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КЫРГЫЗ ЭЛИНИН САНАТ-НАСЫЯТ ЫРЛАРЫНЫН ТАРБИЯЛЫК МААНИСИ 

 

Бул макалада ушул мезгилге чейин  эл оозунда, муундан-муунга өтүп сакталып келген 

санат-насыят ырларынын маани-мазмууну жана андагы берилген ойлордун, идеялардын  

жаш муундарга үлгү боло турган тарбиялык мааниси жана  таасири  тууралуу маселе 

каралган. 

 

Негизги сөздөр:санат-насыят ырлар, ырлардын тарбиялык мааниси, үлгү, фольклор, 

айтыш. 

 

EDUCATIONAL VALUE OF  THE FOLK SONGS OF KYRGYZ NATION 

 

In the door until the time of this article, passed from generation to generation art instruction 

has retained the essence of the songs and the contents of its thoughts and ideas that will become an 

example for younger generations on the impact and importance of educational issues. 
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 Санат-насыят ырлары кыргыз элинин оозэки адабиятында кеёири тараган байыркы 

мезгилден ушул күнгө жеткен, элдик адабияттагы көлөмдүү, мазмундуу, субъективдүү 

формада жазылган лирикалык жанр. Кыргыз эли байыртадан бери эле көчмөн формасында 

жашагандыктан, жазууга, окууга, жарыялоого толук мүмкүнчүлүгү жок болсо да, жаштарга 

таалим-тарбия берүү маселесин оозэки формада өнүктүрүп, аларга карата айтылган 

тарбиялык, сөздөрдү жөн гана кара сөз түрүндө эмес куюлушкан, куйкумдуу, таасирдүү, 

жугумдуу сөздөрдү тизмектеп, бири-бирине уйкаштырып, кынаптап ыр түрүндө жеткирип 

келген. Ушул себептен улам байыркы мезгилден тартып эле көчмөн кыргыз элинин 

тарыхында фольклордун ээлеген орду олуттуу. Кыргыз элинин тарыхында жана 

маданиятында мындай төкмөчүлүк өнөр-дүйнөлүк масштабда же жалпы адамзат жараткан 

исскуствонун алкагында да өзүнө таандык орду бар көркөм поэтикалык өнөрдүн бири.  

 Көчмөн кыргыздардын тарыхында төгүп ырдоо салтынын күчтүү өнүккөндүгү, 

айрыкча XIX к. чексиз бийиктикке жеткенинин далили. Кыргыз эли бардык учурда төгүп 

ырдап, бардык нерсеге поэтикалык фантазиясы менен карап, ыр жаратканында  [4]. 

 Кыргызга мүнөздүү болгон бул өнөргө ата-бабаларыбыз чоң маани берип, аны жогору 

баалап келген.  

Санат-насыят ырлары элдик оозэки чыгармачылыктын дидактикалык түрүнө кирип 

түздөн-түз тарбия берүү, насаат берүү деген идеяны өзүнө туу тутат. Мындай 

чыгармалардын таасири менен биз бүгүнкү жаштарды ар кандай жаман нерселерден алыс 

болууга, балдарда жогорку адамдык сапаттарды калыптандырууга, кыргыздын байыртадан 

бери колдонулуп келаткан салт-санааны, үрп-адатты жайылтууга, жогорку сапат-мүнөздөрдү 

калыптандырууга жетише алабыз. 

 Мындай элдик оозэки өнөрдүн тематикасы, мазмуну, табияты көп кырдуу жакта 

өнүккөн. Бирок ар бир элдик оозэки чыгарманын табияты, мазмуну, жаралуу өзгөчөлүгү ар 

башка нукта. Алардын ар биринин жаралуу өзгөчөлүгүн алсак, сөзсүз түрдө бардык түрүндө 

турмуштук зарылдык негизги орунга коюлган. М: Ошол элдик лирика, элдик ыр катары 

ырдалып жүргөн «Оп майда» деген ыр эмгек ыры катары каралып. Анын жаралуу себебин, 



 

Известия ОшТУ, 2014 №2  Часть 2                     251 

 

мазмунун карап  көрсөк. Бул ыр берекелүү күз мезгилиндеги кырман кылган учурда 

ырдалуучу ыр. Бул поэтикалык чыгармада дыйкандын кырман кылып жаткандагы тилеген 

тилеги, үмүтү, максаты чагылдырылып, түшүмдүн мол, берекелүү болушу жөнүндөгү ой 

берилет. Ошол тилегин, ой мүдөөсүн жөн гана кара сөз менен бербестен, сыйкырдуу, 

мазмундуу сөздөрдү бири-бирине кынап, куюлуштуруп, уйкаштырып ыр түрүндө ырдап 

чыккан. Ушул сыяктуу эле санат-насыят ырларын да негизинен адамды тарбиялоо ага жакшы 

жол көрсөтүү, аны жакшы жакка үндөө, үгүттөө максатында ырдалып муундан-муунга өтүп 

сакталып келет. 

