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Kitabın məqs.fdi tələbələrdə etnopedaqoji biliklər siste- 
mini formalaşdırmaq, xalq tərbiyəsi sisteminin etnopedaqoji ı 
qavranılmasma hazırlıq, ətraf aləmi pedaqoji məkan kimi qəbul ^  
etməkdir. Kitabda ənənəvi mədəniyyətdə mövcud olmıış milli ^  
vasitələrdən, tərbiyənin tarixi təcrübəsindən bəhs edilir. Müasir 
şəraitdə gənc nəslin tərbiyəsində yeni pedaqoji şərtlərlə yanaşı 
keçmişin tərbiyəvi təcrübəsinin də paralel tətbiq ediiməsinin 
əhəmiyyəti göstərilir və əsaslandırılır. Burada etnopedaqoj i '
biliklərin şəxsiyyətin sosiallaşması kontekstində rolu göstərilir.



“Tərbiyə həyatm ən zəruri 
sütunu hesab edilməlidir”.

“Avesta”

Giriş

Xalqm mənəvi və əxlaqi dirçəlişi - maarifm, mədəniy- 
yətin və pedaqoji fıkrin inkişafl müvafıq plaraq özünüdərket- 
mənin artm.ası ilə qeyd olunur. Etnomədəni təhsil getdikcə daha 
geniş diqqət cəlb edir. Respublikamız müstəqillik əldə edəndən 
sonra cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklər qarşımızda keçmişi- 
mizə raaraq və diqqət, milli-mədəni sərvətbrimi'zə yiyə dur- 
maq, onları qorumaq, qiymətləndirmək kimi bir çox tələblər 
qoyur. Нәг bir xalq gəbn qonağma öz. tarixini, mədəniyyətini, 
etnoqrafıyasını tamdır, yalnız öz xalqma məxsüs olan, xalqmın 
zövqünü və fantaziyasım, istedadım sübut edən milli ftümu- 
nələri, ornamentləri nümayiş etdirir. Azərbaycan bu gün təbii 
sərvətləri ilə dünyamn diqqət mərkəzindədir. Lakin Azərbay- 
canm dünyanı heyrətdə qoya bibcək, təəccübbndirəcək mənəvi- 
sərvətbri də var ki, bunlardan biri xalq yaradıcılığıdır. Təbii 
sərvətbri Azərbaycan xalqma bəxş edən Tanrı ağılı, şirin dili, 
dərin məntiqi, dərrakəli sözii də insaniarmdan əsirgəməmişdir. 
Bu gün Azərbaycanın tək torpaqları deyil, mədəniyyəti də tə- 
cavüzə məruz qalır. Düşmənin tək torpaqlarımızda deyil, mədə- 
niyyətimizdə də gözü vardır. Azərbaycan mahnıları, rəqsbri, 
milli çalği abtləri uzun ilb r boyu dünyaya başqa xalqın ya- 
radıcılığı kimi təqdim olunmuşdur. Nəzərdən qaçırdığımız milli 
mədəni xəzinəmizin nümunəsindən başqa xalq öz mədə- 
niyyətindəki kasadlığı doldurmaq, öz qondarma mədəni irslə- 
rini yaratmaq və zənginləşdirmək üçün istifadə etmişdir. Lakin 
bu gün inamla deyə bibrik ki, Azərbaycan mədəniyyəti dövbt 
qayğısı, dövlət marağı ib  əhatə olunmuşdur.

Xalqın yaratdıqlarmı xalq özü qorumuşdur və qoruma- 
lıdır. Təcrübədə smanmış xalq pedaqogikasınm əsasiarmın
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vaxtilə inkar edilməsi milli respublikalarda onilliklər boyu öz 
xalqının' tarixini təhrif olunmuş şəkildə bilən və mədəniyyətini 
düzgün tammayan, başqa xalqırı mədəniyyətinə meyl edən bir 
nəsilin formalaşmasma gətirib çıxartmışdır. Unudulan tariximiz 
üçün təkcə tarixçiləri günahlandırmaq olmaz. Tariximizi öyrən- 
т ә к  üçün tarixçilərlə yanaşı arxeoloqların, etnoqraflarm, folk- 
lorşünaslarm, pedaqoqların da böyük rolu vardır. Biz öz tarixi
mizi təkcə tarix kitablarında axtarmamalıyıq. Нәг hansı bir 
nağılda, əfsanədə də tarix vardır və hər adət-ənənədə bir tarix 
yaşayır.

Dil, yaddaş və mədəniyyət xalq mentalitetinin üç zəruri 
dayağıdır. Bir xalqı məhv etmək üçün onun dilini və əsrlərlə 
yaratdığı mədəniyyəti, mənəvi sərvətləri məhv etmək kifayət- 
dir. Çünki dilini və mədəniyyətini itirən xalq başqa xalqın 
dilinə meyl edir, başqa xalqm mədəniyyətirii mənimsəyir. 
Belələiklə, mənəvi simasını itirir, başqalaşır, özgələşir, özü- 
özünə yad olur. Öz kökünü, keçmişini tammayan xalqı isə heç 
kim tammaq istəmir. Gənc nəslin öz mədəniyyətindən, xalqı- 
nm dilindən və onun ənənəvi həyat tərzindən uzaqlaşması mey- 
li əxlaqi dəyərlərin zəifləməsinə, əsrlərb formalaşmış əxlaqi- 
etik anlayışların itirilməsinə gətirib çıxarır. Ona görə mənəvi 
əsasların cəmiyyətin həyatına onun bütün səviyyələrində qayıt- 
ması vacibdir. Xalqm gələcəyi gəncliyin mənəvi potensialmdan
- xeyirxahlığmdan, düzgünlüyündən, ədabtliliyindən, təmənna- 
sız qayğıya can atmasmdan və vətənə fədakar məhəbbətindən 
asılıdır. ...

Təhsilin və tərbiyənin əsas məzmununun vacib elementi 
milli mədəniyyət və milli dildir. Bu həqiqəti dərk edərək miiasir 
tərbiyə təcrübəsi xalqın əxlaqi həyatma diqqətin cəmbnməsinə
- xalq pedaqogikası irsinə daha tez-tez müraciət etməlidir. Xalq 
ədəbiyyatındakı tərbiyəvi fikirlərdən istifadəyə keçmiş dövrbr- 
dən daha çox bu gün ehtiyac vardır. Xalq pedaqogikasınm 
müasir fəaliyyəti ancaq ənənəvi xalq dəyərbrinin intibahı şə- 
raitində mümkündür. Xalqm milli ruhunu başa düşmək üçün
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onun etnopedaqogika adlanan çoxəsrlik xalq miidrikliyi ib  
tanış olmaq, onun qavramlmasmin sadə və aydın metodikasmi 
yeni konseptual müddəalarla və prinsiplərlə zənginləşdirib, 
işləyib, hazırlayıb tərbiyə sisteminə daxil etmək lazımdır. 
Tərbiyə işində başqa xalqlarm niimunəsi пә qədər cazibədar və 
ebcə də pedaqoji sistem пә qədər düzgün düşünülmüş olsa da, 
onunla tərbiyəbnmək olmaz. Bu sahədə һәг bir xalq öz xüsusi 
gücünü sınamalıdır.

Milli-mədəni dirçəliş şəraitində müasir elm və təcrübədə 
xalq müdrikliyinin məzmununa, tətbiqinə daha geniş yer veril- 
məlidir. Burada başlıca rolu mütləq milli mədəniyət element- 
lərinə malik olan milli təhsi! oynaya bİlər və oynamalıdır. 
Müasir dövrdə həyat özü pedaqoji elm qarşısında çoxəsrlik 
pedaqoji təcrübənin öyrənilməsi və tətbiq edilməsi kimi aktual 
məsələ qoyur. Yetişən nəslin tərbiyəsi və formalaşması kimi 
aktual məsələlərə xalq pedaqogikasınm əhəmivyətini itirməyən 
dəyərləri vasitələri ilə təsirin inandırıcı rolu göstərilir.

Xalqm tərbiyə tarixinin özünəməxsusluğunun qorunması 
yetişən nəslin ümumbəşəri mənəvi dəyərlərə yaxmlaşması, 
milli özünüdərketmənin öyrənilməsi və möhkəmlənməsi baxı- 
mmdan vacibdir. Pedaqoji elm formalaşma şəraitində özünün 
vacib sahələrindən biri olan etnik pedaqogikasız uğurlu inkişaf 
edə bilməz. Müasir məktəbin tədris-tərbiyə prosesində xalq 
ənənəbrində bazalaşan xalqm pedaqoji təcrübəsinirt dərk edil- 
məsinə tələbat böyükdür. Müasir pedaqogika insanın intellek- 
tual sərvətini, onun yaradıcı imkanlarmı yenibşdirərək və artı- 
raraq tamamib yeni əsasla quruluşca öz əvvəlinə qayıdır. Qoru- 
ıuıb saxlamlmağa və gələcək nəsilbrə ötürülməyə ehtiyacı olan 
milli, mənəvi sərvətə müraciət xalqm hüququdur və inkişafı- 
nm zaminidir. Hazırki kitab özündə etnopedaqogika sahəsində 
qoyulan əsas ideyaları və fundamental müddəaları təqdim edir.
I brslikdə etnopedaqogikamn predmeti, məqsədi, vəzifəbri, 
insanm və etnosun müasir sosial problembr kontekstində 
özünü qoruma m əsəbbrinə, həmçinin etnopedaqogikamıı elmi
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pedaqogikanın başqa sahələri ilə qarşılıqh əlaqə məsələlərinə 
baxılır. Burada etnik və milli tərbiyə mədəniyyəti xarakterizə 
olunur, etnopedaqogikanın vacib mövzuları işıqlandmlır: 
etnopedaqoji sistem milli və ümumbəşəri fe n o m e n  kimi; 
pedaqoji təkamül; xalq pedaqogikasmm amilləri, vasitələri və 
üsulları; xalq pedaqogikasmm müasir funksiyaları və s.

Ali pedaqoji məktəblərin tələbələrinə ünvanlanan dərs- 
likdə insanın mahiyyətinə, millətin təyininə baxışlann icmalı 
verilib, xalq pedaqogikasmm mənəvi mənbələri sistemləşdiri- 
lib, milli mentalitet prizmasmdan xalq tərbiyəsinin mahiyyəti 
açıqlamb və xarakterizə olunub. Dərslikdən eyni zamanda ma- 
gistrlər və orta məktəb müəllimləri də faydalana bilər. Fənnin 
məqsədi milli mədəniyətin möhkəm bünövrəsini qoymaqdan, 
xalqın ənənəvi dünyagörüşü qaydaları haqqmda və xalq mədə- 
niyyətinin bəşəriyyətin tarixi yaddaşının tiplərindən biri kimi 
və xalqm özünüdərketməsinin forması kimi qavramlmasında 
təsəvvür formalaşdırmaqdan ibarətdir. Fənnin məqsədi həm də 
tələbələrdə etnikliyin, mentalitetin, davramşın etnik xüsusiy- 
yətlərinin, milli xarakterin müxtəlif kontekstlərdə, gündəlik 
münasibətdə və s. əksi haqqmda təsəvvvür yaratmaqdır. Tələ- 
bələri xalqın tarixi tərbiyə təcrübəsi ilə tanış etmək, onlarda 
uşaqların tərbiyəsində müasir şərtlərlə yanaşı bu giin də 
yaşamaq hüququ olan keçmiş mədəni ənənələrdən istifadə 
etməyin əhəmiyyəti və üsulları haqqında fıkir formalaşdırmaq- 
dan ibarətdir. Gələcək müəllimlərin etnopedaqoji hazırlığı 
baxımmdan kitab dəyərlidir. Bu gün etnopedaqoji biliyə malik 
olan ixtisaslı pedaqoji kadrlann hazırlanmasınm böyük əhəmiy- 
yəti vardır. Onun üçün xalqm etnopedaqoji mədəniyyətinə yi- 
yələnən, tam bələd olan yetkin müəllimlər hazırlığma nail ol- 
maq lazımdır. Müəllim kadrlarmın hazırlanmasmda məhz bu- 
nun nəzərə almması vaeibdir və onlarda xalqm ənnnovi peda
qoji mədəniyyətinin nəzəri və təcrübi biliklər sisteminin 
formalaşmasma maksimal təsir edər.
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Son illər pedaqoji fakultələrdə “Etnopedaqogika” fənni 
tədris olunmağa başlanmışdır. Bu kursun məqsədi gələcəyin 
müəllimbri olan bu günki tələbələri xalqın çoxəsrlik pedaqoji 
irsi və s. ilə tanış etməkdir. Ali pedaqoji məktəblərdə “Etnope
daqogika” kursunun öyrənilməsi vasitəsilə tələbələr xalqın 
tərbiyə məqsədbri və vasitələri haqqında bilikləri öyrənirbr 
(nağıllar, atalar sözləri, m əsəlbr - davranışm əxlaqi tənzim- 
ləyicisi kimi: tapmacalar - əqli tərbiyənin vasitəsi kimi; mahnı- 
lar. rəqslər - estetik hisslərin inkişafmm amili kimi; milli oyun- 
lar - fıziki keyfiyyətlərin inkişafınm vasitəsi kimi və s.). “Etno
pedaqogika” kursu tələbələrin pedaqoji fəaliyyətə yaradıcı ya- 
naşması prosesinin formalaşmasınm məntiqi davamı olmalıdır.

