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Һəр халык үзенең тарихи үсеше барышында билгеле бер тəрбия системасын 

булдыра. Халык тəрбиясенең тарихы һəм теориясе турындагы фəнне этно-
педагогика дип атыйлар. Халык тəрбиясенең төп максаты билгеле бер шəхси 
сыйфатларга ия булган камил кеше тəрбиялəүдəн гыйбарəт. Бу сыйфатлар шулай 
ук дөнья диннəрендə дə карала. Халык тəрбиясе туган телдəн башка мөмкин 
түгел. Һəр халыкның теле – бар кешелекнең мəдəни казанышы һəм аерым халык-
ның яшəеше өчен мəҗбүри булган төп шартларның иң əһəмиятлесе. 

 
Төп төшенчəлəр: халык, халык тəрбиясе, этнопедагогика, камил шəхес, ту-

ган тел 
 
Кешелек дөньясының барлыкка килүе һəм алдагы үсеше, беренче чи-

ратта, тупланган тормыш тəҗрибəсен килəсе буыннарга җиткерү белəн 
бəйле. Үзенең тарихи үсеш юлында һəрбер халык1 гасырлар буенча 
тикшерелгəн кыйммəтлəрен саклый, камиллəштерə һəм яңа буыннарга 
тапшыра. Мондый кыйммəтлəр системасына шушы халыкның матди, рухи 
һəм социаль эшчəнлеге барышында тупланган, дөреслеге тəҗрибə нəти-
җəлəре белəн дəлиллəнгəн фактик мəгълүматлар керə. Əгəр мəдəниятне 
«табигать булмаган бөтен нəрсə,... инсаниятның эшчəнлеге нəтиҗəсе» [5, 
б. 198] формасында кабул итсəк, əйтелгəн кыйммəтлəр системасын шушы 
халыкның мəдəнияте компоненты дип танырга була. 

Халыкның рухи мəдəниятендə төп урынны тəрбия тəҗрибəсе, ягъни 
нəкъ шушы халыкка хас булган, шушы халык туплаган тəрбия алымнары 
һəм ысуллары билəп тора. Шулай итеп, халыкның рухи мəдəнияте нигезен 
халык тəрбиясе тəшкил итə. «Һəрбер халыкның да мəдəнияте чиксез һəм 
уникаль. Һəрбер этнос мохитендə меңəр еллар дəвамында үзенчəлекле 
дөньяга караш, традицион шөгыльлəр, тормыш тəртибе, этика һəм əхлак 
нормалары, сəнгать, милли ашлар һəм халык медицинасы формалашкан. 
[...] Тарихтан безгə билгеле булган катаклизмнарда хəзерге халыклар исəн 

                                                            
1 Əлеге мəкалə кысаларында «халык» һəм «миллəт» сүзлəре синоним була-

рак кулланыла; миллəт сүзе этник мəгънəдə генə кулланыла. 
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калган икəн, биредə акыллы халык тəрбиясенең дə тəэсире, һич-
шиксез,булган дияргə мөмкин»[2, б. 12]. Бу исə һəрбер халыкның да үз 
педагогикасы – халык педагогикасы бар, дигəн сүз (татар халык педа-
гогикасы, рус халык педагогикасы, казакъ халык педагогикасы һ.б.). Ха-
лык педагогикасы нəкъ шушы халыкның əхлакый кануннарында һəм го-
реф-гадəтлəрендə чагыла, аның үзе кабул иткəн традициялəрен ныгыта. 
Халык педагогикасы байлыклары буыннан-буынга тапшырыла, тормышта 
куллану барышында камиллəштерелə. Əлбəттə, халык тəрбиясе талəп-
лəренə шушы халыкның этнопсихологик үзенчəлеклəре дə тəэсир итə. 

Халыкның тəрбия өлкəсендə тупланган тəҗрибəсен, гаилə һəм милли 
кыйммəтлəр хакындагы əхлакый һəм нəфасəти (эстетик) карашларын 
өйрəнүче гыйлем тармагын этнопедагогика (этник педагогика) дип атау ка-
бул ителгəн. Этнопедагогика билгеле кысаларда социаль процессларга ана-
лиз ясый, халык тəрбиясенең эчтəлеген һəм ысулларын, аның милли-мəдəни 
традициялəр белəн бəйлəнешен өйрəнə, халыкның укыту-тəрбия тəҗрибəсен 
бүгенге шартларда куллану юлларын ачыклый һ.б.ш. «Гомумəн һəм тулаем 
алганда, этнопедагогиканы халык тəрбиясенең (табигый, көндəлек, формаль 
булмаган, мəктəптəн тыш, традицион тəрбиянең) тарихы һəм теориясе дип 
күзалларга булыр иде» [3, б. 5]. Башкачарак əйткəндə, этнопедагогика – 
халыкның тəрбия мəдəнияте турындагы фəн ул.  

Һəрбер халыкның тəрбия мəдəнияте (этнопедагогик мəдəният) шушы 
халыкның яшəеше һəм эшчəнлеге тəҗрибəсенə нигезлəнə, рухи һəм матди 
мəдəниятенең балаларга бəйлəнеше булган иң мөһим компонентларында – 
балалар бəйрəмнəрендə, уенчыкларында, җырларында, уеннарында, 
фольклорында һ.б.ш. чагыла. Этнопедагогик мəдəният шушы халыкның 
тарихи үсеш юлына, аның ана теленə игътибарны һəм ихтирамны күз ал-
дында тота. Билгеле ки, халык үзенең тарихына никадəр игътибарлы бул-
са, аның мəдəнияте дə шулкадəр югарырак була. «Үткəннəргə ихтирам – 
укымышлылыкны кыргыйлыктан аерып торучы сызык менə шуннан 
гыйбарəт» (А.С. Пушкин). 

