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Мəкалəдə халык педагогикасының милли тəрбия бирүдəге роле анализлана.
Хезмəттə галимнəрнең «этнопедагогика», «халык педагогикасы», «милли тəрбия»,
«милли үзаң» төшенчəлəренə булган карашлары тикшерелə, бу юнəлештəге
эзлəнү-тикшеренүлəрнең əһəмиятле булуына басым ясала. Автор, бу күренешлəрнең күпкырлы һəм күпаспектлы булуын истə тоткан хəлдə, милли үзаңны
формалаштыруда катнашучы төп факторлар буларак фольклорны, акыл, рухи,
эстетик, хезмəт, физик һəм дини тəрбияне күрсəтə, һəрьяклап үсешкə ирешкəн
шəхесне тəрбиялəүдə комплекслы якын килергə кирəклекне ассызыклый.
Төп төшенчəлəр: халык педагогикасы, этнопедагогика, милли үзаң, рухи
кыйммəтлəр, халык авыз иҗаты (фольклор), рухи, акыл, дини, хезмəт, милли
тəрбия, эмпирик белемнəр, тəҗрибə.

Глобализация шартларында милли үзаңны саклап, миллəтнең алгарышын тəэмин итүче, рухи-əхлакый мирасны буыннан-буынга тапшырылу
юллары һəм ысуллары бүгенге педагогиканың иң актуаль мəсьəлəлəренең
берсе дип əйтергə мөмкин. Бу табигый да, чөнки миллəтнең заман
талəплəренə җавап биреп, тиз үзгəрə торган дөньяда үз урынын табу
сəлəтенə ирешү халыкның гасырлар буе тупланып, камиллəшеп килгəн
тəрбия ысулларыннан башка күз алдына китерү авыр. Шул исəптəн, халык
педагогикасы, милли тəрбия кешедə милли үзаң формалашу мөмкинлеген
бирүче көчле корал булып санала.
Əлеге проблемага бəйле рəвештə, бүгенге көн педагогикасында «этнопедагогика», «халык педагогикасы», «милли тəрбия» кебек төшенчəлəр торган саен актуальрəк яңгыраш ала. Бу юнəлештə күренекле педагог-галимнəрдəн Я.И. Ханбиков, Ə.Н. Хуҗиəхмəтов, Ш.Ш. Җəлəлиев, Д.И. Латышина, В.А. Николаев, И.П. Малютин, А.Ф. Хинтибидзе, Г.Н. Волков,
А.Ш. Гашимов, В.Ф. Афанасьев, Г.Н. Филонов, А.Э. Измайлов, И. Сенигов
һəм башкалар җитди тикшеренүлəр алып бара.
Тəрбия – зур һəм киң төшенчə, ул акыл, физик, рухи, дини, хезмəт
һəм башка аспектларны үз эченə ала. Яшьлəр өлкəн буын тарафыннан тупланган белем-тəҗрибəне, рухи кыйммəтлəрне нəкъ менə тəрбия аша
үзлəштерə. Бу нисбəттəн, баланы тəрбиялəүдə, аның шəхес буларак
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күпкырлы үсешендə милли тəрбиянең, халык педагогикасының роле əйтеп
бетергесез зур.
«Халык педагогикасы» терминын педагогикага руслардан беренче
булып К.Д. Ушинский кертеп җибəрə. Ул тəрбиянең көчен нəкъ менə аның
халыкныкы булуында күрə [12, б. 252]. Ш.Ш. Җəлəлиев фикеренчə, «халык педагогикасы ул – тəрбия өлкəсендə халыкта яшəп килгəн карашлар,
аның тəҗрибəгə нигезлəнгəн тəрбиялəү, укыту алымнары һəм чаралары,
буыннан-буынга күчеп камиллəшкəн педагогик белемнəре, халык өйрəтүлəре, кыскасы, аның тəрбия тəҗрибəсе. Ул тəрбиянең халык ихтыяҗларына туры килердəй иң гуманлы һəм демократик идеалларын алга сөрə»
[3, б. 5]. Р.Х. Шəймəрдəнов, Ə.Н. Хуҗиəхмəтовлар милли педагогикага
«тормышта, тəрбия процессында сыналган, буыннан-буынга күчеп камиллəшкəн, миллəт тарафыннан киң кулланылган тəҗрибəгə нигезлəнгəн укыту-тəрбия турындагы эмпирик гыйлемнəр җыелмасы» дигəн билгелəмə
бирəлəр. Авторлар карашынча, анда миллəтнең даими кулланган тəрбия
