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Бизлерге әдеп-икрамлықтыц 
үлгиси болған меҳрибан ана- 
ларымыз:  Бийбисәнем ҳәм Зий- 
б аларды д жарқын естелиганй 
арнаймыз-

Авторлор

к и Ғ И С И У

Ҳәзирги күнде бизин, мектеплеримизде әдеп-икрамлылықты 
үпретиў ҳәм таныў бойымша арнаўлы пән киргизилген. Ол пәнниц 
мақсети ҳәм ўазыйпасы тез күнде жәмийетшилигимизге белгила 
болып ҳэм халқымыз тәрепинен мақулланьтп оныд абройы өсип 
киятыр. Себсби, ҳор бир адамныд қандай иси, яғный ҳәрекети 
ндеп-икрамлылықтыд өлшеми менен анықланып әдеплилик ҳәм 
о/имп/и.ч.иик оҳмийетине ийе болады ҳәм усы қылық-қылўалар  өз 
I:.', Пстпнде жәмийетлик турмысқа өзинид тәсирин тийгизеди. Сон- 
лықтанда  Қабуснамада:  «Патша ушын ед ж а м а н  ис халықтыд 
әдепс излиги дур »1 дел интен.

Демек, ҳәр бир ж ас  әўлад  өз халқыныд әдеп-икрамлылығын 
бойына сицдирип әдепли болыўы керек. Әдепли кйсилер ара- 
сыпда мийирбанлылары квп болады, ел-журт абаданлықта ,  тыныш- 
лықта,  дослықта ҳэм бирликте жасайды.  Белгили инглиз алымы 
Дисон Л оббок: «эдеплиликтид жәр д емин д е /  ҳәттеки, күш пенен 
а.пыў мүмкIпI бо.ммаган жедиске де ерисиў мүмкнн» деген еди.

Ддпм 1 \ ,и, 1 \, ақыллы, күшли, сын сынбатлы болыўы мүмкин,
( прақ онла ;>дешп1лик болмаса ол пәс адам. Ол өзинид ҳайран 
қ; л<1 |).'1 ыц ;кеинслс])[! мспсн қанДай дәрежеге  ериссе де, бәри бир 
ол дәреже оған сондай пәслик болып саналады.  Буған мисал:  
Иапалеонмыц тап қал арлық күши бола турып, адам сыпатында 
уллылыққа  ийе болмағаиы туўралы жазыўшы,  Стефан Цвеиг 
(1881 — 1942-жж) мыпандай бир қызықлы мағлыўмат  келтиреди.

Бир күни Напалеон барлық сарай адамларыныд  алдында 
Таленронға қәҳәри келип: «урысад, ант бузарсад,  опасызсақ  ақша 
десе туўған әкедди де сатыл жиберетуғын ж алата йса д» деп урысып- 
ты. Ал император сарайындағы ақыллы ҳәм ҳийлекер кисилердиц 
бири болған Францияныд бкринши дипломаты Талейрон болсл 
бул ўақытта  ,селт етпестен өзине айтылып атырған сөзлердн 
ссйтпегенсип устамлылық пенен тура берипти- Напалеон урысып- 
урысып тоқтаған гезде Талейрон сол түринде ләм-лим деп аў- 
зын ашпастан сыртқа қарай ақса қла п басып жүре  берипти д е , ■ 
есиктен Шыға бергенде ғана түсинген адамға Напалеоннын айт- 
к(ан бар.пық сөзлеринен де аўыр сөзди айтыпты: «Ўсындай уллы 
адамныц соншама жа ман тәрбияланғаны өкииишли» деп шекпс- 
нин кийип сарайдан шььғып кетипти.

Сонлықтан да өзин-ид өм»р жолында  «толым шайпалмасып» 
деген адам тек бир керек нәрсени ҳәм сол ҳақыйқатлықты өзи-
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яин кеўлине беккем орнатып алыўы тийис. Ол ҳақыйқатлық ми- 
ие зк ул ы қ,  оннаи шығатуғын әдеплилик.

Тарықпай дәўраи сүрмеге,
Түрли-түрли себеп бар,
Баҳасы жоқ ғәзийне,
Алтыннан зпят әдеп бар.

Күши бар залым, халықты,
Сыйлатпақ ушын жылатар.
Әдепли адам оз басый.
Сүйдиргеннен с ы п л а т а р.

Болайын десен мақтаўлы,
Хош қылық пенеи әдетлеи,
Дәўлетиц таймас өмирде,
Әдеи пенеи знйнеттен.

Бул халқымыздын. әдеплиликти қәстерлеўи ҳәм оныц баҳасыи 
жо қа ры дәрежеде  көрсетиўиниц мысалы. Биз халқымыздыц әде;г 
ик рамлылы қ ҳаққында  бай ғәзийнесине нәзер салып, миллий тәр- 
бияньщ маржа н булағынан бал алардын жан сезимлерин суўға- 
рып тәрбиялаўға,  солай етип «Ағашты мийўасынан таныйды, 
адамды қылўасынан таныйды» — деген ҳасыл халық көрсетпесин 
иске асырыўға муғ,аллимлердин, тәрбияшылардын ақыл ҳуўшын 
жумсаўға,  шәлкемлестириўге жәрдем бериў нийети менен бул 
жумысқа  киристик-

Бизин мақсетимиз әдеп таныў арқалы адам қәйткенде бахыг- 
қа миясар болады деген мәселе бойынша жол-жоба кәрсетип 
оныц бахытын ойлаў болып есапланады.  Белгили Ҳәким Улық- 
пан мынандай дейди. Ануширўан Әдил (531 — 579-жж) патша 
өз ўәзири Бузурҳмеҳрге:

— Қашан,  қаяққа  барса да адам лар жақсы қабыл ететуғыи 
ь'иси к и м ? — деп сораў бергенде, ол — «Әдепли адам» деп жуўап 
берген дейди. Олай болса, адамныц бойына сицип онын минез- 
қулқына айналған әдеплиликтен үлкен бахыт жоқ екен.

Ж о қ а р ы да  айтып өткенимиздей әдептаиыў пәни бүгинги куни 
барлық мектеплерде,  жоқарғы  арнаўлы кәсип-техникалық оқыў 
орынларыида сабақ  ретинде өтилип, оқыў ирограммаларына ар- 
иаўлы курс ретннде кирмекте. Бул усынып отырған қолланбаны 
биз ҳәзирше мине усы ийгиликли ислерде пайдаланыў мақсетинде 
ислеп шығыўға  умтылдық.  Оныц ушын мектептиц биринши бас- 
ҳышында сәлемлесиў, сөйлесиў, нанды қәдирлеў,  тәбиятты қә- 
дирлсў ҳаққында  түсиник берип, жуўыныў,  аўқатланыў,  азада- 
лық әдебн үйретилсе, екинши басқышында жоқарыда ғыларды то- 
лықтыра  отырып, Уатан,  Ата-ананыц қәдири, туўысқан-туўғаи- 
ларға,  апа-сицлилерге қатнас, дослық, миймандослық әдебине, 
кишипейиллик,  әлпайымлық,  ҳақ кеўиллик әдеплерине, тәртяпли- 
лик, мийнет, зияилы әдетлердеи сақланыў әдеби ҳаққыида билим 
берилсе, мектептиц үшинши басқышында «Халық ҳаққында,  
миймандослық, устаз,  ссмьядағы турмыс әдеплери, ийман, иисап, 
қанаат ,  нәпси, тәўбе, ҳадал-ҳарам,  сабырлылық,  сақыйлық,  ар*
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намыс, уят-аброй, көргенлилнк, муҳаббат  әдеби, жууыныў, куйеў, 
келин, үйленнў, той дәстурлери ҳәм гөззаллықты тусиниў әдеп- 
лери ҳақкында  айтылыўы мүмкин. Ҳақыйқатында  да муғаллим- 
ниқ өзнннц билими менен, ҳужданы менен еркин қатнасы бул 
керсетпсге өзгсрис киргизиўи мүмкин. Себеби, бул түсиниклер 
бцри бирнпе байланыслы ҳәм бирин-бири толықтырады. Әлбетге, 
и.члепиўши муғаллим өз гәжирийбелеринен,  бнлим жетиекенлик- 
лерпнен бул түсиниклерди толықтырын, раўажландырып отыра- 
ды ҳәм солай етии ез исинен қанаат  алады,  деген қалыс 
нийегтемиз.

Орта арнаўлы оқыў орынларында болса бул түсиниклердян 
барлығыида теренирек үйретип, шынығыўлар берип, сораў-жу- 
ўап сзўбетлер өткерилип барылса  болады. Ал жоқары оқыў 
0 1 )ынларыида бул түсиниклер студентлердиц алған билимлери- 
ппц тийкарында толықтырылып, оныц тийкарында ой-пикир тар 
тысларын шёлкемлестирип, машқалаЛар ҳаққында кеекин 
гитуациялар дүзилип ис ойынлары шөлкемлестирилиўи мүмкаи.

Улыўма бул қолланбаныц тийкарында ҳәр бир муғаллнм 
е.чиииц кәсиплик ўазыйпасын ҳүжданы менен, шын кеўили менен 
орынлайман деп есапласа оған дәслепки мүмкиншилик бередн 
а ә м  оныц ақылый мүмкиншилигиниц жетилисиўине,  ой-ликир туў- 
дырыўыйа оны оқыўшыларға ,  жасларға  жеткернўине толи қ им- 
каният береди-

Қарақа лпа қс танга  туўысқан қарақал-пақ, өзбек, қа за қ  ҳ.эм 
түркмен халықларынын әдеплилик пәзийлетлериниц түп сағасы 
бир болғанлықтан айырмашылық оғада аз.

Деген менен ҳәр халықтын бүгинги күни қәлиплескен миллий 
мийраеы дәсгүри, үрп әдетлери өзине тән мәдений қәДириятлары 
ҳүким сүрмекте. Сонлықтан бул китапқа қа рақа лпа қ  халқы ныц 
мысалында усы бай ғәзи-йнени ашып бериўге ҳәрекет еттнк. Га- 
гыда дүнья мәденияты, әдебияты тийкарында олардыц нақыл- 
мақаллары менен, ҳикметли сөзлериненде китаптан орын ажы-  
рагтық. Әсиресе «Кабуснама» дан керегинше мысаллар келтирдиқ- 
Олбетте, миллий оқыў орынларында муғаллимлер ушын туцғьпч 
ислентен мийнет сыпатында жетискенликлер менен бнр қ атар д .1 
кемшиликлерде кеткен болыўы сөзсиз. Усы нийетте автбрлар көн 
санлы китап оқыўшыларыньщ пикир усыпысларын қабыл етеди 
ҳәм келеси жана басылыўларыида оларды есапқа алатуғынлы- 
гыц алдын ала  билдиреди.



I. Б И З  НII УШ ЫИ  Ә Д Е П Т А Н Ы Ғ Д Ы  Ү Й Р Е Н Е М И З ?

Бизин, тәрбия тараўындағы совет ҳүкимети жылларынд ағы  
Жеткен «табысларымыздық» бири әдеп-икрамлылықтық ыдыра5гы, 
әдеплилик ҳаққында  түсиниклердиқ бурмаланып,  өзгернлиўи 
болды. Ф. Энгельстиқ «Жәмийетти ыдыратыўдық еки жолы бар, 
биреўи гүналыны ж аза л ам аў ,  екиншиси гүнасызды жа за лаў»  
деген ўәлийлик сәзи туўры келди. Гүналылар турмыста қандай- 
да бир себеплер менен ж аза ланбаса ,  гүнасызлар зорлыққа 
у шырады.

Улыўма алғанда  елимизде, тек елимизде ғана емес, сондай-ақ 
Қарақалпақстан республикасында да әдеп-икрамлық айтарлықтай 
дағдарысқа  ушырады. 1990-жыл август айында Нөкис районында 
жүргизген изертлеўлеримизге қарағанда ,  сол жердеги 256 тур- 
ғыннық 61,1 % и әдеп-икрамлықтан бузылғанын тастыйықлаған .

Әдеп-икрамлықтық ыдыраўына:  Изертленгенлердиқ 55% и 
бизиц жасаған  жәмийетлик дүзимимиз,  онық дүзилиси, ондағы 
репрессиялар себеп болды деп есаплайды.

Сәўбетлескен адамл ардық көпшилиги әдеялик пәзийлетлерин 
баҳаламай,  толық қабыл етпейтуғынлығы белгили болды. Көби- 
несе оларда әдепсиз ислерге итибарсызлық пенен қараў ушыраса- 
ды. Гейде әдепсиз қылықларды,  фактлерди жасырыў,  қыпсырми- 
лаў тенденциялары орын алады- Әдеп-икрамлыққа басшылықтық 
административлик системасынық гейпара әдалатсызлық ислери- 
ниқ тәсирлери сезиледи. Шынында да тәрбиянық әдеп-икрамлы-
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л ы қ  ти й к ар л а р ы  бузылған еди. Әдалатльщ сөзде болып ис жү* 
зи н д е , болмады. Адамиыц бәрин ҳуқықта тец деп қарасақта  гей- 
наралардыц ҳуқықлары жо қа ры болды- Қәтере, тамыр-таныс, 
абройлы ата-аиа,  парахорлық,  биреўдиц ҳуқықын көтермелеп, 
екинши бирсўдиц ҳуқықын шекледи. Адамлардыц ҳақысын жеп 
қалыў, ҳарам, мокриў ырысқын үйрениў келии шықты. Бул әдел- 
икрамлыққа нуқсан келтирди. Ба л а л а р  да өзлерине қатнаста 
одалатсызлықты көрди ҳәм сезди. Биразларыныц зығырданы 
қаинады. Айтайық, басқаны айтпағанда  ҳәтте балалардьш. ал- 
дмцғыларыныц жарысы — олимпиаданыц жецимпазлығына яма- 
са .чейинлн-зийрек балалардыц мектеплерине қәтере жүретуғын 
болды. Бул не деген айып еди. Атларды жа ры сқ а  жибергеиде 
(сп апау атты ирк, мынаў атты бириншиге шығар,  деи қәтере 
салыўға боларма еди?

Одеп[икрамлылықтыц бузылыўы көргенлиликтиц ел арасынан 
кнтсрилип ҳәр тәреплеме раўажла нға н жо қа ры қәнийге менен 
истиц көзин билетуғын талант  ийелерин та ярлаўға  ҳәм талантлы- 
ларды рДўажландырыў, оларды миллий байлыққа айландырыўға  
айтарлықтай кери тәсирлерин тийгизди. Бунда  талаитқа,  уқып- 
лылыққа '  итибарсызлық, оларды көзге илмеўшилик үстемлик 
стти. Ал, бул жа ғдай өз ретинде, адамлардыц руўхыныц түсиўи- 
пе, әдеггикрамлылықтыц бузылыўына,  уқыплы меиен уқыпсызды 
тсцдей баҳалаўға  алып келди. Нәтийжеде жәмийетимизде орта 
дәрмиянлЫлық мәжбүрий түрде қәлиплесип, ол турақлылық пе- 
иен үстемлик етти.

Итибарсызлық,  руўхый ж а рл ы лы қ ҳәм әдеп-пкрамлылықтағы 
кемислик жәмийеттиц өсиўиниц ҳәм нығайып раўажланыўьшыц 
тийкарғы жетекшиси болған билимге қызығыўшылықты пүткиллей 
қулатып таслады.  Ж ек ке  және  жәмийетлик қублысларда оцы 
иайдаланыўдыц ҳәм оныц тийкарларына сүйениўдиц әҳмийегнн 
төмеилетти. Нәтийжеде  жәмийеттеги адамныц экономикалық ҳэм 
а заматлық статусы билимнен, мәденияттан ғәрезсиз турде төмен- 
леди- Билим генераторлары ҳәм ийелери болған илимпаз ҳәм 
педагоглардыц, конструктор ҳәм инженерлердиц, врачлар ҳәм 
Гасқа да көплеген қәнийгелердиц абройы түсти. Соныц йәтийже- 
синде елимиздеги жо қ ары  оқыў орынлары қәлёйсец бе, жо қ па 
сриксиз түрде тек атқарыўшыларды таярлап шығарыўға  ийтерме- 
леиди.

Буныц барлығы елдиц интеллектуаль мүмкиншилигиниц гө- 
мснлеўинё, кец диапозонлы, еркин принциптеги шөлкемлестириў- 
шилерди, бағ да рлаўшыларды таярлаўға  кесент берди.

Миллий дәстүрлерди пропогандалаў үлкен айып саналды. Мил- 
лнй әдеп-икрамлылық коммунистлик морал менен алмастырылды. 
Солай етип адамлардан дерлик миллийликти кем-ке^ тартып 
алды. Дәстүрлер,  үрип-әдетлер соныц ишинде билимииц кези бол- 
ган ески китапларға шекем социализмге ж ат  деп жәрияланды.  
Плднц кәсиплик мүмкиншилигин есирип халықтын ҳөнерин арт- 
тырыўдыц орныиа оныц әдетин, көз-қарасын өзтертиўге ғайрат
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салынды. Нәтийжеде адамлар өзиниқ өзгешелигин умытыл, 
улыўма бирдейликке қарай  бағдар алып ецтерилди. Ҳәмменгщ 
әдеплиги «коммунистлик» болғанлықтан бурынғы әдеплилйк та- 
лап етилмеди. «Адам адам ға дос, жолдас, туўысқан» дегени ме- 
нен бир-биреўге қатнасы қларда бул уран пүткиллей ж а т  болыи 
ҳақыйқый турмыста өмир сүрмеди. Себеби, дослық ҳ ә м ! туўыс- 
қанлық барлықтын тийкарында болар еди. Ж оқлықтьщ  тийка- 
рында адам ларда  өз арзыў әрманларын иске асырыўға мәпдар- 
лық айтарлықтай сезилмеди ҳәм буған зәрүрликте болмады. 
« Б азарға  барсам нетер, ырғалсам күним өтер» деген түсияик 
басым еди. Ислесе де, ислемесе де ҳәмме бирдей табысқа ийе 
болды. Ж а л қ а ў ,  бақыраўық, дәўкес басқадан алда еди. Енди 
ядам д а  бир мүмкиншилик ғана қалды. Ол жасырын түрде «еса- 
бын таўып еки асаў», мүмкиншилиги еди.

Шынында биз социалистлик моралдағы жәмийеълик принцишш 
орнатам ы з деп қанш а күш жумсадық. «Бир адам ҳәмме ушын, 
:ҳәмме бир адам ушын» деп ж ар  салдық- Индивидуалнзмди, 
эгозимди әш каралады қ, критикаладық. Нәтийжеде ҳеш \ нәрсеге 
ерисе алмадық. Ж еке  мәпдарлықты басып тасладық, адамларды ц 
қолын суўыттық- Ал ҳәр бир адам е з и ш т  тябияты бойынша 
яндивидуалист еди, эгоист еди. Ол дәслеп өз хожалығы/ семьясы 
ушын хызмет етер еди, ҳәм етип атыр еди- Биз оған «сен ҳәмме 
ушын, келешек ушын, коммунизм ушын хызмет етип атырған 
коллективсен» деп түсиндирдик. Ал, ол болса ец дәслеп өзиниц 
қулқынын ҳәм семьясын ойлаўға тийис еди. Соныц тийкарында 
мәмлекетлик мүлик ийесиз болды. Ал дүньяда өзиц ж ақсы  көр- 
мейтуғын адам, өзин сулыў емеспен дейтуғын адам ж о қ  еди. 
Оны жеке өзине қараса  эгоист деп балаҳәтледик ҳәм ерси көр- 
дик. Ҳәр кимниц айырмашылығы, дөретиўшилиги керинбей қа- 
лыўына әкелдик. Ал, керисинше биз адамдағы  жеке қәсийетлер- 
ди раўажландырып, өсирип жол силтеўимиз керек еди.

Сондай ақ, бизде совет патриотизми деген социалистлик морал- 
дыц принципи де толық қәлиплеспеди. Себеби, пүт.кил советели, 
■оз елин мен СССР дыц патриотыман, деген уранлардыц иске ас- 
яай  қалғанлығын биз ҳәзирдиц өзинде көрип отырмыз.

Демек, әсирлер даўамында қәлиплескен ҳәм шыцланған әдеп- 
лик нормаларын басып қойып, оныц орнына таза реаллықтан 
бөлекленген мораллық принциплерди күш пенен сицириўге ҳәре- 
кет етиў, ҳеш қашан табыслы болмайды деген сез.

Ендн ҳөзир бул қәте-кемшиликлерди дүзетиў мүмкияшилиги 
ж аратылды. Ш ынында ҳәр бир реснубликаныц ғәрезсизлиги би- 
зиц өзимиздиқ не нәрселеримиз бар, басқадан не менеа айыры 
ламы з, қандай уқсаслықтамыз деген сораўды қойып оны излеўге 
ийтермеледи. С,ебеби, ҳәр бир адам қалай болғанда да улыўма 
адам затлы қ  баҳалы лы қларды  бойына сицириўи менен бир қатар- 
,да әпсанаўый Зевс қудайы сияқлы аяғын ез жерине басып ту- 
5 >ыўы керек. Яғный өз халқыныц, мәдениятыныц, үрип-әдети- 
яиц, дәстүр ҳәм түсиниклериниц топырағында турыи сәйлеўи ҳәм



раўаж ланы ўы  керек. Қандайда бир адам өз халқыныц, елияиц 
вдеп-ккрамлылыгынан, дәстүр-салтларынан безгени мене«н екин- 
ши бнр елдиц үрин-әдстлерине тап болатуғыны сөзсиз- Себеби, 
бул эдеплилик-дәстүрий баҳалы лы қлар  адамды крршайды, қада- 
ғалайды, байытады ҳәм жоллайды.

Д емек солай болса елимизде әдеплиликти орнатып алыў ҳәзир 
дәстүр болмаса бир сөзимизди бир сөзимиз қуўып кетсе, ар4 
п;|мыс, уят, иисап, туўры сәзлилик, сарраслық, ж ан  күйерлик, 
сядықлық, бир сөзлилик, жуўапкершилик, болмаса онда эконо- 
«и к а  да, мәденият та, билимлендириў де болмайды.

Адамзат езиниқ тарийхынық барлы қ барысында еки баслы 
моселеге: адам лар  қалай  ж асаўы  керек, олар нени ислеўи керек 
(нени ислемеўи керек) деген мәселениқ дөгерегинде жумыс ис- 
еди. Ол жумыс-тәрбия жумысы болып онда ж ақсы лы қ ҳәм жа- 

манлық не? Адамлардын. өз-ара мәмлеси қандай болыўы керек? 
в з  исинде қандай идеяларды, ойларды басш ылыққа алыўы ке* 
рек, деген мәселе. Усы тәрбия дурыс болмаса онда инсан жақ- 
('ылық ҳәм ж ам анлы қ арасындағы таласта қалып, гейпара себел- 
лер арқалы  я ол тәрепке, я бул тәрепке өтип кетеди.

Әдеп таныўдын. тийкарғы мақсети инсанға жаманлы қтьщ  
зиянлығын түсиидирип, оннан бас тартыўға үйретип, оған туўры 
жолды, әдеплик жолын кәрсетиў. Себеби, жәмийетте еқ жақсы 
адам ол әдепли адам, әдепли адам лар  жәмийеттиқ бийбаҳа дәў- 
лети ҳәм мәртебеси. Қайсы жәмийетте әдепли ислер жолға  қо- 
йылса, ол жәмийеттиқ абройы ж оқары, аўҳалы жақсы. Егер 
жәмийетте ҳәттеки бир адам әдепсиз болса яғный өтирикши, мак- 
кар, ж алатай , сатқын, атабийзар, енебийзар болса ол адамныц 
бул қәсийетлери жәмийетке тарқап, жәмийетке үлкен зиянын 
тийгизеди. Әдепсиз, туўры ж олдан адасқан адам да ж ақсы лы ққз 
умтылыў ҳәўеси сөнип, ж ам анлы қты қ батпағына батыў мүмкии- 
шилиги ақсатласады.

Ал, қатардағы  әпиўайы кисиниқ ж ақсы  адам болыўыныц 
жолы әдеп-икрамлықтық ҳасылларын өз бойына сиқириў.

Әдеплилик нәсилден нәсилге берилмейди. «Урынық баласы 
уры болады», «Бөриниқ баласы бөри болады», ямаса «Ғарғаныц 
■аласы ғақ  дейди, саўысқаннық баласы сақ  дейди» деген м ақаллар- 

.чы пүтинлей дурыс деп айтыўға болмайды. Себеби, адам ким болса- 
да тәрбиядан, ж ағдай дан  ғәрезли болады. Сондай-ақ жеке ин- 
цивид өзи-өзинен әдепли киси болып та қәлиплеспейди- Әдепли- 

1 ик адамнық өсип жетилисиўинде өзи менен бирге өсип раўаж- 
.чанып, оған дөгерегиндеги адамлар, жәмийетлик институтлар, 
жәмәәт, семья, мектеп тәсир етеди. Ал сонық ушында адамньщ 
(деплилиги адамлар арасында жүрис-турысынан, олар менен бай- 
ижысынан көринеди- Халқымыз: «Ж ақсы-ж ақсы  дерсеқ, исиқ 
гуссе билерсеқ» деп бийкарға айтпаған.

Әдеплик инанымлар, принқинлер, нормалар киси болып қәлип-
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лесиўдиц ш арапатлы  тийкары, руўхый ядросы болып, оны сырт 
тан киргизиў ямаса тоқыў мүмкин емес. Әдеплилик адамньщ 
өзиниқ ж асаў  усылы ҳәм өмнр жолы менен байланыслы. Әдеп- 
лилик өзин-өзи әдеп-икрамлықта анықлаўы менен, езиниц қы- 
лық-қылўалары менен, тәртиби менен езин-өзи дүзеўи. «Жақсь; 
адам  тәбиятынан гөре шынығыўлардан көбирек қәлиплеседи» 
деген белгили әййемги грек философы Демокрит.

Адам жеке өзи усы процесске қатнасыўысыз өзин-ези тәрбия- 
л аўға  ийкемсиз, демек әдеплилик қәлиплеспейди. Себеби, адам: 
вдеплиликке тәрбия арқалы  ериседи. Сонлықтан белгили Аристо- 
тель: «Барлы қ искусство ҳәм тәрбиялаў искусствосы адам ға го- 
бияттан жетиспеген нәрселерди толықтырыў мақсетине ийе» деи 
көрсеткен.

Демек, әдеплиликти таныўдыц социаллық роли ж оқары. Әдеп~ 
лиликтиц ҳасыл қағыйдаларын көзге илмеген жәмийет езин сөз- 
сиз әжелге дуўшар етеди. Сондай-ақ әдеплилик тәрбиясы адам- 
ныц интизамлығын қәлиплестирип, адамыйлығын жетилиетиршқ 
бахытлылығьша еристирип жәмийетке меҳрбанлық нурын ша- 
шыў хызметин атқарады.

Әдеплилик тәрбиясы адам да қандай да бир иске аны қлы қ 
белгилерди егиў емес, ал оныц пүтинлитин тәрбиялаў, ты янақлы  
сапаларды  қәлиплестириў. Ол әдеп-икрамлылықтыц зәрүрлилигин,, 
оныц адамныц болмысы менен абсолют түрде биригиўин, оныц 
емирлик әҳмийетин түсиниў. Оныц езиниц әдеплик санасын ислеп 
шығыў, оныц ж оқары  көриниси, ҳүжданды әдеп-икрамлылықтыц 
өлшемлеринен бас тартқызбайтуғын ҳүжданды ийелеўи. Әдепли 
пик: туўрылық, азғырыўға қарсы турыў, әдеп-икрамлықтыц талап- 
ларыныц бузылыўына, орынсыз өзи н өзи  ақлаўға  қарсы турыў 
тилеги ҳәм уқыбы, уялыў сезими, адам ларға  қайырхомлық, мехиц- 
банлық, өзин басқаныц орньша қойыў мәртлиги, адам ларды  сү- 
йиў ғана емес, оған хызмет қылыў тилеги, қайырлы ис қы лыўға 
ж ам анлы ққа  қарсы турыўға умтылыў, кишипейиллик, пәклик„ 
өзиниц мәпнн табыў ҳәм билиў менен бир қатарда басқаларды ц 
да мәплерин ҳүрметлеў.

Әдеп таныў ҳәзир бизиц елимизде мораллық ти й карларды а 
бузылыўын қайта тнклеў ҳәм ж ац а  әдеп-икрамлық баҳалылық- 
ларды иелеп шығыў ушын жүдә әҳмийетли-

Ҳәзир барлық дыққаттыц әдеплик тәрбиясына қарай буры- 
лыўы, адамды ец жоқары баҳалы лы қ деп м ақуллаўға әдеплилик- 
ти адамзаттыц ец ж оҳары  ҳасылы ретинде тастыйықлаўға б ег  
бурыў болып есапланады.

ои з  және бир мәртебе тарийҳға нәзер саламыз. Өз дәўир»!- 
ниц жетик алымы, сиясатшы Низомулмулк «Сияр ал-мулук» 
(«П атш аларды ц өмирбаяны») ям аса  «Сиясатнама» китабы нда 
әдеплилик ҳаққында әжайып ҳикметлер жазып қалдырған.

«Бузүржмеҳирден сораған екен.
— Сеи бир ўақытлары Сосанийлардан Нуширвони Әдилдшь 

ўәзири болғансац. Ҳәзир де Сеннен ҳақыйқатгөй ҳәм дан а  адам-
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ды табы ў қыйын. Айтыц-шы Сосанийлер мәмлекети не себебген 
дағдары сқа  ушырады?

— Бунық еки себеби бар, — деди данышпан. Бириншиси: Паг- 
ш алар  дөгерегиндеги дана ҳәм пәзийлетли адамларды  қуўғыкга 
ушыратып мәмлекет ислерин саўатсыз ҳәм пәс пейил кисилер- 
дин  қолына тапсырып қойды. Екиншиден: ҳэкимият жасы жст- 
пеген балалар  менен ҳаяллар  қолында болды.»

Бизге ас— Сафий лақабы  менен мәлим болған •— Фархрид- 
дин Али ибн Хусайн ал-воиз ал Қошифий өзинид «Латаиф  ат-та- 
воиф» («Түрли кәсиптеги адамлар  ҳаққында») атлы мийнетинде 
мынадай бир ҳикаят келтиреди.

«Аўыл— халқы халифа М аьмунға ўәзнри үстинен арыз егъп 
әдалат  орнатыўды талаб  қылып келгенде: Халифа оларға  былнй 
депти: Уәзирлерим арасында оннан шын сөзли ҳәм ҳақыйқат- 
шылы жоқ. Онық ҳәр мүшеси, ҳәттеки ш ашынан тырнағына ше- 
кем әдиллик ҳәм инсап менеи жуўылған.

Бул сөзден соц дийханлардан бири деди: Олай болса оныц 
ҳәр бир мүшесин ҳәр айм аққа  жиберсециз жүдә жақсы болар 
еди, сизиц гүлләп қарам ағы цы здағы  ж ерлерде әдиллик ҳәм нн- 
сап  қарар  табар  еди».

Неше мыц ж ы ллар  өтсе де өзиниц қәдирин асырып, бизге ҳаўа 
менен суўдай зәрүр болған руўҳий байлығымыздыц шар айнасы 
•есапланған әдеплилик пәзийлетлернмизди үйрениўдиц зәрүрлиги 
неде екенлигин усы мысаллардыц өзи-ақ ашық-айдын дәлиллеп 
турған ж оқ па?

Халқымыз арасында бир рәўият бар. «Күнлердиц бириндв 
уллы Ҳәкнм Улықпанныц алдына ж ас  ерли зайыплы келип: Әй, 
данышпан, бизге перзентимизди тәрбия етиў бойынша мәсләҳэт- 
лер берсециз» депти. «Балалы  болғаныцызға қанша болды» со- 
рады ҳәким. «Алты айлық» деди екеўи бирден. «Әттец, алгы 
айға кешигипсизлер!» деди данышпан.

Демек, әдеп таныўдыц тийкарғы мақсети инсанға жаманлық- 
тыц зиянлығын түсиндирип оннан бас тартыўға үйретиў, оған 
туўры жолды, әдеплик жолын көрсетиў. Себеби жәмийетте ец 
жақсы  адам ол әдепли адам, әдепли адам лар  жәмийеттиц бий- 
баҳа дәўлети ҳәм мәртебеси. Қайсы жәмийетте әдепли ислер 
жолға қойылса, ол жәмийеттиц абройы жоқары, аўҳалы жаҳсы. 
1'л ер жәмийетте ҳәттеки бир адам әдепсиз болса яғиый өтирикши, 
маккар, ж алатай , сатқын, атабийзар, енебийзар болса ол адам- 
пыц бул қәсийетлери жәмәәтке тарқап, жәмийетке үлкек зыянын 
тийгизеди-

Жүсип Баласағуни :

Кисиге еки дуньяда пайдалы нәрсе,
Ийиликли ис ҳәм минези озизлик.
Екиншиси— уят үшиншиси әдиллик,
Бул үшеўи арҚалы адам бахыт табады.
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Иеи изгн болса пүтккл хялық сүйеди,
Иси эдил болса төрге шығады,
Варлық тецсмзликтеи тыйыўшы уят 
Уятсызлық адам га еми ж оқ аўырыў.
Әдиллик. уяг жәие изги ис.
Үшеўи бирнксе еүйениш туўдырады.

Кисиге пайдасыз үш нәрее бар:

Бири ж аўы злы қ истен қасарысып айрылмаса,
Тағы да ж алғаи сөз бенен шуғылланса,
Тағы бири сықмарлық. (О л есабын таўып кисиден жейди.)

Булар үш нәрсе. Үшеўи билимсиздин дили-

Кимниц иси жүдә уятсыз болса,
Күн ш ыққанда оцбағанлық ашылады,
Кимде ким ж алған тилин безесе,
Адамлардыц арасында жаман аты жайылады.

Д аны ш пан сықмар туўралы не дейди, гы қл а .

«Ай сыр.чы, ай мунлы, түгйилген жудырық».
Саранлықтық жемиси, басқа не бар?
Дүнья жыйнайды. Ж емейди. Дүнья артында қалады.

«Қутадғу билиг»,

«Үлгили болса бала көрикди».

«Қорқыт ата». китабынан



2. Ә Д Е П Л И Л И К Т И Қ  Т И Й Қ А Р Ы -Д Ә С Т Ү Р Л Е Р ,  
Ү РИ П -Ә Д ЕТЛ  ЕР

) Дәстүрлер, үрип-әдетлер, салт-сәцелер жәмийеттеги социаллық 
қатнасықлардыц түрлерин, мәдениятыньщ дәрежесин көрсетиўи 
менен бирге тәрбиянық да тийкарғы қуралларын адам ларды  жә- 
мийетлик қадағалаўды н ҳәм бириктириўдиц әҳмийетли формасын- 
да керсетед^и

Ж ер  жүзинде еки мьщнан асламы рақ миллетлер, халы қлар , 
қәўимлер болса, олардьщ ҳәр қайсысынын. дәстүрлери, үрнп әдет- 
лери болып, олардьщ ҳәр бирин есанқа алмаў, халыҳтьщ намы- 
сына тийиўшиликке алып келер ед^щ,'

«Билмедик елидниц сырын, жедик алақшынньщ қырын» де- 
ген гәплерде усындай үрип-әдетлерди елемеўдиц нәтийжеси. Дәс- 
гүрлер халық мәдениятыныц күтә әҳмийетли бөлеги болып, онда 
адамларды ц руўхый байлығыныц дәрежеси, басқалардап  айырма- 
шылығыныц барлыҳ белгилери көринеди.

ГДәстүрлер елдиц экономикасыныц, адам лар  мәдениятыныц 
өсиўи менен раўаж ланы п, ерсилери турмыстан шығып қалады, 
л<ақсылары ж ац а  менен қосылып қәлиплесип барады^

''Дәстүр дегенимиз ҳаслында латынша «жеткериў» дегенди ац- 
латып, әўладтан әўладқа жеткерилетуғын ҳәм тарийхый тийкар- 
да қәлиплесетуғын үрип-әдет, улыўмалық тәртип, әдеп-икрамлы- 
лық пормасы болып есапланады.

Ж ақсы  дәстүр өмир ж арасы ғы  ҳәм соиыц менен биргё, улыў-
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ма адамзат  мәдениятына ҳәр бир халықтын, қосатуғын үлесн де  
болып т а б ы л а д ы ^  

гП >әстүрлердин ец әҳмийетли улыўма хызмети адам лар  арасын- 
дағы рауаж ланы ўш ы  ҳәм өзгериўши турақлылыҳтыц өзин тәми- 
йинлеў болып табылады. Тураҳлылық болмаса раўаж ланы ў бо- 
лыўы мүмкин емес. Демек, дәстүрлерсиз жәмийетлик қатнаслар- 
дыц раўаж ланыўы, өзгериўи, болыўы да мүмкин емес. Турақлы- 
лықты тәмийинлей отырып дәстүрлер жәмийетлик болмысгыц 
тийкарғы әҳмийетли ж ағдайын дүзеди. Тарийхтыц ҳәр бир ж ац а  
басқышында жәмийетлик қатнасықлар, тек сақланып ғана қал- 
мастан, ал өзгерип ж ац алан ы п та т у р а д ь ^ С о л а й  етип, дәстүрлер 
арқалы  қайта өндириў пайда болады, ески қатнасы қлардан ҳә- 
зирги ҳәм келешектеги қатнасықлар пайда бола баслайды. Усы- 
ныд нәтийжесинде ҳәр бир ж ац а  әўлад  өткен әсирлердиц мийра- 
сынан тәсир алып, әткендегиге бойсыныўға мәжбүр болады.

Қ. Маркс «Қаиитал» да дәстүр ҳәм үрдисти өндйрис усыл п -  
рын ҳәм оған сәйкес келетуғын өндирис қатнасықларын тәртип- 
лестириў формалары  ғана емес ҳәм бларды өзимшилликтен, тос- 
қынлықтан азат  етиўдиц қуралы 1 болып ееапланатуғынлығын 
көрсетеди. Ф. Энтельс «Семьяныц, жекке меншиктиқ ҳәм мәмле- 
кеттиц келип шығыўы» ш ығармасында неке дәстүрлериниқ тас- 
тыйықланыўын, жынысый қатнасықлардағы  жөнсизликти шеклеў 
ретинде2 сыпатлап береди.

С,Дәстүрлердиц шеклеўшилик хызмети валюнторизмди ҳәм бас- 
сыныўды жецип алыўдыц күшли қ у р а л ы ' болып табылады.

Дәстүрдид тағы да бир әҳмийетли хызмети сақлаўш ылық яки 
қадағалаўш ы лы қ. Белгили француз содиологи Э. Дюркгеим бы- 
лай  деп жазды. «Дәстүр адамларды ц жәмийеттен таяр түрин,ае 
табатуғын, олардыц тәртиилерин жөнлейтуғын ҳәм ҳәрекетке 
келтиретуғын қәделери болып есапланады. Дәстүрди бузғаны 
ушын берилген ж а з а  топарлардыц бирлигин сақлаўға  жәрдемле- 
сетуғын с-ақлаўшы қурал болып табылады».3

Уллы Октябрь социалистлик революциясынан бурын ҳәм оныц 
дәслепки жы ллары нда Қодырат қаласында қазы -қаланлар  ш ар 
базарда  гез келген адамды тутьш алып, «Ийманыц неше қысым?-», 
«Мусылманшылықтыц шәртлерин айт» деп сораўға тутады екса. 
Етер сораўларға дурыс жуўап бере алмаса оны базар ортасыпда 
дүрре менен ж аза л а п  жиберетуғын болған.

Бул ҳаққынДа бир қанша ҳәзил-шын аралас  гүрридлер бяр. 
Сол қазы -қаланлар  базарлап  келген бир адамнан «ийманьщ неше 
қысым» деп сорағанда, ол «ийманым сегиз қысым» ден жуўап 
берген. Ол надурыс жуўабы ушын өлгейлиден таяқ  жеп үйине 
қайтқан. Болғая  ўақыяны ҳаялына айтып бергенде оныц қаялы:

К. М а р к с  ҳәм Ф, Э н г е л ь с .  Ш ығармалары. 25-том, 356—357-бетлер.
2 К. Маркс ҳәм Ф. Энгельс. Ш ығармалары. 21-том. 41-бет.
®. Э. Д  ю р к г е й м. «Ж әмийетлик мийнеттиц бөлиниўи ҳакқыпда». Одесса, 

1900. 86-бет.
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Ағасы «ийманым еки қысым» деп айтыўын, керек еди, деп кенес 
бергенде: «сегиз қысымға турмаған қазы еки қысымға туратуғыа 
ба еди», деп ол хаялына топылған е к е н / Б ул адам лардьщ  дини- 
ниқ тийкарынд?Г па^да^болған  топарын Қәм оныц дәстурин сақ- 
лаўға  ат салысыўыныц мысалын береди- Бул жерде мәселе ж аза -  
л аўда  емес, ал топардыц жасаўы  беккем болыўы ушын адам- 
ларды белгили бир бирликке объектив ҳәм зәрүрли турде бирик- 
тиретуғын ҳәм оны ыдыраўдан қутқаратуғын дәстүрдиц ўазый- 
иалы тәбиятында болып отыр.

Дәстүрдиц екинши бир хызмети жәмлестириў. Бунда дәстүр 
социаллық бирликти қәлиплестириўдиц қуралы ҳәм тийкары, 
нызамы сыяқлы болып көринеди. Буныц анық мысалларыныц 
бири руўлық биригиўлер, олардыц аўыз биришилигин ҳәм жәм- 
лениўин сақлаўға  урыныўшылық. «Қимниц жерин ж айласац, 
соныц жырын ж ы рлайсақ»  деген нақылда усыған байланыслы. 
Ш ынында д а  дәстүр жәмлестиреди, араластырады, қәлиплести- 
реди. Соныц менен қатар дәстүрдиц жәмийетшилиги гейде тик- 
келей емес, ал қыялый сыртынан қосып қойыў ж ағдайы нда да 
болыўы мүмкин. Мысалы: «езимиздиц балағой», деген сыяқлы 
ж әм л естир иўш ил ик.

Д әстүрдиц информациялық хызмети де болып, олар социал- 
л ы қ  информацияныц жыйналыў, сақланыў ҳәм екинши биреўлер- 
ге берилиўиниц өзгеше қуралы ретинде хызмет атқарады. Дәс- 
түрлерде информация нығызланып, жәмийеттиц есинде сақлана- 
ды ҳәм әсирлерге кетеди. Усыған байланыслы адам лар  өзлери- 
ннц туўылыўынан баслап қатнасықларын ҳәр сапар қайта дүзе 
бериў зүрүрлигинен азат  болады. Бул информациялар арқалы 
олар ата-бабадан  қалған материаллық ҳәм руўхый мәденият- 
ларды  бойына сициреди.

Сонлықтан қ ар ақалп ақларда :  «Ата салған жол бар, ене пиш- 
кен тон бар» деген нақы л-мақалды  ж ас әўладларды ц ата-анадан 
мийрас етип алыўыныц өзи дәстүрлик екенлигин көрсетеди.

(Ж асларды ц  дәстүрге итиятлық пенен қатнасы, яғный оны 
түсиниўи ҳәм дәстүрди бузып, адам ларды ц кеўлине тийии алма- 
ўы айтарлықтай қәдир-қымбатлылыққа ийе болып, ондай жас- 
ларды «көргенли» деп баҳалап, ал дәстүрге сыймайтуғын ислер- 
ди ислеген адам ларды  «көргенсиз» деп есаплап, топар-гругшаныц 
пикиринше аўыр айыпты тағады. )

Айтайық, дәстүрлер адам ларды ц кейиплерин кетереди, қуўа- 
нышын асырады, жеке адамды жәмәәтке, бирлеспелерге тарта- 
лы. А дамлардыц жәмәәттеги өз-ара қатнасықларыныц характе* 
рине ҳәм дәрежесине тәсир жасап, ондағы социаллық, психоло- 
гиялық ҳалатты  ж ақсы лаўға  мүмкиншилик береди.

Усы ўақытқа шекем гейпаралардыц түсиниўиндей дәстүр де- 
генде өткендегиге бағдарланыў деген сыяқлы әпиўайы пикирлер- 
ден сақланыўға туўра келеди.

Д әстүрлик жәмийетлик қатнасықлардыц байланысын ескиден 
келтирип шығаратуғынлығы сөзсиз. Бирақ дәстүрге бағдарла-
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ныўшылық өткендегкге бағдар деген пикир күтә әпиўайы ҳәм 
надурыс, себеби адамны қ тәрбиясындағы бағдарланыўында, ол 
есгн келешекке жол көрсегеди. Егер дәстүрлер болмағанда адам- 
лар жәмийетлик қатнасы қларда бир нәрселерди алдын ала  би- 
лиў, яки келешекке қандай да режелерди ' дүзиў мүмкиншнлиги- 
не ийе болмайды. Ал бундай реже планлар не ушын керек? Се- 
беби, онда адам лар  басқа адам лардан  алдын ала белгили бир 
муғдарда болса да нелерди күтиўи, қандай мәденияттағы онлаў 
образын қайсы дәрежедеги адамды ушыратыўы мүмкин екенли- 
гин биледи.

Бундай исеним тек ғана турақлы жәмийетлик дәстүрлердиц 
тийкары-нда иске асыўы мүмкин.

Дәстүр, салт-сана, үрип-әдет ҳәммениц иси. Себеби, өз өми- 
ринде елинид, халқыиыц дәстүрлеринен, салт-саналарынан үрип- 
әдетлеринен шетте туратуғын адамларды  ж оқ деўге де болады. 
Н а б а д а  ондай адам бар болса, ол қайсы бир халықтыд болма- 

^ 5 ?  сын дәстүрине жолығатуғынлығы сезсиз. Өйткени адам  жәмийет- 
те жасайды. Ал жәмийет адамды өзиниқ әдеп-икрамлылық нор- 
м алары  менен, дәстүрлик, үрип-әдетлик, тәлим-тәрбиялық қа- 
ғыйдалары  менен қоршайды.

Егер кимде-ким дәстүрсиз ж асайм ан  десе оныц әдеп-икрам* 
сызлыққа еткен бос қыялы болады. Себеби, барлық дәстүрлер- 
ден, үрип-әдетлерден бас тартыў ол ж абайы ш ы лы ққа қайта ора- 
лыў болып есапланатуғын еди.

Дәстүрлер социаллық искерликлерди тәртипке салыў механизм- 
лериниц бири болғанлықтан жекке адам ушын қандай зәрүрли 
болса, оныц ж асап  турған жәмийети ушын да сондай әҳмийегли. 
Себеби, адам ларды ц турмысын көркейтеди, толықтырады ҳәм 
байытады. Адамда өзиниц миннетли ўазыйпасына жуўапкерши- 
лик пенен қараў  сыяқлы әдеп-икрамлылықтыц баҳалы сапасьш 
беккемлейди ҳәм қәлиплестиреди. Ж екке  адам ларды ц турмы- 
сындағы әҳмийетли ўақы яларға  кец жәмийетшиликтиц қатнасы- 
ўы, адам ға үлкен ҳүрметлиликти көрсетеди, оныц мийнетинс.ц 
еҳмийетин көзден өткереди.

^ О ^ а л қ ы м ы з  ҳәмме ўақыт жәмийеттеги ҳәм жекке турмыстағы 
вҳмийетли ўақы яларды  салтанатлы түрде белгИлеўди үрдис 
етип, әсирлер даўамы нда өз дәстүрлерин үрип-әдетлерин қәлип- 
лестиреди ҳәм оны жәмийетлик турмыс елегинен өткереди. Бул 
дәстүрлер, салт-саиалар, үрип-әдетлер өз нәўбетинде ол адам- 
ларды ц дүньяға  көз, қарасларьш а, әдеп-икрамлық сыпатларына 
тәсир етии отыпаы ^ Л әсту п л ео /  салт-саналар, үрип-әдетлер ха- 
лы қтыц психикалық езгешелигин, мәдений раўаж ланы ўы ны ц Дё- 
режесин көрсетиў арқалы, оларды басқа халы қлардан  айырып 
туратуғын белгилердиц де түри б о л ь т  есапланады. «Ҳәр елдиц 
салты басқа»... деўдйц мәниси де усында.

Дзстүрлер  белгили бир үлкен жәмәәттиц, жәмәәтшиликтиц 
руўхый талабыныц тийкарынан ке.жп шығып, өзгеше бир бел- 
гилери, қәсийетлери арқалы  көзге түсип сол адамларды бирик-
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тириўдиц ҳәм беккемлеўдиц күшлп қуралы болып есап лан ад ь .  
Соныц менен қатар дәстүрде, үрип-әдетлерде адам лар  өзине өзи 
ниц жеке қатнасын таныйды. Бунда адам ларды қ  дүньядағы  зат- 
ларға  ҳәм тәбият қубылысларына жекке миллетлик қәм кәсип 
лик ө^гешелигн пайда б о л а д ы /М ы с а л ы , Ҳиндистанда сыйырлар, 
маймыллар ҳүрметте болса, И талияда ешектиқ ети қәдирленсе, 
қытайлылар жы ланны қ гөшин ж оқары ҳүрмет-сый деп түсинеди.

■Африканық Баланта  деген қәўиминде гой берсе күйеў өзиниқ 
келиншегине ж ақсы  бешпентти сыйлыққа инам етеди. Егер ўа- 
қыттық өтиўи менен келиншектиқ бешпенти тозып жоқ болса 
ямаса  жойтылса, онда неке бузылады. Ерли-зайыплылар арасын- 
да ж ам ан  аўызбиршилик болса, келйншек күйеўин ж ек  көрсё 
бешпент тез тозады ямаса жойтылады деп есаплайды. Австралия- 
дағы  қәўимлердйқ биринде қыз бала дүньяға келиў менен мой- 
нына сақыйналар кийгизиледи, ўақыт өтип мойыннық узайыўы 
менен сақы йналарды қ саны көбейип барып, қайсы қыздық мойны 
узын болса сол еқ сулыў— перийзат ден есапланады. Гейде қызлар- 
дық мойны отыз-қырық сантиметрге ж етип.егер олар күйеўге шық- 
қаннан кейин турмыстан бузылса, яғный ғарлық етсе, онық мой- 
нынан сақыйналар алынып тасланады. Солай етип, келиншектин 
мойны басын көтере алмай миллий ж а з а ғ а  гириптар боладьқ 
яғный басы астына түсип өлип қалады.

Қаш мирдиқ таў ж азықлығында Хунза деген қәўимде ерли 
заиыплар арасынДа қыянет, езгериў ж үдә сийрек- Себеби, дәс- 
гүр бойынша еки гүналыньщда үйи өртеп жиберилер екен. Бун- 
дай соцғы «бийўапа муҳаббат өрти» 1934 жылы болған екен.

Иранда жылдыц ақырындағы соқғы сәршембини н<оқары 
баҳалайды, ол күни барлық тилек қабыл болып ойлаған ой иске 
асады деп есаплайды. Бул сәршембини Иранлылар «еәршемби 
сүри» («қызыл сәршемби») деп айтып, онық алдй нда  көп санлы 
қәр қыйлы ырымлар, дәстүрлер исленедп.

Мысалы: Бой жеткен қызлар жылдық ақырғы, әсиресе, жыл- 
дын ен еонғы сәршембисин асығыслық пенен күтеди. О лар бул 
күнге байланыслы дәстурлер, ырымлар тезден ҳәм жақеы  бо- 
лып гурмысқа шығыў мүмкин деп түсинеди. Ал, ырымлардьщ 
ҳәр қыйлысы яғный қоспалысы ҳәм әпиўайысы ушырасады. Ай- 
тайық олардық бири орта жастағы күйеўи бар туўыеқан апасы 
менен тақ  азанда қолына ақ сабақ, ж ақ а  қуман ҳәм қайшы алып 
жақын жердегн жаптық бойына барады, апасы қыздық бармақ- 
лар'ын жип пенен шандып байлап қуманды жапты қ суўына тол- 
гырып қояды, ол оннан алыс емес жерге қайшыны таслайды. 
Соқ қызды қуман менен қайшынық ортасына отырғызып, өзн 
сол ж ағаға  жасырынады, усы қәлипте !^ыз күн шыққанша яғный 
биринщи жолаўш ы өткенше отырады. Ҳәр бир адам бул көринис- 
те өзиниқ не ислеў кереклигин дәрҳал сезеди. Ол «сениц бахы- 
тықнық иркйнишин кесип тасЛайман» деп сөйленип жүрип, қыз- 
дық қаеында ж атқан  қайшыны алып, сабақларды кесип таслай- 
ды. Оннан кейин қыз қолына қуманын алып үйине жуўырадь-



Үйине келип липасларын шешинип, басына елгезер кийип ҳәў- 
ипш жети рет айланады. Бул айланыў даўамында ҳәр сапар 

«Менин бахытым ашылды» деп гүбирленип жүреди.
Сондай-ақ сәршембиден алдын буннан басқа да кишигирим 

ырымлар^ рсленеди Мысалы: сол сәршембинин алдықғы күни 
күйеўге шығыўға асығып жүрген қызлар минардық басына шы- 
ғып өзлеринин ж амылып жүрген орамалын (чадрасын) төменге 
таслайды. Егер чадра төмендеги кетип баратырған еркеклердиц 
•биреўинин басына түссе, онда келеси жылы оиын ийеси болған 
қыз күйеўли болады мыш. Егер чадра түскен еркектин, басында 
сәллеси болса, онда қыздьщ күйеўиниқ молла болыўы сөзсиз, 
деп исенеди. Егер чадра ҳеш кимниқ басына түспей қалса, онда 
ол чадранын ийеси өзинин күйеўге шығыўын кеминде тағы бир 
ж ы л  күтиўи керек.

Улыўма И ранда  не ушын гейпара қызлар өзинин жақсы қыз 
болыўына ямаса қурғын семьяда ж асаўына қарам астан  кеп ўа- 
қытқа дейин турмысқа шыға алмайды деген мәселеде олар қыз- 
дьщ «бахты байланып турған» оныц бахтын ж аўып турған қу- 
лыпты ашыў керек, бахтын байлап турған жипти кесиў керек 
деп затларға  қатнаста  қолланылатуғын әпиўайы әмелий әдислер 
сыяқлы түсинеди. Бул қыйыншылықтан шығыў ж оқары да кел- 
гирилгендей «қызыл сәршембиниц» жәрдеминде болады. Оныц 
ушын мынандай ырым-дәстүрлер қолланылады. «Қызыл сәршем- 
биниц» алдында бахыты ҳәзирше «байланып» турған қызлар 
мойнына үлкен қулыпты илдирип, көшениц бәндиргисине шыға- 
ды ҳәм сол жерден өтип баратырған молладан қулыпты ашып, 
қыздын бахтын ашып жибериўди өтинеди. Мешхедте буидай қу- 
лыпты чадранын шетине байлап, гилтти мазалы тағам лар  салын- 
ған табаққа  қояды. Ал. екинши бир жерлерде қулып ҳәм гилт- 
тин кереги болмай, оныц орнына орамалды ц ямаса жаўлықтыц 
туйинин шешиў менен алмастырылады. Қ арақалпақстандағы  
бизин еки заманды да көрген апаларымыздыц шашыныц ушына 
ҳеш жерге пайдалаибайтуғын гилтти байлап қойылыўы иранлы- 
лардыц усы қулып-гилт дәстүри менен тиккелей байланыста бо- 
лыўы керек. Оған қосымшп бизиц аналары мы зды ц (өзи де не 
ушын қалай  келип шыққанын билмейтуғын) шашыныц ушында 
өмиринше жүрген гилттин сыры оныц бахтын «ашқанында» бо- 
лыўы итимал. Сонлықтан ол гилт өмирлик ш арапатлы естелик- 
ке айланған да шығар. Мине, бул үрип-әдетлер «Қыз гилти жой- 
тылған сандық» деген араб халқыныц дан алы қ сезин ядқа тү- 
сиреди.

И ранда күйеўди табыў еле барлы қ нәрсениц питкени емес 
екенлигин ҳәмме биледи. Күйеўди өзине шын бернлген етип алыў 
ушын оннан мүмкин болғанынша «сум қы ялларды қашырыў» 
келиншектиц охминетли тәшўиши. Буныц ушын олар түрли дәс- 
түрий ырымлар ислейди. Солардыц бирн Ш ираз қаласында жа- 
саўшылар ушын «қызыл сәршембиниц» алдында уллы шайыр 
Саадийдиц мавзолейине барып, ондағы кишкене бассейинге шо-
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мылыў, солай етип күйеўлериниқ сүйиспеншилигин күшейтиў' 
ҳәм оларды ды ққатлы рақ  етиў деп есаплайды. И ран илимпазы  
Д ж авахер  К алам ны қ көрсетиўи бойынша «қызыл сәршембиниц» 
алдында Тегеран базарында ешектиц мийине талап  белгили дә- 
режеде өсип кетеди. Тегеранда жаеаўш ы  гейпара ҳаяллар. 5ул 
экзотикалық тағамды  бас айландыратуғын дәри ретинде ериниц 
аўқатына араласты рады  ямаса дуўалы сезлерди айтып отқа жа- 
ғады. Әлбетте, бунын, қәммесин күйеў билмейди ҳәм билиўге де  
тийисли емес. Усындай дәстүрден кейин ол хаяллар  күйеўин өзи- 
не тас қылып байлап алдым деп есаплайды. Бизиц халқы м ы зда  
ҳаялын күтә жақсы  көретуғын ҳәм онын, кемшнлнгин айтса тьщ- 
ламайтуғын жигитлерди қызғанған гейпара адам ларды ц «оны 
қой, ол ешектиц мийин жеген» ден сөз қылыўы шамасы Мранда 
елеге дейин жа-сап княтырған усы дәстүр менен байланыслы 
болыўы да итимал.

Соныц менен қатар  И ранлы лардағы  «қызыл сәршемби» ҳәм. 
оныц кәраматлылығы ҳаққында пнкирлер. ырымлар, дәстүрлер- 
өзиниц гейпара тарийхый уқсаслығын бизиц арам ы здағы  «Сәр- 
шембиниц сәтли күни» деген түсиниклерден ҳәм ҳәптениц сол 
күнп қудалар менен той-тамаш алардьщ  берилиўи бул пикирдиц 
бизиц аймағымызға да енисип кеткенлигин көрсетеди.

Улыўма айтқанда дәстүрлер, үрип-әдетлер барлық халы қта  
болып, олардыц социаллық қатнасықларыныц түрлерин, инаным- 
ларын, әдеп-икрамлылық туйғысын, әдеплиликтиц тийкарын көр- 
сететуғын әҳмийетли қубылысларынан болып есапланады.



3.  С Ә Л Е М  с е з д и қ  б а с ы — к е у и л  А Р Н А С Ы

Адам баласынын. тарийхтағы үлкен жетискенликлеринин, би- 
ри сәлемлееиў. Ол ш арап атлы  әм кәраматлы пазыйлетлерден 
болып адам зат  әдебиниқ қәлиплесиўинде, бир-биреўге мийирбан- 
лы қ көрсегиўде, дослықты беккемлеўде ж үдә  үлкен әҳмийетке 
ийе. Ҳәмме ўақытта адам зат  тынышлықта, саў-саламатлықта, 
бир-биреўге ҳүрмет, изетте өмир сүриўди, ж асаўды  күсеген әр- 
ман еткен. Оньщ тийкарын салған сәлемлесиў әдеби болып есап- 
ланады. Сонлықтаи болса керек сәлемлесиўди қудайлық, иләҳи- 
лик деп түсинген. Бизиц халқымызда «тәнир сәлемин берди», 
«сәлемин әлик алды» киби қатнасық түри қәлиплескен. Тәқир—• 
бул қудайдыц бир исми. Онын арғы төркини ертедеги Заростризм  
дининин қудайы—Тәқирдиқ аты менен байланыслы. «Тәцир жа- 
рылқасын» деген түсииктин өзи сол дәўирден бизиц күнлеримизге 
жетип келген, күнделикли салт-дәстүримизге енискен.

Сәлемлесиўднн әҳмийети адам ларды ц ец дәслеп кейпин бақ- 
лаў, саған дегеи кеўлинин жартыўын билиў ҳәм тилек арқалы  
өзиниқ ҳәўесин түсиндириў. Бир бириниц саўлығын сорасыў, өз- 
лериниц аман-есен ушырасып турғаиына қуўаныш билдириў, 
нийетлериниц ҳақ, ҳадал  екенлигин сездириў. Бизде сәлемлесиў 
«А ссалаўм а— алейкум» деген араб сәзлери менен басланып, ол, 
«сизге тынышлық тилеймен» деген мәнисти ацлатады. «Уа алей- 
кум ассалам» деп жуўап қайтарылып, бул «мен ҳәм сизге ты- 
нышлық тилеймен» дегенди билдиреди. Соннан кейин «үй ишин.
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мал ж аны ц аман ба? Д ен саўлығыц жақсы ма?» деп ҳал-аўҳал 
сорасылады.

Әлбетте, аманлық-есенлик сорасыўдан бурын пайда болған 
әдетлердиц бири қол менен ишара етип билдириў. Әййемги неон- 
д артал  адамы ац-аўлап жүрген гезде алдынан өзине уқсаған еки 
аяқлыны уш ы ратқанда оған өзинин топылыс ж асаў  нийетиниц 
ж оқ екенлигин көрсетиў ушын оц қолын жоқары кәтерер едн. 
Бул онын «көрип турсац ғой, мен қарыўсызбан» дегеки еди. Бул 
ш нарат әййемги мысырда белгнли болған. Онда адам лар  бир- 
бири менен ушырасқанда ыйықларыныц тусына дейин кетерип 
алақанлары н ашып көрсетер екен. «Мен қарыўсызбан, қолым- 
да ҳеш нәрсе жоқ, саған ҳадал  нийет пенен келдим» Буны би- 
зиц ҳәзирги қол алысыўымыздыц дәслепки керинислери десе бо- 
лады. Бул әдет кейин римлилерде де пайда болып, кеште ушы- 
расқан адам ец дәслеп қары ў-ж арақты ц жоқлығына исениў 
ушын оц қолы менен алысыўы керек болған. Ал хошласыў ге- 
зиндеги қол алысыў кейинирек усы ушырасыў гезинде бир-би- 
римизди ренжиткен жоқпыз, алдағы ўақытта да усындай кен, 
пейилде, ҳақ  кеўилликте бир-биримиз бенен дослықта қол бе- 
рейик дегенди ацлатадь;.

Д үнья  жүзинде халықлар арасында бир неше түрли сәлем- 
лесиў ушырасады.

Мысалы, япониялылар танысын көрип қалса  турған жерин- 
де қатып қалады, кейин белине қолын апарып алақаны  менен 
дизесине қарай қолын жылыслатып енкейген түринде турған 
соц әстелик пенен көзин тигип қарайды. Ондай тәжим етиўдиц 
японларда үш түри: төменирек, орташа ҳәм жецилирек ийи- 
лиў ушырасады. Бизде де әсиресе қаз ақ  халқыныц келиншек- 
лери ийилип тәжим береди оған «көп ж аса балам» деген жуўап 
алады. Бизиц халықта да бундай сәлемлесиўлердиц болғаньтн: 
Гүлпаршынныц «ийилип бүгилип, қол қаўсырып, дизесин басьит 
сәлемин берип, қайнаға ретинде көргенинен»... (Алпамыс) тү -  
синиўге болады. Ал ерлер арасында бурын қол қаўсырып сәлем: 
бериў яғный. «көрип турсызғой еки қолымда ҳеш нәрсееиз, бир- 
бири менен бәнт» дегенди ацлатқан сәлем болған, «қырық адым 
кейиниректен аттан түсип қол қаўсырып сәлем берди» (Алпа- 
мыс). Аўғанлар манлайына қолын тийгизип ийбе етип ийклип 
сәлем береди. Бул «басымыз аман болсыи» дегенди ацлатады.  
Тийбетте ж асаўш ы лар  бнр-бири менен сәлемлесиўди оц қолы 
менен бас кийимин шешип, сол қолын қулағыныц артына услап, 
тиллерин шығарыў арқалы  иске асырар екен.

. Ерте дәўирде Қытайда бирер доетын көрсе әзиниц қолын өзи 
қысып сәлем берер екен. Сондай-ақ Латын Америкадағылар 
бир-бири менен қуш ақласады. Французлар бири-бириниц шеке- 
син сүйеди, ж ас  америкалы лар танысын көрсе оныц ийнин қа- 
ғып сәлемлессе; мапландиялы лар мурынларын сүйкейди; само- 
лиалық адам лар  бирин-бирн ийискейди.

Сәлемлесиўден кейин ҳал-аўҳал сорасыўда да айырмашылық-
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д а р  ушырасады. М ысалы, орыслар «ден саўлығық қалай?». Ер- 
тедеги египетлилер ден-саўлығын сорап отырмастан «қалай  сиз 
терлейсиз бе?» деп ал, греклер бурын «қуўаньщыз» деп сәлем' 
тПессе. қытайда «бүгин аўқатландыиыз ба? Қарныц тоқ па?» деп 
сорар екеи. Орта Азия хальщларында шеи ж а қ  төсин қолы ме- 
,нен басып, геўдесин ийип сәлемлесиў қәлиплескен. Ҳиндлер еки 
алақан ды  бириктирип мацлайын тийгизип, бас ийеди. Ал мон- 
голлар «қалай көшип атырсыз?». «қалай қыслап атырсыз», «ма* 
лын, қалай?» деп сорасады. Бул сорасыў ҳәмме ушын мейли қаш- 
тан н .ан -ақ  көшпейтуғын, м алыда ж оқ  У лан— батыр универси- 
тетинин. профессорларына да тән иәзийлет болып қәлиплескён.

Бизде сәлемлесиў «үй-ишин, бала-шаған, аман ба?», «ден- 
саўлығьщ  жақсы  ма?», «малын-ж анық саўма» деп сорастырЫ- 
■л.ады, Буныц ҳәммеси халықлардьщ  ж асаў  ж ағдайлары на, тур- 
мысыньщ салтына байланыслы сәлемлесиўдид түрлериниқ келип 
ш ыққанлығын көрсетедй.

Елимиздеги әдеп-икрамлылықтын ыдыраў иллети сәлемле- 
сиўге де тәсир етти. Биз яки адамларды  кәзге илмедик, яки 
«здрести» деп өте бердик. Бурыннан киятырған ийбе етип сәлем 
бериў, алдынан кесе өтпеў, қос қоллап қол алысыў, азанда тур- 
таннан кейин ата-ан аға  сәлем бериў деген түсиниклер үстйнен 
күлип «өтмиш, ескилик» деп қарадық.

Ҳәзирги мектеплердин көпшилигине барсацыз, оқыўшылар 
сәлем бериўди пүткиллей умытып кеткен сыяқлы жатырқаўшы- 
лықты көресиз. Бул адамлардьщ  орынсыз қаттьтлығына, сурбет- 
лигине, бир-биреўине рейимсизлигине алып келеди.

Мине бундай инсанға ж ат  сезимлерден аўлақ  жүриў, 1400 
.жылдан берли адамгершнлик, пәзийлет белгиси есапланған сә- 
-лемлесиў дәстүрин шайыр Ш. Аяпов темендегише тәриплейди:

«Әссалаўма әлейкум, деп дийдар несип еткенде,
Қол алысып, кеўил тасып елжиремес баўыр жоқ,
Бул дүньяньщ гөззаллығы—дослық, иззет^ҳүрметте.
Ҳәм бул журек буйрығына бас ийместей тэцри жоқ».

«Сәлем» сөзиниц мәниси «жәннет» түсинигин де анлатады: 
Дор ас-салам (тынышлық бостаны, яғный жәннет), Мадинат 
ас-салам (тынышлық қаласы, яғный Б ағд ад ) .  Бул исимлер тил- 
де  «Доруссалам», «М адинатуссалам» түринде қолланылады. 
«Сәлем» сәзи гимн мәнисине де ийе: «Ас-салам-ал— мисриийу» 
— Миср миллий гимни. П айғам барларды  еслегенде ар абларәл»  
бетте «алайҳиссалам» (оған тынышлық болсын) сөзин қосып ай- 
тысады. А раблар бир-бирине хат ж азған д а  хат соцында «вас- 
салам» сөзин қосып қояды. Бул «сез тамамланады», «гәп тамам» 
мәнисине ийе.

Ислам дининде сәлемлесиў ҳәм рухсат сораў үлкен әдепли- 
•лик деп үйретиледи. Қуранда: өз үйицизден басқа үйге рухсат 
с о рам ай  ҳәм сәлем бермей кирмециз. Рухсат сорап. сәлем бе- 
рип кириушилик өзицизге жақсы. Егер усы үйлерден ҳеш ким



табылмаса рухсат болмағанш а кирмециз. Егер сизге кейнице 
қайтыц десе қайтыц. Сондай болғаны сиз ушын лоқсы . А лла 
ҳәмме қылып атырғап ислерицизди билип турыпты. («Нур» 
суреси, 27 аят) .

Ислам  рухсат сораў ҳәм сәлем бериўди ш ариятқа  (нызамға) 
киргизген ҳәм екинши тәрептен сәлемди алик алыўды адам л ар  
ортасында жуўапты абзаллы рақ  етип бериўди буйырады. «Егер 
сизге сәлем берилсе, сиз оннан ж ақсы рақ , ямаса тап өзиндей 
<етип жуўап бериц» («Ниса» сүреси, 86 аят) .

М уҳаммед пайғамбардан «И сламдағы  ец жақсы  қәсийетлер 
қайсылар?» деп сорағанда ол'- «Аш ларға аўқат  бермеклик, та -  
выған ҳәм таны м аған ларға  сәлем бермеклик» деп жуўап бер- 
ген (Ҳадис, Ташкент, 199!- 18-бет).

Халқымыздыц дәстүри бойынша инсанға сәлем бериў, адам -  
ныц парызы деп билип, ким болыўына қарам астан  биринши сә- 
пем бериўге үйреткен. Ҳәр ким жасы үлкенлерге, көпшиликке, 
оты рғанларға  сәлем бериўлери ҳәм буны үйде. бала  бақш ала-  
рында, мектепте, жоқары ҳәм орта арнаўлы оқыў орынларында 
үйренилиўи керек.

Сәлемлесиўдиц тийкарғы белгиси жыллы  жүзлилик, киши- 
пейиллик оған жасы үлкенлер «көп ж аса  балам», «өмир жасын 
узақ  болсын» деп тилек билдиреди. Сәлемлескенде қолдыц ушын 
бериў, ямаса ж ақтырмаў, бул таккабырлықтыц белгиси болып, 
ендай адамды халық жақсы  көрмейди ҳәм халықтан жоқарьь 
баҳа алалмайды. Күлимлеген сәлем адамныц кеп ўақытқа де- 
йин есинде қалып. ол адамныц тек жақсы ж ақл ар ы  ғана естр 
қала  береди.

Көз алдымнан кетпейди,
Күлимлеп қол бергенни.

Сәлемлесиўде күле шырайлық, бул үлкен әдеплиликтиц белги 
си. Сәлемлесиўде беттиц, түрдиц өзгериўи, қара түнек болып 
отырыў ҳеш кимге жақпайды. Адам ез түр-түсиниқ езгериўив: 
басқарып, оны шынықтырыўы керек. Себеби, күле ш ы райлы қ, 
жыллы  ж үзлилик саған емес, ал басқаларға  хызмет етеди. Ай- 
гайық, кез көреди, аўыз жутады, аяқ жүреди-ҳәммеси саған хыз- 
мет етеди. Ал күле шырайлық, мыйық тартыў сениқ өзице ке- 
рек емес, егер айна болмаса оны кеште көрмеген болар едицйз.. 
Күле шырай, күлим қағыў басқаларға  тийисли. Басқаларды н 
сениц менен л^ақсы, жецил, ҳақ  кеўилли, шадлы болыўы ушык 
керек. Сонлықтан Японияда ерте балалығынан баслап қы злар-  
цы ҳәттеки уйқлағанда-да  күле шырай берип уйықлаўға үйретеди»

Кепшиликке сәлем берип атырған киси кепшилик арасы нда 
езине ж ақпаған  ямаса аразласып қалған киси болсада ҳеш ким- 
ге сездирместен ашық түрде сәлем бериўи керек. Ал, екиншғ 
адам да  оныц қолын қақпастан  сәлемин алыўы керек. Қол бе- 
рип көрискенде қолын қатты қысып аўыртыў әдепке жатпайды.



Каслар үлкенлерге бир қолын созыўда әдеплилик емес, шап- 
патты қағып жибериўде жақсы  әдет болып есапланбайды.

Еркеклер, ҳаял лар  яки қызлар менен көрнскенде саў бар- 
сызба, деп ийбели, ж ақсы  көз бенен караў  керек. Егер ҳаял- 
қызлар өзи қолын созса қолынан алып оған күле шырай көрсе- 
гиў лазым. Ҳ аяллар , ҳаяллар  менен сәлемлескенде қушақласып 
көриседи. Б улда  орынлы. Гейде узақ  ўақыт көриспеген ж ақы н 
аға-и-ни, дос, туўысқанлар менен көрискенде сә'лем менен бирге 
қушақ ашып қуш ақласып көриседи. Еркеклер бетлерин бетле- 
рине басып кериседи. Ал, ата-ана перзентлерин аға-ини, апа- 
сицли, ерли-зайыплылар бетлеринен яки мацлайынан сүйип 
көрисиўи мүмкин.

Ал, гейпара еркеклердиц сүйе бериўи, ямаса басқа бир ҳаял- 
ларды көпшиликте сүйиўге ҳәрекет етиўи әдепсизликтиц белгиси.

Сәлемлесиўде әдеплилик, киши пейиллилик ҳәм орнын би- 
лиўшилик адам ға алғыс келтиреди.

Көпшилик алдынан өткенде, жы йы нларға  барғанда, оларды 
қүрмет етип сәлем бериледи. Үйге кирип келген адам жасы үл- 
женлерге. мүгедеклерге биринши сәлем бериўи керек. Телефонда 
сөйлескенде биринши мәртебе сәлем берип, атын айтып, өзин 
ганыстырып. соннан кейин жумысын айтыў керек.

Отырыспада, қызғын әцгиме ямаса саўал-ж уўап болып атыр- 
ған мәжилисте көпшиликтиц дыққатын белип сәлем берилмей- 
ди, ямаса қол алыспайды. Әпиўайы түрде қолын көксине қойып 
.ҳүрмет пенен сәлем берип қойыў керек. Әсиресе, дастурхан әти- 
рапында отырған адам ларды ц ҳәммесиниц қолынан алып шы- 
гы ўда орынсыз. Әсиресе, қол алысып болып қол жуўыўға кирисиў 
жүдә әдепсиглик болып есапланады. Егер келген адам журтта 
узақ  ўақы т болмаған, яки кеселден соц жақсы  болған, узақ са- 
пардан яки армиядан келген болса басқа гәп, онда да қолды 
жуўып кириў керек болады.

Семьядағы перзентлер азанда уйқыдан турып өз қолын, бе- 
тин жуўып келип, ата-анасына, семья ағзаларына, меҳманлар- 
.ға сәлем бериўи керек. Адамныц ҳәр күнги иси азандағы  сәлем- 
аликтен, жақсы сөзден, хошеметтен басланса ол тынышлықтыц, 
саламатлықтыц, табыстыц гиреўи болады.

Мектептеги сәлемлесиў мәселелерине езгеше итибар бериў 
керек. Мектепте балалар  келген таныс-бийтаныс адамлар  менен 
қатарласып қол алысып шығыўы зәрүр емес. Көрғен жерде «Сә- 
.лем муғаллим» ямаса «Ассалаўма аликум» ата, аға, апа ҳәм т. б. 
десе жеткиликли. Коридорда ямаса майданда жыйналып турған 
балаларға  «сәлем балалар»  деп сәлемлесиўге, олардан «сәлем» 
деген жуўап алыўға да болады.

Ал, классқа киргенде кирип келген муғаллим ямаса киси 
«Ассалаўма а’лейкум» деп сәлем берип «ўәлийкум ассалам» де- 
ген жуўапты алыўы ж үдә әдеплилик. Гейде үлкен-киши жый- 
налысларда минберге ш ы ққанда «Ассалаўма алейкум» деп сә- 
лем бериў орынлы больтп есапланады.
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Әдеплнлик белгиси—ийилип сәлем бергени,
Ж ақы нлы қты н белгиси келип кетип турғаны.

Д ослар жақеыларды абайлап сақлан,
Сәлем дегеп сездин салмағын ақлац.

М ақсуд Ш айхзада.

«Сәлем ҳәм парь!з, 
Алик ҳәм парыз».

Өзбек халы қ нақалы .



4. Ж А Қ С Ы  С Ө З —Ж А Н  А ЗЫ ҒЫ

Сөздиц қүдиретине ертедеи исеиия, «сөз жүйесин тапса, мал 
ийесин табады», ден есаплап, халқымыз сөзге үлкен әҳмийет 
берген. А дамлар арасындағы қарым-қатнасларда оньщ үлкев 
ролин түсинип. сөздиц парқыиа қараўға  («сөз мәиисин билмес 
жаман») ҳәм қай жерде қалай сөйлеўге айырықша кеўил бөл- 
ген. Сөздиц оғада қүдиретли күш екенлигин халықтық «таяқ  
еттен, сөз сүйектен өтеди», «сөз жаралайды», сөз емлейди», «жақ- 
сы сөз жан азығы», «оқ жарасы питер, сөз ж арасы  питпес», «таў 
менен тасты жел бузар, адамзатты сөз бузар», деген сыяқлы; 
чақыллар сөздиц дүзиўши ҳәм бузыўшы күшлерин көрсетип, 
оездиц әҳмпйетин көтермелеген.

Шыныида да адамньщ адам болыўында, адам болып қәлии- 
лесиўииде сөздиц роли жоқары. «Мал мөнирескенше, адам тил- 
лескенше» дегендей адамлар  сөзлер арқалы  танысады, жақын- 
ласады бир-бирин анғарады, өзин тәрбиялайды ҳәм өзиниц ки^ 
екенлигинде көрсетеди.

Белгили Ж үсип Хас-Ҳажиб— Баласағуний «Қутадғу билик» 
(1168) китабында:

Адамнық көзинин нуры 
Ж узинид сулыўлығыныц тийкарн,
Гөи ақылдьщ гүли болса,
Сөзде болар гәптин күши.



Ш ынында-да сөз ҳәм онын адамға тәсири оғада үлкен. Оны 
калқымыз «жыллы-жыллы свйлесен ж ылан ининен шығады» деп 
ж ы ллы  сөздиқ ж анға  жағатуғынлығын ҳәм ец таппасан, жыллы 
сөз бенен қайтарыўдьщ әҳмийетин мынадай нақыл менен бил- 
дирген: «Бийдай наиын болмаса, бийдай сөзиц жоқпа еди?»

Адамнын. жәмийетте әз орнын табыўда, халайы қ арасында 
^үрметке ерисиўинде. жақсы турмыс кешириўинде сөзиниқ бай- 
пығы, шырайлығы, исенимшилилиги үлкен әҳмийетке ийе. Сөзи 
аүзиў, логикасы күшли болғаи адамнық сөзлерин халайық сйл- 
гидей тынып, маўжырап тықлайды ҳәм оны «туўры сезли адам» 
деп есаилайды.

Қыйсынлы сөзди орнында таўып айтыў бул үлкен бахыт. 
«Таўып сөйлегил сөзиқди, тилдеи дур ш аш қан яқлыды» (Мақ- 
тумқулы) ҚайҚобус: «Ҳәмме уқыплылықтық еқ жақсысы сөйлеў 
уқшплылығы» деген. Сонлықтан сөзди ж үдә  гүлин-гүлине кел- 
гирип искусство дәрежесинде үйреннп, ийелеп алған адамнық 
баҳасы жоқары болып онық мийпрбан кисилери де көп болады. 
Турмыста сәўбетлесип ' кисидердиқ мийрин қандырыў бул жоқа- 
’;»ы адамыйлық қәсийет—ол адам ны қ бахты ашылады. иси раўаж  
табады ҳәм жоқарғы  мәртебеге ериседи.

Орынлы сәз көбинесе дослықтық тийкары болады, жәмийет- 
шиликти шөлкемлестиреди. Ж ақсы  мүләйим сөз адамнық абы- 
ройын арттырады, досларын кәбейтеди, ҳәммениқ ҳүрметине 
миясар қылады. Сонық ушын буған барлық тәрбиялаўш ылар, 
басшылар үлкен итибар берген. «Мениқ бенделериме айт, жақ- 
сы сөзлерди сөйлесиқ. Әлбетте шайтан олардық арасына душ- 
панлық салып турады: (Қуран «Исро» сүреси, 53 аят) Бундай 
қатнаслар өмирде тынышлық ҳәм бахыт, дәўлет ҳәм саламат- 
дықты арзыў еткен ҳәр бир жәмийет ушын керек.

Шешенлик-шийрин сезлилик өзинен-өзи болмайды, Оған 
срисйўдиқ тийкары мийиет. Буған көп тықлап, көп оқып, халық- 
тыц аўызеки одебиятын, нақыл-мақалларын билип, мийрасын 
қудирлеў арқалы ериспледи:

«Ақыллы адам гәпти нақылсыз айтпайды,
Бир айтпаса нақылды ақылсыз айтпайды».

Адам жаслайынан қосықларды ядлап, мүмкин болса ҳәр 
қыйлы жүйели сөзлерди есте тутып, өзи де сөз-қосық жазыўға 
гфлпынып, тартынш ақ болмай дөгерегине, үйдегилерге, мектеп- 
те, класста билгенлерицди басқаларға  сөйлеп бериў керек. Қиш- 
кенелерге ертек айтыи бериў, жацы лтпаш лар, сөз ойынларын 
ойнаў, ж ум бақларды  шешиў ж үдә әҳмийетли,

Сөйлесиўдеги ец жақсы қәсийет ой-пикирди қысқаша сөзлер 
менен дәлме-дәл берйў. Орысларда «Қысқалық таланттық сиц- 
лиси» деген нақыл бар. Алтын, гаўҳар, бриллиантлардыц қьгм- 
б ат  болыўыныц себеби оныц аз болыўында. Не нәрсе көп болса, 
«онық қәдири болмайды деген даналар. Сонық ушын халық «Қөп
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сөз ешекке- н^үк, деп бийкарға айтпағаи, демек гәптиц муғдары 
артса оныц Мәниси болмайды. «Көп сөйлеген езбе болады, көп 
қыдырған ге зб е болады». Оны былшыл гәп дейди. «Кеп сәйлеп 
ҳәм езбе боч-1ма1 өнерице жаксы балам» (Б ердақ) .  Көп сөз тек 
адамныц м инезин керсетип қоймастан оныц өзине үлкен зыян 
келтиреди. «Ҳәр ким өз тилинен қалар  бәлеге», «Көп сөздиц азы 
жақсы, аз саЗДИқ Сазы жақсы» «Сүйдиретуғын да тил, күйди- 
ретуғын да т ^ л>>.

«Тыяалсац тилиқди амандур басыц,
Қысқа қылсац сезди узақдур жасыд».

(Ж усип  Баласағуний)

«Адам тилин^н, мал шақынан». Д емек сөйлеў мәдениятын үй- 
рениў оны ы)^шам ҳӘм түсииикли, сулыў болыўына ерисиў жүдә- 
әҳмийетли. С ^ 3 тыцланбаса оны созбаў да әдеплилик. Егер адам 
сөйлеп турғағ}да оған қаратылған сөз айтылса онда сөзди даўам  
етиўдиц ориь 1 на> ү Нд емей оны тыцлаў керек. Ондай болмаса си- 
зиц сезициз баҳасызланады, мағлыўмат надурыс қабыллаиады. 
«Ж уўапсыз ^ ал са  сөз жетим».

Тил кеспеген ж ерде тыйған мақулды,
М а қ Ту щ у ЛЫ яд ет 5уЛ 5 Ир нақ ЫЛд Ы1
С өи^емей отырмақ билсен ацылды,
Сөйл]есен сөзине диянат жақсы.

Дым билм еСен индемей отыр, қатарда боласац дегеи нәсий- 
хатта д у р ы с^ ыкка келеди. «Орыксыз жерге тарыспа, ретинде 
сөйле балам>^ (Бердақ)-. «Үндемеген үйдей бәледен қутылады». 
«Сез сезден шығады, сөйлемесен неден шығады». Орысларда- 
нақыл бар: «Сөз—гүмис, индемеў—-алтын».

Сөйлескенде де ҳӘр бир адам менен ҳәр қыйлы темада ол 
адамиыи м әц лерИ менен байлаиыслы сөйлеў керек. Бизиц эра- 
мыздан IV ^сир бурын ж асаған  Қытай данасы Чж уаи Цызы 
мынандай д е ген; «Қудықтағы бақа менен тениз ҳаққында сөй- 
леспе, оныц шеги қудықдур, ширкей менен қыс ҳаққында сөй- 
леспе, ол тец жылдыи өзине тийисли мәўсимин ғана биледи„ 
шекленген а д ам менен ж оллар ҳаққында сейлеспесе, ол тек өзи- 
не үйреткенлер И менен байланыслы».
Сонлықтаи:

« С ө й |Л е с к е н д е  сөз мәнисин билмеген,
М Ь!лсыздан зибаны ж оқ мал жақсы».

наданға айтқан сезин,,
ГүЎ^леп ескен желше болмас».

(М ақтумқулы).

Г ы цлаўш ц сөзди қабы ллаўға  тайын болып, оны мақуллап- 
басқа иәрсел ер менен бәнт болмай, дыққатты тиккелей сөйлеў- 
ши«е аўдары^ўЬ1 керек. Соныц ушын сөзди тыцлай билиў де
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эдеплилик. «Ж утпастан бурын шайна, сөйлеместен бурын тықла».

«Сөз тапсан сөйлегил, таппасақ-тықла,
Қолдан келмес исти етиўши болма.

(Мщтумщулы).

«Тил бирсў, қулақ екеў, бир сөйле—еки тыцла». Бир күни 
С ократқа  шешенликти үйрениўге Афинадан жол азабын шегип 
бир жиги! келипти.