Dərslikdə belə bir tədrisin yaradılmasınm vacibliyi sosial 
və pedaqoji amillərlə əsaslandırılıb. Sosial amilbrə milli 
özünüdərketmənin artmasım, milli mədəniyyətin, dilin inkişafı 
və qorunmasma gücbnən diqqəti, xalq ənənəbrinin, dini eti- 
qadların dirçəlməsini aid etmək olar. Müsbət meylbrin inki- 
şafmı sürətləndirmək və imkan daxilində mənfi amilbrin artı- 
mını zəiflətmək bütün tərbiyə sisteminin yeni sosial vəzifəsidir. 
Pedaqoji amillərdə isə etnopedaqogikanm mahiyyəti və im- 
kanları xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki hər bir xalq əgər öz 
tərbiyə ənənələrini qorumursa, məhv olmağa məhkumdur.

Dərslik üç bölmədən ibarətdir: Xalq pedaqogikası, Etno
pedaqogika və Etnodidaktika. Burada pedaqogikaya qeyri- 
ənənəvi və ənənəvi cəhətdən yanaşılır.

Pedaqogika bir elm kimi inkişaf anlayışmdan başlanır. 
Pedaqogika fəaliyyətin özünəməxsusluğunda əks etdiribn 
məzmuna, fəaliyyət təşkilatında əks olunan idarəyə, insanm 
dirçəlməsində əks olunan son nəticələrə malikdir. Müasir 
pedaqoji elmin tərkib hissəsi olan etnopedaqogikanı öyrənmək 
üçün qədim pedaqoji irsimiz olan xalq pedaqogikasmı bilmək 
lazımdır. Çünki harda ki, keçmiş yoxdur, gələcək də yoxdur. 
Keçmişi bilmədən gələcəyi görmək mümkün deyil.
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I BOLUM. Xalq pedaqogilcasi

I FƏSİL. Xalqin etnopedaqoji tarixi v;> xalq 
pedaqogikasmda xalq həyatınm pedaqoji tazahiirlari

1.1.1. Xalq pedaqogikasmm yaranmasınm və inkişafının 
sosial-tarixi kökləri

Qədim etiqadlarda xalq tərbiyəsinin məqsədi mənəvi 
çağırış, diinyam zalımlıqdan uzaq etmək və son məqsəddə 
insanlığı xilas etmək olmuşdur. Xalqın minillik həyat tərzi ilə 
əlaqədar olan və uzun tarixi boyu mövcud olan ənənəvi etiqad 
və mənəvi mədəniyyət qeyb olmamış, bütövlükdə mədəniyyət 
tarixi və folklor bütün mübarizəbrdən qalib çıxmışdır. Tarixin 
bütün çətin sınaqlarında mədəniyyət, mənəvi həyat və maarifın 
inkişafı özünəməxsus mənəvi məzmununu saxlamışdır. Xalq 
öz dilini inkişaf etdirmiş, özünün məişətini, tərəqqipərvər milli 
ənənələrini, adətlərini qorumuşdur. Onlar konkret tarixi, olduq- 
ca mürəkkəb və çətin vəziyyətdə yaranmış, inkişaf etmiş və 
fəaliyyətdə olmuşdur. Burada xalqm dini, tarixi-fəlsəfı, tədris- 
təhsil haqqmda fİkirləri, didaktik-tərbiyəvi əhval-rulıiyyəsi ay- 
dın görünür. Xalq olduqca əhəmiyyətli dəyəri olan bu nümu- 
nələrdən gündəlik praktikada istifadə etmiş, onlarm vasitəsilə 
fəlsəfəni, məntiqi, etikanı öyrənmişdir.

Xalq - mənəvi dəyərlərin vahid və tükənməz mənbəyidir. 
Xalq pedaqogikasmda insan və onun tərbiyəsi hər şeydən də- 
yərli hesab edilir. Xalqın tərbiyəsi onun əxlaqmda, adətlərindo, 
dini, ictimai və şəxsi münasibətlərində - bir sözlə bütövlükdn 
həyatmda kök salıb.

Tərbiyə əbədi kateqoriyadır. О öz təbii qanunaııygıın- 
luğunu xalqm pedaqoji təcrübəsində təsdiq edir. I lor bir xalqın 
pedaqoji dəyərləri əbədidir və ümumbəşəridir. Bıınunla beb hər 
bir xalqm milli-etnik özünəməxsusluğu vardır. “Torbiyə haq- 
qında hrtr bir xalqın özünün anlayışları vardır”. (K.D. Uşinski)
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Bu həqiqi, itirilməz dəyərlərin mənası və əhəmiyyəti bütün 
dövrlərdə xalqlar üçün böyük olmuşdur.

Нәг xalqm öz milli tərbiyə sistemi mövcuddur. Xalqın 
xarakteri, onun milli və psixoloji xüsusiyyətbri, məişəti, tarixi 
mədəniyyəti və s. tərbiyəyə böyük təsir edir. “Əbəs yerə biz 
tərbiyəni uydurmaq istəyirik. Tərbiyə xalq yaranandan onun 
özü ilə birgə mövcuddur, onunla doğulub, onunla böyüyüb, 
onun tarixini, onun bütün yaxşı və pis keyfiyyətlərini özündə 
əks etdirir”. (K.D.Uşinski) Нәг bir xalq öz təbii və tarixi varlı- 
ğmı, mənəviyyatmı özünəməxsus şəkildə milli yaradıcılığmda 
əks etdirir və yaşadır. Bu onun təbii, müqəddəs hüququ, һәш də 
tarixi, ümumbəşəri və ən başlıcası dini vəzifəsidir. Xalq bundan 
imtina etsə məhv olar, tarixən yer üzündən silinər.

Нәг etnosun özünün xalq pedaqogikası vardır. Müxtəlif 
etnosların xalq pedaqogikalarmın xarakteristikalarında təbii- 
coğrafı şərait və xalqların inkişafının tarixi özünəməxsusluğu 
çıxış edir. Tarixi, siyasi və sosial-iqtisadi səbəblərlə əlaqədar 
xalqlar öz milli simasmın, özünəməxsus mədəniyyətinin dirçə- 
lişi amili qarşısında qalıblar. Xalqlar qədim əsrbrdən orijinal 
mənəvi tərz, qaydalardan ibarət öz mənəvi mədəniyyətlərini 
yaratmışlar. Xalqlar müxtəlif dillərdə damşsalar da, onlar 
mənəvi cəhətdən bir-birinə çox yaxındır. Etnopedaqogika sübut 
edir ki, biitiin xalqlarm dünya sivilizasiyasmı əsaslandırmaq və 
zənginləşdirmək qabiliyyətində olan özünəməxsus mədəniy- 
yətləri vardır. Нәг bir xalq dünya sivilizasiyası mədəniyyətinə 
böyük töhfələr vermişdir. Bunlarm hamısı bəşəriyyətin nailiy- 
yətləridir. Bütün millətlər - kiçik və ya böyüklüyündən asılı 
olmayaraq öz keyfiyyət xüsusiyyətlərinə, öziinəməxsusluğuna 
malikdir ki, bu ancaq ona məxsusdur və başqa millətlərdə yox
dur. Bu özünəməxsus xüsusiyyətbri һәг millət dünya mədə- 
niyyətinin ümumi xəzinəsinə verir və onu daha da zəngin- 
bşdirir. Hər bir xalqin etnopedaqoji görüşləri onun qədim 
insanları, onların tarixi, məişəti haqqmda unikal məlumat verir. 
Məqsədbrin ümumiliyi ilə birbşən xalqlar mədəniyyətin və
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əxlaqm daha yüksək səviyyəsinə qalxır. Xalq öz böyüklüyünün 
zirvəsinə xalqm təmənnasız əxlaqi köməyi nəticəsində çatır. 
Xalqm böyüklüyü, əxlaqi və pedaqoji münasibətləri onun etno- 
pedaqogikasmda özünü biruzə verir. Yaradıcı xalqın mənəvi 
dəyərləri nə qədər çox oiarsa, mədəniyyəti də bir о qədər inki- 
şaf etmiş oiur.

Xalq pedaqogikası nümunələri - xalqm zəkasmm bəhrəsi, 
xalqın fəlsəfəsi, xalqm rəyi və səyidir. Bu əxlaqi normalar 
bəşəriyyətin təcriibi fəaliyyətindən doğan təbbatlardır. Xalqm 
tərbiyəsi xalqm zəngin təcrübəsi ilə əlaqəlidir. Xalqin pedaqoji 
fikirbri tərbiyə qanunlarıdır və bizim ilk pedaqoji irsimiz, 
arxivimizdir. Xalq bu fikirləri söylərkən heç bilməzdi ki, böyük 
bir irs yaradır, böyük bir elmin təməlini qoyur. Xalqm tərbiyə 
haqqmda fikirbri milasir pedaqogika elminin bünövrəsidir. 
Xalq pedaqogika tarixinin ilk yaradıcısıdır.

Əsrbrin dərinlikbrində xalqa yaxm, şifahi, ağızdan-ağıza 
keçən və əsas məqsədi uşaqlarm və gəncbrin tərbiyəsi olan 
çoxlu maraqh və ibrətamiz xalq hikmətbri toplanmışdır. Bu isə 
xalqm etnopedaqoji müdrikliyinə dəlabt edir. Tarixi təkamüldə 
xalq tərbiyəsinin ənənəvi sistemi yaranmışaır. Xalq pedaqoji 
sistembrinin ümumi qanunauyğunluqlarma və xarakteristika- 
sma aid edilir:

- folklorda, eposda, mifologiyada və digər xalq mənəvi 
mədəniyyətinin mənbələrində ideal şəxsiyyətin mövcudluğu və 
özündə ümumbəşəri dəyərlər sistemini təqdim etməsi;

- xəlqilik və sosial tələblərin qarşılıqlı əməkdaşlığında əks 
olunan xalq pedaqogikalarımn inkişaf mexanizminin tobii 
vəhdəti;

- uşağa real insan fəaliyyəti və ünsiyyətinə aktiv qoşul- 
mağa imkan verən tərbiyə amilbrinin ümumiliyi (təbiot, лтлк, 
oyun və s.);

-tərbiyə və təhsilin ictimai-qrup və humanisl isliqaın.'ii- 
bnm iş xarakteri;

-tərbiyələnənlərə təsir metodlannm çox obrazlılığı vo s.
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Ancaq tərbiyə insanda, xalqda, biitün dünyada hər şeyi 
səliqə - sahmana sala bilər. Xalq daima şəxsiyyətin kamilbş- 
məsinə qayğı kimi tərbiyə məqsədbrini yadmda säxlamışdır. 
Məqsəd öz növbəsində lərbiyənin konkret, сәш olmuş tərəf- 
lərinin ifadəsindən biridir. Kamillik isə şəxsiyyətin məntiq 
keyfiyyətbrinə sahib olması kimi qiymətbndirilmişdir. Elə bir 
dövr olmamışdır ki, böyükbr kiçiklərin tərbiyəsi ilə məşğul 
olmasm, kiçiklər isə böyüklərin nəsihətlərinə əməl etməsin. 
Xalqda həmişə böyüklər kiçikləri tərbiyələndirmiş, kiçikbr isə 
mənəviyyat öyrədən fıkirbri qavramağa çalışmış və onlara 
şərtsiz əməl etmişdir.

Hər zamanın etikası müasirdən çox fərqbnmiş və özünün 
müxtəlif tələbləri olmuşdur. Bu da müxtəlif pedaqoji ideyaları 
yaratmışdır. Müdrik insanlar lap çoxdan dəqiqbşdirmişbr ki, 
bəşəriyyətin gələcəyə əsas və əbədi yolu onun tərbiyəsidir. 
Xalq pedaqogikasmm təb b b ri qanuna mindiyi zaman tərbi- 
yənin ümumi nəticəsi təmin edilmişdir. Xalq hoyatının pedaqoji 
təzahürbri onun bütün sahəbrində və müxtəlif formalarda - 
loylarda, yaslarda, merasimbrdə və əlbəttə ki, daha çox xalqın 
emək fəaliyyətində əks olunmuşdur və təkcə bir insan deyil, 
həm də onunla bərabər bütün ətraf gerçəklik də tərbiyələndiri- 
Imişdir.

Xalq pedaqogikası müxtəlif dövrbrdə xalq tərbiyəsinin 
vəziyyətini və vəzifələrini öyrənir. Xalq pedaqogikası milyon- 
ların tərbiyəçisidir. Xalq pedaqogikası vasitəbrinin tərbiyə 
potensialı güclüdür. Burada asan və sadə ifadə ib  yüksək müd- 
rikliyi dərk edirsən. Xalq pedaqogikasmda һәг şey uşaqlarm 
tnrbiyəsi m əsəbbrinə tabedir. Təbiətə hakimlik edən ahənglik 
xalq pedaqogikasma öz möhürünü vurmuşdur. Xalqm pedaqoji 
bilikləri məişət fəlsəfəsi və xalqm digər bilikbri ib  six və mə- 
nəvi əlaqədə olmuşdur. Onun pedaqoji əhəmiyyəti milli xarak- 
lerdə və milli diinyagörüşdə əks olunmuşdur. Təbiət xüsusiy- 
yətbri bu və ya digər xalqin milli əlamətbrinin formalaşmasma 
çox güclii təsir etmişdir. Ona görə də, xalq həyatmm təbiətb
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bağlı pedaqoji təzahürlərinə diqqət verilməlidir. Təbii şərait 
xalqm həyatma, əhalinin fəaliyyətinə və müvafıq olaraq peda
qoji təzahiirün xarakterinə təsir etməyə bilməz. Təbii şərait in- 
sanm və bütün xalqm formalaşmasmda, onun milli xarakterində 
əks olunur.