алымнары, чаралары, ысуллары, чыганаклары, тəрбия карашлары, идеал
һəм максатлары барысы бергə туплана [17, б. 6]. Г.Н. Волков халык педагогикасын халык авыз иҗатында, гореф-гадəт, йолаларда, балалар уеннарында, уенчыкларда сакланып калган педагогик мəгълүматлар һəм тəрбияви тəҗрибəнең бергəлеге рəвешендə күзаллый [2, б. 7]. А.Э. Измайлов
халык педагогикасын тупланган һəм тикшерелгəн эмпирик белемнəр
җыелмасы, буыннан-буынга, нигездə, телдəн тапшырылучы белем һəм
күнекмəлəр, халык массаларының тарихи һəм иҗтимагый тəҗрибəсе продукты дип билгели [5, б. 76]. Я.И.Ханбиков та халык педагогикасын эмпирик педагогик белемнəр һəм халык массаларының тəҗрибə өлкəсе
рəвешендə характерлый [15, б. 16]. Халыкның тəҗрибə традициялəре, ди
Г.Н. Волков, «фəнни аргументлар һəм раслаулар белəн түгел, ə эшхəрəкəт, эшчəнлек логикасы, тəрбиялəнүчелəрнең психикасына тəэсир итү
нəтиҗəлəре һəм мең еллар дəвамында сайлап алынган һəм шомартылган
əзер фикерлəре белəн кыйммəтле. Халык педагогикасының көче авторитетлы исемнəрдə һəм уңышлы теориялəрдə түгел, ə авторитетлы фикерлəрдə һəм уңышлы нəтиҗəлəрдə» [2, б. 7]. В.Ф. Афанасьев карашынча,
халык педагогикасының асылын халыкның тормыш-көнкүреше өчен
кирəк булган, практикада сыналган-тикшерелгəн белемнəр суммасы
тəшкил итə [1, б. 101].
«Халык педагогикасы» терминыннан тыш, педагогикада «этнопедагогика» төшенчəсе дə актив кулланылышта йөри. Этнопедагогика беренче
тапкыр Г.Н. Волков тарафыннан 1960 нчы елларда кертелə һəм тиз арада
популярлашып китə. Г.Н. Волков карашынча, «этнопедагогика» термины –
тикшеренүлəрдə этнографик материалның киң кулланылышын күрсəтүдə
бик отышлы атама һəм ул əлеге фəннең асылын да яхшырак, төгəлрəк чагылдыра. «Этнопедагогика – халык массаларының үсеп килүче буынны
тəрбиялəүдəге тəҗрибəсе, аларның педагогик күзаллаулары, тормышкөнкүреш, гаилə, ыру, кабилə, халык, миллəт педагогикасы хакындагы
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фəн. Этнопедагогика тарихи шартлар тəэсирендə формалашкан, милли
тəрбия системасы аркасында сакланып калган, эволюция кичерүче милли
характердагы үзенчəлеклəрне өйрəнə» [2, б. 30–31].
Фəндə этнопедагогиканың өйрəнү объекты буенча да фикер төрлелеге
күзəтелə. Мисал өчен, Э.Р. Хəкимов этнопедагогика фəненең өйрəнү объекты буларак махсус юнəлтелгəн һəм стихияле баручы этнопедагогик белем бирү процессын күрсəтсə [13, б. 39–52], Г.В. Нездемковская этнопедагогиканың өйрəнү предметы буларак бары халыкның традицион
тəрбиясен киң иҗтимагый-педагогик мəгънəдə күрсəтүне генə дөрес дип
таба [10, б. 186]. Г.Н. Волков хезмəтлəрендə əлеге категория тагын да
күлəмле, гомуми яңгыраш ала. Аның уйлавынча, этнопедагогиканың объекты – тормыш-чынбарлыкта реаль яшəеш алган халык мəдəнияте һəм халык педагогикасы [2, б. 13].
Халык педагогикасының концептуаль мəсьəлəлəре Ш.А. Мирзоев тарафыннан да өйрəнелə. Автор хезмəтлəрендə халык тəрбиясенең иң мөһим
факторы буларак туган телгə басым ясый [8, б. 58].
Ф.Г. Ялалов белем бирүне этнопедагогикалаштыру дигəндə, халыкның белем һəм тəрбия бирүдəге уңай тəҗрибəсен тирəнтен өйрəнү һəм аны
хəзерге шартларда иҗади куллану процессын күздə тота [19, б. 10].
