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Аннтотация: Макалада түрк элдеринин психо-

логиясындагы жалпылыктарды изилдөөнүн актуал-

дуулугу, милдеттери аныкталып, андай изилдөө-

лөрдөн алынуучу натыйжалардын элдин ментали-

тетин аныктоодогу жана жаш муундарда этни-

калык иденттүүлүктү калыптандыруудагы мааниси 

ачып берилген. 

 

Түрк тилдүү элдердин ар бири өзүнүн өнүгүү 

тарыхына, жашоо образына ж.б. ээ болгондук-

тан, ар бир түрк эли өзүнө гана мүнөздүү психо-

логияга, менталитетке ж.б. ээ болуп, алардын эт-

никалык психологиясы бири-биринен айырмала-

нышат. Түрк элдеринин психологиясы ж.б. айыр-

мачылыктарга ээ болгондугуна карабастан, эл-

дердин дини, тили, эл катары калыптаныш тары-

хы бир болгон соң, алардын жашоо образында, 

таалим-тарбия салттарында да окшоштуктардын, 

жалпылыктардын бар болушунун натыйжасында, 

түбү бир эл катары алардын этникалык психоло-

гиясында менталитетинде жалпылыктардын жа-

ралышы, окшош сапаттардын болушу мыйзам 

ченемдүү. 

Биздин пикирибиз боюнча ар башка элдердин 

психологиялык маданиятындагы жалпылыктар 

төмөнкүдөй факторлордон улам жаралат: 

а) ар башка элдердин тилинин, жашоо образы-

нын, көркөм өнөрүнүн, маданиятынын жашоо 

тиричилигинин негизин түзгөн чарбасынын, не-

гизги ишмердигинин жакын жана окшош болу-

шу; 

б) элдердин өнүгүшүнүн тарыхынын жана 

географиялык шарттарынын жалпылыгынан, жа-

наша жашаган элдердин маданияттарынын өз ара 

карым-катышы, бири-бирине өз ара таасир этүү-

лөрү; 

в) ар башка элдердин элдик педагогикасын-

дагы тарбия салттарында, тажрыйбаларында 

жалпылыктардын болушу жана алардын узак 

жылдар бою бири-бирине өз ара таасир этүүлөрү. 

Жогорудагы айтылгандарга мисал келтирсек, 

кыргыз жана өзбек элдери өзүнүн тарыхый өнү-

гүшүндө көп кылымдардан бери жанаша жашап, 

саясий-экономикалык жана маданий жактан ты-

гыз карым-катнашта болуп келишкендиктен жа-

на дини бир, тили жакын, жашоо образы, каада-

салттары, ырым-жырымдары ж.б. окшош болгон-

дуктан, алардын каада-салтарындагы, баалуулук-

тарындагы ж.б. жалпылыктар алардын психоло-

гиясында да көптөгөн жалпылыктарды жараткан. 

Ал төмөнкүлөрдөн көрүнөт: дүйнө түшүнүүдөгү, 

дүйнө кабылдоодогу, стеротиптердеги, установ-

калардагы, ишенимдердеги ж.б. жалпылыктар. 

Түрк элдеринин психологиясындагы жалпы-

лыктар изилдөөгө алына элек. 

Тили, тарыхы тектеш болгон элдердин психо-

логиясындагы жалпылыктар изилдөөгө алыны-

шы зарыл болуп саналат. Андай изилдөөлөрдөгү 

негизги милдеттер:  

 - этникалык психологиядагы жалпылыктар 

маселесин теориялык жактан негиздөө; жалпы-

лыктар түшүнүгүнүн мазмунун, калыптанышы-

нын шарттарын, өбөлгөлөрүн аныктоо жана 

аларды жаш муундарды инсан катары жетилтүү-

дө, айрыкча жаш муундардын этникалык идент-

түүлүгүн калыптандырууда пайдалануунун жол-

дорун, методдорун, ыкмаларын, критерийлерин 

ж.б. иштеп чыгуу. 

Элдердин элдик психологиясындагы жалпы-

лыктардын келип чыгуусун аныктоо үчүн элдер-

дин динин, чарбасын, жашоо образын ж.б. тары-

хый өнүгүү өзгөчөлүктөрүн талдоого алуу зарыл. 

Анткени жалпы адамзаттык баалуулуктардын 

жаралышы жана жашашы диндик ишенимдер 

менен тыгыз байланышта. Ислам дини да жалпы 

адамзаттык баалуулуктарды: тынчтык, гумандуу-

лук, ыймандуулук, адептүүлүк, эмгекчилдик 

ж.б.у.с. өз ичине камтыйт. Түрк элдеринин ба-

сымдуу бөлүгү ислам динин тутунгандыктан, 

бир динди тутунуу алардын психологиясында 

жалпылыктардын жаралышын шарттап турат. 