Xalqm mənəvi gücü həmişə yüksək pedaqoji tərbiyə im- 
kanlarınm göstəricisidir. Yetişən nəslin tərbiyəsi insan cəmiy- 
yətinin irəli hərəkətinin şərti və sığortasıdır. Tərbiyə insanlarm 
həyatımn bütiin tələbbrinə təsir edərək cənıiyyətin mənəvi 
inkişafmın güclü amili olmuşdur. Xalqm təcrübələrinin nəti- 
cələri bütövlükdə onların bilikbrinə və fəaliyyətinə daxil olaraq 
onun birliyini təmin etmişdir. A.S.Makarenko yazırdı: “Bizim 
tarixdə eb  bir fakt, elə bir söz yoxdur ki, özbrinin birbaşa 
təsərrüfat, siyasi mənalarmdan başqa tərbiyəvi mənaları olma- 
sm. Yeni etikaya töhfəsi olmasm və yeni mənəvi təcrübəni 
artırmasın. Adət, mərasim, bayram, mahnı, эгпэк, sosial və 
milli zülmə qarşı xalqın mübarizəsi - bütün bunlar daima, 
birbaşa, dolayı yolla pedaqoji təzahürbrb bağlı olur”.

Dövr, insanlar və onun mədəniyyoti təkrar olunmazdır. 
Onlarm hər birinin öz xarakteri, öz unikal cizgibri vardır. Qə- 
dim sivilizasiyalar zamanla uzlaşmadığma görə dəqiqlikb 
onları yenidən bərpa etməyə imkan yoxdur. Lakin onlarm ele- 
mentləri xalq mədəniyyətində, xalq ənənələrində, maddi və mə- 
nəvi abidələrdə öz əksini tapır. Qədim sivilizasiyalarm nailiy- 
yəti müasir mədəniyyətin hissəşidir. Onlara təkcə mədəniyyət 
və incəsənət əsərləri kimi estetik həzz almaq üçün müraciət 
edilmir. Keçmişin dərsbri müasirliyin xeyirxah məqsədlərinə 
xidmət etməyə çağırır. Xalqın özünü keçmiş nəsilbrin toplan- 
mış ümumi sərvətinin varisbri olduğunu dərk etməsi xalqın 
mədəniyyətindən xəbər verir.

Xalq pedaqogikasmda tərbiyənin mənası - nəsillərin va- 
risliyinin möhkəmbnməsi və xalqm əsrlik humanist ənənəbri 
üçiin son nəticədə öz kökbrinə məxsusluğu dərk eiməkdir. 
Xalq һәг bir insanda sosial-etik keyfıyyətbri kompleks görmək
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istəyir. Xalq pedaqogikasımri əsäsım təşki.1 edir: ağrl-xcyirxah- 
lıq-əməksevərlik.

Xalq pedaqogikasmda tərbiyənin funksiyaları müxtəlif 
biliklərin cəmini və xalqın əmək fəaliyyətinin müxtəlifliyini 
əhatə edlr. Öz uşaqlarmı tərbiyə edərkən bizim əcdadlarımız 
onlarda təbiətin gözəlliyi haqqmda, insanın orada yeri haqqmda 
təsəvvürlər formalaşdırmağa cəhd etmişbr. Etnopedaqogika 
əqli, этэк , estetik və fıziki tərbiyə daxil olmaqla şəxsiyyətin 
hərtərəfli inkişafma kömək edir. Lakin, geniş məsələlər spek- 
tvinə malik olan xalq tərbiyə ənənəsi birinci növbədə əxlaqi 
tərbiyəyə səmtbnmişdir.

H ər xalqın pedaqogikası özündə xalqm milli xarakterini 
əks etdirməklə yanaşı, özünəməxsus, başqalarma bənzəri 
olmamaqla kifayətlənməyib özündən qabaqkı nəsillərin təkmil- 
ləşmiş gücünü birləşdirmiş, qarşılıqlı özünə hopdurmuş, tərbi- 
уәуә əlverişli təsir etmiş, xalqm nüfuzunu inkişaf etdirmişdir. 
Milli xüsusiyyətbrin (milliliyin) müqayisəsi əsasında xalqların 
tarixinin, adətbrinin, mənəvi xəzinəsinin, dilinin özünəməx- 
susluğu ÜZƏ ÇlXir. : 1 , v

Etnik və ümumbəşəriliyin qırılmaz əlaqəsini, dialektik 
birliyini qeyd etsək də deməliyik ki, tərbiyədə millilik nə qədər 
çox olarsa, m ilb t о qədər güclü, mədəni, тэпэп  zəngin olar. 
I itnik əxlaqi-mənəvi dəyərbrdə və mədəni-tərbiyəvi ənənəiərdə 
ümumboşərilik də mövcuddur. Əxlaqi-mənəvi dəyərbr, tərbiyə 
onənəbri əsrdən-əsrə, qədim etnoslardan daha gənc və onlara 
genetik qohtım olan etnoslara verilir. Bu əlaqə formaca vali- 
tlcynbr və uşaqlarm varisliyini xatırladır, lakin mahiyyətcə 
nlbəttə ki, miiqayisə olunmaz dərəcədə mürəkkəbdir. Əsil 
müdrik öz fikirbrini obrazlı, yaxşı yadda qalan aforistik for- 
matla ifadə edir, nəsihətə qədər yüksəldərək һәг bir mümkün 
davamçıya müraciət edir. Xalq pedaqogikası təlccə peşəkarların 
deyil, kütblərin pedaqogikasidır, hamının ümumi pedaqogi- 
kasıdır. Xalq pedaqogikasmda pedaqoji aksioma olan ümumi 
l.'irhiyə qanunauyğunluğu öz dərin əksini tapmışdır ki, ona
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uyğun olaraq körpə şəxsiyyətə çevrilir və ahəngdar mədəniy- 
yətə daxil olur. Ona riayət etmək mənəvi inkişafm, hisslərin 
ahəngdarlığınm əsasıdır və eyni zamanda insanm әп yaxşı 
müdafiəçisidir. Xalq pedaqogikası dünyanın qavranılmasımn 
emosional şəxsi təcrübəşini hərəkətə gətirməyə çağırır. Ənənəvi 
tərbiyə mədəniyyətinə dayaqlanan xalq pedaqogikası nürnu- 
nələri bəşəriyyətm tmnəvi həyatmın әп yüksək əsərləridir.

Özündə xalqm : çoxəsrlik təcrübəsini cəmbşdirən xalq 
yaradıcılığı həqiqətin bədii cəhətdən dərindən qavranılması ilə, 
obrazlarm gerçəkliyi ilə, kütlələrin yaradıcı gücü ilə fərqlənir. 
İctimai э т э к  təcrübəsi gedişində yaranan xalq yaradıcılığmda 
xalqm idealları, baxışları və cəhdləri, poetik fantaziyası, zəngin 
düşüncələri, hissbri, həyəcanları, arzular abm i təcəssüm olun- 
muşdur. Xalq yaradıçılığınm formaları, motivbri, mövzuları, 
zəngin obräzları fərdi yaradıcılıqla kollektiv bədii şüurun 
mürəkkəb vahdətindən yaranmışdır. Xalq əsrbrlə ayrı-ayrı aqil 
insanlar tərəfmdən tapılmış nəticəbri seçir, təkmilləşdirir və 
zənginbşdirir. Bu proses, özünə daxil edən improvizasiyalar, 
onun ənənəbrinin möhkəmbndirilməsi, ardmca təkmilbşməsi, 
zənginbşməsi və hətta ənənəbrin yenibnməsi olduqca uzaq 
zaman kimi görünür.

Xalq yaradıcılığı пә zaman meydana gəlmişdir? Bunun 
dəqiq cavabım vermək çox çətindir və düşündürən məsəbdir. 
Lakin bu həqiqətdir ki, xalqın yaradıcılığı öz mənşəyi etibarib 
çox qədimlərə gedib çıxır. Xalq yaradıcılığmda xalqm qədim 
ənənəbri, təfəkkürü, mənəviyyatı, qabiliyyəti istedadı, musiqi 
duyumu, söz ehtiyatı və s. с ә т  olunmuşdur. M.Qorki deyirdi: 
“Şifahi xalq yaradıcıhğmı öyrənmədən əməkçi xalqın əsl 
tarixini öyrənmək olmaz”. Çünki zəngin xalq yaradıcılığmda 
tarixin müəyyən izləri, əlamətbri gizbnmişdir.

“Nə qədər ki, xalq mövcuddur, onun tərbiyəsi də möv- 
cuddur”. Bu sözbr görkəmli pedaqoq K.D.Uşinskinindir. Тәг- 
biyə tarixən bəşəriyyətin inkişafı ib  birgə yaranmışdır. İnsan 
cəmiyyətinm inkişafı insanlarm ətraf mühit haqqmda bilik və
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məlumatlarmm toplanması ib  müşaiyət edilirdi. Əsrlər boyu 
hadisələr xalqda tərbiyəbndiribn şəxsə təsiretmə vasitəsi xid- 
məti rolunu oynamışdır. A.P.Çexov yazırdı: “İnsanlar kitablar 
üzrə yox, çəməndə. meşədə, çay qırağmda öyrənibbr. Onları 
mahnı oxuyan quşlar, çıxan və öz arxasmca al şəfəq qoyaraq 
batan günəş, otlar, ağaclar özü öyrətmişdir”,

Xalqm minillik tərbiyə tarixi onun şifahi ədəbiyyatmda 
öz əksini tapmışdır. Xalq ədəbiyyatmm yaranina dövrü dəqiq 
məlum olmasa da, iııkişaf xüsusiyyətlərii haqqmda müəyyən 
likirbr mövcuddur. Xalqm pedaqogikası lərbiyo təcrübəsi kimi 
yaranmışdır. О pedaqoji elmdən qqdimdir, daima elmi zəngin- 
bşdirmiş və öz növbəsində özü də onunla birgə zənginbşmiş- 
dir. Bu pedaqogika xalq fəlsəfəsinə əşaslamr. Bu daimi qarşı- 
lıqlı təsir xalqın və cəmiyyətin pedaqoji mədəniyyətinin tərəq- 
(jisini təmin etmişdir. Bəşəriyyətin yaranmasınm ilk vaxtla- 
ı ından qədim insan ancaq primitiv эт э к  və ona uyğun primitiv 
lorbiyəni bilirdi. Bilik bacarıqda əks olunurdu. Biliyin xüsu- 
sibşməsi (bacarıqdan ayrılması) elmin yaranması idi. Qədim 
primitiv elm insanm təbiətinə çox yaxm idi. Yəni inteqral 
\arakter daşıyırdı. Artıq qədimlərdə əsasını təbii insan marağı - 
horbi, siyasi, iqtisadi zərurət təşkil edən etnoqrafık müşahi- 
dobrlə yanaşı, etnopedaqoji məlumatlarm nəzəri ümumibş- 
dirilməsi cəhdbri də edilirdi. Qızlar qadm kimi, oğlanlar isə 
kişi lcimi tərbiyə olunurdu. Əmək vərdişləri (balıqçılıq, ov 
vnrdişbri, уетәк  hazırlanması və s.) ib  yanaşı uşaqlar xalq 
.mnnəbrinə yiyəbnir və onlara nəslin mənəvi sərvəti verilirdi. 
Bütün bunlar kitablarla deyil, həyatm özü vasitəsilə - işb, 
tobiətlə, böyük nəslin insanları ilə ünsiyyətdə həyata keçirilirdi.

Yer üzündə özünü bir növ qorumaq üçün ibtidai insanlar 
g.mc nəsb qida yığımmm təcrübəsini, pis havadan qorunmağı, 
ov (əcrübəsini, yaşayış yerinin qurulmasım və s. öyrətmək 
mocburiyyətində idibr. Bu isə tədrisin və tərbiyənin ilk növbri 
idi ki. burada uşaqlar böyükbrb birgə fəaliyyət prosesində 
oıılara Ьэпгэуэгэк bilikbrə, bacarıqlara уә vərdişbrə malik
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olurdular. Hər dövrdə böyüklər istiqamətləndirici, kömək edici 
funksiya daşımışdır. Yeni nəsil əcdadların təcrübəsini qəbul 
edərək, ona yeni, daha da təkmilləşmiş əlavələr edərək ondan 
istifadə edirdi. Yetişən nəsil kollektiv əmək fəaliyyətində, 
estetik fəaliyyətdə iştirak edərək xalqm etnomədəniyyəti tərə- 
findən işlənib hazırlanmış əxlaqi prinsipləri qəbul edirdi və 
möhkəmbndirirdi. Beləlikb, tədricən nəsildən-nəsilə xalq mə- 
dəniyyəti formalaşırdı ki, bu tərbiyəni əks etdirən bariz nümunə 
xalqm etnopedaqogikası idi.

Bəşəriyyət inkişaf etdikcə həqiqi insanlıq mədəniyyəti 
yaradılırdı. Xalq pedaqogikası ilk və qədim, zəngin xalq 
mədəniyyətidir. Xalq pedaqogikasmda pedaqoji məlumatlar 
müxtəlif formalarda - obrazlarm, süjetbrin dili ib , dialoqlar və 
monoloqlar şəklində, şəraitb və mübahisə ib  əlaqədar olaraq 
bitməz-tükənməz poetik, ağılh-hazırcavab, dərrakəli zarafatlar, 
işarələr (söz atmaq) və məzəmmətbr (qmamalar), çağırışlar və 
andlar vasitəsib təyin edilmiş ölçüdə (əndazədən kənar çıx- 
mamaqla) ötürülmüş, “xalqm pedaqoq - yenilikçibrindən” əxz 
edilmişdir. Xalqm çağırışı beb  idi: “tərbiyə hamı üçündür”.