Ж игит пенен гүрриқлескеннен кейин алым оған: оқыў ҳақы- 
сын еки есе көп төлеў кереклигин айтыпты. Ж а с  шәкирт: не 
ушын, деп сорағанда: «Себеби мениқ саған еки илимди бирдей 
үйретиўиме туўра келип тур— тек сөйлеў илимин ғана емес, са- 
быр сақлап ты қлай билиў илимин де», депти философ.

Демек сөйлеўди басқа ислерден гөре, артығы рақ деп есаплап 
басқа ислерди тоқтатып, турыў, өзиниқ сәзинен гөре әқгимеле- 
сиўшиге артықмаш лы қ берип, онық сөзин бузбай индемеўге ты- 
рысыў әдеплиликтиқ бир шәрти болып есапланады. Адам жақ- 
. ы әқгимешил болғысы келсе, еқ  дәслеп ж ақсы  тықлаўшы бо- 
■ ыўы пюр 1  Бергси сораўларықы зға  сөйлеўши жаны менен жуўап 

'Чфсии Оиыц өзи ҳаққында, онық жетискенликлери ҳаққында 
ич.псрцц мақуллаў керек. Ол адамиыц қызығыўшылығыныц дө- 

| |‘р с |т тд е  I ;ш қозғап жәмийеттеги салмағын оныц өзине билди- 
' 1 1 1 1  қоиыи, оны шын жүректен айтыў ж үдә әҳмийетли. Демек 

гыцлан билиў үлкен әдеплилик, ты цлағанда ж ақпайтуғын сөз- 
пср ушырасса оны киши пейиллилик пенен, сөз ийесин иренжит- 
псй дүзетиўге тырысыў керек.

Сөзге итибар бермей, өзи сөйлеп, мылжыц сәздиц ишиндеги 
сц жаманы мақтанш ақлық. Ол әдетте өзиниц сәзине өзи раҳат- 
ленип, дөгеректи менсинбей, басқалар  оны қалай  қабыл етеди 
л(.41 ойламай, өтирик-шынды араластырып өзим-өзим деп адам- 
пардыц бсрекетин алады. Тек өзи ҳаққында сөйлеген адам, тек 
> ш ҳаққыпда ғана ойлайды. Ал, тек өзи ҳаққында ойлаған адам 

гүдср үзиўге турарлы қ надан адам. Бул оныц алған билиминиц 
л'.()қар|,1 лыгы, оҳмийстлилиги меиен байлаиыслы емес.

Тэғдир көп кешнгип ж аратқан сени,
Сөйлегенде тилиц төсине түсер,
Адамзаттыц ҳаслы маймыл екени,
Сени көрген сайын есиме тусер.

И. Ю супов.

Белгили сәз енериниц уллы алымы Абай былай деген; «Ҳәмме 
тсмге белгили данышпанлар қашшан ақ: ҳәр бир ж а л қ аў  киси 

қорқақ, м ақтанш ақ келеди; ҳәр бир м ақтанш ақ қорқақ ақылсыз, 
ммдан келеди, ҳәр бир ақылсыз надан, арсыз келеди; ҳәр бир 
миллсыз жалқаўдан-тйленшек, тойымсыз, тынымсыз, өнерсиз, 
\сш кимге дослығы ж оқ ж анлар шығады», деп дәлиллеген...

Сөзде сөйлегеиде сөйлеўши өзиниц сөзин тыцлаўшыға зыяи 
келтирмейтуғындай етип дүзиўи керек. «Бир жақсы  сөз, мыц
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сөз ешекке жүк, деп бийкарға айтпаған, демек гәптиц муғдары 
артса оньщ мәниси болмайды. «Көп сөйлеген езбе болады, көп 
қыдырған гезбе болады». Оны былшыл гәп дейди. «Көп сөйлеп. 
ҳәм езбе болма, енерице жақсы балам» (Б ердақ) .  Көп сөз тек 
адамньщ минезин көрсетнп қоймастан опьщ езине үлкен зыян 
келтиреди. «Ҳәр ким өз тилинен қалар бәлеге», «Көп сөздиқ азы 
жақсы, аз сөздиц сазы жақсы» «Сүйдиретуғын да тил, күйди- 
ретуғып да тил».

«Тыяалсац тилицди амандур басыц,
Қысқа қылсац сөэди узақдур жасық».

( Ж үсип Баласағуний)

«Адам тилинен, мал шақынан». Д емек сөйлеў мәдениятын үй- 
рениў оны ықшам ҳәм түсиникли, сулыў болыўына ерисиў жүдә- 
әҳмийетли. Сөз тьщланбаса оны созбаў да әдеплилик. Егер адам 
сейлеп турғанда оған қаратылған сөз айтылса онда сөздн даўам. 
етиўдпц орнына, үндемей оны тыцлаў керек. Ондай болмаса си- 
зин, сөзинпз баҳасызланады, мағлыўмат надурыс қабылланады. 
«Ж уўапсыз қалса сөз жетим».

Тил кеспеген жерде тыйған мақулды,
М ақтумқулы яд ет бул бир иақылды,
Сейлемей отырмақ билсен, ақылды,
Сөйлесен сазине днянат жақсы.

Дым билмесен нндемей отыр, қатарда боласаи, деген иәсий- 
.\атта дурыслыққа келеди. «Орынсыз жерге тарыспа, ретинде 
сөйле балам» (БерДақ)-. «Үндемеген үйдей бәледен қутылады». 
«Сез сезден шығады, сөйлемесец иеден шығады». Орысларда 
нақыл бар: «Сөз—гүмис, индемеў—-алтын».

Сөйлескенде де ҳәр бир адам менен ҳәр қыйлы темада ол. 
адамныц мәплери менен байланыслы сейлеў керек. Бизиц эра- 
мыздан IV әсир бурын ж асаған  Қытай данасы Чжуан Цызы 
мынандай деген: «Қудықтағы бақа менен тениз ҳаққында сөй- 
леспе, оньщ шегн қудықдур, ширкей менен қыс ҳаққында сөй 
леспе, ол тек жылдыц өзине тийисли мәўсимин ғана биледи., 
шекленген адам менен ж оллар ҳаққында сөйлеспесе, ол тек өзи- 
не уйреткенлери менен байланыслы».
Сонлықтан:

«Сөйлескеиде сөз мәниснн бнлмеген,
Ақылсыздан зибаны ж оқ мал жақсы».

«Бир наданға айтқан сөзин,
Гүўлеп ескеи желше болмас».

(М ақтумқулы).

Тьщлаўшы сәзди қабы ллаўға  тайын болып, оны мақуллап, 
басқа нәрселер менен бәнт болмай, дыққатты тиккелей сөйлеў- 
ши>'е аўдарыўы керек. Соныц ушын сөзди тыцлай билиў де



«Сөз тапсан. сөйлегил, таппасан-тықла,
Қолдан келмес исти етиўши болма.

(М ақтумқулы).

«Тил бирсў, қулақ екеў, бир сөйле—еки тыцла». Бир күни 
С ократқа  шешенликти үйрениўге Афинадан жол азабын шегип 
бир ж и п п  келипти.

Ж игит пенен гүррицлескеннен кейин алым оған: оқыў ҳақы- 
сын еки есе көп төлеў кереклигин айтыпты. Ж а с  шәкирт: не 
ушын, деп сорағанда: «Себеби мениц саған еки илимди бирдей 
үйретиўиме туўра келип тур,—тек сөйлеў илимин ғана емес, са- 
быр сақлап тыцлай билиў илимин де», депти философ.

Д ем ек сөйлеўди басқа ислерден гәре, арты ғы рақ деп есаплап 
басқа ислерди тоқтатып, турыў, өзиниц сөзинен гөре әцгимеле- 
,'иўшиге артықмаш лы қ берип, оньщ сезин бузбай индемеўге ты- 
рысыў әдеплиликтиц бир шәрти болып есапланады. Адам жақ- 
; Ь1 әцгимешил болғысы келсе, ец дәслеп ж ақсы  тыцлаўшы бо- 
мыўы шорт. Бергеп сораўларыцызға сөйлеўши жаны менен жуўап 
■ерсин. Опыц нзи ҳаққында, оныц жетискенликлери ҳаққында 
|).1Л( |)НП мақуллаў керек. Ол адамныц қызығыўшылығынын, дө- 

м ‘регнплс 1'оп қозғап жәмийеттеги салмағын оныц езине билди- 
|||п қойып, оны шын жүректен айтыў ж үдә  әҳмийетли. Демек 
гыплап билиў үлкен әдеплилик, ты цлағанда жақпайтуғын сәз- 
лер ушырасса оны киши пейиллилик пенен, сөз ийесин иренжит- 
пей дүзетиўге тырысыў керек.

Сөзге итибар бермей, ези сөйлеп, мылжыц сәздиц ишиндеги 
сц жаманы мақтанш ақлық. Ол әдетте өзиниц сөзине өзи раҳат- 
ленип, дөгеректи менсинбей, басқалар  оны қалай  қабыл етеди 
т ч 1 ойламай, өтирик-шынды араластырып езим-өзим деп адам- 
лардыц берекетин алады. Тек әзи ҳаққында сөйлеген адам, тек 
>:ш ҳаққында ғана ойлайды. Ал, тек өзи ҳаққында ойлаған адам 

|'үл.ер үзиўге турарлық. надан адам. Бул оныц алған билиминиц 
м оқлрылыгы, ;>\мш"|етлнлиги менен байланыслы емес.

Тэғдир көп кешигип ж аратқан  сени,
Сөйлегенде тилин төсине түсер,
Адамзаттық ҳаслы маймыл екени,
Сени көрген сайын есиме тусер.

И. Юсупов.

Белгили сөз өнериниц уллы алымы Абай былай деген; «Ҳәмме 
ллсмге белгили данышпанлар қашшан-ақ: ҳәр бир ж а л қ аў  киси 
«.орқақ, м ақтанш ақ келеди; ҳәр бир м ақтанш ақ қорқақ ақылсыз, 

1 лдан келеди, ҳәр бир ақылсыз надан, арсыз келеди; ҳәр бир 
ақылсыз жалқаўдан-тиленш ек, тойымсыз, тынымсыз, өнерсиз, 
\еш кимге дослығы ж оқ  ж анлар  шығады», деп дәлиллеген...

Сөзде сейлегенде сөйлеўши өзиниц сөзин тьщлаўшыға зыян 
(.елтирмейтуғындай етип дузиўи керек. «Бир жақсы сәз, мын

адеплилик. «Ж утпастан бурын шайна, сөйлеместен бурын тыцла».
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сөгистен артық», «ж ам ан  тынышлық, қайырсыз жәнж елден ж ақ-  
сы», «Ж ақсы  сөзге ж ан  семиреди, ж ам ан  сөзге ж ан  секиреди», 
«жақсы сөйлеген ас жер, ж ам ан  сейлеген тас жер» «адамныц жү- 
зине қарама, сөзине қара», «жақсыныц сөзи мазалы,. жаманнын 
сөзи ызалы».

Абайлап сөйлеў, кишипейиллик билдириў, басқаларға  шын 
қызығыўшылық туўдырыў ж үдә әҳмийетли- О рысларда «Сез шым- 
шық емес, ушса қайтып келмейди.» дегендей ойланып, не а-йтсам 
екен деп иркилип ж уўап  бериў, «неге солай дей қойдым» деп пу- 
ш айман жеўден жақсы. Академик И. П. П авлов адам ларды н 
ден-саўлығын қорғаўда, әсиресе жүрек қан тамырларынын, аўы- 
рыўларынан сақланы ўда дөгерегиндеги сөйлеген адгмлардьщ» 
сөзиниц әҳмийети уллы деген еди. Сөйлегенде дөгеректеги адам- 
лар  менен «сиз» деп сөйлеўге үйренип турпайы сөйлеўге әдетлен- 
беў керек. Адамлар «ҳәй», «сен» деп сөйлеўге болмайды. Ҳәр бир 
адам өзиниц сөзи менен мақтанады, өзиниц атын мәцги қалды- 
рыўға урынады. Абайласацыз адамлар, балалар  өз атйарын тас- 
ларға  таўларға  ж азы ўға  қумар- Адамныц өзи ушын оныц атыныц 
сести ец мазалы, ец әэмийетли сес екенлигин есте сақлаўкерек . 
«Қеширерсиз», «айып ерпециз» деген сөзлерди көбирек пайдаланған 
жен. Күле шырай бериў тек сәлемлескеницде ғана емес, сөйлес- 
кеницде де керек. «Сәлем-сездиц анасы». Күле шырай бериў: 
«сиз маған унайсыз, сиз меш.' шадландырып атырсыз, сизди кэ- 
риўден қуўаныштаман» дегенди ацлатады- Д емек адамды қуўа* 
ныш пенен қарсы алып, күле шырай менен тыцлаў керек. Соныц 
ушын қытайда «Ж үзинде күле шырайы ж оқ адам, дүкан ашыўға 
тийисли емес» деген қағыйда бар.

Семьяда ямаса жәмийетте көринип туратуғын үлкен киши 
жәнжеллерди ды ққат  пенен тексерсециз көбинесе, барлығыныц, 
себеби қопал сөзлер болып, биреўдиц ойланбай сөйлеген сөзи, 
екиншиге тийеди ҳзм нәтийжеде ж әнжел шығады. Қопал қатнас, 
әсиресе ашшы, натуўры сөз, баўыры қатты, пәми пәс адамнан 
шығып кисини ренжитеди- «Булттан шыққан күн ашшы, ж ам ан  
адамнын сези ашшы», «Қорқақтыц кәзи үлкен, ақмақтыц сези 
улкен», «Билгеи таўып айтады, билмеген қаўып айтады», деген- 
дей ж аман адам щағып алады. Кеўли азар тартқан адам саат 
лап, күнлеп өзине келе алмай, қолы иске бармай қалады. Демех 
қопал сөз, шырайсыз қатнас. инсанныц кеүлин аўыртыў м е«п  
бирге, жәмийет исинде бираз зиян келтиреди.

«Аўзына келгенди айтыў наданнын иси,
Алдына келгенин ж еў ҳайўанныи иси,

(Наўайы)

Сонлықтан пейли жаман адам лар  мәниссиз сөзл.ердин басқаға 
әдеплилик, материаллық ж ақтан  зиянын пәмлемейди,түсинбейди.

Уақтында жаўылып қойыдмаған тесиктен ийтте, пышықта,
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м алда кирип шыга береди. Сондай дәрежедеги қадағаланбай  
цалған аўыздан «ақ ийт кйрйп, қара ийт шыға» бериўи мүмкин.

«Сөз бенен ҳайўаннан айырылар инсан,
Бнймәни сөйлеген ҳайўаннан жаман».

(С аадий Ш ераэий)

Ойланып қарағанда  ашшы сәзди де, душшы сөздиқде шы- 
ғатугыи жери аўыз болғанлықтан, оннан биреўдиц кеўлин қал- 
дыратуғын суўық, жаман сөз емес, адамды ҳүрметке апаратуғын 
шийрин сөз шықса жүдә саўаплы болады.

Әдепсиз сөзлерди айтыўдан сақланыў, уят сөзлерди ҳаяллар  
ҳәм б алалар  арасында айтпаў, өзицнен үлкен адам л ар ға  сиз деп 
сөйлеў әдеплиликтиқ тийкарғы шәрти-

Х алқымыздыц әдетинде жалғаншыны-өтирикшини ж ек  көриў- 
шилик тастыйықланған ҳәм оны қатарға  қоспаған. Бир рет өти- 
риги шыққан адамныц, ж үз рет рас сөйлегениниц пайдасы жоқ. 
Себеби «Өтирикшиниц рас сөзи де, өтирик сөзиде өтирик», «өти- 
рикшиниц ертец дегени таўсылмайды» деген халқымыз. Өтирик- 
шилик ҳәлсиздиц ҳәм ж алатай ды ц  иси.

«Өтирик сезлер айтпаған,
Өзин өзи уялтпаған,
Дос баласын жылатпағаи,
Әдил ерлер наған керек»

(Бердақ)'

Д емек ҳәр бир сөзге гүман менен қараў, изине бағыў арқалы 
ды нлы ққа  ерисиўге болады. Себеби «гүман ийманнан айырады», 
вғный инанғаныцды бузады себеби ол шынлықтыц әкеси. Гүман 
арқалы шынлық изленеди, илимий ж ац алы қ лар  ашылады. Адам- 
ныц ақылы айтылғанлардыц мәнисине бирден инанып оны шып- 
лық деп қабыл ете бергенде илим раўаж ланбаған  болар еди.

Өтирик-өсек, сырттан сатыў, жалахорлы қ, м ақтанш ақлы қ ҳәм 
сол сыяқлы иллетли сөзлерди бизиц халқымыз ғыйбат сөзлер 
деп атаған ҳәм оны айтқан адамларды  ғыйбаткеш деп жәрияла- 
ған оныц гүнасы ж үдә  аўыр қылып белгилеген.

Соныц ушын бабамыз Бердақ:

* «Қ аш ар болсақ қаш  ғыйбаттан, гүнасы аўыр биледурсац» 

деп көрсеткен-
Сөйлесиў кем дегенде еки тәрептиц қоспалы ҳәрекети. Гейде 

еки адам сөйлескенде ҳәр ким өзин айтады. Ҳәр бир сөйлеўшинин 
мәпин есапқа ала отырып ҳәмме ўақыт бир биреўге дыққатлы 
болып сөйлесиўдин ролин арттырады. Гейде кәпшилик ж ағдайда 
адамлар  бир-бири менен ж ац а  мағлыўматлар, билимлер ҳаққын-
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да, яғный сөйлесиўге ж аданы  айтыў талабы менен келеди. Бун- 
дай пикирлесиў менен алмасыў көбирек ақылый логикалы қ сы- 
патқа ийе болыў сөйлесиўдиқ табыслы болыўына себепши болады.

Гейде биреўлер «ишим-писип кетти», «кел сөйлесейик» деп 
шақырып, ананы-мынаны гәп қылып соннан тәсир алады, кейпи 
көтериледи, биреўлерди ж аманлайды. Лейкин бул сөзлер бийкар 
ўақыт өткизиўге, қы зған ш ақлы қ сезимлердиц шығыўына тәсир 
етип адам ға  зыян береди.

Улыўма сез иске қаратылған , дүзиўшилик сыпатта ҳәм руў- 
хый байытыўға қараты лған  тәрбиялық сыпатқа ийе болыўы ке- 
рек.

Ҳәр бир адам менен сөйлескеиде онын, минез-қулқын басқалар- 
дан айырмашылығын билген дурыс. Мысалы, орынсыз ҳәзилле- 
сиў ям аса  ол қызықпайтуғын әцгимени сөйлеў, ж ек көретуғын 
мақтаў, онын, айыбын айтыў, ҳаялларды.ц жасын сораў әдеплилик- 
ке жатпайды.

Сөйлесип турған еки адам ға үшинши биреў келип қосылса, 
оныц әцгимеге араласыўы ушын оған әцгимениц мазмуны қыс- 
қаш а түсиндириледи. Оны сөзге тартыў зәрүр болмаса әцгимени 
бирдеи тоқтатпай «ж ай ш а өткен-кеткенди айтысып турып еди-к»,, 
«жумыс туўралы айтып турыи едик» деп түсиндирилсе дурыс бо- 
лады. Ол адамныц көзинше сөзлерди астарлап айтып турыў үшин- 
ши адам ға гүман туўдырады- Ж ы й налған  адам лар  арасында оты- 
рып, сыбырлаўға болмайды- Бул басқаларды  тәшўишлендирии қоя-

Сөйлесйў арқалы  адамныц ишки пикирлерин билиўге, руўхый 
дүняьсын сақлаўға , бир-биреўи менен түсинисиўге болады. Сөз 
арқалы  биреўди рыйза етиў менен бирге, қыйын-қыстаў жағдай- 
да қыйналып жүрген адам ға  қайырқомлы сөз оныц жағдайла- 
рына тәсир етип оны ж ақсы  инабатлы тәрепке әзгертипте жибе- 
риўи мүмкйн.

Сонлықтан сәздиц қүдирети күшли.

Бул халықтыц «сөз келгенде айтпай, өлгенде айтасацба» деген қәм 
алаж ағы ц  кетседе, а-йта жағын кетпесин» деген мақальш а туў- 
ра келеди.

ды.

Ж а м ан ға  с ы р ы қ д ы  айтп а, 
Келген жерде сезден қайтпа, 
Достынды ж аман мунайтпа. 
Душпаныиды мата балам»

( Бердак)

Ж ақсы  адамныц белгиеи, 
Әстелик пенен тейлейди, 
Кишиликти ойлайды, 
Ж ам ан  адам, белгиси, 
Уллы сөздп сөйлейди, 
Тэкаббырлық оплайды.

«Бир бәлеге тап болар, 
Ж үйесин таппай сез қуўган», 
Ж игиттиц серли болғапы. 
Ғабырыспай журсе жолыиан.
Көринип бәле келмейди, 
Бәленид бәри тилинен.



Ойланып билип бабалар, 
Сезди дурге теқгерген, 
Гаўып айтқан ҳәр еөзди, 
С/йлама кем деп гаўҳардан.

/Кақсы менен жанассац, 
Дәртиц қалмай төгилер, 
Ж ам ан менен жанассаи, 
Кабыргалы цолларыц сөгилер,

Бир күни питип ж азы лар, 
Д ары 1 ап тыйық ж арасы ,

Тил ж арасы  емирлик, 
Ядықнан шықпас ызасы.
Ец жецил ис дуньяда, 
Биреўге бермек нәсийҳат, 
Биреўди сынап мин тағыў, 
Оннанда жецил ап-ацсат

Мәнисли сөз баҳалы, 
Өзн қысқа өзи ж уп. 
Бурынгыдан қалған сөз, 
«Сези көпте, қайғы көп>

С. Мәжитов),

Рузы мәҳкир сен табарсац тилицнен. 
Рәсуалық исиц сениц кыйбаткеш, 
Бузық пейлиц менен аздыц жолынан, 
Сеннён бийзар болды елиц ғыйбаткеш.

Муздан тақ ж асарсац, оттан уй қурып, 
Ж уртты  сырттан сатып, ҳақ ж елдан урып, 
Бир иплас қурт беденицнен қан сорып, 
Ж аныцды зәҳәрлер сеннц ғыйбаткеш.

Ҳеш кимге бермеснн сенин куякқдн, 
Көрмедим дос-яран, аға-иниқди,
Отлы темир менен дағлап тилиқди, 
Куйе ж ақса арзыр жүзиц, ғыйбаткеш.

Ж ам ан сөз айырар ж ақсы достықнан, 
Гунайым бәледей басар үстицнен, 
Ж әҳаннем ишинде ж ердиқ астынан, 
Аспанды титиретер үциц ғыйбаткеш.

М а қ т у щ у л ы

Керек сез өз жеринде сөйлетилгей; 
Керек ким, сез жерннде сейлетилгей.

Керкем сөз ас ишинде татлы дуз ол. 
Сөз өлшеп сөнлетилсе еезге усар,
Қеп сөз ешекке ж ук деген мысал’

Ж үректен шыққан сөз. 
Ж үрекке жол габады.

Қутып.

Л. Наўайы.

Тирини герге салатуғында сез,
Өлини тирилте алатуғында еез.

Н и за ж й .
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Сезди елшеп,
Кулкини мисқаллаб Сат. 
Сөзи суўықтын, 93И суўыц.

Өзбек халы қ мақалы.

Сөзине царап кисиии ал,
Кисиге қарап сөз алма,
Шын сөз қайсы билеалмай,
Ҳәр нәрседен қуры қалма.

Абай,

Не зәрүр болса сонын бәрии айтыў, артық сөз айтнаў,
Н агы з шешенлик деген сол.

Ларошфука.

Бул дәўкеде в- тилин, әдебиятын билмеген цәдирлемеген, 
адам толық мәнили зыялы емес.

М . Аўпзоя

Айтқан сөзин қаидай болса,
Еситетуғын ж уўабынла со«дай.

Гомер.

Ж ақы сәўбетши болыўдын бир ғана тәсили бар,
Ол 'тынлай билиў.

К. М орлий.

Өз ара сәўбетти ҳәр ким онна?! көп, пайда көрип, билим алату- 
ғындай етип шөлкемлестириў керек.

Гераклид.

Әдептин басы-абанлап сөйлеў.
Ахнет Ю гнакий.

Квп сөзди уғып болмас,
Ж ар  тасты жығып болмас.

М ахмуд Қашкарий.

Көп ойлан, жақсы сөйле—нусқа болсын. 
Сораса —ж уўабында қысқа болсын.

Ж үсип Баласағуний.

34



Саўлыц тилеп, габыс күтсец исиқнен,
Ж арам сы з бир сөз ш ығарна тисицнен.

Ж усиа Баласагуний.

Ялғаи сез ж аныца өлшеўсиз алып келеди.

III. Руставили

Тилин билмегеи—түбин билмейди.

Ғ. М үсирипов .

Дқы л сөз—айтқан оқтай бийжөн кетпес,
Ж ам анға оқ етседе, созлер етпес.

Ғ. М үсриппв.

Ақылсызлықты еки белгисинен билиўге болады; ол өзине пай- 
дасы ж о қ  сөзди айтады, ямаса биреўдиц исине жөнсиз араласады-

Өзинин тилине күши жетпеген адамда, 
Ҳақыйцат шынлық болмайды.

Плотон.

М. Г андий.

Егерде белгили бир ойды ез ана тилимизде дәл бере алмасац  
оны тилимиздиц оралымсызлығынан көрмей, езимиздиц дәрман- 
сызлығымыздан көриўимиз зәрүр.

М. В. Ломоносов.

Сөзди исеним менен сөйле, ты цлаўш ы ларға  тәсир етиў өзинен- 
ези келин шығады.

И. В . Гёте.

Анық түсиниклилик — сөйлеўдиц баслы пәзийлетидур,

Аристотель,

Ақылы келте адамиы ц әдетте тили ж үдә  узын болады. ‘

Аристотель.
Әпиўайы ҳәм айқын етип айтып бермейтуғын ҳеш қандай пи- 

кир жоқ.
. А. И. Герцен.

Көп сейлеўши адам кеп сәтсизликке ушырайды

Л ао  — Ц зи.

Үлкен ақыллылықтьщ  парықлы белгиси -аз сөз бенен көи
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нәрсени айтыўдур, келте пәм, керисинше көп сөйлеў ҳәм ҳеш- 
нәрсе айта алм аслы қ  қәбилетике ийе.

, Ф. Ларошфуно.

Ж а м а н  исти сулыў сөзлер менеи ж абы ў мүмкин болмағанын- 
дай, жақсы  исти ж а м ан л аған  менен бәрибир оны былғаў мүмкин 
емес.

Демокрит.

Инсанды ж а р а м а с  сөзлер айтып көпшилик алдында ызза қыл- 
ганнан гөре тас яки басқа бир нәрсе менен урған ж ақсы рақ .

Ж ы раў сени бәйги атындай баплаған. 
Шешен сени ж аўда шын.ытлап топлаған, 
Алпамыслар уран етип урыста,
Бердақ сени цурал етип санлаған,
Ана -тилим-сеи басқадап айырман,
Сен турғанда мен де әдеўир шайырман,- 
С«>лша қатал сүргинлерде жоғалмай,
Вул кунлерге жеткениие қайылман,

ХАЛЫҚ СӨЗЛЕРИ

Халцым дана десем болар,
Нацыл өткен биле-биле, 
Сөйлей-сөйлей шешен болар,
Көсем болар көре-көре.

И. Юсупов.

Нақыл көптиц мүлки болар, 
Адам сумы түлки болар,
Ийт ж улды зға күлки болар, 
Айға қарап уре-үре.

Қорқақларға қос көринер, 
Ж олдаслық жолда билинер, 
Жүргенге жормал илннер, 
Квп керерсен ж уре-ж үре.

Бәдҳасы лға ҳәмел жетсе, 
Нухарасын талар ийтше, 
Қумырысцаға қанат питсе. 
Ҳәлек питер келе-келе.

Халҳым қалпы айтсын қалай? 
Заманларды көрген талай, 
Бнреў еткен ж ылай-ж ылай. 
Биреў дәўран сүре-сүре.
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Ш айырлық етсе надзилар.
Бәлеге қалар ада^л ар ,
Ақмақ айтар, ақыл тыцлар,
Зейиа менен иле-иле.

Менменликке басты шатпан,
Шымшыц өз тасына батпан,
Ешек озсам дейди аттан.
Ж елм аядай ж еле-ж еле.

Қүшигнннен бүркит болмас,
Тециз суўын сырқып болмас.
Ж артыўлы  жүн қырцып болмас,
Ала қойды бөле-бөле,

Адамныц бир парасы бар,
Оқы май-ақ санасы бар,
От ж аққыш тан дана шығар,
Сезге қулақ түре-түре.

Қызлар белин қынасады,
Мәрт майданда сынасады,
Ецбек еткен еме-еме.
Қыймылдаған қыр асады,

Кирпиктен кеўилге ж ара,
Түссе. оғаи не бар шара?
Бийтәртип өскен қыз бала,
Бәле табар күле-күле.

Астарлап айтар маманлар.
Буныц мәнисин ким ацлар?
Аиадан алтаў туўғанлар.
Ж етеў болар еле-өле?.....

Қалаўын тапсац қар ж анар,
Ж үйсиз урсац балта сынар,
Ж игнт . ж аслай дилўар болар,
М әжилиске кире-кире.

Дүиья қуўған байыр, өтер,
Ел қыдырған сайыл өтер,.

И з қалдырып шайыр зтер,
Сөз мәржанын тере-тере.

И. Ю супов.

СӨЗ ҲӘМ СӨЙЛЕСИУ ҲАҚҚЫНДА  
КАБУСНАМА УӘСИЯТЛАРЫ

Билгил, ҳәмме өнерден сөз өнери жақсы, себеби адам басқа 
м ақлуқаттан  ж ақ сы р ақ  ж аралд ы  ҳәм басқа ж ан лы  затлардан  
адам он мәртебе артық ҳәм бул артықмаш ылық адамныд беде-' 
нинде бар: бесеўи адам денесиниқ сыртында болады, бесеўн 
ишинде жасырыныўлы. Бул бес жасырынған нэрселер бир нэр-
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<сени яд қылыў, ҳәмме ўақытта есте сақлаў, қыял етиў, парықлаи 
билиў ҳәм сөз уқыбы, бесеўи адам денесиниц сыртқы жағында 
көринедн: еситиў, кериў, ийис билиў, дәм билиў, сёзиў, Булар 
басқа ж анлы  зталар д а  да бар, бирақ адамдикиндей емес. Сол 
себепли, адам зат  басқа ж анлы  затлар  үстинен ҳәкимлик қылыў- 
шы патшадур. Демек, усыны билсец, жақсы сәйлеўге үйрен ҳәм 
мүлайым сөйлеўден басқа нәрсени әдет қылмд, себеби қандай 
сезди сөйлеўди қәлесен, тил соны сөйлейди- /С әзди  әз орнында 
сөйле, орнында айтылмаған сөз, егер ол жақсы болсада ж аман 
керинеди. Бийҳуўда сөйлеме себеби пайдасыз сез, зыян келтиреди.

Егер сенин сөйлеген сазиннен пайдалы нәрсениц ийиси ке- 
лип турмаса, бундай сөзДиц айтылмағаны жақсы. Билимданлар: 
«сөз бир мәй, оннан бас аўырыўы (қумар) пайда болар, сөз бас 
аўырыўына дәри де болады» дегенлер:

Биреў сеннен бир нәрсени сорамаса, жуўап бермегнл бийҳуў- 
да сөзден сақлан, бир нәрсени сораса, дурысын айтқыл.

Сеннен сорамаса, сен оған пәнди-нәсият қылмағыл әсиресе, 
пәнди-нәсиятты ты цлам аған  адамға ҳеш нәрсе демегил. Қөп адам 
арасында бпр адам ға нәсият, қылма, яғный көп адам 
арасындағы нәсият бул кейсидур. Егер адам қыцырлыққа әдетлен- 
ген болса, оныц қасына бармағыл, себеби бундай адам дуўры жол- 
ға түспейди. яғный қыйсық ағашты шаўып ж оқбағанш а дүзиў бол- 
майды.

Ж умсақ. жақсы  сезге сарац болмағыл, халықтан ж ум сақсөз  еси- 
тейии десен қатты сәз айтпағыл, жақсы сөз айтқыл.

Әй балам, билгил, халайық төрт түрли болады, сөз төрт түр- 
ли болады; халайықтыц бири сол—биледи, билетуғынық да биле- 
ди, бундай киси алымдур, оған бойсыныў лазым. Бири ол биледи, 
билетуғынын билмейди, ол уйқыдадур, оны оятыў керек. Бири 
сондай билмейди, билгенин де билмейдн. Ол ацқаў-надандур, 
оннан қашыў керек. Сөз төрт түрли болады бириншиси— билиўге 
ҳәм айтыўға керек емес сөзлер. екиншиси—билиўге ҳәм айтыўға 
зәрүр болған сөзлер, үшинсишиси—билнўге зәрүрлнги жоқ, бирақ 
айтса болатуғын сезлер, төртиншиси—билсе болатуғын бирақ ай- 
тыў кереги ж оқ сөзлер. Бирақ айтылатуғын ҳәм билиў керек 
сөз сондай болады, дүньяныц ж ақсылығы 'сол сөзге байланыслы 
болады. Бундай сөз дүнья ушын пайдалыдур. Бундай сәздин аи- 
тыўшыға да, еситиўшиге де көп пайдасы бар. Билиў мүмкинда- 
ғы айтыў мүмкин болмайтуғын сөзлер сондай болады: бир ҳәмел- 
дар яки бир дос. адамныц айыбы саған мәлим болады. Ақыл ме- 
нен ойлаған ўақытта оны айтыў уятсызлықдур. Сол айыпты айтсақ, 
сол ҳәмелдардыц ашыўы келеди, достыц сеннен қапа болады яки 
өз басыца үлкен сорлы ис ҳәм ғаўға артырып аласац соньщ ушын 
бул сөзди билиў керек, бирақ айтпаў лазым.

Бул төрт сөзди баян еттим. Буларды ц жақсысы ҳәм билиў, 
х.әм айтыў зәрүр болған сөздур. Бул төрт сөздиц еки тәрепи бар: 
бири гөззал тәрепи, екиншиси ж ам ан  тәрепидур. Халык алдында
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сөйлейтуғын сезиц гөззал болсын, бул сөзди халық қабыл етсин. 
Халайық с е н и қ с ө з  бенен бәлент дәрежеге ерискеииқди билсин, 
себеби адамныН мәртебесин сөз арқалы  биледи. сәздин мәртебесйн 
адам арқалы  билмейди, себеби ҳәр адамиын. аўҳалы ж ай-ж ағдайы  
өз сези астында ж асы ры нған болады яғный бир сөзди бир ибара 
менен айтса, боладьь онда еситкен адам ны қ кеўли ж ағдайсы з бо- 
лады, сол сөзди бир ибара менен айтса еситкен кисинид кеўли ашы- 
лады-

Әй, балам, ҳәдден аспағыл, ҳәдден асыўды сумлық ден бил- 
гил- Ҳәр исте орташа болғыл. Ҳәр сөзди айтыўда ҳәм ҳәр бир 
исти қылыўда шыдамлы бол ҳәм асығыўдан аўлақ  бол. Сырықды 
езицнен басқа кисиге айтпағыл, сырьщды биреўге айтеац, сон 
оны сыр деме.

Қөптиц ишинде бир адамныц қулағына сөз айтыў сыбырлаў 
жақсы емес. Қ уллаққа  сөз айтыў жақсы болғаны менен де сырг- 
тан ж ам ан  керинеди. Бул сөзден адамлар  гуманланады, себеби 
көпшилик адам лар  бир биреўлери ҳақында гуман қылады.

Сениц сөзицнин дуўрылығына гүўалық бергендей сөзди айтқыл.
Егер өзицди зорлық пенен айыплы қылыўды қәлемесец гуўа бол- 

мағыл. Агер гүўа болсац. гуўалық берген ўақтында ж ам ан  нийетли 
болма. Егер гуўалық берсец өз ықтыярыц менен бер- Ҳәр бир сөз- 
ге қулақ  сал, асығыслық қылма. Айтқан сөзицнен пушайман 
қылмайын десец ойламастан сөйлеме, ҳәр бир сөзди ойлап сөй- 
ле.

Алдынан ойлаў бул бир кәраматтыц түридур. Қандай сөз бол- 
са да тыцлаўдан жалы қпа. Ол сөз керегице жарасын, мейли 
ж арамасын, оны тынла, өйткени сениц ушын сөз есиги жабыльш 
қалмасын, пайдасы таўсылын қалмасын.

Суўық сөз сөйлеме- Суўық сез бул бир дән оннан душпанлық 
өнип шығады. Қандай дана болсац да, өзицди надан тутқыл, 
ейткени сонда саған илим-өнер уйрениў есиги аш ық болар- Сөзди 
ҳәм илимди жақсы  билсецде, ҳеш бир сөзди бузба, дуўры тәрийп- 
ле- Сезди өзгертпей, булжытпай сейле. Ҳәмелдарлар менен 
ҳәм елдарлардан әпиўайы адамлар менен әпиўайы адамлардай 
сейлескил, (бундай ўақта  да) ақы ллы лы қ шегарасынан шықпа 
сенин сөзиц еситкен адам ға  аўыр түйилмесин (егер сондай бол- 
маса) сөзинди ҳәм дәлийил менен де тыцламайды (бундай 
ўақытта) амам боласан.

Әй балам, егер сен қаншелли сөз шешени болсац да, сөз билим- 
'  данлығы ўағында иссиз болып қалмаўыц ушын өзицди билген- 

лерден пәсирек усла. Қеп бил де аз сәйле, аз билсец көп сөйлеме, 
себеби ақылсыз киси көп сейлейди: айтқан екенлер, үндемей оты- 
рыў саламатлы қ себебидур деп, себеби кеп сөйлеўши ақыллы 
адам болса да, халық оны ақылсыз дейди, ақылсыз адам үнде- 
мей отырса, адам лар  оны ақыллы деп есаплайды. Егер сеи жу- 
дә пәк, ж ам ан  ислерден өзицди тыйыўшы болсац да, өзицди мақ- 
тамағыл, себсби ез  иайдац ушын гуўа болсац, сени ҳеш ким тын-
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ламайды, сени халы қ мақтасын, соған ҳәрекет еткил ҳәм сондай 
етип сөйлегил; бул сөз саған пайда келтирсин, бийкар ҳәм зая 
кетпесин.

Әй балам, ж ал ған  ҳәм бихуўда сөз айтпағыл, бийҳуўда сөэ 
дийўаналар  сөзидур. Биреў менен сейлеспекши болсац, ол сөзиц- 
ниц -қарыйдары ма ям аса  ж оқ па, соған қарағыл. Егер тынлаўшы 
сеииц сөзице қарыйдар болса, сөзицди сатқыл, егер сөзицди қа- 
рыйдар қәлемесе, ол сөзди қойып сезице қарыйдар болыўы ушын 
гыцлаўшыға ж ағатуғы н  сөзди айт. Б и р ақ  адам лар  ара- 
сында өзицди адам лард ай  тут, инсанға инсандай мүнәсибетте бол. 
Адам уйқыдан сергек болса, адам лар  менен қалай  ж асаўды  мен 
баян етип айттым.

Әй балам, тыцлаўдан қашпа, адам сез еситиў, тыцлаў арқалы 
сезге шебер болады. Буны соныц менен дәлиллеў мүмкин: ана- 
дан туўылған нәрестеге жер астынан бир ж ай  ислеп, сүт берип 
сол жерде тәрбия берсе, анасы ҳәм тәрбияшы оныц менен сәй- 
лесиесе, ол бала  бир адамныц да сөзин еситпесе, үлкейгенде ол 
сақаў  болады. Уақыттыц өтиўи менен сөз еситсе, үйренсе, сезге 
шешен болады, Басқа  мысал: Ким анадан герец туўылса, ол са- 
қаў болады. Көрмейсец бе, ҳәмме сақаўлар  герец болады әсире- 
се, данышпанлардьщ  сөзлерине қулақ қой. Даны ш панлар айтқан: 
даныш панлардыц пәнди-нзсиятлары кеўил көзин ашады, себеби 
бул пәнди-иәсият данышпанлық көзиниц сүрмеси ҳәм тотыясы- 
дур, демек бул тайпаныц сөзин еки қулақ пенен тыцлаў, еситиў 
керек, себеби булардыц сөзинде пайда көпдур.

Аўыздан-аўызға өтип жүрген хабарға  қарағыл, оннан қашпа, 
Биреўдиц тәрепин алып сөйлемегил. Егер айтыспақшы болсац, 
душпанға қара  егер оныц менен айтысыўға күшиц жетсе ҳәм гәп 
созылсын десец, дәлийллер ҳәм мысаллар менен айтыс. Болмаса 
сезди тоқтат, бир мы салға  қанәәт, бир дәлийл менен тур, бийкар- 
лам а  игият бол, әўелги сөзицди кейинги сөзиц бузьга жиберме- 
син. Егер улам алар  тартысса, сөзди биринши нөўбетте урип-әдет- 
тем баслағыл ҳәм үрип-әдетти соған уқсас ҳәм дүньядағы бар 
нәрселер менен баян еткил.

Әй. перзент, егер дйлўар болсац, шешен (ҳапыз) бол көп 
норсени яддан билгил. Ҳеш ким менен тарыспағыл ҳәм тартыс 
сөзге бармағыл. Минберге шығып алып кеўлиц қәлеген нәрсени 
ислеўге урынбағыл, шийрин тил менен сөйлегил, кийимицдн таза 
услағыл.

Тәсирли сөз айтқыл, ҳәр бир сөзицди еситип, аҳ урсын ҳәм 
жыйынды қыздырғыл. Минберде босац болма, қабағыцды үйип, 
жақпайтуғын сөзди айтпағыл- Ҳәмме ўақ  ҳәрекет етип турғыл. 
Сөз сөйлеп атырған ўағында жыйынға қарағы л, егер сөзди, есит- 
киси келсе, сөйлегил, егер ертек, әпсана еситкнси келсе, ертек әпсана 
айтқыл, себеби халық соған қарыйдар болып. ҳәмме сени қабыл 
еткеннен кейин ҳеш нәрседен қорықпағыл- Ж а м а н  сөзди ж ақсы рақ 
баҳаға  сатқыл, себеби қабыл еткен /тынлаған/ ўақта не сатсан
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да алады. Сениц қәдириқди билип атырған ўақы тларда  абайлы 
болғыл, қорық, себеби тап сондай ўақта  дилўарды қ душпавы най- 
да болып калады. Сен табысқа ериспеген жерде турмағыл. Мин- 
берде турған ўағыцда саған сораў берсе, билгеницше жуўап бер- 
гил, билмегенице минберде турып: «бул мәселеге жуўап бериўим 
мунәсип емес, үйге барғыл, үйде жуўап беремен»-дегил. О лар  
өжетлик пенен жазып жиберсе, оларға: «Бул мәселе динсизлер- 
диц мәселесидур буны сораған адам  «динсиздур» деп жуўап бер* 
гил.-. Ядыцда болсын: бир сөзди бир жыйында айтсац және қай- 
тарып айтпағыл ҳәм бийабырай болмағыл... Ж ақ сы  сөзли бол- 

•ғыл. Б азар д а  пуқара халықтыц ишинде көп сөйлемегил, сонда олар* 
ға қәдирли болып керинесец. Ж аман астен өзицди тый. М ииберде 
турыў әдебин сақлағы л, тәкәббирликтен, ж алған  сөйлеўден ҳәм 
парадан аўлақ  бол. Сен өзиц қылатуғын исти буйырғыл, халы қ 
та  соны қылсын /орынласын./



5. ИМАН

Иман — дегенимиз исенбеклик кеўил менен, ықрар қылмақльп^ 
тил менен делинген ислам дининде. Иман бул исеним. Имансыз ле 
ген — исенимсиз .дегенди билдирип ол бизин халқымызда ж у д э  
ж ам ан  сөз. Шынында да .хеш нәрсеге исенбейчуғыи яғный сыйын- 
байтуғын, ҳеш бир ш арапатлықты, ҳасыллықты, мойынламай- 
туғын адам қәўипли адам, Адамға ншиў, жеў ғана зәрүр емес. Ол 
сондай етип ж араты лған  оған қандайда болса бир исеним менсн,. 
сыйыныў менен ж асаў  керек. Адам қарыўлы, ғайратлы ҳәм қүди- 
ретли, соныц менен бирге ол ҳәлсиз, уўайымшыл. Себебн оныц.. 
қүдиретли санасы оны қыйнайды, ойландырады, алдында не бо- 
лары на ойлаўға мәжбүрлейди. Усында ол өз ҳәлсизлигин сыйы- 
ныў хәм исеним менен толықтырады. Исеним менен жүриў адам- 
ға жецил болады, Соныц ушын адам ларды ц исенимин бузыў әдеп- 
сизлик. Оныц менен пикир тартысы, жарысы, айтысы болыўы мүм- 
кин, лейкин оныц исенимине тнйиўге болмайды.

Д ин әсирлер даўамында «қудайға сыйыныў», «қудайдыц өзи 
яр  болмаса» бендениц қолынан ҳеш нәрсе келмейди», «қудай көз 
жасыцды керер» деп адамды қудайға исениўге шақырып келди. 
Адамныц турмысындағы, бахытсызлықлар бундай исенимге мүм- 
киншилик туўдырады. Дин о дүньядағы  бейишти, өлгенлер менен 
көрисиўди ўәде етип адамиыц қайғысын жециллетеди. Егер ол дү- 
ньяда ҳәммеси тайын турған болса, жерде шийрин жанды қый- 
нап, турмыс ушын тәбияттыц сада күшлери менен жәмийеттиц аўы р
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ҳубылыслары менен соқлығысыўдыц неге кереги бар деген сораў 
туўады. Д ем ек4 адамды ж убата  отырып қуралсызландырады.

Адам исенимсиз, умитсиз, қыялсыз ж асай  алмайды. Адамнын 
ой-өриси, ақылы, қыялы ж үдә алысты ш арлайды. Сонлықтанда 
адам ға дурыс исеним, тийкарлы көз қарас  керек.

Адам неге исениў керек?Адамға ҳүж дан  еркинлиги берилген. 
Бизиқ халқы м ы зда гейде иманды ҳүж дан  менен алмастырыўшы- 
лы қ ушырасыи турады. Себеби имансыз дегенде уятсыз, ҳүждан- 
сыз деп те түсиниледи. Иман ж үзли  адам дегенде қайыр-саҳаўат- 
,лы, туўры сөзли, мийримли адамды айтады. Бул жерде динниц 
ҳәм әдеп-икрамлықтьщ түсиниклериқиқ араласы п кеткенин көриў- 
ге болады. Ҳ үж дан  дегенимиз адамныц өз қы лўалары н өзи иштен 
сынап, басқалар  алдында әдеп-икрамлы болыў жуўапкершилигин 
сезиўи ҳәм өз ҳорекетлериниқ Дурыс ямаса надурыслығын жәмий- 
етлик көз-қарас  мақсетлери тийкарында баҳалаўы болып табы- 
лады.

Ал ҳүж дан  еркинлиги болса адам ны қ әдеп-икрамлық катего- 
риялары  ҳаққы нда өзиниқ түсннигинен шыға отырып ислейтуғын 
қы лық-қылўалары.

Д ем ек  адам неге исениўи керек? А дамлар ертеде, таўға, тасқа, 
ж ан ға , ҳайўанларға, сыйқырлыққа, ж улды зларға , бултларға, пор- 
ханларға , дуўаханларға , әўлийелерге, көп қудайларға  ҳәм ҳәзир 
бир А ллаға исенбекте.

Б улард ы қ  қайсысы дурыс, қайсысы надурыс. Өз ўақты ушын 
ҳәммеси де дурыс. Ал ҳәзир диний инанымлар адам ларды қ  кепши- 
лигинде ж асап турған гезде, илимий материалистлик көз қарас  
адам л ар д ы қ  ақыл ойын ийелеп алған ж ағдайда  қандай болмақшы?

Бизлер совет власты ж ы ллары нда  коммунизм идеясына исен- 
дик: Шынында да ол диний инаным еди. Себеби «динде исле дий- 
хан бейишке барасақ»  десе, булда «исле дийхан коммунизмге ба- 
расақ»  деп үгитледи. Дин бул жарыста алға  шықты, себеби ол 

^беийшти өлгеннен кейинги ўәде етиўине байланыслы онық қаш ан 
болатуғынлығын ҳеш ким билмеди. Ал, коммунизм болса қанша 
жақын деген менен адам ларды қ  көзин талдырды-

Ҳәзир адам затты қ алдында еки көз қарас  диний көз қарас, 
илимий-материалистлик көз қарас  тур. Бунық қайсысы қалай? Ди- 
ний улам алар  исламды илим деп есаплайды. Егер ислам илим бол- 
са, онда олда дүньяда илимий көз қарасты ж ақ лай ды  дегенди ақ- 
латады.

Лейкин диний инаным мейли ол мазалы қыялма, ямаса халық- 
ты тәрбиялаўдық қуралы ма бул адам ларды қ тәғдирин ж еқиллете- 
ди, минез-қулқын жумсартады , мийирбанлығын арттырып, бирле- 
•сигин беккемлейди, әдеплиликти тәриплейди. Д ем ек  адам ға  бундай 
исеним де керек. Айтайық сабырлылық исеними, инсап, нәпсини 
тыйыўға исеним бул адамды тәрбиялайды.

Ал илимий-материалистлк көз-қарас болса шынлықты табыў- 
.цық ҳақыйқый түйини болып ол ҳәр қыйлы қыйын ж ағдай ларда
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5. ИМАН

Иман — дегенимиз исенбеклик кеўил менен, ықрар қылмақлык^ 
тил менен делинген ислам дининде. Иман бул исеним. Имансыз де 
ген — исенимсиз дегенди билдирип ол бизнн халқымызда ж удз 
ж ам ан  сөз. Шынында да ҳеш нәрсеге исенбейтуғын яғный сыйын- 
б-яйтуғын, ҳеш бнр ш арапатлықты. ҳасыллықты, мойынламай- 
туғын адам қәўипли адам. Адамға ишиў, жеў ғана зәрүр емес. Ол 
сондай етип ж араты лған  оған қандайда болса бир исеним менен, 
сыйыныў менен жасаў  керек. Адам қарыўлы, ғайратлы ҳәм қүди- 
ретли, соныц менен 'бирге ол ҳәлсиз, уўайымшыл. Себеби оныц 
қүдиретлн санасы оны қыйнайды, ойландырады, алдында не бо- 
лары на ойлаўға мәжбүрлейди. Усында ол өз ҳәлсизлигин сыйы- 
ныў ҳәм исеним менен толықтырады. Исеним меиен жүриў адам - 
ға  жецил болады. Соныц ушын адам ларды ц исенимин бузыў әдеп- 
сизлик. Оныц менен пикир тартысы, жарысы, айтысы болыўы мүм- 
кин, лейкин оныц исенимине тийиўге болмайды.

Дин әсирлер даўамында «қудайға сыйыныў», «қудайдыц өзи 
яр болмаса» бендениц қолынан ҳеш нәрсе келмейди», «қудай көз 
жасы цды  көрер» деп адамды қудайға исениўге шақырып келди. 
Адамныц турмысындағы, бахытсызлықлар бундай исенимге мүм- 
киншилик туўдырады. Дин о дүньядағы  бейишти, өлгенлер менен 
керисиўди ўәде етип адамныц қайғысын жециллетеди. Егер ол дү- 
ньяда ҳәммеси тайын турғап болса, жерде шийрин жанды қыи- 
нап, турмыс ушып тәбияттыц сада күшлери менен жәмийеттиц аўыр
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қубылыслары менен соқлығысыўдын, неге кереги бар деген сораў 
туўады. Д ем ек , адамды ж убата  отырып қуралсызландырады.

Адам исенимсиз, үмитсиз, қыялсыз ж асай  алмайды. Адамнын 
ой-өриси, ақылы, қыялы ж үдә  алысты шарлайды. Сонлықтанда 
адам ға  дурыс исеним, тийкарлы көз қарас  керек.

Адам неге исениў керекРАдамға ҳүж дан  еркинлиги берилген. 
Бизиқ халқы мы зда гейде иманды ҳүж дан менен алмастырыўшы- 
лық ушырасып турады. Себеби имансыз дегенде уятсыз, ҳүж дан- 
сыз деи те түсиниледи. Иман ж үзли  адам дегенде қайыр-саҳаўат- 
лы, туўры сөзли, мийримли адамды айтады. Бул жерде динниц 
ҳәм әдеп-икрамлықтыц түсиииклеринин, араласы п кеткенин көриў- 
ге болады. Ҳ үж дан  дегенимиз адамнын, өз қы лўалары н өзи иштен 
сынап, басқалар  алдында әдеп-икрамлы болыў жуўапкершилигин 
сезиўи ҳәм өз ҳәрекетлеринин дурыс ямаса надурыслығын жәмий- 
етлик көз-ҳарас  маҳсетлери тийкарында баҳалаўы  болып табы- 
лады.

Ал ҳүж дан  еркинлиги болса адам ны қ әдеп-икрамлық катего- 
риялары  ҳаққы нда өзиниц түсннигинен шыға отырып ислейтуғын 
қы лық-қылўалары.

Д ем ек  адам неге исениўи керек? Адамлар ертеде, таўға, тасқа, 
ж ан ға , ҳайўанларға, сыйқырлыққа, ж улды зларға , бултларға, пор- 
ханларға , дуўаханларға , әўлийелерге, кәп қудайларға  ҳәм ҳәзир 
бир А ллаға исенбекте.

Б уларды н қайсысы дурыс, қайсысы надурыс. Өз ўақты ушын 
х.әммеси де дурыс. Ал ҳәзир диний икзны млар адам ларды қ  көпши- 
лигинде ж асап турган гезде, илимий материалистлик көз қарас  
адам л ар д ы қ  ақыл ойын ийелеп алган ж ағдай да  қандай болмақшы?

Бизлер совет власты ж ы ллары нда  коммунизм идеясына исен- 
дик: Шынында да ол диний инаным еди. Себеби «динде исле дий- 
хан бейишке барасақ»  десе, булда «исле дийхан коммунизмге ба- 
расақ»  деп үгитледи. Дин буд жарыста алға  шықты, себеби ол 
беийшти өлгеннен кейинги ўәде етиўине байланыслы онық қаш ан 
болатуғынлығын ҳеш ким билмеди. Ал, коммунизм болса қанша 
жақын деген менен адам ларды қ  көзин талдырды-

Ҳәзир адам затты ц алдында еки көз қарас  диний көз қарас, 
илимий-материалистлик көз қарас  тур. Бунық қайсысы қалай? Ди- 
ний улам алар  исламды илим деп есаплайды. Егер ислам илим бол- 
са, онда олда дүньяда илимий көз қарасты ж ақлай ды  дегенди. ақ- 
латады.

Лейкин диний инаным мейли ол мазалы  қыялма, ямаса халық- 
ты тәрбиялаўдық қуралы ма бул адам лард ы қ  тәғдирин жеқиллете- 
ди, минез-қулқын жумсартады, мийирбанлығын арттырып, бирле- 
•сигин беккемлейди, әдеплиликги тәриплейди. Д ем ек  адам ға  бундай 
исеним де керек. Айтайық сабырлылық исеними, инсап, нәпсини 
тыйыўға исеним бул адамды тәрбиялайды.

Ал илимий-материалистлк көз-қарас болса шынлықты табыў- 
д ы қ  ҳақыйқый түйини болып ол ҳәр қыйлы қыйын ж ағдай ларда
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да, қар ам а-қарсы  м ағлы ўм атлар  ишинен адамға дурыс жол таўыге 
береди.

Илимий материалистлик көз қарас: адам өз турмысындағы. 
барлы қ қыйынш ылықлар менен гүресиўи керек. «Қудайдыц берге- 
нине қайыл болып отыра бермей» жәмийеттен, тәбияттап кере 
гидди алыў керек, аўырыўды емлетиў, өмирди узайтыў ушын тур 
мысты күннен-күнге ж ақ сы лаў  ушын гүресиў керек деп үйретеди. 
Усы тәлиймат бойынша өлгеннен кейин өмир ж оқ  адамныц өлимк 
менен бирликте оныц санасыда («жаныда») өледн, бул аўыр нәр- 
се, бирақ факт, өмир ҳәм өлим бир-бири менен байланыслы, ол; 
нызамлы тәбияттыц қатал  қубылысы, оны өзгертиў мүмкин емес». 
Сонлықтан өмирди босқа өткермей, турмыс иўгиликлеринен дурыс 
пайдаланыў, жәмийетке, халы ққа хызмет етиў, дурыс көз қараст»  
болыў, турмысқа р аўаж лан ы ўға  кесент ке/ггиретуғын пикирлер- 
ден иркилиў керек. Д ем ек  адам ға  исеним керек!

Егер илимпаз дөретнўшилик мақсетине жетиў ушын өзинин 
изертлеўшилик уқыплылығына, илимий ақылына, өзинен бурынғы. 
илимий жетискенликлерге исенбесе, оныц жумысы табыслы бол- 
мас еди. Айтайық химик ж а ц а  синтетикалық материалды табыў- 
да ,  ямаса  астроном аспан әлемин гезип жүрген үлкен кометаныц 
өтиў ж оллары н көрип шығып, келешектеги орнын ҳәм оған қайсы 
ўақытта келетуғынлығын анықлаўда адамныц ақыяы усы мәселе- 
ни шешиўге уқыплы екенлигине исенбесе, ол мәселени щ еш иўд» 
қолға алм ас  еди. Себеби, илимпаз алдына қойылған ўазыйпанын. 
ақы лға  муўапық шешилетуғындығына исенеди. Бул исенимде ҳ-еш 
бир тәбияттан тыс жасайтуғын күшке сыйыныўшылықтыц изи яма- 
са диний ж албары иы ўш ы лы қты ц белгиси жоқ, ал керисинше, тыя- 
нақлы илимий исеним бар.1

Бизиц пахта атызларымыздағы  көрнекли агрономларымыз ҳәр 
гектар пахта атызынан 40 центнерден зүрәзт  жетистиремиз деп 
исеним билдиреди, өйткени олар өз уқыплылығына, пахта атызы- 
ныц өнимдарлығына химия ҳәм агротехника илимлериниц күшине 
исенеди, соныц менен ж асайды, оны турмыста басш ы лы ққа алады.

Ҳақыйқат дурыс илимий исеним адамды дөретиўши мийнетке, 
үлкен жециске руўхландырады, ф изикалық ҳәм руўхый хызметин 
жеделлестиреди. Ж әмийеттиц раўаж ланы ўы на, илимниц нызам- 
лылығына, билимге ҳәм реаллы ққа тийкарланған  исеним адам- 
ларды ц қол қаиаты на айналып, билиўдиц барысын дурыс түси- 
ниўге ж ол керсетеди, өзиниц күшине, дүньяны билиўдиц шексиз- 
лигине, адам затты ц қүдиретлилигине исениўди туўдырады.

Қайсы бир инженер, врач, муғаллим, рационализатор, рабочий 
ям аса  колхозшы болмасын өзиниц ислеп атырған исийиц пайдалы, 
ийгиликли ҳәм зәрүрлигине исенбесе, оған түсииип, оны сезип қа- 
был етпесе, ол исти барлы қ күш жигери менен, дөретиўшилик рух 
пенен ислей алмайды. Ол керекли исенимсиз л<умысты әпиўайы 
орынлаўшы болып қалады.

Ҳәр бир адам ез жумысыныц ҳақы йқатлы ғы на исенеди. Ө йт-  
кени, ол адам зат  турмысын басқарыўшы социаллық-экономика
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л ы қ  нызамлар тийкарында гөззал жәмийет ушын ис алып барыў- 
дын зәрүрлигнн биледи. Ол пүткнл адам зат  тарийхын басшылық- 
қа  алады, илимий раўаж ланы ўы нда барлы қ нызамларын үйрете- 
ди ҳәм адам ларды н өндиристеги тәжирийбесиниц нәтийжесинде 
•өзиниц тутқан жолыныц ҳақыйқатлығын түсинеди.

Исеним билимнен шығады, исеним билимнин қанаты. Ал би- 
лимсиз исеним әпиўайы қыял болып табы лады . А дамларды ц тал- 
ўаслары  тек қыял менен пәрўазлап ушыўы мүмкин емес. Илнмге 
тийкарланған исеним қубылыслардыц сөзсиз солай әтетуғыны ҳақ- 
зқында тәбият ҳәм жәмийет нызамлықларынан , илимий бнлиўден, 
турмыстағы  тәжирийбеден басш ылық алған мийтиндей, ҳақыйқый 
ясеним. Илимий билиў арқалы  тәбият пенен жәмийеттиц тап усын- 
дай болып раўаж ланы ўы на исеним туўады.

Диний исенимниц дереги адамныц ҳәлсизлиги, ал илимий исе- 
«имниц дереги адам ларды ц қүдиретлилиги ҳәм оныц баслам асы - 
«ы ц  раўаж ланы ўы  болып табылады.

Исенимнен үмит келип шығады. Үмитсиз ж асаў  мүмкин емес. 
Кгер аўырыў өзиннц ж азылып кететуғыилығына үмитленбесе ҳәм 
!«з өмири ушын гүреспесе емлеўге болатуғын аўырыўды да врач- 
ларды ц кеселден айықтырыўы қыйын болады. Ол адам уўайым 
менен организмниц кеселликке қарсы лы қ етиў уқыплылығын жой- 
тады . Табысқа жетнўге үмитленбеген спортсмен ж ары ста  бирин- 
шиликти алыўы мүмкин емес. Ж ециске үмитленбегеи солдат урыс- 
эга душпанына қарсы турыўы мүмкин емес. Үмит қанша ж оқ ары  
болса  адам да соиша дәреж еде руўхланады.

Б и р ақ  гейнгра адам ларды ц  өз күшлерин ҳәм уқыплылығын, 
■өмирин, интасын, билимин, талантын о дүньяға тнйкарланған ил- 
.люзиялық үмитке жумсағанын кергенде ж үдә  аянышлы боласац. 
Б у л  қыялый үмит нешше әсирлер даўамында адам ларды ц  исени- 
мин алдап келди. Бурында тек байлар  уллы сарайлар , көлецкели 
бағ -б ақш алар ға  ийе болды. Ал ж ар л ы л ар  өмиринше оларға  хыз- 
мет етти. Б ай лар  дәстүрханы толы жемислерди мисе тутпаса, ж а р -  
лы лар  оларды көрип аўызларынын силекейи қурыды. Дин ж арлы -  
ларды жубатып, сизлердиц сарайлары цы з, бағ-бақш алары ц ы з о 
дүньяда» деп үмитлендирди. Күшлилер тәрепинен езилген адам -  
,лар жақсы турмыс ҳаққында өмиринше әрман етип келди. Ал дин 
бундай жақсы  турмыс елгеннен кейин бейиште деп, ол жерде жу- 
мыссыз жатып ишиўдиц мәканы деп көрсетти. Мине, диний үмит 
қандай еди. Динниц тийкарғы мақсети «өмир адам ға  сынақ ушын 
бериледи, адамныц ҳақы йқат  өмири өлгеннен кейин басланады . 
Бул өмирде жумыс ислеп ис керсеткенниц келешек ол дүньяда ҳеш 
бир үтлеси болмайды» (Қуран, 42-сүре, 19 аят) .  Дин а д ам л ар ға ;  
«қыйынш ылыққа шыда, иллә деп аўзыцды ашпай, қудаға  сыйын, 
о дүньядағы  жақсы  турмысқа үмитлен» деп талап  қойды. А дам- 
лар  шыдады, өлгенлер өлип кетти, олар бизди алдаған  екен, би- 
зиц бирден-бир реаль турмысымыз тиришиликте екен, бизди ж а қ -  
сы турмыстан айырған екен деген хабар бере алмады. Олар  қай- 
тып келместей болып пүткиллей ж о қ  болған еди. Тек дүньяға
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илимий көз-қарас ғана адамлардьщ, ҳақыйқат турмыс адамньщ  
тиришнлиги екенлигин дәлиллеп берди.

Ж а ц а  турмыстын, дөретиўшиси болған адамға ҳақыйқат тур- 
мыстын. мәнисине тусинип, реаль  үмитти басшылыққа алыўы керск. 
Ш ынында да белгили ерте заман философы Вергилийдин сәзи 
(«П обеж дает  кто верит о победу») Буныц дәлили: «Жениске исен- 
ген адам ғана жецеди». Сонлықтаида бизлер адамларды  илимив 
исеним руўхында, руўхый турақлылықта, ўақытша қыйыншылық- 
тан қорқып, үмитсизленбеўшиликке тәрбиялаўымыз керек.

Аньц билкн, ийман болмғай кем.,
Зыятта емесдур бирдейдур ҳәр дем.
...Хызметтиц баҳасы иймаи менендур,
Мудам екисин тец тутпац керекдур...

(Суўпы Әллияр)

Залымлар езип Жүр, халықларды сансыз,
Бетииде қаны ж оқ гилеи иймансыз,
Мөҳмин қуллар отыр телмирип — нансыз, 
Душпанлардыц жәбири өтти заманда.

(Бердиқ)



6. ИНСАП

Инсап — диннин жартысы дейди халқымыз. Ж ам ан  адамға 
инсапсыз дейди. И нсаплылық бул қудайлық деп есапланады. Се- 
беби адам туўылғанда көкиреги ҳақ, пәк б.олып туўылады ҳәм 
ол әдалатш ы л болып хызмет етиўге тырысады.

Инсап әдеп-икрамлылықтыц ен әҳмийетли талапларынын 
бири. Ол өз ишине ҳақыйқатлықты, туўрылықты, алынған мин- 
нетлемесине садықлықты, исленип атырған истин туўрылығына 
ишлей нсении, адамныи, өзиниц ҳәм басқаларды н алдында рас- 
гөйлиги, басқа адамлардым, ҳуқықларыи мойыплаў ҳом ҳүрмет- 
леўди қамтыйды Ннсаплылық адам ларды н искерлиги менен бай- 
ланыслы болып, олардыц күнделиклн турмысындағы талабан 
ҳәм ҳәрекетин өз-ара қадағалап , байланыстырып отырыўдан ке- 
яип шыққан. А дамлар арасындағы қайырхомлық және ж аўы з-  
лықты баҳалаўда инсапқа байланыслы. С ондай-ақ  адамларды н 
жәмийеттеги роли менен оныц содиаллық аў.ҳалыныц үйлесиўин, 
кисилиги менен оны баҳалаўдыц, ҳуқық ҳәм ўазыйпалы қатнас- 
ларын керсететуғын улыўма инсаныйлық пикирлерге муўанық 
келетуғын турмыс тортнбн. Соныц ушын адам лар  қандай да би- 
реўдиц ислеринде надурыслықты байқаса, әдилликтнц бузылға- 
иын көрсе, ҳуқықынан найдаланын ж ам анлы қ иелесе, өтнрик-өсек 
кебейсе «я инсап» деп елди инсапқа, мийрим-шәпәәтке ш ақырады.



Алынбай адам есапва,
Шыдай алмай бул азапца,
Нөлет айтып бийинсапца,
Халыч шуўлап посчан екен?>.

(Бердақ)

Сонлықтан, инсапсыз кимселер өтирик, урлық, екижүзлилик» 
басқыншылық, әдепсизлик еткенде адам лар  «Астаупырла» дец 
жағасын услап, ҳайран ҳәсиретлер қылады. Инсапты бузған адам - 
ды инсапсыз дсп ж ек  көреди.

Инсаплы адам адам ларға  қатнаста кисини қорламайды, зор- 
ламайды, кисиниц ҳақын жемейди, рәҳимли болады, адам ға  меҳ- 
рибан адамгершиликли қатнас жасайды. Ж аўы злы ққ а  қарам а-  
қарсы айтылған «Реҳимлик пақы рларга  тилегеним» деген сөздиц 
дурыслығы усында. А дамзат  тарийхында халықтыц ж аўы злы қтан  
азап көрмегени жоқ- Күши жеткенниц заманы ж аўы злы қ еди. Ж а -  
ўы злы қ мәдениятты, адамыйлықты, гөззаллықты қыйратты ҳеш 
вәрсеге реҳкми келмеди. А далатсызлықтан қутылыў ушын халық 
гүрес жүфгизди, өзлериниц әдеп-икрамлық қағыйдаларын ислеп 
шықты. Реҳймсизликтиц ж аслар  пәзийлетинде беккем орын 
алыўын әрмак еткен халы қ өз жаслары ны ц атларын: Рахим, Ре- 
ҳим, Реип ҳәм тағы басқа усындай исимлер менен атаўды үрдие 
етти.

Инсаплы адам өзиниц парызлы ўазы йпалары н ислеўинде сай- 
лап алған тәрепине, әдеп-икрамлық муратына берилгенлигинде 
танылады. Өзи ислеген, туўрылығына исенеди, қыйыншылыққа 
шыдамлы, әдеплиликке шын берилген, езин пидә етиўге та яр  
адам. Ол ҳәр кимге ермейди, мәселени шешкенде инсапты, ҳүж- 
дан-ды ойлайды. Мәлим бир нәрсени ислесе шын жүректен ислей- 
ди. Ж ал атай ш ы л ы қ қ а  жаны қас болады.

«Сейледим ҳәр ўац аньщты,
Еткеним жо}\ чалач-чудач».

(Бердақ)

И нсаплылық бул ҳақыйқатшылық, ол адам өзине шынлықты 
айтыўды миннет етип, ҳақыйқатлықты өзинен ҳәм басқалардан  
ж асырмайтуғын қәсийетке ийе. Ҳ ақы йқатлы қ — бул улыўма адам- 
заттыц м ораллы қ талабы. Ол адам ларды ц езлери өмир сүретуғын 
жәмийети ҳаққында, олар баҳа бериўге тийисли болған өзлериниц 
дөгерегиндегилердиц қы лўа-қы лы қлары , жасайтуғын турмыс ж ағ- 
дай лары  ҳаққы нда ҳақы йқат  түсиниклерди талап  етиўден келип 
шығады. Усыныц нәтийжесинде ҳақы йқатш ы лы қ адам лар  арасын- 
да әдеп-икрамлы қ исенимди де қәлиплестиреди.

Инсаплы адам  белгили бир идеяға, исенимге садық болады 
ҳәм ол идеяны өзиниц жүрис-турысында избе-из қолланыўға та- 
йын турады.



Шаҳ болсац цайғылыға рейим ет,
Султан болсақ сорлыға реҳим ет.

Р. Хорсзмий.

Ҳарамлычқа қул болма ҳадал болсад, 
Ҳәлсизлерди цыйнама адам болсақ.

Наср Хсраў.

* * *
Инсаплы — асын жер,
Инсапсыз — басын жер.

♦ *  Ф

Инсепсызға ерк берсеқ,
Елди талар.

улым есиктен кирсе, инсап түцликтен шығады.
М ахмцд Қашкарий,



7. ҚАНААТ.

Қ анаат  әдеплиликтин, баслы түсиниги қәм онын тийкары. Ол 
адамны н сана-сезиминдеги ҳәм искерлигинде жақсы әдет. Егер 
оны әдетке айландырған адам өмиринше бахыглы болады. Се- 
беби ол туўры жолдан тайдырмайды, азғантайғада қанаат ала-  
ды. Ол ашкөзликке берилмейди, кисинин за^ына нәзер гасламай- 
ды, аяғын оған қарап қыя баспайды. Сонлықтан қан ааан ы л  адам 
ж ум сақ ҳәм әлпайым болып ол журттын ҳүрметине миисар бола- 
ды. Соныц ушын халқымыз:

«Ц удайы м  ҳэр  не берср қыл цанаат,
Шуректен цылма миллетин ҳәм жара^ат».

деген.
Инсаплы адам қанаатшыл болады. Қ анаат  бул жетискен та- 

бысларына, қолда барына разы болыў. Бул ҳәмме ушын айрықша 
гөззал сыпат. Ол ғәзийне ҳеш ўақыт орта түспейди. Гейпаралар 
сонш а байлығы болсада қанаатсыз келеди. Қанаатсыз адам «бол- 
ған  сайын болсам, алған сайын алсам» деп, алатуғын нәрсеси көп 
болғанлықтан ашкөзлиги шексиз болып ақырында в з  мурадына 
жетиў ушын жалған сөйлеп, ж алатай лы қ  қылады.

Егер адам баласы ҳәр ўақытта өзинен бийн^ара жағдайдағы  
адамды  көрип өзинде бийшара ҳалға түсип қалыўынын, мүмкин 
■екенлигин еске түсирсе ол барына қанаат  етеди.



Қолындағы бар малын тийисли нәрсеге сарн етип, өзинищ 
тиришилигине рыйза болса ҳәм шүкирлик етсе «Саўлығыц— бай -  
лығьщ» деген сөзди умытпаса қанаатш ыл болады.

Ашкөзлик әсиресе аўқат мәселесинде кебирек көринеди. О л  
өзиниқ мүмкиншилигин билмей тамаққа умтылыў, ямаса «жақсы 
аўқат  қалғамнан, ж ам ан  қарын жарылсын», «Өлтирсе палаў елтир- 
син» деген сыяқлы түсиниклерден де көринеди.

Бул туристлик саяхатларда ямаса ресторандағы швед әдисин- 
Де аўқатланыўда жүдә анық көринеди. Ол столдыц үстинде тур -  
ған түрли-түрли тағам лардан  өзиниц қәлеўинше алыўына рух- 
сат  етилгенде гейпаралары ҳәмме аўқаттыц түрлерине қызығыи 
көп алып жейбереди де, кейнинен оны таўыса алмай уялып қ ал а-  
ды. Уяты болса пушайман жейди. Себеби онын сыртынан бақлап,, 
сынап турған адамлар бар олар тек оньщ өзине ғана емес, оньщ 
туўғаи елинеде, оньщ тәрбиясына да баҳа берип турады. Ашкөз- 
лик кисиниқ зейнин пәсейтеди, руўхый жетилистириўдеи а л ж а с -  
тырып барлық пнкир аўқатқа, байлыққа берилип дос-яранлардаы  
айырылыўға, солай етип инсанлықтан пәсликке қарай жол больщ 
есапланады.

Қ анаатсы злы қ бул жастан алынған тәрбия менен байланысльг, 
Ж асл ар  еркинлик психологнясында әке-шешении, тапқанын бас- 
көз демей онлы-соқлы шашып үйренсе, ол байлық тағыда мин* 
нетсиз табылған болса, онда ол бала әлбетте ашкөз болып өседи. 
Себеби ол ҳәмме нәрсени «меники болсын» деп үйренеди. Сонлық- 
танда балаларға  ҳәр бир материаллы қ байлықтьщ қунын, оны« 
қандай мийнет пенен өндирилетуғынын, адам қанаатш ы л болыўья 
кереклигин түсиндирип барыў жүдә әҳмийетли.

Бизин, халқымызда:

« Қанаат қарын тойдырады,
Бий цаваат ат сойдырады».

деген нақыл ж үдә  дурыс ҳәм ҳәмме ўақыт есте тутыўға тийисл® 
нәсийҳат болыа есапланады...

Цанаат-тәбияттық бас баласы,
Және денсаўльщтьщ сақшысы.

А бул Фарабий

Аз нәрсеге жоцльщта қвнаат }{ыла билгениц,
Өз еркице ийе болып патшалық емир сүргешщ.

Хорезмий.

ҚАБУСНАМАДАН

Ақыллы адам лар  айтқан ҳәреке'1 ^ылыц, абат боласызлар ҳәм; 
азға қанаат қылын д әў л еы и  (баи; боласыз, кишипейил больпи
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достықыз көп болады деп. Соньщ ушын да көп мийнет пенен та- 
«былған дәўлетти ғәплетлик ҳәм босақлық пенен қолдан жиберип 
а\ойыў ақыллы адамньщ иси емес, ж арлы  болып қалсац, иушай- 
ман қылыў бийпайдадур.

б ар  дүнья-мальщ а қан аат  ет, қ ан аат— питпес-таўсылмас бай- 
лы қдур қәм сен қандай аўҳалда болсан. да ырысқьща ийе бола- 
сац. Шийрин сөз яки халықтыц шәпәәти менен жақсы  бир ис се- 
«иц қолыца түссе оны жоғалтып алма, себеби дүнья-малсыз қә- 
дири болмайды. Б и р ақ  байдьщ ҳеш пайдасы тиймесе де бай кем- 
•бағалларды душпан кереди. Халыққа жарлы ш ы лы қтан ж аман 
■жиғдай жоқдур.

Д үнья-м ал  бериў халықтыц көрки-зийнети, бирақ исирапшы- 
лықтан қашқыл.

Ҳәр бир истиц бир себеби бар. Б и рақ  ж арлыш ылықтыц себеби 
исирапхорлық.

Иснрап тек дүнья-малды сарплаўда ғана емес, аўқатта да, 
чдамныц қылықларында да, өзицде де болады. Исирап тәнди ал- 
лайды , нәпести иренжитеди, ақылды қашырады ҳәм тирини ел-  
хиреди, көрмейсец бе, шыраныц тирилиги май менендур. Егер 
майды ҳәдден тысқары көп салсац, май пиликтиц басыиа шығып, 
4пыраны өширеди, май болса шыраныц жаныўына себепши еди 
(1 сирап болғанлықтан оныц өлимине себеп болды...

Д а н а л а р  айтқан: қандай ис болмасын қылмағыл, исирап қы- 
лыўшы ҳәмме ўақыт зыян көреди. Б и рақ  тириликти ашшы, қыйын 
:қылатуғындай қатты зықна-пасық та болмағыл. Турмыстыц зә- 
,рүр ислери ушын сарац болмағыл. Ж ан ы ц а жәбир қылма: дүнья- 
мал қаиш ама қәдирли болса да, жаныцнан қәдирли емес. Әлқыс* 

са ,  ҳәрекет қылып жыйнаған дүнья-малыцды орны-орнына сарп- 
«ағыл.

Әйтеўир керексиз ис ушыи қарыз алмағыл, гиреўге берип пай- 
дасын жеме. Қарызды аўыр деп билгил. Мүмкиншилиги болса 
онреўге қарыз бермегил. Әсиресе дос адам ларға  берген қары- 
зьщды сорап алғаннан кере қарыз бермегениц жақсыдур. Егер 
^ары з  берсец, қарызды өз дүньям деп есаплама ҳәм достыма ба- 
ғышладым деп ойла, тап өзи бермегенше сорамағыл, себебн қа- 
рызды сорасац дослыққа зы яны тийеди ҳәм достыц душпан бола- 
ды. Бундай ис әцгөдеклердиц ҳәм ацқаў-наданларды н исидур, қа- 
.рызды қыстамаў болса, д а н а  ҳәм ақыллы адамларды ц исидур. 
Д ү н ь я -м ал ы ц н а н  мүнәсип адам ларға  бергил. Басқаларды ц дүнья- 
малынан тәме қылмағыл, сонда сен бәрше халайықтыц ж ақсыра- 
ғы ҳәм қәдирлиси боласац.

Д үнья-м алыцды  өзгелердиц дүнья-малындай деп билгил, бас- 
қаларды ц дүнья-малын ез  дүнья-мальщнан артығырақ бил. сон- 
да аманатқа қыянет қылмаў, дуўрылық пенен халыққа белгили 
б оларсац .

Әй перзснт, билгил бул китаптын бнр неше жеринде қанаат 
туўралы айттым ҳәм және тәкирарлайман. Бирақ ҳәмме ўақыт 
қайғы-ғамлы болмагыц келсе, қанаат  еткил, қызғаншақ болмағыл,
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сонда ғана ҳәмийше кеўлин, хош болар, себеби бәрше қайғы-ғам» 
ныц тийкары қызғанышдур, көре алмаўдур. Белгили пәлек гәр- 
дишиниц тәсиринен адамға ҳәмийше ж ақсы лы қ  ҳәм жаманлық, 
етип атыр. Мениц устазым айтты, тәғдирге бола адам мойнын со- 
вады аўзын ашады. Тәғднрге бола аўыр м аш ақ ат  ушырасса, адам 
оны өз мойнында көтереди, бир тислем нәрсе ушырасса аўзына- 
салады...

Ҳикая. Бундай деп еситкенмен. Ш айық Шибли бир куни м е-  
шитке барды ҳәм еки рәкэт намаз оқып аз ғана дем алды. Ол. 
мешитте ж ас  балалар  л<ыйналып китап оқыр еди. Балаларды ц. 
аўқат жейтуғын ўақты болып қалды. Б уларды ц арасында бир бай- 
дыц баласы да бар еди ҳәм бир кәмбағалдыц да баласы бар еди. 
Бай баласыныц алдында ҳалўа, кәм бағалды ц баласыныц алдын- 
да қуры нан бар еди. Бай  баласы ҳалўа жеди. Қ әм бағалды ц ба- 
ласы оннан ҳалўа сорады. Байдыц баласы оған: «Егер ҳалўа же- 
гиц келсе, мениц ийтим бол, сонда ҳалўа беремен» деди. К әм ба- 
ғалдыц баласы оған: «Мен сениц ийтицмен» деди.

Демек, егер тәркидүнья ҳәм бузақы болса да  қанаатлы  болғыл,.

Аристотель данышпаннан: «Ақылдыц күши неден ибарат?»- 
деп сорапты данышпан: «Бәрш е адамныц күши аўқаттандурЕ. 
ақы лды ц күши болса, ҳикметтендур» — деп жуўап берипти.

 ̂ % %

«Талап-еқбек, тереқ-ой,
Цанаат, рәҳим, билип ^ой 
Бес ҳасыл зат көнсециз,
Өсек, өтирик, мачтаншач,
Ериншек, бийкар мал шашпац,
Бес душпанық билсеқиз».

(А бай ) ,

♦ * *

Канаат гөзлеген йнсаплы инсан,
Ғалы ҳәўес етпес,и шыпта-шал тапса,
Кимлер дүнья нуўып болар сергиздан,
Және тапсам дейди артыц. мал тапса.

(Мацтумқулы);,*
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8. НӘПСИ

Гейпара адам лар  бир нәрсе қылайын десе, тек өзи ушын қы- 
лады , тек өзин ойлайды. Ол ушын исленген ис қандай болмасын 
мейли ол ж аманба, ол истиц өзи ушын гтайдасы болса болды. 
О н дай  адам лар  пайда күнем делинеди. Олар барлық нәрсени 
я ай д а  арқалы  түсинеди. Бул қаққында И. Юсупов:

«Руўхый дүньясы болды оньщ ноль,
Пайда чуўыў болды онық талабы,
Гөши цандай екен бул цустыц деп — ол,
Вүлбүл сайрап турған жацца царады», —

.деп бул тақлеттеги адам ларға  ж үдә  дурыс минезлеме берген. 
Пайдакүнем ҳәр бир нәрседен, ҳәр ж ағдайдан  пайдаланыўа уры- 
ныўдын барған басын нәпсиқаў деп атайды. Нәпсихаўлық нәпси- 
,ни тыймаўдын, нәпсини ашыўдан яғный ҳәмме нәрсеге нәзер тас- 
лаўдан, ийелеўден, солай етип басқаларға  зыян келтириўден кө- 
ринеди.

Дурыс, нәпси адамнын, денесиниқ, руўхыныц талаплары и қан- 
ды риўға  қаратылған ҳәўеслениў. Инсан ж асап  турғанда өз де- 
яесиниц саламатлығы, туўры ислеп турыўы ушын тәбияттан өзине 
керек затларды  алады. Ҳаўа, суў, аўқат, ишимлиқлер, мийўелер, 
« ал ы з  өнимлерин иайдаланады. Өз ўақтында уйықлаў, денени 
ж ы ны қты ры ў дем алыў, мийнет етиў, руўхый талапларды  қанаат- 
яандырыў ушын саз-сәўбет тыцлаў, газет-ж урналлар  оқыў, теле-
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визор көриў, киноға барыў зәрүрлигин, сондай-ақ кийиниў, л и -  
басларға ийе болыў, үй-жай, тағынш ақлар ҳәм тағы басқалардьш  
кереклигин түсинеди. Бул зәрүрликлер ақыл ҳәм нәпси менен. 
басқарылады. Егер ақыл нәпсидеи үстем келсе, ол инсанға бахыт 
алып келеди. Егер нәпси ақылдан үстем келсе ол әдепсизликке, 
бахытсызлыққа апарады.

«Бере береди деп ала берме,
1\уйып береди деп ише берме»

десе халық яғный нәпсинди тый деп ақыл берсе, Бердақ атамыз 
нәпсини сум дейди.

«Баба бүйтип ҳөдден аспа,
Сум нәпеициин аўзын ашпа».

Нэпеиқ айтар «жутсам» дер,
«;{арамат ие етс.ем» дер 
«Ишсем, жесем, жатеам» дер 
Салдын ҳайўан ишинде, —

( Мақтумқулы).

деп нәпсиниц күсейтуғынлығын ҳам оньщ бузылыўға қарап жол; 
силтейтуғынлығын көрсетедн. Себеби нәпсини инстинкт б асқара-  
ды. Сонын ушын ҳайўан нәпсинн тыя алмайды. Ал адам болса 
ақыллы болғаны ушын нәпсини иркип жүриў мүмкиншилигине 
ийе болады.

Нәпсиқаў адам лар  ҳәмме ўақыт өз нәпсисин қандырыў ушын 
әўере болады. Соньщ нәтийжесинде көпшиликтиц, жәмәәттин мәп- 
лерин умытып қояды. Ҳәзир жәмийетте көринип атырған арақ- 
хорлық, нәшебентлик, гиябентлик, парахорлық, урлық, зорлық. 
нәпсини ирке ала  алмайтуғын кисилердиц қылмыслары болып 
есапланады. Демек, инсаннын өз нәпсисин өзи тыйыў уқыплылы- 
ғына тәрбиялаў жәмийет ушын үлкен әҳмийетке ийе. А дамзат 
бизин бабалары мыз инсанныц нәпсигё берилиўшиликтен сақлаўға; 
тәрбиялаўды биринши орынларға қойған. Бунын ушын адам лар-  
дьщ тәбийғый талаплары н одиллик пенен орынлап барыўға жол' 
излеген. Лейкин нәпси адам ларды н тәбийғый талаплары нан кө- 
герилип, оны тәшҳүшке салып тәбийғый жолдан шығарыўға ҳә- 
рекет етип отырған.

