
5

ТАТАР ХАЛЫК ПЕДАГОГИКАСЫ

Кешелек барлыкка килү белән бергә, хезмәт эшчәнлеге нәтиҗәсендә тәрбия төшенчәсе 
туа һәм ул, мәңгелек үзкыйммәт буларак, һәрвакыт яши. Тәрбия, объектив рәвештә, кешелек 
җәмгыятенең көнкүреш ихтыяҗларыннан килеп чыга. Шул ук вакытта тәрбия тәҗрибәсен  
гомумиләштерү зарурлыгы туа, бу үз чиратында халыкта педагогик фикер һәм идеяләр 
үсүгә йогынты ясый, системалы педагогик фикер туа һәм калыпка керә башлый. Кеше иң 
гади «педагогик» хәрәкәтләрдән катлаулана бара торган педагогик эшчәнлеккә таба юл 
тота. Кыскасы, хезмәт коралларының камилләшә баруы, хезмәттәге үзгәрешләр халыкның 
педагогик фикере катлаулануны да тәэмин итә. Шуңа күрә дә тәрбия кешелек җәмгыяте 
белән яшьтәш. Ләкин аны электән үк мәктәп кысаларында тормышка ашырылган дип аңлау 
зур ялгыш булыр иде. Ул халык педагогикасы формасында туа, үсә һәм камилләшә бара.

Фәнни экспериментка нигезләнеп үсүче гыйльми педагогикадан аермалы буларак, 
халык педагогикасы тормыш тәҗрибәсенә нигезләнә. Әле язу,  әлифба уйлап табылганчы 
ук, халыкның үз тәрбия тәҗрибәсе, үзенчәлекле әхлак тәртипләре, рухи-мәдәни хәзинәләре 
туплана башлый. Кеше тормышын матурлый, аны тәрбияле, шәфкатьле итә торган гадәт-
йолалар арта, традицияләр ныгый. Алар табигатькә мөнәсәбәттә дә, игенчелектә дә, халык 
һөнәрләрендә, кунакчыллыкта, яхшы мөгамәләдә, зәвыклы киемдә һәм башкаларда да чагы-
ла. Шулай итеп, рухи тормышның нигезе, аның башы хезмәттә, табигатьтә, рухи талантта, 
табигыйлектә һәм кешелеклелектә икәнлеге күренә. Нәкъ менә шулар чын мәгънәсендә 
характер тәрбияләүне тәэмин итәләр.

Халык педагогикасының күп төрле үзенчәлекләреннән берсе — кешеләрнең тормыш 
ихтыяҗларын, уй-хыялларын, идеалларын, дөньяга карашын, хезмәтен, халык тәрбиясе 
системасының нәтиҗәсе буларак, гадел һәм тирән чагылдыру. Шуңа күрә халыкның педа-
гогик мирасын иҗтимагый аңның бик әһәмиятле һәм затлы чагылышы дип карау урынлы 
һәм гадел булыр. 

Халык педагогикасы — тәрбия өлкәсендә халыкта яшәп килгән карашлар, аның яшәү 
тәҗрибәсенә нигезләнгән тәрбияләү, укыту алымнары һәм чаралары, буыннан-буынга күчеп 
камилләшкән педагогик белемнәре, халык өйрәтүләре, кыскасы, аның тәрбия тәҗрибәсе 
ул. Моның шулай икәнлеген татар халык педагогикасы да раслый. 

Татар халык педагогикасының эчтәлеген тәшкил итүче төп өлешләр бар. 
Болар: 
— халкыбызның рухи-әхлакый идеалларын чагылдыру;
— акыл хезмәте культурасын тәрбияләү, кеше тормышында гыйлемнең урынын 

билгеләү; 
— халкыбызның хезмәт тәрбиясе тәҗрибәсе һәм хезмәт традицияләре, гадәти 

һөнәрләре;
— халык педагогикасында физик тәрбия, уеннар һәм сәламәтлек турында кайгырту;
— халык бәйрәмнәре; 
— ислам тәгълиматы, анда гомумкешелек кыйммәтләренең чагылышы, дини йолалар, 

бәйрәмнәр һәм аларның тәрбия өлкәсендәге төп урыны.
Халкыбыз педагогикасының эчтәлеген әнә шушы кысаларда тәгаенләү аны тулырак 

күзалларга мөмкинлек бирә һәм аның асылын тәшкил иткән мәсьәләләрне колачлый.
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Халык үзенең белем-күнекмәләрен, гореф-гадәтләрен һәм традицияләрен, тормышта 
очрый торган төрле хәл-әхвәлләрне балалар тәрбияләү максатында файдаланырга тырыш-
кан. Табигатьтәге гармонияле үсеш халык педагогикасына да хас. Халыкның педагогик 
гыйлеме һәм идеяләре аның яшәү фәлсәфәсе, тормыш әхлагы, агрономик, метеорологик, 
астрономик һ. б. төр белемнәре белән тыгыз элемтәдә булган.