Элдин мүнөздүү өзгөчөлүктөрүнүн бири бо-

луп тили саналат. Ар бир эл өз эне тилинде та-

рыхын, маданиятын, баалуулуктарын, психоло-

гиясын ж.б. чагылдырат. Орус философу, психо-

логу Г.М. Андреева этностордун психологиялык 

өзгөчөлүктөрүн аныктоодо элдин тилин изилдөө-

нүн зарылдыгын ачып көрсөткөн. Ошондуктан 

этникалык психологиядагы жалпылыктарды 

изилдөөдө тил таануу илиминде кеңири кол-

донулган методдорду да пайдаланат, анткени бел-
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гилүү өлчөмдө белгилердин (знак) тутуму да тал-

доого дуушарланат [1]. 

Азыркы кэзде дүйнөдө 30 дан ашуун түрк 

тилдери бар. Тилдердин генеологиялык класси-

фикациясы боюнча түрк тилдеринин бир нече 

топко (М: чыгыш хунь бутагынын кыргыз-кып-

чак тобу, батыш хунь бутагынын карлук тобу 

ж.б.) бөлүнгөнү менен, алардын фонетикалык, 

лексикалык, стилистикалык ж.б. жагынан көптө-

гөн жакындыктар, жалпылыктар бар. Түрк элде-

ри басымдуу түрдө бири-бири менен алака тү-

зүшкөндө өз эне тилинде сүйлөшүп эле бири-би-

рин түшүнө алышат жана алардын тилдик жа-

кындыгынын негизинде психологиялык жалпы-

лыктардын жаралышына алып келет. 

Элдин башынан өткөн орчундуу тарыхый 

окуялар жана тарыхый бурулушка алып келген 

турмуштук кырдаалдар элдин психологиясында 

өзгөчөлүк катары чагылдырылат [3]. Ошондук-

тан элдин психологиясы тарыхый мүнөзгө ээ 

болгондуктан, жаралуу, өсүп-өнүгүү тарыхы бир 

болгон элдердин элдик психологиясында да жал-

пылыктардын болушу мыйзам ченемдүү көрү-

нүш болуп саналат. Түрк элдеринин өсүп-өнүгүш 

тарыхы көп жагынан бирдей. Себеби алар көп 

кылымдар бою эриш-аркак болуп жанаша жана 

аралашып жашап келе жаткан элдер. Алсак, Бор-

бордук Азияда жашаган элдердин (кыргыз, казах, 

өзбек, түркмөн ж.б.) калыптанышынын тарыхы 

жалпы. Мисалы кыргыз жана өзбек элдери ба-

йыртан эле Давань мамлекетинин (байыркы Пар-

ганада) территориясында жашап келген жана жа-

шап жатышат [2]. Ал элдер узак кылымдар бою 

тыгыз карым-катышта болуп, жанаша жашап ке-

ле жаткандыктан, маданияттары бири-бирине 

таасир этип алардын психологиясында жалпы-

лыктардын жаралышына алып келген, Ошондой 

эле түрк элдеринин тарыхы жөнүндө сөз кылган-

да түрк элдеринин курамы да бирден же окшош 

деп айтууга болот. Анткени көптөгөн уруулар: 

катаган, сарай, коңурат, кыпчак, найман, кытай, 

кушчу, арпай, маңгыт, меркит, кыргыз, тубай, 

уйгур ж.б. уруулар көптөгөн түрк элдеринин ку-

рамында бар. Бул фактор да түрк элдеринин пси-

хологиясында жалпылыктардын жаралышын 

шарттаган. 

Жаш муундардын этникалык психологиясы-

нын калыптануусунда элдик педагогиканын ролу 

чоң. Элдик педагогика узак кылымдар аралы-

гында элдин ишмердүүлүгүнүн натыйжасында 

жаралып, элдин оозеки чыгармачылыгында, үрп-

адаттарында, каада-салттарында ж.б. сакталып, 

муундан муунга берилип олтургандыктан жана 

элдин эл катары сакталуусун камсыз кылып тур-

гандыктан, элдик педагогиканын мазмунунун, 

каражаттарынын ж.б. окшош жана жалпы болу-

шу түрк элдеринин психологиясында да жалпы-

лыктардын жаралышын шарттап турат. Түрк эл-

деринин фольклорундагы эпостор, жомоктор, 

макал-лакаптар ж.б. окшош, жалпы болгон учур-

лар көп. Мисалы, “Алпамыс” эпосу өзбектерде, 

казактарда бар болсо, “Көр уулу” эпосу түркмөн-

дөрдө, азербайжандарда учурайт. “Кырк калп” 

жомогу кыргыздарда, өзбектерде бар. Түрк элде-

ринин макал-лакаптары да окшош “Аганы көрүп 

ини өсөт, эжени көрүп синди өсөт” деген макал 

фонетикалык өзгөчөлүгү менен кыргыздарда, ка-

зактарда, өзбектерде бар. 