Егер адам нәпсиге берилсе, оныц қуўаты бир нәрсеге нәпснг? 
кетип басқа талапларды  умытып кетеди. Бул әсиресе басшылар- 
ушын зыянлы. Олар әдалат  жолын орнатыўдыц орнына күш ли- 
яерди хошеметлеп, күшсизлерге жәбир керсетеди. Соннан жәмий- 
етте наразылық шығады. Тарийх иәпсиқаўлықтыц себебинен неш - 
ше түрли бахытсызлық ҳәм қарап болыўшылықларды биледн. 
Сонлықтан нәпснге берилиў өмирдеги ҳақыйқый талапган шетле- 
гилип, ақылдан адастырады. Қуран: «Әлбетте көп адамлар  илим-
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сизлигинен ҳәўейи — нәпсиге берилип ж олдан адасады». («Аньом» 
суреси 1 1 9 - “ аят) .

Сонлықтанда «нәпсиқаў айтта өлер» деген халықтыц сезинде 
ж ан  бар екенлигин көремиз. Нәпсиқаўды гейде халық гөрқаў деп- 
те атайды.

«Гөрцаў бар нәпсин тыймаған,
Ишсе тамаққа тоймаған,
Өз қолы менен жыймашн,
Дүньянын; чәдирин билмес».

(А . Д абы лов).

Нәпсиқаўлық қ ал ай  пайда болады? Бул көбннесе ж астағы  
гәрбияға байланыслы. Адам туўылғаннан сыртқы дүньяға талап 

яенен туўылады. Нәресте қолына не туссе соны аўзына салады. 
Дейин, еси кире баслағаннан кейин, ол ашшыны, душшыдан, 
/ыссыны, суўықтан айырып биледи. Кейин пайдалыны, пайдасыз- 
дап айырады. Усы дәўирден баслап баладағы  ақыл менен нәпси 
арасында гүрес басланады. Қайсы үстемлик етеди? Ол баланьщ 
усы ж асқ а  дейин алған тәрбиясына байланыслы. Ол бала өз тәр- 
биясын алды ма мәселе усында болып есапланады.

Нәпсини жибермеў ушын ақы ллы лы қ керек, ақыллы тәрбия 
жерек. М азалы  аўқатлар, гөззал ж ан ан лар , жағымлы ишимлик- 
лер, шырайлы липаслар, миннетсиз байлықлар мәселесинде нәпси 
•езпн көрсетеди. Ал нәпсини басқарыўда ақы ллы лы ққа тәрбиялаў 
үлкен мийнетти талап етеди.

Мәселе баланы ж асынан ҳәмме нәрсеге ерикли етип тәрбия 
бермеў керек. Рухсат не? Рухсатсыз не? соны үйретиў керек. Ҳәм- 
месин оған берип басқаларды  көзге илмеў баланы бузады. Өз 

•өзин, семьясын басқалардан  артық деп есаплап қойса қыйын 
ж а ғд а й ға  алып келеди. Сонық ушын «мынаны жубатып аламыз» 
д еп  басқаньщ ойыншығын яки затын алып бериў. Ямаса аўқатын 
аўзына тығып «жемесен пәленше жеп қояды» деп үйретиў нәпси- 
ниц ашылыўына алып келеди. С ондай-ақ дастурхан дегерегинде 
де балаға  өз пайын көрсетип, ҳәмме аўқатқа асылдыра бермеў 
үлкен тәрбиялы ққа ийе.

Нәпсини тыйыў ҳәм оны басқарыў ҳаққында өткендеги даныш- 
панлар әзлеринин көп ғана өлмес ҳикметли сөзлерин қалдырған.

Мысалы, буннан мьщ жыл бурын ж асаған  Жүсип Баласағуний 
•өзинин «Қутадғу билик» китабында:

«Нәпси деген бәледур, янған отқа саладур» деп нәсиятлаған 
•болса, Әжинияз шайыр нәпсиге берилген адам көзи жер көрмей, 
-хеш кимди танымай тек нәпсиге берилип дос-яранларынан жуда 
•болады деп көрсетеди.

«Цасқалдавда бир ағары т й  питсе,
Ғарқылдасып қонар көлин танымас,
Патшаньщ дәўлети қайтайын десе,
Көзине май питип елин т а н ы м а о  ■
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* * *

Мьщлыман деп мацтанба, ақыл билсеқ,
Мьщлы болсақ өзиқнид нәпсиқди жеқ.

Абай

Барльщ жеқислер взиқди-өзиқ жеқе билиўден басланады.

М. Н. Леюнов.

Өзиниқ нәпсисине бийлигин жүргизген адам да ер.

Демокрит
Өзиқди бийлеў — еқ жоқары бийлик.
Нәпсичаўльщтық чулына айланыў — ен қордынышлы қуллъи^

Сенека

Нөпси бузьщтық — нийети бузьщ.

Өзбек халық мақалы,

Ақыллы адам өз нәпсисин тыяр болар әўели,
Тикенектен ажыратып алыў ушын мийўени.

Муслиқадан Саади

Нәпсиқе ерк бермесен сен жақсысақ,
Кемтарды айып көрмесен сен жақсысақ,
Жығылғанды жудырьщлаў ерлик пе екен?
Цулағанды сүйесен сен жақсысақ.

А. Рудакий,

«Байльщ малы дүньянық көплиги менек,
емес, бәлки нәпсиниқ тоқлығы менен белгилидур»

Мық бир ҳэдис 678

«Нәпси қумарльщ пенен... Соқыр исенимннқ түбири 
дәрмансыз льщта ».

М. В. Вольтер.

Чуяш жарьтғын булттық бүркеп турганындай гейде аг,ыл 
яурын нәпси бүркейди.

П ифагор.

Өзин тута билген адам бахытқа ериседи.

Тэн ҳэм жапға (яғный нәпсиге) тилек-арзыўларды берме. 
Тплекке ериссе ийесиниқ басын аяг? асты қылады.

Жүдэ көп көрдим, уллы атқа ийе адамларды.
Нэпси чул цылып, жер жастандырды.

Жусип Баласағуний,
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Нәпсим мени жолдап урып хор өйледи,
Телмирттирип халайьщца зар ейледи.

Васымды тигип, белди байлап цылсам ьщлас,
Нопси шайтаи шецгелинен болсам қалас.

Цул Хожа Ахмад алайыи десец Ҳацтаи үлес,
Баязидтей нәпсиқ менен күн-түн урыс.

Дул Хожа Ахмед нәпсиден уллы бәле болмас.

Хожа А хм ет Яссаўий.

Нөпсицаў ^ызғаншақ адам жағыньщ етин жеп, тийкарыида 
душпанына емес, озине жөбир қылады.

Демокрит.



9. Т Ә Ғ Б Е

Бул әдеплик тийкарынан кнсинин өзин-өзи жетилистириўинин 
бир түри. Яғный адамнын өзинин, ислемеўге тийисли қылығына өзи- 
нен-ези пушайман жеп, оныц изин дүзетиў арқалы  келешекте ис- 
лемеўге тиккелей шешнми болып табылады.

Тәўбеге келиў әдеплиликте \'лкен роль ойнайды. Ол биреўлер- 
диц ж ам ан  ислерин көрип я «тоба» деп инсапқа киреди. Егер 
биреў ж ам ан  қылўа ислеп қойса оны көрип турған адам жоқ не- 
сине уўайымлайсац деген әдепсизлик пикирге барм аса  «тутылма- 
ған уры емес» деген тәкәпбирлықты тастыйықлаўға қарсы адамда 
ҳүж дан  бар ол адамды қадағалайды , тәртипке шақырады, қый- 
найды. Соныц ушын адам лар  «Сыбырлағаныцды қудай еситпей- 
ме» деп қандай-да бир күштиц адамныц қы лы қ-қылўаларынын 
■әдеплилик ҳәм әдепсизлиги екенлигин ескертин туратуғын күштин
— ҳүж данны ц жасайтуғынын билген.

Сонлықтан адам лар  ҳүж дан азабына шыдамай тәўбеге келген, 
қылған әдепсизлигине езинен-өзи кеширим сораған ямаса кейнн- 
не қайтқан.

И слам  дининде ким қудайға әся болса, туўры жолдан шықса, 
кейин бул қәтелерден, гүналардан  қайтса оны қудай кеширеди 
деп ж әри ялаған  «Ким зулымлық қылғаннан кейин тәўбе қылып, 
ж ақсы  ислерди ислесе, әлбетте Алла оныц тәўбесин қабыл қы- 
лады. Алла гүналарды кешириўшн ҳәм рейимлидур» (Қуран.  
«Мойда сүреси 39 аят).
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Т эубе  к ы л р ан д а  ж а м а н  ислерди билм естен  цы лы у  цэм тезден  
тэуб е  ц ы л ы у  х а л ы ц т ы ц  эдебинд е  ацы лра  ту у р а  келеди. С оны ц 
у ш ы н д а  о л ар  И с л а м  ди н и н д е  « Ж а м а н л ь щ л а р д ы  цы лы п ж у р и п ,  
е ж е л  ж а ц ы н л а р а н д а  енди тэуб е  цы лд ы м » д е ген л ер д и ц  я р н ы й  к э - 
пир х а л ы н д а  влип кетк ен л е р д и ц  тэубеси  ц а б ы л л а н б а й д ы .  О н дай  
к и си лерге  о д у н ь я д а  а з а п л а р д ы  т а я р л а п  цойранбыз» (К,уран- 
аН исо»  су р ес и  18 аят),  деп К у р а н  тэуб еге  улкен  э^м и й е т  бери у  
м енен  бирге тэуб еге  кеш  келген лерд и  о д у н ь я д а г ы  а з а п л а р  ме
нен цорцы тады .

К у р а н  А л л а н ы ц  ж а р ы л ц а у ы н а  у ш ы р а у  уш ы н тэуб е  менен 
бирге  ж а ц сы  ислер  ислеудиц  к ерекли ги и д е  а д а м л а р д ы н  есине 
са л ад ы .

«Э лб етте  мен ким тэуб е  цылса,  им ан келтирсе,  ж а ц с ы  ислерди 
цылса, кейин тэр т и п ли  ж у р с е  оны ж а р ы л ц а й м а н »  (К у р а н .  «Тохо»  
су р е с и  72 аят).

Д е м е к ,  тэуб е  ец  эцм ийетли  эд е п -и к р а м л ь щ  ис болып, ол егер 
кейинге ц а л д ы р ы л с а  инсан  б у зы л а  береди ^эм  ези н и ц  ^ эм  сези- 
ниц э^м ийетли  п эзийлетлеринен  ай ы ры лы п  б арад ы .

С онлы цтан :
«Яшлыгында тэубе цылсац,
Дартайганша кенлигерсец,
Цартайганда тэубе нылсац,
Кенликкенше кемилерсец.»

деген  х ал к ы м ы з .
С о л а й  етип ж а м а н  эдет  уйрен ш и к ли  болы п кетпестен буры н 

гэубеге келип оннан у а з  кешиуге, к енлигиудиц  кереклиги  ж у д э  
эхм ийетли .  К им  тэуб е  цылыура асы цса  е зи н -ези  т а з а л а г а н ы  ^эм  
ж а м а н л ы к т ы  ж о й ы у д а  улкен к уш к е  ийе болады . Ал ж а м а н л ь щ т ы  
ж ой ы у  ^эр  бир ж эм и й ет ке  мейли ол ислам  ж эм и й ети  ме? мейли 
ол Х ристиан д ун ьясы  ма? Б удд а  ели ме? ^ эм м еге  керек. С ебеби  
ж э м и й е т  ж а м а н  эдетлер  менен гуреседи, ж а м а н  ислерге  ц а т а л -  
лы ц етеди. Л е ки н  тек  ц а т а л л ы ц  пенен ж эм и й ет  толы  к, д у зел м ей -  
ди. « К а й и р л ы л ы ц  пенен а л а  ал м ар а н д ы  ц а т а л л ы ц  пенен а л а  а л -  
м а й с а ц »  (Л. П. Ч ехов ) .  С оны н уш ын угит  нэсият,  ад ам н ы н  е зи н е  
са л ы у ,  оны ц х у ж д а и ы н  ояты у, екинш и рет  к а й т а л а м а у р а ,  тэу б е  
етиуге бет бурры зы у ж у д э  тийим ли тэ р б и я л ы ц  у с ы л ла р  болады .

Т эубе  цы лы у ези н -ези  т э р б и я л а у  ж о л ы  болып эд е и л и л и к ти ц  
ц у р а л ы  хы зм етин  атц ары п , онда  ж а м а н л ы к  езгерип  ж а ц сы ль щ ц а  
етип  оты рады .

С он ль щ тан  а д ам  б а л а л ы ц  етип н атууры  ж о л г а  тусип цалса  
д эр ^ а л  езинен-ези  кеш ирим  сорауы , ад а м ы й л ь щ ц а  ц арай  ж у р и у -  
ге бел б а й л ау ы ,  бойын тиклеп  алы п ^ у ж д а н ы  ал д ы н д а  пэк бо- 
лыуы керек. С о н д а  инсан «М енин ц у ж д а н ы м  т а з а »  деп б а х т ы я р  
ем ир  кеш иреди.

Т эубе  —  тэуб еге  келиу ^ а в д ы н д а  бир цанш а рэу и ятл а р ,  нацыл- 
м а ц а л л а р  х а л ц ы м ы з  а р а сы н д а  кец  т а р ц а л г а н .  С о л а р д а н  бири 
Р аб р у зи й д и ц  «К,а Рьш бай  ^ ак д ы н д ар ы  ^и к а яты » .  Х,эзирети М уса-
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н ы ц  ж е т и к  ш экиртлеринен  бири К,арынбай дунья 1^ууып, напси- 
^ а у л ы к д а  берилип а^ ы р  аяры нда а л а й ^ и с с а л а м р а  душ п ан  болды.

Тэцирден саза  келди: «Эй, М ууса,  К ,ары нбайга айт, м алы у-  
д у н ь я с ы н ан  тен ж а р ты с ы н  д эр у и ш л е р ге  берсин —  ол зэк атд ур» .

К,арынбай бул созлерге  к;ула^ аспады . К ези  ж ер  керм ей  д у н ь я  
цууып ет б а й л а га н л ы ц т а н  Т ацирди яд етиуди умытты. 1<,ула^ла- 
рын раплет басты. Д а р р а з а п  болган  М ууса:

—  Эй, к а р а  ж ер ,  К ,арынбайды т а р т  ба у ы р ь щ а ,  — деди аспаны у- 
замин л а р зе м г е  келип, 1 \арынбай акы л-есинен  айры лд ы . Тобы гы - 
н а  дейин ж е р ге  сивди. Бирак, ол таубеге келмеди, тары дизесине 
дейин ж е р ге  кирди, таубеге келмеди , а л ^ ы м г а  дейин сицди. Эне 
сонда бары п  К>арынбай: «Таубеге келдим » —  деди.

—  Енди оны ж е р д и н  устине ш ы г а р ы ц л а р ,  —  деди М ууса  ал а й -  
хиссалам . С олай  етип К а р ы н б а й д ы  жердин, ж а р ы г ы н а и  сууы ры п 
а л ы п  босаты п ж иберген  екен».

Э лбетте ,  бугинги куни де  биз ж о ц а р ы д а  айты п еткеним изд ей  
м е^ и р -м у ^ аб б е т ,  м уриубет  пенен ис тутып ез к;этесин м ойы нлап  
таубеге  келиу  а р е а л ы  иш ки руухый дуньясы  г е з з а л  э у л а д л а р д ы  
гар б и ял ау р а  ерисиуим изге  >^эм сол а р е а л ы  елди а б а д  етпегимиз 
даркардур .

Гунасын ези мойынлауы —
Коргенли кисинин гиршиксиз сезими.

Л. Сухамлинский.

Ким де ким гуна цылса, оныц иманы ушады,-
Тэубе чылса Алла таала кеширеди.

Мыц бир %эдис 840.

«Гунакар пушайман болыу х;эм тэубе буйрьщдур»,
Санда. 913.

Егер ашльщ болып узилсе де жан,
Жетимнин х;ацысын жеме з̂ еш цашан.

Саадий Шеразий.

Туйеге жук азап береди, адамга ^уждан,

Гуиасыз адам созге батыр болады.
Саадий Шеразий.

^ацыйцатльщ жедиске ериседи, бирац оган кескин турде
жэрдем бериу лазым.

Ю. Фучик.

Пэклипщди сацлап цалыу ушын
Улкен шеберлик керек.

М. Е. Салтыков-Шедрин,
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10. Х ДДАЛ  Х,0М ХА РАМ

Б и зи ц  халк(ы м ы зд а  « ^ а д а л  а д а м »  деп  ж ац сы  а д а м д ы ,  « х ад ал  
болсын» деп  ж ац сы  табы слы  м ийнетти цзстерлесе ,  екинши би- 
реулерди  «^ар а м ы  ад ам » ,  я р н ы й  ж а м а н  ад ам ,  ям аса  «ж ы йнараны  
^ а р а м р а  ай л ан д ы »  деп тусиндирнп  отырды.

Э лб етте  ад ам  ти ри ш и ли к  етиу уш ын ем ирннде ^ а д а л  мийнет 
етеди. Мийнети менен а т ац  ал а д ы ,  езиниц  ырыск.ы-несийбесин 
та б а д ы ,  дагщын ш ы гар а д ы .  О ны н ез  мийнети менен тауы п  ж асауы  
ата-б а б а л ар ы м ы зд ы н ,  та сты й ьщ л ар ан ы н д ай  ^ а д а л  деп атал ад ы .

Х а д а л  деген сез а р а б  сези болын рухсат  етилген т а з а  дегенди 
а ц л а т а д ы .  Я р н ы й  м у с ы л м а н л а р  ушын рухсат  етилген  цылыц-цыл- 
у а л а р  хэм ислер соны ц менен ц атар  т а за  >;эм пзк  ес ап л а н га г  
а з ы к -а у к а т л а р .

М ийнетсиз тириш илик ж ок , Егер ад ам  мийнет цы лм аса  ад ам  
да бо л м ага н  бо л ар  еди. Ал мийнетсиз ти риш илик  — ол урльщ 
баскы нш ы льщ , тилем ислик  бул  ^ а р а м  болы п есап лан ад ы .

Х ар а м  — а р а б  сези б и й к ар л ан р ан  ц ы л ы ц -кы л^а л ар ,  ислер, со
нын менен ц атар  ж еуге  ц а д а га н  етилген а з ь щ -а у к а тл а р .

Т эби ятта  .^эмме хай у а н л ар ,  хэттеки  ес и м ли к лерд е  ж а с а \ '  ушын 
гуреседи. 0 з и  тауы п  ж ейди ,  еседи, нэснл ц ал д ы р ад ы .  О л ез ж о л ы  
менен кетеди

Ал а д ам н ы ц  тириш илигинде  ад ам  >;аммееи бирдей б э л м а у ы н а  
б ай л ан ы сл ы  бир-бирине м элел  бериу м ум кииш илигиник  у л к е н л и 
ги не бай лан ы слы  о л а р г а  ц о й ы л а т у ш и  сан ал ы  т а л а и л а р  келин
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шыцты. О л а р д ы ц  цы латуры н ислерине, ж е п -и ш и у л е р и н е ,  цылыц- 
^ ы л у а л а р ы н а  ж о ^ а р ы  адамыйлык, т а л а п л а р  ^ойы лы п, олард ы ц  
ш ега р асы  аньщ ланран .  С ебеби ^эр  бир а д а м  басы ауран  ж а щ а  
кете берсе, ойы на не келсе соны ислей берсе, онда  ж эм и й ет те  ой- 
р ан ш ы ль щ  пайда  болып, а д а м л а р  бузы лы п, осип р а у а ж л а н ы у  
ш а т а с а р  еди. Д и н л е р  усыны тусинип а д а м л а р д ы  бир ж эм ээтт и  
уелау  уш ын з^адал, . \арам  тэртиплерин  ш ы гарран .

Б уннан  ш ы кдан  идея ы ры с^ы ны  ^ а д а л л а п  жеу. А т а -б а б а л а р ы -  
мыз биреудин, м алы н а ,  биреудиц  пулы на ж а м а н  кези  менен ка- 
рауды, к езд и ц  цыясын та сл ау д ы  ^ ад ар а н  еткен. Кисинин ^аты ны - 
на ^ол  салы уды  да  ^ ар а м  деген. О л ар  кисинин, ^ак,ы кетпесин 
деп ескертип отырран. Эсиресе « ж ети м н и ц  >^а^ын ж еуди»  цатты 
^ а р а л а р а н .  М ийнетсиз табы лран  м а л л а р д ы ,  урлы цты  ^ а р а м  д е 
ген. О л а р  «^ар а м  бар  ж ерде  сатцы нльщ , а д а л а т с ы зл ь щ  бар  ж е р 
де ж эб и р ,  ж а л р а н  бар  ж е р д е  дехм ет  болады »  деп келтнрсе.

М а ^ т у м ц у л ы :

«©мир бойы жыйнаганьщ жо^ болар,
Х,арам суйген жигит пенен дос болма»

деп ескерткен.
М у д а м  з^адалга садык; болган  б а б а л а р ы м ы з  за т л а р д ы  белис- 

тиргенде де бири-биреуине ^ы янет цылм аран. « 0 з и  жоцтын. кези 
жок;» деп ойлам аран .  Х ,арамльщ ты ц тек бул д ун ьясы  емес, о д у н ь я -  
сыда куйеди, о д у н ь я д а  д о з а ^ к а  б а р а д ы  ден инанран. Кисинин 
ватына тиймеу а д а м л а р д ы ц  са н ас ы н а  снцген. Х,эттеки тарезнге  
салы нран  затты  а у ы р р ы р а ^  цылып тарты п  бериу ^ а д а л л ы ^ т ы н  
белгиси деп тусиндирилген .

С олай  етип бизиц  б а б а л а р ы м ы з  эдетннде  иш ип-ж еген  ау^ат-  
лард ы  рана ^ ар а м  >^эм ^ а д а л г а  белип ^ойм астан  о л а р д ы ц  ^ы лы к -  
лары , тэртиби , нелеп аты рран  ислери х а д а л  з^эм ^ ар а м р а  а ж ы р а -  
гылран.

Д у р а н д а  «Х,зй м ем инлер  сизлерге  ы р а зы л ьщ  ^ы лы п  берген 
нэрселери м и зди ц  пэклерин  жен. Егер А л л а - т а а л а г а  бенде бол- 
сацыз, онда ш укир  цыльщ. Э лб етте  ол сизлерге  ел и м ти к  кан, 
ш ош ка геши ^эм  А л л а д а н  б а с^ а н ы ц  атын айтып сойы лган  хай- 
у а н л а р д ы ц  геш лери н  х ар а м  кы лады ». ( « Б а з а р а  суреси»  172— 173 
аятлар).

Д ай у а н  езинен ези  я р н ы й  ц ан д ай д а  бир кеселликтен  елее, 
оныц денеенне зэх эр л и  ^эм  зэл ел л и  за т л а р  ж а й ы л ы п  оны жеген 
ад ам  денсаулы ры на  зыян келиуи  себепли ол ^ ар а м  болады . Ж ы рт-  
1\ы ш  х а й у а н л ар д ан  ц ал ган  геш  бул да  ад ам  денеенне зы ян лы .

Е лд е  ш о ш кан ы н  геш и н и ц  .^арам га шырыуы нын м ы н ан д ай  та- 
рийхы бар. Енди а д а м л а р д ы ц  искерлигине б ай л ан ы сл ы  ,\арам 
^ ад ал  тусинигине келеек, онда х а л ы а д а  турм ы с ж а г ы н а н  хызмет 
керсетнуш илердиц  т э л л и -п э л л и  хызмети уш ы н оныц пулы х;арам. 
Ямаса сап асы з  еним лердн  а л д а п  сатып п ай д алан ы у , м а л л а р д ы  са- 
гыуда оныц кем ш плигин  айтпай  саты у  а р е а л ы ,  зорль щ  пенен тар-
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тып алынран, пара яки  а л д а у  а р е а л ы  т а б ы л га н  пуллар, еним лер ,  
аатлар у,арам болып е с ап л а н ад ы .

«Залымлар умытып зикри алланы,
Арзан алып ^ымбат сатар гэллени,
Сутхор бийинсаплар дадал тилланы,
Харам па'йдасына берисин керид».

(Мацтумцулы).

ярный сутхор, алып сатарлыкта халыцца жэбир болса оны ^арам  
деп есапланылган.

Х а д а л л ы ц ц а  т э р б и я л а у  б а л а л ы ц т а н  оны ха да л мийнетке, эдеп» 
ли л и кк е  т э р б и я л а у д а н  басл а н ад ы .  Б а л а  ез  несибесии ^ а д а л  мий- 
неги  менен ш еплейтуры н адамнын, ^алыцтын, а л д ы н д а  ^ у р м е тк е  
м и ясар  болатуры нлы ры н  тусиниу  керек.

Б а л а л а р  тауы п  а л г а н  за ты н  я м а с а  пулын ийесине бериуге х;э- 
рекет етиуге, дегереги н д е  хеш ним б о л м а с а д а  ж у р т ц а  билдириу-  
ге уры ны уы  керек.

Д а д а л л ы а д а ,  п эк ли к к е  берилген  а д ам  оны ези н и д  цэсийети деп 
ес ап л а п  биреудиц  буй ы м ы н а за т ы н а  >^еш ц аш а н  сорам а ст ан ,  рух- 
саты н  а л м а с т а н  тиймейди.

Х^арам —  ^ а д а л  е р л и -за й ы п л ы л а р д ы ц  е з -а р а  ц а т н а с л а р ы н а  да 
тийисли болы п бпри-бирине цы янет ц ы л м ау ш ы л ь щ  эдети менен 
бай лан ы слы . С он д ай -ац  некесиз ц ат ы н л ар  менен таны м айтуры н  
^ а я л л а р  менен б а й л ан ы с  х а л к ы м ы зд ы н  эдеплигинде к .араланган .

«Намэзуэемлерге кез салма,
Киси ярына сез салма,
0 з  ярьщнан цаладурсац»

Бердац.

Д е м е к  инсан а д а м л а р  а р а с ы н д а  ^ у р м е тк е  ийе болайы н десе 
ырыскы -несийбесин м ийнети а р ц а л ы  тауы п  наны н х;адаллап жеуи 
керек  екен.

С оньщ  менен ц ат ар  ^ а д а л л ы ц  к а р и й д а р л а р д ы  иренж итпеуде  
исленген еним ниц  т а л а п к а  ж у у а п  берип халы кд ы н  алры сы на м ия
сар  болы уы д а  керинеди . Ертедеги  т а р и й х та  «тотем изм » деген л и 
ний инаны м я р н ы й  ад ам н ы н , х ай у а н л а р д ы ц ,  еси м ли к лерд и н ,  гей- 
де  з а т л а р д ь щ  белгили бир тури м енен тэб и ятт ан  тыс тууы слы ц 
ба й л ан ы с ы  болран деп исенген. О л а р  е зле р и н и н  т эб и я т т ы ц  зат- 
д а р ы н а н  з^эм ц убы л ы сл ар ы н ан  езл е р и н и н  айы рм аш ы лы ры н  бил- 
мей, турм ы сты д  ц ы й ы н ш ы л ы к л а р ы н д  а ж а с а у  уш ы н «м ум к и н ш и 
ли к  берген» ^ а й у а н л а р д ы ,  еси м л и к л ер д и  езлерн н  к о лл а у ш ы  туу-. 
ы слары  деп  есап лап  диний исеними етип алган .  О л а р д ы н  к,ал* 
д ы ц лары  елеге дейин бизин  р е с п у б л и к а м ы зд а  у ш ы р а с а д ы .
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Тотемизм динниц системасындары тамаш а нэрсе: тотем бир
уакытта аукаттын дэреги, соныц менен бирге «бабасы», «тууы- 
сы» кунделикли исине «жэрдем бериушиси» болран. Сонльщтан 
гейпара хальщлар езлериниц ^айуанын елтиргени ушын, олардан 
кеширим сорап сыйцырльщ ырымларды ислеген. Уакыттыц етиуи 
менен бир цанша хальщларда тотемизмниц хожальища байланы с
лы тийкары умытылып, биринши орынга тотемнин культы (то- 
темге сыйыныу) шыга баслаган. Усыныц тийкарында тотемлик 
^айуанды а-уцатца пайдаланбаушыльщ, урмаушылык, оларды сый- 
лаушыльтч бир цэуимниц. адамы, екинши цэуимниц тотемин урса, 
элтирсе ол цэуимди м аскаралады  деп, есаплаушыльщ келип шьщ- 
цан, Австралиялылардын. тотеми кенгуруды колонистлер елтир- 
генде олар: «Бул адамды неге рлтирдицлер, бул бизиц тууысца- 
нымыз еди р о й »  деп наразыльщ  билдирген.1 Сондай-ац Х^ицдс- 
гандары гейпара хальщлардыц: сыйырды, маймылды, жолбарыс- 
гы цэдирлеп сыйлаушылыры ^эм тары басцалар  тотемге сыйы- 
ныушылыцты керсетеди. Шоцщаньщ гешин ауцатца пайдаланыу- 
дыц цадаран етилиуинде усы сыяцлы оныц ертедеги тотемлик 
культы менен, я р н ы й  оран сыйыныушыльщ пенен бизиц тууысы- 
мыз деп есаплаушылык пенен байланыслы

Хззирги зам анда бурынры Советлер Союзыныц террнтория- 
сында жасап, ислам динине исенген халы кларды ц басым кепши- 
лиги, бул динге кирместен бурын шошцаны асыраран. К авказ ха- 
лыцларынан эсиресе, кабардинлер XVI эсирге, я р н ы й  ислам дини 
ендирилгенге дейин шоищаныц гешин ауцатца пайдаланран. Д а-  
гыстанльщларда ислам дини таралганра дейин шоищаны асырау- 
шыльщтыц болранлыгы х^аццында дагыстан жазыушысы Э. Ка- 
пиев былай деп керсетеди:

«Абу Муслим зскерлери менен убурларра келип, ислам динин 
цабыл етиуин талап  еткенде убурлар: «бизлерге, дузлап койган 
шошцаларымыздыц басын жеп болганша уш [Гун мзулет бериц» 
деп сораран.2 Сондай-ац С ССР Илимлер Академиясыныц хабар- 
шы арзасы С. П. Толстовтыц басшылыгында Карацалпацстанныц 
территориясындары алып барылран археологияльщ экспедицияныц 
материаллары, ертедеги, бул ж ерлерде жасаран хальщ ларда бас- 
ца м аллар  менен бирге, шошканы да асыраушыльщтыц болганлы- 
р ы н  керсетеди. Демек, шоищаныц гешин ауцатца пайдаланыуды 
цадаран етиушилик, кейинирек арабларды ц ж аулап алыушылык 
сиясатыныц тийкарында, бул хальщларра ислам дининиц тарауы 
менен цосыла таралган.

Ислам  пайда болраннан бери шоищаныц тотемлик культын бу- 
рыннан киятырган дэстур ретинде езинде цалдырран- Ислам дини 
ез аярынан тикленип, тольщ кушине мингеннен кейин шоищанык 
тотемлик культыныц сыйыныушыльщ тзрепи елеспесиз цалып,

1 «Билим з;эм кудайга исениушилик». «Знание» баспасы, 1960 ж, М, 
12-бет.

2 Э. К э п и е в. «Записная 'книжка»1 Москва, 1956 ж. 15-бет.
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сол сыйыныушылыцтан шыцкан онын, гешиниц цадаран болыуы, 
биринши орынды ийелей баслагаи. Ислам дереклеринде шошца- 
ны аукатца пайдалаиыудыц цадаг-ан етилиуиниц себеби, М ухам
мед пайрамба_рдын бир жорыраны оныц эскерлери ш ош^аныц ге- 
шин жеп ауырып цалран эпидемияра ушырасцаи деп келтиреди. 
Бул  да дурыслыцца келеди. Себеби сонша ыссы климат шошца- 
ныц семиз етин бузбай сацлау мумкин емес екенлиги езинеы ези 
тусиникли. Солай болранда да оларра теркининде цэуимлик дэ- 
уирдеги тотемизм тэсир еткен болыуы итимал. Шошцаны ислам- 
ра дейин ауцатца пайдаланыи отырран халыцларды оннан айырыу 
мусылманлар ушын ацсатца туспеген. Сонлыцтан олар шошцаньщ 
жаман атын шырарыу ушын хэр турли есеклер менен царалаган. 
Усындай ^эрекетлердиц нэтийжесинде шошцаныц гешин жемеу- 
шиликтиц тийкарры себеби оныц тотемлиги умытылып, керисин- 
ше шошщаны ж ек  кериушилик ен жайран.

Дурыс, сататурын затты барынша керсетип, оны реклама цы- 
лыу, цунын аныцлап, иайдасын керсетип бериу оныц сапасын, 
ийгилиги ушын хызмет етиу мумкиншилигин керсетиу сауаплы 
ис. «Лейкин алдам асац  сата алмайсац» деген жецилликти эдеп
лилик деп есаилаура болмайды, тэрезиден урып цалыу арцалы 
тапцан нан да >^арам болады. Биреудиц затын сорамай алып, взи
не сицнриуде цешким кермеди деп ойлап цойыу надурыс. Хеш ким 
кврмегени менен х^уждан керип тур. Ийеси сеннен кериуиде ити
мал, артыцнан сез таратыуы мумкин. Ж ойылран затты тауып бе
рип ийесин цууантыу адамра улкен ж ацсылыц болып, оннан ал- 
ран суйениш цадал болып есапланады.

«Х,адал кэсип аз емес,
Иктият бол ^арамнан,
Дач шолды тапта айырма,
Хадалльщ 1$алар мэцгиге».

Х,арам нэрселерден сакланайьщ — адамлар 
Ишинде ибадатлырац боласыз.

М ыц бир %эдис, №19.

, Хадал з^эм, ^арам 549м рэушан болды. Цайсы нэрсе сени
шубдаландыроа, оны цойып шубдасызьща етебер!

Б у л  да сонда, 404.

«Да^ывды толыгы менен .болса да, кеми менен болса да 
з^адал ^ылып ал».

Б у л  да сонда. 410.

«Харамльпда чул болма 
Хадал болсан.
Хзлсизлерди чыйнама 
Адам болсац».

Насыр ){ысраЦ
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«Дасыл цесийет — ^адаллыц, ^ с ы л  минез — х,адалльп;»

М. Горький.

♦Адам ез хужданы алдында ^адал, зацыйцатшыл болыуы — 
^адал, езине-ези растерли болыуынан, журис-турысы 
улгили болыуынан вана тууады».

Эл Фараби.

Хадал болса есап,
Дарам болса азап.

Ахмед Югнакий.



11. Қ И Ш И П Е Й И Л Л И К ,  Ә Л П А Й Ы М Л Ы Қ  — Ә Д Е П Т И Н
БАСЫ

Бул өзин қоршаған дегерекке,өзи-өзине қатнаста адам өзиниц 
жеке бир айрықша артықмашлығынын, ямаса өзгеше бир ,\уқы- 
қыныц бар екенлигин мойынламаў, жәмийетлик тәртипке ез  ерки 
менен бағыныў, өзиниц жеке тутыныўы сол жәмийеттеги халық- 
тыц м атериаллы қ ж ағдайы на муўапық шеклеў, барлы қ адам- 
ларға  ҳурмет пенен қараў, буныц мәпине қайшы келген гейпара 
адам ларды ц майда-шүйде кемшиликлерине шыдаў ҳәм соныц ме- 
нен қатар өзгениц хызметине ҳәм кемшиликлерине критикалық 
кез-қарас  пенен қараў  әдетлери.

Адамныц кишипейил ҳәм әлпайым болыўына тийкарғы себеп, 
ол тәбийғый м ақлуқ ретинде өткинши, ал өзиниц адам зат  урпа- 
ғына жетиўи менен социаллық м ақлуқ ретинде күшли. Демек, 
адам  өзиниц адам лар  алдында, жәмийет алдында, тәбият алдын- 
да. жуўапкершилигин сезсе ол кишипейил болады. Кишипейил 
адам езиниц ж ағы м лы  қәсийетлерине өзгеше әҳмийет бермей, оны 
взинен өзи болыўы керек нәрсе деп ойлайды. Бундай адам лар  шы- 
нында да  айрықш а артықмашылығы бар адам лар, өзин адам затқа  
хызмет етиўге ерки менен келискен адам лар  болып келеди.

Бул  адам  өмнриндеги барлық исинен, тортнбииен, ис-ҳәреке- 
тинен, сөзинен, ҳәттеки кийген кийимлеринен де көринип турады.

Кишипейил адам басқа адам ларды  сыйлайды, оларға  әлпа« 
йымлық қатиас жасайды, басқалардан  айрықша болып турыўға



ҳәрекетленбеидн, өзинин жеке хызметлерин көреетип марапат- 
ланбайды.

Кишипейил адам сөйлескенде сөзге устамлы келеди, езинии 
сезимин басқ аларға  билдириўге асықпайды, басқалар  менен қа- 
рым-қатнасты бузып алыўға урынбайды. Лейкин, ҳәр қандай ж ағ- 
дайда да ез  пикирин айтыўдан тайсалмайды. Себеби, ол өзине 
де, басқаға  да жоқары талап  қояды.

Қишипейил адам адамгершиликли, меҳрибан болады, ки сж е 
ҳәмме ўақыт жәрдем бериўге тайыи турады. Қншииейиллик бул. 
әпиўайы нәрсе емес, Ол әдет, ол соқиаллы қ дәреж е болып есан- 
ланады. Соныц ушын да халық «кишипейиллик — кишилик емес, 
ал к ' 1 силик» деи дурыс айтқан.

Патша Ануширўан өзиниц ақыллы ўәзири Бузургмеҳрден: 
«дана деп кимди айтамыз?» деп сорағанда ол: «Өзин басқалардан  
кишипейил, әпиўайы тутқынды деп ж уўап  бериптиг.

Ш ынында да кишипейил, әлпайым адам ға  базда қатты сөй- 
леп, қопаллық еткен адам ларға  да ж ақсы лы қ көрсетип ғәзебч 
қайнап аўзын ашпайды, зыян көрген адамын ж азал аў ға  күшн 
жетсе де ашыўын ишине алып оған қол жумсамайды,

Ҳәким Улықпан әлпайымлықта жети қәсийет бар деп көрсет- 
кен.

1. Зийнетке миясар болыў.
2. Салтанатсыз аййат.
3. Мийнетсиз ибадат.
4. Дийўалсыз цорған.
5. Кеширим сораўдан қутылыў.
6. Периштедей тазальщ.
7. Айыплардан қутылмақ.

Демек, ҳақ  кеўил, әлпайым болыў зийиет көрсетиўге ҳәмме 
ўақыт миясарлы ққа, салтанатсы з-ақ  еизге айбат бериўге, мий- 
нетсиз-ақ сизди сыйлап қәстерлеўге дуўшар қылатуғын болып 
есапланады. Сизин әлпайымлығыцыз сизиц қорғаныцыз сизге ҳеш 
ким аўыз сала  алмайды. Соныц менен қатар  сиз өзициздиц киши- 
пейиллигициз бенен, әлпайымлылығыныз бенен ҳеш нәрсени бүл- 
дирмейсиз, ҳеш кимге зыян келтирмейсиз, солай етип сиз ҳеш 
кимнен кеширим сорамайсыз, себеби сизде айып болмайды, өйт- 
кени сиз пернштедей пәк адамсыз.

Егер әлпайымлық ж асал м алы  болса, ол адамды басқадан  бе- 
лип турып, дыққатты тартып турса онда ол менменликке айланып 
сны шайыр Т. Ж умамуратов:

«Ҳәмеллиге әпиўайы
Ҳәмелсизге дым турпа^йы»

ден сыпатлайды.
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Әлпайымлық әлбетте менменликке тиккелей қарайа-қарсы , 
Сонлықтан: —

«Менменге заўал,
Кемликке камал»

дейди халқымыз. Менменлик жәмийетлик қубылыс ретинде адам- 
лар  арасында бөлиниўшиликти, адаўатлықты пайда етеди. Мен- 
мен адам өзиниц кемшилигин, айыиларын еслемей, өзин жоқары 
санайды, өзин мақтаўды жақсы  көрип, оннан басқаны еситкиси 
келмейди, нәсийҳатты алмайды. Солай етип, адам наданлықтыц 
батпағына батады. Қуранда: «Жер бетинде гәрдийип жүрме?! 
Әлбетте, сен жерди тесип жибере алм айсан  ямаса өсип кетип 
таўлар  менен тец бола алмайсац» («Исро» сүреси, 37 аят).

Әлнайымлық керисинше адам ларды ц тәбиятынан адаўатлық- 
ты, қысыўметликти, ғәзеплиликти яғный усы сыяқлы кишипейил- 
ликке ж ат  әдетлерди таслаўға  мүмкиншилик береди.

Әлпайымлық, кишипейиллик адам ларды ц бир-бири менен сөй- 
лескениндеги сөзлериниц даўысынан, бергев ж уўапларынан көр.и- 
неди. Биреўлер бирден «яқ, болмайды» ден қайтарып таслайды, 
ямаса даўысын көтерип миллет етеди, болмаса ҳәкирецлеп кейип 
таслайды. Шет еллердиц гейпараларында кишипейилликке жүдә 
кеўил бөлинеди.

Японияныц адам лары  бнр-бири менен сөйлескенде «жоқ», 
«билмеймен», «болмайды» деген сөзлерди кейип таслаўға  арнал- 
ған сөзлер сыяқлы түсинип, оларды туўры айтпастан ж аты ғы  ме- 
нен түсиндирер екен. Егер. бир кесе чайдан кейин еқинши кесе- 
ден бас тартқанда  да «жоқ», «рахмет» деместен, «маған сондай 
ж ақсы болып қалды» деп қайтарады екен. Егер танысыцызға ми- 
рәт етсециз Ол: «мирәтицизди қабыл етпестен бурын ҳаялым ме- 
нен ойласайын» десе, сиз оны ҳаялды ц ҳуқықын ж ақлаўш ы  деп 
ойлаўыцыз қә.те болады. Ол сизге «яқ» деп айтыўдыц бир усылы 
болып есапланады. Егер сиз оған «ертец саат  алтыда пресс-клуб- 
та уш ырасайық» деп мирәт етициз, ол: — С аат  алтыда ма? Ҳе 
и р е с с — клубта ма? — деп қайтадан  сораса онда оған сиз: «сизге 
қолайсыз болса басқа ўақытта, басқа жерде сөйлесейик» деп ай- 
тыўыцыз керек.

Кишипейилликти тәрбиялаў  баланыц ж ас  гезинен басланады. 
Англияда ата-ана баланы жөргекте« баслап кишипейилликке үй- 
ретеди, әлпайым қылып ш ығарады. Мысалы, дем алыс күни әкеси 
баласы  менен машина жуўып атырғанда әкеси:

— «Қайырлы бол, Томма — мәрҳамат маған ж уўған  шүберек- 
лерди берип жнбер.

— М арҳам ат  аға.
— Рахм ет қымбатлым, сен ж ү д ә  сүйкимлисец.
— Рахм ет аға, оныц маған  ҳеш қыйыншылығы жоқ» деп бир- 

бнри менен сыпайылылықта сөйлеседи екен. Бул әлбетте, бизиц 
б алалары м ы зды  тәрбиялаўда үлги алғандай  пәзийлет. Баланы ц
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турпайылыгы онын ата-анасыиын көргеасизлигинен, жениллиги- 
нен ҳәм 'наданлығынан пайда болады. Себеби, «Атага қарап ул 
өседи, «эн^ға қарап  қыз өседи» дейди халцымыз, ямаса :Анасын 
көрде қызын ал, табағын көрде асын иш» дейди. Булардыц ҳәм- 
меси кпшипейиллик, әлпайымлық әдеби, усы исте әлбетте ата-ана 
балаға  қарыздар. Себеби, ол әсиресе үйдеги тәрбиянын нәтийже- 
си. Ал, мектеп ол тәрбиянын даўамын жетилистиреди.

Расулулоҳ: «Қим өзин б асқалардан  үлкен деп есапласа, яки 
жүрис-турысларында басқаларды писент етпесе қыямет күни Алла 
Т аала  оған ғәзеп нәзери менен қарайды» дейди.

549-ҳәдис Абдуллаҳиби Умар Расулиден 
рәўият қалды.

Ал  —  Еухарий.



12. ҲАҚ К Е У И Л Л И Л И К .

Ҳақ кеўиллилик инсаннын, жақсы  пәзийлетлериниц бири. Ҳақ 
кеўил адам басқалардын, ығбал бахтына, олардын хызметине 
ҳәм оньщ жеке өмириндеги жецислерине өзиннн бахты, езиннц же- 
ниси ретннде қарап оған қуўанады. Ол адам кисилердиц бахты- 
ныцда, жәмийеттиц бахтын сәўлелендиретуғын адам лар . Ол адам 
болсын, ҳәммениц иси жүрисин мениц хызметим, менин табысым 
қала  береди, ҳәммениц табысы болсын, ҳәммениц табысы мениц та- 
бысым деп исенеди. Ол өзин биреўдиц кемек сораўын тилетпей-ақ, 
өзиниц ҳаҳ кеўиллиги менен көмек бериўге таяр  турады. Бундай 
адамды халықта ҳақ  ж үрек  адам деп атайды. «Ҳақ ж үрек ердиц 
ези  екен». Ол адам ларды ц уқыплылығын, талапшацлығын, дәў- 
летлилигин, бир-биреў менен досласып қатнасыўын, жәрдемин, 
сыйласығын тәбийғый деп есаплайды. Ҳ ақ кеўил адам ақ  көки- 
рек, кеўлинде кир жоқ, өтирик айтыўды, алдаўды билмейди. Оныц 
. уўхый дүньясына ж ат  қумарлықты, м ақтанш ақлықты, меисин- 
беўшиликти, тәкаббырлықты да билмейди.

Лейкин көкиреги қара, бақыл, зықна адам биреўдиц бахтын 
ҳэм табысларын көре алм ай «ишинен цасық айланбайды». Бун- 
лайлар  көкиреги қаралы қ қылып «менде ж оқ нәрсе сенде не ушын 
4)0лыўы керек», «мен ж ам ан  тураман, сен иеге жақсы турыўыц 
керек» деп бахыллық ҳарам нийетинин қулы болып қалады.
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Бахы ллы қ қайдан пайда болады? Бул әлбетте қан ҳәм -ж аы  
<1 рқалы адамға келетуғын физиологиялық қубылыс емес ҳәр қан- 
дай нәресте туўылғанда жақсы  ямаса  ж ам ан  қәсийет иенен туў- 
ылмайды. О лардағы  б олаж ақ  қәсийетлер ата-аннын., семьяньщ, 
ондғы басқада ересек адам ларды қ тәрбиясына байланыслы. Олар- 
ды қ  балаға  қадағалаўы , оны уйретиўи болмаса, мектеп тәрбия- 
ш ыларына да қыйынға соғады. Ҳәр бир ата-ана өз баласын жа- 
ман болсын деп тәрбияламайды. «Ғарға өз баласын аппағым, 
кирпи өз баласын жумсағым» деп сүймей ме? Оныц кемиссиз 
всиўин, семьяда, өмирде бахытлы болыўын ойлайды. Сол тәбий- 
ғый тилек пенен гейпара семьялар, ата-ан алар  балалары н киш- 
кентайынан баслап қуўыршақтай қылып қояды, қолларын суўық 
суўға урдырмай, әлпешлейди, еркетай қылып тәрбиялап 1 ентек- 
ти келтирип шығарады. Нәтийжеде бундай балалар  иши тар, 
зықна, қы зғанш ақ болып шығады. Буларда барына қанаа! етиў, 
жоққа шыдаў, қайыл болыў қәсийети жетиспейди. Қерисинше 
«еўли күсеген нәрселерди ислеп, ҳәр қандай да -ол менен (гейде 
ҳарам лық ж оллар  менен де) болсада мақсетине жетиўге урыиа- 
ды. Егер усындай ж ағдайды  сезип баланы туўры жолға салмаса 
ол бала  руўхый ж ақтан  да физикалық ж ақтан  да майып бола- 
ды, Бундай б алалар  ата-анасынық абройынан ҳаўаланып уйинде 
ҳеш кимниқ айтқанына қулақ  аспайды. Мектепте классласларын, 
хәгтеки муғаллимЛеринде көзге илмей, жәмәәтте өзин басқалар  
менен теқ тутыўдық орнынан писент етпей кетеди. Бундай минез- 
қулық турмыстық қыйыншылықларынан қорқатуғын «аўырдын 
үсти менен, жецилдиқ асты менен жүретуғын» бир параларға  тән 
болып қалады. Яғный, олар турмыс маш ақатлары нан қорқагуғын 
болып, қыйын иске баспайтуғын, мийнетти сүймейтуғын болып 
шығады ҳәм ж еқил, ақсат жол менен тиришилик етиўге урынып 
өзиниқ инсанлық ўазыйпасын, жәмийет алдындағы миннетин умы- 
тады Нәтийжеде майда алаяқ , ж алатай , кере алмайтуғын адам- 
ға айланады. Бундай ж ал атай л ар  өмирден аброй таба алмағаны  
ушын, дөгеректеги адам ларды қ  ҳүрметине ылайық бола алм аға- 
ны ушын, басқаларды н өмириндеги, мийнетиндегн табысларына, 
ел арасындағы тапқан ҳүрметлерине ызаланып, ишлери күйип 
қарайтуғынлар.

Ислам дини бақыллықты қатты қаралайды. Себеби, бақы ллық 
кисилердин ортасында муҳаббетти жоқ қылады. Ол адам ә з -ар з  
жәрдемди, меҳир-мүрийбетти жек көреди. Бийшара, камбағал  
адам ларға  жәрдем бериўди ойламайды. Қайсы халықта бақыл- 
лық тараған  болса ол халықта өз-ара жәрдем болмайды дейди 
ислам дини. «Болар елдиқ балалары  бирин-бири батыр дейди, 
болмас елдиқ балалары  бирин-бири қатын дейди» деген бизиа 
халқымыз.

Б ақ ал  адам сарақ , қытымыр және кеўли тар келеди. О лардын 
сықмарлығынын ақыбетин Қуранда: «Қыямет күнинде бақы ллы қ 
етип бермеген нәрселери менен мойынларынан буўылады» («Али 
Имран» сүреси 180 аят) деп ж азады .
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Б ақ ы л  адам байлыққа беккем жабысып алған менен ол кам- 
бағаллы қта  жасайды. Себеби, байлықты топлап, оннан пайда- 
ланбай  жүриўде кам бағаллы қты н бир түри. Бәлким, ец ж ам ан  
түри. И слам  бақыл кисихор болады, адам лардьщ  ғарғысына ушы- 
райды деп нәсиятлайды.

Демек, кимде ким кеўлим тыныш, өмирим маш ақатсыз, деним 
саў  болсын десе бақыллықтан , яғный иши тарлықтан , кәре ал- 
маўшылықтан, қызғаншықлықтан ўаз кешиўи керек. Себеби, ол 
адам ды  аздырады, досларын қашырады, абройын төгеди ҳәм әл- 
бетае ден саўлығына тәсир етеди.

«Дызғаншац адамнын кеўли бос болмас» 
Басчалар шад болса, ўацты хош болмас».

Мақтумқулы

Кишипейилдиц абройы асады,
Такаббирдиц қуты цашады.

Ахм ед Ю гнаки

«Таналбырльщ дай тилде болсада цэсийетсиз сөз»

Ахм ед Югнаки.

«Такапбырльщты төднрн сүймес».

Қорқыт ага.

«Еи үлкен цәте — ҳеш қашан цәтелеспеймен деп ойлаў», 

Т. Кармиль.

«Алтын жалатқан ғарға сыяқлы мақтаншақлардьщ да 
иши сыртына сәйкес келмейди»

Пифагор.

«Биреўлер уллысынып мен-мен дейди,
Ондай адамды халыц та, цудай да сүймейди.»

Ахмед Ю гнакий.

«Кишилик пенен пейиллик — уллыльщтыц белгиси»

М ахмуд Қашқарий

«Ж асалма кишипейиллик — яяацсы қәсийет емес».

Абай
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<Жалған кишипейилликте — менменлик сыяқлы жеркенишли», 

К. Гольдони

«Әгшўайылық—мораллық сулыўлықтыц баслы шәрти»,

Л . Н. Толстой

«Адамнық жоқары сулыўлығы — оньщ сезгишлиги, 
епиўайылығы, тилеклеслиги ҳақ нийетлилиги...

В. А. Сухомлинский.

«Ҳалласлап кетип биреўден асаламан деген
күншилликти пайда етеди күншиллик күншилликти қуўғандай»,

Абай.

«Зат неғурлым салмақсыз болса, М ақтанш ақ сондай».

Л . Н. Толстой.

«Әйтеўир сөйлей бериў, ҳеш нәрсени тьщлағысы келмеў — 
мақтаншықтыц белгиси»

Демокрит.

М ақтанған тилде — мьщ бәле.

Ж үсип Баласағунии,



13. С А Б Ы Р Л Ы Л Ы Қ

Сабырлы лы қ — адамныц өзин-өзи бийлеўи болып, ол өз кши- 
яе өзинин ҳәрёкетин, алдына қойған мақсетине жетиўге. өз ҳәре- 
кетин бағындырыў уқыплылығы, қыйыншылықларды жецип өзи- 
ниц сезимлериннн үстинен қадағалаўды  иске асырыў, өзин басыў, 
дөгеректиц қарсылығына уш ырасқанда пессимистлик яки аван- 
тюристлик кейиплерди таслаў уқыплылығы. Ол адамныц еркиниц 
күшлилигиниц көрсеткиши ҳәм сонын менен қатар гуманистлик 
қатнастыц тийкары болып есапланады.

С абырлылық әдеп-икрамлылықта ж оқары баҳаланып уш қалақ- 
лы ққа. ш ыдамсызлыққа қарсы түсиник. Буныц тәрбиялық сыпа- 
гы сонда, адам бирден қызып кетпестен ҳәр истиц соцына бағып, 
ойланып ис қылыў. Себеби, «Ашыў алдында, ақыл кейнинде ке- 
леди» деген халқымыз. Ашыўланып, қызып кетип ис қылмастан 
сабырлық ислеў адамыйлық қәсийет болып,

«Сабыр әйле кеўлим, сабыр әйле,
Сабырлы жетер муратқа,
Бийсабыр қалар уять}а»

ямаса

«Сабыр түбн сары алтын 
Сарғайған экетер муратг^а»
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деп көрсетип халқымыз адам мурадына сабырлылық пенен, избе- 
излик пенен жетеди деп дурыс нәсийҳат берген.

«Мақтумчулы шукир әйлегил қудаға,
Өлим бара-бардур шаҳу — гадаш,
Бийсабыр қул тез жолығар бәлеге,
Сабырлы цул бара-бара шад әйлер».

(М ақтумқулы).

деп халқымыз адамларды устамлы болыўға, қызбалық пенен шеш- 
пеўге, салдамлы минез-қулыққа шақырған.

Адам өмиринде нелер болмайды. Айырым пайытларда қуўа- 
нышы қойнына сыймай кетсе, гейде кезине әлем зимистан болып 
кәринеди. Бундай ж ағдайда  әсиресе ж аслар  өзин ҳәлсиз, шара- 
сыз көрип, гейде дүньядан кешиўинде ойлайды.

Әлбетте, инсан өмири бир тегисликте раўан болып өте берме- 
ўи мүмкин емеслигин еске алып, қайсы күнлерде де маш ақатлар  
болатуғынлығын ҳәм бахтияр күнлердиц де келетуғынлыгын ядта 
тутыў ҳәм соған байланыслы сабыр-тақат қылыў, шүкирлик етиў 
бул әҳмийетли қәсийет болып есаплаиады.

Сабыр әдеп-икрамлылықтық руўхый таянышынын. бири. Са- 
бырлы киси қыйыншылықларды мәртлик пенен қабыл етеди. Ал, 
жецил киси қәпа-қәсте болады, өзин отқа таслайды, қайғы-ғамға 
бөленеди.

Егер сабыр-тақат болмаса, инсан кәрген қыйыншылықлардан 
қәлби қәсте болып раўаж лаиы ўдан  артта қалады. Ал сабырлы 
киси болған исти изертлеп, байқастырып, себебин табыўға тырыса- 
ды. Сонын ушын қуранда сабырға қатты әҳмийет берген. Сабыр- 
лы кисилерди ж үдә  әжайып кисилер деп атаған.

Қуранда сабырлылар Алланыц артықша мәрҳаматына о дү- 
■ньяда ҳәм бул дүньяда да миясар болады деп көрсетилген. «Са- 
быр қылғанлары ушын оларға бейиште ҳәм жипек кийимлерди 
сыйлық қылып береди» («Инсап сүреси» 12 аят). «Сабыр қылыц- 
лар , әлбетте, Алла сабыр қылыўшылар менен бнригеди» («Апфал 
сүреси» 46 аят).

Адам арзыў-үмит пенен жасайды. Қандай қыйыншылықларда 
оларда оныц жүрегнндеги үмит отын сөндире алмаўы, сабырлы- 
лық пенен байланыслы. Ҳәр бир инсан мейли ол инсапта, яки қа- 
наатта, сабырлылықта мүтәж ҳәм онын менен байланыслы. Сон- 
лы қтан  да исламда сабыр-тақат барлық пәзнйлетлердин анасы 
ден есаплайды.

Сабырлылық адамнын өз минез-қулқын қадағалап  билиўи, 
ашыўлы ўақытларында, ызаланған пайытта, өмпрдин қыйын мә- 
селелернн шешкен гезде, аўырған ж ағдайда  өзин-өзи басқарып, 
сонына бағыўшылық болады. «Устамлылығы ямаса сабырлылы- 
ғы жоқ, адам тормозсыз машинаға уқсайды» деген А. П. Мака- 
ренко.

Адамныц мий қабыршағында қоздырыў ҳәм тежеў процессле-
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ри больш сабырлы адам да бул процесслер бир қәлипте болады, 
Ал ашыўлы, женил, ойланбай ис ислейтуғын адам ларда  қозды- 
рыў тежеўден басым келип адам айырым ўақы тларда өзин баса 
алмай  қалады, Лейкин бул тәрбия арқалы шешилип, шынығыў- 
лар  ыәтийжесинде жөнге түседи.

Айтайық, балаларды  кишкене ўақыттан баслап сабырлылық- 
қа үйретиў керек. Мысалы: ыссыға, суўыққа шыдамлы етиў, орын- 
сыз еркелетпеў, аўырыўға шыдаў, күтиў уқыплылығын өсириў, 
баслаған  исин шала етпеўге үйретиў ҳәм тағы басқалар.

Сабырлылық, бул жуўапкершилик сезимин тәрбиялайды. Ол 
зәрүрий емес ж ағдай да  адамныц еркин-ықтыярын, өз ҳәўесин ирке 
бидиў болып есапланады.

Сонлықтан да сабырлы адам жәминетте үлкен абройға ийе 
болып, оны ҳәмме мойынлайды адам лар  оныц тәсирине өз ерки 
менен берилип, онын сөзлерин иштен де, сырттан да оны ықласы 
менен, ықтыяры менен ҳәм бар ннтасы менен орынлайды.

Сабырлылық —■ мивездиц негнзи,

0 . Бальзак.

Ацыл — адам көреги, ақылдын сабыр шериги.

Мухтар Әўезов.

Сабыр менен тилекке жетсе болар,
Темирди ақырынлап ийсе болар,

Қутыб.

Ийманнын абзалы — сабыр ҳәм ҳачьвщатдур.

Мық бир \эди.с 145

Сабыр ҳәм та^ат — алладандур, 
Сасқалаклык — шайтаннандур.

М ық бир ҳәдис 3?А.

* *

Сабыр — ь(уўаньгш гилти.
Сабыр — ашшы, мийўеси — душшы. 
Сабыр — таўды зкығар.

* * *

Биреў жэбир етсе,
Сен сабыр ет.
Сабырлы — шыдар,
Сабырсыз — жанар.
Сабыр — өмир ғәзийнесй.
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# * *

Сабын — кирди ашады,
Сабырсыз сырды ашады. 
"Жак.сыльщтан үмитленсец, сабыр ет.

А хм ед Ю гнакий.

Сабыр етсец рәҳәт бар,
.Бийсабырға иәлет бар.

Қ арақалпақ хальщ нақылы.



14. С А Қ Ы Й Л Ы Қ

Инсаннын, ец геззал сыпатларыныц бири сақыйлық. Бул сы- 
/ат ,  инсанға хызмет қылыўға бел байлаған үлкен келешекли ки* 
'иниц қәсийети.

Ҳәким Улықпанныц.Ануширўан патшаныц ўәзири Бузургмеҳр- 
ге берген саўалларын келтиргенде мынандай сораў ҳәм жуўап- 
ларға  айтарлықтай кеўил беледи.

«Дуньяда ец бахытлы адам ким?» дегенде ўәзир: Өзин әдил- 
лилик иенен, сақыйлық пенен безеген адам» деп жуўап берген. 
Бул  ҳақ кеўиллилик ж ақсы лы қ басқаларда  да болсын деп ғана. 
қоймастан, оған жәрдемлесиў ҳәм адам ларға  шадлық бағышлаў. 
Бул  ҳәммеси өзимде болсын «Менин атым жүре турсын, кисиния 
аты тура турсын» деген қәсийетке қарама-қарсы  болып адамды 
уллы мәртебелерге умтылдыратуғын қәсийет. Сақыйлы-қ жәмий- 
ет ағзалары  арасында өз-ара муҳаббатын беккемлеўге үлкен 
роль атқарады. Керисинше сықмарлық адамды қолайсыз жағдай- 
рв қалдырады.

«Әлимбайдьщ бети зкоц,
Табацқа салған ети жо^,
Адам болыў щсйети жоц,
Ҳасылы Нгоц сыкмар екен».

Ҳәзирги заман психологиясынын көрсетиўи бойынша ада.м 
басқаларда  жақсылыққа урынбаса өзи дәўлетли боль%ы мүмкин
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емес. Б асқ ал ар ға  ж ақсы лы ққа  урыныў дос көбейтиў дегенди бил- 
диреди. Сақыйлардын, досты көп болады. Соныц ушын халық:

«Сацый дос көбейтеди,
Бачыл мал көбентеди»

дегеь.
Й слам дини кец пейиллкликке ҳәм сабырлылыққа шақырыў 

менен бирге сақыйлыққа шақырған оларды мақтаған. «Өзлери 
жарлы  болса да, посқынлар пайдасын өз пайдасыиан артық кө- 
реди. Нәпсилерин тыйыи дүнья-мал қуўыўшылықтан аўлақ  жүтр- 
генлер өз мақсетине жетеди» («Хашр» сүреси 9-аят). Усы аяттан 
түсиў себеби туўралы Абу Хурайр деген С ақаба  ҳикая қылып 
мынандай дейди: «Бир киси пайғамбарымыэдық алдына барып: 
«Мен қыйын аўҳалда қалдым» деди. Пайғамбары мы з қатынлары- 
нық алдына адам жиберип «бул кисиге бериў ушын бир нәрселер 
барма екен?» дегенде, ҳеш нәрсе табылмайды. Сонда П айғамбар 
мына ер кисини бир кеше меҳман қылып «Алланыц раҳметине са- 
заўар боламан деген киси барма? дедилер... Сонда Абу Талла  де- 
ген саҳаба: «Мине, мен барман, ҳай Р асулаллаҳ»  — деди де бул 
кисини үйине алып барып ҳаялларына... Алланыц расуллынын 
мийманына зияпат қылыц» деди. Сонда ҳаяллар  үйде балаларды ц 
аўқатынан басқа ҳеш нәрсе жоқ» деди. Абу Тәлла: «Б алалар  аў- 
қатланбақш ы  болса, оларды әмеллеп упқылатып қой, шыраны 
өширип аўқатты алып кел. Бул кеште пайғамбарымыздық мийма- 
ньщ риза қылайық»депти. Ҳ аяллары  тап сондай ислепти. Ерте- 
деи азанда сол киси пайғамбар алейҳиссаламнық алдына барған. 
П айғамбар: «Алла Талла Абу тилҳа ҳәм онын ҳаялларын тааж - 
ж убда қылды ҳәм олар ҳаққында мына аятты түснндирди деп 
ж оқарыдағы  ай ты лған ' аятты оқып берген екен.

Бул ўақыя исламньщ мусулманлардын қәлбине салған сақый- 
лық әдетиниқ терец екенлигин ҳәм жәмийеттиқ мәппне әҳмийетлн 
екенлигин көрсетеди.

Сақыйлық бул ҳақыйқый байлық. Сақый болыў ушын затлар- 
дын көп болыўы шәрт емес. Сақый болыў сизде не нәрсе болса 
соны әпиўа.йы гүрде шын кеўнлден бөлисиў. Ҳәким Улықпан: 
патша, ўәзир әқгимесинде мынандай саўал 1\ояды «Сақыйлықтыц 
шеги қандай? Бул сораўға «бар затын бериў» деп жуўап берген.

Сиз көп нәрсеге ийе емес шығарсыз. Оныц әҳмийети жоқ. Ким 
көп нәрсеге ийе? Ким бир ўақдары ҳәммеси жетерли деди? Ҳеш 
ўақытта ҳеш кнм көп демейди, ҳәммесн жеткиликли демейди. Сиз 
ҳешнәрсеге ийе болмаўықыз мүмкин, сиз сақый болыўыцыз мүм- 
кин. Сиз танымайтуғын адамны қ қасынан өтип баратырғанда мы- 
йық тарта аласыз ба? Яғный таныс емес адам менеи өзиқиздиқ түр 
түсиқизди, кейпиқизди бөлисе аласыз ба? Егер аўа десениз сиз 
сақыйсыз. Биреў қапа ўақтында оныц кеўлин алып оны қосық 
айтып күлдирсециз сиз сақыйсыз. Сизиц сақый болыўыцыз сөз- 
сиз, себеби сизиц күле шырайыцыз сизге ҳеш нәрссге түспейди.
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Сиз биреўдин ж аманлы ғы н кешире аласызба? Егер аўа. болса 
онда сиз сақыйсыз.

«Жақсыльнеда шақсыльщ,
Ҳәр кисиниц исидур.
Жаманльщча н*ақсыльщ,
Нар кисиниц исидур».

(Мэжитов С.)

Д емек, сиз өзиқиздин, барьщыз бенен, кеўлиқиз бенен бөлис- 
сеқиз ол сақыйлық. Ол үлкен байлық, бул байлық пенен адам 
туўылған, оиық болмысы, онық байлығы. Болмысық менен бе- 
Лис, басқаға  қолықды соз басқа жүректен шыққан муҳаббат пе- 
неи қатнассақ  сақыйсақ.

Сен ж үдә  бай адам болыўық мүмкин, бирақ ҳеш ким менен 
ҳеш нәрсени бөлисиесеқ сен сықмарсақ. Онда сениқ балалары қ  
сағаи ж ат , онда сениқ қатынық бийтаныс. Себеби сықмар менен 
ўшырасып болмайды. Ол жабық. Ол қаш ш ан өз гөринде тур. Әл- 
ген адам. Сықмарға қалай  барасақ. Сен оған ж үрсеқ ол қаша- 
ды. Ол ҳәмме ўақыт биреў ж ақы нлап  қалм ағай  да деп қорқып 
журеди. Себеби, бир нәрселерди бөлисиў керек. Ҳәттеки, қол қы- 
сы спада сықмарды тәшўишлендиреди. Ол ким билсин, дослық 
пайда болып қалар , онда қәўиплилик пайда болады деп ойлайды.

Сықмар адам ықтыятлы, сақ биреўге ж үдә  ж ақы ны рақ  келиў- 
ге рухсат етпейди. Ол адам ларды  бир қаш ықлықта услайды, Мы- 
йық тартыў қәўипли ол қашықлықты бузады. Ол егер аш болса 
оған аўқат бериў керек. Ж ақсысы  қолынан өте бериў керек. Қүле 
ш ырайдық не кереги бар. Қатты лы қ тынышлық береди, шығым- 
сыз боласақ, қәўипли емес деп ойлайды.

Демек, сақый болыў ушын бай болыў керек деп ойлаўға бол- 
майды. Қерисинше сиз бай болғықыз келсе сақый болыўықыз 
керек, онда сиз өмирде кәп сыйлықларды алып жүресиз. Рахмет- 
н ам алар  еситесиз. Қеп адам лар  менен кәп кеўиллерди бөлесиз. 
Таза боласыз. Сақый адам таза ,  сықмар адам жабық, сарақ. Ол 
сөзсиз патас болады. Ол ақпай қалған ҳаўыздық суўына уқсайды. 
Оған ҳеш ким келмейди, ол ҳешкимге суўын бермейди. Оннан 
ҳешким суў алмайды. Оны бәҳәр суўға толтырмайды, суў патас- 
лана  береди. Ақырында қурыйды. Қөпшилик адам лар  тап усын- 
дай болады. Адамларды езиқиздегилер менен бөлисиўге шақырып 
сақый болыў үлкен бахыт болып есапланады.

Сақый кисиниқ қәтелерин кешириқлер, себеби ал л атаал а  онын 
ҳәр бир сүрингенинде қолынан тутын турады,

(М ы қ бир цғдис, 161.)
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Пәстеги алыўшы чолдан,
Жоцарыдағы бериўши цол жачсыдур.

Мық бир ҳгдис. 184.

Минездиц жачсысы, эдеттиц минсизи —
— билип чой сацыйльщ.

Ол — сьщмардыц айнасы.
Сьщмардыц — еми жоц.
Сач.ый — ер хальщтыц ҳүрметлиси 
Сарац — уятсыз, малдыц гүзетшиси.

Ахм ед Ю гнакий.

Бақыл да бар болса да —жоқ,
Сачыйда жоқ болса да — тоц.

* * *
Басчаларды бахытлы етиўге тырыса отырып, 
бахытымызды да табамыз.

Плокон.

Сацый бергенин айтпас,
Ер айтқакынан қайтпас.
Қолы ашьщтыц — жолы ашьщ.

* * *

Сарац — пайгамбардыц жийеви болса да бейишке 
бармайды.

А - Науайы.

Оарац ҳэмме ўацыт гедей.

Ф. Петрарка.

Сачыйльщ — мысалы бейиш дарацларыныц биридур.
Оныц шачалары дүньяға түсип турады.
Кимде-ким щачаларыныц бирин тутып алса. Ол бейишке 
баслап оарады. Бақыллық болса — дозақ дарағыдур.
Онық ушлары дүньяға шығып турады.
Кимде-ким сол шақалардан бирин усласа, 
оны дозаққа баслап барады.

Мыцда бир ҳэдис. 488.

ҚАБУСНАМ АДАН

Бийкарға  ж аза  берме. Бир бийгүнаны ж а за ға  сазаўар  қылма- 
ғайсац, ҳәр нәрсе ушын адам ға ғәзебин, келмесин ҳәм ғәзепленген 
ўақтьщда ашыўды басыўға әдетлен. Бир гүна ушын сеннен ке- 
ширим сораса, кешириўди өзице лазым ден билгил. Егер гүна-

аз



карды қ айыбын кеширмей ж аза  берсец, сениц оннан қаншелли 
артықлығыц мәлим болады. Адамнық гүнасын кеширгениқнен 
кейин оған кейимегил ҳәм онық гүнасын ҳасла есиқе алмағыл, 
өйтпесеқ гүнасын кеширмеген болып есаиланасақ. Өзиқ кеширим 
сорайтуғын дәреж еде гүна қылмағыл, егер гүна қы лсақ кеширим 
сораўдан уялмағыл.

Әй, перзент, демек егер гүнакар кеширим сораса қабыл қыл. 
Егер бир адам саған мүтәж болса, илаж ы барынша мүтәжин пит- 
кериўден оны маҳрум қы лмағы л ҳәм ол мүтәж адамы қ өзин туў- 
ралы өтирикши деп гүман етпесин. Егер ол сениқ жақсы адам 
екенлигине гүман еткенде еди, сеннен ҳәжетин сорамас еди. Мү- 
тәж адам ҳәжетин сорарда саған тутқын болады, тутқынларға 
реҳим қылыў керек, себеби тутқын болыў ақсат емесдур ҳәм кеп 
мүшкил исдур. Демек, бул исте қәтелик қылмағыл, тап сонда еки 
дүньяда жақсы атқа ийе боларсақ.

Егер сениқ бир адам ға исиқ түссе, әўел сол адамны қ кеқ пе- 
йил яки нәкес екенлигин билгил. Егер кеқ пейил болса ҳәжетиқ- 
ди сорағыл, егер нәкес болса сорамағыл. Қеқ пейил адамнан ҳә- 
жетиқди сорасақ да көп сорамағыл... (Ашыўланып турған ўағын- 
да, қарны аш ўағында ҳеш нәрсе сорама, қолай бир пайытты гөз- 
леп). Ҳәжетинди сорағанда жақсы  бир пикирди ойла, шийрин ҳәм 
ж ум сақ  мәмиле менен ҳәжетиқди билдиргил, себеби ҳәжетти со- 
рағанда жумсақ мәмиле қылыў-ҳәжетти питириў ушын үлкен қу- 
ралдур, себеби ҳәжет сораў қағыйдасын билсеқ ҳеш жерден ҳә- 
ж етиқ питпей қайтпайсақ. Биреўге мүтәжпц түссе, езиқди онық 
хызметкери ҳәм қулындай билгил... Ҳәжетиқниқ қабыл етилгенин, 
питкенин билсец шүкирлик қылғыл (рахмет ай тқ ы л ) . Егер ол 
адам сорағаныцды питкермейтуғын болса өз бахтықнан көр, ол 
адамнаи өкпелеме. Сен оған өкпелегениқ менен ол сеннен қорық- 
пайды, ол сени көзине илгенде еди, ҳәжетиқди питкериўди рәўа 
көрер еди. Егер ҳәж етиқ түскен киси оцбаған, пәс адам болса, 
онық сап-саў ўағында оннан ҳеш нәрсе сорамағыл, себеби нәкес, 
ашкөз оцбаған адам лар  мәслик ўақтында сақый болар, олар екин- 
ши күни пушайман қылады. Егер бир нәкес, сықмар, пәс адамға  
исиқ түссе, сен өзицди рейимли жердемен деп түсингил. Себеби, 
үш түрли адамныц ҳалына реҳимлик қылыў керек: Бири — ақыл- 
лы адамныц ақылсыз адамға мүтәжи түседи, екиншиси — әззи 
адам мойны күшли адамға ийиледи, үшиншиси — кец пейилли 
адамныц нәкес, пәс адам ға  мүтәжи түседи.

Әй перзент, егер сен ж омарт киби ҳәрекет қылғыц келсе, әўел 
жомартлы қты ц не екенин ҳәм оныц қаяқтан  келип шыққаилығын 
билгил. Адамныц қәсийетинде үш нәрсе бардур. Бул үш нәрсе- 
ниқ бири — ақыл, бири — дуўрылық, бири — ж омартлы қ (адам- 
гершилик, сақыйлық, қолы аш ы қлы қ).

Ж ом артлы қты ц тийкары үш нәрседур: бири айтқан сөзицди 
өзиц орыпласац, екиншисй, дуўрылыққа қылаплық қылмасац, 
үшиншиси қайырды еснцде тутсац, умытпасац.

Билгил, жомартлы қ бир неше ҳөнери болған адамға ылайық.
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Б-ул ҳөнерлерден бири — қорықпас мәрт, сабырлы, шыдамлы, ўә- 
деге опа қылыўшы, сап жүрекли, дурыс сөзли болыўдур. Ж ә н е  
бнри бул өз мәпин гезлеп қулларға  азап бермеў, оларды қоллап- 
қуўатлаў, әззилерге мәдет бериў, ж ам анларды н ж ам анлы ғы нан  
жақсы ларды  қорғаў, дуўры сөз сөйлеў ҳәм әдил болыў; ж ақсы ға  
ж ам анлы қ қылмаў ҳәм зыян бермеў, яғный адам ларға  зыян ҳәм 
зәлел жеткизбеў. Буларға  ды ққат  етип қарасац  булардыц ҳәмме- 
си үш қәсийет пенен байланыслыдур.

Егер мәртлик — ж ом артлы қ жолында жүрмекши болсац, ҳәм- 
ме ўақыт үш нәрседен сақлацғыл: кезди ж ам ан  нәзерден, қолды 
ж ам аи  истен, тилди ж ам ан  сөзден. Үш нәрсени дос ҳәм душпанға 
аш ы қ услағыл: үй есигин, дастурхан басын ҳәм кисецниц (қал- 
тацныц) баўын.

Ҳеш ж алған  сейлеме, нәмәрт ж алған  сөйлейди. Егер ҳәр бир- 
адам сениц мәртлигице — ж омартлығыца исенсе, егер ол әзинз,. 
ҳүрметли адам болса да саған өзин тәслим еткени ҳәм бәрше ха- 
лықтыц алдында сениц мәртлигице — ж омартлығыца исенер бо- 
лар. Ж ан ы ц  барынша ҳәрекет етип мәртлнк — жомартлықты ийе- 
легил... Ҳәм және ҳәргиз еткен ис бойынша еш 'алмағыл, қыянет 
қылыўды ойламағыл: себеби, қыянет қылыў — мәртлик, жомарт- 
лық емес.

Билгил, мәртлик-жомартлықтыц жетилискени соннан болады: 
ол өз мал-мүлкин өзиники, басқаныц мал-мүлкин басқаныки деп 
биледи. Халықтыц мал-мүлкинен дәме етпегил. Өз қолыц менен 
қоймаған нәрсени алмағыл. Халы-ққа ж ақсы лы қ қыла алмасац д а  
ж ам ан лы қ  қылмағыл.



15. АР-НАМ ЫС, УЯТ, А Б РО Й

«Ккм шаппаса туўған елдин, арына,
Найза суғыў керек оньщ баўрына,
Косылмай-ақ қойсын адам санына,
Ольрдьщ барынан жоғы яраыдар.

Ердиқ арын арламаған.
Барды ж о р ;т ы  барламаған,
Аш ҳәм товда қарамаған,
Аўан, басшы неге керек.

( Бердақ),

Бул қосық қатарларды ц ар-намыстын, ец ж оқарғы  әдепли 
сыпат екенлигин көрсетип, онык халық арасында ж оқары ба-ҳалы 
лығын билдиреди. Ар-намыс абыройға уқсап оньщ өзине ҳәм жг 
мийет тәреиинен оған қатнасты ашып береди. Адам абырой ушы 
ислейди, кейин абырой адам ушын ислейди. Абыройды мысқа.) 
лап жыйнайды, қапшықлап төгиледи. Соньщ ушын бизде «Аззе 
ти абырой, абыройдан айырмағай бир қудай» деп пәтия қылад> 
ҳәм абыройды төкпеўге урынады. Абыройы төгилсе иамысы келс 
ди. Демек, ар-намыс адамньщ иштей сезими абыройды қорға? 
туғын қуралы. Абырой адамнын жәмийетлик аўҳалына байлг 
ныслы оған нуқсан келсе ол адам қазарланады, ары келеди.

«Цоянды қамыс. олтирер,
Ерди намыс олтирер» десе халык
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Белгили қ а р а қ а л п а қ  әдебиятынын, баслаўшысы С. Мәжитов,

Намыс ушын жан чыяр,
Туўған жигит болымлы,
Намыстан өтер нәрсе жоц,
Намысыц жаннан қәдирли.

дейди.
Егер абырой уят бул адам лардьщ  кецлигинен келип ш ы қ қаа  

әдеп-икрамлық болса, ар-намыс адам ларды  жеке баҳалап оныц 
репутациясын сәўлелендиреди. Ол жеке адамыйлығын баҳалаўға  
ямаса  өзиниц ата-анасын, туўған туўысқанларына, Уатанына ти- 
йислн мәселелерге байланыслы.

«Царадалпақстаным намысым-арым,
Келсем перзентим деп күтип аларым».

(Г . Есемуратов),,

Ар-намыс ушын адам лар  ж ан  берген. Ры ц арлар  дуэльге шыққан» 
ер жигитлер малы дүньясын сарып еткен. Намысты қолдан бер- 
меўге тырысқан. Сонлықтан да  жәмәәттиц абыройын қорғаўда 
абырой менен, намыс пенен байланыслы.

Сонлықтан да адамныц ец үглкен кемшилиги биреўдиц намы- 
сына тийиў. Адамды урыў, қатты сөз айтыў мүмкин, лейкин на- 
мысына тийиў оныц адамгершилигине тийиў кеширилмейтуғыи 
әдепсизлик. Айтайық намысына тийген адам ға  қатты зақым кел- 
тирсе, Уатанды м асқаралаў , халықты кемситиў ол елдиц ер аза- 
матларыныц ҳәммесиниц намысына тийип арын келтирип урыс- 
жәнжел, қан төгиспелер келип шығыўы мүмкин. Соныц ушын ҳеш 
кимниц намысына тиймеў, әсиресе мектепте, басқа оқыў орынла- 
рында, жәмәәтте тил айырмаў керек. Миллетке бөлиниўшилик 
миллетиниц аты менен ҳәй... деп сейлеў ойын дәлкек пенен болса 
да миллеттиц атына нуқсан келтириў адам ларды ц намысына 
Тийеди ҳәм қатты қараланады . Ол адамда ар-намыс жоқ десе ол 
адамны ц бузықлығын көрсетеди. Ал жақсы адам ар-намыслы бо- 
лады. Соныц ушын халық:

«Жалцаў жарлы болады,
Жацгы арлы болады»
«Малым жанымныц садацасы,
Жаным арымнық садақасы»

деп тастыйықлаған.
Уятқа келсек ол адамгершждиктнн бир мийўеси. Соньщ менен 

қатар  ар-намыстыц қосшысы. Уятлы ис арыцды келтиреди. Ар- 
сызлық намысқа тийеди. Уягсызлық аўызбиршиликти бузадьқ 
әдеплиликке нуқсан келтиреди. Соныц ушын Абай:
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«Уятсыз, арсыз, ериншек,
Көрсе қызар жалмаўыз,
Соолы қазақ сол ушын 
Алты баҳан ала аўыз,
Өзин ези  күнлейди ,
Жакыньщ жалған минейди»

деп  көрсеткен.
Уят, уятлы, уятсыз түсиниги ҳ ә м  ҳәр бир жәмийетте ҳәр бир 

халы қта ҳәр қыйлы. Айтайық ж а қ а  Гвинеядағы Қор қәўиминиц 
кишкене папуас қызы өзннин ж ал ац аш  жүриўи менен уялмайды. 
Л ейкин  ол еғер өзиниц басындағы сол елдиц сулыўлығын өзгеше- 
лигин көрсететуғын ж уллы қ таўарсыз оны биреў көрип қойса ол 
сондай уялып қалады.

Түслик Афрнканын қәўимлериниц адамлары  тыр ж алацаш  
қыдырып ҳәм өзлерин ж үдә  бабында сезип ж үре  береди. Лейкин, 
•өзлериниц аўқат жеп атырғанын биреў көрсе сондай уялады.

Бундай өзгешеликлер дүиья халықларында көплеп ушыраса- 
ды . Мысалы, ҳаял — еркеклердиц яхутларда араласып моншада 
жуўыныўы уят емес ҳәм әдеп-икрамлықтыц бузылыўынада тәси- 
ри жоқ.

Лейкин, бизиц елде халқымызда «Сорамай кирген уят, сора- 
май_щыққан айып». «Сәлемлесип сөйлеспеў уят. Пинҳамы қатнас- 
ларды  кисиге көрсетиў уят». Аўқатқа мирәт етпеў уят.

Кисиниц затын өзицдики деп есаплаў уят. Ж а л а  ж абы ў уят. 
Нәпсиқаўлық, гөрқаўлық уяг. Қонақ келгенде баланы урыў, қа- 
тыны менен жәнж еллесиў уят ҳәм т. б- Күнделикли турмыста көп- 
леп ушырасады.

Уяты бар адамды жөнли адам деп есаплайды. Ал уяты жоқ 
адам өтирикши болады. «Бети былш етпей әтирик айтты дейди».

Ал, «өтирикши түбинде хор болады», «Намыссыз адам ж ала-  
хор болады. Ж ал ах о р  менен сәўбетлес болма» (Ҳ. Улықпан). Со- 
ныц ушында бизиц бабалары м ы з «Ог бәлесииен, суў бәлесинен, 
ж а л а  бәлесинен сақла»  деп ж аланы  суў тасқыны, өрт апатшылы- 
ғы меиен тец қараған.

Өмир салы ылайға батар,
Күннен — күнге дәрти артар,
Жарлы жигнт гийне тутар,
Ар-намысын алмағанша».

(Мақтумқулы).

Адамлардыц сырларын билип алып, гәп тасыўшы 
жалахордьщ ҳаслыньщ пәс екенлигине шубҳабардур.

Мықда бир ҳәдис 847.
* * *

Кимде-ким адамлардан уялмаса,
Ол Аллаталадан да уялмайды.

М ыцда бир ҳәдис 886.
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Ар берилмес цырман цызыл оерседе» 
Би^ед жан берилер намыс-ар ушын.

Ар-намыссыз болыў пәсликке дәрек» 
Ар-намыслы болыў саўлат көтериў.
Алтын сақлап өлиў ц у л  болыў демек, 
Намыс сақлап өлиў — байрақ көтериў.

Т. Мэтмуратов.

Ар-намыс деген уллы шъщ,
Уллылар жетер сол шықға,
Сонльщтан да күнге жақын.
Кун цуяштай күлип турсын-дә!

Т. Мәтмуратов.

Арсыз — адамнын хоры.

Ж үси п  Б аласуғаний .

Ҳәр адамныц қудайы — өзиниц ары.

Менандр.

Уят — адам өмиринин исенимли ягол басшысы.

Уялыў — жақсы сезим. Ец жацсысы өзиқнен өзич
.уялыў.

* * *

ЖурТтан уялған жаксы, 
ал өзицнен уялыў бәринен жацсы.

Л . Н. Толстой.

Цызара билиў, уяла билиў — адам бойындағы ен 
тамаша адамгершиликли қәсийет.

Ч. Дарвин.

Ар жазасы — барлық жазадан аўыр и®»*..