Халык педагогикасында тәмамланган педагогик хезмәтләр дә, халык хәтерендә сакла-
нып калган талантлы педагогларның исемнәре дә юк. Монда фикер һәм аның практикада 
раслануы, тәҗрибә һәм аның таралу-үзләштерелүе мөһимрәк санала.

Халык педагогикасының төп өлешләре булган халык авыз иҗатында, бәйрәм һәм 
йолаларда, уен, сынамыш һәм башкаларда тәрбия төрләре дә (әхлак, акыл, аң, хезмәт, 
физик, эстетик, дини һ. б.), татар халкының гореф-гадәтләре, шулай ук уй-теләкләре дә 
чагылыш таба. Яшь буын нәкъ менә шулар нигезендә тәрбияләнгән, шулар аркылы татар 
халкы үзенең ямьле киләчәген тәэмин итәргә тырышкан. 

Халык педагогикасы татар халык педагогик фикере үсешенең башлангыч нигезен 
тәшкил итә. 

                                                                                                                         Җәләлиев Ш. Ш.

ДАСТАННАР

Идегәй*

[...] Җантимернең  алты угыл,
Алтынчы угыл — Кобогыл,
Кобогыл дип беленеп
Үсә куйды Идегәй.
Бер яшендә бер икән,
Баскан җире шил1 икән. 
Ике яшьтә ил булды,
Әйткән сүзе им булды2.
Өч яшендә аталык
Остаздан китап башлатты.
Дүрт яшендә дан булды,
Фирасәте3 фаш булды; 
Биш яшенә килгәндә,
Җантимернең  биш угыл —
Бишенә дә баш булды.
Алтысында ат менде,
Җидесендә җәя тартып,
Җиде тотам ук атты.
Сигез-тугыз булганда,
Сигез тукмак сындырып,
Туң  тимергә кул орды,
Унга җитте — ул булды,
Ул ни дисә, шул булды,
Чүлгә чыгып басканда,

ТАТАР ХАЛЫК ПЕДАГОГИКАСЫ

*  Идегәй : Татар халык дастаны.— Казан : Татар. кит. нәшр., 2006.— 535 б.
1 Шил — батык.
2 Им булды — кешеләрне дәваларлык булды.
3 Фирасәт — үтә зирәклек.
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Чүл ярылып юл булды,
Тауга чыгып басканда,
Тау сыгылып уй булды,
Унберендә бер булды,
Уйпыксыз чичән1 ул булды. 
Уникегә җиткәндә,
Алпамыштай ир булды. [...]

«Ир булган соң  җир булыйм,
Иңсәм җиргә тисен дип,
Ил игелегем күрсен дип
Асыраган чал бабам —
Ул да игелегем күрсен» дип,
Тауда ятты, тай бакты,
Кырда ятты, куй бакты, [...]
Башы белән баш булды,
Атагы2 белән дан булды, [...]
Ятимнәргә яр булды.
Идегәй андый ир булды:
Аты юкка — ат булды,
Чүлләгәнгә3 — су булды, 
Адашканга — юл булды;
Ялгызга — ясак4, 
Җәяүгә — таяк ул булды.

— Әй ханиям, ханиям,
Кас дошманың  Шаһ Тимер, 
Шаһ Тимергә сатылсам, 
Бер башымны ике итсәм. 
Ике ханга баш орсам — 
Сездән дәүләт киткәне, 
Бездән дә ырыс киткәне. 
Башыбызга — уртак көн — 
Ул шул икән, ханым әй. 
Ул шул икән, ханым әй! [...]

