany suratda oňa üns beri l ip diňleni lmel i  we 
goldanmalydyr .  Bu bolsa çaga ylhamyny ,  is leg arzuwlaryny 
we özune bolan ynamyny artdyrýar .  Sebäbi  olaryň çaga 
dünýäsinde,hossar lary we özüne ýakyn bolan ynsanlar    
tarapyndan gowy görülmekl ik  we özler ine üns çekdirmek 
i s legleri  örän güýçl i  bolýar .  Munuň üçin bolsa i l k i  b i len ene
–atalaryñ öz ler inde gowy ahlak düsünjeler in iň bolmasy,  
dünýä garaýşynyň giň bolmagy,  sabyr ly we ymtylyşly 
bolmagy   hökmanydyr .  Sebäbi çagalar maşgalanyň      
miwesi  bolýar .  Ýagny ähl i  zady i l k i  başdan çaga 
maşgaladan ögrenýär we ony özünde ornaşdyrýar .  Ondan 
soňra bolsa daş–töweregindäki  gatnaşýan adamlaryndan 
ögrenýär .  Şol  sebäpden maşgala çagalaryň gelejegi  üçin 
i l k in j i  orunda durýar .  
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Hossarlar bilen çagalaryň gowy gatnaşykda bolmaklary 
üçin esasy seredimeli meseleler aşakdakylardyr. 

• Çagalaryňyza ähli ünsiňizi beriň. 
• Çaganyň aýdýan zatlaryna, göz, el, ýüz hereketlerine üns beriň. Çagalar özleriniň         

aýtmak islän zatlaryny hökmany ýagdaýda seredişleri, hereketleri bilen görkezerler. 
• Soraglaryna birebir jogap berjek boluň. Hemme soraglaryna taýýar we göni jogap   

bermäň. Olary diňläp, özleriniñ pikirlenip akylyny işletmesi we beýan etmesi üçin 
mümkinçilik dörediñ. 

• Olar bilen birlikde pikirlenmegi ýola goýuñ. Bu bolsa çagalarynyzyñ pikir we  
      düşünjelerine nahili üns berýändigiñzi görkezýär. 

Mundan basgada çagalar üçin maşgala gatnaşyklarynda belli bir maksatlar          
goýulmalydyr. Bu maksatlaryñ tertibi, aşakdaky görnüşleri öz içine alar. 

• Birinji maksat : Çagany goldamak. Çagany goldamak geljekde onuň özüne bolan 
ynamyny artdyrýar we ynsanlar bilen aragatnaşyklaryndada özüni dogry tana-
dyp bilýär. 

• Ikinçi maksat : Özara düşünüşme güýjüni artdyrmak. Bu bolsa çaganyn dünýä 
garayşyny, akyl we ruhy düsünje güýjüni artdyryar. 

• Üçünji maksat: Belli bir maksada gönükdürmek. Bu bolsa çagalaryn gelejekde 
jogapkarçilikli bolmaklaryny ögretyär. 
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8. 

Hormatly okuýjylar. Her ýyl bolşy ýaly bu ýyl 
hem 3 aýlyk tomus dynç alyş möwsümi gelip 

ýetdi. Käbir ene-atalar hemişekiler ýaly tomus 
möwsümini çagalary üçin nähili çäreler bilen 
bezäp bileris diýip alada edýän bolmaklary 
mümkin. Şol sebäpli siziň üçin tomus 
möwsüminde ýerine ýetirip biljegiňiz birnäçe 
güýmenjeleriň sanawyny taýýarladyk.  
Bu güýmenjeler saýlanan wagty aýratyn bir 
meselä üns berildi. Bu ýagdaý, haçanda çaga 

öz yhlasy, gaýraty bilen bir işiň üstesinden 
gelse, şol bir wagtda, daş töwereginde bolýan 
wakalara şaýat bolsa we özüni tanasa, öz 
ukyplaryna göz ýetirse, onda çagalaryň 

özlerine bolan ynamlarynyň artyp başlajaklygy 
aýratyn hem nygtalyp geçildi.  
Eger siz ene-atalar aşakda agzaljak bu 
maslahatlary ýerine ýetirseňiz onda 