М. Әўззоа.



Кимниц уяты жоц болса,
Оньщ ийманы жоқ.

Абай,

Беттиц ^аралығы уят емес,
Жүзицаральщ уят.

* * *

А.ры жочтьщ — ачылы шоц.

Жацсыныц жнты болмас,
}Каманнық уяты болмас.

Өтирик сөз жанға цас,
Өткир пышад чынға цас.

Қ арақалп ақ  хальщ нақылы.

Өтирин айтыўдан са^ланыцлар.
Себеби өтирикши иймансыздур.

Мыц бир ҳәдис 309.

Расгейлик жолында қәўип-қэтер көрсецлер де 
сөйленлер. Сонда ҳүрмет табдсызлар. Ҳәттени 
көрип турсацызларда өтириктен еацланыцлар. 
бәри бир өтирикшиниц түби ўайран.

Мыцда бир ҳәдис. 338.

рас
пайда
Себебн,



18. Т Ә Р Т И П Л И Л И К

Т әртиплилик— бул белгили әдеплиликтин. формасы. Биз күн- 
деликли турмыста «тәртипли бала», «тәртипли қыз», «тәртиби жақ- 
сы», ямаса «тәртипсиз оқыўшы» деген сөзлерди жийи-жийи ушы- 
растырамыз. Себеби, баланын тәртиби оныц келешегиниц айнасы. 
болса, адамныц тәртиби бул оныц екинши натурасы, яғный оныц 
тиккелей жолдасы ҳәм келбети болып есапланады.

Тәртиплилик — адамларды ц, жәмәттиц ишинде келисимли ҳә- 
рекетин тәмийинлейтуғын, көрсетилгем қағы йдаларды ц сезснз орын- 
ланыўы ҳәм сицирилиўи болып ол адам ларды ц күнделикли қы- 
лы қ-қы лўалары ны ц үстинен жәмийетлик қадағалаўды ц қуралы.

Тәртипти орнатыўдыц тийкарғы қураллары: дәстүр, үрип-әдет, 
.ҳәр қыйлы жәмийетлик әдетлер, жәмийетлик ҳәм мәмлекетлик 
шөлкемлердиц, гейпара жәмийетлик искерлердиц, адам ларды  жә- 
мийетлик тәрбиялаўдыц абройыныц дәрежеси.

Ҳәрбчр жәмийет белгили бир тәртипке мүтәж болады ҳәм 
қаи дай  жол менен болсада тәртип орнатады. Тәртипсизлик жә- 
мийетти, кәмәәтти , сондай-ақ ш ацарақты  да ыдыратады.

Сондай-ақ ҳәр бир мәденият, ҳәр бир өндирис, ҳәр бир истәр- 
типтен басланады. Бунда «мен қәлеймен яки қәлемеймен» деген 
сөз болмайды. Бул жерде мен тек усылай ислеўге уқыплыман, 
усындай етип ислениў керек, ям аса  тек усылай болыўға тийис 
деген мақсет неиен ислеў керек.

Әпиўайы мысалды алайық. Ҳәзирги заман ендирисинде бир
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адам  қандайда бир затты басынан аяғына дейин өзиниқ ислеўи 
ж үдә сийрек ушырасады. Бул затты ислеўге онлаған жүзлеген 
адам лар, аралас  өндирислер, ҳәттеки басқа бир еллердидде ара- 
ласыўында болады. Д ем ек  ол қанша көп ш ақаланған  болса, ол 
жумыстағы аз талап  қойылатуғын сыяқлы көринеди. Қишкене 
бир деталь ушын механизмге тәсир ете ме? Оны жумысына зы- 
яны болама?

Ал ҳақыйқатында да болады. Кеўилсиз исленеген операция 
(ҳәттеки механизмди краскалаў  сыяқлы әпиўайы операция) қан- 
дай болмасын механизмниц нормасы жумыс ислеўиие зыянын 
тийгизеди. Екинши тәрептен ҳәзирги өндирис ж ағдайы нда езин- 
ше кетиўгеде болмайды. Сениц өзицше ислеген деталыц оныц та- 
лабына жуўап бермейди. Оны тастай, тап көрсеткендей етип ис- 
леў керек. Демек, өндирис мәденияты ол өндиристиц тәртиби- 
нен басланыўы керек. Егер өнднристиц ҳәр бир қатнасыўшысы 
тәртиптен өзине қолайлы жағын түсинсе, оныц өзиниц қәлегенин- 
дей етип пайдаланса онда улыўма мәденият ҳаққында гәп бо- 
лыўы мүмкин емес. Онда ҳәр қыйлы бузылыўшылық, халықты, 
мәмлекетти алдаў  ҳәм озбырлық, менсинбеўшилик орын алады.

Айтайық, турмыста адам орынлы ис етиўи керек. Бул да тәр- 
тип, орынсыз ис ерси. Ол көргенсизлик. Адам мысалы театрғз 
шомылатуғын костюм менен, шомылыўға театрдыц кийими ме- 
нен бармайды. Сиз олай ете алмайсыз. Сизге мүмкин ол қолай- 
лы шығар. Бирақ оған сизиц мәдениятлылығыцызды көрсетету- 
ғын тәртибициз рухсат етпейди.

Тәртиплилик өзицди өзиц қадағалаўды ц, өзицди әзиц басқа- 
рыўдыц туўысқан сицлиси. ©зицди-өзин қадағалам астан  езицди- 
өзиц басқарм асац  •— тәртип сырттан тацылған, жағымсыз бир 
жүк болады. Керисинше өзицди-өзнц қад ағалаў  ҳәм езице-өзиц 
сын нәзер менен қарап ҳәм соған сай тәртиплилик болмаса, ол 
мәзи бир гәп болып қалады.

Тәртипли адам ҳәмме ўақытта, мейли үйинде ме, мектепте 
ме, жумыста ма, жәмийетлик орынларында ма, ҳәттеки, өзи ме- 
нен өзи болып бир өзи турғанда да  ҳәмме ўақы т бирдей мәде- 
ниятлы болып турады. Оныц ушын тәртиплилик оған сырттан 
тацылған нәрсе емес, ал ишки талап. Тәртипли адам сыпайы ҳәм 
шөлкемлескен болады. Оныц бойында, ойында, әндамлы сөзи мс- 
нен иси туўра келеди. Сизиц досларыцыздыц ишинде, танысла- 
рыцыздын арасында сыртқы көриниси пәжмүрде болған менен 
оныц менен жолығыў сизге қызық оныц менен танысыў сиздн 
руўхый ж ақтан  байытады. Сиз оған уқсағыцыз келеди. Ал гей- 
пара досларыцыздыц сыртқы көриниси жылтырап, сәтецлигиие 
тән беретуғын болынсада сиз оныц менен жолығыўдан қашату- 
ғын болыўыцыз керек. Себеби, ол сизин ушын аўыр жүк. О ныц 
бослығы, ҳеш нәрсеге турмайтуғын ойлары оныц жағымсыз ма- 
нералары, онда қандайда бир ишки тәртиплиликтиц болмаўы, өзин- 
өзи қадағалаўды ц, езин-өзи басқарыўдыц жоқлығы сизди оннаи
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қаш ырады. Себеби, онын, цылық-қылўалары сизиқ тәртиплилик 
мәдениятыцызға ҳәм оны қадағалаўш ы  әдебиқизге ту.ўра келмейди.

Демек, тәртиплилик жөнлиликтиқ анасы, тәртипеизлик жөн- 
сизликтиқ дәни. Ол дән өсип, көгерип, раўаж ланы п кетсе адам- 
ға, жәмәәтке, жәмийетке зыянлы тәсирин тийгизеди.

Дызы анадан үйренбей үлги алмас,
Ул атадан үйренбей сапар шекпес.

Қорқыт ата.

Тэртипке бас ийген қул болмайды,
Тәртипсиз ел — ел болмайды.

Баўырж ан Момыш улы.

Тәрбия — тағаны туўырылайды.
Талап таўды төцкерер.

Түрк мац.алы.

Жацсылывда үлги көрсетип зкетпесе,
Уаз айтып жетиў қыйын,

Сенека

Атасынан ацыл алса,
Тентек улда дүзелер.

М ахм уд  Қашғарий.

Цатты тәртип керсе бала күнинде,
Өнер менен қуўандырады түбинде.
Бала нени билсе — жастан уядан,
Өле-өлгенше соны таныр қыядан.

Ж үсип  Баласағаний.

Ацыллы аз сейлер,
Нэмәрт айып излер туўған елинен,
Бүлбүл айра түссе қызыл гүлинен,
Гүлин әрглан етер ҳэремге цонбас

Мацтумқулы.
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17. КЎРГЕНЛИЛИК

Көргенлилик — бул ҳәмме әдеплилик түсикиклеринин, түйини. 
Бул өзинде барлы қ әдеплерди ж ы йнақлайды ҳәм онын, туўындысы 
ретинде көринеди... Бул адамныц материаллы қ ҳәм руўхый тур- 
мыс тараўлары ндағы  ата-бабадан  мийрас болып киятырған қы- 
лық-қылўалардьщ, әдеп-икрамлық қәделерине тийкарланады.

Еғер ҳәр бир әўлад дүньяға шыққаннан кейин барлық руўхый 
ҳәм материаллы қ байлықларды ези басынан баслап қайтадан ис- 
леп алғанда, яғный тек өндирис қураллары н ғана емес, адамлар- 
дьщ социаллық тәжирийбелерин яғный әдеп-икрамлылық ҳәм 
минез-қулық пәзийлетлерин басынан баслағанда онда жәмийет 
ҳеш бир раўаж ланы ўды  бастан кеширмеген болар еди. Сонын 
ушын адам лар  өзиниц еркинен ғәрезсиз өзин.иц мийнет қурал- 
ларын, ис тәжирийбелерин, әдеп-икрамлылық баҳалылықларын 
өз ж аслары на берип отырған. Соныц ушын:

«Ата көрген оқ жонадых 
Ана көрген тон пишеди.

деген халық.
Буньщ әҳмийетиц ертеден түсинген, ҳәм:

Жас ўақтыцда көргениц болмага,
Үлкейгенде кисилигиц болмайды»

У4



деп дурыс айтады, Ата-ананьщ тәрбиясын алм аған  адам, оны 
ты цламаған ҳәм иске асырмаған, ретсиз, ретли «бузып ала бе- 
ретуғьш адамды» «көргенсиз» деп атаған яғный оны:

«Атадан тыйыў,
Анадан жыйыў көрмеген» — деп цараған.

Бундай ата-ананы қ айтқанын қылмай, олардан я тыйыў, я 
жыйыў көрмеген ҳәм әдеплиликти үйренбеген, солай етип ха- 
лы қ дәстүрин бузып жүретуғын адамды «көргенсиз» деп атаған. 
Бул аўыр сөз болып ол тек оньщ өзине ғана тийимли емес, со- 
ныц менен бирге ата-ананьщ атына келетуғын аўыр сөз болып 
есапланады.

Көргенли адам адам лар  менен қатнаста, әнгимелеснў гезинде 
ҳәдден аспаў, сөзи менен яки иси менеи адам ны қ зейниие тий- 
меўи ойлап сыпайылықтьщ шегинен шықпаў, соньщ менен бирге 
ол адамнық гейпара кемшилигин байқамаўға  әдеплениў. Егер 
оньщ қәтелигин көрсетиўге урынса, ол адамды қолайсыз жағдай- 
д а  қалдырса, ол адамға көмеклесиў нийетинде болсада ол адам- 
ға керисинше тәсир етеди.

Көргенли адам тәрбиялы болады. Ол адам ларды  сыйлайды, 
сонлықтан жумсақ, кишипейил, сыпайы болады. Олар әйтеўир 
нәрсеге шаўқым кәтермейди. Олар кеширимли болады. О лар би- 
реўге пайдалы жумыс ислеўге пәйк болады, адам ларға  меҳрибан 
болады.

Көргенли адам басқанын, мийнетин сыйлайды, ҳақ  жүрек, ҳа- 
дал  болып, өтириктен, ж аладан , өсекке үйирсек болмайды, ондай 
адам биреўге миннет етпейди, басқадан бөлинген түрде көрии- 
бейди, басҚаға, әсиресе- кишилерге турпайыланбайды. Ол сөзге 
келгенде мылжьщнан қашады, сорамаса араласпайды, аз сөйлеп 
көп тьщлайды. Олар нәпсиқаўлықты қаралайды  ҳәм ис жүзинде 
өз бойында көрсетеди. Тәлли-пәлли жумыс ислеп көбирек пайда- 
ланыўға урынбайды. Озин-өзи көтермелел, алға шығара бермей, 
мақтанш ақлы қты  ж ек  көрип, кишипейиллик әдетин бойына сици- 
реди- Сонлықтан баслықлардыц мазасын алмайтуғын өзин азада, 
үй-жайларын таза  услаўға  дағдыланады.

Улыўма көргенлилик үлкен адамыйлық пәзийлет адам —• 
«Уяда не көрсец уш қанда соны ислейсец» деген халық нақылын 
беккем услап балаларды  көргенли қылып тәрбиялаўға  талпыныў 
керек. Оныц ушын ж асынан баслап биз жоқары да көрсетилген 
әдеи-икдамлылықтыц түсиниклериниц әҳмийети б алаларды ц са- 
насында сицирилсе балалар  олардыц барлығын өз қәлбинде ийе- 
лей алса, онда ол көргенли болып қәлиплеседи.

Жасында тырысқан — қартайғанда цуўанады.

М. Қйищарий.
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Жасында не ексеқ, есейгенде соны орасац,

Г. Ифсеи.

Дшшы менен душшыны татқан билер перзентим, 
Алыс пенен жуўьщты жортцан билер перзентим.

<Алпамыс» дәстанынан.

Ел арйлаған сыншы,
Тоғай аралаған үйши.

Қ арақалпақ  мақалы.

Ялған сөзден жақсыльщ күтпе.

А хм ед  Югнакий.

Таза өтирикке царағанда,
Ярым шынлыкты өшкаралаў еки есе цыйын.

0 .  М элье,



18. УАТАНЫМ — Ж А Н Ы М  АНАМ.

Уатан адам затты қ әсирлер бойы қәстерлеген ш арапатлы  тү- 
синиги. Ол өз ул-қызларын әлпешлеп өсиреди, бағады, камалға  
келтиреди, руўхый қәлиплестиреди.

Ўатаным жаным анам,
Өстим цушағында мен»

( Ж .  А й м урзаев .)

деп жырлайтуғыныныц мәниси соннан ибарат. Уатансыз адам 
болмайды. Уатаннан айырылған адам болады. Оны бахытсыз 
адам  деп есаплайды.

Уатансыз адам,
Бахытсыз бүлбул.

Уатан адамға дүньяньщ ж арығын бағышлайды. Оны жоқтан бар 
етеди. Ол тек өзине емес ата-ан аға , туўысқанларына, сәўер яры- 
на, бала-ш ағалары на тийисли, олардын, бахытлылығынын, тийкар- 
ғы иышаны ретинде жасайды.

«Атам күйеў болған шер,
Анам келин болған жер 
«Г и вди к  чаны м  там ған  ж ер » ,

(Қ о бл а н )
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деп ж ы рлаған  шайыр адамнын, жаратылысыныц тийкары, оныц 
кам алаты ны ц тийкары, оныц дәўлетиниц тийкары, туўған жер — 
Уатан екенлигин дурыс көрсеткен.

Уатан адам ға оныц дүньяда ж асан  атырғанлығына қуўаныш, 
өзиниц күшине исеним, өзиниц елиниц табысларына мақтаныш 
береди- Соныц ушын «Уатан ушын жан бериў мүмкин» дейди хал- 
қымыз. Ондай перзент ўатан ушын жаныи пидә еткен перзент 
ҳеш ўақытта халық тәрепинен умытылмайды. О ларға  қ ар ақ алп ақ  
халқы  ушын Ерназар батырдыц, Айдос бийдиц, М аман бийди, 
кейинирек А ллаяр Досназаровты, Қасым Әўезов ҳәм т. басқалар- 
ды, өзбек халы қлары  ушын белгили кисилер Ю. А. Ахунбабаевты, 
Ф. Ходжаевты, Икрамовты ҳәм т. б. қа зақ  халқынан М, Әўезов- 
ты, Кенесары Қасымовты, Амангелди Батырды ҳәм т. б, айгыў 
МүМкИн.

«Уатан күннен сулыў, алтыннан қымбат» дейди халқымыз. 
Себеби ўатанды сүйиўшилик ананыц сүти менен киреди. Ана- 
нын тили менен қәлиплеседи, елдин наны менен беккемленеди, 
халықтыц абыройы менен раўаж лан ады . Ол ез  перзенлерипиц 
қәте кемшиликлери ушын қандай ж ағдай, қандай система дүз- 
генлиги ушын жуўап бермейди. Қерисинше ол ж ағд ай л ар  ушын 
ондағы қәте-кемшиликлер ушын Уатан алдында оныц садық, ул- 
қызлары жуўап береди.

Сонлықтан да ўатанды сүйиў, ананы сүйиў менеи барабар. 
Елди ж ам анлаў , ананы ж ам ан л аў  болып, «көпти ж ам анлаған  
көмиўсиз қалады» дейди бизиц халқымыз. Сонлықтанда «Ҳәр 
ким елин н о м а н  демес, жақсы  дер» (Әжинияз). Қ андайда жетис- 
пеўшилик, кемшилик болса оны ж ақсы лаў  ўатан алдында ҳәм- 
менкц парызы ҳәм қарызы. Сол ж ағдай  менен қоса сүйиўге тий- 
ислилик, ўатанды сүйиўдиц тийкары.

«Қурбаца — бүлбүлим,
Ш е к е н и м  —  б а ғ ы м »

Уатан гәдалигинде ж асаў  адамды кемис қылады. Өзбекстан 
ғәрезсиз мәмлекет болып ж әрияланғаннан  бери қанша өзбек 
миллетиниц адам лары  шет еллерден келип өзлериниц ата-баба- 
ларыныц қәбирлерин, ж асағаи  үйлерин көрип, қанша тәсирлер 
алып, қанш а көзлерден ж ас  алып атырғанларды  билемиз.

1972-жылы бизиц белгили ж азы ўш ы мы з М. Сейтниязов Мюн- 
хенде болып өткен олимпиадаға журналист ретинде қатиасып ол 
жерде У атандарлық урыс дәўиринде пленге түсип кеткен қара- 
қалпақлар  менен сөйлескенде: Уатанды бир көрип өлиўдиц қан- 
дай қәдирлисин былайынша билдирген: «Егер елге барып Әмиў- 
дәрьяныц суўын қос-қолдыц алақаны  менен симирип ишсек, он- 
нан кейин өлсек әрманымыз болмас еди» деген. Солардыц иши- 
нен Есемурат деген адам өзиниц еки аяғыиыц ж оқ  болыўына 
қарамастан , сол қыйын ж ы ллары Қ арақалпақстанны ц Тахтакө-
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пир районыиа келип, ағайын-туўысқанларын көрип кетип турған.
Бизиц Қ арақал и ақ стан  республикамыз кеп миллетли. Ол жер- 

де ж асап  турған езбек, қазақ ,  түркменде оны ез ўатаным, өз 
елим деп есаплайды. Олар «Аталастын. аты озғанш а аўылластыц 
тайы озсын» деген пнкирде ж асап  Қ арақалп ақ стан н ьщ  эконо- 
микасыньщ, мадениятынын есиўине, гүллениўине өзлеринин үлес- 
лернн қосады ҳәм ол ушын гүреседи. Себеби, ол миллетлердин 
Қ ар ақал п ақстан  Уатаны болып олардьщ  ўәкиллеринин ҳәр бири 
усы республикада өсип жетилисип, өзиниц мийнетин сицирди, 
бул топырақтан кам ал  тапты. Сонлықтан оларды н Уатан туйғы- 
сы ен. дәслеп Қ арақалп ақстан  республикасы ҳаққында, оннан ке- 
йин оныц миллети ж асап  атырған республикаларға  өтеди.

«Еркин Қ арақалпақстан»  газетасында 1992-жылдыц март айын- 
да Қ ар ақалпақстанн ан  Қ азақстан ға  көшип кеткен әпиўайы бир 
ядамныц қосығы жүректи тербендиреди.

«Туўылған жер Қарацалпач елатым,
Сен уямсақ, сеннен ш ь щ т ы  қанатым,
Сени бәрҳ/а шын жүректен унатып,
Толғанарман жырмен өтер тақларым»

деп ж азы п Уатанныц қәдирин ж оқары  баҳалаған. Сондай-ақ 
усы газетада шыққан «Топырағым — мен ушын әзиз» деген (26—
2— 1992) м ақалада  «Миллетимиз басқа болған менен көшиў ҳақ- 
қында ойламадым. Қөшкенде қаяққа  барамыз; усы жерде туўыл- 
цым өсип-өндим. Қ арақалпақстаны м ы з қандай гөззал. Кеп жер- 
лерде, қал ал ар да  болдым. Қ арақалпақстанн ы н мийўеси, палызы- 
нан артық мазалысын татып қөрмедим. Қаўынныц бир тилигине 
тояр едим. Қуяшта пискен мийўени жесец әлбетте, мийриц қана- 
ды. Ҳәтте, көп түрли кеселге ем А ралға  суў түсириўдиц илаж ы  
болса, қы я ж атқан  таста  гүллеп кетеди. Қ ар а қ а л п а қ  жери — ец 
абат, банлығы мол, шадлы елат болатуғынлығына исенемен».

Уатанды сүйиў менен бирге ўатанды қорғаў. бул перзентлик 
ўазыйпа. Ҳәзир Қ арақ ал п ақ стан  реснубликасы Өзбекстаннын қу- 
рамында болыўына байланыслы биз Уатанды қорғаў дегенди пүт- 
кил Өзбекстанда Қ арақалп ақ стан  республикасы ҳаққында оннан 
кейин миллети ж асап  атырған республикаларға ©теди.

Биз Өзбекстанныц Қ арақалпақстанн ы ц өткендеги бай тарий- 
хы менен, өскен мәденияты менен р аў аж л ан ған  илим ҳәм тех- 
никасы менен әжайып ислери, тәбийғый ресурслары менен 
мактанамы з ҳәм оны ардақлап  ҳеш бир елден кем демеймиз.

Ер ҳәм ел билан дур ел ҳәм ер билан,
Елсиз ердиц кәдири дәрбе дэр билан.

(Әжинияз).

Азаматтық Ўатан деген үлкен анасы.

(И. Ю суп ов) ,
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Ели ушын белин буўмада,
Цашчан жаўларды цуўмаса,
Уатан ушын туўылмаса,
Қорқақ жигит неге доркар.

(А. Д абы лов),

«Гийне қылып журтты таслап кеткеннен,
Цәдирин билмес < жерде хызмет еткеннен,
Шат еллерде мүсәпирлик шеккеннен,
Урып-соғыд қорласада ел ш ақсь».

(Әжинияз).

Россия ыенсиз күн көрер-аў, ал мениц Россиясыз күним қа* 
рап қой.

И, С, Тургенев,

Уатан семьядан басланады.

В. А. Сухомлинский

Уатан *— өз бесигиц, өз үйиц.
В. А. Сухомлинский

Уатан дегенимиз — еқ илэҳий сезим.

Л . Н. Толстой.

Ҳәрбир адамныц терец мәниси оныц ўатан ға  еткен мийнети 
менен, оныц адамгершилиги, азам атлы ғы  —■ оньщ патриотлық 
күши менен өлшенеди.

Н. Г. Чернышевский.

П атриот — Уатанныц абройын үстем етиў жолыида өз хал- 
қына деген сүйиспеншилиги ж олы на қолда барын, өмирин ая- 
майтуғын адам.

М ирза  Ахундов

«Қорғансыз, ҳуқықсыз еле социаллық ой-ериси тар болған 
ж ерде ,-зорлы қ пеиен езиўшилик үстемлик еткен ортада Уатанға 
деген патриотлық сезим болмайды».

Мухтар Әўезов.

Өз Уатаньщ жан-тәни менен сүйиў адамш ы лы қты ц асқар 
шьщы.

В. Г. Белинский,
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«Уатансыз бахыт жоқ- Ким-кимнин, де тамыр ж а я р  топырағы 
туўған жери».

И. С. Тургенев.

«Өзиннин баўы рлары н менен өзицнин Уатанынды қорғап яма* 
са тек ез  Уатаныдньщ мәпин қорғап, өмиринди қурбан етиўден 
арты қ  ҳасыл мурат  жоқ».

Ф. М. Достоевский.

Ақ сүтин берип, аяўлап өсирген ананы қалай  сүйсец, елицди- 
де солай сүйиў — қәсийетли парызын.

М. А. Ш олохоә.

Ўатаннын намысы ушын оттан қашпа,
Шын сүйсеқ, мацсетицнен қыя баспа,
Тайсалма, бар, Уатаннық цурбаны бол,
Өлимиц орынсыз боп кетпес босцд».

Н. А. Н екрасов .

■ўатаным жаным жүрегим ҳэм көзим ҳөм қасым менищ 
Бул ўатаннық топрағы ҳасыл гаўҳар тасым менид.

Ибрайым Ю супов.

«Уатаныд — арын намысыд,
Уатаныд — тәнин демекдур»

Т. Мәтмуратов.

ЛФатансыз инсан — сайрамас бүлбил 
1 ■'Уатан гедейи — кепин гедейи

Ө збек  нақы ллары .

«Өмир мен ушын бәринен қымбат, өмирден қымбат муҳаббат, 
ал бирақ елимнин еркинлиги менен азатлы ғы  ушын зәрүр бол- 
са, екеўинде қурбан етиўге таярм ан» .

Ш. Петепи.

%
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19. Х А Л Ы Қ  П ЕН ЕН  Д О С  БОЛ...

Елде халықшыл адам ж оқары баҳаланады . Сондай-ақ «ха- 
лық пенен дос болсан атын шығады» деп тастыйықланды. Халық 
пенен дос болыў оньщ арын алыўда ғана емес, онын менен бирге 
ж асаўда, ашшы-душшыны бирге татыўда, онын менен ерисип, 
қарасып кетиўде. Бердақ: «Ж алғы з сүйиншим халқым панайым. 
Ж узимди солдырар душпан сол ушын» дегенде халық адамньщ 
абы£ойын көтеретуғын, хошемегин беретуғын, соньщ менен қа- 
тар керек жерде қорғапта қалатуғын үлкен күш болып есапла- 
нады. Д ем ек халы ққа хызмет етиў, ол хызметти өзннин жеке 
басынын, талаплары нан  жоқары қойыў әдеплилик ҳәм көргенлик.

Жигит болоан арысландай туўылған,
Хызмет еткил удайына хальщ ушын,
Жигит болсақ арысландай туўылған.
Кайтпас ҳеш ўац қара бастын ғамы ушын».

Бердақ.

Х алақш ы л халық пенен бирге болыў, халықтын мунын мун- 
лаў, жырын жырлаў, көпшиликтин кеўлинен шығыў бул гек идея 
ғана емес, ал сонын менен бирге әдеплиликте болып есапланады. 
Сонық ушын «Халқы сыйлаған қалый болмас» дейди бабалары- 
мыз. Инсан адам лар  арасында, жәмийет ортасында өзинин мәпи 
менен байланыстырыўы тийис, Ол халы ққа, халық оған гүсиииўи
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керек. Онын. ушын ҳәр бир киси халықтьщ кеўил күйии барлап, 
бақлап ҳәм сезип барыўы керек. Оньщ кун тәртибине қойған 
сораўына жуўап табыўға ҳәрекет етиўи шәрт. Оньщ ушын үлкен 
революдиялар қылыў зәрүрли емес. Ол сол көшенин, сол ж әмәәт- 
тиқ, сол қоцсы-қобалардық мәплеринен ш ыққан талап лар  болып 
есапланады. Ол талапларды  бирден орынлап таслаўда  зәрүрли 
емес, ал оны ж ары ққа  шығарып, оны көпшиликке жеткизип, оны 
жырлап барыўда халықшылықты тәмийинлейди.

Адам күшли, билимли, илимий, адам  болыўы мүмкин. Лейкин, 
оныц адам ы й лы қ қәсийети тек өзин сүйиў, өзине хызмет етиў 
емес, ҳәммеге хызмет етиў, ж улды здан  ж арқ ы рап  ҳәммеге нур 
шашыўға урынбаса ол инсан бола алмайды. Соныц ушын халық 
дурыс айтқан:

«Алым болыў ақсат 
Адам болыў чыйын»

Сақый, намыслы, мийзамкеш, кипгапейил, мийнеткеш, мийир- 
бан, көпшиликке болсын деген адам ларды  халы қ ж ақсы  көреди 
оған ҳәўеси кетеди. Ондай балалаф ды қ тек ата-анасына рахмет 
айтып қоймастан оны «бизиқ бала»  деп айгады. «Ж ақсы бала  
тек әкесиниқ баласы емес, елдиқ баласы» деген усыннан қалған.

Ж ам ан , пәскеш, мәскүнем, хулиган, ж ән ж ел п ар аз  бал ал ар дан  
әке-шешесиде безеди. Себеби, ондай бала ата-ананы ц жүзин тө- 
мен қаратады.

Ацмақ болса туўған балац,
Өмириц зимистанға мегзер»

Әжинияз.

«Есикке келтирер төрде басыцды,
Тилеп алған улыц ҳадал болмаса».

Мақтумқулы.

Халықшыл адам рахмет алған сайын, алғыс алған сайын ал- 
сам екен, халыққа пайдалы бир нәрсе ислесем екен деп мақсет 
етеди. Соныц ушын халы қ ҳүрметине, оныц дыққатында, итиба-
рында болады.

Д а н а л а р  айтқан: «Ақыллы адам басқа биреўлердиц, қәтесинен 
сабақ  алып, ондай қәтелерге жол қоймаўға тырысады. Ж аслы қ- 
та халыққа хызмет етип абырой арттырсац қартайғанда ол абы- 
рой оныц өзине хызмет етеди».

«Ғош жигитке қостар болса елаты,
Кем-кемнен артады оныц чуўаты».

Бердац.
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«Айна-айна емес, 
хальщ аГша».

«Өзиц ҳақ болсац,
Хальщ саған жақ болады».

«Ер жигит ели ушьщ туўылады.
Ели ушын өледи»,.

«Ер туўған жерине

«Жақсыныц жомартльщ кирер кеўлине,
Оған қуда берер ығбал-пейлине,
Жацсыныц хальщ ерер қалмай кейнине,
Жаманнан бас болса басты хор ейлер».

«Аспанға ушарсац болса қанатыц,
Ш ад боларсац шадлы болса елатьщ,
Халқыц менен болса тилек мурадьщ,
Сапа сүрсец узағына ел менен».

Күнхожа.

«Егер сен ҳакыйқат адам болсац халқыцныц тәғдирине 
қабырғасы қайыспайтуғын қалтац басты адам деўши болма»,

Алиш ер Наўайы.

Егленбес эйям айланар,
Базардағы нырық бузылар,
Асқан дәўлетлер айрылар,
Аўыз биршиликсиз елден.

Мақтумцулы.

«Дүньяда туўған еЛнцнен артық ел де, жер де жоқ»

Ғабит Мүсирепов.

ҚАБУСНАМ АДАН

Халықтын жақсы  ҳәм ж ам ан  тәреплерине дыққат сал, олар- 
дыц пайдалы ҳәм зыянлы ислерин ҳәм бул ислердиқ қандай' нә- 
тийже бериўин қарап бар, оннан кейин өз мәпинди талап  ет ҳэы 
қайсы нәрсенин халық мәпине жақын турғанын үйрен. Мине, 
усыннан ақыл ҳәм ©нер үйреннп бәлент мәртебеге ерис. Бул ис 
сенде еки нәрсе менен пайда болады. Я билген өнерине ж араса  
ис қылыў жолы менен яки билмегеи өнерди үйрениў жолы ме- 
нен. Себеби С украт ҳәким айтыпты: Өнерден жақсы нэрсе жоқ, 
ҳәм билнмнен уллы рақ нэрсе жоқ, ар-уяттан ж ақ сы р ақ  безеў 
жоқ, пейли қаралы қтан  ж ам ан ы р ақ  душпан жоқ- Бир саатта 
бийкарға етпесин. сонда ғана өнер үйренесец.
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«Мен ушын халқыма, Уатанға хызмет етиўден артық ҳеш 
яәрсе  болмайды. Өмиримше халы ққа  пайдамды тийгизсем яеи  
тиришилик еттим».

Г. К. Ж у к о в ,

«Хальщ улы ели ушын,
Ар-намысын сатпайды,
Цыянат чылып хальпща,
Душпан дузын татпайды».

«Қырьщ қыз».



20. АТЛ — А Н А Ц Д Ы  Қ Ә Д И РЛЕ...

«Ата-ананды қәдирле,
Өлгеницше жақсы сөйле,
М ал тапсан, торқаға бөле,
Өсериие жақсы балам».

Уллы Бердақтын бул нәсийҳаты ҳәмме ўақы т ядқа алған  ҳәмел 
қылған адам бахытлы ҳәм дәўлетли болады.

А дамзат өзинин ец әжайып қәсийетин, яғный ата-ананын ал~- 
дьгнда перзентлик парызын ҳәмме ҳүрмет пенен атқарып киятыр- 
Бул онын мәдениятлылығынын, адамыйлығыныа белгиси ретикде 
айрылып турады. Перзент үлкен бе> киши ме, ҳәмме ўақы т ата- 
анасыныц хызметинде. Ата-ана алдында ш арапатлы  парызды 
умытыў оған бийпәрўалық етиў инсан алдында жүдә үлкен қыя- 
нет болып есапланады.

А дамнық ҳәр бириниц ата-анасы бар ҳәм болған. С ебеби,олар- 
дын, ата-ана  дүньяға келиўиниқ биринши себепшиси. Б ал а  оныщ. 
өадиринин Жалғасы. Бала ушын өзин қыйған, бәрин берген, ке- 
рек десе жанын берген. Себеби, бала ата-ананын етинен ж ар ал -  
ғаи көзиниқ қараш ығы, белиниқ мәдаты, кеўлинин хошы. Сон- 
лы қтан  белгили жазыўшы И Юсупов.

Қосмосқа кетсем жерде ж урттаи бурыи сағынар един.
Егер сен туўмағанда мен не қылар едим,
«Ж араты ўш ы н ким»? деп егер езимнеи сорар болса,
О, қүдиретли анам! Саған табынар едим»,
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д еп  а н а й в д  қүдиретин солай көрсеткен. Ол б алан ы қ ж араты ўш ы - 
<сы, ол тийкары, ол ен гөззалы ҳәм ен, ҳасыл мураты,

И брайым Ю супов:  «Ана кйрпик болса, перзент көз болар,
‘ П ерзент— кептер, ана зер гумбез болар,

«Аналық ҳақьшы толық өтедим»
Д еген гәп кернеўсиз қурғақ сез болар» десе,

Ҳ ам ид Алимжан:  «Перзент бир гүлдур, ана бир бостан,
Соньщ ушыи пүткил ж аҳаи гү'листан»

д еп  ананы ц ш арапатлы  қәсийетлериа бәлент баҳалайды.
Қайсы бир халы қ болмасын өзиниц турмысыидағы қәсийетли 

сөзлерин, ийгиликли ислерин ананыц аты менен байланыстырады. 
Қолына қәлем алып, хат танып баслаған бала  алды менен ана 
деген  сезди ж азады . Ж азы ўш ы лар  менен ш айы рлар , ойшыл дан а-  
л а р  езиниц ец ж ақсы  деген мийнетлерин алды менен анаға  
арнаған.

А дам лар  «Анамныц ақ  сүти урсын» деп ғарғанатуғы нлы ғы да 
ананы ц тәбийғый күшиниц нәтийжеси. Улыўма халықтыц анаға  
болған  ҳүрметин ҳеш нәрсе менен .салыстырыў мүмкин емес- 
Ананы аспандағы ай менен, күн менен, ж ақ ты  ж улды злар  менен, 
■баҳасыз ҳасыл затларға  тецеў дәстүрлеримизде де, өз тилимизде 
д е  беккем қәлиплескен.

Сонлықтан да М. Горький «Ананыц дацқын көтерейик. Оныц 
муҳаббатында, күнниц нурында шек жоқ. Д үньядағы  ец ҳасыл 
з а т л а р  күнниц нурынан, ананыц сүтинен пайда болған. Ана — 
ҳ аялсы з  шайырда жоқ, жазы ўш ы да жоқ, қаҳарм анда  жоқ...» деп 
ж азды .

Бундай ец қәдирли -адам ушын қанш ама ҳүрмет етсец, қан- 
д ай  ҳасыл сөз айтсац арзыйды.

М уҳаммед п ай ғам б ар дк қ  ада;,; ец дәслеп кимди сыйлаў ке- 
рек  дегенде ол «анацды» леп жуўап берген. Оннан кейин кимди 
дегенде тағы «анацды» деп, оннан кейин «кимди» дегенде және 
.де «анацды» деп оннан кейин кимди дегенде «әкенди» деп жуўагт 
берген.

Бизиц  белгили жазы ўш ы мы з Т. Қайыпбергенов өзиниц «Қу- 
д ай д ы ц  неше аты бар» деген китабында. Оныц бир аты «Ана» 
дев көрсетеди.

Ҳаким Улықпан өзиниц ки табин да  патша Анушерўан Әдилдиц 
өзивиц д ан а  ўәзири Бузургмеҳре берген сораўында ҳәм оньщ 
ж уўабы нда  да ананы әлпешлеў көрсетилген. Ол «қудайдын кеў- 
лин қалай  табыўға болады? деп сорағанда оныц ўәзири Ата- 
анацды  ш ад  қылыў менен деген екен.

А на-балаға  жан бериў менен ғана емес оны тәрбиялап шыға- 
рыўда д а  үлкен роль ойнайды.
О л  түн уйқысын төрт бөлип балаға  Қйрайды.

«Бала, бала деп 
Түнде шоршып оянган,
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Т-ун .уйқысын төрт бөлип 
М узлы бесик таянған».

«Крсық айтып бас ушымда аиаж ан,
Гейде билмей қалды қ тацныц атқанын».

Б аты с  халы қлары нда  мынадай. әпсана бар- Бир кемпирдиц ж а л -  
ғыз б аласы  болыпты. Ол жигит бир қызға аш ық болған екен. 
Қ ы з мени алам ан десен анақнын, жүрегин алып келесеқ деген 
ш әрт қойыпты. Б а л а  не қыларын билмей қапа болып ж аты рған- 
д а ,  анасы  оннан не болғанын сорапты. Сонда анасы ҳеш бир 
иренжиместен жүрегин бериўге қайыл болыпты. Ж үректи  алып 
қыздыц үйине қарап  жуўырып баратырып. бала  сүрнигип кет- 
кенде де балан ы қ қолындағы ж үрек «Б алам  ж аралан б ады қба?»  
деп сорапты дейди. Бул ананық балаға  деген муҳаббатыньщ қан- 
д ай  ж оқары  екенлигин көрсетеди.

Ҳеш бир ата-ана өз перзенти ҳаққында ж ам ан  сөз айтқанды 
қәлемейди, өз перзентин ж ам ан  болсын деп ойламайды. Оғаи 
үлкен үмитлер жүклейди. Сонық ушын туўылған ўақытта оған 
а т  танлап  ж ақсы  көрген адам ларды қ  атларын қояды. Сондай 
болса екен деп әрман етеди- Сонық ушын ҳәмме адам лар  ишинде 
ен, қәдирданы бала  ушын өзиниц мийирбан ата-анасы. Сонлы қтав  
ата-ан аны  сыйлаў ҳәм қарыз ҳәм парыз.

Ақ сүт берген ананыц,
Б ал ад а  ҳақы көп болар,
«Ана деген мийирбан 
Сыйлайгөр балам анацды,
Ата деген қәднрдан,
Сыйлайгер балам атацды»,

(  «Алпамыс».)

Лейкин, «Ананын кеўли балада, баланыц кеўли д ал ад а»  д е -  
гендей ата-ана  алдында перзентлик парызын түсинбейтуғын яма- 
еа  натуўры түсинетуғын ул-қы злар  ушырасып турады. Бундай  
яерзентлер тек пул берип турыў арқалы  өзиниц п ар ы злары »  
оры нлап  турыўдан ибарат деп түсинеди. Терецирек қарағанда  
бул надурыс- Ата-ананық перзентлеринен талабы  ҳәр қыйлы: 
биреўлери м атериаллы қ жәрдем болса, екиншилери жийи-жийв- 
кврип турыўды күсейди, үшиншилери бирге отырып сөйлесиўди 
инта етеди. Улыўма ҳәр бир ата-ана балалары ны ц келешекке- 
умтылыўына, онын арзыў-әрманларынын орынланыўына шерйк 
болғысы келеди

Соныц ушын айтқанлар:

«Ж ақсы перзент сүйеннш,
Ж ам ан  перзент куйиниш».
«Қудайым берсе бир ҳадалдан перзеит,
Қартайған ўағыцда ж ас етер сени»

Мақтумқулы.



Шынында да  ата-ананы сыйлаў, оныц менен бир пикирлее 
болыў «Атац ж аў ға  щапса бирге шап» оныц сөзине қулақ  еалыу» 
ж үдә  әҳмийетли. Ата-анаға меҳрибан болып, тилегин оры н лага»  
яерзент ата ананыц абройы болып төрден орын алыўына мүмкнн- 
қиншилик береди. Ал керисинше өз ата-анасыныц нәсийқаты» 
алмай оларды  ҳүрмет қы лмаған перзент өзиниц әдепсизлиги 
менен атасыныц тердеги басыи есикке шығарады.

Семьядағы психологиялық аўқал, тынышлық, татыўлық, ага- 
ананыц өз-ара қатнасы бал ал ар ға  тәсир етсе, б алаларды ц  ш -  
лериниц аўызбиршилиги ата-анаға тәсир етеди.

«Ж ақсыиыц үйинде 
Ойын тамаша,
Ж аманны ц үйпнде 
Уай-ўай араш а»

Т. Жумамуратоз.

бул ж ағд ай  ата-ананы сьшлаўға нуқсан келтиреди- Ата-ананып 
алдындағы ж асларды ц урыс-қағысы бул үлкен әдепсизлик болыи 
есапланады.

Б ал ал ар д ы ц  урысқақ, ж ән ж елпараз , өмирге наразы  больгп 
жүриўи ата-ананыц кейиилерине ж ам ан тәсир етеди. Ал м ий нег  
кеш әлпайым перзент ҳәр сапар ата-ананыц бахытлы болыўыа 
ойлайды. Кишкене нәрседен-ақ олардыц кеўлин алып, оларды  
ш ад етеди. Демек б алалар  ата анасы шад болсын десе, ец дәе-' 
леп олар әдепли болыўы керек, өз жумысын ҳадал  ҳәм епли а г  
қарыўы керек, мийнетшецликти күшейтип. өзиниц табысы меней 
ата-анасын қуўандырыўы керек.

Ата анаға бақырыўға, оны азарлаўға  болмайды. «Атаға не 
қылсац алдыца сол келеди», деген дурыс нәсийҳат. Ж үдә  ашыў- 
ланып қалған ж ағдайда өзицди услап, ата ананыц сени әлнешле- 
генин, саған меҳир муҳаббат ислеген пайытларьгн еске түсириў 
керек.

Ата-ананын отырарда астьша қалыц төсек салып, көпшик 
қойыў, дәстурханды тазалап , төрге отырғызып пәйек болыў кепек, 
Отыры спаларда, мерекелерде, үйде, ата-анадан ж оқары  отырыў 
әдепсизлик болады.

Егер ата-ана бийтап болып қалса, онда олардын қал-аўҳалы и 
тез-тез сораў керек. Оған бир нәрсе ислеп бериўге, шай демлеп, 
дәри жегизип кеўлин алыў керек. Үйге бир нәрсе алып келинсе, 
ямаса биринши өним писсе, ец дәслеп ата-анаға көрсетиў керек- 
Олар сизге риза болады. Бйринши енимнен ж ац ал ы қ  ислеп* 
ж ац а  өнимге жеткенше қуўанып қалады, ж ақсы  тилек тилейди. 
Әкелинген заттан не ислеў кереклигине кецес береди, ям аса  
қутлы болсын айтады.

Қыз бала, сондай-ақ ул б алада  азанда ерте турып шай қай- 
натып, дөгерекке қарап ки ^й ги рим  жумыс питкерсе бул сол ата- 
ана ушын үлкен ҳүрмет ҳәм оныц алдында жуўдпкершилик, 
миннетдарлық.
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Ата-анаға ананы алып бер, мынаны алып бер деи қы й на#  
йериўге болмайды- Анаўда анадай кнйим көрдим, мынаўда мы- 
надай жиҳәз бар екен деп налый бернўгеде болмайды- О лар  
оны пайдалы деп тапса, мүмкиншилиги болса өзлериде қарасты  
рады. Себеби, баланы қатардан  кем қылмаў олардын, өзиннцде 
ҳәўеси ҳәм ойы болып есапланады.

Баланы н оқыўш ылық дәўириндеги айрықша оқыўы, айры қш а 
әдеплилиги бул ата-ананын. қуўанышы. Ол келешектегиде ҳәзир- 
дегиде ата-ананы сыйлаўдыц басламасы. Ол баланыц бахыты- 
ныц жаныўы. Ата-ананыц ҳүрметине ерисиў. Ҳәр бир адам ны н 
емириниц гүллениўиниц тийкары,

Солай болса, дүньяға келиўине себепши болған, тәр би ял аа  
өеирген ата-ананыц тапсырмаларын умытпай орыилаған б а л з ,  
әдепли бала. Соныц ушын б алаларды ц ата анаға ҳүрмет қылык, 
р а з ы  қылыўы, ақ  пәтиясын алыўы оларға  ашшы сөйлемей, 
сүйиспеншилигицди исте де, сөзде де билдирип турыў улкеи 
адамгершилик.

«Ерликтии болар ен зары,
А та-ананын кеўлин тап,
Тәрбиялап есирген,
Енбегин жүрме заялап»

(С. Мажитов).

«Ата-анасын күтпесе,
Айтқанларьша көнбесе,
Ата-анам демесе,
Ж ам ан перзент неге керек?»

(А. Д а б ы л о в ) .

Ата-анаға тирилигинде усындай ҳүрмет еткенимнздей, о л а р  
қан /ы с  болғаннан кейинде рахмет және ықлас пенен еске алыўу 
олар  ушын қайырлы ис ислеў, қары злары  болса бериў ол ар ды я  
ўәснятлары н орынлаў, жақсы  көрген ж олдаслары на ҳүрмет етиў 
бал ан ы ц  қарызы болып есапланады.

АНА Ж Ү РЕ ГИ

(рзўият сөзи)

Ж игит айтты: «Не десец де кеиермен.
Бас алып кетемен сүймесен егер.
Босағана бас қ'ойыг;-ақ өлемен.
Маған ҳаял болып теймесен егер».

М әккар сулыў масанрайды жол таслап,
Айытты: онда бир шәртим б а р — тилегим;
Анық мени сүйген болсаи ыраслап,
Әкел)ш бер өз анаинын жүрегнн»...

Ж арымес жигит үйнне тез барды да,
Бел байлады бежериўге тылекти;
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К ем пиринщ  басына бир қойды да,
Геўдесинен жулып алды жүректи.

Ж ығылды сүрнигип ол босағаға,
Ж үрек  түсти уўысынан улыныц 
Ж ерде ж атқан жүрек айтты: «Абайла,
Аўырмадыма ҳеш жериц, қулыным!»

И. Ю супов,

«Атасы ашшы алма жесе,
Улыныд тиси қамасады-»

Махмут Қашқарий.

«Кимде ким ата-анасынын разылығын алған болса оған қан- 
д а й  жақсы?! Алла Таала  оиыц өмирин узайтады.»

(М ыц бир ҳэдис № 8 1 1 )

«А дамлар ишинде қатын кисиғе қар аған д а  ақылырағы  онын 
еридур. Еки кисиге қараған да  онын ақылырағы-—онын анасыдур»

(М ьщ бир \әд и с  №  137)*

«Бейиш аналарды н аяқлары ны н астындадур».

(М ы қ бир қәдис № 3 7 7 ),

«Ата-ананы умытқан ж ас  — опасыздьщ опасызы, рәқәмсизди!Г 
рәҳәмсизи».

(Ғабиден Мустафин). 

«Ана өз баласыи ж аны  менен де қаны менен де сүйеди».

(Б . Г. Белинский). 

«Ата-ананьщ қәдирин билмеген — халық қәдирин биле алмас»,

(' Ғабиден М устафин.) 

«Ата-бабасын с ы й л а м а ў — азғынлықтьщ белгиси».

(А. С. Пушкин.)

«Атан қайтыс болғаннан кейин оныц дослары менен байланысты 
д аў ам  еттирнў ец жақсы  ислерден есапланады».

(М ы қ бир ҳэдис. 750).
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Атаны қәстерлеў, алланы  қәстерлеў. Оған гүнакар болыў 
тляғй гүнакар болыў менен барабардур,

(М ы қ д а  бир ҳвдис 5 2 9 ) ,

* * *

Әй, балам, ақыл жүритип билгил: ата-ананын, ҳүрм егиззетин  
мойынға алыў лазым, себеби, перзенттиц түи-тийкары ата-анадур, 
Н« ушын ата-анамды  ҳүрмет қыламан, деп кеўлиқе келтирме.

О лар  сениқ ушын өлимге де таяр турады... Сен соны билиўғщ 
жерек.

Егер ҳәр бир перзент ақыллы, дана болса, ата-ананық ме- 
дир-муҳаббаты  ушын ҳеш нәрсени орынлаўдан да бас тартпай* 
ды-.. Ата-ананық жумысы — сени тәрбиялап өсириў ҳәм саған 
ж ақ сы л ы қ  үйретиў.

А та-ан ан ы қ кеўлин ҳеш те ренжитпе... оларды қ жүрек-баўрын 
д ағл ам а .

Сен ата-ананық ҳаққы на дин ж ағы нан әмел қы лм асақда  ақыл 
мүриўбет, адамгерщ илик кәз-қарастан әмел қыл. Көргил, ата- 
ан а  саған жан-тәни менен ғамхорлық қылар, егер сен оларға  
қәте ис қыясақ, сен ҳеш қандай ж ақсы лы ққа  сазаўар емессеқ, 
себеби адам ата-ананьщ (дәрегиниқ) жақсылығын билмесе, бас- 
!\а биреўдиқ ж ақсы лы ғы на баҳа бере алмайды ҳәм ез перзентиқ- 
яян, сени ҳүрмет қылыўын қәлесеқ сен де өз ата-анақды ҳүрмет 
атл, себеби ата-анана қаидай ис қылсақ, перзентиқ де саған 
сондай ис қылады.

Адам мийўаға, ата-ана д араққа  уқсайды. Д а р а қ қ а  жақсы  
тзрбия қылсақ ҳәм ҳүрметти көбирек' қылсақ, сен ҳаққындағы 
©лардық дуўасы тезирек қабыл болады.

Егер ақы лы қ болса, өнер үйрен, себеби өнерсиз ақыл — ли- 
иассы з тән якн бет-әлпети ж оқ  адам сыяқлы. Билим — бул ақыл 
белгиси деген екенлер.

Перзентим! Ескертемен, өнерсиз киси ҳәмме ўақы т пайдасыз 
болар  ҳәм ҳешкимге пайдасы тиймейди. Денеси тап саясы ж оқР 
такен и  муғилан өсимлигине усайды, езине де, өзгеге де пайдасы 
гяймейди.

Қабуснамадаы
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21. ТУ ҒЫ СҚ А Н  ТУЎҒАНЛАР, А П А -С И Қ Л И Л ЕР...

Ҳеш ким туўысқансыз ағайинсиз емес. Себеби, ҳеш ким жер- 
диц жары ғы нан шықпаған, оны адам дөреткен, ал адам  к ө в  
тамырлы.

Туўысқанлар бир ағаштьщ путағы сыяқлы бир тамы рдан чс  
кеН' Бирге тәрбия көрип, бирге ишип жеў, кийиниў, турмыс рузы- 
гершилигинде ержеткен. Сонлықтанда туўысқанлық байланыс ҳеш  
нәрсениц салдарынан, (ж ам анлаў, ақша, байлық) бузылмаўғ® 
тийисли. Өз туўысқанларына мийирман болмаған адам , оныц 
ҳуқықларын гөзлемеген адам басқаларғада  мийирман бола ал~ 
майды, басқаларды ц мәпине де нтибар бермейди. Туўысқанлар- 
дыц пайдаларын гөзлеў, оны өзшщин. пайдаддай көриў, буж 
адамнын әдеплилик қәсийети.

Семьяда ағалар , апалар , әке шеше орында болады. О ларғадз- 
ҳурмет көрсетиў, олар менен де есапласыў, оларды да  ж щ ла ўг 
оғада әҳмийетли әдеплилик.

Демек, туўысқанлардьщ өмир жолына әҳмийет берип, олар- 
дьщ мәплерин умытпай, оньщ өзиқненде ж оҳары  болып ш ы ғ ы ў ы  
на үлесицди қосыў әдеплилик, мәдениятлылық. Ол адам ға  улкега 
аброй ҳәм таўсылмас бахыт береди. Туўысқанлар менен таты ў  
жасаў  бул үлкен ғәнийбет ҳәм табыстыц гиреўи.

«Ағайын татыў болса ат кеп,
Абысын татыў болса ас кеп» 

дейди халқымыз.
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Туўысқан-туўғанлар, апа-сиқлилер арасында татыўлық қатнзс, 
;ж а с  кишинин, ж асы  үлкенгө ҳүрметинен дәрек береди. Сонын 
г.менен қатар көп семьядағы тәрбияньщда қуралы- Семьядағы 
.аўызбиршилик, бирге ислесиў, көмеклесиў жәмийетлик ислерге- 
,.де өтеди.

«Ағасы бардыц жағасы  бар,
Инисн барды қ тынысы бар»

.леген хальщ, яғный ағасы ининин, абройын көтереди. Иниси аға- 
сынын исин иитиреди. Семьяда татыўлық жәмийеттиқ табысы.

Семьядағы  татыўлықты, аўызбиршиликти б алаларды н ж ае  
ўэқты н ан  баслаў керек болады.

Б а л а  аж ағаға ,  аж ал аға ,  үке қарындасларына жүдә мийирбан 
■ больщ қолындағы бир тислем нанды да бөлип жеп, олар менен 
татыў ж асаўы  керек- Ата-ана алдында өзинен кишкене балалар- 
ғз  тийе берген аж а ға  ямаса  аж апа, ата-ананыц кеўлине тийеди. 

.Ул балалар  әсиресе апа-қарындасларына қол силтеўи әдепсизлик 
■болады: «Қыз баланы урыўға болмайды. Урсақыз ол бахытсыз 
«болады», деген гәп дурыс. Сонын, ушын қыз балаларда  конфликт- 
ке  бара бермей, еркекше бола бермей қызлық-нәзиклиликке гәр- 
«бияланыўы керек.

Семьяда ҳәр бир бала өзинен үлкен балаларға  ҳүрметти сақ- 
л а ў  керек, олар менен әлпайымлықта қатнас қылын «сен» деп 
айы тцаўы  керек. Бизиқ ата-аналарда балаларды  а л а т ү л а  кермеў 
керек . Бул еркетайы ден басқалардан  артық көринген бала, ямаса 
&өп қыздьщ ишинде бир өзи деп оған айрықша ды ққат  қойылған 
■бала кейин әдепсизликке бир адым жақын турады ямаса әдепсиз 
^әрекетлерди  ислеп ата-ананы зары гирян қылады.

А жағацныц, ажапақнын. затлары на сораўсыз тийиўге болмай- 
ды. Мейли ол сақый болсын, үкелеринен ҳеш нәрсе аямасын он- 
в а н  бир аўыз сораў әдеплилик белгиси. Сорамай алыў, менсин- 
гбеўлик болып онық кеўлине зәлел келтиреди.

Кейин ҳәр биреў үйли-жайлы болып кеткенде апаси н ли лер  
м енен, аға-үкелер менен қатнасық күшли болыўы керек. Булар 
«бирин-бири тек мақтап жүриўи керек- Онық мансабы өссе, оныя 
абы ройы н бурынғыданда бетер көтерип, онық кишкенесиндеги 
,:қәм үлкейгендеги тек жақсы  тәреплерин айтыў керек. Бизде жа- 
,ман әдет бар үлкейген адамны қ қандайда бир кемшиликлерич 
« зл еп  соны айтып өзин ж оқары  қойып отыратуғын. «Ол ким бо- 
льш ты », «кешеги ләмсер еди» ҳ. т. б. Бул гәплердин туўысқач- 
л а р д ы ц  аўызынан шығыўы дослыққа мәлел келтиреди, кеўил 
қалы сп аға  себепши болады

«Ж аман болса туўысқаныц,
Күйнп писин ш ы ғар  жаны ц,
Ақ бетикнеи қ а ш а р  қацын,
Өлсецдағы ол қарамас»

( Б е р д а қ ) .
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Гейпаралар  өзиниц мал дүньясына исенип, менменсисе, көзида 
ғәплет басып аға-инисин, апа-синлисин умытса, бундай адам» 
ларды  жәмәәт  ж ек  кереди. Бәри бир ҳәмели, дүньясы қолдан 
кеткенде оныц дөгерегинде ҳал аўҳал сорайтуғын адам лар  бол- 
май өзин бахытсыз сезеди. Соньщ ушын семьяныц ағзалары  менен 
қатнаста  әлпайымлылық, меҳрибанлылық, өз-ара жәрдем үлкеи 
әҳмийетке ийе.

Әсиресе, семьядағы өзинен кишкенелерге мийримли болыў; 
оларды ц тәрбиясына ата-анаға  жәрдем бериў ҳәр бир баланъщ. 
жуўапкерли иси. О ларға  орынсыз бақырыў, урыў-соғыў, ж а м зв '  
әдетлерге ийтермелеў, оларды әж иўалап  күлиў, м асқаралаў ,  ер* 
меклеў әдепсизлик болады. Себеби, олардыц кемшилиги ата-ааа-  
ныц ҳәм оннан үлкен семья ағзалары ны ц кемшилиги деп түси- 
ниў керек. Себеби «алдындағы арба қайдан  жүрсе, кейинги арба  
соннан жүреди» деген халық.

Олай болса үлкен балаларды ц иси, үлкенлерине қатнасы,, 
ж үдә  әҳмийетли. А ға-апаларды ц минезине ис уқыплылығына қа- 
рап кишкентайлар өседи ҳәм оларға  ёликлейди, сондай болсзкг 
екен деп ҳәўес етеди. Егер олардыц минез-қулқы ж ам ан  болыи 
«ата бийзар», «ене бийзар» болса сөзсиз ол әдетлер үкелерине д е  
жуғады , олар да соныц жолы на түсип кетиўи итимал. Сонлықташ 
кишилерине мийирбан болыў, оларда ж ам ан  әдеттен сақлаў, әдеп- 
ли қылып тәрбиялаў тек ата-ананыц емес ҳәмме әж аға  ә ж ап а -  
л арды ц  да  ислери болып есапланады.

Улыўма ж ақы н ағайин-туўғанларын сүймегенлер, оны к и *  
болса соған ж ам ан л ап  сол арқалы  өзин ж оқары қойып абыройлы- 
боламан деген адам лар  жақсы  адам саналмайды. Әйтеўир нәрсе- 
ге өкпелеў, болмас нәрсеге ашыўланыў, олардыц кеўлин қ а л д ы -  
рыў әдеплилик емее.

Ағайин-туўысқанларға бир уялық сезим менен қараў, ж а қ ы н -  
лы ғы  бойынша ҳүрмет ҳәм сүйиспеншилик керсетиў, м үтәж лары -  
на жәрдем бериў,. үйлерине барып хабар алып турыў, бир нәрое- 
лер менен кеўиллерин көтериў, қутлықлап турыў, узақтағыларға- 
хат жазыў, сәлемлемелер жибериў, солай етип ағайы нш ы лы қтая  
қол үзбеў адамныц тийкарғы парызы. Себ.еби, семья ағайин-туў- 
ғанлар  менен айбатлы, беккем ҳәм қуўатлы болады.

Үйге хызмет етип жүрген ж ақы нларға  да ҳүрмет ж ү д ә  әхм я-  
йетли. О ларға  да семьяныц бир ағзасы ретинде қараў, ден саўлы - 
ғына, руўхый өсиўине әҳмийет бериў, жегеницнен жегизиў, кий- 
геницнен кийгизиў адамны ц әҳмиЙетли ўазыйпасы.

«Қары ндасларды  сыйлаў, рәҳим қылыў, хош қы лы қлы лы қ ҳәа® 
ж ақ сы  көриўшилик журтты ҳәм емирди зияда етеди»

(М ы қ бир ҳзди с  5 1 9 ) .

«Ж асларды қ  ж ақсы лары  — езин үлкен ж астағы лар  сыяқль® 
сал м ақ л ы  тутатуғынлары. Үлкен ж астағы ларды қ ж а м а н л а р ы —- 
езлерин ж ас  балалар  сыяқлы жецил тутатуғынлыдур»

(М ы қ бир ҳ гд и с  4 2 9 %
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-«Жаман адам  ж ақ ы н ға  д а  ж аты вдай»
(А. П. Чехов.)

«Өзине өзи аш ы қ болыўшыльщ, бул адамнын, үлкен соры. Бул 
- , а д  даслея  өзимшилликти, өзимшиллик күншилликти туўдырады»

(Мухтар Ә ўезов .)

«Өзимшил ҳәммеге ортақты өлердей ж ек көреди, ол адамды 
а дам заттан  айырады, адамды  бөлек бир ж ағд ай ға  апарып қоя- 
„ды, оған өз қара  басынан басқаларды қ бәри жаман».

(А. И. Герцен).

«Таласып емшек емискен 
Тай қулындай тебискен»

(Алпамыс) .

«Ж асы  үлкенди сыйлағаннын, өзи сыйлы болады».

( М а х м у д  Қ аш гарий).



«УЯДА НЕ КӨ РСЕҚ...»

Семья бул кишкене мәмлекет деп есаплаўға да  болады, Ҳ әр 
бир мәмлекеттин, өзине тән өндириўи оны бөлистириўи, сы р тқ ш  
ҳәм ишки сиясаты, экономикасы болған сыяқлы, семьяда да  усын- 
дай  тәреплер ж асап  ол басшылықты, қошшылықты талап  етеди. 
Егер ертеде семьяньщ аўыр жүгин көтериў ушын, д аў -ж ән ж ел д е  
айбатлы болыўы ушын адам лар  қудайдан көп балаларды  тилегек» 
болса, соц ҳәр бир халықтыц ец баҳалы ғәзийнеси саныньщ кәя- 
лиги болған. Ж әмийеттиц социаллық ж ағдай ы  адам ларды ц бун- 
да  жақсы  өмир сүриўи де  усыған байланыслы болған. Солай 
етип семьяныц дүзилиўине үлкен әҳмийет берген семьянын, мә- 
нин қорғаған ол семьяныц ар намысын сақлаўға , сырын шашпаў- 
ға, семья ағзалары н сады қлы ққа тәрбиялаған.

Ш ынында да  адамны ц өмиринде семьяға, досларға, ўатанғя. 
сады қ болыўы керек. Егер олай болмаса адам  семьядан шетлей- 
ди. Оныц исениминен шығып, ақырында ол ғарғысқа ушырайды. 
Ондай адам  досқа да, ўатанға  да нуқсан келтиреди. Оны опасыз 
деп атайды ҳәм олар адам ларға  ж ап а  келтиреди. Улыўма бир 
әҳмнйетли себеп болмай турмыс қурм ағанлар  өзиниц адамгер- 
шилик ўазыйпасынан қаш қан болады. Себеби адам өзиниц адам* 
гершилик қәсийетин, абыройын, намысын тек ғана үйлениў арқалы  
қорғай алады.

Семьядағы тәртип, өз-ара қатнас, ондағы демократизм үдкем' 
эҳмийетке ийе. Лейкин, семьяны әке ол болмаса ана, ол болм асе



цглкен б алалар  басш ы лы қ етип, онын, сөзи орынланып барылыўы 
керек.

Семья басшысы әдил ҳәм семья ағзалары на орынлы басш ылық 
явтип барса, ол семьяда тәртии ҳәм әз-ара ҳүрмет, мийнетшеқлик 
үстемлик етеди. Олардан шыққан балалар  әдепли, мийирбанлы 

,-ҳәм мийнет сүйгиш болып өседи. Ол семьянын, да абыройы артады.
Ҳәр бир ата-ана өз перЗентлериниқ ержетип, қутлы үйли-жай- 

лы, бийғәрез семья болып ш ақ а р а қ  кетериўин, ол ш ақ арақты қ 
бийик болыўыи арзыў етеди. Ондай семья қурыў ҳәр бир ул қыз- 
д ы қ  ўазыйпасы болып, оған ақыл ҳәм денелик ж ақ тан  таярланы ўы  
ҳәм  семьянық аўызбиршилигин сақлаўға  талпыныўы керек

Ата-ананық семьясынан бәлингеннен кейин адам өз пикирине 
исенип, өз билгенине сүйенип турмыс қылады, қыйыншылықлар- 
д ан  шығады. Бул онық ата-ананық семьясындағы б алалы қ  дәўи- 
риндеги алған әдеп-икрамлылығына, тәжирийбесине, билимиие, 

,*сөргенине байланыслы. «Уяда не көрсеқ, уш қанда соны илесеқ» 
деген нақыл дурыс- Адам баласы өзине рәҳәтти, ҳақыйқый сүйиг- 
пеншиликти, мийирбанлық сезимлерин ана қушағында, әкениқ 
ш ақ ар ағы н да  табады.

Ата-ана баладан  ҳеш нәрсе аямайды. Перзентиниқ сорағаньш 
таўып бериўге, опы қатардан кем қы лмаўға жанын ппдә етеди. 
О н ы қ  ырайына қарайды, сөзине қулақ  салады.

Ал, бала  болса ез келешеги ушын емес, ал көбирек ойынға 
бериледи. Сонық ушын «ананық кеўли балада , балан ы қ кеўли 
д а л а д а »  деп айтылған- Д ем ек айырым б алалар  ата-аналарды қ 
нәсийҳатын тән ала бермейди, азғантай тамапла ушын, ҳәр қач- 
дай  пайдалы истен бас тартады. Лейкин адамны қ ким болыи 
қәлиплесиўи балалы қ дәўирине, балалы қтағы  әдебине, алған 
тәжирийбесине байланыслы. Б алан ы қ  үлкенлердиқ әқгимесин 

гтыдлаўы, оларды қ нәсийҳатына қулақ қойыўы келешегине пай- 
д з л ы  'болып есапланады.

«Бир ғарры айтса әқгиме,
Р1йеси ҳаққа қойдым қулақ»

(Б е р д а қ )

‘Өзиниқ өмирбаянлық ш ы ғарм аларьш да Б ердақ  ғаррылардьщ  нә- 
гийҳатыи ж оқары  баҳалаған  ҳәм әзиниқ адам болыўында әҳми- 
йетин көрсеткен.

«Ғарры сөзи нәсийҳатдур,
Билмегенлер надан екен»

(Б е р д а қ ) .

•С ем ьяда мийнетке үйретиў к ам алға  келиўдиқ тийкары. Мийнет 
гтпеген адам бахытлы бола алмайды. Бөлек үй болып кеткенде 
д е  ата-ананы қ семьясынық бир адамы ндай болып қалыў, оған



жәрдем ҳәм бирликте иелесиў, бирликте дем алыў, бирликте жуг- 
риў бул ж үдә әжайып әдеплилик болып есапланады.

Семьядағы ҳаял  — ошақ ийеси, үйдиқ берекети, онық мийрим- 
лиги, сабырлылығы, ақыллылығы қандай адамды болмасын өзияе  
тартады- Өз ериниқ тилин табыўға тырыспаған, оны баҳалай  бил- 
меген («Ерид — пириқ») ҳаял  бахытлы да, баҳалы да  бола ал~ 
майды.

Сүйип қосылғаннан кейин сүйгенице пүткиллей берилип, күа- 
диз де, түнде де оньщ кеўлинен шығыў керек. Қолық бос болса  
ўаҳтықды сүйгениқе жумса, солай етип онық мийнетке қуштар* 
лығын арттырып, семьяға садыҳлығын күшейтип, халық алды ида 
абыройын арттырыў ҳәм ҳүрметке миясар болыўға себепши бо- 
лы ўы қ керек.

Ҳәркнмсәниц яры болса,
Қыяльвдды айтпай билСин,
Сөйлер сөзи болыи шийрин,
Өзи турып көзи күлсин.

Ж анынды алсыи ж әллад көзи,
Хош мүләйим болсын сөзи,
Сенин сөзиц оньщ сөзи,
Мисли гүл киби шырмалсын»

(Әжинияэ).

Ерли-зайыплылардьщ бир-бирине ҳадаллығы, муҳаббаты туў-- 
ралы дәстанлар, поэмаларды қ жазы лы ўы  тосыннан болған нәрсе  
емес. Б улай  болыў жәмийеттиқ талабы. Ө кпетийне болса оньв- 
аўлақта  айтып түсинисип алыў керек- Б ал ал ар  бир нәрсени со- 
раса «әкеқ менен ақыллас», «әкеқ биледи», «әкеқнен ақы ллы ; 
адам жоқ», «әкеқди сыйла» деп үйретиў керек. Бул б ал ал ар  ал- 
дында әкеқниқ абыройын көтериў менен бирге, әкеииқ қурбы- 
қурдасларыны қ алдында да абыройы көтериледи. Себеби, балаға- 
ана қандай керек болса әкегеде сондай керек. Гейде ержете бае- 
лаған  балаларға  әкениқ орны пүткИллей басқаша. Сонық уш ыш  
эдепли келиншеклер өз жубайын көпшилик алдында бизиқ үй- 
деги «ағасы» ҳ. т. б. деп ж ы ллы  сезлер менен атайды.

Гейпара семьяларда ж убай ларды қ өз-ара сыйласығынық кем- 
лиги, ҳаялды қ ерине бас иймеймен деп жөнсиз ғайбарлығыиае* 
болады, Бул онық түсимпаз балалары на қатты тәсир етеди.

Ер ҳәм ҳаял семьянық еки ирге тасы болады. Бул ирге т а с  
ер ҳәм ҳаялды қ нызам арқалы  қосылғаннан кейин пайда болыя,, 
олар семья дүзеди-

Ерлер өзи ушын өмирлик ж олдас тақлап  дүньядағы тириши- 
ликтиқ шадлығын, қайғысын бөлисетуғын, ж ақсы -ж ам ан күнннде- 
сүйениш болатуғын, ж ан ы қ а  рәҳәт бағыш ететуғын бир сы рлае  
табыўы керек. Ҳаял, адам баласында болған гөззаллықлардьад. 
ийеси ҳәм деретиўшиси. Себеби ол қатақ  адам ларды  жумсартады„. 
адам ға  бахыт бағышлайды, инсанды ҳайўанлы қ қы лы қларьш а»
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зйы рады . Ҳ аял  хызметкер емес, ол уя болып есапланады. Егер 
„сркек уянық төр ағасы болса ҳаял олардыц басшылығында бол- 
-#ак уя  — үйдин, басшысьь Д ем ек  ол семья. Егер үйде ҳаял  бол- 
«маса ол үйди Семья деп атаў мүмкнн емес. Ол ш ац ар ақ  болыўы 
гмүмкин. Б и р ақ  ол уя емес.

С ем ьяда  ер сыртқы ислерди атқарады. Түрли керекли затлар- 
ды  тэмийинлеўге миннетли. Сонлықтан ол мийнет етиўи зәрүр. 

«Сонық менен қатар ол ҳаялына әдеплиликти, дүньядағы билим- 
лерди  үйретиўи, оған ҳәр дайым әлпайым, мийримли ҳәм ғам- 

;ХОр болыўға тийисли.
С олай  етип ҳаял да  хожалықтыц м аш қаласын ери менен бирге 

тартады . Бирге семьяныц жүгин көтереди. Д ем ек  ҳаял уяныц 
бузы лм аўы  ушын ат салысыў дәркар. Ол күйеўиниц ш ацарақты ц
з-вре ағасы  екенлигин мойынлаўы да шәрт. Оған сүйиспеншилик 
ҳәм ҳүрмет пенен қатнаста болып, шын жүректен сыйлаўы, ке- 
рек. Б а л а  тәрбиясы оларды қ денсаўлығына қараў  еркек пенен 
бирге ҳаял ды ц  тиккелей ўазыйпасы. Перзентлериниц әдепли бо- 
лып өсиўинде, билим алыўында ж ақсы-ж аманды танып ер же* 
гиўинде ақ  сүт берген ананын хызмети өз алдына. Сондай-ақ 
«М уош арат  одоби» китабында көрсетилгениндей балаларды  тәр- 
биялаў  ислам шәриятымыздыц бнринши дәрежеде нтибар берген 
мәселесидур. «А та-аналар қолында балалар  әзиз аманатдур». 
Тәрбия менен баланы алтын етиў де мүмкин, топырақ етиў де 
мүмкин- Б уларды н екеўине де ата-аналары себепши болады. 
Б а л а л а р д ы  тәрбия етнўши аналарды ц өзлери алған тәрбиясына 
б ай л ан ы сл ы 1.

Ананыц бала  тәрбиясында айтқан бесик жыры оныц руўхыў 
.дүньясын қәлиплестпрсе оған қосылып тербелген бесиктиц ҳәре- 
кети нәрестениц тәниниц саўлығын, күш-жигерин қәлиплестиреди. 
Мине, усындай пәзийлетлер менен бирге хожалы қты ц ж аманы н 
ж асы ры п, жақсысын асырып, ериниц табысын нсрап етпей үйдиц 
руўзыгершилигине жумсай билиў де  ҳаялды ц әҳмийетли ўазыйпасы.

Егер семьяны тециз толқынларын писент етпей ығбал-бахыт 
ж ағы сы н а  жүзиўш и кемеге мегзетсек, ер ҳәм ҳ,аял оныц еки ес- 
кегине уқсайды. Деген менен семьяда ҳаялдьщ  орны өз алдына. 
М уҳаммед иайғамбарды ц ҳәдислеринде:

Қ ы ям ет күнинде ҳаял намазынан ерине мойынсынғаны ҳәм 
мойынсынбағаны соралады. Намазы н оқыған, Оразасын тутқан 

«намәҳремнен сақланған ҳаялды н баратуғын жери тнккелей жән- 
нет деп буйырғанлығын ж азған .

Әлбетте, семьядағы турмыс әдеплери ҳаққы нда сөз еткенде, 
оны  жамийеттен бөлек альш болмайды. Сонлықтан «қоцсы — 
қоцсыдан ернек алар»  дегендей ец ж ақсы  иәзийлетлер бир үй- 
д ек  екинши үйге өрнек болыи өтип — әжайып бир гүлшан ж ара- 
жщш СӨЗСИЗ-

I. М уош арат одоби. 1991-жыл «Мийрас» баспасы, 5-бет.
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Әдеплиликте семьянын әҳмийети ж үдә зор. Бир уяньщ гкш 
тийкарғы тиреги болған ерли-зайыилылар бир-бирине б ай л ан ы сл к  
ҳуқықты ж әне ўазы йпалары н билип дурыс ҳәрекет етсе, от б а с к  
бахыт ҳәм ш адлы қ шырағына айланады,

Ҳ аяллары тәрбиялы болған халы қ — тәрбиялы, ҳ а я л л а р ы т э р -  
биясыз болған халы қ — тәрбиясыз. Ҳ аяллары  тырысып жыйнаўщы, 
жигерли, талапкер  болса халық бай, егер ж ал қ аў  ям аса исирап- 
шыл болса халы қ пақыр гедей болады».

(Р и за уд д и н  И бн Фахруддин)<

«Бир диқгекти үйип минара билме,
Ж ам ан  қатын түссе бир ж ақсы ерге,
Топыраққа от қойып кирсенде гөрге,
Үсгине зер қуйып сатыптд болмас».

Бир пара қатынлар ақыл пэми жоқ,
Тамағынын, дузы кемис, дәми жоқ,
Бир сөз айтсан ж аўлаўынан кеми жоқ,
Кийген саллы балағы нан беллидур»,

Ж ам ан қатын майлап шашы топ болар,
Бийҳаялық ж ам ан сези көп болар,
Есигиниц алды дизден шөп болар,
Күли шықпас ошағынан беллидур.

Ж ан тасадды қ болсын ж ақсы  ҳаялдан,
Қас-қабақты  бағып шығар қыялдан,
Күлип жүрип кец дәстүрхан жайылған,
Оныц пүткил қонағынан беллидур.

Ж ақсы  қатын ердинде бетинен алмас,
Ж үзи ыссық келер бийҳая болмас,
О т басы минтаздай жыйнақлы саррас,
Қазаньш ан, табағынан беллидур.»

(М ақтумқулы).

«Аўып кетер бир жағЫ,
Теқ болмаса тәрези,
Ерли-зайып дегенде 
Тәрезиниц дәл взя.

Тәризидей тен болмай 
Үйлеспейди сез анық,
Бир-бирине қул болмай 
Аўып кетер хожалық.

Ашыў араз болады 
Қаўып кетер ол күшик,
Кийимниц бир жағасы 
Аўып кетер онысық.

Болсын мейли министр 
Болсын мейли атш абар,



Келиашек те, күйеў де 
Өз үйинде от ж ағар».

(Т. Мэтмуратов).

«Семья өмирди кам алы на келтиреди... бахыт әкеледи».

(А. С. М акаренкс) .

Мәселе ким менен бирге туўғанында емес, ким менен бирге 
турғанында».

( М. Сервантес).

«Ҳаялыц ҳ адал  ярық, оны сүй әзиз ер 
Ҳәрбир аўыр ж ағдай да  ҳәрдайым сени демер,
Оған дос бол, оны сүйии көдил бер

Оныц сәз тецизинен гаўҳарларын тер».

(Саиф С арай) .

«Малы көп деп кетпе оған,
Азап берер ақм ақ  саған,
Опасыз ол сөзи ж алған ,
Сүйгенице ҳеш ойланба».

(Б ер д а қ ) ,

«Аўызбиршилик қайда болса,
Берекет сонда болады»
«Бирлескен озар, бирлеспеген тозар»
«Бир күн урысқанныц қы рқ күн несийбеси қырқылады».

(Қ а рақалп ақ  халық нақыллары).

«Ҳаял киси еркек кисиниц шеп қабырғасынан ж аратылғандур. 
Егер сен қыйсық қабырғаны туўры ламақш ы  болсац, сындырьш 
қоясац. Сонлықтан оныц менен келисимли бол, сонда бирге жа- 
сай аласац».

(М ы қ  бир ҳэдис 224)
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23. Д О С Л Ы Қ

Доссыз адам  ж апы рақсы з д ар а қ қ а  мегзейди. Д ан ал ар ы м ы з ои- 
дай адам ларды  бир өмир бахьттсыз деп есаплаған. Ҳ ақы йқаты нда 
да  өмир гүл шәнинде ж апы рақсы з д арақты ц  сәни болар ма? Доссыз 
жанньщ  гөззаллығы болар ма? Ж оқ. Ата-ана, туўысқан-туўғанлаф 
менен бирге турмыс м аш қалалары н  бөлисип, қуўанышына қуўаныщ 
қосатуғын дослықтыц шәшме-булағы мудамы адам ж ан ы на рууг- 
хьш күш-жигер бағышлап турады.

Турмыста, адам лар  арасында, узақ  мәнзиллерде, ҳәттеки ж а т  
ж ур тл ар да  да адам өзине садық дос излейди, оны табады  да . 
Сонлықтан халқымыз «мыц сомьщ болғанша, мыц достыц болсын» 
деген. Әлбетте, өзиниц кец пейиллиги, ж ақсы  мәмлеси, көз-қарасы  
және адамгершилиги менен туўра келетуғын адам лар  инақласып 
дос болады. «Достыц ким, соны айт, мен саған сениц ким екенли- 
гицди айтаман» деген де сәз бар. Демек, дос өзице руўхый ж а қ ы а  
ой-пикири усаған, өзи менен мақсети бирдей, кеўил сырлары сәй- 
кес келетуғын инсанлардур.

Дослық адамныц уўыздай пәк балалы қ ш ағларынан баслана-  
ды. Ата-ананыц қарым-қатнасы, елдеги тәртип-интизам, қ ал а  ҳәм 
аўы ллардағы  дәстүрлер оған тийкар салыўы итимал. Соилықтан 
дослық түсиниги оғада кец ҳәм қурамалы. Деген менен ж асл ы қ гз  
ярттырған дослардыц қәдир-қымбаты өз алдына. Соныц ушын «Кий- 
имниц ж ац асы  жақсы, достыц ескиси жақсы» дегендей, а р а д а к  
қан ш а ўақыт өтсе де, турмыс м аш қалалары  артса да  адам ба- 
л а л ы қ  ж ы ллары ндағы  досларын есине түсиреди, умытпайды. Өмир
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еткенлеринде олардын, дийдарын, бир ауыз шийрин сезин цумсай- 
ды» сарынады. Хэттеки, излеу салып олар менен уш ырасады да. 
«Т а? — тау  менен уш ыраспаса  да, дослар дослар менен уш ы раса
ды» демекликтиц мэниси де сонда. Досца бауырман, мийримли, исе- 
нимин тольщ а^лайтурын кен пейил адамлардын. балалыцтары дос- 
л а р ы  да оннан ^ол узбейди, садьщ дос болып калады . Бул пэзий- 
лет  олардын, перзентлерине де етеди. Солай етип дослык; ар ^ ау ы  
беккемленип, ж ац ары п отырады.

Элбетте, адамнын, ж асы  есиуи менен кез-царасы да езгерип 
Парады. Сонльщтан дослар ез кезщ араслары н, пикирлерин салыс- 
тырып з^эм бирин-бири тольщтырып турыулары керек. Олар тез- 
?88 ушырасып, сэубетлесип дэм сырласып турыуы ж удэ  э^мийет- 
ли. Б а л а л а р  ба^ш асы нда тэрбияланран, бир мектепти там ам лаган  
ж а с л а р  арасындары бугинги куни дэстурге айланран бес жылльщ. 
ой жылльщ , шерек эсирлик уш ырасыулардыц ези буран мысал бо
л а  алады.

Ж о ^ ар ы д а  айтьщ еткенимиздей мектепте, студентлик дэуирде„ 
эскерий хызметте, жумыс орынларында адам взине ж ац ад ан  кеу* 
я я ж е т ер  дослар арттырыу ареалы , емирден немал табады. Инсан 
# зи  сезбеген з^алда, бийрэрез — ж урек з^эмнри менен ерискен ен, 
ж а ^ с ы  пэзнйлет досльщдур. Онын, ш егарасында шек жок. Шын 
ы^лас, ме^ир-му^аббат, интимацльщ адам ларды  ж а^ы нласты рады . 
Мине, усы ил^ийда сезимлерге цылапльщ етпестен оран садыц к а л 
га н  ж ан рлард ы ц  д о с л ы р ы  емирбахый болып есапланады. Егер сев 
о ган  жузекилик етип, зэрре сал^ын карасльщ  яки кез-аларттырсац,. 
элбетте, сазайын тартасац. Сонльщтан: «©мир ж ан лы  нэрсе ол 
езиндей емир тууады. Досльщта жанлы, сениц д о с л ы р ы ц  езицдей 
дослык; тууса з^айран цалатурын з^ештецеси жоц. /Т. 1{айыпберге- 
н о в .1

Б аб алары м ы зд ы ц  ец э^мийетли бизге ^алды рган мийрасла- 
ры ны д бири дос^а садьщлык у,эм мийирбанлылык,. Олар з^авдында 
д астанлар , эпсаналар , ертеклер дереткен. Сол ареалы  досльщты 
тарийллеп эу л ад лар га  тэрбия берген. Ленин, севет дзуириндеги 
уЛЫ^ма з^эммеден гуманланыушыльщ, з^эммени тецлестириу, ити- 
барсызльщ , иши тарлыльщ, адам лар  арасындары ауызбиршилик- 
т  цашырды, белгили дэреж еде досльщ сезимлерине де салцы- 
й м н  салды.

Б а л а л а р  ба^ш асында, мектепте з^эм уйде кыз з^эм ер б ал а л а р  
арасындары тэрбияга  райры тэбийий кезщ ар асдар  цэлиплести. 
Тзрбиядары миллий дэстурлеримизди бассынып кирип келген 
«тэрбиясыз тэрбия» /Е. Евтушенко/, ж аслары м ы зды ц санасын бий- 
.леп, шаукымлы саз-сэубет цушарында кезлерин гер, ^улацларын 
герея, етти. Илаз^ийда досльщ сезимлери ж асал м а  туе алды. К,атац 
идеология хуралы болран здебиятта  усы досльщты кеклерге ке- 
ж р ш п  ж ы рлады . Элбетте, оны о^ыранлар емирдиц усы жылтырак,- 
л ы ш н а  исенип жасады. К^ыз з^эм ер балалар  арасындары дослыц 
и  а ̂  ы р ы к  л а р д  а н ибарат  болды. О ларды  з^эр цыйлы улкелердеги XX 
с-сир досльщ к,урылысларына айдады. БА М лар салынды. Солай етип
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досльщ туйрылары ^ауж ы рап  румшалары к;азан урып, емир тубеккв 
есирилген гулге мегзеди. Эсиресе ер .хеш ^ыз бал ал ар  арасы ндагы  
досльщ сезимлери усы «эсир тезлиги» менен елшенеди. О лар ца- 
л ай  етип тез дос болган болса, солай етип тез ажырасты. Д ослы ^ 
т а ,  семья да, м у^аббат  та усы елшемлер менен елшенеди.

Нешше мын, ж ы ллар  дауам ы нда адам затты  «оттан да, суудаи 
да»  са^лап келген цудирет куш — досльщдур. Ол )^эр 1̂ ашан д а  
елди-хальщты абат етеди. Ж эмийетти беккемлейди, тэртиплестя- 
реди, пэклейди, ацырында досльпща садьщльщ адам ларды  бахы т
лы  к^ылады з^эм ^урметке белейди.