Xalq pedaqogikasmm ilkin elementbri pedaqoji mədə- 
niyyətin cücərtibri (başlanğıcı) kimi primitiv pedaqoji bacarıq- 
lar idi. Xalqın təcrübəbrinin və sınaqlarınm nəticəsi olan xalq 
pedaqoğikası xalqın mənəvi ehtiyacı və təbbatı olmuşdur. 
Insan və insanm mənəvi dünyası xalq pedaqogikasmm əsasını 
təşkil edir. Xalqm həm tərbiyəçisi, һ ә т  pedaqoqu, һ ә т  psixo- 
loqu, həm fılosofiı, һ ә т  sənətkarı xalqm özü, olmuşdur. Ona 
görə də xalq yaradıcılığmda bunlar vəhdət halında öz əksini 
tapmışdır. <г

İndiyədək qorunub saxlanaraq yaşadılan və bu günümüzə 
qədər çatan el sənəti sahəbri, xalq yaradıcılığı formaları xalqm 
maddi və mənəvi mədəniyyətimbn xəbər verir, xalqın keç- 
mişini və bu gününü özündə yaşadır və onun milli simasmı, 
xarakterik həyat tərzini özündə . əks etdirir., Xalq yaradıcılığı 
mtixtnlifdir: korpübr, qalal^r, xalçalar, şaxsı yə. mis qablar

16



(i/.ırində oymalar, rəsmlər, zinət əşyaları, kətan və ipək parça- 
Inıda giiləbətin saplarla işləmələr, musiqi və s. Xalq yaradıeılı- 
ı i ı ı ı i )  bütün sahələri valehedici və təəccübləndiricidir. Xalqm 
ılnhi yaradıcılığmm bunların içində özünəməxsus yeri vardır. 

Xalq yaradıcılığm һәг hansı bir sahəsində çahşarkən bu nümu- 
ıı.ıbrdən istifadə etmiş və fəaliyyət prosesində bu nümunələr 
■ и imış-çoxalmış, ağızdan-ağıza keçmiş, yayılmışdır. Yazı 
olmadığı dövrlərdə şifahi söz sənəti inkişaf edirdi. Şifahi xalq 
varadıcılığımn bütün janrlarmda xalqm sosial, siyasi, estetik 
inkişafı yaradıcılıqla əks olunmuşdur ki, çoxəsrlik məişət 
ı.x-riibəsi və həmçinin fıziki tərbiyə ənənələri də bura daxildir. 
Şılahi yaradıcılıq əsərləri özlərində xalq pedaqogikası haqqında 
ö/i'məməxsus zəngin material toplamışdır.

Xalqda mənəviyyatm və estetik dəyərlərin başlıca ölçü 
valıidi həmişə этэк  olmuşdur. Estetik tərbiyə əməklə six 
.'laqodə həyata keçirilmişdir. Hətta daha artıq demək olar ki, 
rstetik tərbiyə əsasən эт эк  prosesində yaranıb və həyata 
keçirilib. Təsadüfi deyildir ki, xalq etik yaradıcılığmda этэк  
mövzusu üstünlük təşkil edir. Əmək və estetik tərbiyənin 
ahəngliliyi onda özünü göstərir ki, zəhmətkeşlər э т э к  abtbrin i 
moharətlə və incə bəzəyirdilər. Bu a b tb r təkcə rahat olmalı 
dcyil, һ ә т  də о qədər gözəl olmalı idi ki, göz oxşasm, yaxşı 
лһүа1-тЫууә yaratsm. Ә тәк  abtbrinin bəzədilməsi kütbvi, 
bodii, ümumxalq yaradıcılığı xarakteri daşıyırdı. Xalq əməkdə 
sevinc axtarırdı. Məcburi əməkdə əlbəttə ki, sevinc az idi, lakin 
этэк  prosesinə gətiribn estetika zəhmətkeşin əziyyətini 
yiingülbşdirirdi, həyatı coşğun edirdi. Əməkçi insanlar öz 
lıəyatmın və fəaliyyətinin һәг bir sahəsində gözəllik yaradırdı. 
Bıı bədii zövq əsrb rb  insanları estetik cəhətdən tərbiyəbndirir 
уә estetik tərbiyənin yaranmasına gətirib çıxarırdı. Beblikb, 
xalqın həyat tərzi pedaqoji mədəniyyətin mənbəbrinm əsasmı 
qoyurdu. Zəhmətkeşlər tərəfmdəıı yaradılan gözəllik һ ә т  onla- 
rm mənəvi dünyasmı əks etdirir, һ ә т  də xalqm pedaqoji mədə- 
niyyətinin gözəl nailiyyətlərini yaradırdı. Sadə xalqm əxlaqı da
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onun rnəişət estetikası qədər yüksək idi. Vətənə fədakar məhəb- 
bət, zülmkarlara nifrət və s. zəhmətkeş xalqın mənəvi simasmm 
xarakter cizgiləri idi. Bütün bunlar pedaqoji məqsədbr güdürdü 
ki, onlardan biri də insanın əqli inkişafı idi. Xalq pedaqogika
smda şübhəsiz ki, insanın əqli inkişafı məsələsi də qoyulurdu.

Tarixi irsin öyrənilməsi nəticəsində tərbiyə sahəsində 
etnopedaqoji istiqamətbnmənin rolu təyin edilir. Məlum olur 
ki, fıziki təmrinlərin, oyunlarm və yarışlarm yaranması öz ge- 
netik əsasmda һәг şeydən əvvəl qədim insanm mövcudluğunun 
əsas mənbəyi kimi ov prosesi ilə bağlıdır. Xalqlar sosial- 
iqtisadi mövcudluq, çətin təbii iqlim şəraitindən asılı olaraq 
təsərrufat - istehsalat fəaliyyətinin (ovçuluq, balıqçılıq) prose- 
sində əməyin çətin xarakterindən asılı olaraq kifayət qədər 
özünəməxsus fıziki tərbiyə sistemi yaratmışlar ki, bunun əsas 
məqsədi yetişən nəslin kiçik yaşlardan müstəqil эт эк  
fəaliyyətinə və öz xalqınm ənənəbrinin davam etdirilməsinə 
hazırlamaq olmuşdur. Bunun vacib şərtbrindən biri uşaqlarm 
hərtərəfli fıziki inkişafına qayğı aşılanması, onlara əxlaqi-iradi 
normalar haqqında yığılmış bilikbrin verilməsi, э т э к  vərdiş- 
brinin öyrədilməsidir. Burada gəbcək nəsilbrin sağlamlığı 
haqqında zəhmətkeşbrin qayğısı da öz əksiııi tapmış və fıziki 
güc, dözümlülük, iradəlilik, yorulmazlıq vəsf edilmişdir. Bütün 
bunlar zamanın təbbinə və praktik həyata uyğun olaraq əməyə 
və vətənin müdafbsinə hazır olan güclü, cəsur, sağlam nəsil- 
brin formalaşması məqsədi ilə yaradılmışdır.

Ənənəvi fıziki tərbiyə çətin şəraitdə yaşamaq uğrunda 
mübarizə ib  şərtbnmiş və əsas fıziki keyfıyyətbrin, hərəkət- 
verici bacarıqlarm və vərdişbrin inkişafma istiiqamətlənmişdir. 
Xalqın ənənəvi təcrübəsi sağlamlığın qorunmasına, эт эк  
qabiliyyətinin uzunömürlüliiyünə istiqamətbnıniş özünəməxsus 
fiziki tərbiyə vasitəbrinin э т э Ь  gəlməsinə vasitəçilik etmişdir. 
Buradan görünür ki, xalqm pedaqoji yaradıcıhğı insanm fıziki 
inikşafı məsələsindən də yan keçməyib. Fiziki tərbiyənin 
özünəməxsus çoxəsrlik təcrübəsi, onun zəngin formaları, т э г -
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ınunu, metodları, prinsipbri, iisulları gənc nəslin möhkəm fizi
ki, psixoloji və əxlaqi tərbiyəsi üçün nəsillərdən- nəsillərə 
ötürülmüşdür.

Xalq pedaqogikasmm meyarı sağlam düşüncə, təerübənin 
empirik ümumiləşdirilməsidir ki, sonradan pedaqoji nəzəriy- 
ynnin əsası olmuşdur. Xalqdan olan, hələ elm bilməyən tərbi- 
yoçilər ilk mərhələlərdə tədricən nəsildən-nəsilə keçən xalq 
müdrikliyinə - nəzəriyyənin cücərtilərinə söykənməyə başla- 
yırdılar. Xalq pedaqogikası yazmın və savadın olmamasından 
böyiik itkilər verir və müdriklik itib gedirdi. Bir çox “kəşflər” 
miıı dəfələrlə yenidən təkrarlanırdı. Pedaqoji bilikbrin cəmləş- 
(linlməsinm mümkün olmaması xalqm pedaqoji tərəqqisinə 
.mgəl olurdu. Eyni zamanda nəsilin ardıcılları kimi uşaqlarm 
ı.Kİrisinin və tərbiyəsinin ilkin ideyaları inkişaf edirdi. Yeməyə, 
l’.eyimə, yaşayış yerinə, mühüm həyati təbbatlann təmin edil- 
ınosinə istiqamətbnmiş э т э к  fəaliyyəti təcrübəsi ib  birlikdə 
msanların bir-biri ib  ünsiyyəti təcrübəsi də ötürülürdü. Bu 
miinasibətlər nəsildən-nəsilə möhkəmbnir, inkişaf etdirilir və 
l.ıkmilbşdirilirdi. Xalq mədəniyyətinin inkişafında uşaqlarm 
ı.ırbiyəsi üsulu kimi m əsbhətbr və öyüdlər, nəsihət-qadagalar 
v.-) ııəsihət-icazəbr yaranırdı. Xalqm pedaqoji mədəniyyəti xalq 
hoyatınm bütün sahəbri ib  sıx bağlı idi. Onun gücii sintetik 
xarakter daşımasında idi. Ə srbr boyu nəsildən-nəsib ötürü- 
1лгок, bizim əcdadlarımızm anlayışmı təsdiq edərək onlar 
s.ılistbşmiş, konkretbşmiş və xalqm qorunması və inkişafmda, 
u.şaqlarm tərbiyəsində böyük əhəmiyyət kəsb edərək bizə gəlib 
vatmışdır. Etnopedaqoji informasiyanm həcminin artması 
valqın həyatmı və məişətini əks etdirən etnopedaqoji mənbə- 
l.ıriıı zənginliyi hesabma əldə olunurdu. Bebliklə, tədricən əsr- 
(l.-ın-osrə xalq pedaqogikasmm - tərbiyə mədəniyyətinin yaran- 
ınası prosesi gedirdi. Xalq pedaqogikasmm yaranması, inkişa- 
I ınııı sosial-tarixi şərtbri və ya zəmini haqqmda müxtəlif müla- 
lıi/лЬг mövcuddur.
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Pedaqogikanm inkişafı öz mənbəyini xalq pedaqogi- 
kasmdan ahr. Xalq pedaqogikası pedaqoji irsin geniş sahəsini 
əhatə edir. “Pedaqogika tarixində müəyyən səhifə təşkil edən 
həmin fikirlər bu gün də tərbiyəvi təsir gücünü saxlamaqla, 
gənc nəsli milli - etnik yaddaşa, xalq təfəkküründən süzülüb 
gələn mənəvi sərvətə ehtiram ruhunda tərbivə etməkdədir”. 
(H.Əhmədov. Azərbaycan məktəb və pedaqoji fıkir tarixi, 
2014, s. 52) Müasir dövrdə də xalq pedaqogikası millətin həya- 
tında ən başlıca qurucu, yaradıcı mənəvi qüvvə olaraq qalır.

Pedaqogikaya ənənəvi və qeyri-ənənəvi yanaşma möv- 
cuddur. Ənənəvi tərbiyə mədəniyyəti dedikdə biz tarixən yaran- 
mış, əvvəlcə nəsildən-nəsilə şifahi formada ötürülmüş, sonra 
isə yazılı abidələrdə möhkəmlənmiş tərbiyə təerübəsi, davramş 
qaydaları külliyyatım başa düşürtik. Ənənəvi tərbiyə mədə- 
niyyəti pedaqoji bilikbrdə öziinəməxsus yer tutur. Xalq peda- 
qogikası ənənəvi pedaqogikanı yaradan insanların sayəsində 
tərtib olunmuşdur. Ənənəvi pedaqogika şəxsiyyət üzərində 
qurulmuş çoxəsrlik bəşəri təcrübəyə əsaslanır və insan cəmiy- 
yətinin bütün təbəqəbrində öz əksini tapır. Ənənəvi pedaqogika 
- bu şəxsiyyətə əsaslanan pedaqogikadır. Ənənəvi pedaqogika 
insanm dünyagörüşünün əsasmı təşkil edir.

Qeyri-ənənəvi pedaqogika tədris və tərbiyənin üzvi birləş- 
məsidir. Qeyri-ənənəvi pedaqogika anlayışı altmda tədrisin 
ənənəvi metodları və müəyyən olunmuş ənənəvi qaydaları 
nəzərdə tutulur. Bu və ya digər pedaqoji yanaşmadan asılı ola
raq idraki, inkişafetdirici, tərbiyəvi, təşkilati və proqnostik 
funksiyaları üzə çıxarılır.