çagalaryňyzda hem şeýleräk üýtgeşikliklere 

şaýat bolarsyňyz. Ýagny olar, durmuş 
hakykatlaryny telewizor ekranlaryndan dälde 
hut durmuşdaky wakalardan öwrenerler, 
çagalar öz elleri bilen sebäp bolan işleri arkaly 

öz talantlaryny görerler, durmuşda başarjaň 
bolmak üçin öz yhlaslarynyň zerurlygyny 
duýarlar. 
Yene bir bellemeli zat bu güýmenjeler belkem 
hemme ýaşdaky çagalar üçin üns çekmezligi 
mümkin. Esasanda 1-nji synpdan başlap 8-nji 
synp aralykdaky çagalar bilen ýerine ýetirmek 
has gyzykly bolar diýseň ýeridir. Geliň size 
berjek maslahatlarymyza bilelikde göz aýlalyň. 

 Bir gül ekiň we ösdürip ýetişdiriň 

 Tebigata bilelikde syn ediň we 
owadan ýerlerde ýörişe çykyň 

 Müzeýlere zyýarata çykyň 

 Çagalaryňyz bilen bir agaja 
dyrmaşyň we bilelikde daş töwerege 
syn ediň 

 Şol möwsüm ekip bolýan miweleriň 
tohumlaryny birlikde topraga ekiň 

 Sallançak guraň 

 Hem gyz çagalaryňyz hemde oglan 

çagalaryňyz bilen bilelikde nahar 
bişiriň 

 Olar bilen birlikde täze bir erteki 
öwreniň 

 Baatbörek ýasap bilelikde uçuryň 

 Kagyzdan gämi ýasamagy öwreniň 

 Öz çagalyk wagtyňyz başyňyzdan 
geçiren gyzykly wakalaryňyz 
hakynda gürrüň beriň 

 Köçeden ýada daş töwerekden 
kiçijek daşlary toplaň we olary 
reňkläň 

 Gamyşdan ýada beýleki otlardan 
tüdük ýasamagy öwrediň 

 Bilelikde öýňüziň otaglaryny 
arassalaň 

 Küşt yada damka oýunlaryny oynaň 

 Bir sany dünýä kartasy satyn alyň we 
döwlet tapmak ýaryşyny geçiriň 
(diýseň gyzykly we peýdaly) 

 Çagaňyza beýik ses bilen kitap 
okadyň we diňläň 

 Çagalaryňyza tort, medawik, bilinjik 

ýaly süjülikler bişirmegi öwrediň we 
goňşularyňyza paýlaň 

 Bilelikde seýilgählere ýörişe çykyň we 

ädimleriňizi sanaň 

 Egin eşikleriň üzülen dügmesini we 

ýyrtygyny dikmegi öwrediň 

 Guşlara we öý haýwanlaryna iým 
beriň 

 Çagalaryňyza çüý kakmagy öwrediň 

 Birlikde kitap okaň 

 Bilelikde akar suwa ýada arassa suw 
howuzlaryna ýüzmäge gidiň 

 Ýakyn garyndaşlaryňyza bilelikde 
gezmäge gidiň 

 Birlikde gizlin-peçek we ýüpden 
bökmeşek oýnaň 

 Birlikde birnäçe tapmaça we 

ýalňytmaç öwreniň 

8. 



 

 

 Bilelikde tigir sürüň 

 Bir sany garynja ketegini tapyň we 

çörek owuntyjaklaryny sepeläň 

 Egin eşikleri eplemegi we eşik 

ütüklemegi öwrediň 

 Bilelikde möwsümlik miwelerden  

bal gaýnadyp ýapyň 

 Birnäçe agaçlaryň aýratyn reňkli 
ýapraklaryndan ýygnag we 
depdere ýapyşdyryň 

 Bilelikde limonad ýada miwe 
süjüliklerini ýasaň 

 Bilelikde bir sany tizkömek tilsimi 
öwreniň 

 Bilelikde surat çekiň 

 Çagalaryňyz bilen bilelikde monjuk 
yasaň 

 Bäş sany tapawutly balyk we 
guşlaryň atlaryny öwreniň 

 Bir sany ýakyn garyndaşyňyz bilen 

çagaňyz bir tema barada ikiçäk 
gürrüňdeşlik geçirsin 

 Bilelikde top, bäş-daş ýada 

ýüpden bökmeşek oýnaň 

 Soň özbaşyna bişirip biljegi bir 
nahar bişirmegi öwrediň 

 Täze süýtden gatyk taýýarlamagy 

öwrediň 

 Birlikde tagamdan öň desterhan 
seriň we tagamdan soň 
desterhany bilelikde ýygnaň 

