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Dünyänin  

in täsin 

 bil im ulgamy 

Okuwçylar sapaklarda üýtgeşik oýunlar bilen gyzyklanýarlar,  

sapak möhletleri gysga, 1 günüň dowamynda ortaça 4 ders  

okaýarlar we arakesmeler 15 minutdan ybarat. Uzyn arakesme  

bolsa 45 minut dowam edýär. Okuwçylar 45 minut okuw 

meýdançasynda oýun oýnaýarlar.  Köplenç howa ýagdaýynyň  

 sowuk ýada ýagynly bolmagy çagalaryň oýun oýnamaklaryna  

päsgel bermeýär. Sebäbi ýagynly howalar Finlandiýaly halk  

üçin adaty ýagdaýlaryň biri bolup durýar. Garly howalarda hem  

howluda oýnamak üçin egin eşikleri taýýar edilen.  
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Hemmämiziň bilşimiz ýaly ýaşaýan asrymyz Maglu-

mat(bilim) we Tehnologiýä döwrüdir. Maglumat we 

tehnologiýanyň okgunly ýagdayda ösýän hemde 

özgerýän döwründe, täze maglumatlary döredýän 

we dogry ulanýan jemgyýetler, maglumatlary diňeje 

tüketmek bilen gyzyklanýan halklara garaňda hem 

ykdysat taýdan hemde halkyň gurply, eşretli we 

abadançylykda ýaşamaklary tarapdan has öňde 

durýandyklaryny görmek mümkindir. Bilim ulgamyn-

da täze açylyşlar etmek we döwrümiziň özgerýän 

tehnologiýä ösüşlerden habarly bolup ýaşamaklary 

göniden göni şol döwletiň yaş nesilleriniň alýan bi-

limlerine we olara berilýän ähmiýete baglydyr.  

Birnäçe ösen döwletleriň arasynda Finlandiýa,       

Ýaponiýa, Günorta Koreýä, Singapur, Angliýa 

we Hytaý bilim ulgamy bilen öňe saýlanýan döwlet-

leriň         hatarynda hasaplanýar. Bu döwletleriň 

arasynda Finlandiýä soňky 20 ýylyň dowamynda 

bilim ulgamynda eden özüne mahsus aýratyn 

başarnyklary bilen bütindünýä halklarynyň ünsüni 

öz üstüne çekmegi başardy. Bugün bolsa Fin-

landiýä “Dünýäniň iň täsin bilim ulgamy”  

ady  bilen tanalýar. 

Halkara okuwçylaryň bilim derejelerini ölçeýän testi 

PISA, dürli döwletdäki okuwçylaryň bilim derejeleri-

ni ölçemek üçin 3 ýylda bir gezek geçirilýär we 

ortaça 70 döwletde ýöredilýär. Bu test okuwçylaryň 

üç ugurdan, ýagny okamak, matematika we bilim 

(himiýa,fizika,biologiýa)  taýdan ukyplaryny hem-

de başarnyklaryny ölçeýär. Bu testiň netijelerine 

göre Finlandiýa döwletindäki okuwçylar köplenç 

halatda ilkinji ýerlerde öz orunlaryny almagy 

başarýarlar. Elbetde bu hadysa, bilim taýdan öňde 

barýan beýleki Amerika, Aziýa we Ýewropa döwlet-

leriniň ünsüni öz üstüne çekýär.  

Finlandiýa döwletinde okaýan okuwçylaryň üstün-

likleriniň aňyrsynda ýatan esasy sebäbiň haýsy 

aýratynlyklara baglydygny öwrenmek üçin birnäçe 

ösen ýurtlaryň abraýly bilim işgärleri Finlandiýa bi-

lim müdürlikleri bilen gürrüňdeşlik geçirýärler. Bu 

gürrüňdeşlikleriň mazmunlaryna seredeňde iň täsir-

li we giňişleýin garaýşy Amerikadan baran toparyň 

jemläp aýdýanlarynda görmek mümkindir.  

Ol topar Finlandiýa döwletiniň bilim ministeri bilen 

ýüzbe-ýüz gürrüňdeşlik geçirýär we iň ýönekeý so-

rag soraýarlar. ”Bütin dünýäde geçirilýän ylmy 

barlaglarda siziň okuwçylaryňyzyň başarnykly       

bolmaklarynyň esasy sebäpleri näme?” . Fin-

landiýa bilim ministeri bu topara şeýleräk jagop 

berýär.” Bu üstünligiň aňyrsynda elbetde bir däl 

birnäçe aýratynlyklar ýatyr. Emma öňi bilen belle-

meli üç ýagdaý beýleki aýratynlyklary hem öz için-

de jemleýär. 

• Bularyň ilkinjisi ökde, höwesli we özlerini bilim 

taýdan doly özleşdiren mugallymlar.  

• Ikinji bilen ýeňilleşdirilen okuw meýilnamalary.  

• Üçünji sebäp bolsa BAHA ýok, SYNAG ýok, 

BASYŞ yok, ýagny okuwçylaryň arasynda 

bäsdeşlik ýok.” diýip jogap berýär. 

Hakykatdan-da bu sistemanyň başarnykly 

bolmagynyň esasy aýratynlyklaryna sereden 

wagtyň aslynda biziň şaýat bolýanlarymyzdan 

üýgeşik däl. 

Ilki bellemli zat Finlandiýada bilim tölegsiz, 

mekdepleriň ähli okuw ätiýaçlyklary we döw-

rebap tehnologiýä enjamlary degişli şäher 

häkimlikleri tarapyndan üpjün edilýär. Döwlet 

tarapyndan bilim üçin bölünip aýrylan býujetiň 

köp göterimi synplary abatlamak we okuwçylara 

sapaklarda gerekli enjamlary almak üçin 

ulanylýar. 

Mekdebe gatnaýan okuwçylar okuwa gelen badyna 

synplara girmezden öň aýakgaplaryny, ädiklerini 

we possunlaryny çykarýarlar. Çagalaryň eýwan-

larda hemde synplarda jorap bilen gezmekleri  iň 

üns çekýän aýratynlyklaryň biridir. Beýle etmek bi-

len gyş möwsüminde ýagynly howalarda aýaklaryna 

ýapyşan palçyk hemde gar bölejiklerini synpa getir-

meýärler. Iň esasy zat bolsa çagalar özlerini 

öýlerinde ýaly duýýarlar. 
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6-nji synpa çenli düýbünden baha ýok, synag alyn-
maýar, okuwçylara basyş edilmeýär, öý işi 
tabşyrylmaýar ýada az mukdarda öý işi berilýär we ol 
tabşyryklar hem köplenç el başarjaňlyklaryny kämil-
leşdirjek işlerden ybarat bolýar, bir-birleri arasynda 
bäsdeşlik duýgusy iterilmeýär we orta mekdebi gut-
arýançalar hiçhili synag tabşyrmaýarlar. Okuwçylary 
öz arasynda başarjaň ýada ýalta okuwçylar diýen 
ýaly toparlara bölmek düýpgöter gadagan edilen.  
Çagalary bir-birleri bilen deňeşdirmegiň nädogry 
garaýyş bolýandygyny ündeýärler. Ýörite talap edilýän 
mejbury mekdep egin-eşik düzgüni ýok. 

Bulardan başgada hususy mekdepler ýok we mekdep-
leriň hemmesi döwletiň garamagynda. Herkim öz 
ýaşaýan öýüne iň ýakyn mekdebe gatnaýar. Çagalar 
ilkinji okuwa 7 ýaşynda başlaýarlar. Mekdebe käbirleri 
piýada gidýän bolsalaram köpüsi tigir bilen gatnaýarlar. 
Ýagny üýtgeşik ulag ulanmaýarlar. Okuwçylaryň okuwa 
gatnaýan ýollarynda bütin aladalar edilen, ýodalar 
abadanlaşdyrylan we hemme howpsuzlyk ýagdaýlary 
üpjin edilen. Okuwçylar mekdepden giç gaýtmaly bolan 
ýagdaýlarynda-da ýörite awatlanan ýodalardan çekin-
män ýalňyz başlaryna öýlerine gaýdyp bilýärler.  

Okuw meýilnamasy  ýeňilleşdirilen. Elbetde hemme 
okuwçy okamak, ýazmak we matematika ýaly esasy 
sapaklaryny özleşdirmekleri talap edilýär. Emma islen-
dik ukypdaky çagalara görä has indiwidual, şahsy 
talant we isleglerine bagly 6-nji synpdan soň öz 
başarjaňlyk ýagdaýlaryna görä goşmaça meýletin-
leşdirilen sapak saýlap bilýärler.  Okuwçylar orta 
mekdebi tamamlanyndan soňra bir gezeklik barlag sy-
naglaryndan geçýärler. 

Beýleki bilim hyzmatlarynda bolşy ýaly günortanlyk 
naharlary hem döwlet tarapyndan üpjin edilýär. Bu ýer-
de esasy bellemi zat mugallymlar okuwçylar bilen bile-
likde nahar iýýärler. Iýjek naharlarynyň görnüşine we 
möçberine okuwçylaryň özleri karar berýärler. Nahar-
dan soň günortan nahary bolmagyna garamazdan hök-
many ýagdaýda çagalara süt paýlanýar. 

Finlandiýada mugallym bolup işlemek uly abraý hasa-
planýar we bu ugurda işe girmek diýseň kyn. Munuň 
sebäbi bu käre eýe bolmak üçin ýokary okuw jaýlaryny 
tamamlamak ýetmeýär. Goşmaça magistratura ýaly 
derejeleri almaklyk talap edilýär. Mugallym bolup işe 
başlamak üçin ýörite geçirilýän synaglara gatnaşýarlar. 
Ortaça hasap bilen synaga gatnaşan on adamdan biri 
bu käre başlamak üçin hak gazanýar. Sebäbi mugal-
lymlaryň derejelerini kesgitlemek üçin düzülen ýörite 
topar bar we synagdan soň gürrüňdeşlik arkaly synag 
alýarlar. Beýle diýmek uniwersitet we magistirlik diplo-
myňda alan ýokary bahalaryňa garamazdan, gür-
rüňdeşlik boýunça berilen soraglara kanagatlanarly 
jogap bermegiň has kesgitleýji ýagdaý bolup durýar. 
Wezipesine başlan mugallymlar derslerde okatjak kita-
plaryny özleri saýlaýarlar. Mugallymlara okuw meýil-
namalaryny öz isleglerine görä düzmäge mümkinçilik 
berilen. 

Finlandiýada birnäçe abraýly we gurply senagatçylar, 
ykdysadyýetçiler hem telekeçiler özara seminarlar 
geçiren wagtlary hökmany suratda bilim temasyny hem 
giňden agzap geçýärler. Hatda öz pikirlerini şeýle 
beýan edýärler: “Her döwletde bolşy ýaly biziň hem 
hususy bazar ykdysadyýetimizde bäsdeşlik 
duýgusy öz güýjüni doly görkezýär. Bu tebigy bir 
ýagdaýdyr. Emma biziň başlangyç we orta bilim 
ojaklarymyzda çagalaryň arasynda bäsdeşlik 
duýgusy öňe çykarylman olaryň ukuplaryna göre 
öwretmek we bu ideýany agzap durmak biziň zerury 
borçlarymyzyň biridir. Biz çagalarymyzy ussat mu-
gallymlara tabşyrdyk. Ýagny bilimi çagalara öw-
redýän halypalara ynandyk. Biziň çagalarmyzyň 
eýe boljak üstünlikleri Finlandiýä döwletiniň 
medeniýetine diýseň uly goşantdyr”.  

“ 

 

                

        

  Umumy ýokarky aýdylanlardan 
daşary, F inlandiýa bilim          
ulgamynyň başarnykly 

bolmagynyň iň öňe çykýän 
möhüm sebäbi kämil we ökde 

mugallymlardyr.  

„ 
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Ogluňyz ýa-da gyzyňyz ýene-de 

sanlyja günden ilkinji gezek bilim ojagynyň 

bosagasyndan ätleýär. Şonuň üçinem, 

onuň kiçijik ýüregi bu günler wagtal-wagtal 

adatdakysyndan has çalt, gürsüldäp-

gürsüldäp urýandyr. Munuň dürli sebäpleri 

bolup bilýär. Çagaňyz meger 

tolgunýandyr, belki alada edýändir... 

elbetde, gorkýan bolmagy-da mümkin. 

Ene-ata hökmünde sizem üýtgeşik 

duýgulary başdan geçirýänsiňiz.  Sebäbi bu gün 

diňe çagaňyzyň durmuşynda däl, eýsem 

siziňem durmuşyňyzda täze bir syýahat 

başlanýar. Ençeme ýyla çekjek bu 

syýahatyň hem özüňiz üçin, hemem 

çagalaryňyz üçin peýdaly we gyzykly, 

mümkin boldugyça kynçylyksyz geçmegi 

örän möhümdir. 