Шунысын да əйтергə кирəк, халык педагогикасы, этнопедагогика 
төшенчəлəренең үзара нисбəте хакында башкача карашлар да бар. Мисал 
өчен, милли педагогика дигəн төшенчə карала, ул – «тормышта, тəрбия 
барышында сыналган, буыннан-буынга күчеп камиллəшкəн, миллəт тара-
фыннан киң кулланылган тəҗрибəгə нигезлəнгəн укыту-тəрбия турындагы 
эмпирик гыйлемнəр җыелмасы. Анда миллəтнең даими кулланган тəрбия 
алымнары, чаралары, ысуллары, чыганаклары, тəрбияви карашлары, идеал 
һəм максатлары барысы бергə туплана» [7, б. 6]. Бу очракта халык педаго-
гикасы һəм этник педагогика синонимнар буларак кабул ителəлəр. «Буын-
нан-буынга килгəн һəм баетылган тəрбия процессында кулланылган ысул-
лар, нəтиҗəле алымнар, гомуми кабул ителгəн һəм гадəткə кергəн 
талəплəр, гореф-гадəтлəр, гыйлем, күнекмəлəр, педагогик карашлар һəм 
бəялəр җыелмасы,тəрбия максаты, идеалы, халыкның авыз иҗаты халык 
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педагогикасын тəшкил итə. Аны, кыска гына итеп, этник педагогика дип 
тə атыйлар» [7, б. 15–16]. 

Бу мəкалə кысаларында кулланылган төшенчəлəрне үзара чагышты-
ру, аларның эчтəлегенə чагыштырмалы анализ ясау максаты куелмады. 
Шуның өчен файдаланылган төшенчəлəрнең эчтəлегенə карата башка 
төрле фикерлəрнең дə булганлыгын күрсəтү белəн чиклəнəбез.  

Халык тəрбиясе мəдəниятенең үзəгендə камил шəхес образы – шушы 
халыкның күмəк тəҗрибəсе нигезендə төзелгəн, һəрбер кеше дə шуңа ом-
тылырга тиешле булган эталон, үрнəк ята. Тəрбиянең максаты итеп шун-
дый шəхесне формалаштыру күз алдында тотыла ки, ул камиллəшкəн, яки 
идеаль шəхескə (идеалга) куела торган барлык талəплəргə дə җавап 
бирергə тиеш. Монда «идеаль» дигəн сүз менə шушы халыкның нəкъ 
хəзерге яшəеш дəверендəге күз карашларына туры килə, дигəнне аңлата. 
Һəрбер халыкның да шəхесне формалаштыру, аны камиллəштерү өлкə-
сендə үзенчəлекле тəрбия мəдəнияте бар. «Камил кеше формалаштыру – 
халык тəрбиясенең лейтмотивы... Камиллек төшенчəсе үзе кешелек про-
грессы белəн бергə тарихи эволюциягə дучар булды... Шəхеснең аһəңле 
камиллеге идеясе кешенең үзенең табигатендə һəм аның эшчəнлеге харак-
терында урын алган»[3, б 48]. Шулай итеп, камил шəхескə – идеаль кешегə 
хас булган төп сыйфатлар системасы дəверлəр үзгəрү белəн үзгəрешлəр 
кичерə, лəкин бу үзгəрешлəр шактый акрын, сизелер-сизелмəс кенə бара. 
Мисал өчен, кыргый җəнлеклəрне эзəрлекли белү, кулга төшерү – борын-
гы заманнардан алып гасырлар дəвамында камил кешенең төп сыйфат-
ларының берсе саналган. Хəзерге заманда исə камил шəхескə мондый 
талəплəр куелмый.  

Əлбəттə, камил шəхеснең сыйфатлары системасының акрынлап 
үзгəрə баруы, беренче нəүбəттə, хезмəт төрлəренең үзгəрүе һəм катлаула-
нуына бəйле. Хезмəт төрлəренең катлаулануы белəн бергə кеше үзе дə 
үзгəрергə, яңа шартларга җавап бирерлек дəрəҗəдə үсеш алырга, 
камиллəшергə мəҗбүр була: элегрəк оста, камиллəшкəн кешенең генə ку-
лыннан килə торган эш бүген гадəти бер шөгыльгə əйлəнə бит. Димəк, 
уңышлы хезмəт итəр өчен, хəзерге заман кешелəре белəн нəтиҗəле арала-
шу һəм хезмəттəшлекне оештыру өчен башка төрле сыйфатлар зарур була. 
Шуңа күрə, камил шəхес – ул фикер йөртə белүче кеше, инициативалы һəм 
үзенең үсеше өстендə эшли белүче кеше. Үзен-үзе камиллəштерүгə сəлəт – 
кешенең иң зур рухи байлыкларына карый. Халык авыз иҗатына 
мөрəҗəгать итсəк, анда тасвирланган камил кешенең һəрвакытта яңа 
шартларны исəпкə ала белүче, таныш булмаган очракларда да уңышлы 
алымнарны таба алучы, куелган максатына ирешер өчен көрəшергə 
сəлəтле булуын күрербез. 