 
 

 Töweregiňizde ýerleşýän beýik 
depelere dyrmaşyň we tebigaty 
synlaň 

 Bir sany oyunjak alyp ony söküň we 
sökülen bölejikleri täzeden ýerli 
ýerine dakyň 

 Täze täze dillerde salamlaşmagy 
we sagbolsun aýtmagy öwrediň 

 Birlikde öz bilýänje ylmy 
tejribeleriňizi(experiment) geçiriň  

Umuman jemläp aýdanymyzda, haçanda 

çagalar tebigaty ýakyndan tanasalar, 
topraga gömen tohumlarynyň ösüp 

ýetişmegine şaýat bolsalar, ýere birje agaç 
ekseler, bilelikde baatbörek uçursalar, tigir 
sürseler we bulardan başga hem çagalaryň 
gündelik durmuşda ýüzleşýän egin eşikleriň 
dügmesini we ýyrtygyny dikmek ýaly ýeňiljek 
hem öz ukyplary bilen üstesinden gelip biljek 
işlerini amala aşyrsalar, çagalaryň hem 
sosial taýdan hem ruhy taýdan peýdaly 
wagt geçirjekdikleri hemmelere mälimdir. 
Hormatly ene-atalar. Geliň ýokarda agzalan 

ýada agzalmadyk güýmenjeleri hemmesini 
gözden geçireliň. Elimizden geldiginden 
bulary tomusdaky dynç alyş möwsüminde 

çagalarymyz bilen ýerine ýetirmäge 
synanşalyň. Çagalarymyzyň öz ukyplaryny 
tanamaklaryna pursat bereliň. Olaryň ruhuny 
galkyndyralyň.  
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M aşgalanyň bagtly 
bolmagynyň    ilkinji şerti ýaş 

çatynjalaryň oňşukly bolmagydyr. 
Oňşuga bolsa şu aşakdaky şertler 
öz täsirini ýetirýär: 

• Ýaşlaryň aň-düşünjesiniň, ileri 
hasaplaýan ruhy gymmatlykla-
rynyň birmeňzeşligi – ýaşlaryň 
maksady, gyzyklanmasy, pikiri bir 
bolmaly; 
• Maşgalada aýal maşgalanyň 
hem erkek kişiniň tutýan ornuna, 
bolmaly sylag-hormatyna düşün-
megiň birmeňzeş garaýşy. Eger-de 
är-aýalyň özüniň maşgaladaky 
ornuna düşünmeginde  
 

çaprazlyk dörese, olar bir-birine 
kabul edip bolmajak talap bildirip 
ugraýarlar. Bu talaplar berjaý bol-
masa, dawa-jenjel döreýär. Şeýle 
maşgalada agzybirlik arany açmak 
bilen bolýar; 
• Ýaşlaryň gylyk-häsiýetleriniň deň 
gelmegi. Geň ýeri, uzak ýaşaşyp, 
berk maşgala guran adamlaryň 
gylyk-häsiýeti düýbünden meňzeş 
bolman hem biler. 
Diýmek, oňşukly bolmak üçin 
başgarak  talaplar bar. Olar: öz-
özüňe tankydy göz     bilen gara-
magy başarmak, çydamlylyk, 
beýlekileri sylamak we olara ynam 
etmekdir. 
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Başa Täçdir  

Eneler 
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Zenan barlyk zynjyrynyň iň möhüm hal-
kalaryndan biridir. Zenan bolmasa, 
ynsan nesli hem bolmazdy. Adam 
aleýhisselamy How enesiz, How enäni-de 
Adam atasyz göz öňüne getirmek 
mümkin däldir. Bular, ýaşaýşyň do-
wamatyna sebäp bolýan azot we kislo-
rod atomlary ýalydyr. Biriniň beýlekisin-
den kem tarapy ýokdur. Diňe fiziki we 
ruhy-psihologiki taýdan tapawutly ýa-
radylan-da bolsalar, bu erkegiň 
zenandan, zenanyň-da erkekden ýoka-
rydygyny ýa-da pesdigini aňlatmaýar. 