Шул рəвешчə, этнопедагогика тарихи шартлар тəэсирендə формалашкан милли үзенчəлеклəрне өйрəнə, ул – теоретик фикерлəү өлкəсе, фəн
тармагы. Халык педагогикасы исə, халык тəрбиясендəге идеялəр һəм чаралар, тəрбия тəҗрибəсе кебек төшенчəлəрне үз эченə ала. Халык педагогикасы халыкның тормыш-көнкүрешендəге тəрбия традициялəрендə урын
ала. Ягъни бу термин белəн халыкның буыннан-буынга, чордан-чорга
тапшырылып килүче тəрбия ысуллары һəм чаралары атала. Этнопедагогикага исə, фəн тармагы буларак, гомумилəштерү, системалаштыру кебек
сыйфатлар хас. Ул – халыкның тəрбия өлкəсендəге эмпирик белемнəр
җыелмасын, тəҗрибəсен системага салып, теоретик яктан өйрəнүче фəн.
Милли үзаң орлыгы балага бишектə ятканда ук салына. Бала белəн
туган телдə сөйлəшү, беренче бишек җырлары, шигырьлəр – болар барысы
да əлеге орлыкның шытып үсүенə һəм формалаша башлавына китерə. Алга таба əлеге үсентенең никадəр көчле, тамырларының никадəр нык булуы, иң беренче чиратта, гаилəдəге милли тəрбиянең куелышы белəн
бəйле, əлбəттə. Өлкəн буын үзенə йөклəнгəн бу җаваплылыкны аңларга,
ачык тоярга һəм бу процесста халык педагогикасы һəм милли тəрбиянең
төп, һəлиткеч чара булуын яхшы күзалларга тиеш.
Милли үзаң формалашу кешедə гомер буена бара торган процесс,
чөнки инсанның дөньяны танып-белү, акыл һəм гыйлем туплау эшчəнлегендə милли үзаң төрле төсмерлəр белəн байый, тагын да тирəнəя
төшə. Шуңа күрə «милли үзаң» күпкырлы, киңаспектлы катлаулы төшенчə
буларак күзаллана. Ул «кешенең кайсы миллəт вəкиле, ул нинди миллəт,
аның үзенчəлеклəре, психологиясе, менталитеты, тарихы, кыйбла (ыруг,
кабилə, дин) бəйлəнешлəре, гореф-гадəт, йолалары, дине, теле, матди һəм
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рухи мəдəниятен, көнкүрешне оештыру тəртибен, халык авыз иҗатын,
азык-төлеген, кием-салымын һ.б.ларны үз эченə ала» [17, б. 13].
Халык педагогикасы тəҗрибəгə нигезлəнə. Əле язу – əлифба уйлап
табылганчы ук халыкның үз тəрбия тəҗрибəсе, үзенчəлекле əхлак тəртиплəре, рухи-мəдəни хəзинəлəре туплана башлый. Кеше тормышын матурлый, аны тəрбияле, шəфкатьле итə торган йолалар арта, традициялəр
ныгый. Рухи тормышның нигезе, аның башы хезмəттə, табигатьтə, рухи
талантта, табигыйлектə һəм кешелеклектə икəнлеге күренə [3, б. 7].
Билгеле ки, кешедə милли үзаң тəрбиялəү, беренче чиратта, аның туган теле нигезендə барырга тиеш. Адəм баласы үзенең нинди кавемнəн,
нинди миллəттəн булуы, үзенең кемлеге хакында мəгълүматны туган
телендə алганда аны калебенə һəм йөрəгенə сеңдерə алу сəлəтенə ия. Бары
туган телендə сөйлəшкəн, милли телен белгəн инсан гына миллəтенең
дəвамчысы була ала.
Милли үзаңга нигез гаилəдə салына: «Ягъни үзенең кайсы кавем баласы, аның тарихы каян килə, кыйбласы кай тарафта, тугандаш кавемнəр
кемнəр дигəн сорауларга кешедə тəгаен-төгəл күзалланган җавап булырга
тиеш» [17, б. 10]. Моны бары тик милли традициялəре булган, милли гореф-гадəтлəрне саклаган, ана телендə сөйлəшкəн, өлкəн буын белəн тыгыз
бəйлəнештə торган, нəсел җебе нык булган гаилə генə тəэмин итə ала.
Гаилəдə алган тəрбияне милли тəрбиягə нигезлəнгəн балалар бакчаларында һəм мəктəплəрдə көчəйтеп тулысынча формалаштырып кына була.
Димəк, мəктəплəрдə милли педагогикага зур игътибар бирелү сорала һəм
белем бирүнең федераль стандартлары бүген моңа мөмкинлек бирə.
Əйткəнебезчə, халык педагогикасы киңкырлы төшенчə буларак, үз
эченə бик күп элементларны берлəштерə. Болар – милли тəрбия процессы
ысуллары, алымнары, гореф-гадəтлəр, төрле күнекмəлəр, халыкның педагогик карашлары, халык авыз иҗаты һ.б. Болар барысы да, теге яки бу
күлəмдə, яшь буында милли үзаң формалаштыруга хезмəт итə.