Kähalatlarda bir hadysanyň 

başlangyjy onuň dowamyna we netijesine 

uly täsir ýetirýär. Çagalarymyzyň okap 

bilim almagy hem ikuçsuz şeýle 

hadysalaryň biridir. Munuň bilen 

baglylykda, ene-atalar şu aşakdakylara 

üns bermelidir: 

Ilkinji nobatda, mekdebe başlan günleri 

çagaňyza hemmetaraplaýyn goldaw 

bermelidigiňizi ýatdan çykarmaň. Ony säher 

bilen turzup okuwa taýýarlyk görmegiňiz, 

bile ertirlik edinmegiňiz, elinden tutup, 

tämiz we täze egin-eşikli mekdebiň 

gapysyndan eltmegiňiz, okuw ýylynyň 

açylyş dabarasyna gatnaşmagyňyz gaty 

zerurdyr. Okuwyň birinji gününde oňa hut 

özüňiz ýoldaş boluň.  

Öňünden näçe taýýarlasaňyzam, çagaňyzyň 

ýat adamlaryň arasynda uzak wagtlap, onda-da 

ilkinji gezek ejesinden aýra bolmagy onuň 

durmuşynda üýtgeşik tejribedir. Şol 

sebäpden, ejesi ýanynda bolmasa-da, 

okuwda wagty çekinmeginiň ýa-da 

gorkmagynyň hajatynyň ýokdugyna 

çagaňyzy ynandyryň.  

Çagaňyz birbada özüni ýalňyz duýup biler. 

Şeýle ýagdaýda oňa gysga wagtda 

mekdebe öwrenişip, mugallymlary we 

deň-duşlary bilen ysnyşyp gitjekdigini 

sabyrlylyk bilen düşündiriň . 

Okuwa öwrenişip bilmezlik, mugallymlardan, 

deň-duşlaryndan çekinmeklik, 

ýekesiremeklik, ejesini we kakasyny göresi 

gelmegi ýaly islendik kynçylykda oňa 

mugallymdan kömek sorap biljekdigini aýdyň. 

Çagaňyzyň mekdepde çekýän 

kynçylyklarynyň üstünde gereginden 

artykmaç dursaňyz, sizden uzakda wagty özüni 

ynamsyz duýar. Bu bolsa onuň her gün we 

yzygiderli ýagdaýda mekdebe gelip 

gitmegini kynlaşdyrar. Şonuň üçinem ýüze 

çykýan kynçylyklary mugallymyň kömegi 

bilen wagt ýitirmezden çözmäge çalşyň.  
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Her gün mekdepde bolup geçýän wakalar 

bilen gyzyklanyň. Ýörite wagt aýryp, onuň 

berjek gürrüňlerini diňläň. Gerek ýerinde baş 

atyp, aýdanlaryny makullaň. Begenjini we 

gynanjyny paýlaşyň. Çagaňyz özüniň üns 

bilen diňlenýänd igini duýsun! Oňa «Bu gün nähili 

geçdi?», «Mugallymyň, dostlaryň/joralaryň bilen 

nämeler etdiň?» ýaly soraglar beriň. Şeýle 

etmek bilen ony köşeşdirip, okuwa çalt 

öwrenişmegine kömek ediň. Emma okuwdan 

soň fiziki hem ruhy taýdan ýadaw bolup, onuň 

asla hiç zat gürrüň beresi gelmänem biler. 

Şeýle ýagdaýda sabyrly bolup, oňa az-kem 

dynç alara maý beriň. Goý, ol siziň bilen islän 

wagty gepleşsin! 

Mugallymyň öýe tabşyran ýumuşlaryny 

ýerine ýetirip ýetirmändigini anyklaň. Bu 

babatda kynçylyk çekýän bolsa, ony belli 

bir wagta çenli ugrukdyryp bilersiňiz. 

Sapakda geçilenlere we berlen ýumuşlara 

doly düşünmedik ýagdaýynda, 

mugallymdan gaýtadan soramaga 

çekinmeli däldigini öwrediň.  

Her okuw gününiň öň ýanyndaky agşam 

çagalaryňyzyň egin-eşikler ini we mekdebe 

äkitmeli goşlaryny, şol sanda sumkasyny 

we okuw esbaplaryny öňünden taýýarlap 

goýmaga kömek ediň. Belli bir wagtdan 

soň bu onuň adaty endigine öwrüler.  

Çagaňyzyň okuwa degişli islendik ýagdaýy, 

şol sanda ýetişigi we terbiýesi bilen 

kanagatlanmaýan bolsaňyz, bu barada 

onuň özüne ruhdan düşüriji sözleri aýtmaň. 

Munuň bilen baglylykda, mekdebe baryp  

ýa-da telefon arkaly mugallymy bilen 

maslahatlaşyp duruň.  

Birnäçe hepdäniň içinde çagaňyz mekdebiň 

ähli düzgünlerine we ýokarda agzalyp 

geçilmedik beýleki ýagdaýlara ýuwaş-

ýuwaş öwrenişer gider. Siz esasan şuňa üns 

bermeli: çagaňyz okuwa näçe höwesli, 

bilesigeliji, işjeň, sagdyn, tertip -düzgünli, 

okuw esbaplary ýerbe-ýer başlasa, özüňize 

we çagaňyza şonça-da peýdalydyr. 

Durmuşda ençeme syrly gapylary 

açjak kiçijik körpelerimize we olaryň 

hormatly ene-atalary bolan size diňe 

şowlulyk we üstünlik arzuw edýäris!  

5 ýaşly çagalaryň ösüş 

aýratynlyklary 

 

«Ony gowy görýändigiňizi ýygy-

ýygydan aýdyp duruň we her bir 

çeken zähmetinde ony goldaň!» 

 

Özbaşdak hereket etmegi başarýar.  

Girişgen we oňşuklydyr.  

Özüne bolan ynamy güýçlüdir. 

Daş keşbe has köp üns berýär. 

Has gowy bolmaga çalyşýar. 

Durmuşyny ejesiz göz öňüne getirip 

bilmeýär. 

Rahat we agrasdyr. 

Ünsli we tutanýerlidir. 

Häsiýeti ýumşak we kömek etmegi 

halaýar. 

Edilýän belliklere has jogapkärli 

çemeleşýär. 

Özüne erk etmeklik synanyşygy 

dowam edýär. 

Gowşak özdiýenliligi bardyr. 

Gaýta-gaýta «Meni gowy 

görýäňmi?» diýip soraýar. 

Ýat adamlaryň ýanynda            

Akyl öwredilmegini, 

tandyrylmagyny islemeýär. 
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Hormatly ene-atalar! 

Gynansagam, häzirki wagtda biz bilim ulgamyny 

ösdürmek meselesine onçakly çynlakaý çe-

meleşilmeýän we mekdepdir mugallymyň jem-

gyýetdäki wezipesine ähmiýet berilmeýän döwürde 

ýaşaýarys. Hut şonuň üçinem okuwçylar bilen ýüze 

çykýan islendik meselede ilki bilen mugallymlary 

günäkärleýäris. Emma mugallym bilen ene-atanyň 

wezipesini deňeşdiren ýagdaýymyzda welin, 

haýsysynyň jogapkärçilikginiň has  

 ýokarydygy mese-mälim bolar duruberer. 

Aslynda, okuwçynyň hakyky mugallymy onuň 

ene-atasydyr. Ene-ata mekdebe nähili göz bilen 

garaýan bolsa, çaganyň hem oňa edil şol zeýilli 

garajagy şeksizdir. Şonuň üçin çagalaryň ukybyny 

ösdürmek işinde mugallymyň netije gazanmagy ýe-

ne-de ene-atanyň öz maşgalasynda görkezýän 

göreldesine bagly bolup durýar. Başgaça 

aýdanymyzda, çaga bilimdir terbiýe bermek babaty-

nda ene-atalar mekdep mugallymlaryna goldaw 

bermeli. Ene-atalar, aşakda sanaljak bäş ýerde mu-

gallymlary  

goldamaly: 

Birinjisi: Çaga nädogry iş edeninde onuň 

ýüzüni ýuwmaga çalyşmaly däl.  

Ýalňyşmaýan adam ýok. Hasam, çagalar köp 

ýalňyşýar. Terbiýäniň düýp manysy, ýalňyşanyňdan 

soň öz ýalňyşyňa düşünmekden ybaratdyr. Ine 

şonuň üçinem çaga okuwa gija galsa, ýa 

öý işlerini berjaý etmese ýa-da, synpda özüni 

gödek alyp barsa, ene-atasy asla onuň ýüzüni 

ýuwup, tarapyny tutujy bolmaly däl!  

Muňa derek, gaýtam onuň nädogry iş edýändigini 

düşündirmelidir. Özüni ýalňyş alyp barýandygyny 

çaga mugallymdan has köp onuň ene -atasy düşün-

dirmeli. Sebäbi mugallym çaga bilim berip biler, 

emma terbiýä gezek gelende, ene-atanyň täsiri  

mugallymdan has uludyr. Çaga nädogry iş eden 

mahaly özüniň käýeljegini, hatda gerek ýerinde ga-

tyrak daraljagyny hem bilmeli. Ol muňa birbada bol-

masa-da, soňlugy bilen endik eder. Şeýlelikde ça-

gasynyň terbiýesiniň kem-kemden düzelýändigine 

ene-atanyň özi hem şaýat bolar.  

Ikinjisi: Çagany gözden salmaň, onuň aýdylany 

edip-etmeýändigini biliň! 

Çagalara her gün agşam «näme iýjek» diýip sora-

saň, elbetde bary biragyzdan «doňdurma» diýip 

jogap berse gerek. Bu ýerde geňläp oturasy zat 

ýok, sebäbi olardan iýýän zadynyň ýokumynyň 

köplügini ýa-da azlygyny seljermegi garaşyp 

bolmaz. Bu aýdylanlar öýe tabşyrylan ýumuşlar 

üçin hem degişlidir. Öý tabşyrylan ýumuşlar çaga 

üçin ullakan güzap  

bolup görüner. Çaga her edip hesip edip, olardan 

çaltrak dynmagyň aladasyny eder. Öý işlerine sähel 

göz aýlaga-da, kompýuteriň ýa-da telewizoryň öňü-

ne çöksem diýer. Ýeri onsaň, biz çagamyzy nädip 

öý işlerini doly we birkemsiz berjaý eder ýaly 

derejä ýetirip bileris? 

Durmuşyň öňümizde keserdip goýan bu sowalynyň 

ýeke-täk jogaby bar: ene-atalyk borjuny dogry 

berjaý etmek. Çaganyň dogry iýmtilenip iýmitlen-

meýändigine gözegçilik etmek ene-atanyň borjudyr. 

Edil şonuň ýaly, olara mekdepde nähili ýumuşlar 

tabşyrlandygyny bilmek hem-de şolaryň berjaý 

edilişine gözegçilik etmek hem ene -atanyň bor-

judyr. Eger çaga mekdepde tabşyrylan ýumuşlara 

deňiç ene-atasynyň bar zada gözegçilik edýändigi-

ni bilse, onuň jogapkärçilik duýgusy hem öser. 

Şonuň üçin çagaňyzyň öýe tabşyrylan ýu-

muşlary berjaý edip etmeýändigini biliň, olary asla 

gözden salmaň! 

 

 



10. 

 

Üçünji: Çaganyň zehinini küteljek zatlardan 

      ägä boluň! 

Kompýuter oýunlary, bir söz bilen 

aýdanyňda, mugallymyň iň uly duşmanydyr.  

• Telewizordyr jübi telefonlary ýaly enjamlar 

çagany köpçülige goşulmakdan,  

• arassa howada beden maşklaryny ýerine 

ýetirmekden we, 

• iň esasy hem, kitap okamakdan alyp galýar.  

Eger ene-atalar öz çagasyny mümkingadar 

bu enjamlardan daşlaşdyryp bilseler, onda 

mugallymlara ullakan kömek etdikleri bolar.  

Bu aýdylanlary «çagany tehnologiýa enjam-

lary ulanmakdan bütinleý gadagan etmeli» 

diýip düşünmeli däl. Ýöne belli bir çägi hem 

saklamak gerek. 

• Mysal üçin, günde bir sagatdan köp te-

lewizor görülmese ýagşy.  

• Kompýuter oýunlary hepdäniň ahyrynda ýa -

da okuw ýok wagtlary oýnalsa has gowy bo-

lar. 

• Jübi telefonlary hem häzirki döwrüň iň bir 

wawaly meseleleriň biri. Telefonda zehini 

küteldiiji oýunlar bolmaly däl, şeýle -de gije-

gündiz telefona bagryňy berip ýatmak hem 

dogry däl. 

• Kompýuter oýunlaryny oýnamaga derek 

çagalary kitap okamaga, jemgyýetçilik çäre-

lerine gatnaşmaga höweslendiriň. Diňe 

şeýtmek bilen siz olary tehnologiýa 

enjamlarynyň owsaryndan halas edip bi-

lersiňiz! 

Dördünjisi: Olara görelde görkeziň!  

Ýokarda-da belläp geçişimiz ýaly, çaga ilki 

bilen öz ene-atasyndan görelde alýar. 

Başgaça aýdanyňda, siz nähili bolsaňyz, 

çagaňyz hem şeýle bolar.  