Zenan bilen erkek bir bitewiligiň iki aýry 
bölegi ýalydyr. Olar iki aýry jeset, emma 
bir bitewi ruh kibidir. Alla, zenany erkege 
ýoldaş, syrdaş hökmünde ýaradypdyr. 
Ol, kalby iman bilen bezelen, 

akly ylym bilen gurşalan, durmuşy kämil 
ahlaga esaslanan wagty meleklerden — 
perişdelerden has beýik mertebeli 
barlyk halyna geler. 

Zenan — ol enedir. Onuň mertebesine 
beýgelmek her öňýetene eýgertmez. 
Çünki ol, beýik mertebe eýelerini 
dograndyr. Älemleriň serweri söýgüli 
Pygamberimiz Muhammet aleýhisselam 
“Jennet eneleriň aýagynyň astyn-

dadyr” diýýär. Bu şol bir wagtyň özün-

de, yslamda zenanlara nähili ýokary 
hormat goýulýandygyny görkezýär. 

“ 

”  

Rebbiň şeýle buýurdy: Allahdan başgalara ybadat etmäň. Enä 
we ata hoşamaý boluň. Eger olardan her ikisi ýa-da biri 

garrap, seniň ýanyňda bolsa, asla olara hyzmat etmekden 
gaça durma, “Uf!” çekme, olara ezýet etme, olara mylaýym we 

köňül awlajak sözler aýt.* 
Mähir bilen, kiçigöwünlilik bilen olara gol-ganat ger we şeýle 

dileg et: Ýa Rebbim, olar kiçikäm    meniň üçin gamhorluk     
çekip, uly aladalar etdiler. Munuň sylagy hökmünde, Sen hem 

olara merhemet et. ** 

*(Isra suresi, 23).**(Isra suresi, 24). 
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Salam Maşgala Mekdebiniň Okyjylary, 

Şugüniň özünden başlap Maşgala Mekde-

biniň Sungat Sahypasynda ýazmakçy bolýaryn. 

Umuman sungatyň adamzada täsiri we peýdalary 

barada, hem-de çagalara kiçi ýaşlardan başlap 

sungata gyzyklandyrmagyň ähmiyeti babatda 

makalalar ýazmak maksadym bar. Makalalarymyň 

size peýdasy deger diyip umyt edýärin. 

Birinji makalamda sungaty taryplandyrmaga we 

adamzada edyän täsirlerini düşündürmäge sy-

nanyşjak. Sungaty şugüne çenli ençeme pelsepeçi-

ler we sungat ussatlary taryplandyrmaga sy-

nanyşypdyrlar, ýöne sungaty doly manyda düşün-

dirip bilmek hem aňsat bolmandyr. Sebäbi sungat 

biziň içinde ýaşaýan dünyämizi nähili görşümizi 

we duýşumyzy, daş-töweregimizdäki 

bolup geçyän ahwal we hadysalara 

biziň nähili garaýşymyzy ýazyp, su-

ratyny çekip ya-da başga döredijilikli 

eserleriň üsti bilen taryplandyr-

magymyza aýdylýar. Her bir adamyň 

dünyägaraýşy tapawutly bolmagy we 

töweregini gurşap alan bu giň we geň 

jahanyň manysyna özboluşly düşünmegi, 

gözellik we bedroýlyk ölçegleri biri-

birilerinden düýbünden üýtgeşik bolmagy 

ýaly sebäpler sungaty taryplandyrmakda 

kynçylyk döredýär. 