Татар халкының милли педагогикасында алар барысы да үз урынын
алганнар: акыл, əхлак, зəвык, хезмəт, физик һəм дини тəрбия – болар барысы да яшь буында милли үзаңны тəрбиялəүгə хезмəт итəлəр. Татар халкы элек-электəн хезмəт сөючəнлекне, əхлаклыкны, йөгерек акылны, тырышлыкны өстен күргəн. Бала тугач та, ата-анасы, əби-бабайлары, өлкəн
кардəш-туганнары аны акрынлап əдəп-əхлакка, туган теленə, бераз үсə
төшкəч, хезмəткə өйрəтə башлыйлар, гыйлемгə омтылыш тəрбиялилəр.
Шунысын да ассызыклау мөһим: əлеге тəрбиялəрне тормышка ашыруда
халык авыз иҗаты əсəрлəре (фольлор) аерым бер урында тора. Бу
нисбəттəн, əлеге өлкəдə эзлəнүлəр алып барган барлык педагоглар да халык педагогикасының, милли тəрбиянең нигезендə халык авыз иҗаты ята,
дигəн уртак фикергə килəлəр (К.Д. Ушинский, Г.Тукай, А.З. Измайлов,
Я.И. Ханбиков,
Х.Ш. Мəхмүтов,
Ф.С. Баязитова,
Р.К. Уразманова,
Р.А. Низамов, Җ.Г. Нигъмəтов һ.б.). Җырлар, тизəйткечлəр, əйтемнəр, дастаннар, легендалар, эпослар, бəетлəр, əкиятлəр, мəкальлəр, табышмаклар,
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уеннар, мөнəҗəтлəр, риваятьлəр – болар барысы да фольклор жанрының
эчтəлеген хасыйл итүче, зур тəрбияви көчкə ия берəмлеклəр. Татар халык
авыз иҗаты үрнəклəре миллəтебезнең гасырлар буена җыелып-тупланып
килгəн тормыш тəҗрибəсен, зирəклеген, акылын, халыкның рухи-əхлакый
идеалларын үзлəрендə чагылдыралар. К.Д. Ушинский əкиятлəрне халыкның педагогик даһилыгын чагылдыручы буларак бəялəсə, Г.Тукай татар
халык җырларына искиткеч зур бəя биреп: «... халык җырлары – безнең
бабаларымыз тарафыннан калдырылган иң кадерле вə иң бəһале бер мирастыр. ... Халык җырлары халкымыз күңеленең һич тə тутыкмас вə
күгəрмəс саф вə раушан көзгеседер», – дип яза. [11, б. 29]. Халык җырлары
халыкның җанын, уй-хыялларын, милли рухын чагылдыручы буларак, зур
тəрбияви көчкə ия. Аларда туган туфракка мəхəббəт тə, адəм баласын
яшəтүче һəм көч бирүче өмет-хыяллар да, ата-анага зур хөрмəт тə,
əхлакый кыйммəтлəр дə – барысы да сыйган (Мəсəлəн: «Бик еракта идек
без...», «Зилəйлүк», «Герман көе», «Ай былбылым», «Авыл көе», «Челтəр
элдем читəнгə» һ.б.).
Халык җырлары арасында «иң беренчел педагогик əсəр» [17, б. 25]
буларак характерланган бишек җырлары ананың балага биргəн беренче
тəрбияви сабагы булып тора. Нəкъ менə бишек җырлары аша бала туган
теленең моңы, көе белəн таныша, үзенə аталган иң беренче изге телəклəрне ишетə, ананың чиксез мəхəббəтен тоя.