Камил кешенең шəхси сыйфатлары тупламын шартлы рəвештə өч 
төркемгə бүлеп карау урынлы булыр. Хəзерге заман халыкларының иң зур 
күпчелегенə хас булган сыйфатларны гомумкешелек кыйммəтлəре дип 
атарга була. Камил шəхеснең мондый сыйфатларына чибəрлек, 
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сəламəтлек, ихтыяр көче, кыенлыкларны җиңеп чыга алу сəлəте, сабыр-
лык, чыдамлылык, үз илеңне һəм халкыңны сөю һ.б.ш. сыйфатлар керə. 
Кайбер сыйфатлар аерым халыклар төркемендə киң танылган. Мисал 
өчен, Урта Азия халыкларында өч хəерле сыйфат мактала: яхшы ният, 
мəрхəмəтле сүз, игелекле хəрəкəт; тау яки дала кешелəре исə камил кеше 
сыйфатлары арасында беренче урынга кунакчыллыкны куялар.  

Кайбер сыйфатлар системасы тик бер генə халыкның камил кешегə куя 
торган талəплəренə карый. Яшəеш һəм хезмəт шартларының төрле булуы, 
географик һəм табигать шартларының, шулай ук тарихи үсеш процессының 
күптөрле булуы нəтиҗəсендə һəрбер халык та камил шəхеснең төп сыйфат-
ларына үзенең талəплəрен формалаштырган. Теге яки бу талəплəрнең 
үзенчəлекле булуы шушы халыкның алдынгы яки артта калган икəнен 
дəлиллəми. Һəр халык нəкъ үзенең тарихи юлын үткəн, бу юл яхшырак та, 
начаррак та түгел, тик башка юл. Шуңа күрə камил шəхес сыйфатларында 
да, тəрбия эшлəрендə дə һəр халыкның башкалардан аермалы яклары, 
үзенчəлеклəре чагылыш таба. «Тарихи һəм тарихи булмаган халыклар, шу-
лай ук педагогик иҗатка сəлəтле һəм сəлəтсез халыклар юк. Камил шəхесне 
тəрбиялəүне аңлы рəвештə кайгырту барлык халыкларга да хас – зурларына 
да, кечкенəлəренə дə» [3, б. 52]. 

Шулай итеп, һəрбер халыкның да үзенə генə хас камил кеше образы 
бар, менə шул образ халык тəрбиясенең нигезендə ята. Мисал өчен, бурят 
халык тəрбиясендə камил ир кешедəн тугыз төрле гыйлем талəп ителə: 
аучы – эзлəүче осталыгы, төз ата белү, җəя бавын киерə белү, сигезле кам-
чыны үрү осталыгы, тиредəн ат тышавын əзерлəү осталыгы, металл белəн 
эшлəү һөнəренə ия булу, милли көрəштə осталык, чабыш атын тəрбияли 
белү, сөякне бер сугуда сындыра белү. Казакъ халык тəрбиясендə камил 
ир заты (чын егет) бөркет кебек елгыр, лачын кебек горур, арыслан кебек 
дəһшəтле, юлбарыс кебек көчле, бүре кебек кыю, каплан кебек куркыныч, 
дөя кебек чыдамлы, ат кебек сизгер, поши кебек куəтле һ.б.ш. сыйфатлар-
га ия булырга тиеш. Чын егет игътибарлы, оста, кыю, көчле, хəрəкəтчəн 
була, аның күркəм сыйфатларына намуслылык, гаделлек, хаклык керə [8, 
б. 35–36]. 

Татар халык педагогикасында да камил шəхес (чын кеше, ир егет) 
тəрбиялəү мəсьəлəсе үзəк урынны билəп тора. «Һəр миллəтнең, шул 
исəптəн татарларның да, иң изге, мəңгелек педагогик хыялы – һəрьяктан 
камил шəхес тəрбиялəү» [7, б. 17]. Чын татар кешесе дөреслеккə омтыла 
һəм аны таный ала; кыю була; туган иленə, халкына, үзенең сүзлəренə ту-
рылыклы була; ул үзенең хаталарын таный белə һəм аларны төзəтергə 
сəлəтле; үзенең бурычын вакытында һəм кирəкле сыйфатта үтəргə бул-
дыклы; гадел, намуслы һəм чыдамлы; ышанычлы, тапкыр һəм кыю һ.б.ш. 
Камил татар кешесенə ят булган сыйфатлар арасына кансызлык, 
вəхшилек, комсызлык, тупаслык, булдыксызлык һ.б.ш. сыйфатлар бар. 
Халык авыз иҗатында (дастаннарда, риваятьлəрдə, əкиятлəрдə, мəкаль-
лəрдə, əйтемнəрдə, җырларда, бəетлəрдə, такмакларда һ.б.) камил кешене 
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характерлый торган, яки аңа ят булган сыйфатлар ачылган һəм аларга ти-
ешле бəя бирелгəн. 

Камил татар кешесенə хас булган иң мөһим сыйфатларның берсе 
хезмəткə мөнəсəбəтне чагылдыра. Чын кеше хезмəт сөюче, оста һөнəр ия-
се булырга тиеш. Бу фикер байтак əкиятлəрдə, күп санлы халык 
мəкальлəрендə дə чагылыш таба. «Егет кешегə җитмеш төрле һөнəр дə аз», 
«Эшлəгəнең кеше өчен, өйрəнгəнең үзең өчен», «Һөнəрле кол үлмəс», 
«Идел кичми ил булмас, эш белмəгəн ир булмас» һ.б.ш. мəкальлəрдə эшкə 
өйрəнү алга куелса, башка мəкальлəрдə хезмəт белəн бəйле икенче сый-
фатларга игътибар ителə: «Тырышкан табар – ташка кадак кагар», «Агач 
җимеше белəн, адəм эше белəн», «Бер яхшы эш мең яхшы сүздəн арты-
грак», «Иренмəгəн иртəгəге эшен бүген бетергəн» һ.б. 