Indi bolsa sungatyň umumy manyda 

adamzada we jemgyýete täsirleri babatda gysgaça 

aýdyp geçeli. Sungat jemgyýetiň pikir edişine, 

dünýagaraýşyna täsir edip, milli düşünjäniň döreme-

gine sebäp bolýar. Surat, heýkel, saz, edebiýat we 

beýleki sungat şahalary bir jemgyýetiň geçmişini 

we aýratynlygyny ýada salýan iň esasy gymmat-

lyklaryndan biri hökmünde görülýär. Meselem, 

daşary ýurtda iş sapary, okuw ýa-da gezelenç 

maksady bilen giden halatymyzda, ýolda yöräp 

barýarkak daşdan dutar sesiniň çar tarapa 

ýaňlanşyny eşiden halatamyzda, bu bize gönüden 

göni öz Ata Watanymyzy, Ene Topragymyzy ýada 

salýar. Ýa-da eger-de tanymal bir muzeýe 

gidenimizde ýa-da bir daşary ýurt kinosyny tomaşa 

edenimizde emaý bilen nagyş-nagyş dokalan türk-

men halysyny görenimizde dogduk depämiz 

ýadymyza düşýär, şeýle dälmi eýsem? Bu mysallar 

hem sungatyň belli ýerleri, jemgyýetleri ýada 

salmakda, olary taryplandyrmakda nähili güýçli 

baýlykdygyny görkezýär. Sungat jemgeýetiň je-

bislenmegine, birek-birege ýakynlyk duýmagyna we 

hormat goýmagyna ýardam edýär. Bu eýsem diňe 

kiçi jemgyýetler üçin degişli däl, tutuş adamzady 

birek-biregine baglaýan jebis bir ýüpdir. 

• Kim Bethoweniň 9. Senfoniýasyny diňläp 

adamzadyň nähili eserler döredip bilýändigine 

buýsanmaz? 

• Ýa-da Stambuldaky Süleýmaniýe metjidiniň 

kaşaňlygyna we owadanlygyna haýran galyp, 

Mimar Sinanyň adamzada sowgadyna begen-

mez? 

• Ýa-da Magtymgulynyň goşgularyny okap, onuň 

şygyrlaryndaky çuňňur manylara düşünmegä 

synanyşýan haýsy adamogly onyň 

dünýagaraýşynyň giňligine haýran 

galmaz? 

Bu mysallar şuny görkezýär; sungat 

diňe kiçi jemgyýetleri däl, tutyş 

adamzady dil, reňk, sypat we din 

tapawutlylygyna garamazdan bir sup-

ranyň başynda jem bolmagyna sebäp 

bolup biljek esasy direglerden biridir. 

Sungaty we onuň aňladýan manylaryna 

göz ýetirmek üçin başga bir milletiň dilini 

bilmeseň hem bolar; olaryň sazlaryndaky 

inçe tilsimler, suratlaryndaky owadan 

şekiller, şygyrlaryndaky ritm we kapy-

ýalar we tanslaryndaky kybapdaş enaýy 

hereketler seniň aň we ruh taýdan lezzet 

almagyna we olaryň däp-dessurlaryna düşün-

megiňe we söymegiňe we olara hormat 

goýmagyňa ýol açar. Käbir adamlar dünyä pa-

rahatçylyk we abadançylygynyň ornaşmagy-

na, hemme adamlaryň dawa-jenjelsiz birek-

birek bilen oňuşmagyna sungat iterer diýip 

pikir edýärler; olaryň beýle oýlanyşmagyna 

hem, ýokarda agzalan we başga-da agzalmadyk 

sungatyň ençeme baýlyklary sebäp bolýana çe-

meli. 

Indiki makalamda sungatyň her bir adamyň şah-

syýetine we aň-düşünjesine edýän täsirleri     

barada agzap geçmekçi, okanyňyz üçin sagboluň 

we indiki makalama çenli hoş galyň, hormatly 

okyjylar. 

Su
ng

at
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KITAP  

OKAMAGYŇ 
PSIHOLOGIK 

ÄHMIÝETI 
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Kitap okamagyň halka, şonuň ýaly-da okaýan adama psihologik taýdan 
peýdalary bardyr. Bulary şu görnüşde sanap bileris: 

1. Maglumat arkaly akylyň goragyny kepillendirmek; 
2. Adamyň ýatkeşliginiň ýitelmegi; 
3. Beýniniň işjeňliginiň artmagy; 
4. Ýerliksiz gorkularyň aýrylmagy we özüňi erkin duýmak; 
5. Dogry hereketlere ugrukdyrýan maglumatlary gazanmak; 
6. Akyl taýdan yzagalaklykdan goranmak. 

 

 Kitap okamazlygyň psihologik zyýanlary: 

1. Okamazlyk – bu adamyň özüni inkär   etmegidir. 
Sebäbi okamaýan adam özüni tanap bilmez. 

2. Ýalňyşmagyň esasy sebäpleriň biri-de                       
sowatsyzlykdyr.  