Халык авыз иҗатының мəрҗəннəре саналучы мəкаль-əйтемнəрдə теге
яки бу халыкның яшəү мəслəге, аның төп кануннары, рухи-əхлакый йөзе
чагыла. Бу уңайдан, татар халык мəкальлəрен туплаган-барлаган Н. Исəнбəт тə мəкальлəрнең, авыз иҗаты буларак, аталар сүзе яки халык хикмəте
икəнлегенə, тəрбияви көче гаять зур булуга басым ясап, аларның
тормышның һəртөрле җил-давыллары эчендə, безне аталарча кайгырткан
өлкəн һəм борынгы киңəшче; дөньяның əчесен-төчесен күп татыган, безгə
дə аны ничек танырга өйрəткəн өлкəн ага; безгə үзебезне һəм кешелəрне
ничек сынарга өйрəткəн сынаучы; безне хатага төшүдəн алдан кисəтүче
күрəзə; хатага төшсəң, ачы, туры иттереп, лəкин шул ук вакытта гадел һəм
җылы рəвештə шелтə бирə белүче остаз; көнкүрештə һəртөрле мөнəсəбəтлəрдə безгə булышчы иптəш; юлда ышанычлы юлдаш; безне эшкə,
көрəшкə, актив булырга, ничек уңышка ирешергə чакырып торучы
тəҗрибəле хəким; киңəшен, белем-тəҗрибəсен һич түлəүсез чын күңелдəн
гүзəл мисаллар һəм матур тел белəн əйтүче хикмəтле шагыйрь; безне дə
үзе кебек дөньядан алданмыйча, озак һəм сəламəт яшəргə, ничек бəхетморатка ирешергə, үзе кебек яши белергə чакырган безнең күп гомерле
һəм кара акылга бай карт; кыскасы, мəкальнең киң җəмəгатьчелек фикере,
гомумхалык карашы, уртак акыл икəнлеген кат-кат ассызыклый. «Ул
дəлил булып та, хөкем булып та, кəфил булып, кисəтүче яки гыйбрəт булып та, типик бер мисал булып та тормышның һəр ягына катышып, дөрес
һəм гадел якны табарга, уртак мəслихəткə килергə, безне тоткарлыктан
чыгарырга тырыша» [6, б. 226–227]. Автор фикеренчə, мəкальлəр мəңге
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яшь һəм тирəн тормышлы халыкның үз йөрəгеннəн, аның тел очыннан
атылып чыккан шигъри хикмəтле, афористик əсəрлəр булганга, туган
телнең матурлыгын, тирəн мəгънəлəрне юраучанлык сəлəтен балаларга
сиздерү, йоктыру өчен балаларны мəкальлəр белəн дə тəрбия итəргə кирəк.
Мəкальлəр ата-баба мирасына хөрмəт белəн карарга өйрəтə. Барлык шул
нəрсəлəр баланың үз акылы-фикере үсүдə үзенə генə бурычлы булмыйча,
халыкның бүгенге һəм үткəн тəҗрибəлəренə, тел культураларына бурычлы
булуын тойдырып, шулар аркылы аңарда илгə, Ватанга, халыкка мəхəббəт
тойгылары тəрбия ителə
Татар халкы мəкальлəре кеше тормышының күптөрле аспектларын
колачлый: ата-ана, аларга хөрмəт; баланың холкы, аны тəрбиялəп үстерү;
сөйлəү əдəбе; белем-гыйлемгə хөрмəт; кеше, аның рухи йөзе, əхлакы һ.б.:
Инсафлының теле саф. Аз сөйлə дə күп эшлə. Адəмне адəм иткəн əдəп.
Кеше күңеле пыяла, нык кагылсаң уала һ.б.
Балаларның фикерлəү сəлəтен, тапкырлыгын үстерүдə татар халкының табышмаклары, сынамышлары да зур урын алган: баланың
күзəтүчəнлеген үстерергə, табигатькə сакчыл караш тəрбиялəргə ярдəм
иткəн.
Халык əкиятлəре дə – яшь буынга белем һəм тəрбия бирүдə гаять
əһəмиятле үрнəк-өлге булып тора. Каюм Насыйри халык əкиятлəренең,
бала тəрбиялəүдəге роле ягыннан, хəтта балалар өчен махсус язылган
башка əсəрлəрдəн югары торганлыгын ассызыклый, үзенең мəгърифəтчелек эшчəнлегендə алардан киң файдалана [9]. Əкият – бала өчен иң
тəэсирле, иң кызыклы фольклор жанры. Чөнки ул бала белергə һəм
өйрəнергə тиешле əдəп-əхлак кагыйдəлəрен, кешелекнең рухи-мəдəни
кыйммəтлəрен тылсымлы мавыктыргыч сюжет кысаларына «төреп» бирə.
Əкият нигезендə яткан үгет-нəсихəтне бала үзе дə сизмичə калебенə
сеңдерə бара. «Татар халык əкиятлəрен педагогик күзлектəн тикшереп карау халкыбызның əле бик борынгы дəверлəрдə үк бала тəрбиялəү
мəсьəлəсенə җитди игътибар бирүен күрсəтə. Халык фикеренчə, тəрбиянең
төп максаты – хезмəт сөюче, бернинди явыз көчлəрдəн курыкмаучы, аларга каршы көрəшергə əзер торучы, бөтен яктан да камил үсешкə ирешкəн
көчле шəхес тəрбиялəү» [17, б. 27].
Тылсымлы əкиятлəрдəн аермалы буларак тормыш-көнкүреш əкиятлəренең сюжеты гадилеге белəн аерылып тора. Алар нигезендə – көндəлек,
гадəти вакыйгалар ята. Халык əнə шул гадəти тормыш-көнкүреш хəллəре
аша үзен борчыган проблемаларны күтəрə, үзенең хыяллары белəн уртаклаша, яшь буынга үгет-нəсихəтен җиткерə. «Мужик белəн алпавыт»,
«Шомбай», «Көтүче Зариф» кебек əкиятлəрдə, халыкның гаделлек хакындагы идеаллары алга сөрелə, иҗтимагый-сəяси проблемалар күтəрелə.