Х,эр к,андай дзуирде де досльщтьщ орны гиреули болган. Сон- 
лы ц тан  М а^тум^улы  «Кадирдан достыцнан ж узицди бурма,» Ба-  
сыца кетерип таж  етер сени» деп нэсиятлайды. Д емек, илим ийе- 
.пеп, енер уйренип жэмнйетте хурмет-иззетке миясар болгыцы» 
келсе, дос — яранлары цы зра садьщ болыцыз. О лардыц ^атарла-  
рын кебейтициз.

Д ан ал ар  айтцан: «Илимсиз адам жахыл, енерсиз адам ж ал- 
жау, досты жчщ адам бацылдур». Достыцызды б а^алай  бил, дос — 
доска, айяадур. Ол ырза болсын десец ерискен табы слары на к;ууа- 
яып, кголлапщ ууатла, цыйын кунлерде бирге болып, акылласьш  
мэдэткар бол. «Дос ж ылатып айтады, душпан кулдирип айтады».

Дурыс. х;эр кандай хацыйцатльщ ашшыдур. Кемшиликти, к;з- 
трликти дузетемен деп достыцныц кеулине азар берме? А^ыллы- 
льщ пенен ис тут. Ж еке ^алганда  оныц менен сырлас, пикирлерин- 
аи а ш ы к — айдын баян ет. Ойларыцыз, ма^сетлерициз бир жер- 
ден шыгып, кезщ араслары ц ы з тууры келип >̂ эр кандай истиц пи- 
тиуине мэпи тийсе онда дослык тагы да беккемленедн, бир-би- 
реуге ыклас, исеним артып ме^ир оянады. Турмыс м аш ц алалары  
жециллеседи. дослар езлерин [^устай сезип, эдиули эрман ^анатын- 
да  пэруаз етеди. Егер де сэл рана тусиниспеушилик ж уз берип 
тшкирлер к^айшыласса да  дослар кеширимли болады ; бкпе-гийне- 
сиз ^атнаста болып кек са^ламайды. Ал керисинше «туймедей нэр- 
сени туйедей етип кепшиликтиц кезинше табалау , кемшилигин 
бетине басыу, кеуил ^алды ры спага  алып келеди. Эсиресе, дослар 
арасындагы  етирик-есек гзплер, сыртынан айтыулар, путкиллей 
достан туцилдиреди. Акыбети дослар айырылады. Бэлкнм душ- 
яанга  да айналып кетиуи итимал. «Белгили ол адам бос болмас 
душпаннан, ^удайым саклай  гер ондай дослардан» (Пушкин) де« 
мектиц тийкары да  сонда. себеби кешеги сыр-минез достыц, сениц 
кушли тэреплеринди де, эззи тэрепицди де билетугын адам, бу- 
гинлиги ол душпан болса, писан ушын бахытсызльщдур.

Соныц ушын да «Достыцнан тап» — деген гэп бар. Гейде дос- 
тьш деп а^тары ла  бериуде а^ы лга  мууапьщ емес. «Сырыцды айт- 
па достыца, достыцныц да досты барды, ол да  айтар д о сты н а» —< 
деген на^ы лды  да умытпаран жен.

Дос-душпанды айырып билип, сыр са^лау  уцыплылыгынй ити- 
бар бериуи керек. Ол сениц сырыцды са^ласа, ^а^ыйщый дос. Се
беби «Сыр са^лау  тилдиц астына шоц алып турыудан да маша-
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катлы дур» деген дан алар . Ал Б ерда^  шайыр бул ^алатты : «Дос- 
ТЬЩ сырын душ панга  айтпа: ел бузыушы боладурсац» деп 1̂ атты 
фарал'айды. Сонльщтан аузы босльщ етип, сырын хэР кимге айта 
беретугын а^ылсыз надан адам лар  менен дос болыу, 1̂ айгыра 
алып келеди.

Досльщ байльщ пенен елшенбейди, дослы^тын, ези бийбаха 
гэзийнедур. Оны езицниц жеке мэпин, ушын ж у м с а у — арадагы  
сыр сандыгын а^тары п элле  кимлер менен ина^ласыу, ж олдас  ту- 
тып оннан мэплениу пэслик болып, ондай адам ларды  турак.сыз,. 
саткын деп атайды.

Элбетте. сынаптай жылысып бир сезинде турмайтурын жан- 
..лар хэ Р ^ыйлы хийлекерлик жол менен екннши биреулердиц исе- 
кимине ерисип (досын сатып, тирилей елтирип), ж ары лкауы н а 
ийе болып, мзртебе, иззет-хурмет излесе, ол азрынльщдур, ондай 
а д а м л а р  хеш кимге де паянлы болмайды. Ацырында хэ мм еден айы- 
рылып, ел — хальщ  алдында жузи ^ара  атанып, жэмээттен ^ол 
ж ууы п шыгады. Бэлким <щолда бардыц 1\эдирине жетпей» а^ырын- 
да  бир емир екиниш отында ж анады.

Ёл-хальщ  арасында- «атац елее де, атацды керген елмесин» 
деген хикмет бар. Ауа. Ата-ана ез перзентлерин есирип-тэрбиялав 
к а м а л г а  келтириу менен бирге оларда  досльщ, жолдасльщ  сезим- 
леринде цэлиплестирип барады. Солай етип, дослык; сезими болса 
ж ора-ж олдае , курбы-цурдаслар арасында олардыц ата-ан алары - 
на, улщызына ^урмет-иззетти тэрбиялайды, мехир-мухаббатты оя- 
тады.

Д емек, дос керек, онын болыуы зэрурий ^убылыс. Ол адам  
баласы ны ц баслы цэсийети. «Басьщды цое жа^сы  до щ а ,  дос тап~ 
л ай  ^эм  ж урм е боска» ( Б е р д а ^ ) . Дэттеки ж ас  нэрестелерде езиниц 
доел ары ямаса цурдаслары менен '^атнас  ж асаура урынады. А дам 
ныц басына ис тусип цыйналган ж ардайларда  гезлескен барлык 
тос^ынльщларды жецип отырыура болатугын достыц менен жол- 
дасты ц кемеги ж о^ары  бахаланады

Д осльщ  жэмээтлик ез-ара ^атнастыц тийкары. Б алаларра  е зи 
ниц талабы н к^анаатландырыу ушын езинен улкен агалары  менен 
апалары ны ц бар болыуы жеткиликсиз, оган куши, а^ылы, тец бир
ге ж ары сы п ойнауга болатугын ж олдаслары , ^урдаслары  керек. 
Д о слары  менен бирге журген адамныц езине исеними кушли бо
л ады , х9Р ^андай  исти орынлаура теперишлик етеди. «Мен» деген. 
евздиц орнына «биз» деген сезди кебирек пайдаланады, иске жуу- 
апкерш илик пенен 1̂ арау сезими артады, езине дегеи исеними, 
батыллылыры артып, сабырлылыгы есе береди. Дослары ны ц та- 
бысларына, жетискенликлерине ^ууанады. Егер ол досты менен 
екпелесип калса, соцынан пушайман жейди. 1\алай, ^айтадан дос 
бояам ан  деп, оныц менен тары да  бирге болыура асыгады. ^

Д е м е к ,1 б алаларды ц дослыгыныц кутэ улкен тзрбияльщ  эхмий- 
*ти бар екенлигин умытпауымыз керек. Уйге досларын алып келсе 
е л ар га  ^ареыльщ керсегпеген дурыс. Себеби: ата-ана балалары - 
ныц дослары к и м  екенлигин билип койраны ма^ул, олардыц мине- 
зин, адамгершилигин бир-биреуине Х У Р м е т и н  кереди, ашьщ-жар^ьш
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ц атнаслары на квзи жетип, олардын, д о с л ы р ы н  ба^алап , ж ол-ж оба  
бериуине болады. Д ем ек  олай болса дослар улкен рухый жа^ын- 
лыльщтыц, максет, пикир, сезим бирлигин керсететурын, бир-би
рине шын берилген адамлар.

Дорльщтыц н е ги зи — дослардыц вмирге кез-ц араслары  менен 
тусиниклеринин бирлиги. Бундай эдеп-икрамсыз, бирликсиз дослык 
тосыннан болып, бул тез бузылып, тез кеуил к;алыушылыада эке- 
лип согады. Егер досльнща улыума негиз болса, онда бас^асы  ми- 
незине, а^ыллылырына ^арай  дослар бир-бирине взгеше болып ке- 
лиулери мумкин, ал бул езгешеликлер оларды  тек бир-бирин то- 
льщтырып отырады. Дослардын, биреуи эстен цозралатурын, ал  
екиншиси ш аедан , ушиншиси сергек болып келиуи мумкин. К,алай 
бол ранда да  досларды н ^эр 1̂ айсысы минездеги дослык- айырма- 
шыльщларды, бирге пайдалары на ^арай  тецлесип жетисе береди, 
Д ослыцты са^лан  турыу ушын, улкен а^ыллыльщ, эдеплилик, иш 
ки сезимниц тазалыры, мийирманлылыры керек болады. Ж ан ьщ  
тыныш, жузин, ж ы ллы , а^ы лы ц парасатлы  болса — излеген достьщ  
уйрилип касыца келеди. Досты алыстан излеме, ^асыцнан изле, 
Ж а^ сы  адам тэнирдиц нурыдур.

— Ж а ^ с ы  болсац досыц кеп. Ж а м а н  болсац ж алры з журер- 
сен,. орташа болсан сенде бир ж а^сы ны ц ^асында журесен.

Досльщтын ен эж айып ?;эм бай тури интернационалльщ дос- 
льщ. Б ас^ а  хальщ ларды ц 5'экиллери менен, шет елдин адам лары  
менен дос болыу, емирди байытады ^эм турмысты ^ызыцлы ^ы -  
лады. Себеби, олар да езицдей инсан, взицдей адам.

«Кими кэпир, кими мусылман,
Бэри адамныц перзенти»

(Беддац.).

Ата-бабалары мы з ертеден-а^ ез ^оцсылас миллетлери менен 
татыульщта, досльщта ж асауды  урдис еткен. Олар  менен цыз алы- 
сып, ^ыз берискен. Мумкин болранша олардын, мэпине тиймеген. 
Х альщлар дослырын дэстанларда, ауызеки эдебиятларда, цосыц- 
л ар д а  жырларан.

Адам емнринде турли же’рлерде болыуы Чмумкин, турли ел- 
лерди кериуи, турли сапарларга  шырыуы, турли еллер менен, ту р 
ли миллеттиц уэкиллери менен ушырасыуы мумкин. Бунда а д а м 
ларды ц бир-бирине ж ы ллы  ж узлилиги досларш а ушырасып, олар 
менен досльщ ^атнасларды  орнатып, арасынан дос тауып цатна- 
скуы  адамра тец кэсийет. Ол еллер менен дослык катнасын бас- 
ларан адам тарийхта аты к,алады ^эм улкен ^урметке ийе бола
ды. Оныц ушын ^эр бир адам ез хал^ын ^андай сыйласа, ез  мил- 
летин ^андай  керсе бас^аларды  сондай керии ол миллетке, оньщ 
тарийхына, урип-эдетлерине, дэстурлерине, ^эсийетлерине хурмет 
пенен ^арауы  керек. ^ак; кеуиллилик, элпайымлылыц бул исте де 
улкен э.^мийетке ийе. Соныц менен катар шет тиллерди уйрениу 
адамныц руухый байлырыныц артыуы, ярный дослардыц кебей- 
ауине^ мумкиншилик береди.

Совет власты ж ы ллары нла  совет халкы ез-ара  дсс болып ж а-
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с е т  келди. Бул дослык; а й т ь т  вткенимиздей, зорлыцтын. к у ш и — 
%®лсиз тийкардары дослык болып шьнугы. Х,эр бир х а л ь ц  езиниц 
м эм лекетлик  еркинлигин, рэрезсизлигин алраннан кейин байланыс- 
а а р  ш вртнама тийкарында жургизилмекте. Лейкин, хальщ адам лар  
арасы ндары  дослык; ж асап  цала  береди ^эм беккемленип барады.

* * *
Киси — ©з достыныц дину-диянатына сэйкеслесип кетеди. Де» 

менен ким менен дос болып жургенице 1\арап  ис тутсын.
(М ы ц бир %эдис 462),

Абайла, ^еш болмасын досыц душпан,
Егер болса сен оннан ж а^сы  са^лан.

(Кутуб.)
Белгили ол адам  бос болмас душпаннан,
К^удайым са^лагы л  ондай дослардан.

(П уш кин .)

Д о с  кезден узац ласада  кеуилден уза^лам айды .

(М ахм уд К,ашгарий.)

Ексен, дослык баршасы ■— жемис болар.
Ексед  кунлеу баршасы кейис болар.

( \а ф ы з .)

Шын дос ушын цалайда, 
Тик ^зтерге басыцды. 
Айыра бил, солайда,' 
Досты ц менен ^астывды.

(Ж зм ий .)

•&рге ж узген  улгили исинен,
Т ан л а  ^ ад ал  дос ез  тецидниц ишинен.

(А л-Ф арабий).

Д ун ьяда  ж алры з ^алран адам, — адамнын, влген жери, 1̂ апа- 
ш ыльщ тьщ  бэри сонын, басында.

*.А бай .)

Кимнин, досты жацсы болса,
©зи де ж а^сы  болады.

(Ахмет Ю гнакий).

Ж а ^ с ы  менен дос болсан алдьщнан шыгар емпецлеп,
Ж а м а н  менен дос болсан сыртыцнан ж урер  есек гэп.

(Ма.\-амбет втемис ул ы )»



Не жетеди нарыз доск(а ^асылра,
К,ууансадда, ^айрырсацда ^асыада.
К,ыйналады сен цыйналсац болраны,
Уйьщламасад уйы^ламайды ол тары.

(В. Шекспир).

Д ослык — емир ушын ен зэрурий нэрсе, ейткени з^еш ким 
^еш ^аш анда  барльщ ийгиликлерге путкиллей ийе болса д а  дос
сыз, ярансыз емирди сайларан емес.

(Аристотель),

Ж а^ сы  кийим байра ж арасады,
Ж а^ сы  дос — ойра ж арасады.

(Науайы ).
©зиме ^арай  дос тацла,
Кушице царап ж у к  кетер.

(Жусип Баласагуний).

К,айын кунде цосын берген нагыз дос.
Ж айш ы льщ та «дослан» деген эпиуайы сез.

(Сайф Сарай).

Досльщ — емирдин. ец зор ^ууанышларынын бири, 
Оннанда зор к,ууаныш сырынды айтатурын 
адамнын, болыуы.

(А . Мандэанай)<

Д ос адам сарайыцды бейиш етер.

(М ахм уд 1{ашгарий).

Атлар гулдир-гулдир киснеп,
Ш арк урар уйирин издеп,
К,ой мацырап, бота бозлап,
Кеуил ке^илден суу ишер.

Дэрьялар текизге ашы^,
Асырар мзужиркп тасып,
/Коллар ж олларга уласып ; >

Кеуил кеуилдеи суу ишер. :

Дослык, иззет — уллы дэ^/лет,
Жан азыгы —  жак;еы сэубет,
Ш елге —  бэ^эр, гулге нэубет,
Кеуил ке^илден су^ ишер.

Аспанга сер салып ба^сац,
Ж улды злар сейлесер акш ам, 
б зи н  була^ болып а^сан.
Ке^ил кеуилден суу ишер,

а—Ьъ) 129



Ж урек шэукилдеп турсыи дэ!
Дуньянын цайсы буршында,
Ж асап  турса^ та, дурысында —
Кеуил кеуилден суу ишер.

А лыстэры ас^ар таулар 
Бирин-бирин кермек болар,
Сол ушын да бийик олар,
Кеуил кеуилден суу ишер.

Серле, хэй, инсан баласы!
Ж ам андур кеуил аласы,
Адам-адамцын. цуяшы.
Кеуил кеуилден суу ишер.

(И. Ю супов).

«Айрылатуган дос аяулыцды сорайды».
«Достын менен дос болранра шадлан,
Д уш пан менен дос болраннан саклан»,
«Достыц кеулин дегишпе ^алдырады».
«Достыцныц душпанынан ^анша са^лансац, 
Душнанныц досгынан сонша саклан».
Дос болсан сондай бол.
Геуде де шийрин ж андай  бол».

/(^ара^алпа^ хальщ нщ ыллары/,
«Бир достыцнан кеулиц цалса,
Рэлет ж азран хат^а  мегзер»

(Эжинияз).
«Биреу менен ашна яр-дос болсацыз,
Уэде ьщрарында турысын кериц»

(Ма^тум^улы).

«Дос болган сэл иске кеуил сууытпас,
Досты иренжитип осамас болма,
Мыц нэснй^ат айтсац фи'йеуин тутпас,
Ауыз бирлиги ж о к ,« й ге  бас болмас».

г '  (М акт ум кулы ).

К А Б У С Н А М А Д А Н

Перзентим! Соны билгил: адам тирисинде доссыз болмайды 
Адамныц доссыз болранынан арасыз-иниснз болраны жа^сы. Бир 
данышпаннан «Дос жацсы ма, ара ма (бнрэдар ма) деп сорапты. 
Данышпан: «Дос жаЦсы» депти.

Соныц ушын дослардын ней тууралы ойла, оларра сауралар 
жибер ^эм муриубет цыл, себеби >̂ эр ким ез досларын ядта тут- 
паса, дослар да оны ядында сакламайды, а^ыбетйнде ол адам хэм- 
ме уакта  доссыз калатурын болады.

}^эмме уаь;ыт дос тутыуды эдет 1\ыл, себеби ^эр бир адаъшыц 
досты кеп болса, айыплары да билинбейди, жацеы цэсийетлери 
квбейеди. Б и ра^  жаца дос тап(\анында ески достыцнан кешпе, 
олардан жузицди бурма, сонда ^эмме уа^ыт достыц кеп болар. 
Мэселен, жаксы  дос адамра уллы дэулет деген екен. Сениц менен
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дос болып журген адамлар д ащ ы н д а  ойлап кер: бирсу ярым дос 
болады, сондайлар менен ж а^сы  мунэсийбетте бол, олар менен 
з^эр турли жак;сы з^эм ж ам ан  мэселелерде дослас, ейткени олар 
сеинен кеп жа^сыльщ  керсе, кейинирек эсте-а^ырын ж ан  достын, 
болып 1̂ алар.

Мэселен, Искендерден: «Азрана пул ареалы  соншама кеп мэм- 
лекетти цандай жол менен езине ^араттьщ» деп сорапты. Искен- 
дер: «Ж а^сы  цатнас мзмиле менен душ панларды езиме к,араттым, 
келисим жолы менен досларды жол га салдым, сол себепли кеп 
мэмлекетти ийеледим» деп жууап берипти.

Ж эне  билгил, дослардын дослары да сениц досларыц. Итимал, 
оныц ол адамра дослыгы сениц дослырыцнан кебирек болган шы- 
рар. Егер достын сениц душпаныцды жаксы  керсе, ондай дост.аи 
абайлы бол, егер сениц достыца бас^а бир достьщ душпан болса, 
оннанда абайлы бол. Дос егер сеннен себепсиз екпелесе, оныц 
дослырынан умит кутпе, дуньяда оннан айыплырак, оннан жаманы- 
рац, адам болмайды. Д уньяда кемшиликсиз адам болмайтуры- 
нын бил, бира^ сен са^а^атлы , мийрим шапээтли бол, себеби са- 
кауатлы, мийрим-шапзэтли адам ларда  кемшилик кемирек болады. 
Муриубетсиз пэзийлетсиз дос тутпа, бундай адамнын кзсийети 
болмайды. Бундай адам ларды  нан дослары цатарына киргиз, жан 
дослары ^атарына киргизбе, себеби олар ар-намыс досты емес 
нан досларынан болып есапланады.

Ж аксы  менен ж ам ан  адамды билгил, екеуинеде д о сл ьц  цыл, 
жацсыларра кеуил менен, ж ам анларра тил менен дослык кы л- 
Соныц менен бул тайпа саган дослык; пенен ^арайды, себеби адам 
нын к4эжети 'тек дос^а рана туспейди, адамныц жумысы зэрурлик- 
тен ж ам анларра  да т-усип ^алатугын уакыт болады. Демек, бул 
еки тайпаныц да д о с л ы р ы н  езице ^аратып ал.

Акылсыз адам лар  менен з^эргиз дос болмарыл, а^ылсыз дос 
сондай ис ^ылады, оны акыллы душпан 1̂ ыла алмайды. Мэрт 
кецпейилли, муриубетли, илимли, уапалы адам лар  менен дос бол- 
гыл, сен езицниц муриубетиц, мийрим-шэпээтнц, илимиц менен 
белгили болрайсац. Муриубетсиз, мийрим-шэпээтсиз, илимсиз адам 
лар менен отырмарыл, бундай адам лар  менен отырыудан ж алгы з- 
лык жа^сы. Саган айып такщауы ушын дослардыц з^а^ын з^еш бий- 
карга жибермегил. .

Адамларды еки топарра беледилер: бмреуи — дослардыц з^а- 
цын бийкарга жибериушилер, екиншиси — жаксыльщты жаксы 
деп билиушилер. Билгил дос "болыура ылайьщ адамды еки нэрсе 
менен билиуге болады: бири — достыца мушкил ис тускен уагын- 
да дунья малый оннан аямайды хэм кэмбараллыц уагында оннан 
бетин бурмайды, досты бул дуньядан еткен соц, достынцыц ба- 
лаларын, агайын-тууыс^анларын шакыртып алып оларРа жацсы- 
лыклар 1̂ ылар з^эм хэруа^та достыныц ^эбирине барып зияра-г1 
етер з^эм жы лап дууалар  ^ылар.
Эй перзент, адам лар  менен д о с л ы р ы ц  орташа болсын, Достым кеп 
деп з^эммесине умит етип, кеуил береберме, алдыца з^эм артыца
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щарарыл.. Д осларыцныц коз царасынан, пикиринен рапыл болма- 
р ы л . Егер сенин. мьщ достыц болса, сырттан Караганда ^эммееи- 
не сеннен досырац адам болмарандай болсын. Досльщты мол-квл- 
шилик, сыр айтыу, ау^ат  з^эм ^ысца ^олльщ пенен, пайда >̂ эм зы- 
ян менен сынап кер. Бир достыц сениц душпаныц менен душпан 
болмеса оны дос демегил, ашна/таныс/ дегил. Достыца досльщ 
уа^тында бир нэрсе уйретпегил, себеби уа^ыт келип достыц саган 
душпан болып ь^алса уйреткениц взице болар, пушайман жерсеа . 
Ж ар л ы  болсац дэулетли менен досласиарыл, себеби жарлыны 
хешким 1ос етпейди, эсиресе дунья-малы барлар  ж ам ан  кереди. 
в зи ц е  ылайьщ дос изле. Егер сен дэулетли болсац жарлы ны  дос 
етсец, рауадур. Б и ра^  хальщтыц, дослырына кеулицди дурыс уела, 
сонда ^эмме ислериц дууры болады. Егер достыцныц кеули ^еш 
себепсиз сеннен к;алса, оныц кеулин ^айтадан алыура ^эрекет ет- 
пегил, тэмегвй, гийнели, ^ызранша^, кекшил достан у за ^  болгыл 
оныц д о с л ы р ы  ха^ыйк,ый емесдур, бэлки дэмедар болып сеннен 
бир нэрсе алыу ушындур. Биреуди кере алмайтурын, ^ы зганш а^ 
адамлар  менен дос болмагыл, екпе-гийнешил, иши тар дослывда 
ылайык емес себеби ^ызганшацтыц ^ызранышы ^асла  кетпейди 
хэм ^эмме уац сеннен наразы болады хэм вкпели болады.

Досыц мыц болса да аз.
Душпанын бир болса да квп,

Кала берсе достыца бас.
А^ылсыз достан а^ыллы душпан артьщ,

Есаплы дос айрылмас.

Асы квптиц тэни семиреди*
, ./■ Досы квптиц жаны семиреди.

Ж а 1\с ы ,д о с  ашып айтар,
Ж а м а н  дос цосып айтар,

..Дос баска ^арайды,
Душпан аяада  ^арайды.
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24. МИЙМАН-ДОСЛЫЦ

Мийман дослык бизин халкымыздыц суйегине сицип цалган 
дэстурлик эдеби. Мийманга уйдин тери, нанныц ыссысы. Егер 
олай болмаса сениц адамыйлыц ^эсийетице тэсир етеди деп туси- 
ниледи.

«Бизде сез бар; Мийман — ырыс, берекет,
Конац кутну зийнети ^эр адамныц,
Егер уйге бес кун мийман келмесе,
Ш айы ^онбас менин байгус анамнын.
Тандыр жап^ан женгейлерден бар мирэт,
Рухсат жок, ауыз тиймей етиуге,
Кун шыгыс^а сапар шеккен азам ат.
Асьн^ достым бизин ж акда жетиуге».

/И . Ю супов/.

Миймансыз уй кеуилсиз. Сонын ушын мийман келсе цууаны- 
сады, таиса малын сояды, цоцсыщобасын шадырып олардын да 
кеулин алды. Уйдин тут^асы, ошак; баслыры келиншек тапкан ма- 
залы нзрселерин мийманга жыйнайды. Себеби «мийман аз отырып, 
кеп сынайды». Ол ертенги сол уйдиц айнасы, гейде ол уйдиц ж щ -  
сы ж ам аны н айтып журеди, ба^алайды. « Б ал ал ар ды ц  жа^сысын», 
«езлериниц татыуын айт» деген сез зрр бир жубай ушын бэринен 
де к,ымбат. Сонлыктан мийманныц кеулин табыу эдмийетли ис. 
Бизиц хал^ымыз:
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«Ж игит ат кетермес,
Мийман сыйламай» деп айтады.

Анау — мынау жигитлерге минезлеме бергенде «оныц дастур- 
ханы жо^» десе оньщ адамгерш шш гиниц теменлигин керсетеди. 
Бул нзрсе айырым ж ардайларда  семьяныц ды вдаттан шетте ка- 
лыуына алып келеди. Ел-хальщ алдында абройы болмайды, -^урме
ти ж огалады . Д ем ек мийман сыйлап дос арттырыу ушын ези де 
мийманда болган, кергенли, баскаларды ц дузын ишкен, ашьщ ке- 
уилли адам болыуы керек.

« М алы  дун ьясы н  гизнеген  
0 зин ма^тап кеп сезлеген,
Бийтаныс жерди гезбеген,
Мийманньщ цэдирин билмес».

/А . Дабы лов./

Мийманды кутпесе ол жигитти нэмэрт деп есаплаган болса

«Март шыгар мийманга кулер жуз бенен.
Намэрт жасырынар мийман жольщса»,

/М а^т ум ^улы ./

гл ,  мийманды кутпеген ^атынды ол уйде услаудыц зэрурлигине 
де гуман туудырган:

«Х^аяльщ айт^анды етпесе,
^ а я л д а я  кеулиц питпесе,
Келген мийманды кутпесе.
Оны ^аял деп айтып болмас»

/  Ма1\тум1\улы/

Мийманды кутну йнсанньщ ^азыйпасы, оныц уякени ^эм кишиси
ж о^:

«Мийманра жо^ жарлы, байы,
Келгепсоц хызмети керек»

/Ма^тумкулы/.

Демек «мийман атацнанда уллыдур» деген х;икметте де терец 
марана бар. Мийман келсе елдин абройы, оны кутиу ердид абройы. 
Сокыд ушын халцымыз «Конац сайлап цонады, уры бассынады» 
дейди. Ал «цонац к,ойдан жууас,» демектид мэниси терец ^урмет- 
тендур, Конактын, 5 э̂р сапары езин элпайым тутыуыиыц зэрурли- 
гинен келип шьщ^ан. Тэккабырланып, мен-менсиген кона^ бул 
эденсиз ц о н щ  болып ол езиннц ким болыуына царамастан нэс- 
лигин керсетеди. Себеби «келгенше ^онак; уялады, келгеннен сод 
уй ийеси уялады». Соныц ушын уй ийеси езиниц абройы ушын 
хызмет етиуге тырысады. Сонльщтан ^зди сл ер д е  «Уйлерине ^она^ 
конбайтурын кимселер ж ам ан  адамлардур», «Мийман кутиу, яг- 
ный зияпаттыц муддети уш кундур. Оннан артыгы сада^а  деп
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есапланады. биреуге кылыш-ам хэрбир ж а^сы льщ  да садакадур» деп 
керсетилген, ал Берда^  езиниц «Ж а^сы ра^»  щосырында мийман 
досльщ ^а^кы нда былай дейди:

«Мийман келсе кутип алар .^ал керек,
Соймага бир ешки малдан жа^сыра^».

М ийманга бериу бул эпиуайы ауцатланыу емес, бул досльщ- 
ты бурынрыдан да бетер беккемлеу, досты арттырыу, кеб&йтиу 
болып есапланып ол арадары татыу ^атнастыц пайда болыуына 
{алып келеди. Сонльщтан «Адам ас^а емес сезге миймандур» дей- 
ки Мацтумк,улы. Хал^ымыз «Бир кун дуз ишкен жерге цырьщ куп 
сэлем бер» деп мийман досльщты ^эдирлеген.

Х|ац кеуилден шьнщан дузды ишип, ол уйди писент етпеу бул 
эдепсизликдур.

Мийман досльщ бир-бире^диц 1̂ эдир-кымбатын билиуден, вдр- 
мет иззетине ерисиуден келип шырады. 1\она^шыл адамныц эдет- 
те дослары, ж ора-ж олдаслары  квй болады.

Эзелден хал^ымыз миймандос, татыу к>арым-катнасьщларды 
жузеге асырран, оларды цоллапщ ууатлаган  з^эм бизиц кунимизге 
дейин жеткизген. )^эр бир дэуирде де ^она^  болыу, цона^ сыйлау 
хальщ дэстури есапланран. Сонльщтан:

«^о н авда  барынды берсен,
Ж орынды айыпца санам ас»

1Махмуд 1\ашгарий/.

К,она^ ша^ыр, мийман бол ол сениц жузицди жарцын етеди, 
мортебецди асырады. Мудамы дос-яранларынныц арасында эдф- 
мет-иззетке бвленесен.

Раррылардыц сейлескенлеринен: — К,она^ кутиуден цонаь^ 
болыу ауырырак. Себеби, сен езицди кутип атырран дэрежеде 
ылайьщпысац я жоц па, бэрхэ есицде тутыуыц тийис...

— Кисиниц берген цаймарынан ез анац берген ашшы айран 
абзалырац.

— Базы  уйлер арасындары царымщ атнасты  терецирек ба^ла- 
сан з^айран ^аларльщ  жардай сезиледи. ^ а м а л ы  жок уйдин адамы 
э^амаллы з^эм ко^тасынлы уйге миймандарльпща келсе, езиниц 
жейтурынына цосымша сол уйге де бир нэрсе экеледи, ал з^амал- 
дар ^арауындарылардыц уйине келсе, керисинше, еркин тойыныу- 
ра келеди, жэне ези менен бир-нэрселер экетиуди ойлайды.

— Гейпаралардыц са^ыйлыры — уйине келген адамды душпан 
санап, оны жибитиу ушын сумльщ кылып атырраира усайдьт.

— Бизиц хальщ ашьщ кеуилли, цайсысы менен ушырассац, 
сениц менен хэзир тууе ертец сейлесеж а^ сезин де бет элпетинен 
о^ыйсан...

— Ошагыцнан от айырма^ улкен рэниймет. Биреулер цона^ 
кутиуди ^осымша мийнет деп ш амыр^анады, бул ладанльщ! Кан-
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д ай  жардайда да мийнет куткен адам ме^ирли адам, ондайлар* 
дан  ж ам анльщ  шьщпайды.

(Т . 1{айыпбергенов. «К^арацалпацнат» 
китабынан.)

Ж ам ан солдыр жолын тауып журмесе,
М ийман кутип кисиге паи бермесе,
Сез сейлесе, сездиц парным билмесе,
Бундай ж ам ан наданларра сан (^айда?
Ж игит ат кетермес мийман сыйламай,
С ез сейлеме. истин парный ойламай,
Мацлайдан тер арьш жанды кыйнамай,
Мийнет шекпей табы лгандай нан 1̂ айда?

(Аяпберген МуЦса улы.)

Бир кэса шай !^олра алып,
Мейил еттим нэзер салып,
Кэсамда назлы шайь;алып,
Келер бир цона^, бир ^она^.
Ш айды ншпей шай^ап кердим,
Ж урислерин бай^ап кердим.
Ким екен деп болжап кердим,
Бизге кият^ан бул цона^?
Ш ыпдан жерн узац екен,
Кегейли я М ойна^ екен,
Бир ^удайы  ^она^пекен,
Болрай-дэ бир кутлы ^онац.
Тик журсе шай шебиреси,
Кона!-; келер кебинесе,
Келер еди-ау бизди десе,
Б у н т а  буйтип ш ай^алмай-а^(
То^сан бесте шэмбе аедур 

жузине 1̂ айма^ ж а^дур.
Кеуил кеуилге ^онацдур 
Соны бнлерме бул конац?
Ж узинен нур шашыулары,
Нэзер таслап цашыулары,
Серлеп ая^ басыулары,
Саган усайды бул ^онак;.
А^шам сырласып ай менен.
Куним етер «пай — пай» менен,
Ишип цоярман шай менен,
Тезден келмесец сен 1̂ онац.

/И . Ю супов,/

К А Б У С Н А М А Д А Н

Эй перзент, билгил, хэр куни бийтаныс адам ларды  мийман 
^ылмарыл, себеби ^эр куни кона^ шацырсац, мийманга ылайьщ- 
лы ислерди толгандай етип ислей алмайсан,, кеулиннин ^эр айда 
неше рет мийман шак,ыррысы келетурынын кергил. Егер кеулин 
уш рет ^она^ ша^ыррысы келсе, бир рет шацыррыл, уш рет жум- 
сайтурын рэрежетицди бир ретте жумсарыл, буньщ менен дас- 
турханын кемшиликсиз болады, мин тарып кететурьшлардыц тили 
байлаулы  болады.
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М ийманлар уйице ^эдем ^ылса, сен ^эмме уак, ез  адам лары ц 
менен олардыц алдына ш ы щ ы л , ж  акры сез бенен р^арсы ал. Сонда 
олар саран миннетдарлык билдиреди. Егер жемис пискен уацта 
болса, ау^аттан  бурын мийуе экелгил, суйсинип жесин. Б и раз  
сабыр ет. Оннан кейин бэрше адам ларды  отыррыз езиц отырма, 
мийманлар бэри бирге аук.ам болып ауь;ат жесин К,онацлар бир- 
екн айтпаранша, сен отырма. М ийманлар бизлер разымыз отыр 
десе, маран ^арам а, мен сизлерге тсызмет етейин деп айтцыл. Егер 
ж эне тэкирарлап айтса, оннан кейин отыр. О ларды ц разылырын 
ал р ы л  !\эммеден теменде отыр р ы л , «Эй пэленше, ауцаттаи 
ж ац сы лап  алыц, ^еш нэрсе жемедиц, мен саган ылайьщ ^еш нэр- 
се иелей алмадым, ^уда кэлесе кейин буныц кемисин дузеймен» 
дей-берм е. Бул сез уллылар, абыройлы адам ларды ц сези емее, 
бэлки базарш ы ларды ц ^эм тэртипсизлердиц сезидур (Бундай  
адам лар  бирнеше ж ы лда  бир рет ^онац ш а^ырады.) Бундай сев* 
лерден мийманлар ^ысынады, аукрт жемейди, мнймандаршылын;- 
тан тоймастан турып кетеди. Бизиц Гиланда жацсы эдетлеримиз 
бар, мийман шацырса, дастурхан жайып тагам ларды  экелип 
^ояды ^эм гузелерде суу экелип дастурханныц шетине 1\0яды^9М 
^эмме мнйманларды дастурханныц дегерегине отыррызып езлери 
ш ы р ы п  кетеди, бир адам таба^-кеселерди жайластырып ^ойыу ушын 
калады. Мийман ау^аттан цэлегенше жейди, оннан кейин уй ийеси, 
отырыуга келеди. Араб хал^ыныц дастурханыда усындайдур.

М ийманлар ауцатланып болып ^ол жуураннан кейин этир ^эм 
гулаб экелип отырыспаны хош нйнсли к,ылсын. М ийманларды д 
хызметшиси ^эм хызметкерлерине жак,сы ^урмет керсет, себеби 
олар  ж а^сы  атыцды шырарады. Отырыспага шийринликлерди 
зрм жемислёрди кеп экел хэм хош 5^ауаз ^апызлар, сазенделерди 
де  отырспавда ша^ыррыл. Ш арапты да  таяр етип грйрыл, себеби 
мийманлар ау^аттан кейин ш арап ишип, саз еситип, цосьщ тыцла- 
са уа^ты  хош болады.

Демек, эй перзент, мийманра миннет ^ылмарыл, ашьщ ж у з  
бенен сейлегил. Ким сениц мийманыц болса ол шадльщ пенен 
ауцатыцды жесин. Бирак; езиц шарапты аз ишкил, мийманнан 
эуел мэс болмагыл ^эм ^эмме ^а^ы т  ашьщ жузли, у а к, ты хош 
болып жургил. Бираь; бий^ууда кулме, кеп кулиу жиллиниц бир 
тур и дур, аз кулиу сиясат ^эм сабыр-ш ыдамныц бир туридур. Бий~ 
з^ууда хэм уацытсыз кулки кеуилсиз, жардайсыз уа^ы тта болады 
деген екен.

М ийманлар мэс болраннан кейин кеткиси келсе, бир-еки рет 
сыпайылап, кишипейиллик етип кетпец деп етиниш ет, ушинши 
рет кетемиз десе, онда шын кеуилден рухсат бер егер хызмегши- 
лериц бир 1р т е  кылран болса, миймаинын алдында ^абагы цды  
уйип, оларга  кейиме ^этесин кешир- Егер мийман саган ^атты 
гзп айтса, оган ^атты сез айтпа, ^айта ^урмет са^ла.

Бир ^икая еситкенмен, Х алифа Муцтасим бир гунакарды ез  
алдына экелип елтириуди ^элейди. Ол адам (гунакар):  «Эй ми-
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ралмуминин, кудай ушын мени бир кесе суу менен мийман цыл,. 
себеби мен жудэ шеллегенмен, оннан кейин не цэлесец» — деди 
Халифа Муцтасйм жацары  антты ^урмет к,ылайын деп оган суу 
бергизди Ол адам сууды ишип болганнан сон араб  эдети менен 
былай деди: «Алла т а ал а  саран мийрим шзпээт цы лсы н. 'Я , эми
ра лау минин, енди бир кесе суу менен сениц мийманыц болдым. 
Муриубет пенен буйыррыл, егер мийманды элтириу лазым бол
са, мени елтирсин. Егер эпиу етсец мен сениц алдында бэрше 
гупах ушын тэубе цыламан». Му^тасим айтты: Дууры айтасац , 
мийманныц ж олы  уллыдур, енди гунамды эпиу еттим, сен де гэу- 
бе 1̂ ылып буннан кейин надурыс ж олга  )^еш цэдем ^оймагыл». 
Демек, эй перзент хэр кимдикине мийман болып бара берме, се
беби ол саулатыца зыян келтиреди. Егер бир жерге мийман бо
лып барсац, кеп аш болып бармагыл, ^атты тойып бармарыл, 
ау^ат  жемей себеп айтып отырсац, уй ийеси ^ыйналады. Егер 
аукдгты кеп жесец, хальщтыц кезине ж а м а н ' керинесец. К,она^ 
уйге кирсец, хэттеки ж а^ын достиндики болса да, езице ылайьщ- 
лы жерде отыр ^эм ауцат, ш арап устинде буйрьщ та берме я р н ы й  
к,онак; уйдиц хызметшилеринё: «Эй пэленше, ол уй м ениц ез  уйим- 
таба^ты  бул жерге кой, баскаларды ц аукагы, табагына к,ол ур- 
ма» — демегил. ©з хызметшилерице бир белек нанда алып берме- 
гил, донац уйден бир нэрсе алыу уят деп айт^анлар.



25. Ж А ^ С Ы  КОН.СЫНЫ САТЬШ АЛ

Адам билим алып кэсип ийелеп ©зин-ези тэмийиилейтурын семья 
■болганнан кейин бир мэкан басын ж ай  салады яки алады. Ол 
-элбетте биреулер менен ^оцсы-тэрдирлес, мерекелес болады- О л
ардыц бири бири менен байланысы, ^арым-^атнасы руухый ду- 
ньяца, минез-^ул^ына кез-^арасына да тэсир етеди: «Уры-рэз- 
зап  пенен ауы ллас болма, М алыцнан айырып аш етер сени» 
дегендей (М а^тым^улы) ^оцсынын, тэсир и улкеп. «Крцсы-цоц- 
сыдан тэлим алады, м олла-молладан илим алады» деп хал^ы- 
мыздын кэрсеткениндей ауы лласларды ц да бир-бирине руухый 
тэсири кушли. Хрттеки, усы адам  ^андай взи деп о дуньяда цу- 
дай он, ж а^тагы  коцсыцнан сорар екен. Ислам дининде арайин- 
лерден кейин цоцсыныц з^а^ысы келеди. Крцсыларды ренжитпеу 
олардын, м утаж льщ лары на д ьи д ат ,  оларра з^еш бир зыян келтир- 
меу ^оцсыльщка байланыслы уазыйпалар болып есапланады. 
Гейдара араб еллеринде сол уйдиц ^ызына !^уда тусиу ойы бол
са, алды менен елеспесиз турде ^оцсысынан сорап алар  екен. 
Бизде де пэс иши тар адам ларды ц ^оцсыларыныц ^ызларын жа- 
манлауды мацсет етип табалайтурынлары табылады. Солай етип 
нзрестенин, эке-шешесине вкпесин оньщ балалары нан  алм а^ш ы  
болады.

Ж ам ан ^океы тийер жанра,
Теуип втер жыгылганда,

13»



Кунлеп етип ол бэр.\ама,
Васыца бир бале болар».

(Мсщтумцулы.)

Соныц ушын «ж а^сы цоцысыны сатып ал» дейди бизиц хал- 
^ымыз. Коцсыныц жацсы лы гы  езицниц жакрылырыц. Сениц ба- 
лалары цны ц есиуиндеги табыслары, тэртипли, интизамлы болыуы 
цоцсыцада байланыслы соныц ушын:

«Ульщ ержеткенде улы жа^сы менен ^онсы бол,
^ы зы н ержеткенде 1̂ ызы ж а^сы  менен кодсы бол»

деген бизиц хал^ымыз.
Д ем ек  1-^оцсы менен сыпайы ^атнас, элпайым евйлесиу, оньщ. 

мэпин есагща алыу, б алалары на дьцэдатлыльщ, шын кеуилдеа 
хызмет, цыйналыуында щыйналыу, ^ууаныуында 1̂ ууаныу э^мий- 
етли эдеплилик.

Ал «мен ж ам ан  тураман, 1̂ оцсым менненде ж ам ан  турсын» 
деп есаплап, оны геулеу, оны сыралап ^арап  тексерип отырыу» 
устинен ж азы у бул бийэдеплилик, кергенсизлик болып, он дай 
адамныц абройы болмайды. Соныц ушын бизиц халцымыз:

«Отты геулеме еширерсец,
К,онсыны геулеме кеширерсен». деген.

Элбетте адам ж ай сатып аларда  да, салып аларда  да ец дэс- 
леп крцсыны тацлап ез ^атарлары, айырым кэсиплеслери мене», 
иргелес болыуды цэлейди, бул нэрсе ацылга мууапьщ да. Крц- 
сЫлыцта бир-бирине тэцир сэлем бериу, бир биреуден ^ал  сора- 
сыу ке^-к  болса кол ушы ж эрдем бериу бул ж удэ цайыр-са^ауат- 
лы ис.

«Болмасада царасы^,
Ж ансы Н°н.сы жарасык;»,

деген свзде улкен мэни бар. Крцсы жа^сы, ыцрайлы, кешеде абы- 
ройлы, болса, ол радара ауылра ж арасы ц  болып есапланады. Бул. 
ауылда кимниц уйи бар? Бул кешеде кимлер турады дегенде, ец  
дэслеп коксыныц агы айтылады- Мумкиншилиги болса 1̂ оцсы бир- 
биреуге сыртьшанда болса к.арасып, жэрдемлесип турыуы керек. 
Соныц ушын «Крцсы болсац ^орран бол» деп тегин айтпаран. 
К,оцсы менен алысып-берисип турыу ж удэ жацсы эдеп. Б уры »  
ауы лларда  ^оцсылар бир-бирине ас^ан ау^атынан жиберип т у  
ратурын еди. )^ззир анау-мынау уй-руузыгершилик буйымларын со- 
рап алып турады. «Лейкин езице керек болса ^оцсысы екпеле» 
мейди» деген алысык берисиктин ези коцсылардыц ауы зби рш » 
лигин беккемлейди.
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Ж а й  алмац болсан, — коцсыны ^арастыр.
Ж е р  ал м а^  болсан, — сууын сорастыр.

Ж уси п  \ а с  \а ж и б  — Б аласагуний .

Коцсысына ж аманльщ  тилеп туратурын адам 
мемини-кэмил емес.
Ж а н  1̂ он,сы аш отырганда, ез царнын тойрызыгс 
журетурын адамда сондай.

Мыц бир %эдис 680

Тууыс^анларра мнйрим-шэпээт, хош кеуилли 5^эм ж ацсы  
Коцсыльщ — ел журтты абат х;эм емирди зыяда етеди.

Мыц бир %эдис 519.

Коцсыларьщыз сизди жа^сы  адам деп атаса, демек сиз жац- 
сысыз- Егер олар сизди жаман деп айтысса, демек сиз ж ам ан
• адамдурсыз.

Мьщ бир \д д и с  85

1^0 цсы менен ж а^сы  цатнаста Оолыцлар!
Мыц бир цэдис 291.



26. У С ТА ЗЛ ЬЩ  ЕТКЕН Ж А Л Ы ^ П А С

Устазльщ з^эм шэкиртлик к.атнасыцлар бул адам ларды н ен  
ж о^аргы  эжайып пэзийлетлериниц бири «устазды атаннан эзи» 
бил» деген Хэким Ульщпан. Адам тууылады оннан кейин тэр- 
бияланады, сауат ашады, з^енер уйренеди, кэсип ийелейди, ил им 
жолы на туседи. Бунын, хрммесин уйрететугын устаз болады.

Б аланы н устазы мектептеги баслауыш класстагы саган бирин- 
ши рет цэлем услаткан хат таныт^ан мугаллим. Баск>а класслар- 
да  окыт^ан мугаллимлерде оцыушылардыц устазы.
Лекин ол жа^сы болса

«Устазы ж а^сынын
Устамы жаксы» цылып шыгарса, з^адал мийнет пенен сага»  

бил им берсе, оны сен цоллана аласан , биле алсан гэп сонда. М у  
галли м  з^зр кандай сабан; бериушиден айырылып турса езинив 
квргенлиги, билими жо^ары болса, уйретсе, баланы езине тарга  
алса ол устаз дэрежесине кетериледи.

Себеби, устаз адам ларды н кез-царасын, исенимин кэлиплес- 
тиретугын, оларга  емирден ез жолын табыуга квмеклесетугы» 
жэмийетлик гайраткер, ойшыл адам. Олар жеке адам ларды н 

тэгдиринин жацсы багытка рауаж ланы уы нда из ^алдыратугын дана 
з^эм вмир тэжирийбеси мол инсанлар.

Устаздыц ж а^сы  ^эсийети, ямаса ^акый^ый минасип абыройы- 
нь гэрбиялыц куши сонда, шэк-ирт ол адамнын жа^сы з^эм б»* 
леч-с гэреплерин мойынлай отырып, оныц тэсирине ез  ерки менен



бериледи. Адам езиниц орада сыйлайтурын цэдирлейтугын ада* 
мыныц тапсырмаларын ^ешцандай ауырсынбайды, оны шын ьщ- 
ласы менен, ез ы^тыяры менен, бар интасы менен орынлайды. 
Соныц ушын «устаз — изленгиш болыуы, ойлай билиуи, цандай ис- 
ти болса да интасы менен ат^ара  билиуи тийис»

( В . В. Маяковский).

Булай демектиц баслы себеби бурын устаз бир ^энийгелик- 
ти уйретип кейин пэтиясын берип жибере беретурын еди. Х,эзир- 
ги техника хэм коси алы технология, сондай-а^ з^эр тэреплеме ок;ы- 
тыу ^эм тэрбия тийкарында аз да болса бир нэрсени ^унг пенен 
уйреткен адамды устаз деп ь^абыл етемиз. Шэкиртте соган ыла- 
йык. лы болыуы керек- Устаз шэкирттиц у^ыплылыгын керип онын, 
менен ^ууанып, оныц алга илгерлеуине хошамет берип отырады. 
О лай  болмаса шэкирт алга кетпейди, онда рауаж ланы у болмай 
жэмийет тубалап ^алады. Соныц ушын да «Шэкирти устаздан 
озса керекдур» ден хальщ дурыс айт^ан.

Устазды шэкирт цатты сыйлауы керек оны «Ацыл берген, би- 
лим берген устазым» деп есаплауы керек. Бердац бабаныц ази- 
ниц «©мирим» ^осыгында:

«Белгили халы щ а нышаны,
Ядында дур ^эр цашаиы,
К,артайран ол Кунхожаны,...,
Карген кунлерим, кунлерим,
Айтып сезлерди тыцлатып,
Кемис жерин )^эм оцлатып,
Бир ярым ай бирге жатып,
Х,эз етип еткен кунлерим.

деп шын ьщлас пенен устаз бенен ушырасыу демлерин яд етеди. 
Ямаса,

На^аЛыдан сауат аштым,
Физулийден дурлер шаштым»

деген ^.атарлардан а^  устаз ^ам шэкирт арасындагы пэзийлет 
баГщалмай ма?

Эййемги Х^шдистандагы эдеплилик кодекси «Ману багларын- 
да» «Ш экирт езиниц устазына тесек устинде, тамацланып атыр- 
ранда, ямаса одан ^ашьи^та турып, ямаса бетин бас^а ж а ^ а  
бурган туринде жууап бермеуи, эцгимелеспеуи керек. Егер устаз 
тургелии турса, олда тик турып иба билдириуи тийис» деп жазыл- 
ган.

Устазльщ ат:\а миясар болыу ауыр мийнетти, улкен шебер* 
ликтиц тийкарында болады. «Устаздыц тури-туси де, кийими де, 
кеули де, оны да  ^зммесинен сулыу болыуы керек» (А.  П. Чехов)  

Устаз ата-анага баласынын кушли ^эм ^элсиз тэреплерин ту- 
синдиреди >;эм тэрбиясына араласады. Себеби ^эзир мураллим
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кеп балаларды  окытады. Оныц ^эммесин талаплы, талантлы, 
у^ыплы етип шырарыу мумкин болмас. Ленин, олардыц тэрбия* 
сына ата-анасы менен бирге ^атнасыуы тийис. О лардыц ишинен 
мураллимге ^а^ый^ый шэкирт болып, ^ол берип жетегине ерету- 
рынлар шьщса да ол ^а^ый^ый устаз дэрежесине кетериледи. 
Ата-аналар усындай устаздыц кецесин шын ьщласы менен к;абыл 
етиуи тийис- Солай еткп ж ас  еспиримниц устазра деген суйис- 
пеншиллигин арттыра бериуи тийис. А. Фадеев езиниц «Ж ас адам 
гвардия» атлы романыида «Устаз» бул ^андай сез! «Х,эр бир 
бала  билим алатугын бизин, елимизде устаз деген ец биринши 
Бизиц балалары мы зды ц, хал^ымыздыц келешеги». Ол келешек 
устаздыц ^олында, з^асыл журегинде. Биз оны кешеде кергенимиз- 
де, оныц едрметине елли метр жердей бас кийимимизди шешип, 
тэжим етиуге тийислимиз».

Супы А ллаярда  мынадай цатарлар бар;

К,араша улы Хожа улынан кем,
Егер мураллим болса сеидтанда отер ^эм

Орта Азияны ж аулап  алранда мусылманльпда бойсындырыу-- 
ра з^эм уйретиуге ^алдырылган араб эскерлериниц урпак^лары 
хожаныц балалары  эпиуайы халыктыц баласынан жокары тура- 
ды десе, ал ^арапайымныц бал асы егер мураллим болса он да 
ол пайрамбар эуладлары, сеидтан з^эм етеди деп мураллим ус- 
тазды ж окары  бахаларан.

Адам а^ылыныц шырары билим,
Бэледен са^лаудыц ж арары билим.

Билимнен ж а^сы рац  рэзийне болмас,
Ол бир тас^ын була^ сууы сарк.ылмас.

Э биу А бдулла  Р удакий ,

Ш убха ягоц илимнен тиридур инсан,
Ауыр мушкиллерди жецеди инсан.

Илим жаксы-деди-бир кун устазым,
Ж зхэнди  ж ац латар  дабыл пэруазыц.

Эбилцасым Ф ердаусий,

Ш экирт мураллимсиз калса бир заман,
Бардай  керинеди алдыцда думай.

Кимде-ким хал^ы нан алм аса  тэлим.
Оны ок^ыталмас ^еш бир мураллим.

Абдурахм ан Ж ам'М
Устаз мехри, ана ме^ри-егиз.

халы ц на^ылы
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З^ац ж олы вда  ким саган уйретсе ^эрип,
Оныц хызметин болмас цайтарып,

А. НаЦайы

Устаз... жараты лы сы нан езине айтылранньщ барин жетек 
тусинген, керген, еситкен жэне ацрарран нэрселердиц барин ядын- 
да  сацлайтурын, булардыц ^ешнэрсени умытпайтурынын... алгыр 
да ацрарыушы ацыл ийеси..- сондай шешен, енер билимге цуш* 
тар, жудэ ^энээтшил, жаны таза  ^эм ар-намысын арда^лайгу- 
рын, жацынына да, ж атына да эдил... журттыц барине... жа^еы- 
лыц пенен улги кереетип... ^ор^ыныш пенен ж ас^аны у дегенди 
билмейтурын батыл, ержурек болыуы керек.

Эл-Фараби

Устазлык; минезщульщ пэзийлети мынандай болыуы тийас? 
ол дым к,атты цолда болмауы тийис, дым ы р ы щ а  да  ж ы р ы л л  
бермеуи керек, ейткени дым ^аталльщ, шэкиртти ез  устазына 
|^арсы цояды, ал дым ырыкда кене бериу устазльщ ^эдирин кеги- 
реди, оньщ берген сабагы  менен билнмине шэкиртлери сал^ын 
^арайтурын болады. Устаз тэрепинен барынша инта хэм табая- 
лыльщ  керек. ©йткени булар, ж урт айт^андай тамшысы менен 
тас тесетурын суудан айнымайды.

Эл-Фараби

Маран ж аксы  мугаллим бэринец де артык„ ейткени мураллим — 
мектептиц журеги.

Ы. Алтынсарин
Адамныц адамгершилиги жак;сы устаздан болады.

А бай

Ойдарыдай тэрбиялаудыц сыры о^ыушыга деген ^урмет сези- 
минде жатады-

Р. Эмерсон

Тэрбияшыра уйреткеннен буйрыц бериу анарурлым женил.

Д. Л окк

©згелерди уйретип журип, езимизде уйренемиз.

Сенека

Адамныц уйрениу щ 'марлырын айт^ан киси — ец ж а^сы  мураллим
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Мугаллимге исеним билдирилмесе, о^ыу ийгиликли жемис берз 
^лмайды.

Д. И. Менделев

Устаздын, пэси шынльщты ^айталайды, ал устаздын. ж а^сысы 
с о л  шынльщты излеп табыуга уйренеди.

Шэкирт болып кермеген, устаз болып жарытпас.

Боэций.

Уйретиу ушын урысыудьщ, пайдалы болыу ушын намысца тийиу- 
д н н  .\асла цэжети жок.

Ацырын журнп, аньщ бас, 
Мийнетнц кетпес заяга. 
Устазльщ еткен жальщпас, 
Уйретиуден бадара.

Абай
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27 М И Й Н Е Т  ЕТ....

Ш адльщ  мэканында журип зауъщ-сапа сурсец ер, ^удиретли 
кушлерицди керсет х алы ада  мийет ет. (Б. К>айпназаров).

«Мийнет байльщтыц атасы, Жер оныц анасы» дейди ертедеги 
экономистлер. Адамныц адам болыуында да  мийнет бириншв 
орынды атцарран. Адам мийнетти, мийнет кураллары н жетисти- 
риу аркалы  есип, езгерип, рауаж ланы п, жетилисип отырран- Сон- 
льщтан да жэмийеттиц езгериу тарийхын мийнеттиц > э̂м мийнет 
ПУралар ыныц езгериуиниц тарийхы десе де болар еди.

Себеби, ертеде мийнеттиц турлери аз болран. Олар «тек бир 
та м а ^  деп жорыт^ан (Б ер д а^) .  А^ийнеттиц белинисиниц тийка
рында биринши таланты канаатландыратурын мийнеттен босау 
мумкиншилигин берди- Ол ез ретинде артьщ 1\ул^ынды елтириу 
сы5щлы дэстурлердиц то^тауына алып келди. Себеби адам бас- 
цалар ушын да ендириуди уйренди.

вндириуш и кушлердиц тагы да алра рауажланды ры лы уы на 
байланыслы мийнеттиц белиниск де терецлести. Бул мийнеттиц 
турлериниц кебейиуине алып келди. Д эзир дуньяда 40 мыцнаи 
аслам мийнеттиц турлери бар. Бул сан тура^лы емес. М ысалы 
с о ц р ы  ж ы ларды ц езинде мийнеттиц бес мыцра ж а^ы н турлери 
цосылып гейпара ески турлери бул саннан ш ы р ы п  ^алды.

Адамныц инсан сыпатындары минезиниц ^элиплесиуи оныц 
езин-ези бийлеуи з^эм турмыста так; турыу у^ыплылырыньщ 
рауаж ланы уы  менен байланыслы.
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Усы сапальщ ж а^ тан  ^элиплесиудин. рауаж ланы уы ндагы  шеши^* 
.ши фактор мийнет болып есапланады. Пидэкерлик мийнет адам 
.ушын ез мумкиншилигиниц шексизлигин билдириу ^эм оны иска 
асырыудыц жоцарры стимулын береди.

Адамра жэмийетлик мийнеттиц ийгиликли тэсири зор. Себеби, 
мийнеттиц эдеплилик, икрамлыльщ, т э р б и я л п о т е н ц и а л ы  улкеч. 
Ж эмийетте мийнет улыума социалльщ, ж эмээт топарлык ^эм 
■■индивидуалльщ искерлердиц кериниси есапланып, жэмийетлик 
■идеялдыц турмыста иске асыуыныц бирден-бир усылы, кисиниц 
езин керсетиуи, тастыйыцлауыныц бирден-бир жолы

Адам езиниц ендирислик искерлигинде тэбият берген у^ыплы* 
л ь ц л а р д ы  иске салып, пайдага асырыу менен цатар, билимлен* 
дчриуден хэм кэсиплик таярлыцтан алга тусиник-тэжирийбелерин 
д е  иске асырады- Бул мэнисте лийнет тэрбияны ж уум а^лауш ы  
-хэм оныц нэтийжелилигин тексериуши бас^ыш ретинде бахаланды. 
Мийнетте семькны, мектептиц, балалар  ^эм ж асларды ц жэмий- 
■етлик шелкемлериниц эдеп-икрамлыльщты рауажланды ры удары  
ж агы м лы  тэсирлери беккемленёди. Соныц менен 1̂ атар мийнет ба- 
рысында адамныц емириндеги ^эте-кемшиликлери, еткен дэуир- 
деги оны тэрбиялаудагы  жиберилген ол^ыльщ лар женлестириле- 
ди.

Мийнеттиц адамныц социаллык-нравльщ ^эм биологиялы^ 
тэбиятына айрыцшка тэсир етиуи ^аеды нда  белгили илимпаз 
академ ик Амосов Н. М. былай дейди: тэбият ^эр бир адам ушын 
•белгили бир хызметке зэрурли мумкинщилигиниц дэрежесин бе
реди. Сол дэрежедеи темен тусиу мумкин емес. Егер биз темен 
адам лард ы н  дэрежесиндеги бахытлылывда бэгдар алсац (олар 
«азы ра^»  бахытлылыкда цайыл, тек рана жумыс «женилирек». 
болсын деп ойлайды ) биз б ас^аларды ц да мумкиншилик дэре- 
жесин теменлетип жиберемиз. Демек, биз жэмийетимиздиц ееиу 
хэм рауаж ланы у мумкиншилигин теменлетип жиберемиз. Бул 
ж у д э  кэуипли.

Адам психологиясына бир тэн нэрсе: олар езлерине жацпай- 
турынлардыц уза^  уа^ыт болмай турыуынан барльщ жагымлы* 
льщ ты  сезнп, оныц цэдир цымбатын ба.^алап турыуды умытады. 
Бул хэзирги кунде де ж аслар  арасынан сезиледи, я р н ы й  олар 
бизиц жэмийет тэрепинен дузилген камфортты елестирмейдн, 
■оныц менен ^ызыцпайды да. Ол ушын жедел турде гуресгтей да 
1^ояды. О лардыц гейпаралары тыныш емир, бийпэруа хэм бий- 
гам льщ  бахытлыльщ деп есаплайды- Лекин, бул керисинше бо- 
лып мийнетсиз жетилискен бахыт ыдырап, ол адамнын ^олынан 
н[ырып кетеди.

Булардан  шыратурын жуумац: мийнет адамларды  жеделлес- 
тириудиц хуралы, биреу-биреуден тек цалмау ушын рана емес, 
ол озып кетиудиц мумкиншилик майданы- Соныц менен ^атар  
х>л жэмийегиц абыройын, байлыгын тэмийинлеуши адамныц пси- 
хикофизиологияльщ салмарынын керсеткиши болып есапланады

Эсиресе мийнетте искерлик пенен у^ыилылык, кэсиптеги жеке
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тулганьщ алдына крйган уазыйпа менен онын езиниц жеке мумг 
киншилиги (оныц дэрежеси >;зр кимде )\эр турли) ез-ара кебирек- 
сойкес болса кисиииц езин керсетиуи соншелли кушли болады,.

Бизиц жардайымызды мийнет хэр бир кисиииц езине, жэмий- 
етке хызмет етиудиц баслы формасы, соныц менен бирге адам лар  
арасындагы байланыстыц тури, адамныц азам ат  ретиндеги езин- 
ези тастыйьщлау усылы болып есапланады.

Х,эр бир жэмийетте мийнет езгеше бир э^мийетли орынды ийе- 
лейди. Соныц ушын жэмийетти баскарыуш ылар, ^укимет ^зм- 
мэмлекет басшылары ец дэслеп елдеги мийнетти шелкемлестириу 
з^авдында ойланады ^зм бас^арады. Демек, ^зр бир адам езиниц 
жэмийетиниц езиниц зэрурлиги бойынша мийнет кылып, ^андай* 
да пайдалы исти иске асырыуы керек. Ал езиниц зэрурлиги ушын 
баскаларды ц мийнетинен пайдаланып, мийнет г^ылмай ж асау  бул- 
бийэдеплик, тегинхорлык, олардын «таярра ^айяр» болып мийнет- 
тен ^ашыуы оныц келешегин елтиреди. Оны ^арам  т а м а ^  деп 
атайды. Себеби «Ж ауын менен жер кегерер, ('мийнет пенен ер ко
герер» деп дурыс айт^ан. «Ауырдын устине ш ы р ы п , женилдиц 
астына шыадан» адамды да жэмиейтимиз ж а^ты рм ай оран «Хош: 
жа^пас»  деп белгилейди.

Бизиц хальщта ^эдден тыс ойынлар, там аш алар  адамды буза- 
турынлырын, тек мийнет пенен к-амалра келетурынлыгы белгили-..

«Асы^ ойнаган азар,
Тол ойнаган гозар,
Бэринен де ^ой багып,
Шопан болган озар»

деп дурыс айт^ан. Елде ез кэсибин тольщ ийелеп оныц устасы- 
боларн адамларра !^олынан ^енери тамган ^зниге деп оран ^ур- 
мет 1̂ ылады. Соныц ушын:

Усталы ел дузелер,
♦Долы з^енерли адамлар,
Рэзийне ашцан янлыды»

Ж эмийет ендиристиц дэрежелигин кетериу ушын адам ны ц 
мийнет пенен, эсиресе езиниц у^ыплылырына мууапьщ келетугын- 
мийнет пенен шурылланыуды талап  етеди.

Хрзир илимий-техникалык, революция заманында мийнетлер 
дуньясыныц (мийнет пенен кэсиптиц ^урлери бир деп караура- 
болмайды- Бир кэсип ез ишине мийнеттиц бир неше турлеоин» 
алады) езгериуи, ж асларды ц да кэсипке бардарланыуыныц хол- 
сизлиги оларды мийнетке бекитиуде жэмийет ушын маш^алалар- 
туудырады.

Айтайьщ, !^анша урынса да жигитиц лётчик бола алмазы, 
^ыз баланыц врач болыура у^ыпсызлыры олардыц жеке басыныц 
кемшилиги болса, ал кейинги жагында усыган байланыслы жу- 
ыыс орынлаоын езгерте бериуи х.эм ез  мийнетине бийпэруа к,а-
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рауы бул социаллыц тэрептен жагымсыз ау^ал. Ж асларды н  мий- 
мет дуньясына киреринде бундай шарынларды азайтыу, ж асл ар 
д ы н  кэсип тацлауын аныцлаудын баслы максети болып есапла- 
«ады .

Мийнет пенен тапцан малдын, цэдири жоцары ^эм ол емирлик 
табыс, паяилы дунья болып есапланады. Халцымыз бурыннан а^

«Р^ыздын малы !^ырц кунлик,
Мийнет малы эмирлик»

деп  дереткен .
Соныц ушын мийнет пенен тапцан тамак, та мазалы.

«Тургелип ертеден жумыс^а щыгып,
Колынды ^абартып, белинди бугип,
Дизенди еызлатып мийнетин шегип,
Жеген бир зараран. паладан жаг^сыра^»

Бердак

М ынадай бир эпсана бар. «Ертеде бир билимли ^эм квргенли 
адам болган. Онын жалрыз балась: бар екен. Б ал а  ер жетип кия- 
тырранда экеси балара мийнет етип акша табыуды тапсырран, 
.Анасы пацыр баласын аяп, оны жас керип баланьщ жумыс не
леп, табатурын ацшасын берип турран, бала кеште менин бугин- 
ги тапцаным деп экесине берсе, экеси пулды отца ылацтырып 
жиберген. Б алада  ^ешбир ^эрекет болмаран. Екинши ^эм ушинши 
кунлери де тап сондай болран. Твртинши куни экеси ацшаны 
отца атып жибергенде бала «У ай уай  ара, езим тауып едим р о й » 
деп отца цолын урран екен дейди. Демек мийнет пенен тапцан 
мал жудэ цэдирли. Ол тэрбиялайды, тартинке де салады. Адам 
баласы мийнеттен бахыт табыура умтылса, адамларды 03 мийне- 
1 и менен шад цылса ондай адам лар  бахытлы болып есапланады.

Демек адам мийнет етиу керек. Мийнетсиз бахыт жоц. Л у н а 
чарский баласына жазран хагында «Мийнет бахытсыз болыуы 
мумкин, лекин, мийнетсиз бахыт керек емес» деген.

Жигитке жетпис внерде аз, деген халцымыз. Шынында да жи- 
нит уцыплы хэ м уста болып шыгыуы керек. Ол мийнеткеш ил им- 
паз, онын устине араштан усталыц, багманлык, ауцат таярла^- 
шы жаксы аспаз, шофер, сазенде, цурылысшы, сыбаушы .\эм сол 
сыяцлыларды билсе цандай эхмийетли.

«Алтын таппаеа да уйренген енер,
©нерин алдында пэсдур-зер»

Абдурахман Ж эмик

«©нерди уйренде-жийрен»
(наг^ыл)

Хрр бир исти ацырына дейин апарыу, ^адал орынлау. «Меннен 
жеткенше, ийесине жеткенше дегеннен аулац болы^».
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«Ш ымшьщ сойсада кассап сойсыи» деген халыцтыц сезине цу* 
ла^  салып, кол дан келмейтугын иске асылмау керек- Кепш илик 
пенен мийнет 1\ылранда езицди кейинге тасламай, 1̂ атарда болыу 
керек, рэрремлик 1̂ ылмау керек.

Х алцымызда цалыс-кеме'к деген жа^сы , дэстур бар. Бул дао 
тур бойынша адам лар  улкен исте бир бирине ж эрдем береди, 
Х^ешким буннан бетти бурма^ керек. И л аж ы  болса барыл бул 
едетти сыйлаура эдетлениуи керек.

Исте ш аларайлы кда жол ь;ойыура болмайды. Эйтеуир, ити- 
барсыз дьн датсы з  исленген ис жа!<сы шьщпайды. Мийнетти та' 
быслы ислеп, ж ацальщ ты киргизиуди, ойлап табыура уйрениу( 
биреудиц мийнетин жециллестириуге эдеплениу адамныц ен ай< 
рьщша ^асыл ка си йети.

Ким мийнет ете билмесе, ямаса  ислейтурын исин жацсы мец* 
гере алмаса ис орнында да, жумыста да, семьяда да ^урметкв- 
ийе болмайды- Мийнет бахыт, оны г^эдирлеу керек, оны суйиу' 
керек ^эм оннан лэззет алыу керек.

Ериншек болсан бахытсыз боласан. «Ериншекке ис буйырсац, 
саган а^ыл уйретеди», «Бир исти ислеуге шьщ^ан адам шара 
излейи- )^еш нэрсе ислегиси келмеген адам банана табгд н » .

Инсаннын емирин безейтурын оган бахыт, дэулет келтиретурын 
байлык хэм абаданлы к барышлайтурын куш-мийнет (М.  Горький) ,  
Инсан, мийнетте, тек мийнетте бийик керинеди. Мийнетке му^аб- 
баты цанша ^ ы з р ы н  болса, оныц сонша уллы иси болса сон- 
ша енимли хэм шырайлы болады деген едн. Мнйчет пенен ж а 
сап, емирди мийнет пенен ж айнатып журген адамларра ^урмет 
^ылыу, оларды басца кетериу бул улкен адамыйльщ  1̂ эсийет.

«Мийнеттиц квзин тагщан 
Бахыттын ези« табалы»
«Мийнет пенен ер когерер- 
Ж ауы и менен жер кегерер».
«Талаплы елге нур жауар»,

«Мнйнети аздыц мийуееи аз»
«Мийнет етсен ерпнбей.
Тояды царныц тйленбей»
«Дарьянын сууын бэ,\;эр толтырар,
Адамныц кеулин мийнет толтырар»
«впери жоц К.ЧСИИИЦ.
М азасы жоц исинин»

Ж игит цэдири внери менен,
Ж игит сегиз цырлы. бир сырлы болсын.
Ж игитке цырыц енер аз, 
биерли 1̂ ол .^арымас, 
бнериз |^ол жарымас.

К.арацалтщ халыц нак^ылы

Есигинде малы жо^, 
Ж арлыныц кеули Щ'рт кусер.



Ис цос ж ацпас ж алцаулар  
Ж а м а н  жолра тез тусер.

С. Мэжитов.

Ис буйырса жацпаран,
0 зи н  саяда  сацларан,
Мийнет пенен от жацпаган,
Ас-нанньщ цэдирин билмес

А. Дабылоа

Адам барльщ жумысца ж арам лы  бола бермейди... Жумысты 
яегурлы м  жетик ^эм жацсы атцарса, билгир жэне шебер болып 
шырады. К,андай ^эрекет, цандай ис ислесекте, содан рэ^эт та- 
быу, оныц рэ^этин кэриу бизиц мацсетимиз болып табылады.

Эл-Фарабай
Енбек -цууаныш, ж ал ^ау дьц  айырмас азап.
Байлыц-цанаат пеней ецбектеи

Ыбырай Алтынсарин

Сацалын сать;ан раррыдан,
Енбегин сат^ан бала арты!\.

Ж умысы жо^льщ,
Тама^ го^лыц,
Аздырар адам баласьгн

Абай

Саналы ^эм еркин мийнет рана адамды бахыт пенен жарыл- 
йды

К. Д . Ушинский

Мийнет етпесец хорлыкда ^аласан, я урлывда барасан,,

Л . Н. Толстой

Бир кунимди рана жумыссыз откерсец, мен езимди езим эл ’ 
ти р ер  едим.

Л . Н. Толстой

Ж ац сы  емир суриу дегенимиз ж ацсы  жумыс ислеу

Н. И . Лобачевский,

Мнйнеттеги ^эр мннут — бир несийбе,

Рафур Рулам.
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Адамнын иси цандай болса ези де сондай
I Г. Гегель

Мийнет -рэ^эттиц атасы

А. Стендаль.

Адам ушын ен, ^асыл нэрсе —- мийнет ете билиу.

Эзоп.

«Ж ам ан ислегенше жумыстьщ азы рак бэлегин келистирип орын* 
л агак  артыц»

Аристотель,

Данд.ча баслайтурын сонгы жол — мийнет,
Б ас;-; а жол менен атын шырарран киси — ж алатай .

П , А. П авленко.

Билим кушли болса, ис те кушли болады.

В. Шекспир.

Ким мийнет етсе бахыт сорэн конады.

Л еонардо да Венчи

Ж у мыс бизди уш турли цырсьцтан, зеригиуден, 
кемшиликтен ^эм мутэжликтен цутцарады.

М . Ф. Вольтер

Адам еситип билгени менен рана жетилиспейди, мийнет пенен 
«с-^эрекетн ареалы  цзлиплеседи.

А. Эйнштейн

Адамныц ау^алын ауылласы билмейди, кэсиплеси биледи.

Сякен Сейфулин.

Кушине нсенбе, ^адал исице ясен.

Мухтар Эуезсв.

Б ах ы т—бар куши менен мийнет е т м н ге  б>йыргды.

И . Г ете.
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Бугинги исти ^еш цашан да  ертецге цалдырма.

Ф. Честерфилд.

Мийнет суйиушилик-адамнын, адамльщ дэсийетиниц тийкарры 
елшемлериниц бири

Шьщгыс Айтматов,,

Кисини танымак; болсан — исине цара
Ж . Баласагуни.

Тусине царама, исине цара 

Махмуд Кашгарий.

Мийнетин сицбей абырой алганша, мийнет сидирип атац ал-
М. Таен.

Барльщ  исте ен, цыйыны дерлик — басланыуы

Ж . Ж . Руссо  

А дамлардан  ^еш нэрсени тиленип сораман
З^этеки ат устинде отырранында цамшыц тусип кетсе де 
езин, тусип ал.

Мыц бир %адис. 95 К
* * *

Мийнет .^эм егиз,
Дэ^'лет ^эм егиз.
Мийнет дос арттырады,
Рийбат душпан арттырады ,
Мийнеттен цорыцпа.
Миннеттен ^орг>)ц.
К,а::!\ырдыи ^арнын аягы тойдырады.

Хальщ накыллары

Егер ацылын болса енер уйрен, себеби енерсиз ацыл-липас- 
сыз тэн яки бет-элиети жоц адам сыяцлы. Билим — бул ацыл бел- 
гиси деген екенлер.

Перзентим! Ескертемен, енерсиз киси ^эмме уацыт пайдасыз 
болар  ^эм ^ешкимге пайдасы тиймейди. Денеси тап саясы жок>, 
тикени мурилан есимлигине усайды, езине де, езгеге де пайда
сы тиймейди.

Билимди уйрениу ушын мийнет етиу, беденди жалцаульщтан 
цутцарыу пайдалы, себеби жалцаульщ , ис жацпасльщ беденнии 
бузылыуына, кеселлениуине себепши болады. Егер мийнет етиг> 
беденди езице бойсындырмасан сау, салам ат  >̂ эм бэлент мэрге- 
бели бола алмайсан, себеби беден ^эрекетсизликти, рэ^этти дос
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ту щ а н ы  себепли, ез ыктыяры менен саган бойсынбайды, сонын 
ушын да беден ез-езинен хэрекет цылмайды, ол ^эрекетти буйрыц 
пенен цылады з^эм сен буйырмаранша, беденин з^еш иен кеуили 
болмайды.

Демек, эй балам, беденди бойсындыр з^эм оны цэхэр менен 
итаат  цылыута э^эмир ет, езине З^эр бир адам ез беденин бойсьш- 
д ы р а  алса, езгелердин беденин де езине царата  алады- Х,эр адам 
вь беденин езине бойсындырса, илим-билим ^эм енер уйрениу ме
нен еки дуньяда бахыт табады.

Бэрш е кэсиптин, арасынан илнмге талаплы  болсан итиятшыл, 
цанээтшил болрыл- Илимди-дэс деп, ал бос еткен емирди душнан 
билгил. Сабырлы, шыдамлы бол, шурт минез болмагыл, кеш 
ж аты й ерте туррыл, китайца з^эм сабавда  берилгил, истен зерик- 
пегил, ядларыл, тэкирарларыл, з^ацшыл болрыл, пени еситсен есин- 
де тут, еликлеуге разы болма, китап к>элем, цэлем шыраррыш 
кзм соран уцсас нэрселер з^эмме уак, цасында болсын хэм булар- 
дан б а щ а  нэрселерди ядыцда з^асла келтирме. Аз сейлегил, уз ак 
ты о й л э р ы л . Егер з^эр  бир илимге талаплы  адам усындай тэбияг- 
лы тэртипте болса, тез уацыттыц ишинде, дэуириниц бирден-бир би- 
лимли адамы болар-

К А Б У С Н А М А

«Бир патша к улы менен бирге кемеде кетип баратырран еди, 
Бурын кемеге минип кврмеген цулы цорцып ж ы лай  баслапты. 
Х>зммениц мазасын алды. Оны х,еш ким сез бенен ж убата  алма- 
ган- Сонда бир данышпан киси патшага: «Егер рухеат етсенин 
оны тынышландыраман»-депти. П атш а рухеат берипти. Даны ш пан 
цулды тенизге таслатады . Байрус кул суура бир батып бир шы- 
рады. Екинши батцанда оны ш ашынан тартып цайтадан кемеге 
мингизип алыпты. Кул кемеге зордан зорга минип бир цууыс^а 
барып бурисип унсиз-тунсиз отырып цалыпты. Патша: «Бул ца- 
лай болды» дегенде данышпан: «Бул адам тенизге рарьщ болыу- 
дыц машацатын кермегенликтен, езиниц сау-саламат отырраны- 
ньщ цэдирин биледи. Мийнет кврмеген адам рэ^эттиц цэдирин 
билмес»-депти-

Сайф Сарай
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28. Н А Н Д Ы  К Э Д И Р Л Е У  ИСРАПКА Ж О Л  
КОЙМАУ 0 Д Е Б И

Бизин, халцымызда дэстурхан алмасыу, оран езиниц жапцан„ 
писирген наиларын алып келиу, жацсы исте нан сындырып пи-, 
тимге келиу дзстурлери бар. Олар нанныц уллылырын керсете- 
гурын, нанды ^урметлеу дэстури. Нан ^эмме нэрсениц басы. 
Наннан ауыз тийиу — сыйласык, эдеплилик. Ец болмаса нан ауыз. 
тий деп айтпады, адам емес, екен дейди адам лар . «Оныц наны к,а- 
лыц» делинеди. Ертеде нанныц цыйк,ымы туссе м ацлайы са  
тийгизип жеп кой рай. Ж у д э  цыйын ^ыстауда аразласы п атыр- 
ранда «Нан урсын» ондай емес деп ^адалланран ямаса ж удэ  
а зал  берип езиниц уйинде асын жеп дузын ишип нанын жеп ту- 
рып жаманлык; еткен адамды «дузым урсын» «Наным урсын» 
деп рарраран. Бул  раррыстыц улкени болып есапланран. Нан 
той мерекениц керки ^эм тийкары.

Бизиц елде мийнеттиц ба^асыныц тусиуине, мийнетсиз дунья 
табыуш ылардыц, уры етирик, дангесерлердиц, ^арам  тамак 
саудагерлердиц кебейиуине байланыслы нанныц цуны езгерин 
ол бир ешеин келген затлар  ретинде царалады.

Эсиресе нан мерекелерде кеп исран болады. К,оцсы отырран 
уйден цонацлар устине тарыда цонак, кирсе дэстурханда нав 
толып турса да, жэне бир арца нан экелип цосылады. Олар 1̂ а- 
тьщ цалады, кегерип кетеди, зая  болады.
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Гейпара семьяларда исрапшыльища уйренип цалран. Олар 
азьщ-ауцатты артьщша таярлап, ацыры ашытып ямаса кегер- 
тип алып далара таслайды- Бул адамнын эдеплилигинеде тэ- 
сир етеди.

Гейпара адам лар  алдына цойран ауцатты жеудин мелшерин 
билмей кеп алады, тауыса алм ай заялайды. Оннан цалран ауцат 
нан сыньщлары аяз болады.

Гейпара асханаларда  да нанньщ, ауцаттын, иштейге байланые- 
л ы  буйрьщлары болмаранлырын, олардын белеклери столда кеп 
зая  болады.

Адамлар барлыц исте, барльщ жерде ^эмме нэрсени унем- 
леу керек. Мейли ол уацытпа «адам белгили бир уацытта ж асай-  
ды». Сондай-ац азьщ-ауцат затлары  болсыи ^эммеси ез мелше- 
ринше жумсалыуы керек. Мыиа нэрсе кеп екен деп оны елшем- 
сиз сарп цылыура болмайды Нени цорласан соран зар боласан» 
деген халцымыз барльщ иэрсениц де цэдирин билиуиниц, онын 
геркииине мийиеттин цэдирии тусиниуи тийис.

Эсиресе нан бизин елимизде кебирек иерап болады. Улыума 
бурынры С С С Р да 20 мын тонна бийдайды жыйиаудьщ  барысын- 
да аты зларда телекке туспей-ац шашылып, болатурын еди.

Егер К ^ р акалпацстанда  ^эр бир окыушы бир кунде 30-40 
грамм нанды исрап цылса онда бир кунде орташа 144 тонна 
нан исрап болады. Бул цанша бийдай егер биз бийдай егисиниц 
гектарынан 20 центнерден алганда да биз бул исрап арцалы бир- 
нешше ж уз гектар жердин дацылын исрап цылып жиберемиз? 
К,анша адам ларды ц мийнети куйеди?

Мине исрапгершилик цандай ацыбетке алып келеди. Егер 
усындай исрапшыльщты тек б алалар  емес, ^эр бир адам ислесе 
ше? Сонын ушын нанды цэдирлеп онын обалын тусиндириу у л 
кен эхмипетли 2̂ эм эдепли ис. Нанды сындырганда еки цоллап 
сындырыу керек. Онын ор'гасын ойып тасламау, шетинен сын- 
дырыу. сынраи жерден сындырыуды дауам етиу, аукатты эуели 
наннан баслау, булардын бэри эдеплилик-

Хальщ аузында нан уллыма? 1\уран уллыма? деген эпсана 
кеп таралган. Бунда цуран уллы деген молланыц ацырында цу- 
раннын устине минип нанды алганы тан цаларльщ  емес.

Абу-али Иби Сииа нанньщ шыпаль лыгь н, дэри дэом акльщ  
цэсийетлерин атап керсеткен ^эм кеселликлерди емлеуге пайда- 
ланган. Ал хальщ медицинасында да нанды дэри сыпатында 
пайдаланып адам ларды  емлеп отырран.

«Сары ауырыура шатылран адам энардын, сууына батырыл- 
ран цатты нанды жесе тэуир болады.

«Тистии, туби исип, тислер босаса цатты нанды шайнау ке
рек».

«Асцазан бузылып иш втсе, ям аса  иш бурып ауырса кунде 
уш рет цатты нанды жеп изинен бир кесе цатьщ ишсе ауырыу 
ж азы лады .
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Д эстурханды  безеген 
Барльщ , уакта наным менин, 
вм ирим ниц ар^ау —
Н а н ы м — шийрин ж аным менин,. 
Мийнетим, уа^ты хош лы гам, 
Г ы н ы ш л ы р ы м  ДОСЛЫРЫМ 
Нанды дэмме уллы дер,
Ж удэ дурыс ойлап кер, 
Ж ум саган  сон куш-жигер 
М ацлайдан твгип м арж ан тер, 
взим е солай сезилер 
Бийдайдыц келип масагы, — 
Сорауга мени тутады:
Дегендей маран ж ууап бер,
— Неге наннын, усары.
Ж ол уетинде жатады!
Ана — жер жузи сурланып, 
Ашыуланып ^арайды.
С ам ал шымшып бетимнен.

Х ад ал  мийнет еттиц деп,. 
Саура етер бизлерге 
Нанымызды ана — жер. 
Кврсем наннын бвлегин, 
Ж ерге тусип атырран, 
Ауырады ж.урегим.
Батар мениц жаныма, 
К,айнап кетер ^аным да 
Керсециз дэр^ал алыцлар! 
Туспесин наннын, усагы,
— Нан неге ж ерге туседи 
Сен де соган айыплы! — 
Дегендей меннен сорайды, 
Пэмсиз Гшрсу г-«сл )ал, 
Элбетте мен билемен.
Бира^ жерде ж атса нан, 
Менде ж ууап беремен 
Туссе жерге ^ый^ымы 
Калдырмай терип аламан, 
Себеби уллы — ол да нан!

— Ата, бир нэрсеге ашыйды жаным,
Гей бала жеп болмай таслайды нанын! 
Сол наны цалады 1̂ ула далада,
Не илаж  квриу керек усы балагаН
— Тагы бир хдцисти айтайын улым, 
Нансыз болмайды ^еш сы^ылыц-сыныц 
Нанга тап бир бала шала гаранты, 
Таслаган нанлары дузде жылаиты. 
Нанды ол тары да ж ейж а^ болыпты, 
Дэстурханра созынты ол 1\ос ^олын, 
Дэстурхан ^ашыпты нан менен бирге, 
Барып турган екен жуктиц устине. 
Алайын десе оныц жетпе'птв цолы.
Сол куни аш болыпты тап куни бойы. 
Бул ж ардайды апасына айтыпты,
Апасы оган бир ш апала^ тартыпты,
•— Мине сенин таслап кеткен ианларыц, 
Енди цыйын болды сенин х.аллары ц,— 
Деп нанларын керсетипти балага.
Енди нан жо!^ сен мацлайы царага! 
Кезлернниц жасыи булапты бала,
Бир кун куни менен жылапты бала.,, 
Соннан берли бала ^эдирлеп нанын. 
Хэтте, цалдырмапты тускен усарын . , . 1

«Мениц апам нанныц усагын, 
Ж ерде керсе, мени раргап, 

Манлайына тийгизип алдан,
Кояр еди соц мацлайш ага,
Бул мысалдан кеп рет о^ырман, 
Берди анам усылай талим, 
Соннан берли жерде ж аты рган, 

Нанды кврсем ашыйды жаным.