Халык авыз иҗатында урын алган «Иренгəн ике эшлəр» хикəятендə 
ялкаулык тəнкыйть ителə. Ата кеше һəм улы юлларында бер дагага тап 
булалар. Малай арбадан төшеп даганы алырга иренə. Атасы иренми, дага-
ны ала, аны базарда сата, шуның акчасына алма сатып ала. Кире кайтканда 
ата кеше бер алманы юлга ташлый. Алмага бик кызыккан малай арбадан 
төшə дə, алманы алып ашый. Əтисе шул рəвешле малайны кабат-кабат 
йөгертə. Арбадан бер тапкыр төшеп, даганы алырга иренгəн малайга 
берничə мəртəбə төшəргə туры килə. Шулай итеп, «Иренгəн ике эшлəр» 
дигəн мəкальнең мəгънəсе ачыла, ялкаулыкка кире бəя бирелə. 

Камил татар кешесе хатын-кызга, анага чиксез ихтирам белəн карый. 
«Оҗмах аналарның аяк астында», «Ана арыслан баласы өчен утка кергəн», 
«Ханнан бала олы, баладан ана олы», «Анаң өчен уч төбендə тəбə куырсаң 
да бурычыңны кайтара алмассың» дип юкка гына əйтмəгəн бит халык. Чын 
татар кешесе атасын да олылый белə: «Ата аркасы – кала аркасы», «Атаң 
кебек кешегə тел озайтма», «Атаңа ни кылсаң, алдыңа шул килер» һ.б. 

Камил кешенең сыйфатлары системасында танылган кагыйдəлəргə 
буйсынуга, башка кешелəр арасында үзеңне тота белүгə, башкаларга ихти-
рамлы булуга, кешелəр белəн дөрес аралашуга карата ачык талəплəр куела. 
Чын кеше башкаларны тыңлый һəм аңлый, киңəшлəшə белергə, үзара ара-
лашу кагыйдəлəренə һичшиксез буйсынырга сəлəтле булырга тиеш. «Сый-
лаганда су эч», «Аз сөйлə, күп тыңла», «Киңəшле эш таркалмас», «Таш 
белəн атканга да аш белəн ат», «Яхшылыкка яхшылык – һəр кешенең эше-
дер, яманлыкка яхшылык – ир кешенең эшедер» ди татар халкы. 

Чын татар кешесе гыйлемгə омтыла. Татар халык əкиятлəренең төп 
герое үзенең белеменə таянып барлык киртəлəрне уңышлы үтə, дош-
маннарын җиңə. Мəкальлəрдə кешенең белемлелеге югары куела, белемгə 
омтылу күркəм сыйфат итеп бəялəнə: «Көчле кеше берне егар, белемле 
кеше меңне егар», «Белем һəр куркынычны җиңəр», «Гыйлем дəрəҗəсе иң 
югары дəрəҗə», «Җирнең нуры – кояш, кешенең нуры – гыйлем». Кайбер 
мəкальлəр турыдан-туры белем алырга өнди: «Җиде йортның телен бел, 
җиде төрле белем бел», «Бəхетне юлдан эзлəмə, белемнəн эзлə», «Галим 
булсаң, галəм синеке» һ.б. 



Г.Т. Хайруллин. Татар этнопедагогикасы həм ана теле 

151 

Камил татар кешесенə куелган талəпларнең байтагы ислам диненең 
талəплəренə туры килə. Белем алуга, гыйлемгə өндəү, мисал өчен, хəдислəрдə 
китерелгəн түбəндəге сүзлəрдə ачык күренə: «Галим бул, галим булалмасаң, 
галимнең укучысы бул, белемле кешелəрне күбрəк тыңла», «Белем алыр өчен 
кирəк булса, ерак Кытайга кадəр бар, чөнки белем алу мөселманга фарыз», 
«Бəхетле булуга бердəнбер чара – укымышлы булу» һ.б. 

Ислам дине мөселманнарны шəфкатьле булырга, рəхимлелеккə, үзара 
килешеп яшəргə, башкаларга ихтирамлы булырга, кичерə белергə, сабыр-
лыкка өнди. Ислам террор һəм көчлəүгə каршы чыга, кемне дə булса 
ирексезлəп ислам динен кабул итүгə мəҗбүрлəү катгый тыела. Кешелəрне 
рəнҗетмəскə, ялган ант итмəскə, гайбəт таратмаска, яхшы ниятлəр, изге 
фикерлəр, таза күңел белəн яшəргə, үзеңнең эшлəрең өчен җаваплы бу-
лырга – болар барысы да чын мөселман кешесеннəн талəп ителə. Явызлык, 
мактанчыклык, əдəпсезлек һ.б.ш. тискəре сыйфатлар мөселманнарда бул-
маска тиеш. Өлкəннəргə һəм бигрəк тə ата-анага ихтирамсыз булу 
мөселман динендəге кеше өчен иң зур гөнаһлардан исəплəнə. Мөхəммəд 
Пəйгамбəр күрсəткəнчə, əгəр кем дə булса ялган сөйли, биргəн вəгъдəсен 
үтəми, үзенə ышанган кешегə хыянəт итə икəн, ул кешенең, гəрчə ураза 
тотса да, гыйбадəт кылса да, өлкəн хаҗ яки кече хаҗ кылса да, үзен 
мөселман дип əйтүе ялган булыр [6, б. 215]. 

Мөселманнарга карата куелган шушы талəплəр камил татар шəхесенə 
куелган талəплəр системасында да урын алган. 