«Калак та, таба да табылды», «Буразнада балык», «Мосафир», «Өч капчык сүз» кебек əкиятлəрдə исə, гаилə, ир белəн хатын мөнəсəбəтлəре яктыртыла, акыллылык, зирəклек, шаянлык кебек сыйфатлар мактала, наданлык, ахмаклык, ялкаулык кискен тəнкыйтьлəнə, алар көлкегə алына.
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Мондый əкиятлəрдə шулай ук өлкəн буынга хөрмəт, аларны акыл һəм
зирəклек чишмəсе итеп карау («Зирəк карт», «Агай казны ничек бүлгəн»,
«Карт белəн ялкау егет»); ялкаулык, саранлык сыйфатларын тəнкыйтьлəү
(«Ике ялкау, «Комагай»); хатын-кызларга хөрмəтне («Ярлы килен»,
«Акыллы килен», «Чибəр кыз Хəдичə»), баланың ата-ана алдында бурычы,
ата-ана васыятен тоту һ.б. бик күп проблемалар урын ала.
Аталар һəм балалар мөнəсəбəте татар əкиятлəрендə шактый зур урын
алып тора. Тылсымлы əкиятлəрдə ата-ана образы бик зур җылылык һəм
тирəн хөрмəт белəн тасвир ителə. Бу ихтирам – миллəтебезнең асыл
сыйфатларының берсе дəрəҗəсенə күтəрелə.
Əлеге əкиятлəрдə халыкның идеал образы булып батыр егет
сүрəтлəнə, бу образ үрнəгендə яшь буынны, бигрəк тə ир балаларны,
ятимнəрне яклаучы, мохтаҗларга ярдəм кулын сузучы, явыз җаннар белəн
көрəшүче, ил терəге булардай итеп тəрбиялəгəннəр.
Бик еш кына гади халык арасыннан чыккан бу батыр егетлəр
үзлəренең батырлыклары, кешелекле һəм акыллы булулары аркасында
əкият ахырында зур дəрəҗəлəргə ирешəлəр, бəхетле гомер итəлəр. «Халык
əкиятлəрендəге батырлар – элек-электəн халкыбызның иң югары һəм иң
гадел əхлак нормаларын бергə туплаган, тəрбия идеалын чагылдырган образлар алар. Халык аларны үзенең иң яхшы əдəп кагыйдəлəренə
нигезлəнеп тудырган» [17, б. 30].
Əкиятлəрдə балаларга дуслык, татулык, гаделлек, тугрылык хакында
сөйли, үзеңдə яхшы сыйфатлар тəрбиялəргə, авырлыклар алдында югалып
калмаска өйрəтə («Өч күгəрчен», «Ак бүре», «Көнгə күренмəс КөмешСылу» һ.б.). Гомумəн, əкиятлəрдə халыкның килəчəк хакында, гаделлек,
бəхет хакындагы өмет-хыяллары чагыла, тормыш-яшəеш кануннары турындагы фикерлəре, һəръяктан камил инсан хакындагы уйлары урын ала.
Халык яшь буынга үгет-нəсихəтен, тормыш тəҗрибəсен матур образлар,
үтемле сүзлəр, мавыктыргыч, тылсымлы сюжетлар аша мөмкин кадəр
тəэсирле итеп җиткерергə тырыша. Шул рəвешчə, халык авыз иҗаты
əсəрлəре яшь буынга рухи-əхлакый тəрбия бирүдə, аның ментальпсихологик дөньясын баетуда төп чараларның берсе булып тора.
Татар халык педагогикасының əһəмиятле состав өлешлəренең берсе –
гыйлем һəм мəгърифəткə хөрмəт тəрбиялəү. Ш.Ш. Җəлəлиев моны «акыл
хезмəте мəдəнияте тəрбиялəү» дип атый [3, б. 6] Гыйлемлелек һəм тəрбиялелек татар халкында элек-электəн идеаль инсан образының аерылгысыз
сыйфатлары саналган: Белемдə көч. Дөньяда иң зур байлык – белем. Җиде
йортның телен бел, Җиде төрле белем бел. Гыйлем дəрəҗəсе – дəрəҗəлəрнең иң олысы. Шуңа күрə хəтта бишек җырлары көйлəгəндə дə аналар
балаларына «Əлли-бəлли итəр бу, Мəдрəсəгə китəр бу, анда галим булыр
бу...» дип телəклəр телəгəннəр. Шулай итеп, бишек җырларында ук балаларга белемгə мəхəббəт сеңдергəн, балага үзенə күрə тормыш программасы салынган. Мəдрəсəдə укып чыккан яисə укучы өлкəн туганнары кечкенəлəргə
үрнəк булган. Гыйлемлелек дөньясына беренче адымнарын ясаган балага
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акрынлап, белемле булуның никадəр əһəмиятле икəнен мəкальлəр аша
төшендергəннəр: Ата белеге белəн адəм адəм булмас, əгəр үзе белмəсə.