1 С е й т ж а н о в ,  «Эмиудэрья» журналы. 19 9 1 жыл, 6  сап, 83 бет.
2 «Эмиудэрья» журналы 1988 жыл, 5-бет. (С. Аббазов).
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Писпей цалып бурын егинлер,
Сол нан ушын тегилген терлер.
Ал з^эзирги дейди келинлер,
Нан усагын сыпырып таслар.
Ж аслары м  ушын берейин кенес,
Бира^ бул сезимди тыцласын,
Н ан усары ыбырсьщ емес,
Нан усары сыпырылмасын.
Адамлар кеп цуррын ^алында,
Ж :щ а уазыйпалар аткарар,
Нан усагын терип алыура,
О лар ески урдие деп ^арар,
Ж ас эуладлар и;ызым дэм улым,
Г'енерген ж оллардан шырыцлар!
Бирак, нанды эдиулейтугын,
Ж асасын сол елмес урымлар.

Т. Мэтмуратов.

Д эстурханта  тегилген та мац ^эм усацларды терип жийтурын 
адам лард ы ц  гуналары тегиледи.

(Мыц %эдис 814).

«Нан — бул мениц жеримдеги нарыз кун дэстурханда мэцги 
ж ы ллы лы ц шашып туратугын л ау л аган  от».

(Э. Межелайтис).

«Нан турасыидагы  рамхорлыктыа адам емирш ш ц барльщ 
^убы лы слары нан д а  ж окары  турыуы эпиуайыдан эпиуайы емес.

(И. Г. П авлов).

«Дуньяда байльщтыц тури кеп. Солардыц ишинде ец тий- 
каррысы усы нан байлыгы».

(Габиден Мус гаг} ин).

Н ан — тийкарры дэн-
Нан ийманнан эзиз.
Нанра здрмет — елге ^урмет.
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29. Т З Б И Я Т Т Ы  Д У РМ Е Т Л Е У  ОД ГБ И

Адам тэбияттын бир белеги. Адам оган багынышлы. Соныц 
ушын оган ^урмет хрм мийирбанлыцу цатнас ^эр бир инсаиныц 
уазыйпасы. Тэбиятта ^эр бир нэрсениц орны бар, х(эр бир з^ай- 
уан хэм есимлик тэбияттын, тец салмагын саклап турыура тий- 
исли. Тэбияттагы дэрья, тециз, келлер. таулар, тогайлар оган 
керик бериу ушын тана емес, ол сол тэбиятты уайраншыльщ- 
тан сацла^да  улкен роль атцарады. Усы уацытца дейин И. В. 
Мичуринниц «Биз тэбияттан рейимлик кутип отыра алмаймыз, 
Оннан алыу бизиц уазыйпамыз» деген сезин байрац цылып 
алып тэбиятца ^уж им ж асадьщ. Ондагы ^айуанатларды  цыр- 
дыц, есимликлерди шаптык, Оныц орнын езлестирдик. Тэбиятка 
ендиристин, цалдыцларын, химияльщ тасланды ларды  жибердик. 
Соныц нэтийжесинде тэбият зэ^эрленди, адам ларга  рэзебин 
тикти. А дам лар  езлериниц цылган исине ези пушайман жеп, 
тэбияттагы тец салмацлылыкты цайта тиклей алмай сергиздан- 
льн;к;а тусип отыр. Соцгы он ж ы л л ар да  х;эр куни дуньядагы 
^а^уан ларды ц  бир тури, ал ^эптеде есимликлердиц бир тури 
ж р й ы л ы п  баратыр.

А ралдагы  зкологияльщ апатшылыц нэтийжесинде бассейин- 
дгти балы кларды ц 15 леген турлери жойылып кетти. бсимлик- 
лердиц 962 туринен тертеуи ж ок  б о т а н ,  56 тури сийрсксип ба- 
)/>атыр. 1

Бурынгы Советлер аукамы 290 млн. халцыныц ш ама менен 
130 млн. (салыстырмалы) дени сау адам лар  болып, басцалары

1 Ж. Зазарбаев, Эжелатауы «Хальщ сузи» газетасы № 145, 1992, 29-июль,



^элсиреген. Х^лсирегеилериц ишинде саулар ^эм ауырыулар 
арасындары ортадары адам лар  хроник-ауырыулар,
ауырып турранлар физикальщ кемисликке ийе адам лар  бар.

К ,ара^алпа^станда улыума адам ларды ц 70 п р о ц е н т  ауырыу. 
©лим-житим басца жерлерге Караганда кебирек, адамныц 
емир-жасыныц узынлыры бас^алардан  темен. Булардыц^ ^эм- 
меси Аралдыц курыуынан, Эмиудэрьядан таза  суу ацпай, кол
лектор сууларыныц ^уйылыуынан болып атыр.

Кейинги дэуирлерде адам ларды ц бир-бирине ме^ир-му^абба- 
ты кемейип баратыр. Бул бир тэрептен ^экимлик ^ысыумет 
системасыныц елди бас^арыуынан болса, екмнши тэрептен сол 
системадан ш ывдан адам ларды ц мийримсизлиги. Олар тек ез~ 
лерине рана емес ,\айуанларрада, еснмликлергеде мийримсиз 
болды. А дамлар дийханшыльщты, ш аруаш ылыкды ж аты рка-  
ды. Себеби бунда озлериниц мэптарлыры рауаж ланбады . Ал 
ж эмийетлик мэп оларды бийпаруа 1̂ ылды. Меншикте жери 

, болмады. ©риси болса ^укимет малды устатпады.

Дасыл ту уран туйени,
К,уланлаган бийени,
Егизлеген ешкини,
Калик болган ешекти.
Услама деп Хрущев 
Бизге тэртип берип тур».

деп жазды  алпысыншы ж ы лларды ц акырында х,эуескер шайыр 
Терегалий Дуйсенбаев. Бул уацытлары хальщты мал енимлери 
менен х,укимет тэмийинлейди- деген илахий цыял менен ат, ту- 
йе, ешки, ешеклерди ^УРТЫП жибериу саясатца тек олардан 
енетурын елимлердиц рана азайып кетиуине алып келместен, 
эуладларды ц уй ^айуанларына ^атнасы да озгерип кетти. Ау- 
^ы лларда адам лар  малдан  путкиллей безди, алыслады, малсыз

• жасайтурын ауыл турранларыныц саны куннен кунге кебейип 
кетти.

Соныц нэтийжесинде адам лар  цатал болды- Себеби олар 
ец дэслеп езин цоршаран деперегиндеги тэбияттаи белеклеиди, 
айырылып 1̂ алды. Онын, устине санаттыц есиуи, транспорт хэм 
техниканыц рауаж ланы уы ны ц нэтийжесинде турли ^алгаиды- 
лар, зэ^эрли газлер ^ауаны  ипла'слады. «Пахта бер». «пахта 
бер» диц нэтийжеси монокультурага айланып жер истен шык- 
ты, суу 1\урыды, тециз елди. Х,эзир бизде XXI эсирде жасайту- 
рын урпацлар ^а^кы нда ойлаура хуура келди. Бул елди эколо- 
гняльщ сиясаттан хабардар  болыуы, екиншиден хальщты эколо- 
гияльщ тэрбияра уйретиу.

Х,эр бир ж ан лы  ж ан уарра  азар  бермейтурын адам, есимликлер- 
ге 1̂ опал ^аткастан  езин тартатурын адам, дегерегине мийримли 
адам  ^еш р ш а н  жауы з, биреуге ^а^сататурыи адам болмайды. 
Д ем ек  ^айуанатларра мийиримли болыура тэрбиялау адам-
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л ар да  инсаныйлыкты цэлиплестириуге тэсийир тийгизеди.
И слам  дининде:

«К асафат эйлесе элтир жыланды»
Ш арият эйлесе ауыртпа жанды».

деп дурыс керсеткен. М ухаммед ^здиделеринде де «Кой бере- 
кетдур, туйе азизицдур, аттыц жолы на цыямет кунине дейин 
жацсыльщта байлап цойганлар. Олар бирадарларыцыз. хызмет- 
керлерициздур. Оларра ж ацсыльщ  цылыцлар. Егер оларда цы- 
йыншылыц керсецлер жэрдемлесип жиберицлер», деп керсе- 
тил ген.

Ш ынында д а  уй м а л л а р ы  адамнын, до с л ар ы ,  ж а р д е м ш и л г р и  
взлеринин, геш лери н  бернп рана  цоймай, ц а р а  к у ш л е р и н д е  а д а м 
нын хы зм етине  ж у м с а й д ы .  О л адамнын, досты . Ж ы рылып  б ара-  
тырран а д а м р а  «туйе  ж о л ы н  тесейди, ат  цуйры гы н  тесейди , Ат 
дегенимиз ц а н а т  дейди  х ал ц ы м ы з.

Ана тэбият адамнын, ауцатыныц дереги. Дэслел- 
ки адам лар  тэбияттары тайын аукатлардан  кун керсе, ^эзир 
адам лар  тэбият пенен келисимде, ез мийнетин жумсап, тэбият- 
тан енимлер алып езнн асырайды. Соньщ ушын ол тэбиятка 
акыллы цатнас жасап. оны таза  усласа езинивде ж агдайы  жац- 
сы болады. Егер тэбиятты ренжитсе, ези де сезсиз ренжийди. 
Х,айуанларга мийиримли цатнас адам ларды  жумсартып оныц 
сезимлерин оятады.

«Адамнын кезлериндей еки кезид 
Апрай сени керип жылай бердим».

(Сальщов К.).

Тэбиятка мийирбанлыц цатнас ^эр бир адамныц ^азыйпа- 
сы. Бул мектепке, семьяда тэрбияланады. Мураллим балалар- 
ды мектеп дегерегиндеги жер  участкаларындары егинлерге, ^ай- 
уанларра, царауды. ата-ана семьядагы  малга, цой-жанлыеда, 
тауьгцларга царауды уйретиу керек. Оцыуш ылардыц зоопарк- 
лерде сабацлар  етиуи ^ай уанларды ц сыр сынбатын билиуи, ес- 
и-мликлердин. турлерин айрыуы керек. Мектеп дегерегине терек 
егиу ^эм сол теректи ж эмээт болып есириу; ж удэ эхмийетли. 
Эсиресе мийуели арашларды егиу цэм оныц енимлерин жыйнау' 
жудэ пайдалы.

Бирац  экологи ял ьщ ауыр ж ардайы м ы зда суудыц тазалыры, 
транспорт газлерии азайтыу, химиялык тегинлерди аз пайдала- 
ныу, коллектор сууларынан дэрьяны тазарты у хальщтыц ден-сау- 
л ы р ы н ы ц  гиреуи. Ал «хальщтыц саламатлыры, елдиц байлыгы» 
болып есапланады.

Келешекте экологияльщ саясат цатал турып алмаса ^ауада 
углеродтыц еки окисиниц кебейиуи, атмосферадары азон цат-
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л а м н ш н  азайып, ашьтлып кетиуи 2030 — 2050 ж ы ллары  кли- 
!маттыц цолайсыз жардайра езгериуине алып келеди. Кемирди 
де  экологиян ыц дереги етип пайдаланыу цэуипли. Онын, орнына 
жаныуды болдырмай энергия беретурын кушлерден пайдаланыу 
керек. Тогайларды, еуулардары водосллерди кебейтиуге туура 
келеди. ®

Солай етип, адам зат  >^эзир цоршаран ортальщты патаслаудам 
бас  таргыуы, екинши тэрептен патаслауды азайтатурын ш ар а 
да рды иске асырыу. Оларра агроэнергияны, биотехнология, эн- 
ергиясын, кунниц нурынан, самалдан, тециздиц толцынларыиан. 
дэрьяныц арысынан алынатурын энергияны пайдаланыу жатады, 

Тэбиятта з^еш бир артьщ нэрсе жоц. Я бир ^ай уанат  я бир 
цус, я бир есимлик артьщ емес. Олар тэбиятты тецдей услап ту-' 
рыура тийисли. Биз цасцырларды кырыу арцалы цойлардыц ауы-' 
рыуларын, цоянлардыц ^ужимин,. ал шымшьщларды цуртыу ар 
еалы  Китайлар есимликлердид зыянкеслерин кебейтип алранын 
тарийхтан билемиз.

Олай болса тэбиятты уйрениуимиз оны цоргауымыз керек. Ба- 
лалар цусларра ме^рибан болып оларра уя сорыи , бузбай  рам- 
хорлык цылыуы керек.

Тэбият адамды асырайды, багады, кеулицди кетереди, шар- 
шараиынды шырарады. Себеби ол ана тэбият. Адам бул ^ауадан  
дем алады. Оран енип-есиуи керек. Оныц ушын азьщ-ауцат, 
СУУ> цуяш керек. Оны ■ бул тэбияттан алады. Адам анадан туу- 
ылады, лийкин ол тэбиятта еседи. Оньщ ушын оны «Ана-тэбият» 
деймиз. Адамныц саламат  болыуы ушын оныд орап турран тэ- 
бияты салам ат  болыуы керек.

Адам ^эр бир д ем ,алран да  оньщ екпесиие ярым литрге де- 
йин ^ауа киреди. Ол минутына 8-9 литр ^ауа болады. Ал бир 
кунге 11 мыц литр >;ауа жейди. Д емек .^ауа адам ушын ен ке- 
ре.кли тэбият. Хруадагы патаслыльщ ондагы газ, ш ан бул екпе- 
нид ислеуине зэлел береди. Саулырына тэсир етип турли ауы- 
рыуларды пайда етеди.

Ж ер жузиндеги жанлы* хайуанлар дем алыуда кислородты 
жутып карбонат ангидритине (углекислый газ) айландырады. 
Буннан баска да ендирислерде кемир жанранда, автотранспорт, 
самолетлер ислегенде оннан сол карбонат ангидрити хэм турли 
газлер белинип шырады. Буньщ кебейип кетиуи адамныц сала- 
матлылырына тэсир етеди.

Ал есимликлер болса сол карбонат ангидритлерин кислород
на айландырады. Д ем ек  есимликлер карбонат ангидритинен таза- 
лаушы кэрхапаларра уцсайды. Соныц менен бирге ыссы хруаны 
сууытцыш цэсийетке ийе. Егер бир гектар жердеги таллар , те- 
реклер 90 тонна шацды жутып цойса, атыздары бир терек бир 
конденционердин сууыткышлыц жумысын атцарар  екен.

Демек адам есимлик дуньясын кездин караш ыгындай сац- 
лап рана цоймай оны кебейтиуи керек. Крлдан келгенше кеби- 
рек терек егиуге эдетлениу керек. Лийкин гейпара мектеплердиц
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дегерегин керип, айдын, пейзажьша усап турганын керип тэсийин 
^аласац . Дэр бир классца ^эр жылы еки теректен еси р и у д и ' 
тапсырып оран хызмет етиуди шелкемлестиргенде сезсиз мектеп 
дегереги терекликке айланар  еди.

* * *

Себепсиз бир нэрсе болыуы мумкин деген пикир тэбият изерт- 
леушиси натуралистти уят^а  ^алдырады, оган будан артьщ шер- 
мендешилдк жок_, ( Ц и ц е р о н ) .

Тэбчятты  суйемен, сулыульпщца бас ийемен. (Байрон) .  Агаш* 
тын жемйсйн жеймен десен; тубине балта шаппа. (Саиф Сарай) ,  
Адам тэбияттаи рэрезли болса, тэбиятта  оган гэрезлн. Тэбият 
адамды туудырран б о л с а — адам тэбиятты жацрыртады. 
(А.  Франс).  Тэбият — ^эр бир терен; мэниске толы бирден-бир 
китап. (И.  Гёте). Тэбият тилсимин тусине билген адам — гир- 
шиксиз ^асыл ж ан  (Л .  М.  Ле но в) .  Адам жердеги тэбияттын сар- 
к,ылмас тууындысы (И. П. П ав л о в ) .  К,убылыслардыц себебнн 
билген адам бахытлы ( В е р г и л и й ) . Адам тэбиятсыз тиришилик 
ете алмайды.. Тэбият адамды 1<;ашырымлы, бир мацсетке умтыл- 
раи, сулыу ж ан етип тэрбиялайды. Ол ден-саульЩтыц, шаедан* 
лыктын. хэм творчествоныц булагы (77. И. М а р т о в с к и й ) .  Тэ- 
бияттыц езинде езгеше бир суйиушилик, жанра жацын бир нэр
се бар (Шоцан Уалиханов) .  С уу  менен жер тууралы ой — бул 
тийкарынан билгенде адамныц ези тууралы ой ( / / / ынгыс Айтма
тов). Адам руухый дуньясын сыртцы тэбияттын, цубылысларын 
таныу ^элиплестиреди де езин-езине тэбияттыц бир белеги ре- 
тинде сезе алады. (Ш. Айтматов).  Экологиялык мэселелер — ец 
э^мийетли емирлик мэселелердиц бири рой, еткени эцгиме адам* 
пыц емир суретурын ортальщ тууралы, болаж ац  урпадлардыц 
емири тууралы болып отыр ( Ш . Айтматов).

Пикир кы лднм басында, 
Лкылсыз ж ан  ишинде,
Ж ан  >;эм >;а1-; сэнасында,
Ет, синир, !^ан ишинде.

Болса з^а^лы^, 1̂ анаат, 
Дуньянын . корки абат. 
Данальн^та адамзат,
К,алдын эрман ишинде.

Нэпсим айтар «жутсам» дер, 
«К арам ат ис етсемдер». 
«йш сем, жесем ж атсам  — дер» 
Сал^ын з^айуан ишинде».

Кеуил сен бир базарсан,
Дэр иске бир ^ызарсан,
Алсам деп 1̂ ол созарсад, 
Кврсен дукан ишинде.

Ж айн ар  1̂ анат пэрлер 
дацты н щ дирети дерлер. 
Ы рыс^ы шэплер кептерлер, 
А ула^ 1̂ ырман ишинде.

Булбил айтар: «не эрглан, 
Бэ^эр келгенде барман.
Гул ышцында сайрарман, 
Бары бостаи ишинде».

Ж арранат дер: я мэулем, 
Не з^алларра тустим мен. 
Бизди бул ж а^ты  кунлер, 
С а^ла пин^эм ишинде,

Аласар айтар: Ж олшыман, 
впеиек  айтар:. Елшимен, 
Сулайманра саушыман,
Бул кед ж а^ан  ишинде.
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Безгелдек цус х.анранда, 
Б агар  шай ^ус таманга, 
Б азда ш ы р ы п  сайранга,
Гезер лаузан  ишинде.

Тырна айтар: уш арман, 
Бардадтан суу ишермен,
Хиндистанда ^ысларман,
Ыссы макан ишинде.

БайыУлы дер: дэртим бар, 
Мениц ,\эм ез цулцым бар, 
Гене тамда ж уртым бар, 
Зару-гиряи ишинде.

Хауыц ^ус айтар : па^ырман, 
Ергели-кеш ад ургаи,
Х а^ санасын о^ырман, 
Ш ай-шэбисан ишинде.

Л эйлек айтар: кетермеи,
Уш шыбьщты татар м ан ,
Уя цурьш жатарман,
Халым дайран ишинде.

Лаш ы н айтар: дауада 
П эруаз етсем набада 
К,онсам бэлент [^ыяра, 
Гуанатым ^ан ишинде.

Булдырык, пыр-пырласып, 
Алма баслар суу шашып, 
Разлар да$/ада ушып,
Казн умман ишинде.

К,умырылар дауаз бенен, 
Тауыс иси наз бенен,
Хакнус цус мыа саз бенен, 
Шел Хиндистан ишинде.

Тоты ^услар губирлеп,
К,ылар ийесин ермек,
Адам тилинде свйлеп,
Гезер инсан ишинде.

Кийик дер: жол керкимен, 
Сэл нэрсеге уркемен, 
Ы ларымнын дэртинен, 
Ж урегим р;ан ишинде.

Бери айтар, таларман, 
Д узде ж алрыз ш абарман, 
Ь1рысцын аулап аларман, 
Ш ел-кыябан ишинде.

Ат айтады: атым — ат,
Бадам  бэринен цымбат,
Ким минее, мэрт аза маг, 
К,алмас арман ишинде.

Ябы айтар: сын ж о^ менде 
Устиме минген беиде, 
Азабым кепдур кунде,
Ауыр мийнет ишинде.

Ешек айтар: емирим деш; 
Бир тынбайын ерте-кеш, 
Сабан тапсам, уацтым хош, 
Ыссы — сууьщ ишинде.

Туйе айтар: бозларман 
Ж анта^лы  жерде отларман, 
Боталарман мен му дам, 
Сексеуиллик ишинде.

Ж ети ьиушм бул дунья, 
Ха^тыи дэмиринен бина, 
Ш еплер етер шукирана, 
Н аурыз айям ишинде.

Кеуил айтар: мен жаспан, 
Нэпси айтар: тоймастан. 
Хэм бири квнбес даслан, 
Койса^ дуждаи ишинде.

Ма^тумк;улы, цайтейин, 
Райымнан ^айтайын, 
Билгенимди айтайын, 
Ярыу-яран ишинде.

Мш{тущулы

Бир пада бултлардын кешкенин кердим,
Та;уда ш ырш алардьщ  ескенин кердим,
Гулдин к,ара тасты тескенин кердим,
Ж а^сыльщ  дуньяны жайлаура лазым.

(Т. Матмуратов).



Ийеси болмайды улкен цылмыстын, 
Ж ууап^а  тарта алмас оны >̂ эм бир зад. 
Бул нэпси^ау, пайдакунем турмыстыд,
0 зи бул цылмыс^а .\эуескер болган.

Тэбияттан мийрим кутпе, тартып ал!
Д еп биз мадлайш ага ж азы п цойганбыз, 
Тыннан ж ер аш, ак, алтынды артып ал, 
Децтеаизди ^уртыура да барганбыз.

Ак, сути ^орланран ана тэбият,
Енди бизиц ж ауы з ^ужданымызды,
1\ы рда ^алган сыны^ мачтага байлап, 
1Яагад ж азалауеа  киристи бизди.

Ж азаньщ  улкени еле артыцда,
Бул тек басламасы , бул тек — о й ы н ш ы р ы ,  
Деп туррандай болар Ушсай портында, 
Ж атцан корабльлер ц о й ы м ш ы л ы р ы . . .

* * *

Не ис тапса, инсан пейлинен табар,
Ол 1̂ аст етсе, терис агар дэрьялар,
Бул жер бизге з^арам дегендей олар, 

урып ^ый^ыулап барар тырналар. 
Тадларым оянбас тол^ын сестине, 
К,айлардан аларман ондай кушти мен? 
Дузлы  шадрыт келген келлер устинен, 
Бул жарыск,а туспей барар тырналар.

(И . Ю супов).

* * *

0 зид эдалатлы , езин болсац,
Бэрше халы ада эдил царам а^ болсац, 
К,ара^алпа^ хал^ын ^ы рм айж ац болсац, 
К,айтарып бер, акыр, Эмиудэрьямды?!

(Ш . Сейтов).,
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30. АЗ АДА Л ЬЩ

Тазальщ  — азадалы ц адамны н зэрурий ж ардайлары ны ц би- 
ри. Ол адамныц ж асау  жардайы, емири ^эм жасыныц узынлыры, 
Себеби ^эр цыйлы ауырыу тарайтурын микроблар, жуцпалы ке« 
селлер, патасльщ нэтийжесинде ершийди, зэ^эрленеди. Соныц 
ушын халцымыз тазальщ ца айтарлыцтай кеуил белген. Хэттеки 
цызларыныц атын «Азада», «Тазагул», «Тазахан» деп цойысцан. 
Солай етип адамныц тазальщ ца умтылыуын хальщ жоцары баха- 
лап биреулерди устап-тутыуы таза  келиншек екен деп мацтаса, 
екинши биреулери «саллы балац цатын» екен деп ж ам анлайды .

«Ж ам ан катын мадлай шашы топ болар,
Бийдаянын. ж ам ан сези кеп болар,

Есигиниц алды дизден шеп болар,
Кулин алмас ошагынан беллиди».

(Мацтум^улы).

Гейпара уйлерге кирсец есиги терине. тори есигине ш ы р ы п  
былрасып . атады. Дэстурханы кир-кир, керпешелери ж ууы лм а
ран, дастурханы дарал-дагал , адам дв жеркениш пайда "болады. 
Гейпаралардыц уй-иши азада, дегереги минтаздай таза ,  ^эмме 
жер сыпырыулы, цазан-табац жууылып, суртилип ж арцыратып 
цойылран. Бул адамра жаксы кейип бериу менен бирге ол уйдиц 
ислериие ^урметицди арттырады. Азада уйдиц ^эмме уакыт х4а- 
уасы таза, ауцаты иштейли болады.

Азадальщты цоллау цэм оран умтылыу ^эмме хальщтыц 
урип-эдетлеринде де уш ырасады. Мысалы, азанда уйцыдан ту- 
рыудан жууыныу барльщ миллетлерге тэн. Моншара тусиу, суу- 
ларра шомылыу жер ж узиниц барлыц халыцларыныц эдети.
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,г Т а з а л ь п д а  умтылыу, азыц-ауцатты, кийим-кеншекти, турак;- 
жайды, белмениц ^ауасын, суу-суусынларды таза  сацлау адам- 
заттыц саламатлылырын сацлауда езгеше орынды ийелейди.

Азанда ерте турып уйдид дегерегин сыпырыу, тазалау  взи- 
нид ж еке  гигиенадды сацлау езице-езиц хызмет етиу, формадды 
сацлаура тырысыу эдеплиликтид бир белгиси.

«Ерте ж аты п ерте тур,
Ведении болсын саламат,
Уа^ытсыз ж аты п кеш турман,
Бузы лм ага аламат>.

(С . Мэоюитов).

А за д ал ь п д а  уйренген адам  ш алт болып, патасльщты, ж айрап  
цалыура бериушиликти ж ек  квреди. Кийимди деорн ы дда , иелей- 
турын жумыстыд турине, цыдырыспаныц ж ардайына царай кий- 
еди. Кийим сай болса жумыстан жеркенбейди. «Темирге те- 
мирдей болып кийиииу керек» цара жумысца сатед болып кийи- 
нип барып, устим ылас болады деп цалтара цол сурып турылса 
ол эдепсизликтид кериниси болады.

Кешеде, отырыспада пардозланып, боянып, ж асаны п турып, 
уй-ишиндеги тазалы цца итибар бермеушилик эдепке жатпайды. 
«Мацтанраы жигиттид уйин кер» дейди хальщ. Олай болса оныд 
езинид тазалыры, дуупыязлыры оныд уйинид азадалыры менен, 
жыйнацлылыры менен тутасса ол улкен эдеплилик болып есап
ланады.

Бизид эрамыздыд бесинши эсиринде ж асаган  Батсьяян де- 
реткен Индия мэдениятыныд марж аны  «К ам а Сутра» да  азада- 
льщ былай тэртипленеди:

Хэр бир ер адам билим алып, материалльщ  рэрезсизликке 
срисип, семья цурып, цайырлы, эдепли пухара сыпатында тур- 
мыс цурады. Оныц цалада ямаса улкен мэканда уйи болыуы 
^эм эдепли адам лар  арасында ж асауы  керек.

Ол уйин дэрья ямаса  сууга ж ацы н жерге салыуы, оныц бир 
неше белмедеи ибарат болыуы уй двгерегинде бары болыуы ти- 
йис. Уйиниц дем алыу белмеси ^эм берандасы да болсын. Хожа- 
йинниц ' белмеси ^эм уйдид х;аялы туратурын бвлме айрьщша 
таза  ^эм  ^эмме уацытта хош ийисли ^зм сап ^ауалы  болып ту- 
рыуы керек. Д ем  алатурын белмеде ж ум сац  жатак, орны болсьш. 
Ол ж ацсы лап  безеледи > э̂м таза  а ц м а т а  менен цапланады. Ж атац  
орны тири гуллер дизбегиниц ортасына жайласып, оныд жоца- 
рысында саяман болады. Ж а т а ц  орнында еки кепшик болып 
биреуи ж ас  л^арында, екиншиси аяц бетинде турады- Оныц цап- 
талында гуллер, ауыз шайцайтурын ^эм жупар, хош ийисли иш- 
имликлер турыуы ушын ускенеленген тубелдирик цойылады. 
Бул жерде жэне мазалы лимон салынран гузе турады. Еденге 
ауыз тазалау д а  цолланылатурын гузеше ,\эм тагы нш ац уэж лери 
ушын сандьщша да цойылады.
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Д и й ^ а л га  пил азыуынан исленген лютня тарлы музыка эсба- 
бы ) ^эс  суурет салатурын тахта илип ^ойылады. Ж а т а ^ о р н ы  ца- 
сы'нда тракатлар , гуллер, суйек ойыны ушын тахта болады. Ве
ран да  д а  сайраушы ^услардыц клеткалары  менен безелиуи, ол 
жерде Ефл енери, кестешилик пенен шурылланыу ушын бир му- 
йеши аж ы раты лады . Бардын, ишинде эткеншек, ш ырма^ьщ  гул 
лер ^эм есимликлер менен безелген гуррицлесиу орны да болады,

Азанда хожайын уй^ыдан оянраннан кейин ана •— тэби ятк з  
ж а^сы  нийетли сезлерин билдиреди, жууынады, ийисли затлар -  
д а н  азын-ш ууа^ пайдаланады, езиниц тарыншацларын тагады , 
квзлерине сурме суртип, лэблерин бояйды. Буннан кейин ол 
азангы  ауцатын ишип. бетел ж апы ра^лары ны ц жэрдеминде ауы* 
8ын ш ай^айды  ^эм кунделикли жумысларын ислеуге кириседи.

Хожайын 5̂ эр куни жууыныуы, кун-ара беденин кокос розаеыи 
«ген таярланран  май менен суртиуи, уш кунде бир рет сабынлапг 
аебикли затлардан  пайдаланып жууыныуы керек.



31. Ж У У Ы Н Ы У

Ж ууыныу езинин. э^мийетли эдеп-икрамлык; цэсийетине ийе, 
Бул тазальнугыц 5 э̂м азадальп\тыц гиреуи болыу менен бирге 
здеплиликтин белгиси. ,

Ж асл ар ды ц  ^олра суу алыу эдети де эдеплилик. Уйде су у  
врып турса да жаслардын, цолра суу алып оран рахмет еситиу» 
де  э^мийетли.

Азанда ерте тур,
Бетиц, цолын ж у^,
Саран гаяр турар,
Таза, тынык, суу.

Азанда турып цолды сабынлап жууып тисти т а за л а е ,  аузьщ а 
суУ алып уш мэртебе ауыз ш айцалады. Сууды тамавда  дейик 
апарып рырылдатып шайцау керек.

Мурынра суу симирип оны шайцайды. Буньщ э^мийети салцы » 
суУ ауыз-тамац з^эм мурын булшыц етлерин, безлерин шьшыц** 
яырады. Х.ауаны фильтрлеуши органларды кеселликтен сак;- 
лайды.

Оннан кейин бет, квз жууылып цулацлар ишине бармацлар- 
ды т ы р ы п  шайыу керек, Егер илаж ы  болса белден ж оцарыны 
салцын суу; менен жууып, оны сулги менен ысыу ж уд э  э^мий- 
етли.
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Мурынды суцгиргенде, ^эжжетханара барранда шеи ^олды ис- 
летиу керек. Д эж етханадан кейин беденди жууыу талагща ыла- 
йык,.

Ислам дининде ^эр бир намазга дейин тазалан ы ^ гигиеналыц 
.жактан да пайдалы. Онда адам езиниц беденин патасльщтав 
тез-тез тазалаи  турады. Соны айтыу керек кергенли семьялар- 
д ы ц  ^эж ж етханалары  да таза  турады, кец болады, таза  ^агаз-  
л а р ,  ^уманра суу цуйылып !<;ойылады.

«Алла^ии Т аала  пэкдур, пэкизеликти ж а^сы  кереди. Ол таза- 
.дур, тазальщты ж а^сы  кереди, ол са^ыйдур, сахыйльщты ж а^сы  
■кереди, ^эули — ^эрем ^эм турар ж олларыцызды таза  тутыцлар, 
яхудларра у^самацлар»

(М ыц бир \зд и с . 140), 

Т ам а^ты ц  берекети оннан алдын ^эм кейин цолды жууыудан дур.

( Мыц бир \эдис. 328),

Сэ^эр турмай исиц пигпес,
Адам мацсетиие жетпес.
Сэ^эр уйцысы — пайда бермес,
Сэ^эр турма^ты эдет в;ыл.
Сэ.^эр тур май, — ибадатдур,
Сэ^эр турмац — саодатдур,
Сэ^эр турма^ — инаятдур,
Сэ>;эр турма^ты эдет цыл.
Сэ>;эрде — теорий рахмет,
Аяу басына )^эм >;урмет,
Сана керек болса бул дэулет,
Сэ^эр турмацты эдет к,ыл.

( С улайм ан Б щ ы рганий) .

Д ени са>' адам — тэбияттыц ец кымбатлы жемиси.

(Т. К орлейль).

Д ен  сау л ь щ — байльщтан ^ымбат.
(Д . Рей).

Бизиц бахтымыздьщ оннан торызы  ден еаулырымызга бай ла
ныслы.

(А . Ш опенгауэр).

Адам емирин узайтыура с о ц р ы  асирлерде жетискен табыслар* 
ды, элбетте, гигиеналык прогресстнц нэтийжеси деу керек,

(И . И. М еш ников).

К^олларында аук,аттан ^алран май ж у^лары менен ж аты п уй



щ л а г а н  адам цандай да бир кеселликке гкрипдар болтай болаш^ 
взинен керсин.

(Мыцда бир цедис. 804),

« Ж а р т ы у ы з  дерер  ауы ры удан ,
А ^ лыры менен ш аулы гы ,
Тозбас  кийим не десен,
Денециздин саулыгы».

(С, Мэжитов).

Кеште ж атар да  жууынып жатыу ж удэ  э^мийетли. Онда аяц-
лардыц, цол ^эм а щ  бармацлардыд арасын, эсиресе тислердв  
жу^ып ж атыу жудэ э^мийетли.

А ^цат  алдынан цол жууыу. И лаж ы  болранша сабынлап уш  
мартебе шайып жууыу керек. К,олды силкип шаш ыратыу адеп* 
сизлик болып есапланады.

Азанда дене терлегеннен кейин, сондай-ац кун бойы ж ум ы е 
ислеп терлегеннен кейин сууга тусиу крек. Егер олай болмаса  
терлеген денениц клеткаларынын тесикшелерине шац кирип, кир- 
г* айлана  береди. Егер ол цайталана берсе адамнын, тери а р е а 
лы дем алыуына зыянын тийгизип ден саулырына зэлел кел» 
тиреди. Сонын, ушын азада  болып жууынып журиу керек. © э 
^ацтында жууынып журмеген адамдагы тары бир ж ам ан  тэреп 
усгинен тердиц ийиси шырып, жанында отырранларра жарым* 
сыз тэсир береди. Буны ези сезбейди ^эм оран кенлигип кетеди.

Дэр бир бала жигит болады, цыз бой жетеди. Олар турм ы с 
турады. Егер олар балалыцта азадалыцца, тазалы вда  уйреябе
се, жууыныу ар калы ез денесин таза уел аура уйренбесе кейии 
буган уйрениуи кыйын болып ыбырсып, саллы балац  болып, кер- 
песинин де кири бир елиге айланады, тесеклер кецирсип ийисле- 
ннп кетеди. Бул ж аслар  семьясыныц бузылыуына да алып кели- 
9а  мумкин.

Ауы лларда моншалардыц сийрек болыуы, элбетте, бул та- 
лапца жууап бериуди цыйынластырады. Соныц ушын з$эр бир 
уйлерде жууыныу мумкиншиликлерин ислеу, мектеплерде де- 
спорт залларыны ц цапталларынан жууыныу орынларын исле^ 
ж удэ  керек.

Мектеп оцытыушылары класс басшылары т а з а л ь ц  ^эм аза»  
далыцты сацлау ушын, улкен жумыс ислеп тазалыц комиссия- 
сыныц жумысына итибар берип, ^эр сапар жууыныудыц, шомы» 
яы5гдыц э^мийетин, этикасын тусиндириу керек. А дамлар демал* 
ыс кунлери шомылыура кетиуиниц э^мийетин керсетиу де талап- 
дап ца  мууапыц.

* * *

Тислерицизди тазалап  журиц, себеби бул да пэкизеликке ки* 
реди. Пэкизелик ийманра шацырады, ийман болса жэннетте ий®- 
си менен бирге болады.

(Мыц бир ,\гдис, 839),
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Мэ$си^ек (тис тазаларыш,— ауызга тазальщ, пэруардигарра 
ЗЖйзалыц, квзге болса рэушанлыц барыш етеди.

(М ыцда бир цэдис. 493).

Б ес  ^ац ы т мисли мусылманльщ дэруазасы  алдынан арыа 
турран дэрья, онда ^зр куни бес мэртебе жууынып турса денедв 
жир цалама.

(Мыцда бир \эди с. 736).

Тагамньщ берекети, оннан алдын ^эм кейин цолды ж у^ы ^да 
дур.

(М ыцда бир \эдис. 328),

Т а ^ а р а т  пайытында цол ^эм аяц бармацларынын, арасын та* 
р ац л ап  жууы^шы, ауцаттан сон, тислерин тазалап  туратурын ум* 
метлерим цандай жащсы.

(Мыцда бир %эдис. 384).



32. М ОНШ АДА Ж У У Ы Н Ы У

Моншара тусиу адамзаттыц азада  ж асау  эдетинен тууылгап.. 
оньщ улкен жетискенлиги. Егер монша болмаса адам лар  ыссь? 
е у |  менен барльщ денесин тазалап  оннан кирлерди кетирип. ар -  
т а к  дузларды шыгарып, терисиниц дем алыу тесиклерин аш ьш  
турм аган да  ол узац ж асам аганда  болар еди.

Соныц ушын адамлар монша салыуды биринши орынга цо- 
йып, оныц турлеринде кебейткен. Мысалы, турк моншасы, орыс 
моншасы, фин моншасы, эпиуайы монша т. б. Моншара тусиу* 
адам лард ы ц  кетерицкилигин туурызган. Олар оран ез уацытла- 
рын адайы да белип, оран тэрбияланып, аукатты ж аксы лап  пи* 
сирип, таза  сазлап, кеуиллилик пенен бирге барран.

Тэжирийбеде моншара тусиу кеминде цэптеде бир мэртебе 
болыуы керек. К,ыс айларында еки мэртебе тусип турсада бо
лады . Ж а з  айларында дуушт>ан пайдаланыу ^эр куни болыуына 
байланыслы моншара тусиу арасын сэл узайтыуда мумкин.

Моншара тускенде ец дэслеп ыссы суу менен шомылатурын 
©рныцды тазалап  алыуын зэрур. Оннан кейин бирден ыссы сууга;- 
ню мылмай цан жылым суу •менен жууынып оннан кейин ысск 
ханара барып отырыу керек. Терлеи ш ывданнан кейин дасм ал- 
ды  сабынлап денени тазарты у керек. Оннан кейин моншадан 
шырарда салцынырац суу менен устицди жууып ж аксы лап  сур- 
тиниу керек. Ш ы р ы п  болып ишкен бир кесе, еки кесе чайдыц 
яайдасы  коп. Шомылыу уацтында тазальщ  сацлау менен бирге 
эдеялиликте  керинип турыу керек. Еркеклер еркеклерден де уя- 
лыуы керек. Мурынды ' суцгирсец абайлап, жан-ж арыца царап. 
цолайлы жер тауып суцгириу, еденге сабын таслам ау, басыца 
цуйран сууыц басцаларра ш аш ы рам ауы  керек. Егер раррылар 
болса  оран орын берип, яки лэгендеги сууын алып берип ,\урмет
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«шрсетиуи ж удэ  эдеплилик, Ол саран рахмет айтады, кеп ж а с а  
дейди.

Улыума моншара ез уа^тында тусип турыу адамныц сала- 
матлылырыныц гиреуи. Ал ден саульщ дене агзалары ны ц бек- 
кемлилигин, булшьщ етлердиц сымбатлылырын тэмийинлеп 
адам га  сулыульщ береди. Соныц ушын рус хал^ы «Дени саудьщ 
жаны сау», турк хал^ыныц «Дени саудыц кеули шад», араб хал- 
^ ыныц «Ден саульщты бузганыц езицди езиц тонараныц», цаза^ -  
ты ц «Биринши байльщ ден саульщ» деген, ^ытай хал^ыньщ 
«Ден саульщ — биринши байльщ, бахытлы неке екннши байльщ», 
^ а р ац ал п а^л ар ды ц  «Ден саульщ-терец байльщ» деген нацылла- 
ры ж уд э  мазмунлы ^эм э^мийетли нэсий^атлар.

КА БУ С НАМ АД А Н

Эй перзент, билгил, моншара барыудыц кереклигин сезсец. 
^арныцныц то!^ уа^тында барма, бул зыянлы... Б и ра^  моншара 
•бул жанра рэ^эт ^эм жарымлы нэрсе, илимлер моншадан басца 
ж а^сы  нэрсе жок, деп биледи. Бирац сондай болса да моншара 
^эр куни барыудыц пайдасы жо^, бэлки зыяны бар, себеби адам- 
аьщ  суйеклерин, беденлерин ж ум са^  цылып жибереди ^эм ^ат- 
т ы л ы р ы н  ж огалтады . Соннан кейин адам ^эр куни моншара ба- 
рыуды эдет етеди егер бир кун бармаса адам езин ауырыудай 
сезеди, ^эмме мушелерин ^атып цалрандай сезеди. Соныц 
ушын моншара бир кун барып, бир кун бармаран ж а^сы , себеби 
беден тынышланады.

Моншара ж азда  барсац да, цыста барсац да эуел сууьщ бел- 
меде отырып, бул белмеде беденин, рэ^эт тапсын, кейин ортада- 
еы белмеге кирип онда бир саат отыр, сонда рана ыссы белме- 
ниц де пайдасын (^эдирин) билесец. Ыссы саран тэсир еткеннен 
соц, аула^  белмеге кирип сонда жууын.

М онш ада кеп уш \ыт болма. Ыссы сууга отырма, кеп ыссы ^эм 
кеп сууык, сууды басыцнан куйма, орта дэрмиян сууды цуй. Егер 
мопша бос болса, оны улкен бахыт деп бил, себеби а^ыллы 
а дам л ар  бос моншаны ж ояы  болган адамныц исиниц ом.ынак 
келгени деп билген.

Моншара цандай кирген болсац, сондай шыгып кет ^эм шаш- 
ларьщ ды сурт, себеби >̂ ел мурт (шаш-сацал) менен ш ы р ы п  ж ол 
ж уриу уллы ларды ц иси емес. Дел мурт пенен уллыларра сэлем- 
ге барыу да эдептен емес.

Демек, сен моншаныц пайдасын ^эм зыянын билдиц. Б и р а ^  
.моншада суу ^эм шербет ишиуден са^лан. Буныц зыяны кеп. 
С ары суу кесели соннан пайда болады. Егер ж удэ  цумартсац 
^эм шеллеген болсац азгантай иш, буныц менен цумарльщ ^эм 
ш еллегенлик кетеди. Ацыллы адамларды ц эдети сондай: монша- 
ныц кийимханасында бираз уйьщлап алмагаиш а моншадан шы^- 
пайлы.
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33, ШАШ ҲӘМ С А Қ А Л Л А Р Д Ы  КҮТИУ

Ш аш  бул еркектиқ де, ҳаялдын. да көрки. «С ақаллары  сарьг 
алтын сақрабаға  усаған» деп ерлерди көтермелесе, «Сала қулаш  
олашы бар» деп ҳаялларды  м ақтаған. Ертедеги адам лар  ш аш ты 
адам н ы н  космос пенен байланысынық гиреўи деп қараған . Би- 
ринши рег үйлениўши жигитти б олаж ақ  қалынлығы менен та- 
ныстырғанда «қол услатар, шаш сыйпатар» қәдесин алған. БУ" 
рын бизин халқымызда шашы узын қызлар ж оқары  ҳүрметкв 
ийе болған. Кейин турмыс рузыгершилигиниқ темпиниц күшейи- 
ўиае  байланыслы узын ш аш ларды күтиўдиц тәшўишинен ж а д а  
м о дал ар  ш аш лар қырқылған шашты тараў  өзгертилген, шаш- 
лары аз ҳ аяллар  жасалма шаш кийетуғын болған. Мәселе ш аш - 
т к  күтип оны өзине жарасы қлы  тараў формасын табыўда шаш- 
ты уўдар-дуўдар қылмай оны күте билиў бул әдеплилик.

Ш аш  бул тек ж арасы қ емес соныц менен бирге әдеплилнктиц 
кернниси. Бурын бизин халқымызда тулум ш ақ болар еди.

«Атта болар тайыншақ,
Қызда болар тулымшақ,
Тулымшағы болмаса,
Қатын дейди бизин жақ».

ден тулы мш ақсы з қызды ерси көрген. Қулақтыц түбиндеги са* 
майдан төмен қарагы п кишкене бурымлар шығарып қойыў б ул
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к,ыздыц — жазыцсыздын, белгиси болып буран ^еш ким к;ол тиЛ- - 
гизе алмайтугын болган.

Сондай-а^ ж а ц а  тускен келиншектин. басына а к; салы^, к ел и я -  
шектиц жасы улкен алдында басына орамал  тартып журиуж д® 
буп шашты ^урметлеу эдетиниц кериниуи.

Бундай дзстурлер баска хальщларда ушырасады. Р у с л а р д г  
бир бурымда ерген ш аш ларды к,ыз дел, ал шашты еки буры»* 
1^ылып ерсе оны келиншек деп тусиниледи. Ал мордва а^ыллй* 
рында биздеги сыяклы келиншеклер шашын екиге белип тар ай дк и  

Дззирде сол эдетлерди ^айта тиклеу кеуилге мууапьщ бой* 
са керек.

«К,ос бурымыц щ балтырды аймалар,
Сен журген жолларда кезлерим талар».

(И. Ю супов).

а у л  геззалык; тили не н дур ш аш ^ан ш айырларымызга 
йош булагы болса хал^ымыз ушын миллий мактаныш. Себебщ, 
кэмменин, .хурметине ылайык. Ол эсиресе рошшац жигитлерикш© 
ушын, олардын пэк му^аббаты жолында садыц ^элби аттай ту|г~ 
лайды- Ол бас^алардан  белинип турыуы, оныц нбалылыры о г ш ;  
^урмет келтиреди. Тэбийий геззаллыц турранда, ж асалм а , 
пеки геззалльщ  кезге турпайы ту седи. Сонльщтан ш ашты щ -  
ти}" ол тек ден саулык, емес соньщ менен бирге эдеплилик.

Ер бала ер жеткеннен кейин езин керсетиу, я р н ы й  езин бил>- 
дирну ушын ^эрекет етеди. Соныц ишинде са^ал,_мурт цряды^- 
шашты есиреди. Б и ра^  шаш еркекке минасип болыуы, ^ ы зл ар -  
дай желкеге дейин есип кетпеуи керек. Са^ал-муртты всириТ 
бас^а жерлердеги жунлерди де тазалап  турыу адамды ж а г а ш ю ?  
керсетеди з^зм гигиенальщ ж а^ тан  да пайдалы.

Ж о^ары да  айтылган «К ама Сутра» атлы китапта: Еркежлер 
?5эр терт кунде бир мэртебе шашын >̂ эм са^алы н алы^ы, ^ э р  €*е 
ям аса  он кунде бас^а жерлердеги жунлерин де та зала^ ы  тийис**. 
деп керсетеди.

Ким шаш цойран болса, оны пэкизе, таза ^эм тзртиплеп тур*- 
сын!

(Мыцда бир \вди с. 869%

1 2 -8 9 т



34. А ҒҚ А Т Л А Н Ы У  Ә Д Е БИ

И нсан  өмиринде аўқатланыўдьщ  әҳмийети өз алдына. Сон- 
.жықтан «ас адамны қ арқаўы» деген данышпанлар. Биз аўқатла- 
я ы ў д ы қ  пайда зыяны ҳаққы нда көп оқығанбыз да, көп еситкен- 

<5из де. Деген менен аўқатланы ўды ц да үлкен әдеплилик екен- 
„аигин есте тутпағымыз лазым. Белгили Ш ығыстық шайыры Са- 
зд и й  Ш еразий тәрийплегениндей аўқатланыў пайытында адам 

тәреплеме сыннан өтеди.

«Көп жеме аўзықнан шығып кетпесин,
Аш ж үрме ж аны қа өтин кетпесин,
А ўқаттан денеце келеди ләззет,
Лекин артық болса келтирер заҳмет.
Аса тойып кетип қарныд аўырса,
Д әри-дарм ақларда бермейди пайда».

Н еш е мық ж ы ллар  даўамы нда халқы мы з турмысында аўқат- 
„яаныўдық өзине тән қәлиплескен қағы йдалары  болып ол әўлад- 
тгак-әўладқа мийрас сыпатында өтип келген. Бүгинги күни де сол 
кззийлеглер  өмир сүрип ж а қ а  турмыс қәлпи менен суўғарылып 
чслмекте.

Е қ  дәслеп аўқатланбастан бурын қолды сабынлап жуўыў ке- 
Егер үйде мийман болса, ата-ан алар  дастурхан дөгерегинде



отырып қалса  ж асы  кишилер қолға суў алыўы тийис. Ед  дәе*- 
леп мийманныц қолына, оннан кейнн ж асы  үлкенлердин, қолы н г  
суў қуйылып жуўдырады. Суў қуйған жасы кишиниц ийнинде 
сүлгиси болады. Егер мүмкин болса ҳәр кимге бир киши қож 
сүртетуғын сүлги қойылса да болады. Суў алғанда шеп қ о л д а  
ләген, оц қолда қуман болады. Ж асы  үлкенлердиц ж асы  киши- 
лерге, ата-аи аларды ц перзентлериниқ қоллары на суў қ у й ы ў к  
орынсыз болады. Әлбетте, бул пәзийлетлер Н аўайы  тилинде д е  
баянланған:

«Қольщды жуўып жүрсец не жеўди өзин. билесед,
Тилинди тыйып ж урсеқ не деўди өзиц билесен».

Д астурхан  дөгерегинде отырғанлардыц ҳәр қайсысыньщ ө з я -  
ниц орны болыўы керек. Б ал ал ар  — кишкене нәрестелер ата- 
ананын қасыида отырыўы керек. Ер жеткеи б алалар  ата-ан адаъ  
ж оқары  отырмайды. Бойы жеткен қыз есикте отырмайды. Қо- 
наққа оныц жасыныц үлкен-кишисине қарам астан  төрден оры в  
бериледи. «Мийман атацнан да уллы» деген усы дәстүрден ш ы қ- 
қан болса итимал. Т ам ақ  тартылып аўқат  келгеннен кейин тағам  
ға биринши рет ж а с  үлкен адам қол узатып устақанларды  ү л — 
естирип бериўи яки бир ж асы  кишиге тапсырыўы да м үм ки а, 
Ж асы  кишилердиц ҳәм б алаларды ц ж асы  үлкенлерден бурыь 
габаққа қол салыўы әдепсизлик болады.

Сондай-ақ аўқатланып атырған жасы үлкенлерден, қонақтан? 
бурын жасы кишилердиц «жеп болдым» деп қол сүртиўи әдеп- 
тен емес. Себеби, мийман да, жасы үлкен де, қолайсыз ж ағдай-  
ға түсип қалыўы мүмкин. Сонлықтан табақласлары цньщ  қ а с -  
қабағы на қасап  олардын, кеўлине бағып ис тутыў орыилы болады ,

Аўқатланып болып пәтия оқылғанш а ж аслар  орнынан туры р 
кетпеўи керек. Пәтия оқылғаннан кейин үй ийеси мийманлардь® 
«Хош болыцыз», деп ҳүрмет пенен узатып салыўларь? тийие. 
Бунда үйдиц ж ас  кишилери, балаларды  қонақтыд сыртқы кий - 
имлернн илдиргиштен алып, аяқ кийимлерин жөнлеп қойыўларк: 
да әдеплиликтиц белгиси.

Отырыспа, мерекелерде, аўқатты биринши орынға қойып, и ш -  
ям лик екинши орында турыўы керек. Ишимлик ушын емес, ь 
аўқаттыд ҳүрмети ушын жыйналыў дурыс болады. Гейпара үй~ 
лерде дастурхан жайылып шай әкелиниўи мәттал бир ш ийш е 
ар а қ  та жетип келеди. Бундай ҳәреқет аўқаттан гере арақть* 
биринши орынға шығарып, адам ларды ц үйдид дузына, аўқаты нг  
қатнасын өзгертип жибереди. Сонлықтан аўқат мәсликке т ө г и л и е  
шашылады, ысрапхорлық орын алады. Бул дастурханды ҳүр- 
мет етпеўшиликке, аўқатты менсиибеўшиликке алып келедн, 
тәрбия бузылады. Ал, адам, бул аўқатлар  тийкарында мийнет- 
лердид жатырғанын, дүньяда аш адам ларды ц да бар екевии.. 
(мысалы: әлемде 570 млн. нан артық адамныц қарны тоймай. 
күн кеширеди) ҳеш бир ойламайды. Гейпаралар аўқатты ш а л а

179



гакейди, қалдырып қояды, бул да  надурыс, «Ж ам анн ан  ж арты 
ҳасы қ»  деп бийкарға айтпаған. Себеби шенеп, мейлиц алғанш а 
лшип-жеп, аўқаттыц өзице тийисли бөлегин таўысып қойыўыц 
жерек. Ҳәр қаш ан асқа сын тағыўға болмайды. Шын ықлас не- 
-неа хызмет еткен үй-ийесине алғыс айтып ж ай ған  дастурханы 
■ушын хошаметлеп миннетдаршылық билдирип отырыўыц керек.

«Ы қлас пенен ас қойса.
Алдыца сыйлап бас қойғаны».

Б у д  ушын мүнәсип сезлерди таўып, аш ық кеўил менен көрсеткен 
«ззет-ҳүрметиве рахметнамалар  айтып толып-тасьщ отырыўы 
аа  әдеплилик.

Адам ж асаў  ушын аўқатланыўы керек. Ал аўқатланыў ушын 
ж а с а м а ў  керек..», «Аўырыў астан, даў қарындастан» деген хал- 
^ымыз. Ҳәр қандай асты мейлиц алм аса ол саған мәлел келти- 
реди, аўырыў боласац. Иштейленип ашкөзлик пенен көп жесец 
гүпти боласац, бара-бара  «мешкей» аталасац. «Мешкей деген 
ж а қ с ы  атпа» деген сездиц өзинде де үлкен мәнис бар. Ол әдёп- 
сизлик. Әсиресе отырыспаларда, той-мерекелерде өзи тойса да 
к е з я  тоймай дастурханда барды ж ал м ап  жеп жутынып отырату- 

,рьш мешкейлер әтирапыидағы адам ларды ц иштейин байлагг, 
м азасы н  алады. Ҳәттеки, биреўлер оныц аўқат  жегенин керип 
у ш ы н ьш  қалыўы мүмкин.

Сонлықтан Абу-Али-Ибн Сина аўқат жегенде: қарныцда же- 
г е т щ н и ц  муғдарындағы аўқат  сыятуғын орын қалдыр деп нә- 
ги й ҳ атл аған .  Көп жеўдиц зыяны да көп. Аўқатты жегеннен ке- 
1 и и  сол колорияға муўапық, энергия ҳәрекетлер менен, денени 
ш ынықтырыў менен бирге сыртқа шықпаса адамныц семириўи- 
я е  алы п келеди. Артықша семизлик артық ж үк  болып ншки ор« 
•гаиларға, әсиресе ж үрекке ж ам ан  тәсир етеди. Сонлықтан адам- 
.лар кеселге дуўшар болады. Изли-изинен арақ-ш арап  ишнп мәс 
'Зола бериўде жақсы  емес. Ол баўыр ҳәм мнйдиц қабы қлары н 
<5узады, жүйкени ҳәлсиретеди.

Б и зиц  аўқатлары мы з жүдә күшли ҳәм колориялы. Бул бизнц 
•Забалары мы здан қалғак , тәбияттыц қыйын қатал күшлериниц 
..алдывда шыдамлы, төзимлк болыўы ушын келип шыққан. «Аўы- 
р ы ў ға  алты ш абақ  ас болмас». Гөшли, майлы аўқатларға  тойып 
ад а м л а р  қыстын қыраўлы күнлеринде м алға  шыққан, д ал ад а  
болған , атызда ислеген, атлы алы сларға  кеткен, тецизлерде ба- 
л ь щ  аўлаған . О лардыц аўқатлары  сицген. Ал ҳәзйр алысымыз- 
д ы  ж ақы н еткен транспортлар көбейип, қол мийнетиниц, ақыл 
мнйнети менен алмасып, техниканыц күшине жецдирилген дә- 
ўи.рде адам д а  ҳәрекет кемейген гезде колориялы аўқатларды  
сицириў қыйын. Оныц адам  организмине зыянлы тәсирин жас- 
.лықта сезбей қалыўы да мүмкин, үлкейген соц кеш болып кетиўи 
сазснз.

Д ем ек  аўқатты, иштей менен аз жеў керек. Аўқат мазалы
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екен, «Өлтирсе ас өлтирсин» деп алдыца келгенин жей берме|-'' 
керек. Мысалы, Америкадағы ж абайы  индеецлер ацға шығмжэ 
ҳәммесн бир бизонды өлтирип, оны дөгереклеп отыра қалы п ож 
бизонныц етин түўескенше күии менен, түни менен жей берер" 
екен .Буны биз әдепсизлик емес, ж абайы ш ы лы қ деймиз.

Аўқатланыў ўақтында сөйлемеў керек. «Мен аў қатл ан ған д »  
ҳәм сақаўман ҳәм сацыраўман» дейди орыс нақылы. Индеме#* 
еўқатлаиы ў әдеплилик ҳәм оныц үстине аўҳат ушын силекейлер 
толық бөлинип оныц сициўине мүмкиншилнк береди.

Аўқатты шайнап жеў керек. «Көп ш айнаған, көп ж асайды »,.  
деген нақыл бар. Ш айнағанда да, ишкенде де сестин ш ы ғарм а§с,. 
тамызбай, төкпей ишип, қасық, билкилерди, пы ш ақларды  дуры с 
услаи ш ақырлатпай аўқатланыў керек.

Аўқатланыў ўақтында қатты кекирсе де болмайды, ол ўақыттЕ* 
аўзыцдағы аўқат  ериксиз шығып кетип дөгерегицди, дастурхан» 
ды ўайран етиўи ҳәм адам ларды  жеркендириўи мүмкин. Буяг 
едепсизлик. Мас болып дастурхан дөгерегинде қайтарыўда жуд*ь 
ж арам сы з қәсийет.

Ҳәким Улықпан төмендегилерди буйырған:

«Аз сөйле, аз же, аз уйықла».

«...Еки күнде үш мәртебе аўқатлан... Бәҳәр м ә ў с м м ш д е  
бирдейине қурғақ, салқын аўқат, ширели суў, ж а зд а  тағьз с а л — 
қын аўқат, ширели суў, гүзде таза аўқат  ҳәм ширели суў ишиў 
керек, қыста таза  ыссы аўқат, ширели суўға мейил бермек л а -  
зым... И лаж ы  барынша адам  өзин бир қыйлы аўқат  жеўге уй* 
ретпеў керек». Ол тағы  да:

«Асқазанныц саўлығын сақлаў  — ыссы, суўық, қурғақ  ҳәм 
таза  (жас) аўқатларды  ишип-жеўге байланыслы. Аўқат жеШ 
отырып суў ишпеў керек. Ыссы ҳәм суўықта усы ҳаўа райы на 
сәйкес келетуғын орта дәрмиян аўқат  жеў керек. Аўқатты иште*- 
йин аш ылғанда ғана жемек лазым. Асқазанныц бузылыўьз гуптю 
болмаўы ушьщ аўқатты тойып жемеў керек.

Ардашер Бабакан  бир ара.б ҳәкиминен «Бир күнде қанш а аў* 
қат жеў керек» деп сорапты. Ҳәким: «Ж ү з  дирҳам а ў ы р л ы қ т а -  
ғыны жеў жеткиликли» дегенде, «Бул аўқат  қанша қуўат бере* 
ди», деп тағы сорапда, Сонда Ҳәким «Сол муғдардағы  а ў қ а т т к : 
жесец, ол сени көтереди, артық жесец ол аўқатты сен көтере- 
сец» деп жуўап қайтарыпты2.

Қ ар ақ ал п ақ л ар д а  ҳәм қ азақ л ар да  табақ  алыў дәстүри б а р „  
бул келинлердиц табақ  алып ийилиўи ийбе етиўи әдеплнлик». 
Ол рахмет алыў менен бирге мийманға, дастуханға ҳүрмет бси- 
лып есапланадьт.

1 С. Ш е р о з и й. «Гүлистан», 95-бет.



С арқы т бериў де сыйласық әдеби. Ж асы  үлкенлердиа сар* 
'Қытын алыў оларға  ҳүрмет пенен бир қатарда, онын, менен 
5ир дәмлес табақтан  ас жеген болып есапланады, хәм о н ы е  

•айтқан «көп ж аса, бахытлы бол» деген тилеклери адамға қанат 
берип оны руўхландырып жибереди. ^

Өйткени «жақсы тилек ж ары м  ырыс» деген халқымыз, ол ке- 
■'ўилге тоқлық бередн.

Әлбетте «Сыйласық дастурханнын басынаи басланады» де- 
'«екликтиқ  мәниси де соннан. Аўқат желинип бөлған сон көшпи- 
лик жасы үлкен, ақ сақал адам лар  «алтын алма, дуға ал, дуға 

залтын емеспе» деп өзиниц мийман күткен үй ийелерине мин- 
яетд ар ш ы л ы ғы н  билдирип отырады. Мине, булардьщ барлығы хал- 
гкымыздыц миллнй қәсийетлери болып оларды ж асл ар ға  үйретип 
эары ўы мы з шәрт.

* * *
« Қ а р а  қулқынға қул болған,
«Ө з елиниқ улы болмас».

(Х альщ  накылы).

«Аш адам ға қатқан нанда мазалы,
«Тоқ адам ға  бәлки қурма да ашшы»

(Ҳ инд нақылы).

Адамныц денесиндегн қарьшнан ж ам ан ы р ақ  ыдыс жоқдур, 
‘И нсан  бир нешше асам аўқат пенен шекленсе де. болады, егер 
з ә р ү р  болса қарынныц үштиц бнрини аўқатқа , және үштиц би- 
цнши суўға, қалған  үштиц бирини дем алып турыўға ажыратсын.

(М ыцда бир хғдис. 733).

Т оқ  адам ға  семиз гөштиц де дәми билинбейди.
(Сайф Сарай),

Керегицше жесец — рәҳәт көрерсен,
Кеп қунықсац — гириптар боп өлерсец.

(Ниэамий).

Т о қ  адам  асты тацлап ишеди,
А ш  адам  қулқынынан өткенди ишедн.

(Ж ү си п  Баласағуний).

■Саўлығыцды ти л есец — көп жеме.
(Ә. И аўайы).

А р ты қ  ишсец — сүйегиц сызлайды,
Ал қәнәәт — узақ  өмир сыйлайды.

(В. ШекспирУ,
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Өлшеминде жесец санақ ашылар,
Кеп жесец — ғәплет уйқысы қысар, ....

(Ф. Бэкон).

Егер узақ өмир сүргиц келсе... онда майдалап  унталанған гре®  
ғозасына араласқан  палды үзбей жеўге әдетлен.

(Ибн Сшш).

Сақый адамныц аўқаты шыпадур, бақыл адамныц аўқаты асж • 
кеселликдур.

(Мықда бир ҳэдис, 531).

Мен шайды көп ишиўге тийислимен, өйтпеген ж ағд ай да  жу* 
мыс ислей алмайман. Ш ай мениц жанымныц терец түпкирлерин»- 
де уйықлап ж аты рған  мүмкиншиликлерди оятады.

(Л. М. Толстой).

Әй перзентим, аўқат  таяр болғанда табақласлары цды  шақыр.. 
олар сениц менен бирге аўқатлансын, бирақ аўқатты тез ж ем е,-  
әсте-ақырын жегил. Аўқат жеп атырған ўағыцда ад а м л а р  м е -  
нен сөйлес бирақ басыцды төмен салып отыр, табақл асл ар ьщ - 
ныц қолындағысына қарамағыл.

Егер сениц алдыцда мазалы  аўқат турған болса, басқвлар- 
дын алдында бул аўқат болмаса, сол мазалы аўқаттан баеқа--  
ларға да бергнл. Аўқат ўағында қабағыцды үйип отырма, аў-- 
қаттыц ж ақсы -ж ам ан болғаны ушын аспазға кейимегил: М ы наў  
аўқаты ц жақсьь анаў аўқатыц ж ам ан  демегил, себеби бул с&ш- 
аўқат үстинде жаксы емес-

(Қ а б  уснамадан) .



: Ж  З Ы Я Н Л Ы  Ә Д Е Т Л Е Р Д Е Н  С А Қ Л А Н Ы У -  Ә Д Е П Л И Л И Қ Т И Қ
сиқлиси

Әлбетте базы әдетлер, қылық-қылўалар әдеплиликке нуқсан 
.желтирип, адам ларды ц абыройына, искерлигине зыян келтиреди. 
С онлықтан ондай әдетлер турмыста турақлы болыўына байла- 
яысды халқымыз: «Аўырыў қалсада, әдеп қалмайды», «Үйренген 
адет  қал  ма, көтере бер мушынды» деў арқалы  пәс адамларды ц 
•жемшилигин көрсеткен ҳәм оны минеп, сынап отырған.

Зы янлы  әдетлердиц бири бул күншиллик, күилеў болып 
а д ам л ар д ағы  унамсыз сыпаттыц көриниси. Ал арақхорлық, шы« 

..яым шегиў усаған гиябентлик «кеселине» гириптар еткен қылўа- 
я а р д а  усы сыпатқа киреди.

Күнш иллик ж үдә руўхый зыянлы әдет. Бир-биреўди ямаса 
$ир неше адам ларды  ашықтан-ашық ж ам анлаў . Буныц ғыйбат- 
сан , өсекшиликтен айырмашылығы, ашық ж амаилайды. Изинен 
^алм ай ды , бахталаслы қ қылады. Бурын бундай күншиллик, бахта- 

.л а с л ы қ  көринислерп бир еркектиц еки ҳаялы — бәйбише ҳәм 
'жщ&лы ортасында болған. Олар бир-бирин күнлеген, жаман* 
лаған ,  әж иўалаған . Ҳәттеки, бир-бириниц жанына қас еткен ўа« 

л^ытлары да болған, ери булардыц арасында ерип кетип ол да 
-^атынга айланған.

«Ҳәр кисинин екеў болса ҳаялы,
Күндеслик манданы саўаш  қурысып,
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Ел х әз етер там аш аға күлисип,
Еки қатьш, бир ер —уш ҳаял болар».

(Мақтумқулы) .

Биз ж оқары да көрсетип өткенимиздей бул түсииик от б&сы*
•ошақ қасы шегарасын пүткиллей тәрк етии адам ларды ц ҳт ир-  
ги пайыттағы өз-ара минез қулық, пейилиндеги ж ар ам ас  қылық- 
ларыныц бир бөлегин ацлатады. «Неге ол озып кетти», «меннев: 
төмен еди», «оныц төлендей айыбы бар», «оны қуртыў керек» 
деп ж атса-турса ойланып иш қысталыққа, аўырыўға дуўш ар 
болған базы кимселердиц ж ам ан  ойы, қара  нийетидур. Ол қыз* 
ғаиш ақлы қ пеиен тиккелей байланыслы.

«Ж арам ас әдет көп болар,
Ец ж амаиы  күншиллик.
Қызғанып тақат таба алмай,
Өмири өтер женшилип».

А дамларды ц ден саўлығына зыяны тийетуғын әдетлер ад*ш 
ушын ҳеш бир пайдасы ж оқ екенлиги дәлилленди. Өмиринде 
спиртли ишимликлерди кермесе де темеки ямаса бәц шекпесе; де  
«асыбай атпаса да жақсы, шадлы, узақ  ж асаған  адам лар  квпг, 
Ал керисинше усы зыянлы әдетлерди үйренип, нәпсини ж ибе- 
рип, күнделикли әдетке киргизиў адамныц өмирине қас ҳәм ден- 
саўлығын бузыўдыц тийкары болады.

«Ж ам ан  үлги ж уқпалы  келеди» дегендей гейпара б алалар  те- 
мекини бир шегип көрейин бир тартып керейин, насыбайды бнр 
атып көрейин кейин қояман деп үйренип кеткенин билмей-ақ 
қалады. Ал бара-бара бул иллеттен қутылыў мүмкиншилигинен 
айырылып, өзине-өзи күши жетпейди.

Темекиниц бир ж апырағында 9% никотин, 20% углсьидла|», 
13% кедейин белоклар, 4% ке дейИн смола, 2% ке дейин эфир* 
майлары, ҳәм аз муғдарда синил кислотасы, углеводтыц окси- 
ди, цианидводород, этилен ҳәм т. б. затлар  больш организмдй 

5 ’ўлап, нервти зыянлап тынысты тарылтьш, дем алысты ҳәл -  
сиретип, дурыс қан айланысын бузады-

Көп ж ы ллардан  бери темекидеги ец уўлы никотин деп т -  
линген еди. Лийкин, ец қәўиплиси темекинин түтининиц ради- 
активлилиги болып шықты. Онда радиактивли иолоний болып окыщ 
бронхаға түсиўи ҳәм жыйналыўы өкпеде рак  кеселиниц пай да  
болыўыныц итималлылығына алып келеди.

Ш ылымкешлер темекиниц жаныўынан, мундштиктиц ишинде 
майға усаған қара майдыц жабысып қататуғынлығынан хаба-  
ры бар. Бул  қарам айда  да жүзден көбирек смоланыц т ү р л е р ш  
мышьяк. радиактивли калий, сондай-ақ адамныц организминде 
қолай ж ағдай  туўылса клеткаларды  зыянлы таманға  еткерету- 
ғын концерогенлик затларды н бар екенлиги белгили-



Бир килограмм темек.и ж анғанда 40-70 темекиниқ қара  ма» 
йын береди. Д ем ек шегиўши ҳәр күни бир пачка темекинн ше- 
ге отырып өзинин денесине бир жылда 800 г қ ар а  майды қабыл 
етап алар  екен.

Темекиниц қайсысын алсацыз, оныц сортынан ғәрезсиз азлы- 
көпли зәҳәрли затлар ға  ийе. Оны зыянсызландырыў ушын са- 
наат  сигаретти филтрлейди, никотинге қарсы патрон-пахта қоя- 
ды. Бәри бир зәҳәрли затлар  азайсада биротала ж оқ  болып 
кетпейди.

Үйде, ис орнында шегиў, басқалар менен есапласыўшылық 
болып соныц қәтийжесинде шегиўшилердиц балалары  басқадан  
еки есе көбирек ө кпе кеселликлери менен аўырыўға жолығады. 
Себебц шылым шеккен соц ж ам ан  сам аллаты лған  ж ай да  бир 
г аат  болған адам ға төрт дана пкгилген сигареттиц тәсириндей 
тәсири болады. Ол адам ларды  да  «пассив» шегиўшилер» деп 
атап оларда  да  шегиўшилердиқ кемш.илиги, бийтаплылығы 
уш ырасады, яғный олардыц да шаршаўы, жумыс уқыбынын 
төменлеўи, қан басымыныц күгшейиўи байқалады. Шегиў, соныц 
менен бирге «пассив түрде шегиўшилик» балаларды ц Ден-саў- 
лығына, физйкалық раўаж ланы ўы на ж ам ан  тәсир етеди.

Ш ылым ж үрек қан тамырларыныц ертеден тозыўына тәсир 
етип- ол  өмирдиц қысқарыўына, ертеден майып болыўына алып 
хеледи.

Дени саў, шекпейтуғын орта ж астағы  адамныц тамырыныц 
соғыўы тегис, минутына 72-80 рет, ал 3-4 рет үсти-үстине темеки 
шеккен сол адамныц жүреги м.инутына 100 ■— 120 рет соғадьг. 
Қ ан тамы рлары ны ц урыўы шеккен ўақытта 15-18 ге кәбейеди. 
Сонлықан темеки жүректи күшли ислей бериўине буйырып ту- 
ратуғын «қамшы» ролин атқарады.

Шекпейтуғын адамныц жүреги бнр тезл.икте 100 мьщ қысқа- 
рыўды орынлап, тынышлы ж ағд ай да  қан тамы рлары на 6 тонна 
қанды айдаса, шегиўшилерде жүректиц қысқарыўы 10-15 мыц- 
ға көбейген менен оныц нәтийжесинде 2-3 тонна қан аз қуйы- 
лады.

Ш егиўшилердиц тез-тез жүреги шаншады, олардыц арасьш- 
д а  жүректиц аўырыўы кебирек ушырасады.

Ш егиў жыныс органларына да ж ам ан  тәсир етип, дем алыў- 
ға зыянын тийгизип, өкпениц дем алыў ж оллары ны ц аўырыўы- 
ньщ тийкарғы себепшиси болады-

Адам өз өмиринде орташа 588 мыц рет дем алып 2,5 млн 
куб литр ҳаўаны пайдаланады. Демек, ҳаўаныц патаслығы со- 
ныц ишинде темеки түъини менен ипласланыўы адам ларды ц ден 
саўлығына үлкен зыянын тийгизиўи мүмкнн.

Ш ылымкешлер көбирек асқазан-ишек кеселликлерине жолы- 
ғады. Сол аўырыўлар менен аўырған 100 адамнын 98 шегиўши- 
-лер екен.и белгили болған. Асқазан ж арасы  шекпеўшилерге 
қараған да  шегетуғын адамлар  арасында он есе көп ушырасады.

Ш ылымкешлик аналаюдьщ ҳәммесине де зыянлы тәсир жа-
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сайды. О лардыц перзентлерк туўылғанда көпшилиги 2.5 кг дан 
кем ҳәм ҳәлсиз болады, броихит, пневматик кеселине тез жолы- 
ғады.

Ш ылым шегиў әсиресе ыерв ситемасына тәоир етеди. Адам 
ашыўш ақ, ериншек, қосжақпас, умытшақ болады. Басы  аўы- 
рады, ж ам ан  уйықлайды.

Сонын ушын шылым шегиўдиц, насыбай атыўдьщ зыяньш 
түсиниў ҳәм билиў, оннан аўлақ  болыў әдеплилик деп түсиниўд 
зәрүр. Ен дәслеп ата-ана өз перзентлерпне шекпеўди нәсийҳат 
етип, сол жолға  түсирмеўи керек- Ата-аиа өаи шылым шегип 
турып, «сен шылым шекпе, ол зыянлы» дегени меиен бала  шы- 
лым шегиўди қоймайды.

Ата-ана баласы аўырғанда, қандай бнймазаланса ол шылым: 
шеге баслағанында да, насыбай ата баслағанында да>, тап  сон- 
д ай  тынышсызлаиып, қойдырыўдын, жолын излеў керек. Егер 
баласы  ата-анасына еликлеп шылым тартыўға ҳәўесленген бол- 
са, өзинин, ден саўлығын айтпағанда баласыньщ саўлығы ушын 
темекини таслағаны жөн.

«Зыянлы әдетлерди ертецге қалдырғаниан гөре, бүган сап- 
ластырған ж ақсы рақ»  деген Конфуций.

Не ушын балалар  шегеди? Оған қалай үйренген? Ец дәслек 
бала мурнына самал енип, ер жетип киятырғаи дәўиринде өзи- 
ниц «бар екенлигин» керсетиў ушын, мен басқалардаймап, мен 
де үлкейдим деген ҳәўесин иске асырыў ушын ислейди-

Әлбетте. баланыц өзин «танытыўға» қаратқан  адымын қол- 
лаи қуўатлаў  керек. Лекин, оны көрсетиўиниц басқада ж олла- 
ры бар. Сабақты жақсы  оқыўы, бир нәрсени ойлап табыўы 
және ислеўи, керкем өнер дөгереклерине қатнасыўы, ислеген 
затларын көргизбеге қойыў, оньщ мийнетдн баҳалаў, марапат- 
лаў, пикир алысыў, спорт ҳәм басқа да ж ары сларға  түсиў ба- 
лаларды ц «меннн,» керсетедк.

Екинши жағдай: қатарларыныц, ж асы  үлкен балалардьщ  
тәсиринен болып, бал ал ар ға  «сен пеге үйицнен шықпайсац, 
қыз қусап жүресец», «темеки шекпейсец» деп ғы ж ақ  бериўмнек, 
зорлаўынан, қорытыўынан, балалар  темеки шегиўге берилип 
кетиўи мүмкин. Бупдай ж ағд ай да  ата-ана, муғаллими есапқа 
алып, қатал, әдалатлы, тәртипке ш ақырып тәрбиялаўы керек.

Адамныц организимине өзиниц тәсири бойынша алкоголь, 
наркотик — зыянлы зат болып ец дәслеп адамньщ орайлық 
нерв системасын зақымлайды. Орайлық нерв системасыныц жо- 
қары бөлимлериие алкоголдиц аз көлемин қабыл еткенниц ©з- 
инде белги береди. Қорш аған орталық»;ы қабыл етиў уқыбы қы- 
йынласады, нәмлеў үстиртин болады, еслеў төменленеди, ўақыт 
өлшеми бурмаланады. Ҳәттеки, 30-60 гр арақ  ишкен ж ағдайда, 
өз ҳәрекетин сын менен анализлеўге кесент бередп.

Бизиц эрахмыздыц V I — VII  әсирлерииде араб  мәмлекетлери 
жүзнмди ашытыў жолы менен вяно ислеп, оны қайтадан айдаў 
арқалы  таза  спирт алыўды үйренген ҳәм оныц атын «алкоғшш»



деп атаган. Вул сездиц мэниси «^ангымак;» я р н ы й  «мае кнл« 
тщ>  деп тусиндирилген. Ш ынында ^эр увге бир барып, цыды- 
рыл, а р а ^  ишип ж уре  беретурын адам ларды  «^адрыбас» дел 
ата^ды ц взи де ж удэ  дурыс крйылран. «1\ан,рырып журе берме» 
деген свздин де жаны бар, элбетте.

Б ул  ишимликлерди пайдаланыу дэслеп зауьщ-сапа ушын бо- 
лып, кейин бул зауьщ ушын емес, зыян, ^айгы-райбат келтире- 
турынлырын тусинген.

Бул  ж ар ам ас  эдет инсан емирине ж ам ан  тэсир етип, турли- 
турли апатлар экелген, адамньщ — инсан цэсийетинен айыры- 
латугынлырын квргеннен кейин ол араб мэмлекетлеринде цада- 
гая  етилген. Ярный мусылман дини пайда болганнан кейин ди
кий ж ол мененде 1\адаран ^ылран.

М ухаммед пайрамбардыц ^эдислеринде: «Арацтан са^ланыц- 
д ар ,  себеби ол барльщ ж ам анльщ ларды ц гилтн болып есапла- 
кады » делинген.

Алкогольди дэслепки аз мурдарда пайдаланы ^ а щ а з а н  ас- 
ТМ безлери н и ц  ислеуии кушейтип, иштейди ашады. Квбирек 
л а й д а л а н с а  ол безлердиц ислеуин пэсейтеди. Нэтайж еде асца- 
ю я - и ш е к  кеселликлери ишетурын адам ларда  ишпейтурынларра 
щ р а р а н д а  жигирма мэртебе квп ушырасады.

Соныц менен ^атар  ишкен адам биреуден еш алыуга урына- 
ды . Сол уа^ы тлары  ол дым ен ^арыулы, ен кушли, ец билгищ 
8д ам  деп есапланады. «Сен тур мен айтайынра келеди» кейин 
ж э н ж ел  болады. Д эм и й етте  ушырасатурын ж ы наятларды ц яры- 
мына ж акыны мэслик пенен исленген.

Мерекелерде мэс болып жинге тийиушиликтен квп адам лар  
би-ри-биринен ^атнасыуды цояды. Элпайымльщты аяеда  баса- 
ды. Гейпара менмен адам лар  мэс болып, булдирнп, мас^ара- 
л а я  ертецине «^зй пияншылы^ к;ой», «квл ишипбиз» деп, кеши- 
рим сораура да  адамгершилиги жетпейди. А ракда ж а л а  жауып
*5утылады, тэрбияланыура келмейди.

Кейинги ж ы ллары  ^аял-цызлардыц арац ишип, айьщтырыу- 
жшшря тусиуи жийи-жийи уш ыраспа^та. Бул эдепсизликтиц 
бар ган  басы болып есапланады.

Алкогольдиц зулымлырыныц ^еш бир шегарасы жо^. Оныц 
женен ец ауыр кеселлер, ж ар а^ атл ар ,  ертеден басланран муге- 
дехлнклер, елимлер байланыелы.

!\ан басымы менен ауырранлардыц кепшилиги а р а ^  ишиу- 
ш алер . Алкогольди узликспз пайдаланыуш ылардыц ишинен ок
не, жыные жоллары ны ц кеселликери менен ауыратурынлар, иш- 
ие^шилерге цараранда терт есе квп.

1092 -жыл марттагы « ^ а р а ^ а л п а ^ с т а н  ж аслары » газетасында 
«Ишкилик зыян» деген ат пенен мынандай ха-бар берилди.

«Тутльщпа кеселине тап болган жуз баланыц ата-аиасыныц 
алпыеы арадхор болган,

Алкоголикерде тез-тез ишип жургенлерде, кекирек дем к,ыспа 
(•стенокардия), журек мускулларыньщ зыянланыуы (инфаркт)
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ямаса журектиц лэц болыура айланыуы сыяк;лы бахытсыз з^эдкй- 
селер ж уз береди.

Ж етпис бес грамм арак; ишкеницнен соц мускуллардыц куш » 
20-40 процентке азаяды. Усыныц нэтийжесинде, мийнет вним- 
дарлыры бир ^анш а пэсейеди.

70% ке жацын жынаят, 80-90% ке ж акы н кеше бийзарылы^ 
мэсликтиц а^ыбетинен пайда болады. Егер спиртли ишимлик- 
лерди 35 процентке азайттырранда, ж ы н аят  етиушилик 40% щ  
кеше бийзарлыльщ 25% ке азайган болар еди».

Ж а с  адамныц нерв системасы спиртли ишимликтен соц те* 
цозралады. Ишимлик ишкен адамныц мийинен 20 куннен кейин- 
де алкоголь ^алдьщларын ушыратыура болар екен.

Спиртли ишимликтиц азганасы да адам емири ушын 
ли. Х(этте 100 грамм а р а ^  актив ислеп атырран 7500 талшкц- 
ларды  ж 0 1  ̂ етеди.

Ишкилйк бийуацыт елимге алып келеди. Базы бир ©лим жар* 
дайлары  алкоголь тэсирине байлаиыслы. Мэс адам ларды ц  жа- 
рацатланыуы кепшилик ж ардайда елимге алып келеди.

Б алаларра  ишкиликтиц зыянлылыры ^а^кы нда кунделиклк 
турмыстан мысаллар келтириу хам бас^а да  керсетпе цу р ал л ер -  
дан пайдаланып, кино ленталарды  керсетип, оларды темендегй 
урымларды пайда етиу керек.

Хэмме уа^ыт деним сау, ^уж дан ьщ  таза, тилим еткир, рухым 
жоцары, а^ылым орнында, келешегим аныц, хал^ы м а унамлы бо- 
лам ан  десециз а р а 1<; ишиуге уйренбеу керек.

Бул эдепке уйренбеудиц жолы балальщ тан баслап оныц зыян» 
ларын тусинип, тек оны ишпеймен деген уэдеде цатал  туры^ керек

«Ишэ-иш» деп зорлаура ^арамастан , басцыра шыдап, дурысьш 
айтып цутылран абзал.

Егер ишимликке уйренип баратырран болсацыз дар ^ ал  омм 
токтатып езицнен-езиц кеширим сорап, ^айтып ишпеуге шэрт ^0“ 
йыуыц керек.

л а я л -^ ы зл ар  эсиресе бул иллеттен ж удэ  аулац журили керек. 
Оныц мэс болыуы намыс^а трйиу, уятсызлык; ^эм келеш ек ад а»  
зат  урпарыныц тольщ ба^алылырына (еркеклердиц ишиушилнге 
де элбетте) зыян екенин билип цойыу шэрт.

2;эр бир адам ез кемшилигин есине алып, оган сын кез  беиек 
^арап  басцаларды ц ж ам ан  эдетлеринен жеркенетурын а д а м д к  
а^ы ллы  адам дейди. Ондай адам лар  «К,ыйсыц кеше менен жур- 
сецде дузиу жур» деген тусиниктен шыгады.

Б а л а  экеге, 1\ыз анага  еликлейди. Перзент «экеден тыйм, ана- 
дан жыйым алыу» керек. Б ал а  экесиниц алдында аракг ш арап  
ишпеуи, темеки шекпеуи керек. Ол егер экеси менен араласьш  
зыянлы эдетлерди бирге ислеп кетсе ол баланы то^татыу к,ыйым 
болады.

Сонлыктан ата-ан аларды ц алдында балалар  зыянлы едетлвр- 
ди ислемесе, ондай эдетлерден таза  болса, бал ал ар да  таза пзк 
болады. «Алма ялма арашынян алыс^а туспейди» деген орыс с в ш
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усы ран  байланыслы. Сонын, менен ^атар ^зр бир бала мураллимге 
«ли клей ди .  Сондай болсам екен деп ^зуес етеди. Мугаллимнин, 
абыройынын есиуи онын езинин зыянлы эдетлерден са^ланы д 
ж у р и у и  менен тиккелей байланыслы.