Шуны да əйтергə кирəк, камил шəхеснең байтак сыйфатлары исламда 
гына түгел, христиан динендə дə, буддизмда да чагыла. Моңа мисал итеп 
«Кеше үтермə», «Урлашма», «Хыянəт итмə» кебек талəплəрне китерергə 
мөмкин. Мөхəммəд Пəйгамбəр, Христос, Будда һəм башка Пəйгамбəрлəр 
кешелəрне намуслы һəм əдəпле булырга өнди, шулай булмаганда Ходай 
исеменнəн куркыныч җəза белəн яный. 

Халык тəрбиясе, камил шəхесне формалаштыру, тəрбиянең халык-
чанлыгы – болар барысы да ана теленə барып тоташа. Бөек рус педагогы 
К.Д. Ушинский (1824–1870) əйткəнчə, «Халыкның теле югала икəн – ха-
лык үзе юк инде». Ана теленə ихтирам белəн карау, аны саклау һəм 
үстерү – һəр миллəт вəкиленең изге бурычы, миллəтнең дə үзаңы үсеше 
дəрəҗəсен күрсəтүче мөһим критерий. «Тел – миллəтнең тарихи, иҗти-
магый, сəяси үзгəрешлəр басымы астында югалмыйча сакланып калуын 
күрсəткəн төп факторларның берсе» [6, б. 75]. Димəк, татар халык 
тəрбиясе, татар этнопедагогикасы турында уйлыйбыз икəн, беренче чи-
ратта татар телен саклау мəсьəлəсен хəл итəргə кирəк. Шулай булмаганда, 
татар халкының да, аның бай матди һəм рухи мирасының да тарихта эзе 
генə калачак.  

Россия империясендə рус булмаган һəм бигрəк тə славян булмаган ха-
лыклар күп гасырлар дəвамында милли тигезсезлек басымы астында гомер 
кичерделəр. Дəүлəтнең рəсми тарихында бу хəл бик ачык күренə. Шул ис-
киткеч зур территориядə бөек мəдəният иялəре булып тик Киев кенəзлеге, 
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Мəскəү кенəзлеге һəм аларның варислары гына исəплəнə иде. Бу тезис 
мəңгелек тарихи дөреслек итеп кабул ителде, шуңа күрə аның турында 
шөбһəлəнү мөмкин түгел иде. Славян булмаган халыклар корган дəүлəтлəр 
искə алынса, алар тик тискəре яктан гына тасвирланды, алдынгы тыныч рус 
дəүлəтенең мəкерле дошманнары итеп күрсəтелде. Тыныч кына яшəгəн 
күршелəренə каршы Россиянең канлы яулап алу сугышлары тарихи гадел-
лек, прогрессив процесс дип кабул ителде. Башка халыкларның ролен 
түбəнəйтү хисабына славян элементының тарихи ролен чиксез күпертү – 
бөекрус шовинизмын ныгыту факторына əйлəнде. Əлбəттə, мəсьəлə бу бөек 
халыкның теге яки бу яхшы яки тискəре сыйфатларында түгел. 

Күптəн узган тарихи вакыйгаларга тискəре караш борынгы халык-
ларның бүгенге варисларына күчерелде. Бу җəһəттəн бигрəк тə татарларга 
кыен туры килде. Тарихи əдəбият, бөтенлəй диярлек, шул «кыргый халык-
ка» карата каргышка тулган. Бу əдəбият киң таратыла торды, мəктəплəрдə 
өйрəнелде. Болар барысы да рус булмаган халыкларның ана телен ким-
сетүгə китерде. Россия, СССРның күп кенə халык вəкиллəренең аңында 
үзенең туган теленə, тарихына, диненə карата тискəре мөнəсəбəт 
тəрбиялəнде. 

Советлар хакимлегенең беренче ике дистə ел дəвамындагы гомере та-
тарлар өчен аларның уку-яза белүен юкка чыгару белəн бəйлəнгəн. Чын-
лап та, 20 нче елларда гарəп графикасыннан латин язуына күчү – бөтен 
халыкны укый да, яза да белмəгəн шəхеслəр көтүенə əйлəндерде. Латин 
хəрефлəрен белгəн яшүсмерлəр буынын үстереп бетерүгə, тагын яңа «ре-
волюция» килеп чыкты – кириллицага күчү башланды. Бу хəл тагын тулы-
сынча наданлык, китапларны юкка чыгару һ.б.ш. юлдаш күренешлəрне 
алып килде. Шул ук елларда киң колач җəйгəн дингə каршы көрəш гарəп 
графикасы нигезендə язылган, анда-монда калган китапларның да башына 
җитте. Татар теленең кулланыш даирəсе кимегəннəн-кими барды. Идел 
буе, Себер өлкəлəрендəге татар мəктəплəре, техникумнары ябыла башла-
ды, Татарстанның авыл җирлəрендə дə укыту эшен русчага күчерə башла-
дылар. «Тарихи бердəмлек – бөек совет халкы» өчен рус булмаган миллəт-
лəрнең ана теллəренең бертөрле əһəмияте дə юк иде; туган теллəрне кул-
лану мəйданы көннəн-көн тарая килде. «Бөек совет халкы» бары тик бөек 
телдə – рус телендə генə сөйлəшергə тиеш булгандыр. 