• Eger siz eliňize kitap almasaňyz,  

• çagaňyzyň öý işlerini barlamasaňyz we  

• her gün telewizoryň başynda nahar iýseňiz,  

çagaňyz hem siziň edeniňiz gaýtalar.  

• Emma düşege geçmezden ozal birsalym 

kitap okasaňyz,  

• çagaňyzyň sapaklary bilen gyzyklansaňyz 

we 

• garaňky düşenden soň telewizory 

öçürseňiz, onda çagaňyz hem şoňa endik 

eder. 

Bu barada näçe aýtsaň aýdyp oturmaly. 

Akylly-başly ene-atalaryň çagalary hem 

akylly-başly bolýar. Çagaňyzyň nähili 

bolmagyny isleýän bolsaňyz, ilki bilen 

özüňiz şonuň ýaly boluň, oňa görelde 

görkeziň! 

Bäşinjisi: Mugallymlar bilen arkalaşyň, 

olaryň ýoluna böwet bolmaň!  

Mugallymlary goldaň! «Mugallym» diýlip 

baýamak üçin däl-de, ýaş nesilleri ýetişdir-

mek üçin şeýle käri saýlap alan adama 

aýdylmaýarmy ahyry?! Beýle bolsa, ene-

atalar mugallymlary ähli taraplaýyn golda-

malydyr. 

«Pes baha goýupsyň!» diýip mugallyma 

azgyrylmak dogry däldir! Mugallym okuwça pes 

baha bermek bilen, ene-atanyň ünsüni çekýär, 

oňa çagasynyň sapaklara taýýarlanmagyna 

ýardam bermelidigini habar berýär. Ene-atalar 

mugallyma dogry düşünjek bolmaly. Gepiň gys-

gasy, mugallym hiç bir ene-ata ýamanlyk islä-

nok. Sebäbi her bir okuwçyny öz çagasy ýaly 

eý görýär. 
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7-11 ÝAŞ ARALYGYNDAKY 
ÇAGALARYŇ PSIHOLOGIÝASY 
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7-11 ýaş aralyk döwri çaganyň ýuwaş we 
kadaly ösüşiniň döwridir. Esasanda 
çagalarda analatik we sentatik funksiýonal 
ösüşüniň döwri bolýar. Ýene-de çagalarda 
alyp baryjy häsiýeti ýüze çykýan, psiholo-
giki taýdan aň, düşünje, ünsini jemlemek, 
akyl we ösüşiniň kadalaşyp başlaýan döwri 
bolýar. Eýýäm ilkinji gezek bu ýaşda oýun 
oýnamak höwesleri azalyp başlaýar. Oýun-
lary esasan bir zady bilmek we öwrenmek 
üçin oýnap başlaýarlar. Daşary ýurt dillerini 
öwrenmekde ukyplarynyň has ösýän döwri-
dir. Sebäbi başga medeniýetleri öwrenip, 
bilmek islegleri hasda güýçlenýar.  
7 ýaşda eýýäm çaga mekdebe başlaýar. 
Mekdebe gitmeginiň ilkinji günlerinde 
kynçylyk çekýän çagalarda bardyr. Sebäbi 
mekdebe başlanda çaga käbir 
garaşylmadyk oňaýsyz ýagdaýlar bilen 
garşylaşyar, bu bolsa çagalarda okuwdan 
uzaklaşmak ýa-da mekdebe garşy ýalñyş 
düşünjeleri döredip biler. Şol sebäpli 
çagalariň ilkinji mekdebe başlan döwründe 
hossarlarynyň we mugallymlarynyň roly 
gaty uly bolýar. Çagalaryň okamaga, öw-
renmäge höwesi mekdep bilen başdaky 
aragatnaşygyna baglydyr. Bu bolsa çagala-
ryň synpdan-synpa üstünlikli geçmegi üçin 
gaty möhümdir. Mundan başga-da çagalar 
sapaklaryny okamak, öý işlerini etmek, 
mekdebe wagtynda gitmek ýaly jogapkar-
çilikleri öz üstüne almana başlayar. Bu 
döwürde çagalaryň hossarlary olar bilen 
hemişe gyzyklanmaly we goltgy bermelidir-
ler.  

 

 

 

 

 

 

Sebäbi çaga eýýäm ilkinji çagalygyndan 
orta ýaşa geçip ugraýar we ynjyklyk hä-
siýetleride has-da ýüze çykyp başlaýar.  
Bu ýaş toparyndaky çaglaryň duýgy düşün-
jeleri has-da berkeýär. Çagalar özleriniň 
düşünjelerini gürrüňdeşligiň we sözleýişiň 
esasynda görkezmek isleýärler. Sebäbi ola-
ryň bu döwürde bilesigelijilik duýgulary has
-da artýar. Şol sebäpli ene-atalar we mu-
gallymlar çagalaryň aýtmak isleýän zatla-
ryny diňlemelidirler. Eger çenden aşa bo-
laýsa, olaryň ünsini ýumşaklyk bilen başga 
ugra gönükdirmelidirler. 
 

6  ýaşl y ç agalaryň  ösüş aýratynl yklary  
 

«Ony başaraýjak i şlerin e ugrukdyryň ! »  
 

 Ýal ta b olý a r,  b ell i  b ir  kar ara gelmekd e 
ky nçy ly k  çeký är .  

 Dow amly  p ikir ini  üýtg edý är .  
 Täz ed en oňş u ksy z bolup  b aşla ýar .  
 Deň -duş lar y  b il en gat naşy klary  

güýçl ený är,  maş gala g at naşy klar y  
gowş aý ar.  

 Özb aşd ak oý n a makdan t op ar  b olup  
oý namagy  has  gow y görý är.  Ýöne o ý nu ň 
düzg ünl er ini  öz i  kesgitleý är.  

 Öz üni  ej esine has  ý aky n d uýý ar .  
 Ähl i  z ady  öz  g öz eg çil ig ind e  s aklamak 

is leý är.  
 Elmyd ama b ir inj i  b olmak,  öw ülmek  we  

söýülmek isleý är.  
 Ýeňilmeg i  as la halamaý ar.  
 Üns  mer kezinde b olmak isl eý är.  
 Gaty  y njy k we d uýg uçyldyr.  
 Öz üne ed il ýän b el likl ere g ör ä 

kemçil ikler ini  d üz edýär.  
 Kät e ý alan s öz leý är.  
 Has  hereketl i  oýunlary  oý naý ar .  
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 7  ý aş ly  çag alary ň  ös üş  aý rat y nly klar y  
 

«O ňa d üş ünmäg e çalşy ň ! "  
 

 Ent eg em mekd eb e  çenli  çag aly k 
döwr üniň aýr at y nl y klar y ny dow am 
etd ir ýär.  

 Duýg ular y  çal t - çal tdan  üýtg äp  d urý ar.  
 Bil esig el ij i  we höwesj eň d ir .  
 Geçiriml idir.  
 Pesp äld ir .  
 Mekd ep  d ur muşy na b aşd an g eçir me 

gözi  b il en g ar aý ar.  
 Taky k  maglumat lar y dow aml y  ý ag d aýd a 

aky l  el eg ind en geçirip  b il ýär.  
 Töwereg ind äki  z at lar  hem -de wakalar  

bar ad a p ikir  ýöret meg i  baş arý ar.  
 Öz üne g erek z at lar y ň başg a adamlar  

üçinem z er urdygy na  d üş üný är.  
 Öz üne mahsus  gy ly k -häs iýetler i  

aňşyryp  ugr aýar .  
 Deň -duş lar y  b il en dos t  b olmag a  öňkä 

gar any ňd a has  ähmiýet  b erý är.  
         Ö züne b olan sy lagy   

  kämill eşý är.  
      Ene -atasy ndan b aşg a -da 

      d ürl i  adam lardan ,   

      mes elem:  mug all y my nd an 

       g örel de almag a baş laý ar.  

7-11 ýaşdaky çagalaryň zehinide giňeýär. Şol 

sebäpli-de mekdepde we öýlerinde zehin we 

pikirlenmek ukyplaryny ösdürýän gönükmeler, 

oýunlar, mysal we meseleler köp işlenmelidir. Bu 

bolsa olaryň gelejekde zehinli, ynamly adamlar 

bolup ýetişmegine getirýär. Mundan başga -da 

çagalaryn bu döwürde haýsy ugurda has 

ukyplydyklaryny ýa-da däldiklerini kesgitläp bile-

riz we olary şol ugra gönükdirmäge kömek edip 

bileris. Bu ýerde bolsa eýýäm işiň esasy agyrly-

gy mugallymlara düşýär. Mugallymlar başlangyç 

synplardan başlap haýsy ugurlarda güýçli we 

gowşakdygyny görüp bilýäler. Şol sebäpden hem 

olar çagalaryň ukyplary barada ene - atalaryny 

habardar etmelidirler we ene-atalar hem çagala-

rynyň ukyplaryna görä olary dogry ýola gönükdir-

melidirler. Ýene-de bir bellemeli zadymyz öz 

ukybyna görä dogry ýoly saýlamak belli bir muk-

darda çagalaryň özüne hem baglydyr. Çagalarda 

bu ýaşda täze islegler, duýgular döreýär. Sebäbi 

olarda bu döwürde biologiki, fizýalogiki we 

psihologiki taýdan hem ösüş döwri başlaýar we 

bu çagalarda herhili üýtgeşik ýagdaýlaryň ýüze 

çykmagyna getirýär. Şonuň üçin ene-atalar öz 

çagalary bilen ähli ugurda gyzyklanmalydyrlar. 

Eger-de çagalarda bir düşünüşmezlik ýüze çyksa 

ony ene-atasy     birlikde çözmäge çalyşmaly. 

Sebäbi mesele aýry-aýry çözülse, eýýäm çaga 

bu ýerde gorkusundan iki  

dürli haly görkezip bilýär we buda olaryň ýalan 

sözlemegine getiriýär. Şeýlelikde  

çagalarymyzyň gowy terbiýeli, gowy  

ahlakly bolmagy üçin olar bilen bu ýaş  

aralygynda örän köp gyzyklanylmaly- 

dyr. 
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Okamagy 

öwrenmek  

sungatlaryň iň 

kynydyr… 
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Okamak  duýgularyň iň asylz-
adasydyr. Ussat 
ýazyjy-şahyrlar öm-

rüniň ýarysyny okap geçiripdirler. Monteskýe 
“Ýarym sagat okamak, bar gam-
gussalarymy süpürip alyp gidýär”  
diýipdir. Öz döwrüniň iň meşhur tagly-
matçysy, dilewarlygy bilen tanalan Jon 
Braýt, irginsiz okamagyň netijesinde şeýle 
derejä ýetipdir. Belli nemes şahyry Gýote 
bolsa, ömrüniň soňky ýyllarynda: “Okamagy 
öwrenmek sungatlaryň iň kynydyr… Öm-
rümiň segsen ýylyny okamaga 
bagyşladym, şonda-da özümden göwnüm 
hoş diýsem, ýalan sözledigim bolar”  
diýipdir. Gýote bu sözleriniň üsti bilen mek-
depde öwredilen okadylyşy däl-de, ukybynyň 
üstünde işläp-işläp, irginsiz sünnäläp, ony 
hakyky sungata öwürmegi göz öňüne 
tutupdyr. Hatda ol gartaşandygyna garama-
zdan, bu düşünjä isleýşi ýaly gulluk edip bil-
mändigine ökünipdir.  
Milletimize, adamlara we jemgyýete peýda 

bermek üçin okamaly. “Okap bilemok” 

diýmeli däldiris. Dogry, birnäçe päsgelçilikler 

kitap okamagyň öňüne böwet bolup biler. 

Hakyky ussatlyk we başarnyk – hiç-hili päs-

gelçiliksiz ýolda ýöremek däl-de, dumly-duşy 

kynçylyklar bilen gurşalan ýolda ýöräp 

bilmekdir. Biz “Ynsanlaryň iň haýyrlysy, 

olara iň köp peýdasy degýän adamdyr”  

diýen hakykatdan ugur alyp, kynçylygy ýeňip 

geçmek üçin, kitap okamagy öwreneliň, 

gaýrat edeliň, okamagy söýeliň, bolmanda, 

ony diňläliň we onuň okalýan ýerlerinden 

daşlaşmalyň. Eger-de munuň tersine bolan 

ýagdaýynda kitaba we okamaga degişli bo-

lan bu dördüsinden başga bir ýoly saýlasak, 

Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi wessel-

lem) aýdyşy ýaly, “heläk bolmakdan gutaryp 

bilmeris”. 
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Saňa bir soragym bar! Özem diýseň        

ýönekeý. 

Ynsan nähili pikirlener? 

Soragyň jogaby soragdan hem ýönekeý. 

Jogap, Sözlemler arkaly.  Ýagny sözlemle-

ri emele getirýän sözleriň kömegi bilen. E-

ger size bir günüň dowamynda hiçhili geple-

män dymyp gezmegiňizi talap etseler kö-

senmän ýerine ýetirersiňiz.  