Демек, балальщ  дзуирден баслап бул эдетлерге уйренбеудн 
-аддына ма^сет етип ^ойыу, онын. зыянларын тольщ тусинипалы у 
ж у д э  зх,мийетли. Онын, уакытш а тэсиринен кейин ала  онын беи 
деси болып ^алыура тийисли болган, ауырыура, кеп сейлеуге, 
ж ы наят^а, а рты к, кетиуге сазыуар ^ылып, абыройдан айырылату- 
уын бул зыянлы здетлер эдепсизликке алып келеди.

Эсиресе, ^аял-кызлардын, темеки тартып, а р а ^  ишип, мэс йо- 
лыуы эдеплиликке жатпайды. Адамныц ауызынан ара^тын, тсме- 
кннин ийислериниц бурк;ырап турыуы, олар менен сейлескен адам - 
ларра ж у д э  бир жарымсыз тэсир тийгизеди.

Улыу’ма адамнын ден саулырыньщ бузылыуы усы зыянлы 
эдетлер менен, нэпси менен байланыслы. Адамнын организм и кеп 
ж асаура бейимлескен. «Ким ж узге  шыцпаса ези гунакар» деген 
екен бир данышпан. Ш ынында адамнын организми 180 жасты да 
катер ер екен. Оны езимиз бузамыз ямаса оны дурыслап к уте 
алмаймыз.

«Иш пеушилик ош аада  отын ^азан ра— ас, дастурханра— наш 
мэмлекетке — еним, ш ыжланра — пул, денеге — куш, устице — ки- 
йим, мийге — щ ы л ,  семьяга — абаданльщ ты багышлайды». 
(Б .  Ф ронклин).

«Ишимлик тюрьманы толтырып турыушы хызметкер» (А . Бо~ 
д и р п р а л ла р ) .

М эслик аз ьщтыяры менен ж илли болыу» (Сенека).
«А ра^ ®зи щ ,  лекин мурынды цызартып, абыройды 1̂ ара кы- 

лады.»
«М эскунем адам акыллылыц жарынан да, эдеп-икрамлы,тык 

жагынан да  ^еш уа^ы т алдына царап илгерилемейди». (Л . Н. 
Толстой).

XX эсирдин екинши ярымынан баслап, нзшебентлик кеннен 
таралран  ^убылыс болды. Онын менен дуньяньщ кеп еллери нау- 
касланран. Нзш ебентлик наркотикли затларды  есириу, алып ке- 
л я ^  нызам алдында ж ууапкерли ис. Н аркотиклерге к,арсы гурес 
мэмлекетлер аральщ  дэрежеге шьщты. Лекин, айырыкша табыс- 
;зар аз. Буннан бир неше ж ыл бурын массалы ^ наркомания, «аме- 
рнкальщ  1̂ убылые» деп есапланып келди. Ал, ^эзир Е вропаны 
цамтыды. Ол ^ззир ж асл ар  ^зм  еспиримлер арасында к ен тар ал -  
ган. Ж а с  бал ал ар  наркотиклерден ^эзлик излеп, саулыгын жой- 
тады , кисилигинен айырылады, ацыры бийзжел еледи, Кеп еллер- 
диц ^укиметлеринин гиябентлиликтин есиуин тоцтатыура урыныу- 
« ш л ы р ы  нзтийжелер бермей атыр. Онын менен ^зр кый,ты дзре- 
жедеги ж у з  мы нлаган адам лар  шурылланады.

Гейпара к;алаларда ж инаятлардьщ  есиуи к,урал менен тон а у, 
леш еде  ^уж им лердин кебейиуи, гиябентлердин, 1̂ андай жол менен 
1юлса д а  наркотиклер ушын а^ш а табы уга урыныушылыры болып 
есапланады .



Н аркотиклерди узликсиз пайдаланыу бул иашабентлнкке а л ь т
кслип ол адамныц орайльщ нерв снстемасына тэсир етеди. Адамды 
бийхуш кылады, ^еш нэрсе сезбейтугын уйкыга апарады. Тирей 
^эм  тары бас^а  наркотиклер, олар (квкнар ишиу, кендирден те- 
ренхуана ислеу, таксаномания) аз уа^ы тта куш -^ууат береди, ал 
ксйин куштиц >̂ эм а^ылый искерликтид теменлеуине алып келеди.

Нашебентлерде (булардын, ^эммесин ж айы п «Наша» деп атай- 
д ы ) жумыс ислеу у^ыбы бирден туседи, еси ^элсирейди, психи- 
калыц бузылыуы келип шырады, дене у алтына н бурын тозып, 
^артайыуы ерте келеди. Нашабентлер логикальщ ойлаура у^ьга- 
«лы л ы р ы н  жойтады, ^ызырыушылыгыныц шецбери тараяды , ж э- 
мийет ^эм семья алдында жууапкерш илик умтылады, критикальг^ 
л.эрекетке жак;ын болады. Олар ^эмме уа^ы т эш каральщ тан  ем- 
лениуге мэжбурлеуден, ж ы н аят^а  жууап бериуден узликсиз ^ор-  
^ып жасайды. ,

Бизиц елимизде нашабентлик затларды  сатыу ^эм пайдала- 
яы у ^адаран етилген. Н аркотиклерди атыу нызам тэрепинен вдгу- 
даланады .Н эш ебентликке ^арсы мэмлекет тэрепинен актив гурес 
жургизиледи ^эм буран ден саулыцты саклау  органы, жэмийет- 
л и к  шелкемлер тартылран Ралаба  хабар  цураллары  жэмийетши- 
ликти бул социалльщ ^ыянетшилик пенен гуресиуте кецнен ара-* 
ласыура ша^ырады.

Бизин, К>ара^алпа^станда жергиликли хальщлар арасында аз 
т ар ал ган  болсада, нашебентликтиц зыянын кецнен тусиндириуге 
туура келеди. Бул адамды акылый ^эм денелик ж а^ тан  да пут- 
килле1-Г келе ^ы лмай таслайды.

«Шектим бэц,
Болдым лэц.
Мен ^эм тец,
Хийуа да М зде мин хан хэм тец»,

деп шеккенде езлерин патшара тецлестири^ нашебенттиц эдети 
з^эм эдеплиликке тиккелей карама-царсы .

Соны айтыу керек, бизин. ауыллары мы зда буннан 40 — 50 ж ыл 
бурын кендир егилип онын, гиябентлик ^эсийетин ^еш ким ац- 
лам ас  еди.

«Ж ууери ектим кендир менер аралас,
Бир яр туттым орта бойлы чара час,
Ж урт айтады сенид ярьщ цара деп,
Цара з?эм болса, хиннш-маржан аралас.»

деп цосьщлар айтцан. Себеби, кендир, жууери, алма з^эм басца 
да иалыз, есимликлерине ^урт тусирмей аман са^лайтугын ^э- 
сийетке ийе. Онын, майы, цууырмашы, таханы ж у д э  азьщ -ау^аг 
болса, оныц ^абыры ар^ан  жип, мата болран,

Дэзир бизиц халцымыз батыстын. тэсиринен сол кендирди 
егиуди то^татты ^эм оны ексе зац  алдында ж азаланатуры н болды. 
Б улда  бир тэрептен адалатсызльщ, бизиц хал^ымыз кендирден 
нэшебентлик етпеген >;эм ^эзирде етпейди. Лекин, баскалар  наше-



б*нтлик етип атыр деп бул егисти то^татыуда кебирек зы янкеслв 
шшзликлердин кебейип ершип кетиуине тэсири тийип атырган 
сыяцлы. Вул ^ац^ы нда «Еркин К ара^алпакртан»  газетасында 
.1992 -жылдыц бнринши ярымында бирнеше маг^алалар жэрияланды.

Улыума ж асл ар ды  тзрбиялау  ареалы, оларды эсиресе мий- 
нетке уйретиу >^зм оннан рэ^эт табыура уйретиу ареалы, олар- 
;:;м эдепли ^ылып жетилистириу ар еал ы  рана биз нэшебентлнкти 
ж ойы п жиберемиз.

А дам  опадар болыу нийетинде узде берген болып, оны орын- 
лай  алмаса — ол уэдеге цылапльщ еткен болмайды. Бирак, бий« 
§8®альщ нийетин де узде еткен болса — ол нарыз цылапльщ.

(М ы цда бир %едис, 675).

!^ызраншац, етирикши ^зм  сат^ын адам лар  мениц менен емес* 
ш н  де  олар менен емеспен.

( М ыцда бир %эдис, 690).

К ав д ай  да бир нэрсени адам лар  алдында ислеу уят деп бил» 
т а ,  оны ж алрыз ^алраны дда да ислеме.

М усылманшыльщты ^еш бир нзрсе кызганша^лык; киби бу« 
щ лм ай ды .

(М ьщ да бир %эдис, 716).

бир ата ез перзентине минез-цул^ынан артьщ мийрас ^ал- 
днры лм ай ды .

( М ыцда бир цэдис, 734).

К^ыянетлердиц ен, ж ам аны  — ол эмирдин. ез пуха расы менен 
га^дегерлик етиуи.

(М ыцда бир %эдис, 753).

Егер кимде ким билип турып урльщ затты сатып алса, ол сол8 
у р л щ т ы н  гунасын бирге кетере береди.

(М ыцда бир %эдис, 782).

1^айсы бир а л ы м ш ц  илиминен соралранда цызранып сейлеп 
#ермесе, ^ы ямет купи аузына отлы суультц салып цойылады.

(Мыцда бир цвдис, 844).

Б ул  дуньяда еки жузлилик еткен адамньщ  цыямет кунинде 
© п а н  ж асал ган  еки тили болады.

(Мыцда бир %эдис, 868).
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Бак^ыллыктан жаман эдет жод.

(М ьщда бир цэдис, 934).

А манат^а цыянет еткенде иман жок;, уэдесинде турмайтурын* 
ларда диянат жо^.

(М ыцда бир \здис, 940).

Ырым цылыушы яки ырым ^ылдырыушы, палкершилик цы- 
лыушы яки палкерге барыушы, зикир кылыушы яки зикир ь;ыл- 
дырыушылар бизлерден емеслер.

(М ы цда бир хгдис , 677).

Уш тур л и сыпат бар, олар бийшаральщтан:
3. Патша болса, жа^сылыцца шукир кылмайды, жаманльщты 
кеширмейди;
2. Консысы болса, сеннен жа^сыльщ корсе ж асырады, жаманлык 
керсе асырады;
3. Хаял болып, бирге болса азар береди жоц болсан ^ыянет.

(М ыц да бир \ддис 355).

Кези то^ — аш болса ас ишее тояр,
Кози аш — ашлырын елгенде цояр.

(«К,утадгу билик» Ж усип Баласагуний.)

Ж у д э  мэс ететурын ишимликлердиц азгантайынан да сизлер- 
ди цайтараман.

(М ыц да бир узд ис  287).

Сизлердек эуелги еткен кэуимлер не ушын пэлекетке ушырады? 
Олар  ^урметли адам лар  урлыц етсе кеширген, бира^  эззи ^эм 
бийшара ^ал адам ларды  болса жазаларан.

(М ьщда бир %эдис 264).

Еки адамнын бирге отырып сэубет курган сезлери аманат бо* 
лью есапланады... Дэмсэубетинин сырын паш етиу х,арам.

(М ыцда бир %эдис 265).

Уш сыпатка нйе болган адам айыплы есапланады:
!. ©зиндеги айыпларды кермей, езгелердегини керсе;
2. ©зинде де бар (айыпты) жумыста бас^аларды  айыплап, усти- 
нен кулсе;
3. Дэмсу^бетине азар  берсе.

(М ыцда бир .\гдис 288).,
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К,айсы бир цэуим баслыгы вз цол астындары адам ларга  к;ыя- 
шет етип, оларды алдаса, ол кыянет куни до за еда  ^уким етилер.

(М ыцда бир \зд и с  314).

Уш турли адам бардур, олардыц гунасы ^умар ойнаудынхунасы 
менен барабар: 1. Кума:;; 2, Асыц ойнау; 3. КептерпазльЦ.

(М ыцда бир цэдис 354),

Ж арам са^льщ ты ц — жолы жицишке.
Ийгиликли исти осек бузады.

Ж усип Баласагуни. ’

Ж а^ ы н л атп а  есекшини — мылжыцды,
’Керии билип елге ж аяр  сырыцды.

Ж усип Баласагуни.

;. ..дуньядары ец ж ам ан  нэрсе еки жузлилик.

Я. Корчак.

Еки ж узлилик дым рана ацсат ^эсийет, ейткеки 
оны ^элеген терис пЛсирдеги адам орынлай алады.

Ш. Петефи.

Ж арам са^лаи ы уш ы лар  — душпаннын, ец ж аманы.

Тацит.

Куншиллик адам лар  арасындары барльщ урыс- 1̂ арыстыц басла- 
масы.

Демокрит ,

К,ызраншак; туби — туцрыйьщ,
Ол — ж ауы з нэсиятгей.

С. П . Шипачея.

Ж а м а н  минез-^улык, руухый кеселдик-

Эл — Фарабий,

Ж акы мпазды ц тилинен пал, деминен зэзрр тамады,

М. В. Ломоносов.
Ц,

Екенде жо^, тиккенде ж щ  
К,ырманда таяр.

Хальщ нащ лы .
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Берместин асы писпес, 
фазаны оттан туспее.

Халыц наъылы

Ж а^сыны мацтасан жарасады,
Ж ам анды  м а^тасац адасады.

Хальщ  нацылы

КАБУСНАМА

Ш арап ишип мэс болмагыл, себеби ^ай тары вда  жолда сенде 
мэслик белгиси керинбесин > э̂м адам лар  ау^альщды бил меси н, 
мэсликти эрман цылсан, ез уйицде бол. Сен ш арап ишкен уактын 
да саган гэрезли адамлар  1\анша гуна кылса да оларга ж а з а  
бермегнл, себеби буны ^ешким ж аза  демейди, буны мэслик пенен 
^ылынган ж энж ел, ш ата^лыц дейдилер. Не к ы л р ы н , келсе, шарап. 
ишиеген уагында цылгыл, бул ш ата^льщ  емес. Ж илли ли к  турли- 
турли, дэбедерлик, (сыяклы) турли-турли болады, мэслик бул 
(жиллилик) ^эм дэрбедбрликдур деген екенлер. Мэсликте как 
сейлесен, сау уагында ж ы ласан  бул жиллиликдур. Демек, мен 
санап еткен ислерден саклан. Бийтаныс адамнын, кезинше мэс >̂ эм 
уайран  болма, ез ^аялларьщ  хэм ^улларьщныц арасында иш. (Ш а
рап ^эр турли цылыкларды оятады: кеплер мэс болганында ^ол- 
ларын шаппатлайды, ая^ тапылдатады, куледи, жылайды, косьн^ 
айтады, мазалы аукатлар жейди, эцгимелеспейди, сейлемейди, 
мэниссиз, орынсыз элпайымлыц цылады, булардьщ бэрн шарап- 
тыц тэсири яки ак.ылсызлыцдур.

Ш арапты аз рана ишип сазенделерден тек женил нама талап- 
етпе, олар саган ыш^ыпараз ^эм мэс деп айып та^пасын, бирак 
ж асларга  женил нама ж агады, олар соны талап  етеди, езлери де 
шалады .^эм шал деп буйрьщ береди.

Эй перзент, кеп адамлар, м аза^-ж ам анльщ ты д басламасыдур 
дегенлер. М аза^ , ягный уйде айтылатугын сез бенен адамга  ти- 
йиуден аулац бол. Мэслик уактында хэзил цылма, себеби ж ам ан- 
льщ ^эзилден келип шыгады. Ж ар ам ас ,  иплас сез айтыудан, бун- 
дай сезлерди айтыудан уял, эсиресе ш атранж  (шахмат) хрм н ар д  
ойнаган уактында айтпагыл, себеби, еки адамнын о р т а с ы н д а ж э н 
жел пайда болады. Пул тикпей ойнау эдеплидур. Егер (шахмат* 
сйнауды жацсы билсе де ^умарпазлацтан ат шыгарган адам ме~ 
нен ойнамагыл. (Егер ойнама^шы болсад езине Караганда ата^лы 
>̂ эм ^урметли адамлар  менен ойна).

)\эзил айып болмаса да ^эзилден итият бол... )^ззил ^ылыу 
мумкин, бпрац ж арам ас  сез айтыу жаман. Эй перзент, езицнен 
теменирек киси менен хэзиллес, болмаса хэзиллеспе, себеби езин- 
нин иззетицди са^лап ^аласац ямаса катарларьщ  менен хэзиллес 
себеби жууап ^айтарранда айып болмайды. Уят сезлерди айтпа., 
^эдден тысцары ^эзиллеспе, себеби ол адамды 1̂ ор ^эм кэдирсиз- 
цылады. Халыкда не десен, соны еситесен, халыкца не цылсан, 
со.ны кересен. Бирац хешким менен урыспа, себеби урысыу ак,ыллы 
^эм ^удиретли адамларды н иси емес, ж ас  балаларды н и си дур.
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Егер билмей ^алып, тосаттан биреу менен урыссац, аузыца 
г. ел ген бузы ̂  сезлер менен а^ырет сезлерди айтпа, ж асауга  ж ай  
кадрандай етип урыс^ыл, бирден уятсызльщ цылма, себеби бун- 
дай ис шаукымшыл,ьп\ адамлардын, ^эм атабийзардыц эдети. Эдет- 
тин, ж а^сы рагы  элпайым, эпиуайы болыудур.

Кеп уйьщлау ж ам ан  эдет, себеби беденди босац цылады, тэ- 
биятынды бузады, сау жузди кеселге укеатады. Алты нэрсе адам- 
га жетиссе оныц жузин езгертеди; б и р и — кутилмеген шадльщ, 
екиншиси — бирден келген к апалы К> ушиншиси — цэ^эр-рэзеп, 
терти нш и си— у?щы, бесиншиси — мэслик, алтыншысы — гаррыльщ. 
Адам ^артайса жузи езгереди, бирак бул езгерис бас^а турге 
енеди.

Б и ра^  з^эмме нэрсениц елшеуи бар. Мзселен данышпанлар кун 
з^зм тун жигирма терт саат болады, уштен еки бэлегинде уйьщ- 
лам ай  сергек болсац бир белегин уйьщла, деп айт^ан. Сегиз саат 
уй ислерине, сегиз саат цууаныш ^эм рэхэтке, шадльщ — кУРРам” 
льщ кылыура, сегиз сааты он алты саатлы мийнет пенен шарша- 
ран мушелерге дем бериуге арналран. Мушелер ^эрекеттен тыныш 
табыуы зэрур.

Анкау — наданлар болса усы жигирма терт сааттын ярымын 
уй^ы менен еткизии, ярымында сергек болады, босан, адамлар  
(кун-туннин) еки бэлегинде, уйкылап, бир белегинде бас^а ис- 

лер менен машкул болады. Ацы'ллылар бир белегин уйкылап, еки 
белегинде сергек болады.

Тунги уйкыны кундизгиге айландырыу ацыллылык; емес. Би- 
лимли адам лар  ж азды н ыссы гезлеринде туе уа^лары нда  дем 
алыура барады ямаса уйцылайды. К ысКасы> биз емиримиздиц 
кеп белегин сергекликте еткизиуимиз керек, себеби алдымызда 
яитпес-таусылмас уйк,ы бар.

«Ж ам ан  езин билмес,
0згени  кезге илмес.

Ж ам анн ы ц ойыны жаман,
Туйенин мойыны жаман.

(Хальщ нацыллары).
Кеп ишиу — а^ылдан азыуга машьщ етиу.

Пифагор.

Карауыл мэс болса, кара^ш ы  дэлил болады.
Низами Ганжауий

Мийман болып келип наньщды жейди,
Ой-бауырыца кирип, барьщды жейди,
Уйицнен шыккансон, жаньщды жейди,
Кастиянльщ иси бардур шурылдьщ.

С. И урымбетов,

Бир буудайдан шерек ^ылар,
Ж з л р ы з  к ы л д зн  елек  к ы лар .

Аяпберген МуЦса улы.
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36. М УХАББЕТ З Д Е П Л  ИЛ ИКТИН, Т 0 Р Е С И

Мухаббет дослыктыц, татыулыцтыц, ^урметтиц ен бэлент шыцы. 
Ертедеги индеецлерднц трактатыныд биреуинде мынадай делин- 
тен :  «Адамныц бир-бирнне ^зуесин кел-тиретурын уш дзрек бар: 
Оныц жаныныц сулыулыры я р н ы й  кеуиллилиги, оныц 
ацыл-парасаты, оныц сын-сымбаты. Ж ан н ы ц  сулыулыры оран де
ген досльщты, суйиспеншиликти пайда етеди. Усы уш нэрсе ^осы- 
лып адамныц ^эуесин келтириуши му^аббатты  пайда етеди.

Мине, усы мухаббет адам  емириниц уллы жарасыры. Адамды 
гуллендириуши. Мухаббет пенен адамныц барльщ турмысы бай- 
ланыслы. Мухаббет адам ны ц ишки дуньясындары илахийда ру- 
хый сезимлеринен бинз болран ж ан  ^алаты . Себеби, адам биреу- 
ди суйгенлигинен яки биреудиц суйетурынлыгын сезгенлнктен яма- 
са биреу суйип кал а г-;) у деп умитленгенликтен райрат салып ис- 
лейди, умтылыушыльщ пенен жасайды. Онысыз хзмме нзрсе ели 
}^зм кеуилсиз болады. М ухаббет екинши адам  ушын ж асау . Екин- 
ши адамнын ^ууаиышына да, ^айрысына да орта^  бодыу. Ж екке  
«зиниц иске асыра алмайтурын, ма^сетке жетиудеги кыйыншы- 
-дыклар менен гуресте ауыр ж укти бирге ^олласы^ болып есап- 
ланады.

Сонльщтан белгилн уллы рус ж азыуш ысы Л. Н. Толстой: 
«Суйиу деген ез суйгенинниц емири менен ж асау  деген евз. Х>а- 
цыйцый ^уштар бир-бири ушын чурбан болыура тайын дэреж еге  
бартан мухаббет бвлип болмайтурын бир тутас бирликли ерлп- 
зайыплыларды цурайды», — деген еди. Олай болса мухаббет еки
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адамны н бир адам га  айланыуы, бир тутас болыуы. Ж  и птиц еки 
чыкында-й болып бирге есилиуи деудиц де мэниси усында, «Егер

«Бир дуутардыц еки тары 
Бири сенсец бир мен,
Бир алманыц еки жузи 
Бири сенсец бири мен».

Е. Всцидов.

деудиц де мэниси усында, «Егер сен эгоист болсац, онда сен семья 
цурмай-а^ ^ойсацда болады,— бахытлы мух.аббеттиц мэниси сонда 
ол езинен бере-бериуи керек. Тек езине-ези цараган эгоист ^еш 
пэрсе бере алмайды. Ол тек алады. Солай етип, ол мух.аббеттин 
барльщ геззалыгын зэ^эрлейди.

Адам ^айуан да емес, периште де емес, онын суйиспеншилиги 
хайуанларш а ямаса платонша емес, адам ларш а болыуы керек — 
деген еди Белинский. Демек, адамдары муз^аббет жынысый ышкы 
менен байланыслы болган социалльщ цубылыс. Бирак, мух.аббетти 
тек жынысый ж ац тан  ^анаатланы уш ы льщ  деп 1-;араура болмайды. 
Ол — сезим кеп кууаныш экелиуши сезим ол идеяльщ ж а^ тан  
жа^ынлылыц, бир мацсетке умытылыушыльщ пенен, улыума иске 
бирге куш салыу менен геззал. Демек, ха^ы й^ат  му^аббет дос- 
льщтан шырады. Егер ыш^ы досльщ пеней беккемленбесе оида 
кеуил бостанында кез жарраи му^аббет уркан атпайды >̂ эм онын 
устине оран ацыл-парасат, ^урмет ^осылмаса ол тезден райьш 
болады. Демек, шын досльщсыз адам бир-биреудиц ж аксы  хэм 
ж ам ан  тэреплерин билмей турып тураклы з^эм терен мухаббет- 
ке ийе болыуы, ярный, беккем, сау, бахытлы семья болыуы мумкин 
емес.

М у^аббет тацк;аларльщ эж айы пларды  деретеди. Адамзаттьщ 
тарийхын мэденияттын ^эм му^аббеттиц тарийхы деуге болады. 
Биринши художниктин, ^элемин жондырран, биринши шайырдын 
кеулине йош берип, 1̂ осьщ, ж азды рран  усы му^аббет. Тарийхта 
э ж а й ь т  шырармалардьщ  авторлары езлериниц ен кушли дерет- 
пелерин му^аббет сезиминин тэсиринде жазран. Э ж а й ь т  компо
зитор Глинканыц «Руслан ^эм Лю дмила» операсы Екатерина 
Кернге му^аббетинен дореген. Степан Цвейгтин «бир а^ш амныц 
данасы» деп атаран Р уж е де Миль деген ж ас  капитан бир геззал- 
1 а ашьщ болранлыры сонша 1792-жыл 25-апрельден 26-апрельге 
цараран тунде улкен руухланыушыльщ пенен Рейн армиясы ушын 
марш к;осырыныц свзин з^эм музыкасын жазран. Ол елеге дейин 
ж асап  киятырран «М арсельеза» еди.

Белгили илнмпаз Сеченов озиниц «Бас мийинин рефлекси» де
ген данальщ  шырармасын к а л ы ц л ы р ы — М ария Александровнара 
му^аббетинин кушейген уакты нда  жазран. Белгили Гете езинин 
74 ж асы нда он торызга ш ыккан У льрикага ашьщ болып «Мариек- 
бадльщ элигия» циклиндеги эж айы п косыкларды дерёткен.

Элбетте, ^эмме адам бундай эж айып нэрселерди дарете а л м а 
зы мумкин. Б и ра^  адам му^аббетте бахытлы, райратлы з^эм щ у -  
диретли. Мысалы, эдс ушыу ушын ж араты лган ы  сыяклы адам



<бахыт ушын жаратылран. Демек, бахыт-му^аббет инсанныц жара- 
тылыстары тэбийий уазыйпасы, егер олай болмаса адамныц да , 
дуньянын да сыйкы-сыягы ^алм ас  еди. Сонльщтан шайыр баба- 
мыз Эжинияз:

«Вул дуньянын керки адам баласы,
Сол адамныц кекке жетер наласы,
КеУлиднид кеп болар цайгы наласы 
Хош кылыклы сэуер ярдан айырылса». —

деп му^аббеттн жэмийки тирншиликтен жоцары ^ояды.
Себеби, му^аббет ^эмме адамгершиликтич, пзкликтич 5^эм рам- 

хорльщтын, зжайыптыч, цэстерлеушиликтид, кеуилликтиц,
ж ы ллы  ж узлиликтич  ийеси. Сонльщтан да оны емирдиц мэдги 
ж адаласы уш ы сы  деп айтыура да  болады.

Демек, адамдары ^а^ы й^ат  адамгершиликти ж оцары ба^ала- 
ган адам >;еш бир нэрсеге берилмей, тек му^аббеттид тийкары- 
нан ез зайыбын таилайды, журеги суймеген, ишки дуньясын тольщ 
тусинбеген адамы менен емирликке жолдас болыура тэуекел ет- 
пейди. ^ а^ ы й ^ ы й  му^аббетти хызмет орны менен, акшара цызык* 
тырыушылык; пеней, лауазы м лы  абройы менен ийелеп алыуы мум- 
кин емес.

Егер бир кулип ^араса сол Ш ыраз цаласыиыд жананы,
Мен жолына кешер едим Самарканд ^эм Бухараны.
Мусалла багындай барды тауып болмас жэнеттен з^зм 
Сол жерге Рукн абад а^пас шад эйлеп мен бийшараны.
Олжа алып цапщан турктей сабыр-парахатым ^ашар,
Яр журекке жара салды, тыйылмас багрымньщ цаны, 
Давдьщ котерип аспанга ол геззалды ардацладым.
Корин чосарма цызыл гулге узацшаныц сайраган'ы?! 
Уялшачльщ пердесин жулып алды ыпщы дэрти,
Ю сиптиц гвззаллыры бийхуш етип Зулайханы.
Зэхордур ярдыц тили — кеширер оны бир алла,
Мазалы эуиштен шьпдан а ш ш ы  сез — п а л ,  б и л г и л ,  аны, 
Ж а н ы м ,  нэсий^атым есит, к е д и л  ц о й р ы л  дос свзине,
Бир рэрипке кецил цоймач якшыльщтьщ ол нышаны.
Шарап иш, ойын-зауьщ КУР, мэнис излеме емирден,
Мэниси излемектид ези гэп болар биймэни,
Х^апьвз, бир тэка.ббыр ярдан ра^им куткен болсан; егвр,
Оган квктен шок жулдызды жулып алып бер, кэне?!

}{апыз

Ашьщта коз сокыр. Бирак му^аббет,
Оган жол кврсетер жулдыз ^а^ыйцат.
Му^аббетсйз омир ^арадры — цэпес 
Тек му^аббет пенен вмир болар шад:
Жаньщ патас болса му.^аббет — болмас, г
Пэслик му^аббет — еки нэрсе жат.
Му^аббет билмейди есап-сана^тм,
Оган жаны пэклик берерлер канат.
«Мен» дегенди умыт. «Бизлер» деп сейле.
Сонда емирлерид боларлар абат,
Сонда бири-бирине жакты тусирер,
Еки дунья — еки мийрим шэпээт.
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Жолын ашьщ. Биран емир гей уацта,
Саган 63 тикенин етер ишарат.
Шынльщца садьщ бол. Низами. Дасла,
Шамшырак болмайды шынльщтан зыят.

Низами.

Кеуил кимди суйсе, о л кезде турар,
Чанша бачсада кез, пинтам арзыулар,
Журекте не мацсет-мурат бар болса,
Ж уз кулимлеп шийрин тиллерге шЫгар.

Шын ашьщ адамныц жузи белгили.
Сейлегенде пинтам сези белгили.
Рас етиригин билгиц келсе егер,
Саган тикке бащан кези белгили.

Жусип БаласагуниА.

Цудай-ау чайда сол жыллар,
Мух.абйат чызьщ мол жыллар.

Абай.

Му^аббетти лэззет деп гана тусинген адамга ол —*
Кайгы ^эсирет, зар ^эм сор экеледи.

В. А. Сухомлинский.

©3 -езине ашь;^ адамнын ^олынан ^а^ы й ^ат  мухаббет келмей- 
ди, взимшиллик мухаббетти уулайтугын сумльщ, кесирли кесел, 
©зимшвл болсан семья цурмай-а^ ^ойраньщ абзал.

В. А. Сухомлинский.

Д е^ы й^ат  суйиспеншиликтен цудиретли ^еш нзрсе жок.
Э. Г , Эренбург.

©лем ш ы ра^ларыныц тут^асы му^аббетдур.
А. Данте.

М ухаббет емирдин, и;осы^ — сазы, жарьщ  куни.

В. Г. Белинский.

Му^аббеттин адамнын барльщ
Куш райратын сятатурынын билмеген киси,
^ а ц ы й ^ а т  мухаббетти де билмейди.

И. Г. Чернышевский

Адам жаны туншыгады ызадан,
Мухаббетти цууып шы^сац биз оннан.

Ж. Моллер.

М ухаббет — ис ^эрекеттиц цайнар булары.
Г. Гельвеция.
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Суйген уа^ы тта бизин, а^ылсызланып, ак;ма^ болып кететурн» 
йымызда бар.

М. Эуезов.
Х^ркимнин минген аты езине тулпар,
^эркнм нин суйген яры взине суц^ар.

А иш ^льщ  — кууаныш, —
Ж асльщ ты ц сыйы бар.
Ж а л гы з  сен жубаныщ,
Пиримсен, сыйынар.

- И. Гёте.
М у^аббетке жетпейди намалардыц ереси,
М у^аббеттиц ези рой нам аларды ц тереси.

А. С. Пушкин.

Курбан болыудан ^орьщса оныц неси мухаббет.
А. П. Маресьев.

^ац ы йцы й мухаббет уисиз келеди, ейткени шын сезим, 
Ен дэслеп сез бенен емес, ис пенен билдириледи.

В_ Шекспир.

М ухаббет тэрдирдиц ^эр ^андай со^кысына да тетепки бере 
алады . 1

М. Сервантес.

М у^аббеттиц шын мэниси вз басыцнын рамын ойлаудан бас 
тартыуда, сол ареалы  езицди-езиц бийлеуде.

Гегель

Му^аббеттеги айырылысыу отк;а тийген дауылдай,
З^элсиз от сенип 1̂ алады, кушли от лаулап жанады.

Эр — бусси.

М у ^ аб б ет — ^уштарльщ пэзийлетиниц ен кушлиси, ейткени ол 
а^ы л  ойды да, журекти де, тэнди де тиккелей ж аулап  алады.

М. В. Вольтер.

Таза емирдиц туцрыш му^аббеттин дэслепки шары интизар- 
.льщ жо^лырында емес, взин-ези керсе! нуден тартынып турран 
«нтизарльп^. Туцрыш мухаббет соннан басланады.

В. Г. Белинский.

Тьщла мени поэзия ^уштары, 
влсек бизди тирилтеди уш дэри?
П оэзия, мухаббет ^эм  х а д а л л ь щ ,
Ал буларсыз жасаганныц пуш бэри.
Мухаббет — бул емириме бас ?;эрип,
Цьпз суйгенбиз кезимизге жас альга,
Дадалльп? — бул адамзаттыч ^ужданы.
Поэзия — жайнар жаным жасарып.
Поэзия — бул шацрырган сес болар,
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Му^аббет — бул жуги ауыр хош болар.
Бул екеуи сол журекте тууылып,
Дадалльщча чыяметлик дос болар.
Тьщла мени поэзия ^уштары,
©леек бизди тирилтпейме уш дэри?
Ушеуи де ч°сыц болып жасайды.
Ал цосьщсыз жасаганнын,... пуш бэри.

Т. М эгмурст

А'!у^аббет чуларма минген тагынан,
Ж оллар мени саган баслаганында,
Сен жайрацдай уркип жоцеан, жанымда,
Сол гез, сол елеслер туссе есиме,
Ериксиз еремен умит кешине!

Т. Сэрсенбаев.

Мухаббет деп айтпагаймыз биймэни,
Мух,а’ббет бул ашьщлардьщ ийманы.
Мухаббеттиц зады сыр сачлау болар,
Оны ма^тау мази жыртацлау болар.

К. Рахманов.

— Эх бизлер мухаббет чурбаны!
•— Як, бизлер ^ыянет чурбаны!

III. Ляпов.

Мухаббетте болмайды мэкан, 
Мухаббетте болмайды мэусим. 
шухаббеттнн тэртиби чатац,
Хэр бир журек соцпагыл таусын. 
Мухаббетте болады кулки, 
Мухаббетте болады коз жас, 
Мухаббет ол адамзат мулки. 
Алтын киби айнымас тозбас. 
Мухаббетте болмайды эке. 
Мухаббетте болмайды ана,
Пикир алып яр суйиу ^эте,
Ол тек мэзн одысыч рана 
Мухаббетте — квз болар журек, 
Мухаббетте — сез болар сезим. 
Кудай болмае озицнен Овлек, 
Мухаббеттин чудайы езиц!

Т. Мэтмуратое„



37. КУЙЕУ БО Л Ы У  Э Д Е Б И

Адам дуньяга еки рет келеди, — дейди даналар . — Биреуи тууыл- 
ранда, екиншиси уйленгенде. Ха^ый^атында да куйеу болыу ж и -  
гиттиц ен шадлы, ен цууанышлы, ен бахытлы куни. Бул кун 
адамра емиринде бир рет келеди. Онын ушын ол кунге >;эр б^р 
жигит пухта уза^  таярланыуы керек. в м и р л и к  жолдасын асык^- 
пай-албырамай тацлауы, онын минез-цулкын уйрениуи, адамгерши- 
лигин, мийирбанлырын тусиниуи жетискенлигин ^эм кемшилигин 
билип алыуы керек. Бул мэселеде керсе к ызаРлы ККа салып, бир 
кергеннен жан берип, куйип жанып уйлениугв урынбау керек.

«Геззал бар, дийдарын кунде кврсен де,
Кеудид тоймас зия зулпын врсенде,
Тегип гэзийнедниц бэрин берсец де,
Ж олларьш а чурбан болгын, келеди.
Бардур геззал сирка бас^ан шашларын.
Мейлиц алмас кврсен., тама^-ас^анын.
Сыйлап билмес ата-ене, цостарын,
Кэргеыде ^атынсыз жургин, келеди,
Геззал бардур а ц  ^агаздай билеги,
Ж ан ишинде бирге шыгар журеги,
Сондай геззал мэрт жигиттин, тилегй,
Ж олына жанынды бергид келеди.»

(Мацтулщулы).
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Ямаса бизин халкы мы зда «Алраиьщ ж ам ан болса сата алмае- 
сан» деген накыл да дурыс айтылган-

Сокьвд менен ь^атар жигит те ер жетип кушине толысыуы 
езинше мийнет етип, хожальщ  асырау мумкнншилигине ийе бо- 
лыуы керек- Ерте де бабалары м ыз жигитлерди ^эр ^ыйлы тэреа-

Пайгамбар суннетин бэржа-й,
К,ылайын десен уйленгил.

(Мацтулщулы)

тен сынайтурын болган Ат. шаптырып, к;аба^ аттырып, гурестирии, 
отын шаптырып, мал ба^тырып, дийцаншылыц еткизип, мереке- 
мейлислерге ^атнастырып, ол жерде отырыу, шай бериу, ^осьщ 
.айтыу, ^эр ^ыйлы айтыеларра араласып кисилигин танытатурын 
■болган. Улыума бала ж аман-ж а^сы ны  танып. дос-яр тацлаганнан 
кейин, пайданы зыянды тусинип оларра ^атнасты уйренгеннеи 
кейин, бась;алар менен би-рдей мийнет етиу мумкнншилигине 
ийе болганнан кейин оны уйлендиретугын болран,

Куйеу бала  мумкиншилиги барынша ата-ананыц мойнына 
тусней ези семьяньщ бир тэрепин кетериуи керек. Ец баслысы 
жигитти ер деп етегннен асылып онын менен емирлик жолдас 
болыура ант ишкен 1̂ ызды ^атты хурмет цылыуы керек.

Семья ^урганнан кейин семьяны бас^арыу оны асырау ь^алай 
болатурынын уйрениу ззрур. Мумкиншилиги болганша той, цэде- 
^эумет рзрежетлерин аз жумсаура, ата-анадан етиниу керек. 
«К,арызланып уйлениу» кейин ^ыйналып 1̂ алып суйгении менен 
гуцкилдесип «сеннен болды, меннен болдыра», келиу ж ас  семьяны 
бузады.

Келиншекке дьщцатлы болыу жудэ э^мийетли. Себеби онын, 
кеули эзиз. Жумыстан сон тез уйге цайтаура эдетлениу керек. 
Кебирек гезбе болып келиншексиз ^ыдырыспара берилиу бул .\эр 
кыйлы гуманларды келтирип шыгарады. Оньщ устине мыш-мыш 
айтатурын бир сумшурыл болса жардай ауырласады. Ж игит 
келиншектиц езинен еситпесе «солай» депсен «булай» депсен д~п 
язап бериуине болмайды. Оны эйтеуир нэрсе ушын тергеп, оган 
зеребесин уйире бериуде дурыс емес. Ен, баслы маселе бир-биреу- 
ге инаныу. Спиртли ишимликлерди ишип келип жэнжел шырарып 
журген жигит бул исениминен айырылады, сырын алдырады, 
Сонын. ушын ишиушилик еки ж а^тан  зыян: Бириншиден, езициз- 
дин ^элсиз тЭрепицизди ашасыз. Екиншиден, нэсилге тэсир етеди. 
Нэсил я р н ы й  перзенттиц салам ат  болып шырыуы бул бахыттьщ 
дэреги.

Гейпаралар «К,атынды бастан, баланы жастан» деген на^ыл 
сар ,  сонын, ушын биринши куннен ^атты тутыу керек  деп уйретеди. 
Ш ынында да бул надурыс. Келиншек сенин дуньядагы биринши 
достын. Достьща (^андай ^атнас жасасан, буганда сондай ^атнас 
ж асап  элпайым болып оган езинниц ж а^сы  ж а^ларьщ ды  кврсеге
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бериуин керек. Семья к;урыу, уй болыу парыз— тилсиз тэбияттыц 
нызамы. Бирнеше эсирден бери хал^ымыз езиниц урип-эдетине 
сэйкес, «улын уяга 1̂ ызын цыяра» ^ондырып киятыр- Ж асл ар ды  
семья курыура таярлау  хэм м е уа^ытта э^мийетли уазыйпа, пут- 
кил хальщтыц ар-намысы болып есапланады. Тойдыц алдында да, 
той болып атырранда да ^ыз бзенен жигиттиц бастан кеширегу- 
р ы н . ислери де, олардыц эдеп-икрамлылыры улкен кишинн сыйлай 
билиуи, шыдамлылыры, барды-жо^ты хэм дэстурди билетурынлы- 
ры сын кэзден еткерилип турылран.

Ж игиттин журты уш бар — « 0 з  журты, 1̂ айьш журты, даны жур- 
ты». Бир еддин, цызын алыу менен куйеудиц ол елдиц алдында 
миннетдар болатурынлырын оныц рамхор улы болыуы — ал, ь;эдир- 
ли келинди ^ызынан кем кврмейтурынлырын халкымыз: «Улыц 
а р е а л ы  ^ызлы болдыц, цызыц ареалы  тары уллы болдыц» деп 
^ а ^  тилектен нийет еткен-

Ж аца тускен келиншек,
Журттын, кеулии елтеди,
Еки журттын турацлы 
Елшисиндей кулимлеп.

(Т . К^абцлов).
. I ; • •

К,ы зларды ц . ж ецгесин зы я д а  керип,
Куни-туни цалмай кейнине ерип,
«Жецгежан епле» деп — тап^анын берип,
Дийуана боларсац жигирма бесте

(Кунхож а).

Солай етип хэзиРги ^ыз-жигитлер сауатлы, ез тэрдийрин ези 
шешиу мумкиншилнгине ийе. О лар ха^ыйк;аттан» да еки уйдиц 
рана емес, еки елдиц елшиси, перзентлери.

«Ж олы болран жигиттин, жецгеси шырар алдынан» деген сез 
бар  хальщымызда. Сонын. менен бирге «Жигит кези менен к;ыз алма» 
деп те нзсият етеди. С онльцтан  еки ж ас  арасындары дэнекер, 
сырласы жецге езиниц э^мийетин еле жойыта ^ойган ж о ^  сыя^- 
лы . Куйеу — келиншектиц ер-азаматы, емирлик жолдасы.

«Бир бас бэле бас.
Еки бас мэрдана бас».

Олар тэрдийрдиц а^  ж ел^омлы  ^айырында турмыстыц мэужи- 
реген ер тол^ынлы дэрьясынан ж узип ырбал-бахыт жарасына 
мэрдана сапар шеккен ж олауш ы ларра у^сайды. «Кемеге мин- 
генниц ж аны  бир» демекликтиц мзниси де сонда,

«1\ыз перзентин ^ууанышлы байцалач,
Ул перзентин. толып-тас^ан астанан».
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— деп Т. Ж ум ам уратов  айт^андай ата-ана ушын онын ел хал^ы 
ушын, куйеу бала  айрьщша ^урметке ийе. Сонлъщтан «Куйеуди 
пайрамбар сы ила ран» деген тусиникте халк^ымыз турмысындары» 
цэлиплескен миллий дэстурлердиц бир кериниси сыпатында ела- 
ге дейин жасап киятыр.

Демек куйеу болдын деген сез ез ата-анацнан, ел журтыцн.ан 
айырьш болмайтурын тары бир сондай дэулетли ата-анара* «д 
журтца яйе болдын деген сез. Сол ата-ананыц кезиниц нуры, 
емириниц кууанышы, шацарарыныц гули болган перзентин басы- 
ца тенгерип емирлик ж олдас  етип алраннан кейин, оларды да 
сыйлаура ^урмет-иззетке белеуге тийислисец.

Куйеу болып барраньщда да элпайымлыльщ керсетип. мен* 
менсинбей, кэдекэум етлеринен  ^аш пай иба керсетиу езиниц 
лыцлырында суйиуиниц белгиси болып есапланады.

«Куйеу ж уз жылльщ, цуяа  мыц жылльщ» деген хальщ, оныц 
мзниси ж а^сы  куйеу болса изге жалрасып ^удандалы болып тууыс- 
^анльщ беккемленип есип рауаж ланы п бара  беретугынлырынан 
болса керек-

Бурын куйеу кальщлыры менен жецгеси ареалы  хабарланар  
еди. Ж ецге деген жигит-цыз кеуил табысын ж а ц а  семья дузиу- 
де ж удэ э^мийетли роль ат^арады- К ы злар  отырыспаларда тек 
жецгеси менен бирге журген. Жецгеси к ы злаРДы теци менен к0- 
сыура хызмет еткен. Соныц ушын

«Ж игит ^ызеыз, 1\ыз жигитсиз болмайды,
Уазыйпанды билмейсенбе жеихежан»

деп айтылыуыда бул ж асларды ц  косылыуында тоскынльщты бас- 
^ыншыльщты болдырмауда э^мийетли хызмет болып есапланады, 

К ы злар  да жецгесиз ^еш ким менен ойнап-кулмейтурын бол- 
ран. «Бизге айт^анша жецгеме айт. Ж ецгем билер жардайын» 
деп жецгесине т о л ь ц  ерик берип, олда цызга тен келетурын жи- 
гитке таныстырыура ^эрекет еткен. Соцгы ж ы лларда  булардыц 
бэри естен ш ы р ы п , оныц орнына жигит пенен ^ыз езлери танысып 
тез нейиллик пенен шешимге келиуи семьяныц тура^лылырына 
колайсыз тэсир етпекте. Эсиресе кызды алып ^ашыу, зорлап кен- 
дириудиц изи ж а^ сы лы еда  алып келмей атырран ж ардайлары да 
кеп ушырасады. Буныц мысалын К аракалпацстан  жаслары » га- 
зетасыныц 1992-жылы 25-февральдары санында К- Ж эмийланы ц 
«Ойлайман» деген сырласыуынан керемиз;

«Мен жигирма бес жасы мда Некие политехникумына оцыура 
тустим. Студент уа^тымла мен танымайтугын жигитлер алып ^а- 
шып кетти. М ашина бир уйдиц алдына келип то^таранында не 
ислеримди билмедим. Тап усы кэрада елгим келди. Демде коц- 
сылар жыйналысып «келин келди» деп жабы рласы п атыр. Бир 
^а^ы тлары  бир апай:

Тусерой карарым, — деп меииц ^олымды услады. Оныц ^олын 
^арып жиберип тек рана ж ы лай  бердим.

Еки кезимнеи жауды рап в щ а н  ж ас  оларра хеш тэсир егпес.
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Олар ^ууанышта, ал мен... Мийримсиз адам ларда  бар а^. Мьша 
апайдыц зорлап машинадан ж улкы лап тусиргенине, мени адам  
есабына алмай сейлегенине ызам цайнады. 1\олымнан не келер 
еди? Усындай ^аялларра  мен не тилер едим?! М ацлайындары 
|^ызлары мендей болыуын тилеймен.

Улыума сол цалыстан 1̂ алдым. 'Гойда етти. Ок,ыуга да бардым. 
Оцыуга ^атнап жургенимде куйеуим изимнен бир адам га  бак,- 
латып цойган екен. Усы жургенде биреулер хэ Р цьшлы гэплер 
тауып хмелин болып тускен уйиме жеткерннти. Кунде шауцым 
ж энж ел -.. Уйге 1̂ айтыура мэжбур болдым. «Ш ыкдан ^ыз шийдеи 
тысцары» деген р о й . Бир кеткеннен кейин ^айтып келип уйде одьг 
сыу маган еткен кунлерден де 1̂ ыйынра тусти. К^ыйыишылы^лар- 
ра ш ыдаганда болады р о й  — деген а^ыл нэсш цатлары цы зды  да бе~ 
риуициз мумкин. Мен ^ы й ы н львда  шыдауды билемен. Шыдам- 
ныц де шеги болады ацыры...

Уйдиц иши де к<ууып жибергени хеш бир есимнен кетпейди» 
Х,эзир болса К^араезекте арайинлеримниц уйинде ж&Сайман.

Келешегим цандай болады екен?! Мениц тэрдириме ж азы л- 
ран туйинлер кашан жаздырылып, ез со^парымды кашам тауып. 
кетеди екенмен! Ойланыудаман...»

Ш ынында да «он гулинен бир гули ашылмай намыссызлы^ 
пенен эдепсизликтид ж абайы  пзнжелеринде биймезгил жулынып, 
тэрдийрлери аяк, асты болып атырран цызларымыздыц ем при 
кимди болса да  тэшуишке салады.

Яр тацлап ^ыз суйиу ^эр бир ар-намыслы, эдепли жигиттиц 
иси «Суймегенге суйкенбей, суйгенди суйип,» куйеу болыу эдебим 
нэсиятлау, улги керсетиу, устазлардыд. цала берсе гуллэн жэмийет- 
шиликтид эдиули уазыйпасы-

«Кнр дегенде турман, ^ызлар уялыл 
Турменнин. сыртынан айдынлы шалып.
Д и лу ар  ж ец гец и зд и  а л д ы ц а  салы п  
К,ыздыр мерекенди ^ызлар уйге кир.

«1^ызлар орар орамллыл 
Ж ауан к.ояр -жузде !^алын 
Ашьнуш^тын, арзы-^алыя,
К>ыз не билсин ж ауан билер.

К,ыз ^олында тилла жузик 
Ж ауан ^олында билезик 
Ашьн^лы^тын жолы нэзих 
Кыз не билсин ж ауан билер.»

«Сез айтаман женге саган етинип 
Бийкешиниз 1̂ ыз болыпты жетилип,
Д эдениц  цэум етти ц  ^эдири ни  билип 

К,ол ушыдды бермейсенбе жецгежан.

К ун тун  ж у р еги м де  ш оц пенен ж алы н .
Солган гулдей саргайьш тур жамалым,
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К,алмасын мойныца менин обалым.
Услатып цольщнан мудлы цызыцдь*,

Сэудигим ш ам-шыра^ ^арацгы  жайда,
Ярсыз ж анган ш ам-ш ыра^тан не пайда,
Хызметинде болып айт пенен тойда,
Аярыцэ бас урайы н ж ен геж ан .

Яр атына мингестирсен женгежан.»
К езде жасым мисли дэрья женгежан,
Х,а^ дуз урсын егер жутсам сезимди,
Мен цулыцман жумганымша кезимди,

(К а р щ а л п щ  хальщ  цосьщлары).

Хаял алма^ш ы  (уйленбекши) болсад, онын, дуньясын сордмагыл- 
Дадден тые^ары хошрей, сулыу к.атын алмагыл, себеби оны 
машьщ (ойнас) тутады. Хая л Дын- тэбияты таза, дили таза  болса, 
■еркекке дос болар. Уятлы, взин услай алатурын, дуньяны жацсы 
-са^лаушы болыуы лазым. Айт^ан екен: ж а^сы  цатын еринид хэм 
емиринид рэз^эти болар деп. Дос болмаган уй-руузыгерди билмей- 
турын ^атыннан ^адщыл. Ер з^эм ^атын екеуи уй-руузыгерди жа^сы 
билсе, тезден бир-бирине байланады. 1\атын ержеткенде а^ыллы, 
болыуы, анасыныд уйбийкеси, атасынын, хожальщ  баслыты еке* 
нин керген х;эм билген болыуы лазым. Егер бундай нэзэлим к;ыз- 
ды тапсад, то^таусыз тезден уйлен. Бундай ^атынга куншиллик 
^ызранышльщ ^ылыуга ^эрекет к,ылмагыл. Егер сен ^атыныцдЫ 
и^ызганбасад, оран айып та[\пасад, билгил ^атыныд саран ата- 
.анасынан да мехирнйбаныра^ болар з^эм саран оннан артьщ дос 
адам болмайды. Егер оны ^ызрансад, ол саган душианнан да 
душпанырак, болар, оньщ алдында бийтаныс душпан з^еш нэрсе 
кыла алмай 1̂ алады. Егер ^ыз алсад, ^ан ш ам а ж а^сы  керсен 
де, .^эр а^шам оныц менен ж атпагы л, ол ^эмменид эдети сондай 
деп ойлайды >̂ эм айырым уа^лары  сенид дэлийлли себебид бо- 
д ы п  уйде болмай цалран жардайында, ол ^атын сенсиз сабыр 
•етеди. Егер сен з^эр ацшам цатыныд менен жатыуды эдет етсец, 
ол сен жоц уа^тында бас^аны эрман ^ылар, оньщ сабыр етиук 
^ыйын болар....

К,абуснамадан

Ха^ьпщый ^ызраныуды ез орнында цыл, намыссыз з^эм р;ызран- 
■байтурын адамды еркек демегил-

«Х аялларга  1\ол кетермедлер»
(Мыц бир %эдис 959).

Суйген цызыдды сыйла, абыройы менен арын адамгершилик 
цэсийетин са^ла. Сени ынты^тырган цыз — Ол сенид болажарын 
.ярын, балалары дн ы д анасы, — екинши взид.

В, А<, С ухомлинский.

б зи н и д  эке-шешесин ж олдасларын, досларын ж а^сы  кармеген
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болса, ж ас  жигит калыцлыгын — келиншегинде ^еш ^аш ан суймей- 
турын болады.

A. С. Макаренко.

Суйип уйлениу рана кк:>ык, еулыулырына цызьн ыв уйлениу 
базардан  керексиз нэрсени ж а^сы  болраны ушын сатып алгаа  
менен барабар.

А. П. Чехов.

Ж урек кимди цалесе сол сулыу.
Суйген адамга жакын, жол габады,

Сайф Сарай,

Суйиу деген бул лээзетлц эдет екен,
Оган тэзим бецген жигит март екен.
Менин му^аббатым мениц мэртебем 
Гул жузли дилбарым Са^иб ж амалым.

Т. Мэтмуратов.

Сулыу кы^ ’ йп жаксы бира^та,
Кеп жигитти алж асты рады .
Минез турар барлыц уа^ытта.
Сулыу шырай азмаз т рады.
Ш ырайына ^ызган жигитлер,
Удайына турмас ^асында.
Тез айныйды ж аз бенен гуздин.,
Турган ян,лы шегарасында.
Дэрдесерге туспец жигитлер,
1\ызып ^алмай цыздыа сыртына 
Иарыз суйген болсацыз егер,
Ашьщ болып минез-цул^ына.

Т. М этмурит ов.

Еркек ^аял  арыулырын ба.^алаган у а ^ ы п а н  баслаи,
Адамлар ^айуанлы^ты ^ойды.

Я. Г. Чернышевский,

)^аялын.-ойнасын, емес, путкил емй-рлик дося’ын, ^эм шеригиц 
демек, оны биз ^эйуаны келиншек болган дэуиринде де, кемпир 
болган $ ацы ты нда . да-еуйиуге ертеден басдап, ойланып, эдет- 
лене били^имиз лазым.

B. Г. Белинский.
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38. К Е Л И Н  Б О Л Ы У  Э Д Е Б И .

^ з р  бир ^ыз- 1̂ ызльщ патшальщ дэуирди арт^а  цалдырып ке- 
линшек болады. ©зинше ш ацы рак дузип, хожалык; болып ез бе- 
тинше жасап, адамныц урим-путарын кебейтип, ана-болады, уй- 
жайды ц туткасы, оша^тыц ийеси болады. Ана болыу, шацырак;- 
^а ийе болыу ^ыз баланыц бахыты хэм ма^танышы. Эсиресе 
онын анасыныц ^ууанышы.

Лекин, ^ыз балаларды ц  бул ж агдай га  жетиуи ушын оньш 
орынлайтурын уазыйпасы, ислери болады, ауыр хам инабатлы 
миннетлерди бастан кеширеди- Онын, ен, баслысы келиншек бо
лыу га таярланыу. Бул ез ишине уйдиц ауызбиршилигин билиу 
Хэм оны тындырыу менен бир катарда, бойына элпайымльщ, мийир- 
банльщ. адамгершилик, сады^льщты сиддириу менен бир ^атар- 
да, дурыс ер тацлау. Оны уйретиу, тусиниу, жетискен хэм кемши- 
лик тэреплерин билиу. Себеби:

«Еки ж аксы  бас носса.
Бирин-бири ойлайды,
Еки жаман бас глосса,
От басьша сыймайды» —

деген хальщ сези бир ж ам ан  бир ж а^сы ны д ^осылыуында бел
гили дэрежеде тийисли болып, оны тусиниу керек- « 0 зи м  тэсир 
етемен», «тэрбиялап аламан» деген эж айып адамгершиликлн 
хэуеслерде гейде ая^  асты болыуы итимал.
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Келиншек болыура таярлаиыу ушын к;ыз физикальщ ^эм пси
хологи >■: лык ж актаи  жетисиуи керек- Ол бой жетип дегеректич 
оран квзи ту се баслаганнан кейин взин-ези шеклеуи керек. Ус- 
тамлы болран езине найда. «1\ыздыц квзи 1\ызылда» деген сыя^- 
лы  пикирден жоцары болып ^эр нэрсеге коз тасламай, тсишипейил, 
З'ятлы хэм намыслы болыуы керек.

Келешекте жарымлы ^эм ^урметли келин болыу ушын эдеп- 
икрамлы деп есапланран, ^эмме мацтайтурын цызлар ^эм жен* 
гелери менен бирге журип, олар менен танысып, олардын, жаксы  
^эсийетлерин уйрениу керек. Себеби «1\ыз цырьщ уйден тэлим 
алады » деген бабаларымыз, ^эр уйлерди корни, олардын уй-жын- 
науынан, т ам а^  иисириуннен, царым-^атнасынан келиншекке 
езине улги алады дегенди ан,латады.

Той-мерекелерде эсте мунайым сойлеп, коп ислеи, епшиллик 
керсетип. адамларра жэрдем бериуи керек. Хэмме оны керип 
«мына иэлеишениц цызы мийнеткеш екен», «Сау болсын» деген 
ба^а  алыу ол цыздын, абыройын котерип, атын шырарады. Сонын 
ушын мыцда бир радисте: «Уятлы ^эм эдепли болыу ^эр цашаи 
кайырлы ислерге себеп болады» делинген. Уятсыз намыссыз 
5ь;ыз ата-ананын мацлайыныц соры. 1\ызлар ж асы  улкенлер менен, 
эсиресе келин болыу ^ац^ы нда соз кеткенде бираз уялып, жуз- 
лерин басып, иба саклауы  керек. Сонльщтанда мыц бир ^эдисте 
тарыда мынадай делинген; «Кемииде еки ^ы з перзентти барып 
тзрбиялап бой жеткерген менен мен бейишке бирге бараман» 
(856).

К ызлардьщ  ^олынан ис келиуи элбетте зэрурий жардай. «Со- 
1\ыр ийнениде турте алмайды» деген ба^а  ж ам ан  болып есапла
нады. Кийим тигиу, оны пишиу, ау^атты мазалы  етип писиряу 
(«жигиттин. суйиспеншилиги оньщ ас^азаны ареалы  етеди» дей- 

ди орыслар) нан ж абы у бул цызлардыц тийкарры хэм эпиуайы 
ислёри-

V эсирде жасаран Батсьяяньщ  «К ама Сутра» ям аса  «эййемпи 
дэуирден баслап, ^эзирги кунлерге дейин м у^аббат >*эм пинхамы 
катнаслардьщ  искусствосы» деген мийнетинде сол уа^ыттьщ езин- 
де цызлар келиншек болмастан бурын квркем енер з^эм билим- 
лердид темендеги алпыс терт турин мецгериуи керек деп 
тапсырылган.
1. Косьщ.
2. Музыка эсбапларында ойнау.
3. Аяц ойыны.
4. Усы ж оцарыдагы  уш искусствоньщ жыйындысы.
5. Сауатлыльщ з$эм суурет салы^.
8, Татулировка (денеде ешпейтурын нагыс).
7- Гул ^эм гуриш пенен 1̂ удайды безеу.
В. Дем алатурын орынды гуллер менен безеу.
9, ©зинин, денеси, тырнаклары, шаш лары, кирпиклери, тислери, 

кийимлерин куте билиу.
10, Еденлерди рэц-бэрец айна сыньщлары менен безеу.
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11. Гилемлер, керпелер, к е ш ш ш к р д и  орналастырыу.
12. Суу менен тольщтырылган ыдысларда ойнау.
13. Сууды ж ап ларды  дистерналар, резервуарларды са^лап )^эм 

жыйнап билиу.
14. Уйлерди безеу х;эм оган сууретлер салып билиу.
15. Гуллерден виноклар, ожерелья, ^эм гирляндылар исле^-
16. Тарар;, доралац, щетка ислеп билиу, гул топламларын жыЗ.- 

нап билиу.
17. С ахнада ойнап, д р а м а л ь ц  ойын керсетип билиу.
18. К,ула^лар ушын т а р ы н та ^ л а р  ислеп билиу.
39. Парфюмерия >̂ эм май дэрилерин таярлау  искусствосы.
20. Кийимлерди зергерлик ^эм бас^а нарыслар менен 

у^ыплы турде безеп билиу.
21. Сыйцыршыльщ ^эм кез байлаушыльщ тийкарын билиу.
22. 1\ол жумысларын тез ^эм ш авдан ислеу уцыбы.
23. Аспазльщ искустствосы.
24. Айрьщша ийис ^эм рецге, турге ийе болран алькоголлы, 

ашшы, шербетли, лимонлы ишимликлерди таярлап билиу.
25- Кийим тигип билиу.
26. Ж иплер хэм жунлерден тоты кус, гул, тарыншак т. .6. 

затлар  ислеу.
27. Ж ум бацлар , ж ацы лтпаш дар табыу, сез ж ум бацлар  ^эм КУР9" 

малы кыйын сорауларра жууап бере били$.
28. Биринши катнасыушы пенен баслап, екинши оны 

дауам  ететугын, ушинши сол ен. кейнинде айтылган сездин 
ак,ырры ^эрибинен сез кур а а дауам етиу, оны орынлай 
алм аса  утылып калган болып есапланатурын ойынды 
билиуи керек.

29. Б ас^а  адамлардын, ^ы луалары н манераларын ермеклеп 
билиу ^збилети.

30. Сез дизбеклерин, текстлерди тэсирли ^эм керкем о^ыу.
3!. 1\ыйын ^эм тезлик пенен айтылатурын сезлерди, жанылт-
иашларды ат^арып билиу. (Бул ойыннын, тури тийкарынан кыз-
ларра тийисли.)
32- Кылыш жауынгерлик курал- шокмар ок ж ай лардан  пайдалана 

билиу.
33. Ж уум ак  шырарыу, бир нэрсени дэлийллеп билиу, пикир талас- 

тырыу у^ыбына ийе болыу.
34- Гилем ток,ыу тийкарларын билиу.
35. Архитектура кэм ^урылыс ислеринин, искусствосы.
36- Химия ^зм минералогия тийкарл.арын билиу.
37. Б а^ алы  таслар, алтын ^эм гумис тецгелерди айыра били$.
38. ^а с ы л  тагы нш акларды  таза  кэм жылтыр турде са^лап 

билиу.
39. К азы лма байльщлар шыгатугьш кэн ямаса орыннын, пайда- 

лыдырын аны^лап билиу.
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40. Барщылык, тийкарларын — тереклер, есимликлерди тэрбия- 
лап  билиу, олардыц жасьш аныцлау.

41. 1\ораз, бедене, цошцар урыстырыу карыйдалары менен таны- 
сыу.

42. Тоты ^ус хэм басца сейлеуши цусларды кутип билиу, 
искусствосы менен танысыу.

43. П арф ю м ерияда пайдаланып билиу, шаш еримлери, бурым- 
ларын безеу, искусствосы, онын, кутиу ж олларын билиу.

44- Ж асырын хатларды шешип, жазып хом оь;ып, билиу у^ыбы.
45. Сезлерди айрьщш'й манерада айта билиу х9м сол тэртипте 

сейлеп билиу. (Бул бойынша кеп рана усыллар болып, мысалы: 
сездин, басын эзгертип, оран бир неше сеслер :^осыу х- т. б.).

46. Б ас^ а  тиллер Х9М диалектлерди билиу;
47. Экипажларды гуллер менен безеп билиу.
48. Системалык д иаграм м алар  ислеу, айрыкша хэриплер менен 

хат ж азы п били\?, билезислер тарыу.
49. Егер биреу цосыц оцып то^тап ^алранда онын мазмунын 

ж алрап  туратугындай цосьщ ^атарлары  менен дауам  етиу 
Хэм цосык; шырарыудыц ж олларын билиу.

50. П оэм алар  ж азы п билиу.
51- Грим х9М кийим жэрдеминде хеш ким танымайтурындай 

езиниц сырт^ы турин езгерте билиу.
52. Сезликлерден пайдалана билиу.
53. З атл ар д ы  алмастыра алыу искусствосы, мысалы: ш айыныцор- 

иына жун матасын алмастырыу хэм т- б-
54. Х,эр турли вдгмар ойынларын билиу.
55. Сый^ыр, дууа, кез  байлауш ылы^ жэрдеминде басцалардын 

затларын езлестириу жолларын билиу.
56- Жаслардын. дене шыньщтырыу шынырыуларын уйрениу.
57. Ж эмийетте езин тутыуы ^арыйдаларын б^лиу, жаеы улкен- 

лерге болран ез хУРметин билдириу укыбы, комплеменгли 
сезлер айта билиу.

58. Урыслар, ^ураллар , армиялар тууралы билимге ийе болыу.
59. Гимнастика тийкарларын билиу,
60. Айырым белгилери бойынша адамнын. минезин аны^лаи 

билиу.
61. Поэзия нызамларын билиу.
62. Арифметика тийкарларын билиу.
63. Ж а с а л м а  гуллерди таяр л ау  у^ыбына ийе болыу.
64. Ы лайдан затлар  ислеп билиу.

Элбетте, хэзи Р кызларра бул талаплар  езгердн оныц устине 
Хэр бир миллегтиц езгешелиги де бар. Сонын менен 1̂ атар хэр 
бир ж ас  эулад  турмысты ХУРЫУ менен бирге жэмийетте орны 
болыуы керек. Оныц ушын ол элбетте бир кэнигеге ийе болран 
ж ен . Улыума К^аракалпакстан к,ызлары келиншек боламан деген- 
,-ше, 1̂ андай билимлерди, искусство турлерин билиуи керек екен- 
.лигин илимпазлар айтып, ж азы п та  берер. Лейкин, бул «Кама
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Сутра» 1\ызларга  цобылган талап .\эмме ^ацыт ушын, ^омме ха 
лык,лар ушын тэрбиялыц характерге ийе.

Бой жеткеннеи кейин .\зр ким езине сан, тецнн излейди. «Тек, 
тени менен, тезек к а бы менен» деген ха л к, ы мыз. Лейкин адам. 
езине сэйкесликти тацлаган да , тек сыргкы керинисине улкен ити- 
бар емес ишки дуньясына айрыцша кеуил белиуи тийис. К,ыа 
ушын езине сай формасы >;эм талрамы бар, оны ^эмме уакыт 
^урмет цылатурын, басыцды кэдирлейтурын, му^абатты ^эдирлей- 
турын ец ж а^ с ы ,  ец сулыу жигит. Аламан дегенше сыр айтпай. 
иши жылтырап керинип, алраннан кейин кызды туртиклей бере- 
турын, оны езинен томен керетурын жигит кызРа ^еш к ашан 
сулыу болып керинбейди.

)^эр бир кыз келиншекте болаж ац  ана- «Жигйтти тэрбияларан 
эскерди тэрбиялайды, цызды тэрбияларан миллетти тэрбиялайды»* 
деген ха л кы мыз. Бул кызга ез миллетиниц тилин, урп-эдетлерин, 
дэстурлерин тарийхын, эдебиятын, мэдениятын, кейинги урпа^- 
ларра жеткериуди миннетлейди. Сонльщтан ^ызлар болса изинен 
баслап бебекти царау, оны кийиндириу, жууындырыу, жубатыу,. 
оран к осы к, ертеклер айтып бериуи — улыума тэрбиялау  исине уй- 
рениу менен бирге ез халцыньщ барлыц тэреплерин ^эм оны ай
тып бериуге тайын турыу ж удэ эхмийетли.

Кыз бала езин ^еш уацытта артьщша геззал цылып керсетиу- 
ге урынбауы керек. Кеп орынсыз бояныушыльщ ерси болады. 
Сонын, менен катар езин таслап ^ойыу, езине карамаушылыцга- 
жарымлы ^эсийет емес. Артьщша тарыншацлык к ызДы ж о^ары  
керсетип оннан эпиуайы адам ларды  кашырады-

Кыз бала  «Кетеси нашар» деп аталады. Ол ата анасы менен 
емиринше бирге жасайды. ©зиниц семьясы болады. А таан асы -  
н ы ц  бауырынан ш ы р ы п  баска биреуге перзент болыу ацсат емес.. 
Лекин оран психологияльщ жацтан таярланыуы керек.

Келинниц цанша ашыуы келседе езине тэселле берип кейин- 
Кайтыуы керек- Ерин гаррап силеп отырран келин ериниц абыро- 
йына ну^сан келтиреди, кеулин кабартады- Ериниц сезине 
сез к а йтарып мен сеннен кеммен бе деп жарысып отырран келин- 
шек бахтынан айырылып калыуы мумкиншилигине кебирек ийе 
бвлады,

Мысалы; бурын ^ызларды узатарда «)\эужар» косьцрарын. 
айтып, таярлар  екен.

«0 з экемниц есиги жупар есик ^эужар,
Кирсем шы^сам бетими сыйпар есик ^эуж ар,
Кайнатамныц есиги тикен есик ^эуж ар,
Кирсем ш ьцсам  етимди тырнар есик ,\эужар»

«Бунда экем ]^алды деп г^апа болма ^эуж ар,
Ж а^сы  болсац ^айын атац ориын Ьасар ^эужар.

Сондай а^  келиншек келгенде о р з н  хурмет ретинде «Яр-яр»- 
Косыкларын айтыу бул цууанышта, тойдьщ периштеси,-келинниц. 
келгени, онын менен уйге бахыттыц, дэулеттиц, жарасьщтыц кир- 
генин керсетиу болып есапланады.
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Келинниц азанда ерте турып а т а а н а р а  сэлем бериуи лазым 
О ларды н ата, ене деп атаудын, зыяны ж о ^  ^эзир геипара орын- 
л а р д а  орыс халцыныц тэсиринен «папа», «мама» деп атаи жур- 
генлерди билемиз. л е й к и н, цайсы орынлы дегенде Оурыигысыпша, 
«ата», «ене» деп атау дурысыра^ болады. о л а й  деу келинниц ата- 
анасына да ^урмет. келген уйдиц басш ыларына ^урмет, хальщ- 
тыц тнлине Лэм эдетине де ^урмет болып есапланады. Уйдин бас- 
^а арзалары на да сыпайы ызлерине ылайьщ .\ом кетер мелей гу- 
гын атларды  ^ойып алыуда талап^а мууапьщ.

Келин ата-ананыц жууыныуы ушын ыссы суу таярлап  ^ойыу, 
колына су*у 1\уйыуы, чайды ж а^сы лап  таза  ыдысларда алып ке- 
лиуи, к;ара чайды бабында демлеп дурыс, сууытпай ^уйып бериу 
де талап ^а  мууапьщ. Келинниц семьяга келиуи менен уйге онын 
тэсири сезилиуи керек. Ауцатлар бурынрыдан да мазалы, уйдин 
иши бурынгыдан да таза, двгерек бурынрыданда азада  оолып 
квриниуи керек. «Эдепли келин ийкемли болады» деп дурыс ай- 
тылран.

Келинниц кийеуине ^атнасы путкиллей ез алдына болады.

«Сениц свзиц, аныц сози.
Мисли гул киби шырмалсьш».

Куйеуи менен тек хурметке емес, сез ой бирлиги болыуы керек 
Семьяныц басшысы элбетте ер адам. Оньщ ^у^ы^ына бирден 
^ол сурыура болмайды. Ол келисе алмаса кем кемнен келинге ез  
еркинен рэрезсиз ете береди. Егер келинниц еринен капдай да бир 
артьщмашылыры, ^эмели, а^ыллы, яки ата-анасыньщ мэртебесин 
оньщ ериниц есине салм ау керек. Онда оны кемситиушилик бо
лады .

XX эсирдиц басында жасаг-ан белгили улама Ризоуддин Ибн 
Фахруддинниц «Тэрбиялы хатун» деген китабында: «Тэрбиялы 
^атынлар езлеринин ата-аналарына, балалары на, ,\эм ^андай бо- 
лыуына ^арам астан  досларына ^урмет цылыудан кемшилик 1\ыл- 
маслар. Кисиниц кеулин таппа^  досты дос, душпанды душпан билиу- 
ден басланар. Буныц керисинше досты душпан, душпанды дос 
билиуден кеуил табыу орынсыз ис болып есапланады. Х^эттеки, 
достыныц ийти ^зм б а щ а  ийтлерден артьщ кермек лазым де гел
л ер » 1.

Тзрбия ^аяллар  улкен болса да, киши болса да  ез ерлеринкц 
сырларын басцаларра паш ^ылма^тан, сейлемектен жудэ са^ла- 
нарлар. Сыры паш болган киси мурадына кеп м аш акат  пенен 
ерисер, бэлким кеп уа^ытта ериседе алмас. Соныц ушын сырды 
бас^аларра билдирмек жудэ зыян болар. Сырдыц сандыры кеуил

*. Р и з о у д д и н  И б н  Ф а х р у д д и н .  «Тэрбиялы хатун»... Ташкент 1991. 
1 0 -бет.
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гилт тилдур. Сандык, гилтин ж а^сы  сакламаран хом ксуил гилтв 
тилди ж а^сы лап  тыймаган киси сезсиз а^макдур» .

©злерин хэр уакытта ерлерине геззал  хэм му^аббатлы кар- 
сетпеклиги лазым болтан келиншеклер вз уйин таза тутыуы, 
иплас журмеуи керек. «Уйдиц иплас турыуы хареп болыуына бир 
ал ам ат  « деген сол уламанын ай щ ан ы  жудэ орынлы.

«Жигиттин. атын 1̂ атын шырарады, 
К,атыннын, атын отын шырарады,»

«Ж зцсы цатын ырыс, 
Ж ам ан цатын урыс». 
«Келиннид аягынан. 
Шопаиныц таярынан»

«Ж а^сы  болса ^атынын, 
Келип турар жа^ыныц, 
Ж ам ан болса цатыныц.
Басыннан кетер акы лы ил

Халы^ на^ылары



39. У Й Л ЕН И У  ЛЦСЛГ,  ̂Й Б О Л Ы У  К Ы Й Ы Н .

Семья жзмийеттин, бирден бир тийкары. Сонльщтан семья 
беккем болса мэмлекетте беккем, семья цургын турса мзмлекет- 
те к.уррынласцан. Семьяда тзртиплилик орнаса, жэмийетте де 
татыульщ салтанат  курган.

«Адамнын, бахтынын, терттен уш белеги семьяра байланыелы. 
(Н. Островский). Элбетте, бул бурыннан тусиникли мэселелер. 
Демек, семья ^урыуда биз асыцпай суйгеницди тауып уй болыу- 
ды нэсийхатлаймыз. Лейкин, дерлик усы кез-караста  семья ду- 
зйлсе де олардьщ арасында ыдыраушыльщ жийи-жййи ушыра- 
сып турады. Бунын, себеби неде?

Уйлениу ^ууанышлы х,эм азда болса да  ^апалы . Себеби бу- 
рынгы ата-ананьщ ^анатыныц аетындары к.ызьщлы хом у^айым- 
сыз кунлер артта цалады, Кешеги ^ыз-жигит бугинги келиншек- 
куйеу езлери дузген семьяньщ татыулыры, дэулети, бахыты 
ушын жууапкер.

Той, оныц кууанышлары уза^  ядта са^ланып ^алад ы  да, ол 
семьяныц рузыгерщилиги ралмаралшылыры менен байланысады.

Некеге дейинги хэмме нэреениц нышаны болран м у^аббат 
тагы бир мэртебе ж уреклерде шешек атып, бар^  урыи гул аша- 
ды. Демек, емирдиц ж ац а  бийтаные, ж ан  ^улш ындырарлыц бет- 
лери ашылады, суйгениц менен хеш ^аш ан да  белек болмаудыц 
мумкиншилигиниц ези, сол адамныц емир-ба^ый сеники болы- 
^ы, бул бахыттыц тэркини. Лейкин, цанша шыиайы суйгенлерге» 
ашьщ цушацларда, ыссы лзплерде адам емириниц тольщ маз- 
мунын бере алмайды. Сонлыктан шын м у^аббат ийелери >̂ эр 
^апары му^аббаттьш  зпеанауий патшалыгы журтында дийдар
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кврисип, ойнакы мзлдир шэшмесинен суу ишедн. Ягиый, семья- 
лы ч емирде му^аббат, кУм а РЛЬ1К терецлеседи, толысады. Семья- 
лы к турмыстын, дэслепки дэуиринде, ол ж ац а  мазмун менен 
байып бармаса м у^аббат  еткинши сезимге айланады >;эм танры 
думандай таркап  кетеди. Бул шынлыкты тусиниу ^эм мойынла^- 
ра туура келеди.

«Куннин; де кешигип батып жургени,
Тацныц да  асырып атып жургена*
Сепин ж аца тускен кунлерид еди».

Т. Сэрсенбаев.

Д емек, семьяльщ катнастьщ тийкары ^ай дзреж еде болыуы 
олардын, ж у р ек  ме^ири, кез нуры менен эдиули эрман сезиминен 
кез жарран бахыт дарары на тзрбия бериуине байланыслы. Сон- 
лыктан ж ас ж убай лар  ез мукаббатына садьщ, турмыс кыйыншы- 
лы ^лары на шыдамлы болып, к аДал мийиети ареалы  «Туби бир, 
шакасы мыц болып» ораи ж а ц а  емир бериуи керек болады.

Тезимлилик, ш ыдамлылык, езин-ези услап билиу, опадар- 
лык, сарыныу, саррайыу семьяльщ татыулыь;тын, тийкарры ел- 
шемлеринии бири.

Карип тецизинин, атауларыидары жергиликли кзуимлердиц 
бири варраулларды ц уйлениу дэстурлериниц ец ж о^ары шыцы 
деп есаплаиатурын «кумырыс^а суды» атлы дэстури к а1№ьшДа 
белгили поляк жазыушысы Аркадий Фидлер былай ж азады : 
Варраул кэунмини^ кесеми Екуананын, баласыныц уйлениу тойы 
улкен шэукет пенен етип атыр. Тойдын эйне к ызран гезинде тек 
бир барабаниан  баска саз-сэубетлердиц сести токтап ^алды, 
адамлардын, дыкдаты  беренелерге байланран эткеншек-бесик- 
лерге каратылды. Жйгиттин. ж асы  ж игирм алардан  еткен, ал 
Кызга он уш ж ас  бериуге болрандай, бирак айтарлы^тай есип 
кеткен кекиреклери онын. еле бала емес екенлигин керсетер еди. 
Ж игит кэм кыз тек рана ал ж ап^ы ш лары нда  дерлик ж алан аш , 
олар Шаманнын, керсетиуи менен бир-бирине ж а^ы н турран эт- 
кеншек бесиклерге жайгасып жатты. Ш ам ан эткеншекке жат- 
Кан ж ас жубайлардьщ  дегерегинде дэстурли аяк ойын аткарып 
Колындагы итияжлап ж абы лган  еки корзинканы дирилдетип, 
бир нэрселер айта баслады. Бул уакытта айтарлы^тай мэс бо- 
лы улары на каРамастан ерлер рана емес, каяллаР Да > Кэттеки 
б алалар  да  еес-семирсиз еди. М айданда тынышльщ устемлик 
етти.

Ш аман, кур метл и ко н а ККа корзинканыц ишин ашып, ондары 
бир-биринин, устине шаншылып атырран, ашыулы мьщларан кумы- 
рыскаларды керсетти де, кэмменин, дыккатындары бир корзинканы 
жигиттии квкирегине, екинши корзинканы к ызДыЧ кекирегина 
апарып к°йды. К,умырыскалар суды басланды. К<умырыскалар 
корзинкалардагы  бас ш ыккэндай кеп санлы майда тесиклерден, 
вз жумысларын баслап жиберди. Ш ам ан аяуды билмеди, ол
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минут сайын керзипклллрды ^ыймылдатып, ^умырыс^алардьщ. 
яшыуын эбден келтнрнп турды дзм хсзр сапары корзинкалар  де- 
ненид х.эр жсрнис ллмлстырылды. Ж а с л а р  бул азагща шыдам- 
льщ пенен тезиун керек еди. Егер олар ^умырыс^а зэ^зринен 
езлериаид  деиесин цыймылдатып жиберее яки ыцырсыран сес шы- 
рарса онда бир-бири менен цоеыла ал май, ©злеринид абыройла- 
рын тегер еди. Себеби елде бул сынакда шыдамаран ж аслар  
турмыс азабына шыдай алмайды деген тусиник устемлик етер 
еди.

Бул салтанатлы дзетур ©зинид ж о^аргы  шьщына жеткен гез- 
де Ш аман корзинканы ашып, онын, ишиндегилердид ^эммесин 
олардын устине аударды. К^умырыс^алардыд кеплиги сонша 
олардын. устилерине ж абы скан  цумырыск;алардан ашьщ орын 
^алмады. ^ у м ы ры ск алар  ашшы ззхзрлерин жибериу ушын олар 
дын сау жерин коймай тиследи, бетлерине жабысты, кезлерине 
кйрди. Улыума олар бул сы накларды ш ыдамлыльщ пенен ат- 
карды. Тек ж ас  индиянканыд кумырыскадан коркыл жумылран 
кезлеринен тамшы-тамшы ж аслар  агып турды. Бира^ , ол хеш 
бир сее шыгармады х<зм цыймылдамады. Б и раз  уакыттаи кейин 
к.умырыскалар денелерден тусип ^зр тзреплерге тарай баслады. 
Ш ам ан ж а д а  цоетарлар имтихаинан етти деп ж зри ялады . Сон- 
да  бир неше ж аслар  «жск, к ы з  сынактан етпеди, онын кезинеа 
ж ас  ацты, олар косила алмайды» деп ба^ырысты. Екйншилери 
ж асларды  ж аклады . Ш ауцы м кетерилди, дау басланды. Тек 
цона^лардыд арада болыуы д ау д н н  изинид тебелеске алып бар- 
мауына себепши болды. Ж асл ар  солай етип цорлыцтан аман 
каллы. {^умырысцалар судынан кейин ишиушилик бурынр-ыдан 
да кушейди Той дауам  етти1.

Е р л и-зайыплылардыц бирге туркан биринши айлары бул ул- 
кен сынак, («Ж аца  тускен келиншектей— сынактан етип атыр- 
ман»), Бул уакытта олардын бири-бирине дэм бас 1\а  жацын- 
ж у^ьщ ларра ^атнасынан стили аныцланып ол семья емиринид 
Кзлбин цурайды. Ж асл ар ды н  минезлери ш ыдланады, татыулыц- 
тыд тийкары дузиледи, ерли-зайыплылардыц бир-бирине ^зм 
арайин-тууранларра карай  свйлеуинид усылы, едети целиплесип 
шырылады, мийнетлер белистириледи, уйдид материалльщ  бай- 
л ы р ы н ы ц  тийкары ^урылады. Екеуи бирин-бири тередирек биле- 
ди, бир-бирине кенлигеди, семьяльщ емирдид злипбесин уйренип» 
еки «мен» ^эм «мен», енди «биз» деген цураманы дузип ж а д а  
рольди ат^арыура кириседи. Ол биринши рет ер «бай» (соидай 
бай болалса ц зн е» ) . Ол биринши х(аял— ^атын («ердин атын 
к^атын шырарады») Бул  ж ардайда оларды д алдында кеп турли 
ж адальщ лар  ашылады. 1\алы;;лык ^зм  куйе^ больш жургеиде 
бзри ацеат еди. Енди семья олардыд кеп с аилы ж а д а  миннетле-

!. А р к а д и й  Ф и д л е р ,  Белый ягуар—вождь араваков, М ., 1980 ж. 
235-236-бетлер.
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мелерди ^ояды. Ол тек кунделикли руузыгершилик пенен рана 
байланаыслы емес, ал соныд менен к,атар езидди биринши рет белги
ли бир дэрежеде шеклеу менен рзрезли. Бурын тез-тез цурдасыныц 
уйине барып уа^ы т пенен есапласпай сейлесип отырып цайтыуыц 
мумкин еди. Ямаса ж о р ал ар ы ц  менен к,ы ,д&!Р ь ш  ж уре бериуге 
болар еди. Енди езиднид цылатурын иеидди, шешимицди взиц- 
нид «ярымыд», ярный «ярыд» менен келисиуге туура келеди.

Бурын уш ы расарда таярланып, кеуилди кетерип, кийинип, 
жууынып барар  един,. Енди ^эмме уа^ы т бирге болраннан кейин 
олпы-солпыльщта керинип ^алады.

Б ул  дэуирде ж а с  семья ^обалж ы уды д конфликтид, си л кин иу- 
дид жо^ар'ы ш егарасында жасайды.

Бул ж ардайда му^аббат, 'хурмет баярыдай, лейкин енди за- 
йыбыдды хакы й^аты нда ^андай  болса тан сол туринде ^абыл 
етиуге, тусиниуге я р н ы й  ж а д а ш а  гейпара эдетлери з^зм ц ы л ы ц -  
^ы луалары  менен к,оса суйиуге туура келеди. Себеби ^зр кунги 
бир-биреу менен сырласыудыд, ^ыльщ-^ылуаларынан, бир-би 
реуден квп санлы кемшиликлер табыу мумкин. «К^ыз уа^ты нда 
бзри ж а^сы  «ж аман» ^атын к,айдан шырады». Бундай бахьгглы- 
льщ пенен шырыудыц жолы, ол адамдары бурынры сен билмегед 
белгилерге кеширимлнлик пенен ^арау, кеширимли болыу взине 
де критикальщ кез-^арастан  царап ^ойыу.