Яңа Россиянең беренче елларында Татарстан җитəкчелəре һəм татар 
əдиплəре татар телен торгызу, саклау һəм үстерү өлкəсендə байтак 
уңышларга ирештелəр. Татар язучылары, шагыйрьлəре ана телендəге 
əсəрлəре белəн укучыларны куандырдылар. Танылган татар җырчылары 
халыкның җыр сəнгатен саклау һəм үстерүгə үз өлешлəрен керттелəр. 
Бөтен дөньяга таралып яшəгəн татарларны берлəштерүгə кирəкле игъти-
бар бирелде. Бу өлкəдə Бөтендөнья татар конгрессы да зур роль уйнады.  

Лəкин хəзергесе көндə татар теле яңа кысуларга дучар булып, кызга-
ныч хəлгə кала башлады. Ана теле бүгенгесе көндə нигездə авылларда гына 
калып бара, монысы да вакытлыча гына, чөнки татар авыллары 
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мəктəплəрендə дə укыту рус теленə күчерелə бара. Россия мəктəплəрендə 
дəүлəт имтиханнарын бары тик рус телендə генə тапшыру талəбе куелу та-
тар мəктəплəренең саны кимегəннəн-кими баруга, татар телендə югары бе-
лем алу мөмкинлеге юкка чыгуга китерде. Шулай итеп, балаларны ана 
телендə укыту даирəсе елдан-ел тарая бара. Татарстаннан читтə яшəүче биш 
миллион татар өчен бер генə телеканал эшли (ТНВ-Планета), аның да мате-
риаллары соңгы вакытта яртылаш диярлек рус теленə күчерелде. Татар теле 
һич бер дəлилсез чүплəндерелə, бу телнең үз сүзлəре башка тел сүзлəре 
белəн бер нигезсез кысырыклап чыгарыла. Татарларның шактый өлеше 
бүгенге көндə үзенең туган телен белми. Шулай итеп, ана теленең эреп бетү 
процессы һəм, димəк, миллəтнең югалу куркынычы алга килеп басты.  

Республика хакимиятендə проблеманың нидəрəҗəдə җитди икəнлеген 
аңласалар да, кирəкле чаралар күрелми, чөнки бу өлкəгə караган тəкъ-
димнəр Россия Федерациясе хөкүмəте тарафыннан читкə кагыла. Дөрес, 
Россия Федерациясе Президенты В.В. Путин 2002 елда Бөтендөнья татар 
конгрессы делегатлары белəн очрашканда бу мəсьəлəгə үзенең карашын 
ачык аңлаткан иде: «Əгəр күпмиллəтле илдə кем булса да туган телне тыя 
икəн, яки шуңа киртə куя икəн, бу тулысынча тинтəклек һəм саташу. Бу 
бөтенлəй мөмкин хəл түгел һəм тулаем алганда илгə зыянлы. Россия – 
шундый милли, мəдəни һəм тел байлыгының тупланмасы ки, мондый бай-
лык дөньяда башка бер җирдə дə юк. Безнең мəмлəкəтнең көче нəкъ менə 
шунда». Лəкин бу сүзлəр түрəлəргə барып җитмəде. 

Əйтергə кирəк, хəзерге замандагы зур мəмлəкəтлəр күпмиллəтле һəм 
аларда миллəтара мөнəсəбəтлəр мəсьəлəсен хəл итү өчен нигезле дəүлəт 
сəясəте юлга салынган. Милли мəнфəгатьлəрне канəгатьлəндерү төрле 
юллар белəн хəл ителə. Мисал өчен, Австриядə милли азчылык эшлəре 
буенча федераль министрлык эшли, Даниядə – Гренландия буенча ми-
нистрлык, Италиядə регионнар хезмəте, Финляндиядə – саамнар эше бу-
енча Совет, чегəннəр буенча Совет оештырылган һ.б. 

Халыкларның милли мəнфəгатьлəрен канəгатьлəндерү юлында туган 
теллəрне саклауга зур игътибар бирелə, милли теллəргə хəстəрле караш ка-
бул ителгəн. Əйтик, Швейцариядə дүрт дəүлəт теле кулланыла, кечкенə генə 
Сингапурда исə дəүлəт теллəре саны бишкə җитə. Нинди дə булса миллəт 
вəкиллəре берəр өлкəдə тупланып яшəсə, байтак иллəрдə аларның туган теле 
мəктəплəрдə мəҗбүри өйрəтелə. Финляндия судларында гражданнар туган 
теллəрендə эш йөртергə хокуклы, судья фин һəм швед теллəрен белергə ти-
еш (монда халыкның алты процентын шведлар тəшкил итə). 

Росиянең җан күршесе, казакъларның тарихи ватаны булган Казакъ-
стан Республикасын алыйк. Монда 130 дан артык миллəт вəкиле көн күрə, 
аларың этномəдəни мəнфəгатьлəрен канəгатьлəндерүгə игътибар ителə. 
Казакъстан Президенты Н.А. Назарбаев төрле халыкларның теллəрен, 
мəдəниятен саклау хакында түбəндəгелəрне ассызыклап əйтə: «Менə шу-
ны онытырга ярамый: Казакъстан – чын мəгънəсендə күпмиллəтле 
дəүлəт... безнең өчен иң мөһим мəсьəлə – Казакъстанда яшəүче бөтен 
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халыкларның да, алар никадəр генə «кечкенə» яки «зур» булса да, милли-
мəдəни кыйммəтлəрен саклау. Аларның һəрберсенең дə үз тамырлары, 
үзлəренең бөек ата-бабалары, бай тарихлары бар, без боларның кадерен 
белергə тиешбез» [4, б. 262]. Аннан соң: «Халыкларны унификациялəүгə, 
ассимиляциялəүгə һəм бер халыкны башка халыклар тарафыннан басты-
рырга маташуга, милли кыйммəтлəргə һəм теллəргə ихтирамсыз булуга 
килəчəктə урын юк» [4, б. 370–371]. Шулай итеп, Казакъстан җирлегенə 
берничə гасыр элек кенə килеп утырган халыкларның теллəренə, милли 
мəдəниятлəренə ихтирам күрсəтелə.  