Onda bir sagat pikir etmän gezmegiňizi 

sorasalar bu ýumuşyň üstesinden gelip 

bilermisiňiz? 

Elbetde, ýok. Eýsem bir sagat däl, bir se-

kunt hem beýniňizden gelýän pyşyrdylara 

böwet bolup bilmersiňiz.  

Diýmek, beýnimiz dymmagy başarmaýar. Ol 

elmydama öz işini ýerine ýetirýär. Öz islegi-

ne görä wezipesini togtadmaýar. Haçanda 

biz üstesinden gelmeli bir ýagdaý bilen ga-

bat gelsek, bize çözgüt ýoluny görkezýär. 

Bu diýmek, beýnimiz aňymyzda bar bolan 

söz hazynamyzdan  bolanja sözleri bir ara 

getirip olardan çykan netijä görä bize 

buýruklar berýär. Söz hazynamyz näçe köp 

bolsa, şonçada garşymyza çykan islendik 

ýagdaýda birnäçe görnüşde, tapawutly 

pikirlenip bilmek pursadlaryny bize döredip 

berýär. Onda biziň söz hazynamyz, çeşmä-

miz näçe baý bolsa, durmuşda hem köp 

kynçylyk halatlarynda, şonçada başarnykly 

bolarys. 

Bu sebäpden köpräk kitap okamagym 

gerek diýen ýaly maksatlar goýmaly we 

kitaplaryň gadyr gymmatyna doly düşün-

mäge dyrjaşyp durmuşda kitaplaryň 

Hakykatlary tanamagyň hut özüdigine 

doly göz ýetirmäge synanyşmalydyrlar.  

Zyýansyz  
Endik  

OKAMAK  
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Ine size, bu endigi gazanmanyň tilsimleri we bu 

endigiň siziň durmuşyňyza goşjak goşantlary 

barada gysgaça maglumatlar.  

• Kitap okamak endigi endikleriň şasy diýseň 

ýeridir. Okamak duýgusyndan juda düşmek, 

belkem bir ynsanyň durmuşyndaky iň agyr 

ýitgisidir. Ony ýitirmek, durmuşda bize 

peşgeş berilen sansyz nygmatlardan bihabar 

yaşamagymyz diýmekdir. Sebäp diýeniňde 

könelerimiz okamak duýgusyny we kita-

plary, durmuşda näçe ýyllar geçsede hiç 

reňki solmajak güle meňzedipdirler  we 

kitap okamak endiginiň, köp ýol ýörän ýola-

gçy mysaly, çaga sallançagynda başlap ma-

zarda soňlanan, tarypy bolmadyk gymmat-

lykdygyny belläpdirler.  

• Bu sebäpden bir enäniň ýiten çagasyny 

gözleýişi ýaly biz hem kitap okamak 

duýgusyny gözlemelidiris.  Aslynda kitap 

okamak edil dem almak, suw içmek ýaly 

gündelik durmuşyň tebigy zerurlyklaryndan 

biridir. Adamzat günüň belli sagatlarynda aç 

galmaz ýaly dürli önümleri iýmek bilen be-

denini kuwwatlandyrýar, ybadatlaryny ýerine 

ýetirmek bilen ruhuny doýurýar we hut şeýle-

de kitap okamak bilen hem beýnisini iýmit-

lendirýär. 

• Durmuşyny gyzykly etmek isleýän, 

wagtyny has manyly geçirmek isleýän we 

düşünje taýdan ösmek isleýän her bir 

adam kitaba ýüz tutmalydyr.  

• Hatda durmuşa döz gelmegiň iň aňsat ýolla-

ryndan biri özüňi kitaplar älemine gark et-

mekdir. 

• Kitap okamak ynsanyň täsin zatlary öw-

renmek islegini kanagatlandyrýan we iň 

halaýan endigikleriniň biri bolmalydyr.  

Peýdalydygy subut edilen islendik kitabyň 

okyjylarda täze ugurlary özleşdirýändigi we 

özüni gurşap alýan älem-jahany has gowy 

tanamagyna mümkinçilik döredýändigi 

aýdyňdyr. 

• Adamyny adam edýän gymmatlyklaryň iň 

başynda kitap gelýändir we adamzada 

sowgat berilen pikirlenip bilmek ukyby 

bolsa, onuň daş-töweregindäki bütin jan-

ly-jandarlardan tapawudlandyrýan esasy 

artykmaçlygydyr.  

• Yeri gelende bellemi zat, birnäçe alym kita-

plara bolan söýgüni şeýleräk wasp edipdir-

ler. “Kitap okamak durmuşa düşünmegiň 

ynsanlara mahsus bolan ýeketäk tilsi-

midir”. 

• Kitap okamagyň islendik adama gazan-

dyrýan artykmaçlyklary hakynda aýdylsa, 

haçanda herkim kitap okamagy endik edin-

se, onda ol kişi özüni ýalňyz duýmaz we 

kitaplar özüniň iň ýakyn dostlarynyň biridigi-

ne göz ýetirer. Hakyky okamak söýgüsini 

gazanan ynsanlar özleriniň iň bagtly 

pursadlaryny kitaplar bilen gyzyklanýan 

wagtlaryny hasaplarlar.  

• Kitaplardan  lezzet alyp okaýan okyjylar 

başga birileri bilen özara pikir alyşmaga 

diýseň höwesjeň bolýarlar we netijedede 

köpçülikde söz sözlemek ukybyny gazanar-

lar. Bu hem yaş okyjylaryň geljekgi 

durmuşlarynda öz pikirlerini daş-töweregine 

aňsatlyk bilen anyk beýan etmek ukyplaryny 

kämilleşdirer. Belkem käbir kitaplar ynsanyň 

aslynda bar bolan gizlin galan hasiýetini 

äşgär eder we ol kitabyň täsirinde galyp has 

hem ýaramly häsiýetleri bilen hereket edip 

başlamaklaryna sebäp bolar.  

Jemläp aýdylsa, her adam kitap okamak 

endigini gazanmak üçin sabyr bilen ykjam 

ýapyşmaly, bu  
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NÄME ÜÇIN OKAMZOK?  
“Adamlar şu sebäpden kitap 

okamaýar” diýip, belli bir zady 

aýdyp bolmaýar. Kitaplar bilen 

eriş-argaç bolup ýaşap 

bilmeýänligimiziň birnäçe sebäbi 

bardyr. Şolaryň hatarynda şu 

aşakdakylary sanap bileris: 

1. Çaga terbiýesindäki ýalňyş 

usullar; 

2. Kitaphanalaryň dünýäniň ösen 

tehnikasyndan uzak bolmagy; 

3. Döwlet meýilnamasynda kitap 

hakda tagallalaryň edilmezligi; 

4. Bilimiň kelläňe dynç beriji ýa-

da diňe ýat tutduryjy sistema 

öwrülmegi. 

“Biziň bilim sistemamyzyň ilkinji 

synpdan başlap, uniwersitetiň 

iň soňky synpyna çenli dowam 

eden iň agyryly meselesi, bilim 

beriş hem-de ony kabul ediş 

tapgyrynda dersi düşündirjek 

bolman, ony ýat tutdyrmak 

usulynda geçilmegi we 

okuwçynyň, talybyň pikirlen-

mek, derňemek, akyl ýetirmek 

hem-de oňa jan edip, öz 

yhlasyň bilen düşünjek bolmak 

ýaly endikleriniň ösmän, 

göýdük galmagydyr. Bu 

ýagdaýda, okuwçy hemme 

zady, hatda matematikany, 

fizikany hem ýat tutýar. 

Jemläp alanymyzda, kitap 

okamak endiginiň döremegine 

ýaramaz täsir edýän ykdysady 

päsgelçilikleriň hemmesi arad-

an aýrylmaly. 

 

Az okamagymyzyň sebäbi:  

• Telewizor, wideo, telefon, 

kompýuter we kinoteatr oka-

makdan ünsümizi sowýar. 

Adamlar tutuş gije dört, bäş, 

hatda alty sagatlap telewizo-

ryň/telefonyň başynda oturyp 

bilýärler… 

• Adamlaryň gün-güzeran 

aladasy bilen meşgul 

bolmagy. Başga zatlar hakda 

pikir etmezligi. 

• Ençeme ýyllardan bäri ylym 

eýelerine gyýa göz bilen gara-

magymyz; 

• Çap edilýän neşirlere şübheli 

garamak. 

Bir kişiniň adamçylygyny okap-

öwrenmegi, soňra-da öwre-

nenlerini beýlekilere öwretme-

gi, olara dogry ýoly salgy ber-

megi belli edýär. Bilmeýändi-

gini bilibem, öwrenmek hakyn-

da pikir etmeýän, öwrenenleri 

bilen özüni terbiýeläp, töwere-

gine görelde bolmaýan kişi 

daşky keşbinden adama 

meňzese-de, onuň ynsandygy 

ýa däldigi nämälimdir! 
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Kitap okamagyň çagalara 

nähili peýdasy bolýar? 
Kitap okamaklyk çagalarda her hili başarnykla-

ryň, ukyplaryň ýüze çykmagyna kömek etmek 

bilen birlikde, olaryň pikirlenmäge bolan 

ukybyny-da ösdürýär. Şeýle-de, kitap okama-

gyň düşünjäňi baýlaşdyrýandygy, beýniniň 

işjeňligini artdyrýandygy hemmä bellidir.  

“Kitap okamaklyk çagalaryň käbir zehin ukypla-

ryny açýar. Kitap okaýan çagalar okuw pro-

sesiniň gidişinde ene-atalarynyň we mugallym-

larynyň işlerini-de aňsatlaşdyrýar. Çagalarynyň 

ökde, bilimli bolmagy üçin sarp eden çykdajyla-

rynyň miwesini görmek isleýän ene-atalar diňe 

bir çagalaryny gymmat bahaly okuwlara ýolla-

mak, olara islän zatlary bilen üpjin etmek bilen 

çäklenmeli däldir. Sebäbi kitap okamak endigi 

bolmadyk çagalar, ökde okuwçy bolup 

ýetişmekde kynçylyk çekýärler.  

Kitap okamaýan nesilleriň pikirleniş ukuby git-

digiçe kütelip, oýlanmagy, pikir orta atmagy 

başarmaýarlar, aňyndaky söz garyplygy zerarly 

daş-töweregindäkiler bilenem gowy pikir alşyp 

bilmeýärler. Bütündünýä ähmiýetli meseleleriň 

öwredilmegi, adamyň gylyk-häsiýetiniň hem-de 

şahsy kişiliginiň kämilleşmegi, taryha 

we medeniýete bolan söýgi diňe okaýan, 

gözleg geçirýän we ylma berlen nesilleriň 

ýetişdirilmegi bilen mümkindir. Mekdep döwrün-

de çagalarymyzyň özlerini ýetişdirmegi diýseň 

zerurdyr. Gynansak-da, telewizora seredip, 

oýun oýnap ullalan çagalarymyz gitdigiçe kitap 

okamak ukybyny ýitirýärler we okamagyň 

berýän peýdasyndan mahrum galýarlar.  

Kitap okaýan ýa-da kitap okalyp berlen çagala-

ryň aň-düşünjesi, beýleki çagalara garanyňda, 

has baýdyr. Pikirlenmegiň bilim bilen bilelikde 

kemala gelýändigi sebäpli, çagalar alýan bili-

miniň derejesine görä pikirlener. Maglumat bi-

len berkidilmedik pikirler ýüzleý galýar. Oka-

mak, çagalaryň söz baýlygyny artdyrýar we tö-

weregi bilen pikir alyşmak ukybyna uly goşant 

goşýar. Olaryň aňynda maglumatlar bilen ber-

kidilen düşünjeler gowy galýar. Kitap okaýan 

çagalaryň aragatnaşyk etmek ukyby artýar. Hä-

zirki maglumat we aragatnaşyk döwründe özüni 

gowy açyp bilýän adamlaryň üstünlik ga-

zanýandygyny nygtamak gerek. Yzygiderli oka-

mak, çagalaryň aňsat öwrenmek we haýsydyr 

bir meselede dogry karara gelmek ýaly ukybyny

-da ösdürýär. Kitaplaryň bize beren zehin güýji 

öwrenmek, soramak we belli bir karara gelmek 

ýaly proseslere oňaýly täsir edip, adamyň şah-

syýet hökmünde kemala gelmegine uly goşant 

goşýar. 

Kitap okalan mahalynda beýni dowamly here-

ketde bolýar. Şonda birnäçe geçiriji funksiýa, 

aňyň maglumaty işlemegi we ýada almak pro-

sesi işjeň ulanylýar. Beýnide birnäçe ugurda 

okalan we pikir edilen mahalynda glýukozanyň 

ulanylyşy artýar. Okamagyň netijesinde 

çaganyň aklynyň goýalmagy bilen, üns bermek, 

we manysyna düşünmek, görenleriňi ýatda sak-

lamak ýaly birnäçe funksiýalar ösýär”.  
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Kitap okamagyň 
geçilýän sapaklara 
nähili kömegi  
bolar? 