Егер кимде-ким взиндеги кемшиликлерди жойылтыу ушын 
бант болса, б ас^аларды ц кемшилигин аз квреди. ©зицди тутыу, 
мэселени сал^ын к;анльщ ареалы  шешиу екпе-гийнеге зкелмей, 
конфликта! жойып, к;обалжыуды тоь^татады.

Семьяда жацсы мэмле жасау  ушын ед дэслеп адам взин-ези 
баскарыуы керек. Ашыуы келгенде ашыуды басыу мумкинши- 
лигине ийе болыу керек. Аузына келгенин айтып, аузыда кел- 
генин кайтарм асац  семья берик болмайды. Бул сезден ь^алып 
ундемеу эдеплилик болып есапланады. Еркектиц цэхэрние хая л . 
^аялды д ашыуыва еркек шыдам бериуи керек.

^эзи р ,  зам ан  эш каральщ  заманы деп, взинен улкен квпти 
кергён адам ларды ц бетинен алыу оран ^урметсизлик болады. 
Сиз деп сейлеи олардыд кеулнн табыу ареалы  ата-ананы д ^УР~ 
метине ийе болады. «Бир кескен нанды бириктире алмайсад» 
дегендей айырылыу ацсат, цосылыу ^ыйын. Адамныц бахыты 
оныц эдеплилигинде. Себеби эдети жацсы адам суйкимли бо^ 
лады.

М у^аббат  сезим ол ^ысыныспаны да  туудырады, адамньщ 
х.т.ше нзрседен шаршайтурыны сыя^лы, мухаббаттан да шар- 
шауы итимал. Суйген ярыц болран менен оныц кеулин бэр^улла 
есап^а  алыура узликсиз умтылыу, оныц кемшилигин бэр^улла 
сезбеуге тырыеыу гейде зериктирип те жибериуи мумкпн. Себе
би бахытлыльщ жанра хэмме у а^ы т^а  берилген ау^ал емес. Ол 
бахыт ^олда турранда тольщ ба^аланбай  1\алыуы да мумкин. 
«Алтынньщ ^олда барда ^эдири жок» деп екиниушиликтид да 
усындай тийкары бар. ©мир толыу— ^айтыу, квтерилиу— басы-
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лыу с ь ш у ш  т т щ ы н л а р  тербелиседи. Адамныц ишки сезимлерин- 
де де сондай тербелислер болады, Ол да толады, рл да  ^айтады. 
Бул ^аады нда А. Н. Толстойдыц мынандай ^атарлары  ды адаг- 
»\а мууапьщ.

«Ярым мени дайгы-рэлет батс^анда.
Сени суймеймен деп салсам  инанба,
Д ауы л менен тецйз толи;ып тасса ди,
Суйги менен цайтьш келер орнына».

(Лвгордъщ  еркин аудармасы).

Еки ж астыц турмысца деген мумкиншиликлериниц тецдей- 
лиги, мэплерике бирлиги,' идеяларыныц сэйкеслилиги вз-ара 
^урмет, ^аял ?^эм ердиц досльщ ^атнасы клары иыц ^эм вз-ара 
тусиниуинкц тийкары. Лейкин шын му^аббат ушын бул еле жет- 
киликсиз. Суйикли адам тек жацын ^эм тусиникли емес, ал ол 
^Эмме уацыт ^еш кимге ' салыстырып болмайтурын езгеше ^эм 
уцеамаслы еда ийе болады. Ш амасы  семьядагы квпшилик кон- 
фликтлер биреунниц исине биреуиниц араласыуынан, ким бас- 
шы болыуы керек дегендей мэселе бойынша ишки гурёслердиц 
нэтийжесинен болса керек. Усыран байланысЛы семьяга ким 
басшы болыуы керек деген мэселеге ^алай  царайсыз?

Ким семья баслыгы? Бул  ж а с  семьяда, ауа  тек ж ас  семья 
л ар да  рана емес, жасаран семьяда да жийи ^ойылатугын мэсе
ле. Буны аньщлау керек пе? Хацый^атында да  ерлй-зайьшлы- 
ларды д басшысыныд цэлипл.ёсиуи цэдимий мэселе.

Ерли-зайыплылардын. биреуи семья мэселелеринде турмыс 
стилин енгизиуде баслауш ы болып шырады. Бул  бгсшылык 
урыс ж энж елсиз тэбийгый ж ол менен цзлиплеснп ер менен ^а- 
ялдыц бирлигин беккемлеуге ж эрдем берсе сол уакы тта татыу- 
лывда ^еш нэрсе кесент етпейди.

Хззирги заман семьясында еркектид дэстурлик басшыльщ 
етиуиниц орнына ерли-зайыплылардыд семья руузыгершилигине 
у^ыплылык пенен басцарыуга царатылран к^ос властьлылыры 
келип жетилисти.

Хэр ким езиниц компонентлиги аз екенлигин сезген тарауын- 
да екиншиге жол береди. Ш амасы  ж асл ар ды д  д а  ж асау  стилен  
дузиуде эрман ететурын варианты усы болыуы керек.

Ер ^эм х<аял ролинде ж асау  адамра ж а ц а  дуньяны ашып, 
ж ац а  таныулар, ж ац а  тускникдер береди.

Тэбият сондай етип жаратк4ан д ая л  , ^эм  ерлер кубылысты 
^эр турли...етиц тусиниуи ареалы, бирин-бири толык/гырады. Ер- 
дид шеши^ши дэрекети, рискке бейимлилиги, ^аялды д  ихтият 
болыу .цэсийетлери менен еркектид ^атац лы гы —хаялды ц жум- 
сацлыгы, еркектиц уйдиц исине иткбарсызлыры, ^аял.дыц уйи 
исине ж окары талрамы, у^ыплылыгы. Бул езгешеликлер тек 
тэбийгый емес. тарийх пенен, тэрбия менен, дэстур менен, урип- 
едетлер менен беккемленген. Егер еркек семьядан тыс жумыс-



ларга  жууап берсе, тэмййинлеуши. ^орраушы ролик аткарса, 
^аял семьяньщ ишки ислерин тындыры^ы езиниц жумсацлыры, 
дьидатлы лы ры , ба^ырманлыгы, азадалыры менен оны тэлыц- 
тырады.

Семья беккем, м у^аббат  кушли болыуы ушын ж ас-ж убайлар  
бирин-бири ь^алай етип сыйлауы керек?

.Муха болт кушли х;эм беккем болыуы ушын ер езиниц яры- 
ныц нэзиклигин, жарыныура тырысыуьш, у^ыбын, еркелети^ге 
хэуеслигин, инанрышлыры, нашарлырын сыйлау ^эм ^оллап- 
кууатлау  керек.

Ал хаял емиринде ериниц рухландырыушысы болса, ондары 
езиниц кушине исенимин беккемлесе, оныц устамлылырын, рай- 
ратын хэм кушин ж о^ ары  ба^аласа , ол улкен абырой, дэулет.

Х^аялдыц геззаляыры, ж ар^ы н  жузлилиги, грациясы, ^а^- 
кеуиллилиги, езин чурбан етиуге тайынлылыры, сезимлериник 
нэзиклиги з^эр бир ердиц ж урек тары.

Сондай-ац еркектиц исенимлилиги, рухый мьщлылыры, рай- 
ратлылыры, шыдамлылыры ^эм ерлиги алдын-ала рамланыушы- 
л ы р ы  (бир хэптелигин ойлам аган  ^атыннан са^ла , бир айлырын 
ойламаран еркектен с.щла)  исшецлиги, энергиялылыгы зрр бир 
келиншектиц идеалы. Бир сез бенен а й щ а н д а  ^эр кимниц орны 
бас^а .^аял еркек сыя^лы, ал еркек ^аял  сыя^лы болмараны 
дурыс.

Ердиц жумысы: ^аялдары , оран тэн наш арлык ^эсийетин 
коллап  кууатлау. Яриый оныц х,эмме уа^ыт унамлы болыура 
эуесине нэзик ^эм еркелениуши болыу ^ылуасьша, сезимталльщ 
укьшлылы.рына дьщ^атлы болыу.

Д аялды ц иен: ердиц ерлиги, езине езиниц исенимин, з^элсиз- 
гй ж эрдем  бериудеги рыцарльщ кэсийетин. семьяньщ, жэмийет- 
тин алдындагы  парызын сезиулерин дурыслап ба^алап  отырыу.

Д аялды ц ж умысында рэрезсиз, энергиялы, абыройлы болыуы- 
на ^арам астан  уйинде жэрдемши, ^ууатла^ш ы  кусейди. Ол се- 
вимталлык, оныц сезиуи еткирирек. Демек, оны тусинетурын куш- 
ли дос, ^айыр^ом ж убатыуш ы  керек. Улыума еркектен х;аял езин 
коррауды кутеди. Бундай кутиу'шиликтиц бузылыуы некеге 
кан аатланбауш ы льпщ а алый келип «рли-зайыплылар арасында- 
гы ^атнасты кескинлестиреди.

Сондай-а^ еркеклердиц де езиниц хаялдан  куткени болады: 
Хаялдыц хэммй уа^ы т наш арльщ -ж умсакльщ та болыуы, елбиреп 
турыуы, езине тартымлылыры.

Кеекин исшец езиниц рэреэсизлигин бадырайтып керсетиуши 
хаял  алдында еркек эни^айы турде албырап калады. Оныц агы- 
мына ерип кетеди. ямаса оныц менен бирден ^арсыласып ®те 
шырады.

Ха ял л ар сол нэрсени есапка алыуы керек, ма^таныудыц, 
ага:-: цумаршылыцтыц белгили бир прощ нти  ерлердиц санасын- 
д а  з^эм тэбияты нда беккемленген. Сол ерлердиц двретиушилик 
мумкиншилигиниц кериииуин квтермелвп оныц энергиясын з$.эм
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ииициативасыи моСигли.чациялаура ж эрдем  беретугын хаялДан 
артыц дос, костар жоп,. Ол .\аялга рахмет хэм ^урмет. Мумкин 
Х эмме хаял  ру^хлаидырыушы бола аламас, мумкин буныц хэм_ 
ме уа^ы т зорурлиги болмас. Лейкин ерлердин. езинид-езине 
ба^асы жо^ары. Огап нтнбарсыз цара^, оныц устинен кулиу, 
кем сити у мииутлары оныц ссинде узак, сацланады. Ердиц жеке 
адамыйлырын ойлагаи ец сункнмли л;аялы да булай етсе кеп 
нзрсе жойылтып алыуы мумкин.

Элбетте абыройды мин нет пеней ислеп алыу керек, ол сез- 
сиз. Лейкин, идеал ерге, ерлердин, эталонына куйеуинид умты- 
лыуына ^аялынын, жордем бериуи, оран ^эмме уа^ыт «сен еле 
жетиспегенсец» деп мийин жеуден кере мыц мзртебе артык.

Соцнологлардыц изертлеуннше уйинде басшыльщ етиуден 
айырылран ерлер езин толык, ба^алы емес деген пикир менен 
дууалап, ацырында алькоголнклер топарын кебейтетурынлырын 
дэлиллейди.

Турмыс тэжирийбелерине ха РаранДа хаяллаРДын геззал  ми- 
дез-^улк,ы олардыц куйеулерине де етип ш адара^ты  абат  етеди 
екен, керисинше «Абыйга-бабый» тусип «Сен ^ылганра мен кыл- 
дым, сеннен артых не ^ылдым» усылъшда ^атнас ж асаган  х аял_ 
ларды д  ерлери де взи тзк.илетли болып ^элиплеседи.

«Белгили арабш айыры ез хаялына былай денти; Мениц 
ешыуым келген уа^ытта кешире бил, езицди тый, устем бола- 
ман деп ойлама. 0 з н ц  билесец, мен сени мудамы унатаман. Егер 
ешегиснп ашыуымды келтирсед саран болран мухаббатымды 
сендирерсец: М ухаббат пенен рэзеп бир кеуилге сыймайды. Рэ- 
зеп ийелеген жерде мухаббат турмайды»1.

Усындай сыйласьщ бизин ойымызша семьяныц беккем болы- 
уыныц тийкарры гиреуи болып, оны услау, уйлениу дэстурлери- 
ниц жокары геззаллырын, адамгершилик бахалылырын арттыра 
береди хэм келиншеклер хЬ13 уа^тындары сыяклы ж а^сы  хэм 
тартымлы болып, суйген кеуиллерди ^абартпайды, эдеплилик* 
гид эжайын кериниси болады.

Уйлениу дегенимнз—вз хУ^ьщыньщ ярымын азайтып, уазый- 
падды еки есе квбейтиу дегек сез.

А. Ш опенгауер.

Суйиу деген бир-бирине ^арап  отырыу емес, екеуи ^осылып 
бир бары щ а к;арау.

Сент —  Ю гзуперн.

Б ар м а  екен мухаббаттан нэзик нэрсе,
Тоймайды адам ж аны  оран х^ште.

1, М уош арат сдоби. — Т., 1991. 10 бет
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Сырласып суйген менен емин-еркин,
Ж урегин сен сацла деп саван берсе.

Иса Байза^ов.

Егер ерли-зайыплылар баслары цосылранща бир-бириниц 
минез-^ул^ын, эдетлерин билип алмаса, некенин, бахытлы болы
уы мумкин емес.

О. Бальзак.

/^адалльщ ерли-зайыплылардыц ауызбиршиликлериниц ай- 
н белгиси.

Д. Фонвизин.
Б асы д  екеу бол май,
М алыц екеу болмас.

Бай менен бай 1̂ уда болса,
А ралары нда жорра журеди.
Ж а р л ы  менен ж арлы  ^уда болса,
А ралары нда дорба журеди.
Ж а р л ы  менен бай ь^уда болса,
К,айдан й;уда болдым деп зорра журеди,

Халы$ на^ылы.

©тирик сез шынга :<.ас,
©ткнр пыш а 1\ ^анга  х^ас,
Ж а м а н  ^атын байра цас,
Ж а м а н  айрыр тайра ^ас.

X’.алыц нщылы.

Бирлескен озар, бирлеспеген тозар.
Бир кун урысцанньщ цырыц кун несийбеси цырцылады. 
Ауызбиршилик цайда болса, берекет сонда болады.

Халы$ нацылы.

Н еке менен турмыс курып, енип-есицлер: Мен тап ^ыямет 
куни баска  умметлерим алдында сизяердин. кеплигидиз бенен 
мацтанайын

Мыцда бир \эди с  343.

Хальщтыд ^еш бири некеден бос емесдур... Некеден етиу бо* 
йынша з^зр бир миллеттид езине тэн урип-эдетлери бар.

А бу Райхан Беруний.



40. ТОЙ Д Е С Е  КУУБАС Ж У М А Л А Й Д Ы

Бул тойдан з^еш ким ^алмайды  дегенди ацлатады, тойда 
а д а м л а р  там аш а кереди. Б ас^алардьщ  кийиниуин, тур-тусин кар
ее, езин де керсетеди. Той-тамаша болыуы менен бирге адамлар- 
ды ц  ушырасыу орны да болып есапланады. «Тойга барсан то- 
йып бар» деген а т а -б а б а  бул тойда элпайым, тойган ^озыдай 
болып цызыц ойынларды, ж ары сларды  толыц кериуице мум- 
«иншилик береди.

«Ер жигиттин ^аслын билей десен.,
М ерекеде отырып турысын керин.»

(М ацтум^улы)

Той-мереке адам ларды н ен бахытлы уакты. Онда хэмме ш ад  
болады . Биреудин; кеулине тийиуге болмайды. Уллы Н аурызда 
урыслар токтаган. Ж ау л ар  жарасып досласатугын болган. Со
нын, ушын тойда тек элпайым болыу, жаксы  сейлеу «^утлы  бол- 
сын», «Мубэрек» айтыу эдеплилик болып есапланады. 1\андай- 
да  болмасын себеп пенен тойды бузыу бул жэнжелге, ала ауыз- 
«пывда алып келеди. «Алпамыс» дэстанындагы Байсарыныц езиниц 
^удасы  Байберинин тойында оган еркелеп ыла^ты алып 1^ашып 
кеткеннен кейин !^андай ж энж ел болганын, оннан кейин Байса- 
ры  ^ызымды бермеймен деп К^алмакка кешип кеткенлиги дэс* 
.таида аньщ айтылран.

Тойга барганда тек таза  кеуиллер менен бармастан, таза  
кийимлер де кийеди. Тойда хызмет етиу бул эдиули уазыйпа.
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Бул  уазыйпаны мултиксиз, минсиз ат^арыуы керек. Себеби ер 
теп сенде тей бересец сениц тойыцда да бас^алар  шыи интасы 
менен хызмет етеди. Той адам ларды  бириктиреди, шелкемлести- 
реди. Эсиресе «Наурыз», «Зурээт» байрамы сыяк,лы тойларда 
адам л ар  бир максеттиц дегерегинде шелкемлесип, оган ^ууа- 
ныш пенен шын кеуил менен араласады , Соныц ушын бундай 
тойларды тек миллий кийимлерди кийип емес, ал соньщ менен 
цатар ^олдан келген ж умыслар менен цатнасыу ж уд э  э^мийет- 
ли. Тойды еткизиу дэстурлерин ^эр бир ж ас  билиуи керек. Бул 
онын, ой-ерисиниц кецейнуине а л ь т  келсе, екиншиден ез хал- 
^ыяыц дэстурин кадирлеуге хем бас^аларды ц айырмашылырьш 
билиуге, оларга  айтып бериуге керек болады. Ол дэстурлердн 
били^ адам ушын уялып калм ауды ц алдын-ала камсызланды- 
рыуын береди. Айтайыц тес ^ойыу дэстури буны куйеу кезге  
илмеее ез келиншегин кезге илмеу, онын, журтын сыйламау де
ген тусиник тууылады.

Келиншектиц ^олын карау, бет ашар, куда болыу, цуда ку~ 
тиу, баксы айттырыу ^зм  тары баска да дэстурлердн билиу дэм 
гусиниу оны ж а^сы лаура, ьщ ш амлауга улес к;осыу ^эр бир 
адамны ц уазыйпасы.

Тойдагы ысьтрап кемшиликке ^арсы «К,уурыншыра», «^ызды 
зорлап алып кетиуге», «гулянки де» ата-ананы ц уйине ^айта  со- 
гып арац  ишиуге царсы гуресиу. Сондай-ац бас^аларда  гейпара 
адам ларды ц  биреулердиц устинен «нама» алып» оныц намысынй 
тийиу ^эм соныц менен к.атар езнниц ^арамнан тапкан байлы- 
гын керсетиуге урыныушыльщта эдепсизлик болып есапланады..

Тойда ж асларды ц жасы улкенлердиц арасында болыуы олар 
менен отырыспалас болып ж а^сы  сез етиуи, оларга  сынайыльщ- 
ты уйрениуине мумкиншилик береди. О лай болса ж аслар  той
ларда белинбей ж асы  улкенлер менен бир столда откры л, сеа 
айтып сез еситип бирге тойлауы оларды кергенли 1<ылып тэр- 
биялаудыц мумкиншилигин береди.

Х ал^ы м ы зды ц «жыйнаран, тергениц тойра буйырсын» дегеи 
пэтия-на^ылы тойдыц ^эсийетли ^ем ш арап атлы  к,у былые екен* 
лигин оран таярланы у ж ацеы  нийетти, мездибанлыцты, мийнетти 
т а л а п  ететурын, солай етип адамды  жумсартып, элпайы млы еда 
тэрбиялайтурынын керсетеди.

* * *
Некениц ж а^сы сы —оныц ^ алы ц  малыныц жецилирек бодра- 

иыдур.
(Мыцда бир %эдис 427)

Тойдыц ^ыстауы менен тон питер.
Той деген ^ууаныштыц басы болар.
Той десе цуурап ^алган  бас ж ум алар .
Тойра барсац тойып бар,
Ж аманлы ры цды  цойып бар.

хальщ нащ лы _
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! !ззет-^урмет тэмегпегил,
Сени ш й л а м ар а н  жерде.
А^ыл балсац сез айтпарыл,
Нэубет берилмеген жерде.
Батыл болтан ары ^ а^пас,
Ж ам ан н ан  ж а^сы льщ  шыцпас,
Ийт, ысьнулап, пышык барбас,
Д астурхан турмаган жерде.
К,асшац алдын, ж ар га  денер,
Гул ашмлса зорра денер 

Д урмет етиу арра денер.
К,эдирин билмеген жерде 
Нэморт кеш уетинде ^арлар ,
Кепек ас уетинде гурлер,
Сауаш курып ^ылыш еилтер,
Душ пан керилмеген жерде.
Уй ишинде ^арра денер 
Му^аннес бир нарга денер 
Тулки-ш агал  шерге денер,
Ж олбары с болмаран жерде.

Ма^тум^улы.
«Хал^ы к;элемеген бий азады 
К,атыны с ал а^  уй азады»

«Анасын керип 1̂ ызын ал 
Табарын керип асын иш».
«Ата д ы ^ а т ы  менен ул еседи.
Ене дылк.аты менен 1\ыз еседи».
«Ж а^сы  ^атын ерин ер 1̂ ылады,
Ж а м а н  цатын ерин жер кылады».
«Ойланбараннын, туби ойран»

хальщ нацылы
Айт келин, айт келин,
Ж ум ы рт^ад ан  а^  келин,
Сауыс^аннан сак; келин,
Атынньщ басын тарт келин,
Кыз кеулицнен ^айт келин,
Куйеуине ж а к  келин,
Ата-ененди баь; келин,
"Киск келсе уйице 
Керпешеиди как, келин,
Атанды бэрин жат^ызып,
Тунлигинди ж ап  келин,
Д ум аньщ а суу ^уйып,
Соннан кейин ж а т  келин,
Суйгенин, менен суйсинип,
^ а д а л д а н  бала тап келин.

(Халы<{ бет ашарынан).
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С улы уларга  кеп болар ашьщ, 
Бирак; бэри бол мае опадар.
Сулыу ш ы рай—цыз ушын бахыт, 
Гейде бахыт болмайда ^алар.
Кем шырай путкиллей белек, 
А лдамайды шырайы менен,
Ж игит еуйер минез 1̂ ул^ын тек, 
Сол ынщыны энейи демец.

Т. Мэтмуратов.

0 з  суйгенице ^ад ал  айнымас яр болыу деген, ж ан  дуньяцны® 
бир белегин суйикли адамы ца сыйла^ деген сез.

В. А. Сухомлинский.

Тэбият х;аялга  былай дейди: ^олыцнан келсе сулыу бол, ^элесещ. 
дана бол, ал саналы-ацыллы болыуга миннетлисец.

Ф. Тамарше.

Хаял сулыу болмайды керки менен,
Минезине кез жетпей кеуил белме.

Абай.

Х аялды ц ез перзентин уйретип есириуге умтылыуы ^ а н ы в д з  
бар, х;йм огац сонын, менен бирге усыган сэйкес у^ыплыльщ та бар*.

К. Д . Учинский.

Ананын, минезинен сезик алса, баланыц журеги сууына береди,,, 
^аты улана береди.

Р. Мусирепов.

К,ыздын ^аталлы гы  з^зм талапш ацлы гы  бар жерде жигит ^а~ 
^ыйк,ат ерке^ болып шыгады.

В. А. Сухомлинский.

Куйип-жанып суйген ашырыцньщ саган сел^ос ^арауы н ав  
артьщ азап жоп;, ержигитке деген тэгдир ^эзилинин ед ауырьк 
усы.

М. Горький,
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41. Г 0 3 3 А Л Л Ы К Т Ы  ТУСИНИУ Э Д Е Б И

Эстетякальщ мураттьщ ец э^мийетли кагогориясы болран гез- 
з а л л ь щ  ^эм оны тусиниу мэеелеснне то!\тасак, онда сулыулыц- 
т ы ц  абсолютлик болмайтурынлырын есте са^ларан дурыс бола- 
,ды. Сулыульщ диалектикасы салыстырмалы, ейткени сулыульщ  
■ценен ажарсызльщтыц, кериклилик пенен сьщылсызльщтын, ше- 
тар асы  жылыспалы.

' Тарийхта саналы турде аяцты ^ысцартыу, ^улавда, бетке, 
•взинин эстетикальщ сыпатын жетилистириу ушын белгилер са- 
лы у квплей ушырасады. Олар (Мысалы бетти тилиу, ^ула^ты  
сы п ы радай  ^ылып есириушилик кызлардыц мойнына узайты^ 
•ушын са^ыйна кийгизиу) сол жз-мийет ушын сулыульщтыц бел- 
•таси еди.

Адамныц сулыулыры—тэбият хэм жэмийеттиц ец жоцарры же- 
миси. Оныц сулыулырын сапа жарынан айырыу еки ж ардайда 
керинеди. Я рный сырткы, денелик талдырмашльщ  ямаса субъ. 
«ктивлик сулыульщ ^эм руухый, ишки ямаса объективлик су- 
яы^лыв;.

Сырткы денелик сулыу белый адам анадан тууылыуы мум
кин, ал ишки сулыу болып ол жэмийетте езиниц иси, цылуасы, 
■бас^а адамларра ^атнасы арцалы цэлиплеседи.

Эдеттегише биз жигит яки 1<;ыздыц сырткы сулыулырын айт- 
^ан да  оныц келбетлилипше, бвйы-сынына, улыума кериклилигине, 
Фзинв тартымлырына нэзиклигине, жарымлы минезнне, назына,
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шашыныц тусине, кезине, бетинин. гцлыры хэм тазалырына ^эм- 
г. б. белгилериве сы патлама беремиз. Мине булардыд бэри адам 
лардыц кеулин ^эм  журегин бенде ететурын сырткы керкемлилик.

Бира^ сулыу кезлерди сулыу адам менен алж астырмаран 
акылга мууапьщ. Сондай ак; бой-сыныныц ^эм шаш тарауды ц су- 
дыулырын, бир путин, ^эр тэреплеме рауаж ланран  басцада к;ай- 
галанбайтурын жеке езгеше ^эсийетли тулра менен ш атастырмау 
керек. Демек, адамнын эстетикальщ к>унын оныц улы^ма бел- 
гилери менен, я р н ы й  сырткы кериниси менен сыпатламай, оньщ 
менен бирге оныц ишки, руухый дуньясында ез ишине алатурын 
адамыйльщ езгешелиги менен, басцага тец емес индивидуадлы- 
ты менен аньщлау керек. Себеби ким болса да мейли—ол еркек- 
лер  болсын, барльщ ^аялларды  суймейди, керисинше ^аял л ар
да барльщ еркеклерди суйе бермейди (ондай болыу >хш уацьп.
та мумкин емес), ал тап усы адамды, ярный езинше .\еш кимге 
тец емес индивидуумды суйеди. Ол оган тап ези, тап ези, тап ез»  
болып кабыл етиледи. Ажарсыз адам деп эстетика езиниц инди- 
видуаллылырынан айрылган адамды айтады.

Б улай  деуимиздиц себеби сулыульщ— эстетикальщ мураттыц 
гийкары бир тэрепи болып, эстетикальщ мурат пенен байланьк- 
лы ^элиплесед.и. Оныц эстетикальщ ба^асы этикальщ мурат ар 
еалы  етип отырады. Адам жэмийетлик м а^луу^ат  ретинде сырт- 
к(ы сулыульнща ^эуес болып к,оймастан, мзселениц мазмунына 
да айрьщша мэнис береди. Ол адам ларды ц кериклилигин оныц, 
не ^зрекетин, тэбият^а ^эм бас^а адам ларга  ^атнасыи ез деге- 
региндеги адамларды ц бойында к^злиплескен эдеплилик пенен 
салыстырып к.арайды. Д емек адам сырткы объективлик сулыу
льщ  пенен ишки руухый сулы^льщты мойынлай отырьш, олар- 
дыц ез-ара  ^атнасын аньщлаура келгенде ишки руухый квркем- 
ликке кеб.ирек кеуил аударып, мазмун керкемлигин квбирек 
баянлайды. Сонлыктан «Сырты сулыу болар иши палльщтыц» 
деп гуманланьш, «керкин алма, минезин ал» деп уйретип журиу- 
шиликтиц мэниси де усыннан болады. Булай деудиц де жени 
бар. ©мирде гейде сырткы сулыульщты бетке туткан, зулымлык 
дэрекети жуз бериуи мумкин. Ал эдепли квринис сырттан ^ара-  
ганда  кезге енжар болып керинген менен оныц астында улкек 
адамгерш илик, шексиз мийирманшыльщ ж ат^ан  болады. Сырт
кы шырай кез тарт^ан керкем болган менен, ис жузинде ^еш 
бир мзниссиз бос тулга болыуы да мумкин. Ол адамды ^еш уа- 
^ы тта  сулы^ деп айтыуга болмайды. Руухый керкемлик пенен 
денелик сулыульщ сэйкес келсе- бул ж о^аргы  эстетикальщ му- 
оат  пенен этикальщ мураттыц айрьщша иске ас^аны болады. 
Усылар менен бир ^атарда  адамныц рухый сулыулырына толы- 
рыра^ то^таранда ол ез ишине эдеплилик пенен бир к;атарда 
едилликти, еркинликти, адамды суйиушиликти, адамнан цууа- 
ныштыц, шадльщтыц дэрегин табыуга белсене турде умтыль»у- 
шыльщты алатурынлыгын керсетип ети^ ээрур. Адам сырткы 
кериклилик пенен ^эм эдеплилик пенен бир ^атарда  эдиллик
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уш ы н гуресте барльщ тайсалыушылы^тын, гуманльщты жецип 
алып, максетке, мурат^а мууапьщ ериклиликтен басш ылы^ алса 
сол геззал- Э дед  ушын шешиуши ^эм избе-изли ^эрекетте уцы п- 
сызлык. керсетип тайсалаклаган  адам  жэмдйеттиц алдында жо- 
цары эстетикальщ базара ийе болмайды. Ол тек кулкиге ыла- 
йьщ. Тарийхта бир адамныц еркиниц топырлылыры, оныц тар- 
тынш а^лыгы адам ларга  уллы ^айрыларды алып келгенлигиниц 
мысалы коплен ушырасады. Керисинше, тайсалмайтурын исеш ш , 
ийилмейтурын ерк аж айыпларды туудырып. езинен улкен эсте
тика л ьп  ̂ мумкиншиликлерди береди. Б ул  сайрарыслар ацыллы- 
льщ тыц билимл.нликтнц нуры менен органикальку турде бириксе, 
•онда бул ^а^ы йцат  ге ззал ль п до  айналады.

А дамлар  ертеден-а^ вз-ара ^атиасында эдеплилик пенен квр- 
кемлиликтиц принципиал бирлигин хальщтыц нак;ыл свзине ай- 
ландырып, поэзия х,ом ауыз эдебияты ареалы  урпа^тан-урпавда 
ж еткизип отырран. Мысалы: «Ж а^сылыры менен суйкимли емес, 
суйкимлилиги менен жаксы» дейди рус халцы, «Сулыу сулы^ 
змее, суйген сулыу» деген бизиц хал^ымыз. «Адамныц ишки 
дуньясы сулыу болсын, ж ы лты раган  сыртына 1̂ ызьщпа» дейдн 
ш ы ры с  м акалында. Д ем ек  эстетика л ьщ керкемлик э т и к а л ы ^  
квркемлик пенен тиккелей байланыслы болып, адамдары э ти к а-  
лык; мураттыц категориясы эдеплиликти кетермелейди. Сонльщ- 
т а н  П латон..сулыульщты «нур саулелилик» деп атарап.

Бул  Ха ВДь"нда адам оаласыныц емпринде эсирлер дауамын- 
да ^элиплескен ^асыл мурат рет.инде эдеплиликти ж ы рларан  
ш ы р ы с т ы ц  поэзиясы ^ызьщлы баянлады. Мысалы, ш ы р ы с  эде- 
биятындагы Л ейли—Мфкнунныи, киршиксиз м у^аббаты  эдепли
лик  пенен керкемлиликтиц бирлиг.и идеясын езине ылайьщлы 
«згеш елик  пенен жырлап, ^уры тек жылтыраранра цызьщпай, 
«уели ж ан  сулыулырын керип, оны ба^алай  билиуге уйретеди.

Мысалы, Саади езиш щ  «Гулистан» деген поэмасында усы 
идеяны былайынша рауаж ланды рады . Араб патшасына бире^ 
келип, ж ас  талантлы шайыр жигиттиц, ашьщльщтыц дэртинен 
ел-ж урты нан безип шел гезип кеткенин, сейтип ацылдан адасьш 
мэжгун болганын айтып келеди. П атш а Мэжнунды езине ша- 
^ы ртыу менен керкин кериу ушын Лэйлини де а л дыр а ды. Оны 
алып келгенде патша тац  1̂ алып, оныц ж урттан асцан ^еш нэр- 
сеси жок. арьщтан келген кара  торы кыз екенлигин керип, 1̂ ызды 
кериксиз деп табады- П атш аны ц щ з р а  кеули толмаганын сезген 
Мэжнун, Лэйлиниц сулыулырын кериу ушын оран Мэжнунныц 
кез и менен гака  царау  керек, деген екен.

Э тикалык мурат пенен эстетика л ыц мураттыц косылы^ы 
мумкиишиликтен ш ы р ы п  зэрурликке айланады, Оны алдын ала  
болж аран М. Горький: «Эстетика—келешектиц этикасы» деген 
?ди. Ярный ^асыл мураттыц ийеси бола билиу у^ыплылыры эсте- 
тикалы ц талгам га  талпыны^, шырайлыльщты тусинип з^эм ба^а- 
лай билиу ^эм сол керкемлиликти ж асай  били^. усыныц ^эмме- 
си сулыульщ, эдеплилик сапасы болады. Тек усындай адам лар
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рана кызьщлы турмыс ;<;урыута у^ыплы болып, путкил а д а м за т  
э^ам келешек урпацлар  алдында езлериниц эдеп-икрам лы лы ц. ^а* 
выйпасын орынлап шыга алады.

Сонын менен бирге бизиц кунлеримизде э с т е т и к а л ш ^ э м  этй- 
калъщ ^атнас ж а н а  адамды тэрбиялау  ушын гурестиц алдыцры 
позициясы болып коймастан, бул муратлардыц байланысыныл. 
бийик дэрежеси де. Мине сонльщтанда М. Горький адамнын, тул-  
гасы ушын еки ийин г^анша зэрур болса этикалык, ^эм эстетика- 
льщ  тэрбияда сонша зэрур деп дурыс керсеткен.

А дам ларды ц сулыулырын ба^алаудары жеке писанный, емир- 
дин ж эмийетлик мэнисин ^алай  тусиниу менен байланыстырамыз. 
Ж ек е  инсаннын денелик жетилисиуи, оныц моралльщ тазалы гы - 
кан, улыума хальп$тыц хызмет ушын саналы деретиушилик ис- 
керлигинен бвлекленбейди. Адам ^оммесинен бурын езиниц жа^~ 
сы ^ы луалары  з;эм ж арасы цлы  ислери менен, соныц менен 1̂ атар 
ж аны ны ц ж о^ары  эдеп-икрамлылыры менен гвззал.

ГШын мэнисинде эдеп-икрамлылыцты геззалльщ тан бвлип 
алып ^араура болмайды. Егер олай болса эдепсиз геззалльщ  бо
лады, деген пикирдиц ж асауы на мумкиншилик тууылып, окда 
геззалльщ  тусиниги формаль турде керинип оран тек сыртк,ы бел-- 
ги, симметрия, мелодия,тур-туслер тан болып цалады. Белинский- 
гвззалльщтыц ^эмме уак,ыт мораллыи; пенен бирликте ж асарав  
прогресснвлик ж эмийетлик тэжирийбени ж уум ацлай  келе «су- 
лыульщ  шынлыкда ^эм моралга тууыс^ан ^арындас. Егер ш ы - 
рарма керкемлик б азара  ийе болды десек, онда ол сезсиз эдеп- 
икрамльщ  бойынша цунлы болады» деген еди.

Ж а с а л м а  безелиудиц жэмийетлик х,эм эстетикальщ мзнисйне- 
келсек, о л  ез тамырын ж удэ  ертеден алады. Ен дэслепки ш ы р ы - 
сында безелиу л е к  практикальщ ма^сетке ^аратылран сыя^лы. 
Д енеге  салынран сууретлер ямаса айрыкша белгилер ацлатты . 
•Мысалы, Судандары арабларды ц гейпара тайпалары бас^ алар -  
дан белеклеп турыу айбатлы ра^ кериниу ушын ул бала туу- 
ьхлгаи гезде оныц еки бетинин алмасын тилип таслайды. Сондай- 
ац  общинальщ жэмийеттеги кесемлерди бас^алардан  айырыу хэм: 
^урметте болыуы ушын ж а г а л а р  ,^зм эшекейлер менен безеледи. 
Ал ацшылар, арасында езиниц кергишлиги, еткирлиги, серли 
шавданлыры менен белгили жауынгерди кепшиликтен айырыу 
ушы;н айрьщша безейтугын болтан. Бул кейин ала  классльщ ж э- 
мийеттиц панда болыуьша байланыслы басцалардан айырылып. 
турыу ма^сети менен бир ^атарда  денеге хызмет етиу менен уш - 
ласты. Классльщ жэмийетте белгили семьялардыц езлериниц герб» 
лери, айрьь^ша э!шекейлери болды. Ал олардыц семья арзалары  
ж урттан  тек байлыры менен айырылып туратугынлырын рана емес» 
ал  «сулыулырын керсетиуи ушын алтын, гумис, гау^арлар менен 
безелди. Д емек бул безеушилик символльщ характерге ийе болып, 
ез  сандагы ац суйеклердиц хальщ массасы устинен устемлиги- 
не хызмет етип олардыц езиушилик, зулымлыц келбетин бурке- 
мелейтурын, денелик ^эм руухый майыплырын жасыратугыи пер-

232



до болып жэмийет алдында айырылып турыуынан езлеркнид ке-- 
тередки усылына тийкар бсрди. Х(эм солай етип, ол хэр уакыгга 
эдеплиликке, эдилликкс х ы ш ет  етеди.

Бизиц кунлеримизде олОетте безеушилик бас^аш а тур ^эм. 
ма^сетке ийс. Эспрссе ол аламныд езденесине сулыульпщаумты- 
лыу’шылырына хызмет гг и у дсп гни к ар алды. Адамнын, езин-ези 
олпешлеуп, ез денесии сунну и ч. • * • I;»̂ • й парсе. Демек, адам  езиниц 
суйкимли з^ом покизе цылып кнрсстиум ушын усти-басын хэр тур- 
ли затлар  менен безейди, езин пардозллйды бет аузын бояйды. 
Буран беттиц сыланыуы, ерипниц, м ф пикти д  боялыуы, цымбат 
ба^алы  затларды  тарыулар киредн. Ьуларды ц гейпаралары взи- 
ниц нормасында болса, адамды покнзе п  н н  корсстиуге ж э р д е м -  
леседи, ал нормадан ш ы р ы п  урдискс айлапса, табийрый сулыу- 
дьн^ты, (егер адамнын, ези шырайлы болда он да опыц х^еш кере- 
ги ж о 1̂ ) , я р н ы й  бет пишинди езгертии ж и береди баск,а биреуле- 
ри (жузик, билезик, сырра, моншак,) эдеплиликтиц шецберин де 
турса, шырайга-шырай к>осып ж арасады  :^эм гейде символльщ су-- 
лыульщтыда билдиреди. Айтайьщ неке жузиги семья бахтыныц 
символын арзыулырын билдирнп, ж узи к  децгелегинин, шегарасы 
ж о ^  сыя^лы му^аббаттыц да шеги ж о^  деген кеуилди анлатату- 
рындай керинеди. Ал енди сийректе болса еледе арамы зда ушы- 
расатурын артьщмашльщ аттын, тагасындай терт-бес алтын жу- 
зиклер-эдеплиликтен дерек бермейди езин айрьщша ^ам артьщ- 
маш етип керсетиуге тырысыушыльщтан хабар бернп туррандай 
сезиледи.

Адамды сулыульщ жакт  ап жетнлистириудиц творчествольщ 
усылына келеек ол адамнан бас^ада  цайталанбайтугын индиви- 
дуаль езгешелигин жетилистиретурын деретиушилик мийнети. 
Адам ендирис цуралларын дереткенде сулыульщтыц зады менен 
^эрекет етеди. Адамнын, сулыулыгы мийнеттеги белсендилиги 
менен цэлиплеседи. Себеби ол мийнетте езиниц барльщ дене ^эм 
руухый байлыгын жетилистирип, ишки х(эм сырткы сулыулырын. 
ашып береди.

Бизиц ж о^ары да келтирип еткен пикирлерим'издиц адам тур- 
мысынан барльщ тареппндс цатнасы бар. М ысалы бизид езимиз 
кийетурын кийимнид шырайлылыгы ^эм кийине билиуи ^аедын- 
дары мэселени алайьщ. Мода ж урн аллары нда  кийим тигиудиц 
ж алпы  барыты менен бир неше кийимлердид улгиси рана усыны- 
лады. Егер усы улги менен рана канаатланын, езимизге не жа- 
расады бир кийимимиз пенен екинши кийимимиз цалай уйлесе- 
ди, к^андай туе ^онымлы ^эм тары бас^ада кеплеген сорауларра 
жууап  излемей, усынылган кийимнид улгисин цалай болса солай 
цабыллай ^ойса^, онда сезсиз биз ж а^сы  да, керикли де кийине 
алмас едик. Ал енди гейпара талгамы  ж а^сы  адам лар  удайы 
ж арасьщ лы  кийинеди, кийген кнйимлери бири— бирин ^айтала- 
майды, ал устиндеги липаслары бир-биринен уйлесимли болып 
бой-сынга тусимли келеди. Буныд ези енер, адамнын, бийик тал- 
рамлы.рын сыпатлайды, ж а^сы  кийине билет,урынлырин керсете-
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ди. Онын, ушын талгам ы  бийик адам модадары зрммеге о р т а ц  
улгини ез талрамына.ез-езгешелигине сай ( я р н ы й  турпатына, б о -  
йына, сымбатына ж асы на з^эм т. б.) тацлай  биледи х,эм ылайыц- 
лап тиктире биледи. Соньщ менен ^атар  сол кийимди ^андай
ж ерде  1̂ ай ж ардайда кийиуи кереклигин де есте тутады. Усыныц 
ези уйлесимли, ж арасьщ лы  келип адамныц цайталанбайтурын 
жеке сыртцы келбетин аны^лайды.

Ал талрам сы зльнда  мысал ретинде «стиляга» деп аталып жур- 
тен «дэцгесер сэтен»лерди келтириу мумкин. Усы дэцгесерлер ез- 
иниц ж еке  айырмашылыры тууралы бас^алардан  гере кебирек 
«^ый^ыулап», «мен» деп кекирегине у рады да  жалран сэтецлик- 
ке еликлеймен деп, езин де бар кериктиде, мэнисти де жойыл- 
тып алады. ^а^ ы й к аты н а  келгенде усы еликлеу ертели-кеш 
сол дэцгесерлердиц ой-пикирине тэсир етип, оны азрындырып жи- 
береди. Бул унамсыз талрам менен эдепсизлик элбетте бирге жу- 
рип ол адамныц санасындары «олкылыеда» алып келеди. Мэсе- 
лени тап усылай терец ^оймаганда, биргелки тусли цызыл кейлек 
^ара  костюм менен дуударланып ецсеге тускен шаш керер кезге 
унамсыз екенлигин з^еш ким бийкарлай алмаса керек. Бундай 
кийиниуден адамныц бет-элпетиниц, з^эттеки ж асынан да путкил- 
лей езгерип кететурынлыры белгили. Гейбир ^ы злар  жигитлерга 
^араранда да  усы «ауырыура» кебирек жолыадыш  келеди. Ж а -  
с а м п а р а зл ь ц  турран жерде керкемликке орын ^алыуы мумкин 
■емеслигин тусинбейди.

Адамныц кийген кийимиде, шаш тарауы да, тур-туси де тэбий- 
ий тулраньщ езине тец, ^айталанбас езгешелигин аньщлап ту* 
рыуы тийис. Ал олай болмаранда адам езиниц жекке индивиду- 
я л ь  езгешелигин жоралтып алады. Х^а^ыйцатында да  гейде жэ- 
мийетлик орынларда ушырасып к;алатурын гейпара жигитлердиц 
з^эм ^ы зларды ц шаш цойыуы з^эм кылуалары, к,ыз з^зм жигитти 
бир-биринен айырып болмайтурын дэрежеге дейин алып барады. 
Бунда элбетте олардыц жеке тулгасы путкиллей жойылып, мо- 
дальщтыц ишинде еритилип кеткенлигин керсетеди.

Ал керкем хэм жарасьщ лы кийиниу, ж атьщ  минез з^эм тары 
баскалар  адамныц руухый рауаж ланы уы  менен, дэрежеси менеи 
байланыслы. Талрам з^авдында сез еткенде оныц мода менен бай- 
ланысы з^аццындары мэселеге иркилмей кетиуге болмайды. Ол 
хэзкрги дэуирде гейпара адам ларды ц тэртип ^ы луалары вы ц коз- 
раушы з^эрекетине айланбакта. «Моданыц хэуири», оныц буйы- 
рыушыльщ к;эсийетти адамларра мебельлерин алмастырыура ки- 
йим-кеншеклерди езгертиуге бас^а бир ^ылуаларды  ислеуде ж ац а  
шайырдыц ц о с ы р ы н  о ^ ы п  ш ад болыуына ж ац а  сууретшиниц ул- 
гилерине ы ш р  етиуге ийтермелейди.

Кеп адам лар  медара дьщцат пенен 1̂ улак; салады, бирак^ оран 
улкен оз^мийет бермейди, ал биреулер сез жузинде модара нара* 
зыльщ билдирсе де, не жузинде саган ереди, ушинши биреулер 
оран путкиллей бериледн. Мода тек з^аяллардыц жууынып тара- 
ныуына ен жайып ^оймастан, эд кийимлердиц пишилиуине, ая^
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кийимннд формасына, шаш тараудьщ  фасоныка араласады . Гей- 
де  оннак да жоцары, керкем-енердиц стиллик езгешелнгине тэсир  
етеди, экранды ийелойди, сиекага шырады, китап з^эм ж у р н ал  
бетлерине ермелсйдн.

М одада  демек ^эзирги зам анагейлик дейди кепшилик. Б и р ак  
мода з^ешбир ^арыйдага багыибайды, бир норманы а я щ а  басып». 
екиншисин ^укимлик пенен устемликке шырарады. Моданьщ куши 
кеде? Оныц куши кешииликти взине тартыуында, взине ж а^ы н- 
ласыура буйырыуда. вйтксни модара берилиу ацеат, бул з^еш ой- 
ланыуды, билнмди, тожирийбени талап  етпейди. Оннан ^алса  бир 
моданьщ екииши бир езинсн бурынгы модаиы арадан  шырарыу 
ж олы тез етеди, оны бацла^ра да болады.

М одадан опиуайы турде бас тартыу мумкин емес, себеби ол 
сулыулыцтыц т а р а^ л а р ы идагы зап л ы л ыь; ушын таласады. Шынын 
айт^ан да  бул таласта  ол одеуир табысларра ериседи, тзеирин иске 
асырады. А дам лар  модалыц бул заманагейлик, сулыуыра^ болыу- 
дьщ тийкарры жолы дегеиге исенип рана ^оймастан, езин «стара- 
модный» (ескишил) демесин дсп, бас^адан  артта к.алмасыушын 
моданьщ. жетегине ереди. Оган к,осымша олардыц алдында мы- 
падай мэселеде турады. Егер бирсу магаи к.андай костюм, ботин
ка кийиуди, кандай галстук тагыуды, шашты а й тарауды 0_ 
сез свйлеудиц цандай манерасын услауды, мениц ушын 1̂ ашшан- 
ак шешип к,ейса бул ж ам ан ба  ямаса жаксы ма? Бул мэселеге 
ауа  ямаса  жоц деп бериуде цкйьш. М эселе биз жо.^арыда келти- 
рии еткенимиздей, мынадай ж ардайлар  да  болса керек. Айтайьщ,,. 
бириншиден ол кандай турдеги мода, ол кандай етип уйкемледе- 
ди, нелер менен байланыелы я рауаж ланран  талрамра 1̂ анша 
дереж еде туура келеди? Кулласы  мода мэселесинде тура^лы 
жак.сы к,айырлы х4эм вткир талрам керек. Тек рана ол, моданы 
бахалауда  басшыльщ рольди аткарып моданы тадлауды ц елше- 
мин береди. Соны айтыу керек, мода да талгам , бира^ ол масса- 
лык, талрам ярный жеке аны^лыцтан айырылран талрам. Бул 
з^зммеге зсэм з^эркимге тзн талрам. Ал енди бул модара з^эр бир 
адам ны д катнасы, оныц жеке талрамына, эстетикальщ муратына 
мууапьщльщты тадлай  з^эм сайлай билиуинен. Демек, биз моданьщ, 
сыррыялырына з^эм з^укимлилик пенен тартыушылырына ашыу- 
ланбастаи, назырцанбастан, бассалмастан езимиздид зкеке тал- 
га мымызды оран шыдамлыльщ  пенен з^эм турацлылыц пенен 
^арсы  ^ойыуымыз керек. Егер ел арзымайтурын болса, онда бас 
тартыу ям аса  езгерис киргизиуимиз, егер ^абы л етиуге турарлы к 
болса, оны да  кериуимиз керек. Мода да  ез нызамлылырына ийе 
бира^  ол еле изертленбеген. Сонлыцтан модадары жарымсыз та -  
сирлерди сапластырыура ^араты лран з^эммени миннетли турде. 
бойсындыратурын царар  шырары^ ямаса оны артта цалран з^эм 
рауаж л ан б аган  талрамра табыныушыльщ деп «айыплау» жетки- 
ликсиз. Оиыд тэсиринен з^эм иайда болыуыныд себебин билиу* 
кер-ек.

Биз рейде адам ларды  сулы^ адам, геззал  адам деп белип сей»
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.леимнз. Сулыу адам  дегенимиз онын, сырткы тури-туси шырай* 

.лы екенлигин, ал геззал  адам дегенде оныц ишки дуньясыпыц да 
•эжайып екенлигин тусинемиз. Г еззаллы ц бул улкен дара кка усай- 
ды. Оныц Жапырары эдеп-икрамлылыц, тамырлары — ишки ру- 
\ы й  дунья, мийуеси— абырой. Адам баласындагы геззалльщ  тэ- 
бият берген айдай ж ам алы ндагы  сулыульщ пенен 1̂ оса ец ж а^сы  
минез-^улыцты хам инсаный пззийлетлерди жэмлестирген ада* 
мыйлык болып есапланады.

Соныц менен бирге адамды керикли етип керсететурын оныц 
липасы, «Кийими бойынша ^абыл етип, ацылы бойынша узатып 
салады» дейди орыслар. «Танылран жерде ой сыйлы, танымаран 
.жерде тон сыйлы» деген бйзиц халцымыз, демек кийинип били)? 
керек. Кийим миллий, заманра сай болыуы керек, модада болыу 
керек. Лейкин моданы ^ууа бериу эдепке жатпайды. Адам уйде, 
жумыста, кешеде, той-мерекеде, мийманда, дем алыуда, к;ыды- 
рыспада, ж ы л мэусимлерине сэйкес келетурын кийимлерди кийе 
билиуи керек.

Эсиресе жумыс турлерине байланыслы арнаулы кийимлер, 
мектепте мектеп о^ыушылары езиниц формасын кийип жургени 
.дурыс. Бул эсиресе жоцарры класс окыушыларына тусиндирилип 
цойылатурын нэрсе. Б ал а л а р  хэм ^ызлар кисиликке, улкендей 
болыура талпынады. Лейкин окыушылык дэуир улкен сыйласьщ 
•барышланатурын ^у р метке миясар дэуир. Оныц устине жокарры 
класс о^ыушыдары ^эр ^ыйлы кийинип кетсе, ^ызлар ^асыл та- 
рыншакларды тацса о^ыудыц сапалы етиуине зыян тийгизедй, 
д ы щ а т л а р  белинеди. Оныц устине ата-аналарды ц мумкиншйли- 
гиниц айырмаш ыльщ лары бул мектепке тэрбияра, балаларды н ой- 
■пикирне тэсир жасап, оларда менменлик, ^ызранша^лык, эда- 
латсы злы к есип кетиуи мумкин.

Артыкша бояныу, модаларды ^ууыушыльщ на^олай ис болып 
■есапланса, керисинше езине ^арамаушыльщ, олпылы-солпылы 
жийиниушилик, сацал шашты есирип жибериушиликте жараспай- 
турын ЦЫЛЬЩ.

А йы п ем ес хеш  $^ак х а я л га  
Б о я у л а р га  бояны у ту р ли  
Ж ы л ты р а га н  сол бо яу л ар га  
В оям аса  болды  ем ирди ,

Т. Сейтжанов.

Окыуш ылардыц арасында жууыныу, азадальщ, кийиниу, ези- 
не-ези 1%арау мэселесин сез еткенде кебирек мураллимлердиц ез* 
лери де ды едат  берип усы пэзийлетлерге ийе болыуы керек.

Эзелден халщымыз алтын ^абак; аттырып той берип перзент- 
ли болранда оран азан айтып исим ^ойран. Олардыц кепшилиги 
дерлик миллий тусиниклерден талрамынан келип шыадан. ©т- 
миштеги ата-бабалары м ы здыц руухын яд етип олардыц исимин 
ж а ц ал а у  максетииде де атлар цойылран. Д ерли к  ж ы л мэусим-
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лсринс де байланыслы нсимлер тацлангап. Лдамгершилик пэзий- 
летлерди ^амтыйтурын ж а^сы лы цца шацыратугын, геззаллыцтьь 
з^эдирлейтурын, кэсипке байланыслы кунделикли турмыс руузыгер- 
шилигине саба^лас  исимлерде цойылган, «Ат цойып айдар тары у^ 
дегенниц мэниси мине усындай уллы нийеттен келип шьщкан. 
Бугинги куни айырым адам атлары езгериске ушырап Боранбай
— Боря, С эр сен б ай — С аш а, Гулистан —  Гуля, Серегул— Света 
х;. т. б. цэлпинде цолланылыи жур. Биз буран калай цараймыз?

Исимлердиц езгертилиуи элбетте эдеггген емес. Оны ж аслар- 
га тусиндирип ата-а на щойган атты ез басымшылыц пенен ез- 
гертиудид геззаллы ада  ну^сан келетурынлырын атап етиуимиз- 
керек. Бул нэрсе содры уацытлары ж аслары м ы з арасында, эси- 
ресе мектеп жасындары перзентлеримизде ж уз бериуи жэмийет- 
шиликти тэшуишке салып атыр. бйткени талгамды  ^элиплести- 
риуде, геззалльщты цабыл етиуде, оны тусиниуде адам исимле- 
риде улкен е^мийетке ийе екенлигин илимнид элле цашан-ак; дэ- 
лй-ллегени ^еш кимге сыр емес. Сонльщтан езперзентлеримизге 
исим тадларанда да усы кезщ арастан  не тутыуымыз керек болады.

Талрам — бул — эстетикальщ ар-намыс (Ж ан Поль), демек 
эдеплиликтиц гули. Биз :^эрдайым ж а д а  эуладты тэрбиялауда. 
реззалльщ тусинигинид уллылырын айтыу менен бирге взим и зде  
де цэлиплестирнп барыуымыз керек болады.

Ш уктиц  к вр ки  арш ада,
Туйениц  кврки  нарш иды ,
Б ай д ы ц  к ер к и  м ал  м енен 
А д ам ньщ  к ер к и  кийимди.

(Хальщ цосыгынан)

А л л а т а а л а  д ая л д ьщ  кийим ин кийетуры н ер кек к е  ^эм  еркектиц . 
кийим ин кийетуры н з^аялга н эл ет  зкауды рсы н.

(М ыцда бир цвдис 651)

Эпнуайы кийим кийиуде ийманнандур.
(М ыц да бир цедис 331)

Кимлерде кеулид бар, лэм-мим демесед 
Ханша кеуил ш айда саран, билмессед 
Самалра сууырма ж асльщ  гэу^арын 
Х4еш кимге ^арам ай  мейил берместен.

Уа, езице-езиц жау, бунша пин^амы,
Кун сайын ойранлан бузасад, тары 
М эдгилик имарат гвззал жаслыгыд,
Билмей мен ол мийрастан нелер ^алады.

Канша к^ыйнасац да  кеширдим бира^,
Тэубе ет, м у^аббат ыш^ын арда^лап.
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Лйдан дийдарыца рэзеп жараспас,
Н азлы  кэдемлериц барар узаклза .

Г вззаллы к еткинши бэлмасын ^еш уа^,
Перзенти-ц басына ж арар шамшыра^.

( Шекспир)

Ж олбары с пэнжесин цырьщ, мэйли заман,
Сууыр ^апланлардьщ  канж ар тислерид,
Тиришнликти кул к.ыл ^алмасын тозац,
0 з  отында ж анды р цацнустын, пэрин.

Ы разьш ан  царыссын пасылра-пасыл,
Кулки — коз ж ас пенен, квз ж ас  — кулкиге.
Мени х;>м дуньяны не ^ылсац, ол !^ыл, —
Зи н^ар  мен ^элеген затн;а тийинбе.

Гулдей ж узи н  тилме тыйырыц менен,
Д илбары м ж ам алы н эжим бастырма, 
Дэуир-дэуранларда тецдей квремен,
И брат  алар  болсын бул ба^нй дунья.

Дийдары на мехир етпесец заман,
К^осьщларым бзрин са^лайды аман.

(Ш експир).

ЖУЗШАЦ

Эдеплилик кисиния, ел арасында ^урметке ийе болып ды к^ат- 
д а  миясар болыуыньщ баслы тэртиби. Соныц менен ^атар  «У за^ 
в  мир суриудиц баслы факторларынын. бири эдеплилик ^эм адам- 
л а р  менен дурыс ^атнас ж асай  билиу» деген академик А. А. Б о 
гомолец.

Бул  дуньяда ^эмме бахыт излейди. Оны табьгудыц бир тури, 
жолы ^эм бир дурыс усылы бар. Ол езиниц устинен езиниц ка- 
даралауы. ©зиниц ^ыльщ -^ылуаларын э де п - и к р а м л ьщт ы ц норма- 
лары  менен салыстырып, тексерип, ба^алап  отырыу. Бахы т сырт- 
ц ы  жардайра байланыслы емес. Ишки жардайыцызра, езине, си
зин, ол ^ак^кында ойыцызга байланыслы. «Ж а^сы тилек ж ары м  
ырыс» деп дурыс айтылран. Белгили У. Шекспир мынандай де- 
ген:« Ж а^ сы  ж ам ан  ^еш нэрсе жок;. Ликин оны тусиниуи сондай 
к.ылады». Ой ^эммесинен ж окары. Д уры с ойлау деретиу деген 
сёз. «Тилекти дурыс тиле». Х^эмме табыс адамныц ^эуесинен шы
рады. А. Линкольн былай деген: «Кепшилик адам лар  бахытлы, 
себеби олар сондай болрысы келеди».

Д ем ек улкенлерге ^эмме уа^ыт ^урмет етиу, з^эр-бир ж айда , 
мейлн кешеде кетип барать*рранда ма, той-мереке, бак;сы-жырау> 
д а  ма, т р а н с п о р т у  мингенде ме езицнен улкенлерге, рарры-кем» 
пирлерге, ^аялларра орьш бериуан, керек.
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Кишкенелерге мийрим-шэпээтлы болыура иззет-^урмет етиу- 
ге, ж а с  б ал ал ар га  >;азар бермеуге оларды урып-сорып барынды* 
рыура, кемситпеуге оларды ермеклемеуге, м асцаралам ауга , олар- 
га тууры ж ууап  берму, туурылыцты айтыу керек.

Дэр сапар басцаллрдыц мумкиншилигин адластырыура, жу- 
гин жедиллети^ге, дослардыд, ^ од сы щ об аларды ц дууы с^ан лар-  
ды д мерекслерпндо белди байлап шын кеуилден хызмет етиу. 
оларды  рахметине српсиу улкен эдеплилик.

Бундай мерекелсрдс сизге берилген тапсырманы здеп пенен, 
%унт пенен бежерну керек. Себеби ж ыйналранлар сизге кез тас- 
лап  турады. Олар спзнц эдеп-икрамлы г;эм мийнеткеш екенли- 
гицизди керип риза болса, ол сизин, ата-анады зды ц да  ^эм  езидиз- 
дид  де абыройыцызды кич среди. «Атада рахмет» деген сезге мия- 
сар болыу сизид кслсшск нсидиздиц р ау аж  алыуыныд тийкары,. 
себеби сиз сол ареалы  адам ларды ц исенимине ерисесиз. Ал исе- 
нимге нйе болыу улкен бахыт.

Булай  емес — дэнгесер, меимен, бузацы болып тэрбияланрак 
бал ал ар д ы д  ата-анасына нэлст айтады. Ондай ата-ана  «Бундай. 
баланы д барынан жоры» деп, ямаса «тезирек ж о ^  болса екен» деп 
тилеп отырады. Олар езиниц эдепсизлиги менен езине зыян кел- 
тирип рана цоймастан, ата-анасына да сез келтиреди ^эм оныд. 
©мир ж асы на кесент келтиреди.

в з  ата-анасыныд бахытлы болыуын ойларан перзент ел иши- 
нен ед |<;ымбат зат  «атада рахмет» деген сезди еситиуге ^эр са 
пар миясар болыура тырысады.

Оныд ушын ауылда, цодсы-цобада кешеге шыга алмай кал 
ган мугедек кпсилердид ^ал-ау^алы н билиуге тырысыу, илажы 
болса ж эрдем бериу.

Ауырыу адам ларды д  тез-тез кеулин сора у оныд ж агд ай л ар ы -  
нан хабар алыу.

Улы армияга  кеткен яки ^араусыз ата-аналарды д ау^алыш 
сорау, оныд 1̂ андай да ислерин нелеп бериу.

Ж ацын-ж ууьщ лары ды зды ц ишинен елден белинип жургеы. 
адам ларра, мусэпирлерге хат ж азы п турыд.

Ж о л д а  ж атд ан  шедгеллерди, шийше сыныкларын, тас х;эм, 
басца да  нэрселерди шетке шырарып таслад. Ол баска а дам л ар 
ра хазар  бермесин.

Кешелерде, ямаса  мэнзилде ж ол ямаса уй сораран адамра жол 
керсетид. Егер мумкиншилигициз болса жацынлатып сальвд. Ке- 
лигидиз болса мингизип апарыд.

Ж олра патас суу текпед, цудыцты патасламад, ^ары вда  п а-  
тас ^зм  оран сыпырынды тасламач.

Эдеплилик бул ^эммени биргелкиликке алып келетурын ^зр 
хальщ тыд ©мир тусинигин, усылын х;зм стилин езгертип оныд ай- 
ырмашылырына зыян келтиретурын цубылыслар менен сыйыс- 
пайды. Элбетте дзр бир миллет шет еллердид билимине, техно- 
логиясына к,апыны ж ауы п тасламастан ^акыйцый езидди сацлау* 
га  гамхорлык; етиу керек. Шеттен келген тусиниклерди критика-



лык. турде ^абы лламау, оган бас ийиу, елди оргииаллыцтан, уни- 
яерсалльщтан айырады. Виз езимиз неге ийемиз, бнзнц цандай 
мэдений бахальщ ларымыз бар олар ареалы  басца халыцлар ме
нен интима^льщ ^урамыз, тец турамыз. Адамныц тууысцан орта* 
лыры, дэстурлери; езиниц мэдениятыныц хасыллары менен ты- 
рыз байланыслы емирди ба^алы  ^зм ^ызьщлы етип бас^аларды

• сыйлаушылык; сезимин туудырады.
Эдеплиликке тэрбиялауда  искусство езгеше роль ат^арады . 

Себеби искусство адамныц турмысыныц ж у д э  алы слау  сф ерала- 
рына кирип, оныц ойларыныц, сезимлериниц х;эм характериниц 
-барльщ кеширмелериниц ^элиплесиуине езиниц улкен тзсирин 
тийгизеди.

Белгили дана В. Г. Белинский: «К,ай жерде искусство устемлик 
-■етпесе, ол жердеги адам лар  рейимли емес, олар тек ой жууыр- 
тыушылар. Олар эдеп-икрамлыда емес — тек ^эуипленип ^арау- 
шылар. Олар ж ауы злы к пенен гуреспейди, оннан цашады. Олар 
цаш ^анда да жауызльщ ты ж ек кергенликтен емес, ал есапшыл- 

..дык,тан ^аш ады. Д ем ек  искусство адамныц журегин жибитип ке- 
уилин кетерип, мийриманльщтьщ дауылпазы  болыуы керек. Оныц 
ураны адамра деген суйиспеншилиги».1

Эдеплиликти ^элиплестириудиц тары да бир э^мийетли шэр- 
ти ж асап  турран эдеп-икрамлыц нормаларына бойсыныуы болып 
-есапланады. Дэзирги уа^ытта еркинлик ^акдында ж удэ  кеп айты- 
-лады. Ш ынында еркинлик бул эж айып уацыя екенлиги ^эм оны 
^урмет етиу ^эмме тууры пикирли адам ларга  аян. Лейкин еркин
лик дегениц не екенлигин билиу огада зэрур. Еркинлик бул а д ам 
ныц алдына оран тэбияг тэрепинен берилген куш > э̂м у^ыплы- 
льщларды керсетиу з^эм рауаж ландырыура бир канш а шэртли, 
ж асалм алы , азаплы  тосцынльщлардыц шыцпауыныц керек екен
лигин билдкреди:

Бундай еркинлик, элбетте рэнийбет — бирац оныц менен еле 
алысца бара  алмайсац. Ол тек е м и р л и к  жарыстыц бэйги с ы з ы р ы  
рана. Ол адамра оныц ушын тахтаны, майданды керсетеди. Ол 
еркинлик тахтада не ойнау, оныц характера  кандай оныц менен 
иен болмайды.

Себеби адамныц емиринде еркинлик — бэйги сызырынан бас- 
!^а оныц хызметинде турли тосцынлыклар пайда болады. Сон- 
лыктанда оны еркинлик деп айтыура болмайды. Себеби цандай- 
да тэртипти орнатыудыц ези шеклениу болады. Ал тэртип болса 
ацылра мууапыц емир суриудиц баскаш а турде билдирилиуи. 
А дамларды ц бойсыныуына тийисли болган тэртип, эдеплик нор- 
м аларын кебинесе адам ларды ц вз ерки менен жэмийеттиц пай- 
дасы ушын орнатылранлыры себепли, ези ж асап  турран социал-

5 В. Т. Б е л и н с к и й .  3 томльщ шыгармалары I том. Госиздат М. 
1948-ж. 22-бет.



лык систем ага пайда л ы аг.чапл. бвлы^ды цэлеген ^эр бир адам  
дэслеп ' езин бойсыиыуга уиргш уи тийис.

Ж эмийеттиц турм ысып,/1 . 1 1 1 >1 ^ыйын ж агдай лары н да  адам лар-  
дыц бойсыныушыльп ;>1 кем болга, оны бп[» даныш панлыц
пенен яки, езгешг укып, Iалан» не кчг толтырыу мумкин емес, 

Егер саат  дурыс журмоес*, опда \ п и  г,им уа^ьп гы дурыс айта 
алмайды. Мгер сизге бери.ич-п уллыпна бапуа адамныц миннети 
менен байланыслы шынжырлы .юрурликтиц бир белеги болса, 
сиз ол адамныц нсенпмип а^лау  ушын слагглй дурыс исле^ин 
керек. Ал ж эм ийспчти  шынжырлы зорурлилик эдеплилик пе
нен хэр бир адам байланыслы, оллй болса бир адамнын, эдешга- 
ликти бузыуы жэмийетте ташиупшке салып, оныц ж асау  жарда- 
йына тэсир етеди. Сонын, ушын адам эдеплиликтиц нормаларьш 
орынлай отырып, ^агындасынын. тинкарыНда ж асай  отырып ол 
жэмийеттиц, хальщ !ы ц иссиниин лньщ лайды.

Х,эр бир ж ас адам нзинин габияты бойынша ^а^ыйцатш ыл. 
« Б ал ал ы  уйдиц урлыгы жатпайды деген. Лейкин цорцыушы- 
лыц; даццпаразльщ  .\ар цыилы п си рлер , пайдакунемлик бул инс- 
тинктти басып таслауы оны ток,таты$ы итимал. Бул ж агдайра 
ж олы ццан ж ас  езиниц жстилискеп ж агдайы нда-да  нас болып шы- 
рады. Сонын, ушын ж асларды  бунда и жардайра жбльщтырмай 
з^эм оларра абайлап цатнас ж асауды  уйретиу керек.

Эдеплиликти орынлаудары баслы тосьщ ериншеклик. «Ерин- 
шекке не буйырсац, саган а^ыл уйретеди» дегендей олар талап  
■етилген нэрсени уактында таярламайды , ямаса баскаш а жецил 
турде, к,ол ушы менен бежереди. Нэтийжеде уят.^а д ал а д ы .

©мирге салм а^лы  , э̂м шынтлы рез царас ериншекликтен 1̂ ор- 
раушы ец жаксы цурал. Дунья з^аадында адамлар  не дев айтпа- 
■сын, ол мас^арапазлык, ушын майдан емес. Дэмме жумые исле- 
гендё цолы бос болса ол цыйраура хо.м цырылыура алып келеди. 
«©мир цыеца, искусство мэцги, аухал еткинши, тэжирийбе исе- 
нимсиз, пикир кыйын» деген данышпан Гиппократтыц ей бирин- 
ши меднциналык афорзмлериниц бири хозир-п! уацытта да а д ам 
нын, жэмийеттиц цай'сы тарауы нда ислемесин баслшллыкка алату- 
рын эхмийетли ураны болып есапланады. Бул адамды сезсиз ту- 
рацлы, тууыры хэм ж ууапкерш иликли болыура шакырады.

Гейпара ж аслар , «мени деш  нэрсе менен тацландыра алмай- 
сыз» деп билдирип кряды. Егер ж аслар  ^еш нэрсеге тац  ^алм а-  
са  онда ол умитсиз болады. Солай етип ол хурметлиликти ра- 
уажланды ры ура нуцеан келтиреди.

Адамныц тийкарры уазыйпасы бул дуньяны ^алай  болса сол 
туринде толыры менен кериу. Егер адамды тацланы у уцыплы- 
лыры болмаса ол калай  дуньяны кереди. Х,эр цандай затты цу* 
былысты ба^алау  бул оны тусини^диц х4эм ^асылра ынтьщльщ* 
тын, нэтийжеси. ©ткендеги бэрше, адам ларды  менсинбеу олар- 
д а  х;еш нэрсе жок; деп есаплау бул эдеа икрамльщтыц принцип- 
лерине цайшы келеди.

Эдеплиликте р ау аж л ан ы ^  принципи ^эм тэртипке салы$ прии-
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кипи болады. Муз^аСбат х.ем адамра з^урметлилик билдириу би
ринши принцпкв, ал тыйым салыу, бойсыныу екинши принципке 
киреди.

Тыйы^ — ж а с  адам ларды ц кебинесе билмейтугынлыры («Бил- 
меген уу ишеди») ^эм бул билмеслиги оларга ацсат, ацсат ке- 
ширилетурын жа^сыльщ.

Ж а с  адам л ар га  тон болган езин ты я алмай цалыушыльщтан 
^ут^ары у оларды ц кеулине тийгендей болып керинеди. Лейкин 
ж а с  адамра сак болыуды ихтият болыуды, ж ам ан  не, ж а^сы  не 
деген цэсийетлерди уйретиу — элбетте оган жа^сы льщ  етиу.

©мирди ж а ц а  баслап атырган ж а с  адам лар  ер жете баслаган 
сайын езлеринде ^эр тэреплеме шеклениушиликти рауаж ланды - 
ра баслайды. Солай етип езин [^ызырыушыльнща берилген адам 
емес, ал ^ызыгыушылырын к,олында усларан з^эм оны басЦар- 
ган  кушли адам  болып ^элиплеседи.

Ж у^мак.лап айтцанда адамныц емнринде э^мийетли табы с^а  
влып келетурын тийкарры ж агдай  эдеп-икрамлыльщ куши болып 
есапланады.

Бул  куш тек мийнет етиу ареалы  жетилистириледи з^эм мий- 
неттиц кушине тураклы  турде исениу ареалы  болады. Гете: «хэр 
адам  кеп нзрселерге езниц тэжирийбеси ареалы  жетиуи керек, 
б и ра^  ойланбастан ж асау га  урынбасын» деген еди. Ш ынында-да 
бизиц халкымыз «Ойлаибастыц туби уайран» деп бийкарга айт- 
паран. Д ем ек  адам ез уак,тын бос^а еткериуди к^лемесе, ол ез- 
иниц ислеген иси бойынша езине белгиленген уа^ы тта  мумкин 
^вр/  куни яки .хэпгемиц а р ы н д а  есап берип отырыуы керек.

Соныц менен цатар адам канш а ерте мехирбан з^эм уллы адам 
ларды ц емири менен таныс болса, соншелли езиде мехирбан з^эм 
уллы  адам болып жетилиседи. Ал ол адам лар  менен тиккелей 
байланыста болса бул ж у д э  пайдалы болады. Соныц ушында 
адам л ар  бурын балалары н уллы адам ларды ц мектебинде окы- 
ты^ра оран ш экирт к.ылып бериуге урынран.

Адамныц тары бир эдмийетли эдепли болыуыныц жэрдемши. 
ж ардайы  кисиге улкен киши ж эрдем  берип оран жак.сыльщ етиу. 
Ертедеги дан алар  «Адамныц ен, бахытлы уацты басцаларра жац- 
сыльщ цылган пайыты» деген.Лейкин мен ж а^сы льщ  еттим деп 
м а^таны у ям аса  гэрдийип турыу эдеплиликтен емес. Соныц ушын 
д ан ал ар :  «К^ылран ж а^сы льщ ты ц апаты, жаксы лы к 1<;ылдым деп 
миллет етиу» деп керсеткен.

Сондай-а^ эдеплилик бул ж ам анльщ  етиуден жийиркениу, ж а -  
манльщ етиушилерди кар ал ау  ,хзм ж ек  кериу. Себеби дан алар  
ЕЙт^ан: «Ж а^сы льщ  колыннан келмесе, жаманльщ  етиуден сак,- 
дан. Себеби ж ам анлы к з^зр сапар взице айланып келип езин та- 
бады» деген.

«Атац мэртур сен атацдек хызмет цыл 
Жаманльп; эйлегенге шацсыльщ цыл,
Шаманлыч айланып езин табар»

(Су§пы А ллаяр)
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ИСИМЛЕР К0РХЕТКИШ И

Аббаз шайыр 
Абдуль — Фараж. 
Айтматов Шыцгыс. 
Аймурзаев Жолмурза

(1 8 9 8 -1 9 7 0 ) -  
(897 — 967) - 
(1928ж. т.) - 

(1910-ж)-

Адтынсарин Ыбырай. (1814 — 1889) - 
Аристотель. (б. э. ш. 384 — 322.) - 
Асан Цайгы. (XV о.)-
Ахмед Югнакий. (XII. э.) -

(1815 1878) —Ахундов Мирзо 
Фата ли.
Аяпберген Мууса улы (1880— 1936)- 
Эжинияз Косыбай улы (1824-1883-ж)-

Оуезов Мухтар 
Омархан улы. 
Байрон Джордж 
Ноэл Гордон.

Жусип Баласагуний

(1897 — 1961) — 

(1788— 1824)'— 

(XI э ) -

Бальзак Оноре де. (1799 — 1850) —

Белинский Виссарион 
Григорьевич.
Бердац (Бердимурат) 
Гаргабай улы. 
Вамбери Хер? |чк 
Ганди Мохандос 
Карамчанд.
Гегель Георг 
Вильгельм Фридрих. 
Теине Генрих. 
Гельвеций Клод 
Гераклит.
Герцен Александр 
Иванович.
[Гете Иоцшн 
Вольфганг.
Гамзатов Расул • 
Гамзат улы.
Гулам Гафур. \  
Данте Алигьери* ^6

(1811 — 1848) —

(1827 — 1900) —

(1832— 1913) — 
(1869— 1948) —

(1770 — 1831) —

(1797 — 1856) — 
(1715 — 1771) — 
(Уэ. б. э. ш.) — 
(1812— 1870} —

(1749 — 1832) —

(1923 ж. т.) —

(1903— 1966) — 
(1265 — 1321) —

Царацалпац халыц шайыры 
араб жазыушысы, алым, 
цыргыз жазыушысы. 
Кара^алпацстан халыц 
жазыушысы 
цазац агартыушысы, 
эййемги грек философы, 
жырау. |
туркий тиллес хальщлар 
шайыры.
азербайжан агартыушысы,

Царацалпац шайыры 
Царакалпац хилыц 
шдйыры
1\азац жазыушысы, академик* 

англичан шайыры.

туркий тиллес хальщлар 
шайыры.
Францияныц реалист 
жазыушысы.
рус революционер демокра
ты, философ — материалист,
Царацалпац классик шайы
ры.
Венгер алымы, тюрколог. 
Хиндстаниыц нызам гай- 
раткери.
немие философы,

немнс шайыры, 
француз философы 
эййемги грек философы, 
рус революционер демократ 
ты, философ 
немис шайыры,

авар шайыры.

озбек шайыры. 
итальян шайыры.



Дарвин Чарлз Реберт. (1809 — 1882) — 

Демокрит, (б. 8. ш.) (460— 370)—■

Дидро Дени. (1713 — 1784) —
Жемий Абдурахман. (1414— 1492) —
Жийен жырау (XVIII э.) —
Золя Эмиль. (1840 — 1902) —
Ибн Сина. (986 - -  1037) —

Кайкавус Унсуралмаали. (XI — э.) — 
Кант Иммануил. (1724 — 1804) —

Коменский Ян Амос. (1592 —1 1670) — 
Кунхожа Ибрайым улы (1799— 1880) — 
Ц айдарий Махмуд. (XI. э.) —

Дайыпбергенов Телепберген,( 1929-ж. т) —

Цорчыт ата. (XIII. е.) —

Кунанбаев Абай. (1845 — 1904) —

Ларошфуко Франсуа. (1613 — 1680 —
Леонардо да Винчи. (1452 — 1519) —
Леонов Леонид (1899-ж. т ).—1 
Максимович.
Лермонтов Михаил (1814 — 1841) — 
Юрьевич.
Линкольн Абраам. (1809— 1865)—)

Лобачевский Николай (1792 — 1856) — 
Иванович.
Ломоносов - Михаил (1711 — 1765) — 
Васильевич.
Лукреций (Тит (б. э. ш. 1 — е.) — 
Лукреций (Кар).
Луначарский (1875— 1933) —
Анатолий Васильевич.
Макаренко Антон (1888 — 1939) — 
Семенович
Мачтумкулы. (XVIII — о.) —
Маресьев Алексей (1916-ж. т.) —
Петрович.
Мариковский Павел (1912-ж. т.) — 
Пустинович.
Мэтмуратов Телепберген (1940— 1985)- 
Межелайтис Эдуардас. (1919-ж, т.)  — 
Менандр. (б. э. ш. 343 — 291.) — 
Менделеев Дмитрий (1834 — 1907) — 
Иванович
Мольер Жан Батист. (1622 — 1673) — 
Муцанов Сэбит. (1900 — 1973) — 
Ыауайы Алишер, (1441 — 1501) —

англичан табият изертла^-
ши си.
эййемги грек материалиста, 
философ.
француз философы, 
тэжик шайыры, философ 
чарачалпач шайыры 
француз жазыушысы.
Орта Азияльщ энциклопе
дист, алым, 
тэжик шайыры. 
немис классик философия- 
сьшыц тийкарын салЫушы, 
чех педагоги, гуманист.
чарачалпач шайыры. 
туркий хальщларынан шык- 
Чан алым.
чаракалпачстан хальщ 
жазыушысы.
атачлы шайыр, жетик жыр- 
шы,
чацац шайыры, агартыушы. 
демократ философ.

француз жазыушысы. 
итальян сууретшиси, ’ алым, 
рус жазыушысы.

рус шайыры.

америкалыч мэмлекетлик 
гайраткер.
рус алымы, математик.

уллы рус алымы.

еййемги рим шайыры,

мэмлекетлик гайраткер, жа- 
зыушы, (критик), 
педагог, жазыушы.

туркменшщ классик шайыры, 
летчик.

илимпаз биолог.

чарачалпач шайыры, 
литвалы алым, шайыр. 
бййемги грек драматурги, 
рус алымы, химик.

француз драматурги, 
чазач жазыушысы, академик» 
езбектиц классик шарыры,. 
уллы ойш&л, мэмлекетлик 
гайраткер,
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Некрасов Николай (1821 1878) — 
Алексеевич
Низамий Генждуий (М И  1209) —

Овидий Публий (б. Э, М1 13 ж. т . — 
Назон б. ■> ш 1В ж.) —
Омар Х[айям, (1040- 1123) —

Отемис улы ЭДахамбст. (180-1 1846) —
Давлов Иван (1 8 4 0 - 1 ) — 
Петрович
Пастер Луи (1822 — 1895) —
Патон Евгений (1870- 1053) — 
Оскарович
Паустовский (1892 — 1.968) — 
Константин Георгиевич.
Писаров Дмитрий (1840 — 1868) — 
Иванович.
Пифагор (б. э. ш. 570 — 500 ж.) —
Платон (б. э. ш. 42 7 -  347 ж.) —
Пушкин Александр (1799 - 1837) — 
Сергеевич
Рудакий Абдулла^ (860—941) —
Румий Жалалидии '(1207 1273)-'
Руссо Жан Жак (1712 — 1778) ■
Руставели Шота (XII — о.) —
Садьщ шайыр (1900— 1972) —
Сагди Сайф (1321 — 1369) —

Сараи Сайф (1 .3 2 1 -1 3 6 9 )-

Сейтжанов Тэжетдии (1924-ж. т.) — 
Сейфуллин Сзкен (1894 — 1939) — 
Сенека Луций (б. э. ш. 4 — 65 ж.) — 
Анней
•Сервантес Сааведра (1547 1— 1616) — 
Мигель де
Сократ (б. э. ш. 469 — 399) —
Спиноза Венедикт (1632 — 1677) —
(Барух)
Стендаль (Анри Мари (1783— 1842) — 
Вейль
Сухомлинский ( 1918— 1970} —
Василий Александрович 
Тагор Рабиндранат (-1861 — 1941) — 
Тацит Публий (55 — 117) —
Корнелий
Твардовский 1910 — 1971) —
Александр Трифонович
Твен Марк (1835 — 1910)’ —
Теплов Борис (1896 — 1965) —
Михайлович
Толсто^ Алексей (1883 — 1945) — 
Николаевич
Толстой Лев (1828 — 1910) —
Николаевич

рус шайыры, революционер

азербайжан шайыры,, 
гуманист.
эййемги рим шайыры,

парыс—тэжик шайыры,
философ.
цазац шайыры.
рус алымы, физиолог,
академик.
француз алымы, биолог, 
украин алымы, академик,

рус жазыушысы.

рус революционер демокра
ты, жазыушы, философ, 
эййемги грек философы, 
грек философы, идеалист. 
Рус шайыры

парс — тэжик шайыры. 
парс — тэжик шайыры. 
француз агартыушысы. 
грузин шайыры, гуманист 
гцра^алпа!-; хальщ шайыры 
Алтынорда дэуириниц 
шайыры.
Алтын Орда дэуириниц 
шайыры.
цара^алпач хальщ шайыры 
Цазак жазыушысы.
Рим философы, сиясий гай-, 
раткер, жазыушысы,
Испан жазыушысы.

Эййемги грек философы. 
Видерланд философы 
материалист
Француз реалист жазы^« 
шысы.
Украин педагога.

Хинд шайыры, драматург» 
Эййемги рим тарийхшысы*

Рус жазыушысы.

Америйальщ жазыушы, 
публицист.
Рус алымы, психолог, ашй- 
демик.
Рус жазыушысы,

Рус жазыушысы
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Тургенев Иван (1818 — 1883) — Рус жазыушысы.
Сергеевич
Уалижшов Шохан (1 8 3 5 --1865) — 1\аза1{ агарты^шысы, демс*
Ш ыцгыс улы крат алым.
Фараби Эбу Насыр (870 - -  956) — шыгыстын, уллы ойшылы,
Мухаммед энциклопедист, алым.
Фонвизин Денис (1744 — 1792) — Рус жазыушысы.
Иванович
Франс Анатоль (1844 — 1 9 2 4 )— Француз жазыушысы.
Хрфыз Шеразий (XIV а).— турик тиллес хальщлар
Л к срау  Насыр (1004—-1090)—■ шайыры.

Тежик шайыры.
Хорезмий Реванди (XIV в.)— Туркий тиллес хальщлары

шайыры.
.Честерфильд Филипп (1 6 9 4 -- 1 7 7 3 ) - Англия мвмлекетиннц гай-
Дормер Стенхоп раткери, жазыушы.
Чехов Антон (1860 — 1904) — Рус жазыушысы.
Павлович
Ш експир Уильям (1564 — 1 6 1 6 )— Англичан шайыры, драма

тург.
Шолохов Михайл (1905 — 1 9 8 4 )— Рус жазыушысы.
Александрович
Шопенгауэр Артур (1 7 8 8 --1860) — Немис философы.
Шоу Джордж (1 8 5 6 --1950) — Англичан драматурги, пуб
Бернард лицист.
©зоп (б. э. ш. 6 в.)— Эййемги грек тымсалшысы»
Эйнштейин Альберт (1879 — 1955) — Немис алымы, физик.
Эсхил (б, э, ш. 525— 456-ж.) — Эййемги грек драматурги.
Юсупов Ибрайым (1929-зн. т .)— Цара^алпац халык шайыры..
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