Pedaqoji elmdən fərqli olaraq xalq pedaqogikası пә 
yekunlaşmış «sırf» pedaqoji işbrə, nə də xalqın yaddaşında 
qorunan istedadlı pedaqoqlarm adlarma malik deyil. Xalq 
pedaqogikasmda tərbiyə və təlim birgə, tam prosesbr olub bir- 
birini tamamlayır. Tərbiyə xalqla onun əxlaqi həyatı arasmda 
rabitə yaradıcı amil kimi çıxış edir. Ayrıca şəxsiyyətbrin əla- 
qəsi özündə nəsilbrin varisliyi möhürünü gəzdirir. B eb nəsil-
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lorin varislik bağlılığmın möhkəmlənməsində yaşlı nəsil 
bilavasitə vasitəçi kimi öz tərbiyələndirdiklərinin vasitəsi ib  və 
özbri tərəfmdən qorunulmuş mənəvi xəzinə vasitəsilə iştirak 
cdir. Yazmın olmaması ilə əlaqədar пә qədər adət-эпэпэЬг 
osrlərin dərinliklərində itib batmış, onlarm fıkirbri bizə gəlib 
çatmamışdır.

Xalq qorunulmuş mənəviyyata baxışlarm konservativliyi 
ib  xalq tərbiyəsi də daxil olmaqla köhnə ənənələrin çoxunu 
qoruyub saxlaya biimişdir. Xalqm nümayəndəbri ənənəvi 
mədəniyyətin və mənəviyyatm əsil qoruyucusu və daşıyıcı- 
larıdır. Xalqın tərbiyəsi onun əxlaqmda, adətlərində, dini, icti- 
mai və şəxsi münasibətbrində - bir sözlə bütövlükdə həyatmda 
kök salıb. Ənənəvi tərbiyə mədəniyyətinin öyrənilməsi, tədqiqi 
vo tətbiqi, etnopedaqoji analizi böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu- 
rada xalq pedaqogikasmm köməyinə tərbiyə və təhsilin vahid 
prosesində nəsilbrin varisliyini təmin edən həqiqi xalq təhsili 
gəlməlidir.

Xalq pedaqogikasmda şəxsiyyətin nəsildən - nəsilə keçən 
pis tərbiyəsinə yol verilmir. Nəsilin xatirəsində əcdadlarm tər- 
biyə haqqmda fıkirbri, valideynbrin hekayəbri və özünüanaliz 
osasmda özünütərbiyə tarixi formalaşmışdır. Xalqm pedaqoji 
kolamlarmda һәг şey tərbiyəbnənə ünvanlanır və onun davra- 
nışında bəzi mənfı cəhətlərin dəf edilməsində özünütərbiyəyə 
arxalanılır. Xalqda beb bir nikbin əqidə var ki, əxlaqi simanın 
diizəlişində özüniitərbiyə vasitəsib böyük nəticəbr əldə etmək 
olar. Xalq pedaqogikası öz əsasmda ideal və onun formalaş- 
ınası vasitəsinə malikdir. Ideal insan nağıllarda, atalar sözbri 
vo ınəsəlbrdə, ənənəbrdə təqdim olunur. 0 , tarixi prosesin 
faktiki tərəfı kimi xalqm tarixinin bütövlükdə obyektiv reallı- 
ğını təqdim edir.

Dini təbblər və qadağalar, şəxsivyət haqqmda birləşmiş 
vd qorunulmuş xalq təsəvvürləri tərbiyənin mövzusunun məq- 
sod və vəzifələri idi və müasir dövrə qədər xalq müdrikliyinin 
lıökmbri (tələbləri) şəklində gəlib çatmışdır. Bu gün biz daha
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tez-tez əcdadlarımızm təcrübəsinə, xalq tədrisi və tərbiyəsinin 
mənbələrinə müraciət edirik və məhz orada bir çox çətin 
suallara cavab tapxrıq. Ancaq nəsillərin qarşılıqlı əlaqəsi kiçik 
yaş dövrüııdən. uşağm tərbiyə və inkişafmı lazımi səviyyədə 
həyata keçirməyə imkan verir. Xalq tərbiyəsinin rnüdrikliyi 
tarixən yoxlanılmış təcrübə kimi müasir tədris-tərbiyə siste- 
minin əsası olmalıdır. Bu təcrübə formalaşan şəxsiyyətin, onun 
tərbiyə və tədris vasitələrinin keyfıyyətinə eyni tələblərlə xarak- 
terizə edilir. О özündə özünəməxsus (bütün bəşəriyyət üçün) 
xalq müdrikliyini, əsrlərlə yoxlanılmış ümumbəşəri dəyərlər 
sistemini təqdim edir. Onlar bu gün də bizim ümumbəşəri də- 
yərlər anlayışlarımız ib  uyğun gəlir. Amma bu о demək deyil 
ki, xalq tərbiyə vasitəbri və amilbrinin bütün imkanlarından 
dəyişikliksiz və tənqidi qiymətsiz istifadə etmək lazımdır.

İnsanlarm hərəkətbri və fəaliyyəti insan cəmiyyətinin və 
onun ətraf mühitb qarşılıqlı münasibətbrinin qorunması və 
inkişafına yönəldilmiş müəyyən qadağalarla sərhədbnir. Xalq 
pedaqogikasmda təbb-qadağalarla yanaşı tərbiyənin və tədrisin 
məqsədbrinə və təbbbrinə də böyük yer ayrılmışdır. Burada 
aparıcı tələb öz xalqmm adət-ənənələrinin daşıyıcısı olan 
insanm tərbiyəsindən, xalq borcundan, xalq təbblərindən bo- 
yun qaçırmağm mühakiməsindən ibarətdir.

Xalq pedaqogikasmm yaranmasmm və inkişafmm tarixi 
zəminlərindən danışarkən qeyd etmək Iazımdır ki, xalq peda- 
qogikası minillikbr boyu işbnmiş, toplanmış nəhəng pedaqoji 
təcrübənin cövhəridir (əsas mahiyyətidir). Xalqın tərbiyə və 
təhsil ənənələrinin çoxu öz kökbri ilə çox qədim keçmişə gedir. 
Xalq pedaqogikasmm kökbri, onun mahiyyəti və məzmunu 
xalqın etnogenezinin özü ib  bağlıdır.

Xalq pedaqogikası insanlarm bir-birinə və ətraf təbiətə 
münasibət xüsusiyyətbrini təyin edən əməyin, oyuııun, bay- 
ramların, ənənələrin və mərasimbrin, şifahi xalq yaradıcdı- 
ğınm, xalq sənətbrinin məzmununım xarakterini əhatə edir. 
Xalq pedaqogikası - bu tarixən yaranmış, ən çox şifahi xalq
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yaradıcılığmda, qəhrəmanlıq dastanlarında, davranış və tərbiyə 
qaydaları toplusunda, adətlərdə, ənənələrdə, uşaq oyunlarmda 
vo oyuncaqlarda qorunan pedaqoji baxışların, məlumatlarm, 
ideyaların, empirik biliklərin və tərbiyə təcrübəsinin cəmidir. 
Xalq pedaqogikası xalqm ikişafmı əks etdirən məntiqi və 
tarixiliyin vəhdətidir. Xalq pedaqogikası müəyyən dövrün və 
müəyyən cəmiyyətin mədəniyyətinin ayrılmaz hissəsidir. Xalq 
pedaqogikasmda tərbiyə tam pedaqoji proses kimi qoyulur. 
Xalq pedaqogikasmm məqsədlərindən biri gənc nəsildə milli 
dünyagörüşü, əxlaqiliyi, aktiv həyat mövqeyini, şüurlu intizam 
və davranış mədəniyyətini, özünütərbiyəni fomalaşdırmaqdır. 
Xalq pedaqogikasmm aparıcı ideyası uşağın inkişafında təbii- 
bioloji, sosial və mənəvi ahəngdarlıqdır. İdeya, mahiyyətin əks 
olunması kimi obyekt haqqmda (xalq pedaqogikası haqqmda) 
lam təsəvvür verir. İdeya abstrakt anlayışdır, lakin onun inkişafi 
gedişində empirik biliklər ortaya çıxır.

1.1.2. Qədim tarixi-mədəni tərbiyə qanunları və 
etnomədəni ənənələr

Xalq pedaqogikası heç bir dövrdə öz dəyərini itirmə- 
mişdir. K.D.Uşinskinin sözbri ilə desək, məktəb tərbiyəsi 
hiltövlükdə xalqm tərbiyəsi deyil, ancaq xalqın tərbiyəsi xalqm 
inkişafmm canlı orqanıdır. Xalq pedaqogikası milli formada 
ınövcuddur. Xalqda tərbiyə onun doğma dili vasitəsilə həyata 
кcçirilir və о ən yaxşı vasitə kimi dəqiq istiqaməti təmin edir. 
Xalq pedaqogikası yerində işlədilmiş və məqsədyönlü təşkil 
olıınduqda tərbiyə prosesində effektli pedaqoji nətieələrin 
;\lınmasmı təmin edir. G.N.Volkovun qızıl formulu bundan 
iharotdir: “yaddaşsız эпэпэ, ənənəsiz mədəniyyət, mədəniy- 
v.ılsi/, lərbiyə, tərbiyəsiz mənəviyyat, mənəviyyatsız şəxsiyyət, 
V-ıxsiyyətsiz xalq yoxdur”. Milli mədəniyyətin inkişafı qabaqcıi 
U mplo getməlidr, yoxsa özgə, yad mədəniyyətə oxşamaq və 
oı ı . ı  labc olmaq meyli qaçılmazdır. Həyatm müxtəlif sahə-
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lərində və zamanlarmda yaranan xalq pedaqogikasmm element- 
ləri pedaqoji mədəniyyətin sonrakı mərhəblərində də istifadə 
olunmuşdur. Bunlar yığılmış pedaqoji təcrübənin yerində 
istifadəsi nətieəsində mümkündür. Milli tərbiyə sisteminin 
qurulması və inkişafı bir çox əsrləri əhatə edir. Xalq tərbiyəsi 
təcrübəsinin dərin qatlarma gedib çıxan və xalqın istifadə etdiyi 
tərbiyə üsulları vasitəsilə bütün tarix boyunca yetişən nəsilbrdə 
ən yüksək insani keyfiyyətləri formalaşdırmağa nail olunmuş- 
dur.

Hər bir xalqm əxlaqi irsinin zəruri elementbri onun pe
daqoji mədəniyyəti, ideyaları, xalq k ü tbb ri tərəfındən əsrb rb  
və minillikbrlə yığılmış tərbiyəvi təcrübəsidir. Xalq pedaqo- 
gikası kollektiv xalq yaradıcılığının tərkib hissəsi və kütbbrin  
pedaqoji mədəniyyətinin təzahürü kimi çox qədimdə yaranıb. О 
özündə xalqın fıkirbrini və ümidlərini, onun idealım, görüşb- 
rini, insan, aib, uşaqlar, yetişən nəslin tərbiyəsi haqqmda 
təsəvvürlərini əks etdirir. Xalq pedaqogikasmm gücü pedaqoji 
prosesin kütbviliyindədir. Xalq pedaqogikası əhalinin bütün 
təbəqəbrinin, bütün xalqın iştirakı ib  yaramr və inkişaf edir. 
Bu təcrübə həm iş, həm təlim, həm də oyundur. Onlar milyon- 
lara aydındır, yaxmdır və ona görə də xəlqidirlər. Əgər о həqi- 
qətən xəlqidirsə, deməli ümumbəşəridir. Xalq pedaqogikası hə- 
mişə tərbiyə işini qidalandırmışdır. О keçmiş və gəbcək 
arasmda canlı birbşdirici əlaqə olaraq, nəsildən-nəsib xalqm 
obrazım onun ən yaxşı cəhətlərində canlandırır. Nə qədər xalq 
pedaqogikası yaşayır, onu yaradan xalq da sağdır.

Мйэууэп tarixi şəraitbrdə xalq pedaqogikası nəsilbrin 
varisliyinə riayət edərək milbtin özünəməxsusluğunun, psixi 
quruluşunun və dilinin, istehsalat baearığınm və bilikbrinin, 
mənəvi sərvətlərinin qorunmasını təmin edir. Xalq pedaqo- 
gikası insanın əmələ gəlməsi ib  birgə yaranmış, yetişən nəslin 
tərbiyəsi və təhsili sahəsində empirik bilikbrin və çoxəsrlik 
tərbiyə təcrübəsinin cəmi kimi xalqm tarixi bazasmda toplan- 
mış, uşaqlarm təkmilləşməsi məqsədilə bu təerübənin, vasitə-
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lərin və ideyalarm dərk edilməsi ilə məşğul olmuşdur. Lakin 
sonradan xalq pedaqogikası insanlarm эшэк və tərbiyəvi təcrü- 
bəsinin təkmilləşməsi prosesində yeni ideyalarla və praktik 
biliklərb zənginləşərək öz inkişafmda gah konservativ, gah da 
tərəqqipərvər xətti əks etdirərək inkişaf etmişdir.