Adam sözleriň üsti bilen pikirlenýär. Ol näçeräk 

söz bilýän bolsa, aň-düşünjesi, gözýetimi-de 

şonça giňeýär we akyl ýetiriş derejesi 

hem şoňa görä artýar. Adamyň zehinini ölçeýän 

iň güýçli gural onuň söz baýlygydyr. Zehin edil 

myşsalar ýalydyr, näçe köp hereket etdirilse, 

şonça güýçlenýändir. Beýniniň işjeňligi-

ni artdyrmagyň iň esasy ýoly mesele çözmek we 

söz ýat tutmakdyr. Zehini güýçli kişi sapaklara 

has çalt akyl ýetirip bilmegi üçin kitap okama-

lydyr. 

Kitap okamak beýleki sapaklar üçinem peýda-

lydyr. Hususan-da, giňişleýin pikirleniş ukybyny 

talap edýän fizika we matematika sapaklarynda 

iş, güýç, energiýa ýaly temalarda pikirleniş 

ukyby ösen adamlar has tapawutlanýarlar.  

Gynansak-da, häzirki döwürde kitap okamak 

endigi känbir ýaýramandyr. Töwerek-daşymyza 

ser salanymyzda, näçe sany maşgalada kitap 

okamagy söýýän we perzentlerine kitap 

okadýan ene-ata tapyp bolar? Dogrusuny 

aýtsak, adam üçin edil çörek ýaly, suw ýaly zer-

ur bolan bir zada biperwaý garalýandygyny aýt-

magymyz gerek. Ene-atalar çagalaryny mek-

depde kitap okaýandyr diýip pikir edip, bu 

jogapkärçilikden gutulandyrys öýdýärler. Aslyn-

da, okuwda geçilýän sapaklar bize diňe daşky 

sredany, jemgyýeti ýüzleý tanamaga kömek 

edýär. Ýeri, heý, pikir edip gördükmi? Nireden 

geldik? Nirä barýarys? Geçen her günümiz bizi 

garrylyga, garrylygam ölüme 

ýakynlaşdyrmaýarmy näme? Aslynda, her bir 

adam ölüme höküm edilen tussag dälmidir? El-

betde, bir musulman hökmünde bu soraglara 

dinimiziň bize öwredişi ýaly jogap berip bileris. 

Emmä içimizden näçämiz ynanýan dinimiz 

hakynda bizden soralan soraglara kanagat-

lanarly jogap bermegi başarýarys? Ýagny näçä-

miz Allanyň (jelle jelaluhu) hem -de söýgüli 

Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi wessellem) 

aýdanlaryny düşündirmegi başarýarys? 

Hakykatdan-da, bir zada ynanýandygyny öňe 

sürýän adam, oňa näme sebäpden ynanýandy-

gyny subut etmelidir. Sebäbi, bu zamanda 

musulman bolup, öz dini hakynda ýeterlik 

maglumata, bilime eýe bolan adamlaryň sany 

sähelçedir. Muny daş-töweregimize göz 

aýlanymyzda-da bilmek bolýar. Onuň ýaly 

bolsa, belli bir maksady bolan nesil dünýä akyl 

ýetirmek üçin sapaga nähili taýýarlanýan bolsa, 

ynanýan dininiň gözelliklerini aňladýan kitaplary 

iň bolmanda, şol derejede hökmany ýagdaýda 

okamalydyr. Bu hem sapaklarymyz üçin peýda-

ly, hem-de şeýle kitaplary okamak bilen, 

kalbymyzy doýurýarys. 

Jemläp aýdanymyzda, biz okamaga, ylma uly 

ähmiýet berýän dine uýýarys. Öňünde maksady 

bolan her adam maddy iýmitini -de, ruhy iýmitini-

de alyp bilmelidir we şeýdip güýç-kuwwat topla-

malydyr. Munuň ýoly bolsa,  

ders kitaplarynyň ýany  

bilen, adamyň ruhy  

iýmiti bolan kitaplary  

okamakdyr. 
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Ine siziň üçin ädim-ädim çagalaryňyzyň kitaplara bolan ünüslerini 

we gyzyklaryny ýokarlandyrmagyň iň ýönekeý, emma ýaramly til-

simleri. 

1. Çagalaryňyza ýygy ýygydan kitap sowgat ediň.  

2. Çagalaryňyz bilen çägiňizde geçirilýän kitap sergilerine birlikde  

    gezmäge gidiň. 

3. Olaryň öz otaglarynda şahsy kitaphanalaryny döretmekleri üçin      

    ýörite ýer bölüp beriň. 

4. Hepdäniň belli günleri olaryň okan kitaplarynyň mazmunlaryny  

    soraň. 

5. Eger mümkinçiligiňiz bar bolsa Kinder, Nook we Jetbook ýaly   

    döwrebap akylly kitap okyjylaryny satyn alyp beriň we okamak    

    höweslerini ýokarlandyryň. 

6. Kitap okamak bir ynsanyň bilim hazynasyny doldurar, okanlaryny   

    gürrüň bermek bilen durmuşa taýynlanar we ýazmak arkaly bolsa     

    has hem kämilleşer. Şeýle bolsa, çagalaryňyzyň okanlaryndan  

    düşünen ýerlerini ýada bolsa täze pikirlerini ýazmaklary talap  

    ediň. 

7. Ene-ata hökmünde, tejribäňiz boldugyndan we çagaňyzyň  

    ýaşyna görä, siziň garşyňyzda öz sözleri bilen beýan edip biljek    

    temalaryndan gürrüň açyň. Beýle etmek bilen siz olaryň köpçüli  

    giň öňünde islendik temada öz pikirlerini beýan etmek ukybyna     

    kömek edersiňiz. 

8. Başararmysyňyz? Elbetde başararyn diýseňiz çagalaryňyz bilen  

    öýde maşgala bolup ”KITAP OKAMAK SAGADYNY” planlaşdyryň.  

    Eýsem her günmi? Ýok. Üstesinden gelip biljek wagt çäklerini  

    öňünden belleşiň. 

Çagalara Kitaby söýdirmegiň tilsimleri 
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´ 
´ Çagalaryn ikinji Dili 

Ýenil Öwrenjek 
Pursatlary 

Tanymal dilçi alymyň garaýşy: ”Syýahatçylar yň iň gelim -gidimli  mekanlar ynda 

olara elindäki har ytlar yny satmak isleýän yetginjek adam ikinj i  di li  ýeňil  we 

çalt öwrener. Emma kiçi çagalar olardan hem çalt öwrenerler. Diýmek üçünji 

kiş i,  ýagny syýahatçylara har yt satmak is leýän kiçi jek çagalar öňki ikis inden 

hem çalt öwrenerler ”.  
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Ý akyn günleriň birinde Aziýa döw-

l e t l e r inde  ýaşaýan ýaşyrak 

maşgala 3 ýaşyndaky çagalaryny hemişe 

ýüz tutýan doktorlaryna umumy bar-

lagdan geçirmek üçin hassahana alyp 

barýarlar. Barlaglary doly tamamlananyn-

dan soň ata-ene doktorlaryna ýüzlenip 

şeýleräk sorag soraýarlar. “Biziň 

çagamyz häzir 3 ýaşynda. Çagamyza 

seredişmäge ýardam etmek üçin öýümi-

ze kömekçi  gyzjagaz çagyrdyk. Emma ol 

rus bolany üçin öz dilini suw içen ýaly 

bilýär, biziň dilimizi bolsa dogry -düzüw 

gepläp bilmeýär. Biziň çekinýän zadymyz 

bolsa heniz çagamyz ene dilini doly 

özleşdirmänkä nätanyş dil bilen gabat-

laşsa öňkije bilýänlerini hem unudar 

diyip alada edýäris. Indi biz bu kömekçi 

bilen işleşmäge dowam edelimi ýada tä-

ze terbiýeçiniň gözlegine çykmalymy 

anyk pikrimizi jemläp bilemizok. Siz nä-

me maslahat berýäňiz?” diýip ýüzlenýär-

ler. 

Elbetde doktoryň gözleri edil şänik ýaly 

ulalýar we şeýle diýýär: ”Siz size peşgeş 

berilen bu pursady hakykatdan hem 

görmeýäňizmi ýada görmediksirän 

bolýaňyzmy! Goý siziň çagaňyz şu-

wagtlykça ene dilini doly öwrenmesin. 

Onuň 10 ýaşyndan soň barybir ene dilini 

özleşdirmegi üçin birnäçe mümkinçilikleri 

bolýar. Emma mundan soň siziň eliňize 

aňsatlyk bilen ikinji dili öwrenmek üçin 

pursat geçmän biler”.  

Diýmek çagalar ýaşlarynyň kiçijek 

bolmagyna garamazdan ikinji bir dili öw-

renmäge ukyplary bar ekeni. Onda köp 

ata-eneler şeýleräk soragyň jogaby              

bilen  gyzyklanýan bolsalar gerek. 

“Çagamyza ikinji dili kiçilikden öwret-

melimi we öwretmeli bolsa ikinji dili 

haýsy ýaşda çalt öwrenýärler?”  

Haçanda biz eýjejik bir çagany elimize 

alyp mähir bermek islesek, ilki bilen ola-

ryň içiňden geçip barýan ýiti gözleri, nä-

zijek we ýumşajyk tenleri hemde wasp 

edip bolmajak mähirleri biziň ünsümizi 

çekýändigi hemmelere mälimdir. Eýsem 

ol çagalaryň, biziň nazarymyzda kiçijek 

görünýän beýinlerinde nähili gopgunlar 

bolup geçýändigi bilen hiçkim gyzyklan-

maýar.Emma, Newrologiýanyň döwrebap 

tehnologiýa enjamlary çagalaryň beýnin-

de bolup geçýän hadysalaryň “raketa” 

ylmyndan pes däldigini nygtaýarlar.  

 

 

Asl yn da yn sanlarda h aýsydyr bi r  zady 

öwren me k ukybynyň  iň  ýokary dere jesi  

ç agal yk döwürleri di r.  Ç agalar di ýseň  

bi le si gel i j i  bol ýarlar  we bu häsi ýetl eri  

h em il ki  bi len  olaryň  he mme  zady öw-

re nmäge    bolan isle g we   duýgularyny 

öňe çykarýar.  E dil  şon uň  ýal yda 

ç agalar  i kin ji  ýada üç ün ji  dil leri  kiç i  

ýaşda h as ýeňil  öwrenýärle r.  
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Soňky ýyllarda çagalaryň ikinji dili öw-

renmegi bilen bagly geçirilen ylmy bar-

laglaryň ençemesi bu yaşyň 3-7 yaş ara-

lygynda bolýandygyny nygtaýar we dilçi 

alymlaryň aglabasy geçiren barlaglaryn-

da çagalaryň daşary ýurt dillerini 7 

yaşdan owal öwrenmäge başlamakla-

rynyň zerurdygyny belleýärler.  Bu ýaş 

aralygynda çagalar hemme ukyplaryny te-

bigy ýollar bilen özleşdirýärler we ünslerini 

çekýän islän täzeliklerini çalt öwrenýärler. 

Hatda, bäbekleriň ilkinji aýlarynda dünýäde 

bar bolan 200 tapawutly sesi bir wagtyň 

özünde duýmak ukybyna eýedikleri 

aýdylýar. Emma wagtyň geçmegi bilen bu 

ukyplaryny ýuwaş ýuwaşdan ýitirýärler we 

ata-eneleriň, öýdäki kömekçi  terbiyeçiler-

iniň we daş-töweregindäki hossarlarynyň 

gürrüňlerinden eşidenjelerinden özlerine 

görä manyly sözler we sözlemler aýtmaga 

başlaýarlar we bu eşidenjeleri bilen kanagat 

etmäge mejbur bolýarlar.  

Dil ukyby, ilki bilen eşitmek häsiýetine bagly 

bir ýagdaýdyr. Çaga eşitmäge başlansoň, 

yzýany bilen dil özgerişleri hem başlaýar. 

Çagalar 2 ýaşyna çenli az söz ulanýan bol-

salaram, eşiden sözleriniň uly göterimini 

beýinlerine bellik edýärler. Soňra 4-5 ýaşla-

ryna gelen mahallary bellige alan sözlerini 

ulanmaga başlaýarlar. Bu ýagdaý uly 

ýaşdaky adamlarda tersine ýüze çykýar. 

Ýagny akly goýalyşan adamlar täze sözleri 

beýinlerine bellige almak meselesinde 

kynçylyk çekýärler. Muny bilermenler 

deňeşdirmek esasynda şeýleräk düşün-

dirýärler. 

• Eger çaga 3-4 ýaş aralygynda ikinji 

dili öwrenmäge başlasa, olar ol dili 2 -

3 ýylyň dowamynda özleşdirerler.  

• Eger 5-7 yaş aralygynda ikinji dili  

öwrenmäge başlasalar, 6-7 ýylyň do-

wamynda özleşdirerler. 