Санат-насыят ырларында белгилүү бир каармандар, сюжет окуялар жок, жөн гана 

элдин турмуш – тажрыйбаларынын жыйынтыгы берилет, бул же тигил жаман-жакшы 

сапаттар, мүнөздөр, көрүнүштөр  саналып өтүлөт жана ошонун өзүнөн адамдарды оң 

сапаттарга үгүттөө идеясы көрүнөт[1]. 

 Байыркы мезгилден тартып эле санат-насыят ырлары чоң мааниге ээ болуп келген. 

Бүгүнкү учурдагы көйгөйлүү маселе жаштарды туура жолго үгүттөө, толеранттуулукту 

калыптандырууда жаш муундарды ушул чыгармалардын таасири менен тарбиялоого, 

алардын аң-сезимине терең сиңирүүгө, улуттук асыл-нарктарды баалоого ынандырууга 

болот. 

 Калыгул Бай уулунун санаттарын карайлы: 

Алыска сапар жол жүрсөң, 

Аземдүү жорго ат жакшы. 

Кеби жаман катындан, 

Келте ооруган дарт жакшы. 

Сараңдардын миңинен,  

Жалгыз да болсо март жакшы. 

Пайдасы жок туугандан, 

Мамилелүү жат жакшы  

Медери жок туугандан, 

Бек кармашкан жат жакшы. 

Окусаң илим үйрөнүп, 

Ооруңду жазган кат жакшы. 

Мөмөсү жок дарактан, 

Жапайы чыккан тал жакшы [3]. 

 Бул ыр саптары менен ынтымактык, биримдик ойлору берилет. Ошол эле учурда 

бүгүнкү күндө турмушубузда көп эле орун алып жаткан тууган-урук, бир туугандардын 

арасында көрө албастык, ичтардык сыяктуу сапаттардан улам чыккан кемчиликтер жана 

адамдардын бири-бирине жасаган мамилеси начарлап бараткан учур. Акын ушул саптар 

аркылуу туугандардын ортосундагы мамиленин кандай болушун, ким менен кандай мамиле 

жасоону ачык көрсөткөн. Бул үзүндүдөгү чагылдырылган ой бүгүнкү жаштарыбызга  улуу 

жол көргөзөөрү, адамдык жакшы сапаттардын калыптанышына чоң таасир калтыраары, улуу 

таалим-тарбия берери, изги жол көрсөтөрү анык.  

 Санат-насыят ырлары кыргыз элинин нечендеген доорлорду ичине камтыган, 

адамдардын турмушундагы ар кыл мамилелерге, жаратылыштык кубулуштарга, билим 

алууга, мекенди сүйүүгө, балдарды тарбиялоого, ыймандуулукка, адеп-ахлактуулукка ж.б. 

толуп жаткан турмуштук көрүнүштөргө, байыркы элибиздин бай турмуштук 

тажрыйбасынын жакшы-жаман көрүнүштөрү жалпылаштырылып мазмуну менен формасы 

айкалышып, элдин философиялык ойлору, этнопедагогикалык категориялары 

чагылдырылган. Мындай кыргыздын байыркы турмуштук тажрыйбасын даңазалаган санат-

насыят ырлары бүгүнкү муунду тарбиялоого, жакшы сапаттарды калыптандырууга аба 

менен суудай зарыл нерсе. 

 «Карынын сөзүн капка сал» - деген сөз кыргызда бекер айтылбаган, бүгүн улуулар 

айткан сөздү укпастан, баалабастан, алардын айткан насаатын таназар албай, кулак салбай 
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жаман иштерге барып, коомго жат болгон көрүнүштөрдү жасаган учурларыбыз жок эмес. 

Ушул багытта Жеңижоктун насаатын келтирели. 

 Кулактууга кеп урсаң, 

Кулагынын учунда. 

Кулаксызга кеп урсаң, 

Туягынын учунда. 

Жарды жардай жүргөндө, 

Жашыл кийик маласы. 

Жанга салган болоттой, 

Жакшы атанын баласы. [3] 

Кыргыздын байыртадан берки турмуштук-педагогикалык бай тажрыйбасында  

айтылып келе жаткан, улуулар айткан сөзгө кулак салып, маанисине түшүнө билип кабыл 

алган, айтылган насаатты өзүнө сиңире билген, же тескерисинче айтылган сөз ошол жерде 

калып, өзүнө сиңире албаган адамдарга карата «куйма кулак», «акма кулак» - деп баа берип 

келишкен. Жеңижоктун бул ыр саптарында мына ушул сапат-мүнөздөр даана берилген.  Бул 

ыр саптарында берилген «кулактуу» дегенге караганда «кулаксыз», «куйма кулак» дегенге 

караганда «акма кулак» жаштарыбыз көбөйүп бараткандай. Себеби улуулар айткан кепке 

кулак салбай, бирөөлөрдүн акылы менен жашагым келбейт, өзүм эмнени ойлосом ошондой 

жасайм, менин да акыл-эсим бар – деп өз алдынчалыкка умтулгандар көп. Бирок кыргызда 

«Көп жашаган көптү билет» - деген сөз бекер айтылбаса керек деп ойлойм.  