Түрк элдеринин психологиясындагы жалпы-

лыктар катары төмөндөгүлөрдү белгилөөгө бо-

лот:  

- балдарга мамиле жасоодогу жана тарбия 

берүүдөгү жалпылыктар;  

- адамдардын карым-катыш, мамиле жасоо 

жана баарлашуусундагы жалпылыктар;  

- баалуулуктардагы, умтулуулардагы, тур-

муш-тиричиликтик установкаларындагы ж.б. 

жалпылыктар; 

- балага аялга, кары кишилерге мамиле жа-

соодогу социалдык установкаларындагы жана 

стеротиптериндеги ж.б. жалпылыктар; 

- мүнөзүндөгү, кыял-жоругундагы жалпы-

лыктар ж.б. 

Жыйынтыктап айтканда, элдердин психоло-

гиясындагы жалпылыктар алардын тилинин, ди-

нинин, жашоо образынын жакындыгынан, өнү-

гүш тарыхынын бир экендигинен, узак кылым-

дар бою эриш-аркак болуп тыгыз карым-катыш-

та жашап, бири-бири менен психологиялык (ма-

даний, көркөм өнөр ж.б.) өз ара таасир этүүлөрдө 

болушунан улам, алардын психологиясында, 

каада-салттарында, үрп-адаттарында, ырым-жы-

рымдарында ж.б. окшоштуктар, жалпылыктар 

жаралган.  

Түрк элдери түбү бир эл катары дининде, ти-

линде, жашоо образында, элдик педагогикасында 

ж.б. жалпылыктарга ээ болгондуктан, алардын 

психологиясында да жалпылыктар жаралган. 

 Бүгүнкү күндө түрк элдеринин психология-

сындагы жалпылыктарды изилдөө жана аларды 

жаш муундардын этникалык иденттүүлүгүн ка-

лыптандырууда пайдалануунун жолдорун анык-

тоо зарыл маселелерден болуп саналат.  

Түрк элдеринин психологиясындагы жалпы-

лыктарды изилдөө ал элдерди терең таанып-би-

лүүгө, бири-бири менен жакындашуусуна, адам-

зат маданиятына кошкон салымын (баалуулук-

тарын ж.б.) аныктоого мүмкүндүк жаралат. 

Ошондой эле түрк элдеринин психологиясында-

гы жалпылыктарды жаш муундарды тарбиялоодо 

колдонуу аларга көп маданияттуу тарбия берүү-

нүн бир булагы катары кызмат кылат. 

Түрк элдеринин психологиясындагы жалпы-

лыктарды изилдөө түрк элдерине бири-биринин 
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маданиятын, рухун жана этникалык психоло-

гиясын терен таанып билүүгө жана бири-бири 

менен жакындашууга өбөлгө түзөт. 

Түрк элдеринин психологиясындагы жалпы-

лыктарды изилдөө билим берүү тутумунда кол-

донуу багытында төмөнкүдөй практикалык су-

нуштарды айтууга негиз болот: 

1. Азыркы кезде компетенттүүлүк негизде 

билим берүүгө өтүү көптөгөн сабактарды тан-

далма сабак катары окутууну талап кылууда. 

Тандалма сабактардын мазмунун түзүүдө түрк 

элдеринин психологиясындагы жалпылыктарды 

эске алуу зарыл. Мисалы, “Түрк элинин атуулу” 

тандалма сабагынын мазмунунда түрк элинин 

атуулу кандай сапаттарга, компетенцияларга ээ 

болушу керектигин аныктоодо түрк элдеринин 

психологиясындагы жалпылыктарды кошуунун 

ролу чон. Ошондуктан аны атайын изилдөөгө 

алуу керек. 

2. Түрк элдеринин психологиясындагы жал-

пылыктар түрк элинин атуулунун психология-

лык жактан мүнөздөөчү атуулдук жана инсандык 

сапаттарды (стереотиптерин, установка ж.б.) 

аныктоого мүмкүндүк берет. 

3. Тандалма сабактардын мазмунунда кайсы 

факторлор, шарттар жана каражаттар түрк элде-

ринин психологиясындагы жалпылыктарды ка-

лыптандырарын аныктоо, аларды жаш муундар-

ды тарбиялоонун багытын аныктоого мүмкүндүк 

берет. 

Жалпылап айтканда, түрк элдеринин психоло-

гиясындагы жалпылыктарды аныктоо ХХI кы-

лымда глобалдашуу, маданияттардын карым-ка-

тышы күчөп жаткан учурда түрк атуулдарында 

кайсы сапаттарды өнүктүрүү зарыл экендигин 

аныктоого мүмкүндүк берет. 
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