Туган теллəргə булган мөнəсəбəт, һичшиксез, милли тəрбиягə дə йогын-
ты ясый. Чөнки һəр кеше, бигрəк тə бала, башкалар тарафыннан үзенең ана 
теленə булган карашны тоя, һəм бу тойгы аның үз миллəтенə, аның тарихы-
на, кыйммəтлəренə һ.б. мөнəсəбəте формалашуга тəэсир итə. Татарларның 
тарихи ватаны булган регионда шушы халыкның ана теленə карата ихтирам 
нинди дəрəҗəдə икəнлеген Татарстан мисалында карыйк. Бу төбəктə татар 
теленə карата мөнəсəбəт географик атамалардан ук күренеп тора, монда та-
тар атамаларына мыскыллы караш һəр адымда чагыла. Билгеле булуынча, 
мондый атамалар тəрҗемə ителергə тиеш түгел, бары тик сүзлəрнең 
əйтелеше генə башка теллəрнең фонетикасына якынлаштырыла. Мисал өчен, 
Тувадагы Кызыл шəһəре рус язмаларында Красное (Красновск, Красино 
һ.б.ш.) формасында бирелүе мөмкин дə түгел. Америкадагы Нью-Йорк 
шəһəрен дə Новый Йорк дип язмыйлар. Əмма Татарстанда Югары, Иске 
һ.б.ш. сүзлəрне тəрҗемə итү практикага кергəн. Шуның нəтиҗəсендə ярты-
лаш татарчага охшаш, яртылаш русча яңа атамалар барлыкка килə. Берничə 
мисал гына китерик: Олы Елга авылы Татарстанда – Большие Елги, Югары 
Байлар – Верхний Байлар, Иске Кадермəт – Старое Кадерметьево, Юеш 
Күрнəле – Мокрые Курнали, Яңа Мусабай – Новый Мусабай, Кыр Шынта-
лысы – Степная Шентала, Чирүле Шонталы – Служилая Шентала, Базарлы 
Матак – Базарные Матаки, Урманасты Үтəмеш – Подлесный Утямыш, Юга-
ры Чəке – Верхнее Чекурское һ.б.ш. Мондый ясалма руслаштырылуны бер-
ничек тə аңлатып булмый, чөнки монда экономия дə юк (атамаларның татар-
ча язылуы бу яктан караганңа файдалырак); Олы, Иске, Яңа, Түбəн, Югары 
кебек сүзлəрне дə рус теле фонетикасына якынлаштырып əйтеп була. Ике 
сүздəн гыйбарəт булган авыл исемнəрен тулысынча рус теленə тəрҗемə 
иткəн очраклар да бар бит əле: Новое Дрожжаное (Яңа Чүпрəле), Черное 
Озеро (Кара Күл) һ.б. 

Экономиягə килсəк, нигездə татар атамасын калдырганда да, ясалма 
русчалаштыруның файдасын табу кыен. Əйтик, авыл исеме булган Таулар 
сүзе рус теленең фонетикасына туры килə, аны ни өчен Тавларово дип 
атау кирəк булганлыгы аңлашылмый. Шундый ук атамалар исəбенə Бал-
тач – Балтаси, Кармыш – Карамышево, Кайбыч – Кайбицы, Иштирəк – 
Иштиряково, Ишки – Ишкеево, Шахмай – Шахмайкино сүзлəрен дə һ.б.ш. 
кушарга була. 
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Кайбер очракта татарча исемнең тəрҗемəсе төп исемгə якын да кил-
ми. Мисал өчен, Җəйлəү – Евлеево, Чыпчык – Чепчуги, Колын – Колуно-
во, Муллаиле – Молвино. Мондый мисалларның саны да җитəрлек. 

Гаделлек өчен шуны да өстəргə кирəк. Кайбер очракларда географик 
атамаларның рус телендə язылуы бөтен дөньяда килешенгəн тəртиплəр 
нигезендə хəл ителгəн. Мондый сүзлəрдə татар теле дə, бу сүзнең төп чы-
гышы да дөрес чагыла: Узяк (Үзəк), Таллы Буляк (Таллы Бүлəк), Иске 
Юрт (Иске Йорт), Суюндук (Сөендек), Тиган Буляк (Тигəн Бүлəк), Ак 
Чишма (Ак Чишмə), Таллы-Куль (Таллы Күл), Суык-Чишма (Суык 
Чишмə), Яшельча (Яшелчə). Алай гына да түгел, аерым атамалар һич 
үзгəртелмичə рус телендə кулланыла: Акбаш, Якты Юл, Кызыл Ялан, Ка-
рамалы, Наратлык, Каенлык, Камышлы, Чиялетау. Болай булгач, татар 
теленə зыян китермичə дə, аның гүзəллеген сакларга омтылып та геогра-
фик атамаларны кулланырга була икəн. Шушы телгə ихтирамлы мөнə-
сəбəт беркемгə дə зыян китерми, эштə, үзара аралашуда кыенлык та 
өстəми икəн.  

Димəк, татар телен ихтирам итү, аны саклау мəсьəлəсе татарларның 
үзлəренə, аларның ана теленə карата булган мөнəсəбəтлəренə бəйле икəн. 
Халык үзе туган теленə битараф карагач, бу очракта ана телен саклап калу 
мөмкинчелегенə өметлəнү нигезсездер. Халык үзе дə ихтирам итмəгəн 
телне башка халыклар да сакламый икəн, моңа аптырарга кирəкми.  