Халкыбызның хезмəт тəрбиясе тəҗрибəсе һəм хезмəт традициялəре,
традицион һөнəрлəре – милли үзаң тəрбиялəүдə зур əһəмияткə ия факторларның берсе: «Чөнки аның тəрбия тəҗрибəсе борынгыдан ук əдəпəхлакка корылган тормышына, хезмəт белəн гадел көн күрүенə, бай педагогикасына нигезлəнгəн. Шуңа күрə халкыбыз үзе дə əхлаклы, шəфкатьлемəрхəмəтле, хезмəт итə белə торган булуы белəн танылган. Ул тəрбия асылын «хəрəкəттə – бəрəкəт» кебек тирəн мəгънəле процесста күрə. Хезмəт
төбе сары алтын, Эше барның – ашы бар» [3, б. 6]. Йөзлəрчə ел дəвамында хезмəт тəрбиясе гаилəдə баланы тəрбиялəүнең иң төп формаларының берсе булган. Ягъни хезмəт тəрбиясе рухи-əхлакый тəрбиянең
нигезендə яткан. Татар халык педагогикасында хезмəтне ярату, тырышлык
материаль гына түгел, ə бəлки рухи байлыкның да чыганагы буларак каралган [4, б. 67]. Хезмəт тəрбиясендə өлкəн буын үрнəк, тəҗрибə, уртак
хезмəт кебек ысулларны актив файдаланган. Бу тəрбияне тагын да
нəтиҗəлерəк итəргə мөмкинлек биргəн. Мисал өчен, кыз балалар кечкенəрəк вакытта, əнилəренең, əбилəренең яисə апаларының төрле кул эше
белəн шөгыльлəнгəннəрен күзəтəлəр. Бераздан аларга да, кул һөнəрлəренə
өйрəтү максаты белəн, яшьлəренə туры китереп, орчык, каба һ.б. шундый
кораллар ясап бирəлəр, тегү-чигү, йон эрлəү, туку кебек һөнəрлəргə
өйрəтергə керешəлəр. Əнилəр кызларына кечкенəдəн үк аш-су серлəрен
төшендерə башлыйлар. Башта өлкəннəрнең өй эшлəрен күзəткəн бала, бераздан соң бу эшлəрне əнисе яисə апасы, əбисе белəн бергə эшли башлый.
Уртак хезмəт процессында баланың хезмəт тəҗрибəсе байый, күнекмəлəр
формалаша, баланың теге як бу эшне үтəве шомара, тизлəшə. Бераздан,
əлеге эшлəрне баланың үзенə генə башкарырга мөмкинлек бирəлəр. Бу,
бер яктан, зур җаваплылык булса, икенче яктан, шəхси тəҗрибəне баетуда,
камиллəштерүдə, мөстəкыйль фикер йөртə һəм ситуатив карарлар кабул
итə белүдə зур адым була. Ир-балалар да, шул рəвешчə, өлкəн буыннан
хезмəт тəрбиясе ала. Балалар үсə барган саен, аларга йөклəнгəн эшлəрнең
дə арта баруы күренə. Татар халкында баланы кече яшьтəн əдəп-əхлакка,
хезмəткə өйрəтергə кирəк, дигəн караш яши: Яшьлегеңдə өйрəнмəсəң,
картлыгыңда үкенерсең. Яңа чагында киемеңне сакла, Яшь чагында
исемеңне сакла. Ана сөте белəн кергəн онытылмый. Алтыдагы (холык)
алтмышка. Ана баланы ике кат тудыра: Бер кат – тəн биреп! Икенче
кат – тел биреп! Атадан күреп ул үсə, Анадан күреп кыз үсə.