Ýokarda aýdylanlardan ýola çykyp, bu 

güne çenli ýörgünli pikir bolan “Haçanda 

çagam iki dili kiçi ýaşda öwrenmeli 

bolsa, onda öňkije öwrenenlerini unudar 

we kellesinde pikir çylşyrymlylygy   emele 

geler” ideýasynyň hem nädogry bir 

düşünjedigine doly göz ýetirmek 

mümkindir. Çagalaryň kiçi ýaşda ikinji 

dili nahili ýagdaýda öwrenýändikleri we 

haýsy sebäplerden has ýeňil öwrenýän-

diklerine şeýleräk mysallar bermek 

mümkindir. Bu döwürde çagalaryň beýin-

leri täze täze keşbine girýär, Sag we 

Çep beýin bölekleri doly kämilleşmänligi 

üçin has tebigy ýagdaýda kösenmän öw-

renýärler. (Sag-duýgy, Çep-akyl beýin 

bölekleri). 

Ynsan beýni 2 ýaşdan öň doly özgerip 

ýetişmeýär, bir tarapdan bolsa ýetgin-

jeklik ýaşyndan soňra beýin artygy bilen 

kämilleşýär, Sag we Çep beýinler öwren-

mek sepgitlerini tamamlaýar we beýniň 

täzeden keşbe girmek hadysasy azalýar, 

netijede ikinji dili öwrenmek üçin iň 

oňaýly ýaş 3-7 ýaş aralygy bolup galýar

(Ynsanyň Sag we Çep beýin bölekleriniň 

iň çalt özgerýän döwri 3-7 yaşlarynda 

bolup geçýär).  



25. 

 

Maşgalam  Iýul/ Awgust / Sentýabr 2019 

Çaga lar özlerine  aýdylýan  hiç bir  zada 

taňkyt  nazary bilen  çeme leş meýärler.  Bu 

hem olaryň ikin ji  dil i  çalt  öwre mekleriniň 

öňüni açýar.  

Munyň  sebäb i ça galar gork maýarlar,  ýalňyş 

hereket et mekden çekin meýärler.  Durman 

ge pleýärler,  daş t öweregin de k im bar b olsa 

olar  bilen  sel jermän gürrüňdeş b olmak  

i sleýärler.  Eger bir  öýde eje we kaka aýry ik i  

dil i  gepleýän b olsa lar we herkim öz d il inde  

çagalar bilen gepleşe n ýagdaýynda,  çaga öz 

beýninde ik i  di l i  he m aýry aýry belli k edýär  

we ik isinem arassa öwrenýär.  3 -6 ýaş aral y-

gyndaky çaga lar,  Çagalar bagynda ýada öýde,  

oyunjaklar we  oýunla r arkaly ilkin ji  we i kin ji  

dillerini  öwrenip  bi lýärler.  Bu hem çagalaryň 

gözleri  bilen  şaýat b olan we degmek arkaly  

gatnaşyk sak lan zatla ryny has ýit i                

öwrenýändiklerin i  g örkezýär.  Muňa esas-

lanyp çaga laryň diňe je oýnaýan oýunjak la-

rynda ýazylan daşary ýurt  dillerindäki ýazg-

yalary aňsatlyk bi len ýat  tutýandyklary,  ola -

ryň bir  wagtyň özünde  ikin ji  dilleri  hem 

özleş dirip bil jekdi kleriniň açyk görkezmele -

rinden birid ir.  

Ýokarda agzalan lardan ýola çykyp,  ellerin d en 

geldigin den çagalary na ikinj i  d il i  öwretme k 

isleýän ata -eneler belkem öz öýlerinde 

birnäçe çözgütler  tapyp bilerler.  

1 .  Meselem 2 ýa şyndan b aşlap Iňl is dil inde 

20-40 minut aralygynda multif ilmler 

görkezip  bi lerler(çaga 18 aýdan öň reňkli  

ekranlara seretmek maslahat be-

rilmeýär) .  

2.  Ýörite çaga lar üçin ni ýetlenen daşary ýurt  

dil indäk i gy sgajyk  aýdymlary d iňletmel i

( Ikinji  dil  hök münde h aýsy d il  saýlanan 

bolsa) .  

3.  Düşünmesler hem Iňli s dil inde ýa zylan 

ýeňiljek hekaýa lar ok ap bermeli .  

4.  Iňlis dil in de ýazy lan b oýag depderlerini  

bilelik de boýa maly.  

5.  Eger çagaňyz si ziň eýeçilig iňizde kompýu-

ter ýada tehnologiýa  enjamalary b ilen 

käwagt güý menýän b olsalar,  olaryň hem-

me menýu dillerin i  Iňl is d il inde  sazlamak 

siziň  iş iňizi  ýeňi lleşdi rer.  

6 .  Kiçi  ýa şda öýünde çag alaryna kömekç i 

çagyrýan maşga lalar,  olardan çagalar b i-

len gy zyklanýan mahallaryny üznüks iz 

ýagdaýda başga d il  bi len düşünişmek leri-

ni  talap ed ip bilerler(Rus we Iňlis  dil ini  

arassa bilýän okuwçy laryň,  terbiýeçileriň 

kömegi  bi len) .  

Diýmek çaga larymy zy ň,  ýaşlarynyň ki çi  

bolmaklaryna garama zdan birnäçe 

aýratynlyklary,  häsiýetleri ,  syrlary we 

ukyplary bar ekeni.  

 

 

Geliň onda çagalarymyzyň her 

ýaşyna mahsus bolan häsiýetleri 

bilen aýratyn gyzyklanalyň we 

her ýaşyň gerekli   

PURSATLARYNDAN     

bihabar ýaşamalyň. 
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Ene-ata  
terbiýesi 

„Çagalaryňyza wagt aýyrmagy ýatdan 

çykarmaň!“ 
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Çagalar bir nogçajykdyr, ene-ata bolsa, bag-

bandyr. Nogçajygyň ulalyp, kemala gelmegi 

üçin bagban ony wagtly-wagtynda suwarma-

ly, ösüşine päsgel berip biljek ot-çöpdir mör- 

möjeklerden goramaly. Edil bagban ýaly, e-

ne-ata hem öz perzentleriniň ulalyp, kemala 

gelmegi üçin dogry edep-terbiýäni bermegiň 

ýanynda, olary öz mähir-muhabbetleri bilen 

dolap almaly. Bu eýjejik balajyklaryň ilkinji 

eşiden sesleri ene we atanyň sesidir, gözle-

rini açyp ilkinji gören ynsanlary ýene 

şolardyr, ilkinji duýan ynam duýgysy 

hem ýene ene-ata bolan ynam duýgusydyr. 

Ene-ata perzentleriniň dünýäsiniň özenidir. 

Käwagt gynansak-da bagbanlygymyzy un-

udyp, zergär bolmaga synanyşýarys. Olara 

özümize görä şekil berjek bolýarys, yöne 

dünyämizin bezegi bolan perzentlerimiz , 

dünyämize gelenlerinde özlerine mahsus 

aýratynlyklary bilen bile gelýärler. Bize 

bolsa, diňe ol nogçajyklaryň gül bolup 

açylmagy üçin dogry görelde görkezip, kö-

mek etmeklik galýar. 

Ene-ata bolmak örän uly jogapkärçilikdir, 

edil şonuň ýaly-da ol bahasyna ýetip bolma-

jak nygmatdyr. 

Jogapkärçiligimiziň ähmiýetine göz ýetirmek 

üçin özümize birnäçe sorag berip göreliň:  

1. Biziň “kiçijik döwlet” diýip atlandyrýan 

maşgalamyzda nähili häsiýetli kaka, eje 

(gaýyn ene, gelin, baldyz we ş.m) bilen 

ýaşamak isleýäris. Mähirli, sypaýy eje bilen-

mi ya buýruk berýän eje bilenmi? 

Jogapkärçilikli, paýhasly bir kaka bilenmi 

ya da ýanyna ýakynlaşmana gorkulýan, ga-

harjaň kaka bilenmi? 

2. Nahili başlyk bilen işleşesimiz gelýär; 

adalatly , işiňe hormat goýýanmy başlykmy 

ýada hak-hukuga seretmeýän başlyk bilen-

mi? 
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3. Doktora gidemizde iň köp mätaç bolýan 

duýgumuz mähir we güler ýüzlülik. Güler 

ýüzli, seniň ýarawsyzlygyňa düşünýän dok-

tora gitmek islärsiňmi ýa-da hyýrsyz, mähir-

siz we seniň bilen gyzyklanmaýan doktora 

gitmek islärsiňmi? 

Goňşy, mugallym, ministr… dürli hünärdäki 

adamlary mysal getirip bileris. Hawa hem-

mämiz gowydan gowyny isleýäris, çünki bu 

duýgy ynsanoglunyň ýaradylyşynda bar. Bu 

makalany okaýan hormatly ene-atalarymyz, 

siziň gujagyňyzdaky o balajyklaryňyz gele-

jegimiziň: ministri, doktory, mugallymy, 

sungat işgäri, iň esasysy-da olar biziň gele-

jegimiziň ene-atalary. Gelejegimiz yaş nesil-

lerimiziň elinde. Şonuň üçin biz çagala-

rymyza bir çagajyk gözi bilen däl-de, gele-

jekde döwletimizi, gözel ahlaklary, edep-

terbiýeleri bilen gülledip ösdürjek iň ýokary 

wezipeli ynsan hökmünde seretmeli. Biz e-

ne-atalar, gelejegiň binýadyny gurýarys. Ça-

ga psihologlary 0-6 yaş aralygyny, ynsanyň 

aňasty gorunyň kemala gelýän döwri diýip 

aýdyarlar, ýöne bu käbir alymlara görä 0-15 

ýaşa çenli hem ýetip bilýär. Bal arysynyň 

dürli güllerden toplan nektaryny peteginde 

bala öwrüşi ýaly, beýnimiz hem 0-15 ýaş a-

rasynda eşiden, gören, duýan, öwrenen we 

edinen maglumatlaryny aň astynda 

maýaladýar. Bütin ömrümüzde aljak kararla-

rymyz, hasiýetlerimiz şol maýa göra şekil-

lenýär we biraz ileri gidip, aňastymyz bizin 

ykbalymyzy kesgitleýär hem diýip bileris. 

Sebäbi biz aňastymyzyñ esiridiris. Şonuň 

üçin öňi bilen özümizi terbiýelemeli, sebäbi 

çagalara aýdyp etdirmek däl-de nusga 

bolmak gerek. Biz nähili bolsak, olaram biz-

den täsirlenýärler. Çaga ösüşi hünärmeni 

hökmünde, her birimiziň esasy mätaçlik 

çekýän zady ene-ata mekdebi diýip hasap 

edýärin. Ösen yurtlarda öýlerinde haywana 

(güjük we ş.m) seretmek üçin hem nähili se-

retmelidigi barada okuwyny okap, şahadat-

nama almasalar rugsat berilmeýär. Biz ene-

atalar bolsa iň gymmatly barlyk bolan 

ynsany terbiýeleýäris. Şonuň üçin maşgala 

durmuşuny gurmazdan ozal durmuş mekde-

bi hem çaga terbiýesi barada okuw okap, 

şahadatnama almalymykak diýýärin. 
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Oglumyň dünýä inen günüdi. Men iş bi-
len bir ýere gitmeli bolupdym. Uçara 
ýetişmelidim. Käbir gaýragoýulmasyz 
işlerim bardy. Şonuň üçinem, men şol 
gün bäbekhana baryp bilmedim. 

Aradan wagt geçdi. Meniň hemişeki 
başagaýlygymdy. Onýança oglum ýörjen-
ýörjen bolup, dil çykardy. Ýarym-ýalta 
sözlem düzmegi öwrenensoň, oglum 
maňa bir gezek: «Kaka, men ulalamda 
seniň ýaly boljak» diýdi. Soň-soňlar-a ol 
aýagaldygyna iş ýerime jaň edip, «Kaka, 
haçan gelýäň?» diýip sorap başlady. Me-
nem oňa her gezek: «Bilmedim-dä, 
oglum! Ine, men öýe bararyn-a, şonda 
ikimiz bileje oýnarys, bolýarmy?» diýip, 
başdansowma jogap berdim.  

Garaz şeýdip birnäçe ýyl ötdi. Şol 
barmana oglumam on ýaşady. Bir gün 
oňa top alyp berdim. Ol şonda maňa 
sagbolsun aýtdy-da, «Gel, bile oýnaly!» 
diýdi. Men bolsa oňa:  

— Şu wagt-a başagaý, oglum! Dynç gü-
nem işim kän. Indiki dynç güni oýnaýaly. 
Bolmazmy? – diýdim. Ol hem meniň 
teklibim bilen razylaşyp, begenjinden 
ýaňa uçaýjak boldy.  

— Ulalamda menem seniň ýaly boljak,  

kaka!        
Aradan ýene birnäçe ýyl geçdi. Oglum 
ilki başlangyç synpy, soň orta mekdebi, 
soňra-da ýokary okuw jaýyny tamamlady. 
Her bir kakada bolşy ýaly, meniňem 
ogluma aýtjak-goýjak zatlarym bardy. 
Meniň oňa: 

— Seniň ýaly oglum bolany üçin, men 
gör nähili bagtly! Gel, oturyp, biraz 
gürleşeli – diýenimem şol welin, ol kelle-
sini ýaýkap ýylgyrdy-da: 

— Kaka, maňa dostlarym garaşýar. U-
lagyň açaryny beräý-dä! Ikiçäk gür-
rüňimizi soň arkaýynçylykda edäýeris. 
Bolmazmy? – diýdi. 