Җаектан аша Актүбә, 
Актүбәгә менгәндә, 
Идел-йортны күргәндә, 
Туфрагын үбеп ярсулап,
Идегәй анда тулгады:
— И Идел-йорт, Идел-йорт,
Идел эче имин йорт, 
Атам кияү булган йорт — 
Иелеп тәзем кылган йорт;
Анам килен булган йорт — 
Иелеп сәлам әйткән йорт;

Дастаннар

1 Уйпыксыз чичән — тел остасы.
2 Атагы — исеме, аты белән.
3 Чүлләгәнгә — сусаганга.
4 Ясак — б и р е д ә: кораллы төркем, саклаучы.
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Кендегемне кискән йорт,
Керем-коңым юган йорт;
Бия сауган сөтле йорт,
Кымыз эчкән котлы йорт;
Идел—Җаек арасы 
Елкы белән тулган йорт,
Казан—Болгар арасы
Кала белән тулган йорт;
Ашлы белән Ибраһим 
Ашлык белән тулган йорт;
Ата-бабам тоткан йорт,
Котлы булсын туган йорт!
Айдан якты нәрсә юк,
Кара болыт басмаса,
Адәм гарибе шул булыр — 
Кайтып, илен тапмаса!
Мин барамын, барамын,
Үз илемне аламын;
Агачы айбар күренгән,
Маллары суга иелгән, 
Яфраклары калкандай,
Ботагы көмеш алкадай,
Алмасы бар йөрәктәй, 
Балтырганы беләктәй,
Син түгелме туган йорт, 
Ач тамагым туйган йорт?!
Котлы булсын туган йорт! [...]

Мәргәннәр җыруы*

Коулларда1 ниләр бар?
Ниләр бар да ниләр юк.
Ике яман берекмәс,
Ике яхшы ирекмәс;
Ике яман бер булса,
Ачыдан ачы булыр арасы,
Ике яхшы бер булса,
Татлыдан татлы булыр арасы.
Җәй белән кыш унике ай
Эстәсәм дә табылмас
Хан белән бигә яраган,
Ай-һай, төлке белән кешнең  карасы.
Коулларда ниләр бар?
Ниләр  бар да ниләр юк.
Өге2  йонлы ук булса,
Тартып кешкә салгаймын;

* Алда бирелгән текстлар «Татар халык иҗаты». 12 томда (Казан : Татар. кит. нәшр., 1976—1993), «Иң  
матур сүз» (Казан : Мәгариф, 2004) китапларыннан алынды.

1 Коуллар — Коллар (авыл исеме).
2 Өге — ябалак.

ТАТАР ХАЛЫК ПЕДАГОГИКАСЫ
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Кама йонлы ук булса,
Тартып болан аткаймын,
Астыма менгән атыма
Яхшы ияр арыткаймын1,
Коешканлап2 аел тарткаймын,
Кайда яхшы кыз күрсәм,
Малын биреп, кочып яткаймын!
Балалы болан җилә алмас —
Баткагың яман, олы саз,
Токымлы болан җилә алмас —
Тулгавың3 яман, олы саз.
Аркамны кистең, ак каяс4,
Муеным кистең,
Бүз боланның сырт каеш артуы5.
Алай яман калын саз.

БӘЕТЛӘР

Сак-сок бәете

Мәдрәсәләрдә китап киштәсе, 
Сак белән Сокның  бәетен ишетәсе.

Мәдрәсәләрдә пыяла ишек, 
Сак белән Сокның  бәетен ишет.

Әнкәй орышты тимер ук өчен, 
Әнкәй орышты бигрәк юк өчен.

Җимнәр ташыйдыр кошлар басудан, 
Әнкәй каргады безне ачудан.

Самавыр куйды, чәйләр эчерде, 
Эчеп бетергәч, каргап очырды. [...]

Әткәй калдырды, өйдә торсын дип, 
Әнкәй каргады, Сак-Сок булсын дип.

Кыйбла ягыннан җилләр исәдер, 
Безнең  ризыкны әнкәй кисәдер.

Бардык урманга, җыйдык карлыган, 
Без ятимнәрне әнкәй каргаган.

1 Арыту — аркылыга бәйләү, төяү.
2 Коешкан — иярне атның  койрык төбенә таба тартып беркетә торган махсус бау.
3 Тулгау — баткак сазның  аяк астында дулкынлангандай булып селкенеп торуы.
4 Каяс — туздан ясалган зур савыт, тубал. Бау белән аркага асыла.
5 Артуы — каясны күкрәк я иңбаш аркылы бәйләгән бау. Биредә сүз боланның  сырт тиресеннән ясалган 

каеш турында әйтелә.