3. Okamaýan adam özünden we daş-
töweregindäkilerden daşlaşar. 

4. Okamaýan we çäklendirilen beýniler bisabyr,          
çydamsyz bolar. 

5. Kitap okamazlyk adamyň mukaddes gymmatlyklary-
na bolan garaýşyny     peselder. 

Kitapdyr ynsanyń baky hemrasy, 
Ońarsań bolgun sen şonuń gümrasy, 
Kitap - dostdyr, asla gama batyrmaz, 
Pähmińi goýaldar, pikirleriń - şasy. 

 
 - Abdyrahym Jamy,  

Parasatly pikirler 1977 
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Hazirki dowrümiziň aragatnaşyk çeşmeleri 
bolup durýan jübi telefonlary, planşetler, 
kompýuterler we durmyşymyza tizlik bilen 
ornaşýan internet, maglumat toplamak, iş 
alyp barmak, habarlaşmak, ylym-bilim, 
söwda we güýmenje ýaly funksiýalary bilen 
durmyşymyzyň aýrylmaz bir bölegine öwril-
di. 

Kiçi ýaşdaky çagalar häzirki günimizde jübi 
telefony, planşet we kompýuterde ilki bilen 
güýmenje maksatly tanyşyp, soňra bolsa 
okuwda, wagtal-wagtal öýe berlen ýumyşla-
ryna taýýarlanmak üçin ulanýarlar. 

Täze nesil çagalar, tehnologiýany gowy 
ulanyp bilýärler we tehnologiýany gelejekde 
özlerine endik halyna getiryarler. Kompýuter 
we internet diňe uly adamlar üçin däl-de, 
eýsem çagalar üçin hem peýdalydyr. Käbir 
ene-ata çagalaryna ylym-bilim, gözýetim-
leriniň has çalt giňemesini, peýdaly 
maglumatlary tiz tapyp, öwrenip bilmele-
rini, güýmenje we aragatnaşyk enjamy 
bolup durýan kompýuterden we internet 
ulgamyndan dogry we täsirli peýdalan-
malaryny garaşyp, çagalaryna käbir 
mümkinçilikleri bermek isleýärler. 

Adamlar aýratynda çagalar, ýetginjekler 
tehnologiýa enjamlary dogry we gerekli 
ýerinde ulanyp, özleri peýdalanyp biljekleri-
ne ynanýarlar. Muňa garamazdan çagalar, 
ýetginjekler tehnologiýany gereksiz we 
çenden aşa köp ulanyp, dürli görnüşdäki 
howuplar bilen garşydaş bolýarlar. Bular 
ýaly jogapkärli meseleler boýunça ene 
atanyň ýa-da çagalar bagydyr, mekdepleriň 
wezipeleri bardyr. Ýagny çaga diňe 

kompýuter we internet elýeterligini ýa-da 
interenede baglanmalaryny sazlamak däldir, 
eýsem olary dogry ulanmagy öwretmek, kä-
bir zatlardan habardar etmek, olara bu hyz-
matlardan peýdalanmalary üçin howpsuz 
ýagdaýy döretmekdir. 

Ene-ata çaganyň nirede, kim bilendigini 
bilmelidirler. Çäksiz elýeterli internet (wifi) 
bar ýerinde çagalary barlagsyz goýmaly 
däldirler. Şeýle edilmese bu meseläniň soňy 
howuply netijeler bilen soňlanyp biler. 
Çagalar we ýetginjekler öýden we mek-
depden daşarda-da ýeňillik bilen internet 
kafelarda ýa-da dürli şertlerde kafe, resto-
ran, bistro (fransuzçada “bar”) ýa-da söwda 
we dynç alyş merkezleri ýaly ýerlerde WIFI 
gözlegi bilen jübi telefonyndan internede 
aňsatlyk bilen baglanyp bilerler. Hut şol 
sebäpden hem telefon, planşet, kompýuter 
we internet ulanylmasynyň çaga we ýetgin-
jeklere hödürleýän peýdaly zatlarynyň bo-
luşy ýaly erbet täsirleriniň hem bardygy göz 
öňünde tutylmalydyr. 

Durmyşymyzda hemişe boluşy ýaly, biz bu 
babatda ilki bilen uly ýaşdaky adamlary 
tanyşdyrmak isledik, soňra bolsa çagala-
rymyzy tanyşdyrmaly bolup durýarys. 

Indiki makalamzyda howply bolup biljek 
ýagdaýlary jikme jik  ýazmagy planlaýarys. 
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