Şeýdip-şeýdip ýene birnäçe ýyl 

ötdi. Menem oňa çenli pensiýa çykdym. 
Işlerim azalyşyp, elim boşaşypdy. Indi 
mende boş wagt näçe gerek diýseň bar-
dy. Ol wagtlar oglum başga bir şäherde 
işläp ýördi. Şol ýerde-de ýaşaýardy. Bir 
gün men ogluma jaň etdim-de: 

— Eger eliň boşaşsa, ataly ogul oturyp 
dertleşäýsek diýýän. Bir-birimizi gör-
mänimize-de esli wagt bolupdyr. 

— Hawa, gaty gowy bolar, kaka! Men bir 
göreýin hany, laýygrak wagt tapyp bils-
em, hökman görşeris. Ýöne şu günler-ä 
işim başymdan agdyk. Ýogsam meniňem 
şeýle bir seni göresim gelýär… 

— Onda haçan geljek, oglum? 

— Wah, pylan diýsem ýalançy-da, kaka! 
Edil häzir-ä ýygnaga girmeli. Şondan 
çykamsoň, saňa özüm jaň ederin. Ga-
lanynam görüberýäris. 

Telefony öçürenimde, men oglumyň 
çagalykdaky arzuwynyň hasyl bolan-
dygyna göz ýetirdim. Hawa, şonda 
men onuň şol arzuwyna ýetendigine, 
özi-de hut kakasyndan görelde alan-
dygyna, ýagny ulalyp, edil kakasy ýa-
ly bolandygyna düşünip galdym.  
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• Barmagymy görkezip käýemegiň ýerine barmagym bilen surat çekmegi 

öwrederdim; 

• Çagalarym meni gujaklamak islänlerinde “Işim bar, git” diýmegiň ýerine “

Seniň bilen az wagt geçirýänim üçin bagyşla” diýerdim; 

• “Bar oýna” diýmegiň ýerine “Gel bile oýnaly” diýerdim; 

• “Şuny etmegiňi isleýärin” diýmegiň ýerine “Näme etmek isleýärsiň?” 

diýip pikirini sorardym; 

• Sorag beren wagty “Şuny hem bileňokmy?” diýmegiň ýerine “Gel bile 

öwreneli” diýerdim; 

• Peýdaly iş edende, üstünlikler gazananda “Berekella” diýerdim; 

• Bilmezden ýalňyşanda “Bolýan zat, hemmämiz ýalňyşýarys, indiki 

gezek gaýtalamajak bol” diýerdim; 

• Bir işi oňaranda, işi gowy ýerine ýetirende “Tüweleme, nädip etdiň?” 

diýerdim; 

• “Bu gün okuwyň nähili geçdi, näme täzelikler?” diýip gyzyklanar-

dym; 

• Okuwynda pes baha alanda “Men saňa ynanýaryn, mundan has 

hem köp okap, has gowy bahalary alarsyň” diýerdim; 

• Gürrüň edenimizde “Sen bu barada nähili pikiriň bar?” diýip so-

rardym; 

• “Şu wagt däl” diýmegiň ýerine “Seni diňleýärin” diýerdim; 

• “Ýok” diýmegiň ýerine “Şeýle etseň bolmazmy?” diýerdim; 

• “Soň” diýmegiň ýerine “Nesip bolsa, ýakyn wagtda” diýerdim; 

• “Ony et, muny et” diýmegiň ýerine, “Sen şu işi edeňde örän gowy 

edýärsiň, şuny etseň” diýerdim; 

• Sesimi gataltman, mylakat bilen düşündirerdim; 

• Käte sebäpsiz çagamy gujaklardym… 
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Alymlaryň telewizora bolan 

garaýyşlary 

Ankara uniwersitetiniň medisina fakultetine 

degişli bolan ylmy-barlag hassahanasynyň 

beýni hirurgiýasy bölümüniň başlygy Ysmaýyl 

Hakky Aýdyn telewizoryň adamlaryň beýni 

funksiýalaryny üýtgedip, pikirlenmek, akyl ýetir-

mek we karara gelmek ukyplaryny azaldýandy-

gyny ýazýar. Ol telewizorlaryň ýaňy ösüp 

barýan jemgyýetlerde has köp seredilýändigini 

nygtamak bilen “Günbatarda “tentek guty” diýip 

aýratynlandyrylýan telewizor uzak wagtlap 

seredilende, beýniniň akyl ýetiriş 

başarnygynyň, pikirleniş ukybynyň, karara gel-

mek güýjüniň düýbünden hereketsiz durmagyna 

sebäp bolýar. Gurluşy taýyndan satellit we 

sputnik ýagdaýynda bolan beýni tutuşlugyna 

täsirine düşen obýektiniň ygtyýaryna geçýär” 

diýip belleýär. 

Aýdyn erotiki we rehimsizligi ündeýän çeper 

filmleri esasan-da, terbiýesi pes derejedäki 

adamlaryň görýändigini ýazmak bilen bir ha-

tarda şulary-da nygtap geçýär: “Gandöküşikli 

filmleri we erotiki programmalary, wezipesi we 

derejesi näme bolsa bolsun, sözüň doly 

manysynda bisowat, beýnisiniň işjeňligi pes 

adamlar görýändirler. Bu hili filmlere çakda-

naşa seredýän kişileriň garmoniki deňagram-

lylyklary bozulyp, önelgesizlige, hatda beýnide 

çişleriň döremegine-de sebäp bolup bilýär”.  

Telewizorda berilýän reklamalar hem örän 

dawwaly mesele. Gündelik teleýaýlymyň 12 -

15%-ni eýelän reklamalaryň örän az bölegi 

peýdaly iýmitlere aýrylýar. Munuň tersine, 

süýji, şokolad we tagamly kökeler ýaly peýdasy 

az bolan iýmitleriň reklamalary gaty köp be-

rilýär. 

Telewizoryň okamaga edýän täsiri  

Geň zat! Ýat adam girmesin diýip, öýleriniň ga-

pylaryny gulplaýarlar, soňra-da telewizorlaryny 

açýarlar! 

Geçirilen barlaglarda bäş sany duýuş or-

ganynyň ylym öwrenmäge näderejede täsir 

edýändigi anyklanypdyr. Alnan netije 

paýlanylanda görüş organyna 75%, eşitmek or-

ganyna 13%, duýuş (syzyş) organyna 6%, ys 

alyş organyna 3%, tagam alyş organyna bolsa 

3% -den ýetipdir. Başga bir barlagnamada 

görüş organynyň paýy 83% -e çykypdyr. Bu 

netije görüş organynyň öwrenmek üçin nädere-

je zerurdygynygörkezýär. Emma, görüş or-

ganymyza ýaramaz täsir edýän media serişde-

leriniň iň howplusy telewizordyr. Sebäbi onda 

adamyň ýatkeşligini ýitirmegine sebäp bolan, 

musulmana seretmek haram bolan birgiden şe-

killer her gün görkezilýär.  

Serediň, Haktagala nämäni emir edýär: “(Eý, 

Muhammet!) Mömin erkeklere aýt: «Gözlerini 

(nämährem aýallara seretmekden) saklasynlar 

we ujytlaryny (haramdan) gorasynlar». Bu olar 

üçin has arassa ýoldur. Takyk, Alla olaryň 

edýän zatlaryndan habardardyr. Mömin aýalla-

ra hem aýt: “Gözlerini (nämährem erkeklere 

seretmekden) saklasynlar we eteklerini (jynsy 

agzalaryny haramdan) gorasynlar, (geýimlikä) 

görünýän ýerlerinden galan beýleki zynatlaryny 

(beden agzalaryny nämähremlere) görkezme-

sinler” (Nur/30-31). 

Adamyň ýüreginiň hemişe bir zadyň täsirinde 

galyp bilýändigini habar beren söýgüli Pygam-

berimiz (sallallahu aleýhi wessellem): “Adam 

ogly çölüň ortasynda galan guşuň ýelegine 

meňzär, öwüsýän ýeller ony eýläk-beýläk zyňyp

-gapar” diýýär. Kalbyň üýtgemeginde gözüň iň 

esasy roly oýnaýandygy hiç hili şübhesizdir.  
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Müsürli ýazyjy Nejib Mahfuz hem telewizoryň 

erbet täsirine jany ýanyp, şeýle diýýär: “Meni 

ähli zatdan has erbet gorkuzýan iki zat bar: biri 

narkotik maddalar, beýlekisi telewizor. Bular 

milli däp-dessurlarymyzyň baş duşmanydyr. 

Bularyň ikisi-de, bütin dünýä üçin howp 

döredýär”.  

Ibrahim Ünal “Kitaba aşyk bolmak” atly kitabyn-

da, bellikleriniň arasynda beýan edilen şu setir-

leri kimiňkidigini aýtman, telewizor baradaky 

hakykaty ýazýar: “Hemmämiz ýesir. Elimiz -

aýagymyz baglanan, bolýan wakalary synlaýa-

rys. Alaçsyz, hereketsiz halymyz duranja bir 

masgaraçylyk. Hemmämiz mediýanyň (köpçülik 

habar beriş serişdeleriniň) ýesiri. Eýeleýän iň 

arzyly ornumyz telewizoryň öňündäki kürsi. He-

mişe dynuwsyz edilýän hüjümlere sezewar 

bolýarys. Emma ne söweş bar, ne -de ýaraşyk. 

Diňe göz üçin protestden ybarat. Biz bütin ýerli 

we syýasy aýratynlyklardan saplanan, global 

we strategik bir söweş isledik. Şu wagt öňümiz-

de ugursyzja bir alternatiw ýol bar. Ol gülkünç 

bir fantaziýada ýüze çykýar: ol hem taraplaryň 

yza çekilmegi”. 

Telewizoryň adamlara edýän täsiri edil neşe 

maddalarynyň täsiri ýalydyr. Az mukdary oýan-

dyryjy, köp mukdary bolsa melul edýär.  

Kitap bilen adamyň arasyny açýan birtopar zat-

lary sanasaň, sanap oturmaly. Olaryň arasynda 

telewizora iň öňdäki orny berendigimizem 

hakykat. Geçirilen barlaglardan, umuman, 

şeýle netije çykýar: telewizoryň kitap 

okamaga bolan islegi artdyrýandygyny pikir 

edýänleriň sany, telewizoryň okamaga päsgel 

berýändigini pikir edýänleriň sanyndan has 

köp. Başga bir köpçülik bolsa biriniň beýlekisi-

ne päsgel bermeýändigini öňe sürýär.  

 

Luiz Armand kitabyň habar beriş serişdeleriniň 

hüjümine garşy öz gymmatyny gorap saklandy-

gyny öňe sürmek bilen, hem-ä optimistligini go-

raýar, hem-de kitabyň gününi sanaýanlara: 

“Ýok, kitap ýaşar” diýýär. Ol: “Kitap birazam 

bolsa, demirýoly ýaly hökmürowanlygyny ýitir-

di. Emma şonda-da, demirýoldaky bolýan zat-

lara bir serediň. Uçaryň, awtomobiliň ýüze çyk-

magy bilen demirýola bolan zerurlygymyz arad-

an aýrylar öýdüldi. Emma beýle bolmady. 

Garaýollarda ulaglaryň köplügi zerarly kynçylyk 

döreýär, emma otlular gidilmeli menzile wagty-

nda barmagymyza kömek edýär. Tolkunlar 

(elektromagnit tolkunlarynyň) hereketi hem 

garaýollaryňkyça ýokdur. Öňler adamlar bilimiň 

gytlygyndan kynçylyk çekerdiler, bu gün bolsa 

ýagdaý düýbünden başgaça… Neşirýat her bir 

adamy bilýän maglumatlaryndan, habarlaryn-

dan jogapkärçilik duýmaga, medeniýetli, täsir 

ediji herekete eýe bolmaga mejbur edýär. Kitap 

elektromagnit tolkunlarynyň we şekilleriň içinde 

ýüzýän şu dünýäde, adamda şahsy we peýda-

ly, halas bolmaga bolan duýguny döredýär.  

Kitabyň ornuna geçmek isleýän beýleki se-

rişdeleriň adamy kitapdan daşlaşdyrýandygy 

hemişe jedelli mesele. Kitap ýeke-täkligini, 

medeniýeti dünýä ýüzüne ýaýmak hukugyny 

hemişe saklap galar. Ernest Diçter şeýle 

diýýär: “Eger kitaplary dünýä açylan bir penjire, 

ýurtlar, wakalar bilen ýakyn baglanyşykda bo-

lan serişde hökmünde kabul edýän bolsak, on-

da ol geljekde şu günküsinden has köpeler . 