Эшмамбеттин санатын алып карайлы. 

Жер бетинде тирилик,    Дат жукпас сары алтынга, 

Жайнай берет тирилип,    Таасириң болот баркыңда. 

Алда кайда созулат,               Кезегиң барда эр жигит, 

Аккан дайра ийрилип.              Күмүш өңдүү жаркылда. 

Адамзаттын өмүрү,              Аргымак оттой арышта, 

Ага берет  киринип.             Атагың калсын артыңда. 

Бул саптарда өмүрдүн ушунчалык, аздыгы, кыскалыгы, учкан куштай тездиги 

сүрөттөлүп, ушул аз жашоодо мансап, дүнүйө, бийлик же куру атак данк үчүн күрөшпөстөн 

ак, адил, чынчыл болуп, эл-жер үчүн күйүп, чын дилиңден кызмат кыл деген маани жатат, 

жок дегенде жалган айтпай, алдабай, жаман ишке малынбай ак болсоң, артыңда жакшы кеп 

калат. Бул насаат азыркы ар бир кыргыздын жигити үчүн эң таасирдүү насаат болуш керек. 

Жогоруда айтылган насааттардын ар бири бүгүнкү коом үчүн эң зарыл. Анткени анда 

айтылган ойлорду танбай, жээрибей үлгү катары алсак жашоо турмушубузга, олуттуу 

жакшы таасир берет. Башка элдин маданиятын, тарбиясын жандабай, санат ырларында 

берилген өзүбүздүн байыркы тарбиябызды өгөйлөбөй өз катары жакшы кабыл алып, аны 

бүгүнкү жана кийинки муунга жеткирүү, таасирлентүү эң негизги маселе болуусу зарыл. 

Өткөндүн маданиятынын жетишкендиктерин кеңири пайдаланууну эскиге кайрылуу 

эмес, унутулуп калган интелектуалдык баалуулуктарды түзүүдө аларды чыгармачылык 

менен колдонуу катары түшүнүү керек. Бул учурда рухий салттын тарыхий түшүнүгү 

экендигин эске тутуу зарыл [2]. 

Кыргыз элинин маданий бай мурастарын изилдеп-иликтеген, ал чыгармалардын 

таалим-тарбиялык мааниси зор экендигине кийинки муунду тарбиялоого уңгулуу таасир 

берээрин айкын далилдеген улуу жазуучубуз Т.Сыдыкбеков «Кандай гана эл болбосун анын 

басып өткөн жолу, жашап өткөн өмүрү бай. Ал өмүрлөр тек эле дат басып, керексиз калган 

сынык эмес, ал өзүнүн бай, тажрыйбасы менен соңку урпактарга бүтүндөй таалим» - деп 

айткандай санат-насыят ырларындагы ар бир ой биз үчүн бизден кийинки муун үчүн улуу 

тарбия [5].  

Бүгүнкү күндөгү көйгөйлүү маселелердин бири жаштарыбыздын арасында адеп-

ахлактын, ыймандын жоголуп баратышы. Кыргызда байыртадан бери колдонулуп келген 

«Улууну урматтоо, кичүүнү ызаттоо» - деген сөз көз жаздымда калып, кулактын сыртынан 

кетип жаткандай. Ушундай жат көрүнүштөрдөн арылып ата-бабаларыбыздын тарбия берүү 
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усулуна кантип, качан кайтабыз? – деген суроо туулат. Демек бүгүн биз үчүн жана бизден 

кийинки муун үчүн күнүмдүк жашоодогу жүрүм-турум, мамиле-катнаш, урмат-сый, адамдык 

улуу сапат-мүнөздөрдүн калыптанышы үчүн санат-насыят ырларынын орду өзгөчө. Ошол 

чыгармалар аркылуу жаштарды жакшы жолго, толеранттуулукка үгүттөөгө, үндөөгө  болот 

деп ойлойм. Себеби санат ырларынын бардык түрүндө ак-кара, жакшы-жаман, оң жана терс 

көрүнүштөр саналып салыштырылып отурат.  

Жыйынтыгында айта турган нерсе учурдагы жат көрүнүштөрдөн арылуу үчүн, санат-

насыят ырларын жаштарга көбүрөөк жеткирсек, ырдын мазмунунда  берилген ар бир ойду, 

маанини туура кабыл алсак, өзгөчө көңүл бөлсөк жана турмушубузда колдоно билсек 

жаштарыбыздын адеп-ахлагы, жүрүм-турум маданияты  бийик деңгээлге  көтөрүлөр эле. 
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