Татар халык педагогикасы ислам тəгълиматы белəн дə тыгыз керешеп-үрелеп килə. Ислам дине – рухи-əхлакый тəрбиянең нигезе, анда гомумкешелек кыйммəтлəренең чагылышы, дини йолалар һəм өйрəтүлəр,
аларның халык тəрбиясендəге роле – татар халык педагогикасының гаять
əһəмиятле элементы булып тора. Ислам халыкның тормыш-көнкүрешен
билгеле бер кысаларда алып баруны, кешелəрнең үзара аңлашып, аралашып, фикер алышып яшəвен тəэмин итə. Исламдагы мəдəни, рухи165
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əхлакый кыйммəтлəр татар халык педагогикасын, ягъни аның тəрбия
тəҗрибəсен баетуга зур өлеш кертə [3, б. 6–11]. Халык тəрбия тəҗрибəсендə һəм исламда бик үтемле, күпкырлы бай рухи мирас тупланган.
Хəзерге яшьлəрне əхлакый сау-сəламəт итеп үстерү өчен əлеге мирас
бетмəс-төкəнмəс чыганак булып тора. Тик ул кыйммəтлəрне дөрес һəм
урынлы итеп, хəзерге яшəешне истə тотып, аңлатмалар белəн тулыландырып файдалана белергə генə кирəк [14, б. 81].
Шул рəвешчə, халык педагогикасы яшь буында милли үзаң
тəрбиялəүнең төп чарасы булып тора. Бары тəрбиядəге халыкчанлык элементлары гына баланы яшьтəн үк милли мөхиттə, милли тирəлектə
тəрбиялəү мөмкинлеге бирəлəр. Халык педагогикасын тəрбия һəм белем
бирүдə кулланып, без балаларда милли үзаң формалаштыру өчен табигый
тирəлек тудырабыз. Бу, үз чиратында, буынныр арасында тəрбияви
дəвамчанлыкны, милли педагогиканың иң яхшы традициялəрен сакларга,
мөмкинлек бирə.
Гомумəн, татар халкы элек-электəн яшь буынның рухи-əхлакый, физик, хезмəт, гыйльми тəрбиясенə бик җитди игътибар иткəн. Безнең атабабаларыбыз миллəтне, рухи кыйммəтлəрне бары милли үзаңы булган,
формалашкан буын саклап калачагын яхшы аңлаган. Шул рəвешчə, халык
педагогикасы нигезендə яткан гореф-гадəтлəр, идеаллар, яшəү рəвеше,
халыкның дөньяга карашы гасырлар дəвамында формалашып, җыептупланып килгəн. Ул – халыкның рухи-менталь табигатен чагылдыручы
көзге. Халык педагогикасы «иҗтимагый аңның бик əһəмиятле һəм затлы
чагылышы... анда халыкның зур тарихы, гыйбрəтле язмышы, үзенчəлекле
психологиясе, үзенə генə хас сыйфатлары урын алган» [17, б. 6–7]. Шунысын да истə тоту мөһим: шəхес тəрбиялəүдə халык педагогикасының барлык элементларыннан да урынлы һəм белеп файдаланырга, бу процесска
комплекслы якын килергə кирəк. Бары шул чагында гына милли тəрбия
көтелгəн нəтиҗəне бирəчəк, бала күпкырлы үсешкə ирешкəн, милли үзаңы
булган гармоник шəхес буларак формалашачак. Бу эш өчен гаилə дə, уку
йортлары да, тулаем җəмгыять тə җаваплы. Яшь буынга милли тəрбия
бирү, аларда милли үзаңның ныклы платформасын булдыру – бөтен
җəмгыятьнең күмəк хезмəте. Тəрбия процессында халыкның психологиясен, аның табигый үзенчəлеклəрен белмəү, алар белəн исəплəшмəү бары
тик тискəре нəтиҗəлəргə китерə ала. Бүген без җəмгыятьтə үз тамырларына, милли гореф-гадəтлəргə кире кайту омтылышларын ачык күзəтəбез.
Мəнгелек универсаль кыйммəтлəргə нигезлəнгəн татар миллəтенең
тəрбияви мирасы бу омтылышларга җавап бирерлек көч булып тора. Шулай ук ул балаларны гармоник үсешкə ирешкəн шəхес буларак та
тəрбиялəү өчен кирəкле алымнар, карашларны да тəэмин итə ала. Бу байлыкны миллəт тəррəкыяте өчен лаеклы, рухи һəм физик яткан сəламəт алмаш əзерлəүдə дөрес һəм урынлы куллану көн кадагында торган актуаль
проблемаларның берсе булып кала.
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The article is devoted to the analysis of the role of folk pedagogy in the formation
of national identity. It examines the views of scholars regarding how to define terms
such as «pedagogy», «folk pedagogy», «national education», and «national identity»,
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likewise emphasizing the importance of conducting research in these areas. By taking
into account the complexity and multidimensional nature of these phenomena, the author highlights folklore and work ethic, as well as mental, spiritual, aesthetic, physical
and religious upbringing as the main influences on the formation of national identity.
Stress is placed on the need for an integrated approach to the education of the harmoniously developed personality.
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