Telewizor we beýleki habar beriş serişdeleri 

hiç haçan kitabyň bäsdeşi bolmandylar, bolub-

am bilmezler. Dünýä durdugyça kitabam durar, 

ol iň kämil aragatnaşyk serişdesi bolmagyny 

dowam eder”.  
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Näme üçin 
mugt? 
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Köçede gezip ýören haýsydyr bir adamdan Fa-

cebook, Twitter, Instagram, Googleyň näme 

üçin mugtdygyny soraň! Köp adamlar sebäbini 

bilmese-de reklamalar üçindir diýip jogap ber-

jekdir. Jogap belki dogrydyram ýöne diňe şeýle 

bolsady käşgä. 

Bir adam dükandan gelen broşuralardan ýaňa 

tasdan dälliräpdi, sebäbi gelen zatlar öz 

gyzynyň göwreliligi baradady. Ýöne gyzy heniz 

okuwam gutarmandy, göwreli bolmaga beýlede 

dursun, dükanyň harytlary bilen hiç hili baglan-

şygy ýokdy. Dükanyň müdüriniň ýany-

na baryp, “Meniň gyzym entek okuwynam gut-

aranok welin siz eýýäm oňa göwrelilik barada 

ymtyldyrýaňyzmy?” diýip gygyryp gaýtdy. Em-

ma birnäçe gün geçenden soň müdüre täzeden 

jaň edip “Gyzym dogrydanam göwreli eken” 

diýip ötünç sorady. Ýeri bu dogry bolup çykdy 

ýöne dükanyň gyzyň özüniň biläýjek gizlin 

maglumatyna nädip ýetipdi? 

Bu soragyň jogaby köp adamlar tarapyndan bi-

linmeýär, emma bu örän uly orun eýeleýän 

“Synlama ykdysadyýetinde” gizlenen. Dükan 

müşderi profillerini çykarmak üçin analizlar 

geçirýärdi. Bu analizlaryň birem bolsa 

“Göwreliligi çaklama algoritmasydy”. Algoritma 

göwreli zenanlaryň, aýratyn hem göwreliligiň 

ikinji üç aýlygyndan başlap düzüminden magniý 

we sink bolan witaminleri alýandyklaryny, yssyz 

lasýonlar ulanýandyklary barada netijä geldi. 

Bu maglumatlary kredit kartlaryndaky maglu-

matlar bilen deňeşdiren algoritma, bir zenanyň 

göwreli ýa-da göwreli däldigini uly ähtimallyk 

bilen bilýärdi. Gyzyň göwrelidiginem şeýdip bi-

lipdi. Amerikadaky “Target” atly dükan 2013 

ýylynda hacklendi we 110 million adamyň gizlin 

maglumatlary alyndy. 

Gapysyna goýulan harydyň reklamasyndaky 

belligi gören Maýkyň keýpi gaçdy, sebäbi onda 

“Maýk Seay, gyzy yol heläkçiliginde öldi” diýip 

ýazýardy. Gyzy dogurdanam geçen ýyl ýol 

heläkçiliginde ýaş wagty aradan çykypdy. Em-

ma firma muny nädip bilýärdi? 

Ýogsa ofis harytlary satan ol firma diňe bir ge-

zek gidipdi we printeri üçin kagyz alyp 

gaýdypdy. Firma jaň edip şykaýat eden -de 

bolsa, wezipe başyndaky, bolan wakany inkär 

etdi. Emma waka habar beriş serişdelerine 

ýetende bolsa, firma bize degişli bolmaýan wa-

kalardan döredi diýip diňe ötünç soramak bilen 

boldy.Acxiom, Epsilon, RapLeaf, Flurry, Blue-

Kai… Bular belki-de köpümiziň eşitmedik fir-

malarmyz. Milliýardlap dollara durýan gö-

zegçilik bölümleriniň arkasyndaky internetdaky 

käbir ýeňiyoluklaryň etýän işleri, internetdäki 

maglumatlarymyzy toplamak, olary analiz et-

mek we reklama etýänlere satmak. Haýsy 

maglumatlary toplaýar diýseňiz, bir adama 

degişli näçe maglumat bar bolsa hemmesini. 

Bu maglumatlary adamlaryň online edýän 

işlerinden banklara, kredit kartlaryndan, 

ulanýan telefon operatorlaryna ýa-da agza bo-

lan ýerlerine çenli toplaýarlar. Bu firmalardan 

meselem Acxiomyň arhiwinde, bütün dünýädäki 

700 milýondan gowrak adamyň şahsy maglu-

matlary bar we her kişiniň 13 sifirli görnüşinde 

kodlanan ýagdaýda. Bu kodlar, her biri üýtgeşik 

profil şeklinde 70 öýjükden birine agtarylýar we 

kişi şol profil bilen tanalýar.  
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Meselem №56 öýjükdäkiler: “30-35 ýaşynda, 

ýokary bilimli, aýrylyşan, 1 ýa-da 2 çagaly, 

maddy taýdan orta derejede ýaşaýan, kreýine 

jaýda ýaşaýan erkekler”. Firma bu maglumatla-

ry edil boluşy ýaly edip satyp bilýär. Şeýle 

ýagdaýda beýleki firma, alýan maglumatlaryna 

goşmaça: “döwlet edarasynda işleýänler”, 

“kakasy sagat bolanlar”, “belli bir ýerde 

ýaşaýanlar” ýa-da “alkagolly içgini endik edi-

nenler” ýaly hasam içgin maglumat toplaýarlar. 

Başga firmalar has hem jikme-jik maglumatlara 

çenli ýygnaýalar. Meselem “rak bilen kesellän-

ler”, “Spid keselli adamlar”, “X operasiýa bolan-

lar” ýa-da “ jynsy hüjüme sezewar bolanlar” ýa-

ly. Internetdaky howply MEDBASE200 atly fir-

ma, bu maglumatlary örän arzan baha (1000 

adam üçin 79$) isleýan derman kärhanalara 

satýar. Bu jemlenen maglumatlary herhili maks-

atlar üçin ulanýarlar. Bulardan orta çykan iň 

meşhur mysal: köp kişiniň azajygam bolsa 

bilýän Facebook-Cambridge Analytica (CA) 

skandaly. CA hem şol internetdäki ýeňiýolukla-

ryň biridir.  

Wakany gysgaça ýatlap geçeliň. Amerikanyň 

soňky saýlawlarynda, Trumpyň peýdasyna işlän 

CA firmasy, millionlarça amerikaly saýlawçyla-

ry, ýokardaky ýaly profillere aýyrypdyr we her 

bir profile, Facebookda görkezilmek üçin 

aýratyn maglumatly wideolar taýýarlanyldy. 

Meselem akýagyzlaryn bolan profil toparyna, 

Meksikaly immigrantlaryň goşulan bir wakasy 

görkezilýar, soňra bolsa Trumpyň immigrantly-

ga garşy çykýan wadalary ekranda görkezilýar-

di. Işşiz ýaşlaryň bolan toparyna bolsa 

Trumpyň ekonomika degişli wadalary we ýaşla-

ra gönükdirilen sözleri ýatladylýardy. Inter-

netdäki ýeňiýoluklaryň toplaýan maglumatla-

rynyň agramly bölegi, mugt diýip telefona 

ýükleýän programmalarymyzdan durýar. Mese-

lem Angry Birds, Candy Crush, Fruit Ninja ýaly 

oýunlar sizden näme üçin ýerleşýän ýeriňizi 

soraýandyr öýtýäňiz?  

Millionlarça kişiniň oýnaýan bu oýunlaryny 

ýazan firmalar nädip pul gazanýalar? Biržadan 

my:) Ýa-da name üçin Google, ençeme ýyllap 

üstünde işlän programmalaryny hiç pul alma-

zdan mugt paýlaýarka? Twitter, Facebook, Ins-

tagram, Snapchat we beýleki programmalar? 

Facebookyň, hiç bir girdeýjisi bolmaýan Insta-

gramy 2012-nji ýylda $1 milýard ýaly ummasyz 

pul töläp satyn almagynyň sebäbi nämedikä? 

Instagramyň adatdan daşary güýçli bolan (!) 13 

işgärimi ýogsa örän gowy (!) surat paýlaşylýan 

programmasymy? 

Bu soraglaryň jogaby aslynda belli: Önüm olar 

däl, Biz! Firmalar ýasan programmalaryndan 

däl, olary ulanýan adamlardan pul gazanýarlar. 

2018 iň maglumatlaryna görä, Twitterdäki bir 

kişiniň gymmady $48, Facebookdaky $253, 

Googledaky $359, Amazondaky bolsa $1793. 

Bir firmanyň düýbünde näçe köp ulanyjysy bar 

bolsa, şonça-da köp maglumat bardyr. Biziň 

şahsy maglumatlarymyz firmalar üçin 

gaýta-gaýta satyljak reklama diýmekdir. Biziň 

paýlaşýan maglumatlarymyzy satyp, Google 

dünýäniň iň uly 2-nji firmasy boldy. 

Facebook ulanamok, pozdum ya-da gizlinlik 

sazlamalarymy iň ýokary derejä getirdim” diýip 

özüňizi köşeşdirip bilersiňiz emma bilmeýän bir 

zadyňyz bar: Facebook, hasabyňyz bolmasada 

reklama şärikleri saýasynda sizi görýär. Girýän 

internet saýtlaryňyzda, Facebookyň o meşhur 

“haladym”(like) düwmesiniň bolmagy ýeterlikli, 

hasabyňyzyň bolmagy ýa-da bolmazlygy, o 

düwmä basyp, basmazlygyňyz möhüm däl, her 

bir herekediňiz ýatda saklanýar. Hat -da o saýt-

da “haladym” düwmesi bolmanam biler, internet 

ýeňiýoluklary ýene-de siziň näme etýäniňizi 

yzarlaýarlar. 
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Muňa meňzeş Googleyň Gmailini hem ulanamok 

diýip bilersiňiz, şonda-da hiç zat üýtgemýär. E-

ger Gmail hasaby bolan birine mail iberseňiz, bu 

herekediňiz Google üçin siziňem hasabyňyzy 

göz astyna almagyna ýeterlikdir, çünki Gmail 

lisenziýa ylalaşygyna görä Googleyň bu her-

ekedi etmäge haky bar. Google, hem öz önüm-

lerini (Gmail, Google Docs, Google drive, 

Google maps), hem-de satyn alan firmalaryny 

(Youtube ýaly), hemem internet ýeňiýoluklary 

arkaly bizi özümizden gowy tanaýar. Googleyň 

CEO-sy şeýle diýipdir: “Häzir siziň nirededigiňizi 

we azda-kände näme pikir edýäniňizi bilýäris”.  

Google we Facebook, bu bölümiň iň uly 

oýunçylary, emma bizi yzarlap maglumatla-

rymyzy alýan, analiz edip ýa-da etmän satýan 

Twitter, LinkedIn,  Pinterest, Snapchat we 

Foursquare ýaly ululy kiçili müňlerçe firmalar 

bar. Bu firmalara “ýerleşýän ýeriňiz” maglumaty-

na eýe bolmak üçin rugsat bermegem köp zada 

sebäp bolýar. Çünki “ýerleşýän ýeriňiz” maglu-

maty saýasynda diňe bugün nirededigiňizi däl, 1 

aý öň nirede bolanyňyzy, hasam ertir nirede bol-

jagyňyzy bilýärler.  

Diňe şulardyr öýdýäňizmi? Kişiniň has öňler git-

medigi ýagdaýda, birden garşydaş firmanyň bin-

asyna gitmegi we gelejekki günlerde o firmadan 

kimdir biri bilen bir kafede bolmagy, iş 

üýtgeşmesi hakynda o firmalara has köp maglu-

mat ýetirýär. Bir aýalyň, aýal doktaryna gitmegi, 

reklamaçylar üçin standart bir ýer maglumaty-

dyr. Emma soňraky ýagdaýda ol aýalyň, çaga 

önümlerini satýan dükanlara aýlanmagy, rekla-

maçylar tarapyna peýdaly maglumatdyr, çünki 

indi bar ünsüni hamylalyga jemleýär. Bar bu bo-

lanlaryň sebäbi, mugt diýip ulanylýan pro-

grammalar, hiç zat bolmaz diýip internede 

ýükleýän we paýlaşýan maglumatlarymyz… Bu 

bolýan zatlara şykaýat etmäge hakymyz ýok, 

çünki iň başynda “Borçlary we şertleri okadym 

we kabul edýärin” diýdik.  

Biz internet dünýäsi üçin ulanyjy däl, eýsem 

önümüň özüdiris. Biziň bilen baglanşykly bu 

maglumatlary ulanmak isleýänler diňe reklama 

firmalary däl, erbet niýetli kişiler, hackerler ýa -

da organizasiýalar bar. Bu sebäpden şuny hiç 

haçan unutmaň: durmuşdaky iň gymmat zatlar 

mugtdyr. 

Netijede, bu aýdylanlar barada giňişleýin maglu-

matlar almak isleýänler üçin çeşmeler:  

-Gelecegin Suçlari  

-Data and Goliath 

-Dragnet Surveillance Nation: How Data Brokers 

Sold Out America. 
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