Bu gün pedaqogikanın inkişafı xalqırı təcrübəsinin nəti- 
cəsi olan tərbiyənin və onun səmərəsi olan tərbiyə haqqmda 
fikirlərin büııövrəsi üzərində ucalır. Xalq pedaqogikası tərbiyə- 
nin milli və etnik mədəniyyəti ilə xarakterizə edilir. Xalq 
pedaqogikası təbiətəmüvafıqlik və xəlqilık prinsipinin həyata 
keçirilməsinə əsaslanır. Tərbiyənin xəlqiliyi məsələlərinin həlli 
iıçün etibarlı dayaq empirik pedaqoji bilik və xalq təcrübəsinin 
sahəsi kimi xalq pedaqogikası olmalıdır ki. bu da xalqda 
üstünlük təşkil edən görüşlərdə, tərbiyənin məqsəd və məsə- 
lələrində, təlimin və tərbiyənin xalq vasitələrinin, bacarıq və 
vərdişlərinin cəmində əks olunur. Xalq həm milli fıkrin yara- 
dıcısı və həm də təbliğ edənidir. Burada üç əsas xüsusiyyət 
özünü biruzə verir: 1) xalq öz xarakterik tərbiyə sisteminə ma- 
likdir; 2) hər insanm xarakterində milli cəhətlər dərin kök sal- 
mışdır; 3) һәг xalqın tərbiyəvi ideyaları millətin özürıəməxsus 
xiisusiyyətlərindən yaranmışdır.

Xalq pedaqogikası xalq müdrikləri tərəfmdən yaramr, çox 
sonralar xalq fıkrinin məhsulu kimi tanınır və yaddaşlarda qalır. 
Ayrı-ayrı xalq pedaqoqlarmın tərbiyə haqqmda fıkirləri xalqm 
ümumi sərvətinə çevrilir və xalqm humanist, ümumi pedaqoji 
mədəniyyətinin xəzinəsini artırır. Xalq pedaqogikasmda tərbiyə 
lıoyatla, əməklə əlaqədə verilmişdir. Xalq tərbiyəsi xalqın 
lıoyati tələbləri ilə bağiıdır. Onun yaraddmasmda yiiz m inbrb 
miidrik insanlar - xalq fılosofları, xalq pedaqoqları, xalq psixo- 
loqları iştirak etmişdir. Buraya ilk olaraq şəxsiyyətin şüurıma, 
oıııın həyati maraqlarma (təsərrüfat və məişət) maksimal yaxın 
olan, insan fəaliyyətinin bütün tərəfbrini ahəngbşdiren ənə- 
ııovi-etnomədəni bilikbr daxil edilirdi.
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Xalq pedaqogikası - təlim-tərbiyə sahəsində kütlələr tərə- 
flndən empirik yolla gündəlik yaşayış şəraitinin təsiri altmda 
əldə edilən təcrübələrin, fikirlərin, ideyalarm, adətlərin, ənənə- 
lərin, qayda və qanunlarm məcmusudur. Xalq pedaqogikası 
metodoloji cəhətdən xalq hikmətinə - xalq fəlsəfəsinə əsaslanır. 
Xalqın həyat tərzi, tərbiyə sahəsindəki təcrübəsi, adət və ənə- 
nələri, xüsusilə folklor materialları vo s. - bütün bunlar hamısı 
xalq pedaqogikasmm һ ә т  qiymətli mənbələri, һ ә т  də 
vasitələridir.

Xalq yaradıcılığında xalqın təfəkkürü, qabiliyyəti, mənə- 
viyyatı, istedadı, qədim әпәпә1әп, musiqi duyumu, söz ehtiyatı 
və s. cəm olunmuşdur. El yaradıcılığmda xalqm istəyi, fıkri, 
arzusu, mətləbi təsvir edilir. Xalq pedaqogikasmda xalqm 
bəzən hökm, bəzən də məsləhət şəklində olan ağıllı sözləri, 
dərrakəsi, dərin fəlsəfı fıkirləri və həyati nəticələri öz əksini 
tapir. Xalqm pedaqoji fikirləri tərbiyə qanunlarıdır. Xalqm 
qədim ənənələrindən, mənəviyyatmdan bəhrələnən xalq peda- 
qogikası nümunələri tərbiyə zamanı insanm birbaşa mənəvi 
aləminə göstərilən pedaqoji təsirdir. Xalq pedaqogikası nümu- 
nələri oxlaqi cəhətdən tərbiyələndirən və mənəviyyatca saflaş- 
dıran bir vasitə olmuşdur. Xalq deyimləri vasitəsilə xalq öz 
mənəvi gücünü, qüdrətini dərk etmişdir. Xalq ədəbiyyatmdakı 
təlim-tərbiyə haqqmdakı fıkirbr xalqin pedaqoji fıkrinin ilk və 
әп qiymətli məııbəsi olaraq sonralar da pedaqoji fıkrin in- 
kişafma güclü təsir göstərmişdir. Xalq ədəbiyyatı xalqın т ә -  
nəvi sərvətidir. Нәг bir xalqm yaradıcılığı onun dünya mədə- 
niyyətində yerini və səviyyəsini təyin edir. Xalq yaradıcılığı 
xalqın özü qədər qədim bir tarixə malik olub onun tarixi, 
məişəti, mübarizəsi, münasibətləri ilə birgə yaranmışdır. Hər 
bir dövrdə xalq pedaqogikası xalqı tərbiyələndirməyin ən əsas 
və güclü vasitəsi olmuşdur. Нәг bir xalq ədəbiyyatı nümunə- 
sində ictimai-əxlaqi məsələlər qoyulur, tərbiyəvi fıkirbr 
aşılamr, fəlsəfı nəticələr çıxarılır.
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Xalq pedaqogikası elin yaddaşı, dilin yaddaşıdır. Xalq öz 
Iarixini, keçmişini, təcrübəsini, gördüklərini və görmək istədik- 
l.ırini xalqm müdrik, doğma dilində sadə sözlərlə gənc nəslə 
S'atdırmışdır. Xalq pedaqogikası beynin məhsulu olduğu kinıi 
beyinlərdə də qorunub saxlanılmışdır. Xalq pedaqogikası vasi- 
losilə gənc nəsil xalqin tarixi, məişəti, adət-ənənəbri ilə tamş 
olmuş, xalqın özünəməxsus xüsusiyyətlərini və s. öyrənmişdir. 
liurada məsələlər sadə və aydın dildə, nəticə bəzən hazır şəkil- 
ıb  dinləyiciyə çatdırılır, bəzən isə nəticə çıxarmaq dinbyicinin 
»>/ öhdəsinə buraxılır. Xalq pedaqogikasmda özünütərbiyə 
nıosəbləri geniş əks olunmuşdur. Xalq insan refleksinin özünü- 
l.ırbiyədə əhəmiyyəti haqqmda böyük kəşfini dərk edirdi.

Söz əqlin təzahürüdür. Xalq yaradıcılığı nümunələri 
atasmda yeganə söz sənətidir ki, şifahi şəkildə ötürülür. Xalq 
pedaqogikasmda xalq ruhuna sadiq qalınır, bütün hadisəbrə 
sıılqın gözü ilə baxılır, xalqm gözii ib  qiymət verilir. Xalq tərə- 
liııdən yaradılan, xalq içində deyibn һәг söz yaşamaq hüququ 
q:ızanmamışdır. Xalq yaxşı sözü bəyənmiş, qiymətbndirmiş, 
oının qüdrətinə haqq vermişdir. О söz yaşamışdır ki, xalqın 
\eyir-duasirn almış, xalq о sözə öz admı vermiş, ona möhiirünü 
vurmuşdur.

İnsan dünyaya gələndən ömrünün sonutıadək müşahidələr 
v.ı lıəyat təcrüb3si nəticəsində öyranir, özünütərbiyə yolu ib  
ı.ırbiyə” olunur. Bildikbrini öyrədir və bilmədiklərini öyrənir. 

Insan öyrənməkb daima özünü inkişaf etdirir, təkmilbşdirir. 
Xalqın hikmətlərlə bəzəmiş olduğu sözbri vasitəsilə özünüdər- 
1л ııail olmaq, qüsurlardan təmizbnmək miimkün olmuşdur.

.Şoxsiyyətə münasibətdə xalqın öz mövqeyi vardır və xalq 
lı.nııişa bu mövqeyinin arxasmda durmuş, qorumuş və əməl 
ı .liImosinə çalışmışdır. Xalq özünün yaratdığı mənəvi sərvət- 
d.nı bohrobnməyən insam xalq əxlaqmdan, adət-ənənəsindən, 
m.ımviyyatmdan xəbərsiz hesab etmişdir. Xalqa görə, һәг bir 
т  ..in özünəməxsus əxlaq normalarma deyil, ümumxalqm əxlaq 
t|)iydnlarına riayət etməlidir.
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“İctimai-pedaqoji fikrin, о cümlədən onun baş problem- 
lərindən olan şəxsiyyətin formalaşması ideyasınm ilkin təsəv- 
vürbri və mənzərəsinin birinci mənbəyi xalqm yaratdığı peda
qoji fıkirlərdir -.xalq pedaqogikasıdır.... Məhz bu xalq hikmə- 
tindən öyrənmış, xalq tərbiyəsi görmüş adamlar şəxsiyyət 
səviyyəsinə yüksəlmişbr” . (Ə.Ağayev. Azərbaycan ictimai- 
pedaqoji fıkrində şəxsiyyətin formalaşması problemi. Bakı, 
Avropa, s.39-40)

Tərbiyə sahəsində xalq müdrikliyi tədricən “xalq peda- 
qogikası” anlayışmda formalaşmışdır. Xalq pedaqogikasmı 
xalq özü və özünə xidmət etmək üçün yaratmışdır. Bu empirik 
pedaqoji biliklərin və xalq təerübəsinin sahəsidir və xalq 
arasmda üstün olan tərbiyə məsələləri və məqsədlərinə baxış- 
larm cəmində xalq vasitəbrinin, bacarıqlannm, tərbiyə və tədris 
vərdişlərinin istehsalıdır.

Xalq pedaqogikası - xalq didaktikasıdır. Xalq didaktikası 
- xalq öyüdlərinin, nəsihətlərinin, izahlarınm məzmununu 
açıqiayır, uşağa, cavan insana dünyanı, təbiəti, ətraf abmi, 
sosial miihiti, öz xalqımn irsini dərk etməyə kömək edir. Xalq 
pedaqogikasmda didaktik qaydalar xalq aforizmləri formasmda 
verilir, bəzi hallarda xalq aforizmləri didaktik müddəalarm 
hansısa elementini təşkil edir.

Pedaqoji deontologiya (yunanca - vacib, zəruri) - müəy- 
уәп xalq, sosial cəmiyyət tərəfindən yaranmış davranış qay- 
dalarına riayət və əməl olunmasınm mütbqliyini öyrənir. Deon
tologiya çərçivəsində bu amillərə riayət olunur:

-əcdadlarm m əsbhətbrini bilmək və əməl etmək;
- həyat qanunlarma riayət etmək;
- öz nəsilinə hörmət;
- doğma xalqm tarixini və mədəmyyətini öyrənmək;
- doğma dili bilmək və sevmək;
-valideynbrə, qohumlara, başqa insanlara hörmət;
- doğma milli mühiti qiymətbndirmək, qədrini bilmək; 

-xalq adətbrinə, ənənəbrinə, mərasimbrinə sadiq olmaq;
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- milli simvollara hörm ət;
-humanizm, mərhəmətlilik, vicdanhlıq, məsuliyyətlilik, 

snbirlilik nümayiş etdirmək;
- əməksevərliyi aşkar etmək və s.
Xalq pedaqogikasmda mənəvi amillər, adətlərin özünə- 

məxsusluğu, cəmiyyətin dəyərlərə istiqamətbnməsi, ailədə 
qarşılıqlı əlaqələr, koııkret millətin davranışmm xüsusiyyətbri, 
xalqlarm etnomədəniyyətinin özünəməxsusluğu, mentalitetin 
birıızə verilməsinin özünəməxsusluğu və s. əks olunmuşdur. 
Xalq pedaqogikası gənc nəslin tərbiyəsi işində etnik sosiıımun 
lükənməz müdriklik rmnbəyidir. G.N.Volkov xalq pedaqogi- 
kasmı “milli inkişaf, etnik özüniitərbiyə, milli xilas pedaqo-- 
i'ikasf’ • adlandırmışdır: “Xalq pedaqogikası - miili inkişaf,
dirçəliş, intibab pedaqogikasıdır, eyni zamanda bu etnik özünii- 
lorbiyə və vətənpərvər şəxsiyyəti, yüksək milli qürur lıissi və 
insanlıq ləyaqəti olan vətəndaşı yaradan pedaqogikadır”.

Xalq pedaqogikası öziinün minillik təcrübəsi ib  cəmiy- 
y.ıliıı başlıca mənəvi dəyərlərini təsdiq edir. İnsan ictimai-tarixi 
prosesin subyektidir, yer üzündə maddi və mənəvi mədəniy- 
y.ıtin yaradıcısıdır. İnsanlarm həyat fəlsəfəsi insan mühitinin 
v.ı ləbiətin bioloji həyatmm müxtəlifiiyinin tam vəhdət kimi 
birliyini dərk etməyə əsaslanmalıdır. Ona göra də, xalq 
bo.'jəriyyətə geriyə boylanmalı, xalq müdrikliyinin mənbəbrinə 
qayıtmalıdır ki, noosfera şəraitində yaşamağı öyrənsin və 
bıınunla da sivilizasiyam, özünü xilas etsin.