Казакъ халкының бөекулы Абай Кунанбаев (1845–1904) кайчандыр 
татарларның үз динен, гореф-гадəтлəрен саклауларына, тырышлыгына 
соклануын түбəндəге сүзлəр белəн аңлаткан иде: «Татарларга карасам, 
солдат хезмəтенə дə чыдый, ярлылыкка да түзə, бəла-казага да бирешми; 
муллаларны, мəктəплəрне саклап, динне дə тота. Эшлəп мал табуның да 
җаен шулар белə, зиннəт, купшылык та шуларда [...] Алар бер-берсе белəн 
ызгышып хурланмастан, хуҗалык белəн шөгыльлəнə, һөнəргə өйрəнеп, 
мал таба белə – менə шуларның нəтиҗəсе ул» [1, б. 142]. Димəк, татарлар 
ул вакытларда үзенең татарлыгын да, телен дə, гореф-гадəтлəрен дə сак-
лый белгəн икəн лəбаса. 

Галимнəрнең раславынча, дөньяда алты меңнəн артык тел исəплəнсə, 
һəр айда ике тел юкка чыгып бара икəн. Россия халыкларының 177 
теленнəн тик берсенə – рус теленə генə дəүлəт законы тарафыннан саклану 
гарантиясе бирелгəн. «Гарантиясез» калган теллəр арасында татар теле дə 
бар. Димəк, татар теленең саклану-сакланмавы, беренче нəүбəттə, татар-
ларның үз кулларында. Килəчəктə миллəтем яшəсен, дигəн татар ана телен 
саклауның хəстəрен күрергə бурычлы, бүгенгесе көндə ана теле халыкның 
кичектергесез ярдəменə мохтаҗ. 

Йомгаклап əйткəндə, татар халык тəрбиясе – буыннан-буынга тапшы-
рылып килгəн милли байлык, ə татар этнопедагогикасы – педагогика 
фəннəренең билгеле бер тармагы. Боларның килəчəге дə, татар халкының 
үзенең килəчəге дə, аның саклануы да ана теленең язмышына бəйле.  
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Каждый народ в процессе своего исторического развития создает опре-

деленную систему народного воспитания. Науку об истории и теории народного 
воспитания называют этнопедагогикой. Центральная идея народного воспитания 
– формирование совершенного человека, обладающего системой определенных 
личностных качеств. Подобные качества рассматриваются также и в мировых 
религиях. Народное воспитание невозможно без родного языка. Язык любого на-
рода – это культурное достояние всего человечества и необходимое условие су-
ществования самого народа. 
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TATAR ETHNOPEDAGOGY AND NATIVE LANGUAGE 
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Every nation in the process of historical development creates a certain system of 

national education. The study of the history and theory of national education is called 
ethnopedagogy. The central idea of national education is the formation of the ideal hu-
man personality within а system of certain personal characteristics. This article dis-
cusses the characteristics of the ideal person in Tatar ethnopedagogy. These characteris-
tics are compared to similar ideal images of the human personality with morals preva-
lent in Islam and other world religions.  

National education is impossible without use of native languages. The language of 
any nation represents all humankind’s cultural heritage and a necessary condition for 
the existence of the nation for whom it is considered native. The author considers the 
ideal human personality as manifested in Tatar language, folklore, and literature. He 
also examines the role of the Tatar language in the development of national education 
and the importance of native languages for education. He analyzes the language policies 
of several multinational states, including the Russian Federation and Kazakhstan, with 
regards to preserving of minority languages. 

Keywords: ethnopedagogy, ideal human personality, national education, native 
language, Tatars 

REFERENCES 

1. Abay. Kara sөz. Poemalar. Kniga slov. Poemy [The Book of Words. Poems]. 
Almaty, 1993. 272 p. 

2. Akhiyarov K.Sh. Narodnaya pedagogika i sovremennaya shkola [National Pe-
dagogy and the Contemporary School]. Ufa, 2000. 328 p. 

3. Volkov G.N. Etnopedagogika [Ethnopedagogy]. Moscow, 1999. 168 p. 
4. Nazarbaev N.A. Sbornik dokladov na 1–10 sessiyakh Assamblei narodov 

Kazakhstana [A Collection of Reports at Sessions 1–10 of the Assembly of Peoples of 
Kazakhstan]. Astana, 2005. 439 p. 

5. Nabok I.L. Pedagogika mezhnatsional'nogo obshcheniya [The Pedagogy  
of Inter-Ethnic Communication]. Moscow, 2010. 304 p. 

6. Turik tildi halyktar tarihyndagy Gabdolla Tokajdyn orny: halykaralyk gylymi-
tazhiribelik konferencija materialdary [Gabdulla Tukay’s Place in the History of the 
Turkic-Speaking Peoples: Materials from an International Scientific Practical Confe-
rence]. Oral (Ural'sk), 2013. 

7. Shajmardanov R.H., Khuziakhmetov A.N. Tatar milli pedagogikasy [Tatar Na-
tional Pedagogy]. Kazan, 2007. 399 p. 

8. Etnopedagogika narodov Kazakhstana [Ethnopedagogy of the Peoples of Ka-
zakhstan]. Almaty, 2001. 305 p. 

About the author: Grif T. Khayrullin – Doctor of Science (Pedagogy), Professor, 
«Turan» University (16–18, Satpayev st., Almaty 050013, Republic of Kazakhstan); 
griftim@mail.ru 