Xalq pedaqogikası öziinə fızioloji, psixi, əxlaqi, intellek- 
lıuıl amilbri daxil edən çoxtərəfli təzahiirdür və insan dünya- 
'iına tam təsiri həyata keçirir. Xalq tərbiyəsiniıı məqsədində 
j’Onah etməkdən qaçma, günahlardan təm izbnnb; bir çox 
lusillərin böyük cəhdirii və ğlrğin əməyini təbb edən, olduqca 
ınünkkəb və uzun proses olan səhvlərə görə tövbə dayanır, Нәг 
biı xalq minillikbr boyu insan həyatmm fəlsəfəsinə, ümumi- 
liktln miiəyyən etnosım həyat fəalivyəti fəlsəfəsinə əsaslanan öz 
alq pedaqogikasını yaradır. Xalq pedaqogikası - bu insanm
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tərbiyəsi haqqmda minilliklərlə toplanılmış biliklərin, bacarıq- 
ların və vərdişlərin çoxcildli kitabıdır, əsəridir. Xalq pedaqo- 
gikası ona görə әп miidrik elm sayılır ki, bəşəriyyətin büttin 
həyatı boyu yaradıhb, kristallaşıb, milyonlarla nəsilbrin təcrü- 
bəsi ilə yoxlanılıb, daima zənginləşib.

Xalq pedaqogikasmm əsasını mənəvi mədəniyyət, xalq 
adətləri, ənənələri, sosial-etik normalar təşkil edir. Xalq 
tərbiyənin əsas məqsədini şəxsiyyətin formalaşmasmda görmüş 
və bu haqda təsəvvürbr tarixi şəraitin təsiri altmda inkişaf 
etmişdir. Xalq pedaqogikasmda xalq tərbiyəsinin məqsədlərinə 
müvafiq olaraq məsələlər qoyulur: yetişən nəslin əməyə və 
həyata hazırlığı, əxlaqi keyfiyyətbrinin tərbiyəsi, ekoloji mə- 
suliyyətlilik, vətənpərvərlik hissinin, estetik zövqün inkişafı, 
uşaqlarm fıziki möhkəmlənməsi və s. Xalq pedaqogikası nümu- 
nələri tərbiyə zamanı insanm birbaşa mənəvi aləminə göstərilən 
pedaqoji təsir məqsədi daşıyır.

Xalqm tərbiyə haqqmda bilikbrinin inkişafma m ilbtin 
psixologiyası, tarixi dövrün xüsusiyyətləri və hətta coğrafı, 
təbii şərait də təsir göstərir. Xalq pedaqogikası - xalqın ümumi 
əxlaqi mədəniyyətinin əsas və ayrılmaz hissəsidir. Xalq peda- 
qogikası xalqm etnik yaddaşı, etnik eyniliyi, etnik düşüncəsidir. 
О xalqlar yaşayır ki, öz məişətbrinin mənəvi-əxlaqi əsaslarmı, 
milli ənənəbrini dağmtılardan qoruyub saxlaya bilmiş, indi də 
xalq pedaqogikasmm nailiyyətbrinin mövcudluğuna nail 
olmuşlar. Нәг bir xalqm və ya etnik qrupun öz qaydalar və dav- 
ranış normaları sistemi var ki, ənənəvi və əbədi olaraq yetişən 
nəslin dəqiq tərbiyə sisteminə əsaslanır. Xalq pedaqogikası tək- 
сә bir etnosun tərbiyə təcrübəsini deyil, digər xalqlarm 
bilikbrini, tərəqqipərvər təcrübəsini də özündə birbşdirir. 
Xalq pedaqogikası xalqm pedaqoji etnomədəni irsidir.

Pedaqoji mədəniyyətin xalqda yaranmasını, inkişafmı 
yetişdirən miihitin olduğunu həmişə yadda saxlamaq lazımdır. 
Нәг bir mədəniyyət xalq tərəfindən əldə olunmuş nailiyyətin 
bazasmda inkişaf edir. Нәг bir insan öz xalqınm çoxəsrlik эт эк
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\ л mübarizə nəticəsində onun üçiin yaratdığı və bütün bəşəriy- 
\ .ıt tərəfındən təqdir edilən mədəniyyəti mənimsəməlidir. 
Xalqm mənəvi sərvəti cam halda real fundament rolunu oynaya 
hi lor. Xalq gördüyünü, eşitdiyiııi, müşahidə etdiyini toplayıb 
vaddaşında mühafızə etmişdir. Xalq yaradıcılığı kollektiv möv- 
1 udluğun əməyidir, harm buraya öz fıkirlərini, bacarıqlarım, 
nmidbrini, həyat tərzbrini gətiriblər. Нәг bir insanm dahiliyi və 
höyüklüyü xalqm pedaqoji mədəniyyətinə yaxmlığı ib , onun 
ınonəvi xəzinəsinin dərinlikbrinə maksimal girmək bacarığı ilə 
nlçiilür. Yazının yaranmasmdan əvvəl pedaqoji ideyalar şifahi 
xalq yaradıcılığı vasitəsilə nəsillərdən-nəsillərə keçirdi. Şifahi 
a 1 q yaradıcılığı - xalq pedaqogikasmm gözəl abidəsidir, peda- 

cjoji müdrikliyin xəzinəsidir. Mənəvi mədəniyyətin inkişafında 
xalq kütlələrinin yaradıcı rolu böyükdür. Böyük incəsənətin 
.ısası və kökləri həmişə xalqdandır. Pedaqoji mədəniyyət tam 
xalq mədəniyyətinin bir növü kirni daima xalq köklərindən 
qidalamr. Pedaqoji tələbbr - təbiətəmüvafıqlik prinsipi, təbii 
aıdıcıllıq prinsipi onların pedaqoji elmdə əsaslanmasından xeyli 
.ıvvəl şifahi xalq yaradıcılığmda ən primitiv formada olsa beb 
aksini tapmışdır. K.D.Uşinskinin dediyi kimi, məktəb tərbiyəsi 
bütün xalqm tərbiyəsini təşkil etmir, ancaq xalq tərbiyəsi xalqm 
iııkişafında böyük rol oynayır, xalq tərbiyəsini əhatə edir, һ әт  
do tarixi yaradan kütbbrin  əxlaqi və mənəvi yüksəlişini əks 
etdirir.

Y üzilbrb, bəlkə də m inilbrb əvvəl yaradılmış xalq peda- 
qogikası abidəbrində təhsilin və tərbiyənin üsulları vo yolları, 
clementar pedaqoji təbbbri artıq təyin olunmuşdur. Onlar xalq 
kütbbrinin pedaqoji müdrikliyinin, xalqın yüksək pedaqoji 
ınədəniyyətinin şahididir. Xalqdan olan pedaqoqlar sanki uşaq- 
l;ırm psixoloji xüsusiyyətbrini dərindən bilir və uşağın mənəvi 
diinyasma zərif daxil olurdular. “İlk tərbiyəçi - xalqdır” (K.D. 
( Işinski), bu səbəbdən də, ümumbəşəri pedaqoji mədəniyvətin 
hoqiqi yaradıcısı xalq kütbbridir. Eyni zamanda xalq öz 
tnrbiyə sistemini yaradırdı. Xalqın tərbiyə sistemi keçmişin әп
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güclü pedaqoji məktəblərini əvəz edirdi. Şübhəsiz. bu xalq pe
daqogikasmm nailiyyəti idi və onun vasitəsilə həyata keçiri- 
lirdi.

Hər x a lq , əsasını xalq pedaqogikasmm öziinəməxsus 
genetik yaddaşı təşkil edən əxlaqi-mənəvi dəyərbrin möhkəm 
bünövrəsinə malikdir. Xalq pedaqogikası yarandığı dövrdən 
indiyə qədər böyük bir yol keçmiş, bura yeni-yeni əxlaqi qay- 
dalar, “hökrnləşmiş müddəaya çevrilmiş” normalar, daha tək- 
milbşmiş həyati nəticələr, həyat təcrübəsinin nəticəbrinin yeni 
formaları əlavə edilərək daha da müdrikbşmiş, daha da 
zənginləşmişdir.

Xalq pedaqogikası pedaqoji fıkrin ilk mənbəbrindən biri- 
dir. Xalq pedaqogikası tövsiyələr, məsbhətlər, öyüdbr, əxlaqi 
normalar və qaydalar toplusudur. Buraya yetişən nəslin tərbi- 
yəsindən tutmuş şəxsiyyət idealmm məzmununun açıqlama- 
sına, tərbiyəvi prosesbrin təşkili qaydalarma və üsullarına qə- 
dər əksər pedaqoji prosesbr daxildir. Xalq pedaqogikası insan 
idealı, tərbiyə məqsədi kimi biliklər sisteminin və uşaqlarm 
tədris-tərbiyəsinin həyata keçirilməsinə imkan verən ideyalarm 
məcmusu, xalq mədəniyyətinin bütün elementbri daxil olmaqla 
tədrisin və tərbiyənin amilbri və vasitəbri, tərbiyənin imkan- 
ları, onun tərkib hissəbri haqqmda xalqm yaratdığı elmdir. 
Xalq pedaqogikası - tərbiyə mədəniyyəti kimi xalq mədə- 
niyyətinin müstəqil səhəsi olaraq regionlarm, xalqların, etnos- 
ların, m ilb tbrin  özünəməxsus xüsusiyyətbrini nəzərə almaqla 
bütöv tərbiyə sistemi kimi yaranmışdır. Pedaqoji ənənələri 
özümüzdən əvvəlki nəsildən almışıq, bu gün biz özümüz daşı- 
yıcılarıyıq, onları gəbcok nəsil üçün qoruyuruq və ötürüriik - 
bu xalq pedaqogikasmm özüdür.

Pedaqoji düşüncənin inkişafmda xalq tərbiyəsi ideyaları 
və təcrübəsinin əhəmiyyəti böyükdür. Xalq pedaqoji fikrinin 
dərmlikbrinə daxil olaraq əxlaqi ideyalarm və onlardan irəli 
gəbn pedaqoji baxışların öyrənilməsinin vacibliyi və zəruriliyi 
damlmazdır. Xalq pedaqogikası - bu xalqın mənəvi həyatmm
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mərkəzidir. Xalq pedaqogikasmda xarakterin milli xüsusiy- 
yətləri, xalqm siması açılır. Xalq pedaqogikasmda fəlsəfı, sosial 
və pedaqoji suallara çavab öz əksini tapir. Xalq pedaqogikasi 
xalqm mənəvi həyatda, adətlərdə, ənənəbrdə,. folklorda əks 
olunan zəngin tərbiyə təcrübosidır.

Xalq pedaqogikasmm effektivliyi nədədir, xalq pedaqogi
kasmm fəaliyyətinin güclü tərəfbri hansılardır? Xalqm 
pedaqoji görüşləri ilə pedaqoji təcrübəsinin qarşılıqlı əlaqəsi 
neçədir? Xalq pedaqogikasi təkcə peşəkar pedaqoqlarm deyil, 
bu kütlələrin - ümumilikdə hammm pedaqogikasıdır. Xalq 
pedaqogikasi müstəqil elm deyil, etnopedaqogikamn predme- 
tidir. Xalq pedaqogikasmda canlı tərbiyə təcrübəsi hakimdir. 
Pedaqogika elmi xalqın gündəlik həyatından onun pedaqoji 
görüşlərini heç də sıxışdırmamış. əksinə pedaqogika elmi və 
xalq pedaqogikasi bir-biri ilə  mürəkkəb, qarşılıqlı fəaliyyətdə 
və qarşılıqlı bir-birinin inkişafma şərait yaradaraq pedaqoji 
mədəniyyət adlanan vahid bir sahə təşkil etmişdir. Xalq peda- 
qogikasmda irəli sürülən fıkirbr milli təfəkkürün formalaş- 
masına xidmət edən əxlaqi ideyalar və miiddəalardır. Burada 
xalq ruhuna sadiq qalınır, bütiin hadisəbrə xalqm gözü ib  
baxılır, xalqm gözü ib  qiymət verilir. Bu nümunəbr vasitəsilə 
insan һ ә т  bəyat təcrübəsindən öyrənir, ııəticə çıxarır, һ ә т  də 
irəlini görməyi, һәг bir işin nə ilə, hansı sonluqlarla bitə 
bibcəyini təxmin edir.

Xalq pedaqogikasi pedaqogikamn әп qədim və geniş 
sahəbrindən biri olub xalqm tərbiyə haqqmda fıkirbrindən 
bəhs edir. Xalq pedaqogikasi nəsilbrin tərbiyə məktəbidir və 
tərbiyə haqqmda “ilk elmdir”. Xalq pedaqogikasi xalq müdrik- 
liyi, xalq hikmətidir. Bu “elmi” yaradan və öyrədən isə тәһ г  
xalq özüdür. Hər bir elmin yaranması тйэууэп tələbatdan və 
ehtiyacdan yarandığı kimi, xalqm öz müşahidəbri və təcrü- 
bəbri nəticəsində keçdikləri böyük məktəb də bu elmi yarat- 
mağa səbəb olmuşdur. Bir nəsildən digərbrinə ötürübn tərbiyə 
metodları və üsulları insanlarm həyat prosesində əldə etdikbri
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biliklər və vərdişlərin təyini kimi qavranılır. Xalqm təcrübi, 
tərbiyəvi fəaliyyəti sayəsində bilikbr bacarığa və vərdişlərə 
çevrilmişdir. Xalq öz yiyəbndikləri bilikləri gənc nəslə hazır 
şəkildə, tərbiyə formasmda aşılamışdır.

Xalq pedaqogikasi tarixin çətin sınaqları ilə üzləşən uzun 
bir yol keçmişdir. Əsrlərlə milyoniarla insanlarm tərbiyəsində 
mühüm rol oynamış və mühüm tərbiyə vasitəsi olmuşdur. Xalq 
pedaqogikasmda nəsillər üçün tərbiyə ideyaları öz əksini 
tapmışdır və xalqın təcrübi fəaliyyəti bu ideyalarm əsasını 
təşkil edir. Xalqm tərbiyə haqqında fikirləri əsasən insanın 
özünə və başqalarına qarşı münasibətlərini tənzimbməyə isti- 
qamətləndİrilmişdir. Нәг bir insan tərbiyəyə möhtac olduğuna 
görə, onun xalq pedaqogikasma ehtiyacı vardır. Xalq pedaqo- 
gikası xalqın smaqlarımn, həyat müşahidələrinin, ağlımn 
məhsulu olub xalqın təcrübəsini, zəkasmı nümayiş etdirir və 
sübut edir. Xalq pedaqogikasi nümunəbri əslində sırf tərbiyəyə 
həsr oiunmuşdur, lakin bu fıkirləri özünün sözaltı mənalarında, 
məqsədlərində gizli saxlayır. Xalq pedaqogikasmm dili sadə və 
səmimi olduğu üçün xalq tərəfindən asan mənimsənilmiş, 
unudulmaz və yaddaşlarda qalan olmuşdur. Xalq pedaqogikasi 
- bu nəsildən-nəsilə şifahi formada keçən, xalq kütlələrinin ta
rixi və sosial təcrübəsinin məhsulu kimi toplanılmış və sınanıl- 
mış empirik biliklərin, bacarıqlarm və vərdişlərin məcmusudur. 
Xalq pedaqogikasi - empirik pedaqoji bilikbrin və xalq küt- 
b b r i  təcrübəsinin sahəsidir, xalq məişətində olan tərbiyə təcrü- 
bəsinin vasitə, bacarıq və vərdişbrinin cəmidir. B eblikb, xalq 
pedaqogikasi təcrübəni əks etdirir və xalq tərbiyəsi vasitəbrinə 
və ideyalarına malikdir. Xalq pedaqogikasmda tərbiyənin dəqiq 
ifadə olunmuş qanunları, sistembşmiş bilikbr, dəqiq elmi 
termin və ifadələr yoxdur. Bu bir çox nəsillərin müxtəlif adam- 
larının ə srb rb  toplanılan kollektiv yaradıcılığının xəzinəsidir, 
xalq müdrikliyidir. Xalqın ağılı, tərbiyə təcrübəsi və uşaqların, 
uşaqlar arası, həmçinin uşaqlar və böyükbrin münasibətlərinin 
inkişafında müşahidəbrin məhsuludur. Bunlar nəsihətlər,
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üyiidlər vasitəsilə çatdırılır. Bu öyüd və nəsihətbr sanki xalq 
pedaqogikasmm aksiomu kimi təqdim olunur.

Xalq pedaqogikasmda yetişən nəslin tərbiyəsinin qu- 
ruluşu, vəzifələri, mahiyyəti öz əksini tapmışdır. Xalq pedaqo- 
l’ikasında tərbiyənin məzmununu minilliklərlə toplanılmış 
l.ıbiət, cəmiyyət və insan haqqmda empirik təcrübə təşkil edir. 
IMlikbrin mənimsənilməsi prosesində təbii və ictimai təza- 
hürlərin izahma müəyyən yanaşma formalaşmışdır.

Xalq pedaqogikasmm tədqiqat predmeti - xalq kütbləri- 
nin, bəşəriyyətin çoxəsrlik təcrübəsi ilə toplanmış və indiyədək 
xalq məişətində istifadə olunan pedaqoji mədəniyyətdən ibarət- 
dir. Xalq pedaqogikasını kollektiv xalq yaradıcılığınm tərkib 
lıissəsi kimi təqdim etmək olar. Xalq pedaqogikasi kütlələrin - 
iıisan, ailə, uşaqlar və onlar arasında qarşılıqlı münasibətbri, 
Insəvvürləri və görüşbri, idealları tərənnüm etdirən pedaqoji 
ınocbniyyətin təzahürüdür. Yaradılmış xalq pedaqoji irsi atalar 
sözbrində, nağıllarda, əfsanəbrdə, tətbiqi incəsənətdə - xalq 
soııətbrində və s. əksini tapmışdır. Bununla yanaşı, xalq peda- 
qogikası təkcə bilikbrin cəmi deyil, həm də m ütbq bacarıq- 
ların, həmçinin şəxsiyyətin inkişafı və tərbiyəsi məqsədib 
totbiq edilən vərdiş və üsullarm toplusudur.

Xalq pedaqogikasmm эп böyük və müqəddəs vəzifəsi 
gone nəsb öziindən əvvəlki nəsilbrin yaratdıqlarına hörmət 
ı lınəyi öyrətməkdir. Xalq əxlaqi-mədəniyyəti adlandırılan bu 
iimmana öz töhfəsini verən hər bir xalq pedaqoqu hər bir sözii, 
lıərəkəti dəfəbrb  ölçüb-biçərək, götür-qoy edərək oniarm әп 
yaxşısmı, ən gözəlini qəbul etmiş və qəbul etdirmişdir.

Xalq pedaqogikasmm məqsəd və vəzifəbrinə bacarıq və 
vnrdişbrin yaranması da daxildir. Xalq pedaqogikasi xalq 
empirik bilikbrinin о sahəsi adlanır ki, onda zəhmətkeşbrin 
geniş kü tbbri tərəfmdən tətbiq olunan tərbiyənin məqsəd və 
vəzifəbri, xalq vasitəbrinin məcmusu öz əksini tapir. Xalq 
pedaqogikasi xalqm mənəviyyatım, məişətini, xarakterini 
(V/ündə əks etdirir. Əldə edilmiş həyat təcmbəsi ictimai əxlaq
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normalarmı yaratmışdır ki, bu da əxlaq tərbiyəsinin rriəz-- 
mununu təşkil edir. Xalq təcrübədən görüb-götürmüş, öz 
müşahidəiərini ümumiləşdirərək nəticə çıxarmışdır. Əsrlər 
keçsə də, yenə də xalq yetişən nəslibü qayda ib  tərbiyə edərək 
ondan həmin əxlaqi-mənəvi keyfiyyətləri tələb etmişdir. Gənc 
nəsil yaşh nəslin əxlaqi-məmvi təcrübəsindən öyrənməkb 
yanaşı öz təcrübəsindən də faydälanmış, onları öz təcriibəsində 
də smaqdan keçirmiş, yəqinliyino' bir daha əmin olmuşdur. 
Gəldikbri qənaət vasitəsib öz təcrübələrini, biliklərini özb- 
rindən sonrakı nəslə ötürmüşbr.

Xalqm tərbiyə sahəsindəki təcrübəsi tarix boyu әп çox 
müşahidə, nümunə, müsahibə və sraaq yolları - vasitələri ib  
toplanmış, zənginləşdirilmişdır. Xalq pedaqogikasmda bu 
vasitəbr sonralar akademik pedaqogikanm tədqiqat üsullarma 
çevrilmişdir.

Xalq pedaqoji sisteminin ümumi qanunauyğunluqlarmı 
beb  xarakterizə etmək olar:

-folklorda, mənəvi mədəniyyəti və ümumbəşəri dəyərbr 
sistemini əks etdirən mənbəbrdə şəxsiyyət idealmm varlığı;

-xalq pedaqogikasmm inkişafmm təbii mexanizmi əks 
olunan birgə əməkdaşlıqda sosial (ictimai) təbblərin və 
xəlqiliyin vəhdəti;

-uşağa real insani fəaliyyətə və ünsiyyətə aktiv qoşulmağa 
imkan yaradan tərbiyə amilbrinin ümumiliyi ( təbiət, этэк , 
oyun və s.).

Bu qanunauyğuniuqlar xalq pedaqogikasmm mahiyyəti- 
nin nüvəsini təşkil edir.

Xalq pedaqogikasmm əsas əhəmiyyətli və ən təsiredici 
xüsusiyyəti onun həvatla əlaqəsidir. Bu onun həyat qabiliyyəti 
və sosial əhəmiyyətinin indeksidir. Bu təbii təzahür xaiqııı 
həyatmm ayrılmaz hissəsi olub özündə xalqin “pedaqoji 
məişəti”ni, pedaqoji şüurunun birliyini (vəhdətini) və gündəlik 
tərbiyə təcrübəsini cəmləşdirir.
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Xalq pedaqogikasmm öyrənilməsi mənbələri xalq folklo- 
ru, etnoqrafik və antropoloji materiallar, arxeoloji tapmtilar, 
memuar ədəbiyyat və sairədir. Xalq pedaqogikasmm normativ 
tələbləri əsasən şifahi xalq yaradıcılığından (ənənəvi, xalq, 
folklor pedaqogikasi) götürülüb. Folklor mətnbrində və məra- 
simlərdə təqdim olunan xalq pedaqogikasi öz məcmusunda tam 
tarbiyo konsepsiyasmı təşkil edir.

Müasir mərhələdə elmdə “xalq pedaqogikasi” anlayışının 
izah edilməsində birlik mövcud deyil: xalqin toplanmış peda
qoji görüşlərinin, ideyalarınm, empirik bilikbrinin mocmusu; 
xalqm çoxəsrlik tərbiyə təcrübəsi və ya xalq tərbiyə təcrübəsi 
haqqmda elm; xalq pedaqoji fıkrinin sintezi, empirik, xalq 
pedaqoji bilikləri və tərbiyəvi xalq təcriibəsi haqqmda elm; xalq 
tərbiyəsi haqqmda elm və s. Burada xalq tərəfindən toplanılmış 
pedaqoji müdrikliyin özünəməxsusluğu (ayrı-ayrı insanlarm 
rəftarmm ümumiləşdirilməsi, dərk edilməsi əsasmda yaranıb və 
inkişaf edib; özündə uşaqların tərbiyəsinə tələbbri və əsrlik 
adətbri birbşdirir; empirik bilikbrin, bacarıqlarm, vərdişlərin, 
sosial təcriibənin, dävranış normalarmın, ənənəbrin ötürülmə- 
sini təmin edir və s.) nəzərə alınır.

“Xalq pedaqogikasi gəncbrin tərbiyəsinə dair tarixən 
yaranmış tərbiyə və sosial təcrübənin, davranış normalarmm, 
ictimai ənənəbrin müəyyən tələbbr formasmda veribn 
məcmusudur”. (G.N.Volkov)

V.F.Afanasyev xalq pedaqogikasmda gündəlik həyat üçün 
/oruri olan, böyükbr və kiçikbr tərəfmdən müəyyən bilikbrin 
qavrama prosesini başlıca sayaraq onu beb  ifadə edir: “Xalq 
kütbbrinin bilikbrinin məcmusu uşaqlar və xalqm özü tərə- 
lindən onların gündəlik həyatı üçün zəruri biliklərə malik ol- 
mağı təmin edib və təmin edir. Təcrübədə toplanılmış və yox- 
lanılmış bu bilikbrin cəmi xalq pedaqogikasmm mahiyyətini 
təşkil edir”.

“Xalq pedaqogikasi özündə konkret etnik icmaya məxsus 
olmayan empirik pedaqoji bilikbri və vasitəbri birbşdirir,
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etnopedaqogika isə onun milli öziinəməxsusluğunu əks etdirən 
pedaqoji ənənələrin konkret etnik mənsubiyyəti ilə bağlıdır”. 
(M.İ. Stelmaxoviç)

S.A.Uzakbayevin fikrinə görə, xalq pedaqogikasi adət və 
ənənələrin formalaşmasma aparan təbii-tarixi proses kimi başa 
düşülür ki, bu da növbəti nəsillərə xalq yaradıcılığı formasmda 
verilir.

Q.S.Vinoqradov xalq pedaqogikasmı xalqin pedaqoji 
mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi qiymətləndirərək deyir: 
“Xälq pedaqogikasi - bilik və bacarıqlarm sistenıindən çox 
onun cəmidir” . O, xalq pedaqogikasım şəxsiyyətin müəyyən 
istiqamətdə formalaşması məqsədi ib  xalq tərəfmdən təsdiq 
olunan vərdişbrin və üsullarm məcmusu kimi xarakterizə edir. 
Oııun fikrincə, xalq pedaqogikasi haqqmda söhbət gedərkən 
pedaqöji nəzəriyyə deyil, pedaqoji təcrübə nəzərdə tutulur. 
Q.S.Vinoqradov hesab edir ki, gənc nəslə tərbiyə və təhsil rnəq- 
sədi ilə xalq tərəfmdən tətbiq edilən təsir vasitələrinin, xalq 
baxışlarmın məcmusunu xalq pedaqogikasi adlandırmaq 
məqsədəuyğundur.

Ə.Həşimov xalq pedaqogikasmı haqlı olaraq əsrlərlə 
geniş xalq kiitbbri üçün “kamal dünyası”, “həyat dərsliyi”, 
“müdriklik dəfinəsi” adlandırmışdır.

Xalq pedaqogikasi - etnomədəni ənənəbrdə, xalq poetik 
və bədii yaradıcılığmda, uşaqlarm bir-biri ib  və böyükbrb 
qarşılıqlı əlaqəsində və davamlı ünsiyyət formalarmda veribn 
bilikbrin və tərbiyə vərdişlərinin məcmusudur.

Xalq pedaqoji müdrikliyi xalq pedaqogikasmm kateqo- 
riyasi olub xalqm təcrübə və bilikbrə əsaslanmış müdrikliyini 
keyfıyyət cəhətdən xarakterizə edən, xalqm ruhuna, mədəniy- 
yətinə, dünyagörüşünə uyğun və məxsus, tərbiyə məktəblərində 
istifadə olunan, lazımi əxlaqi davranış haqqmda nəsihətamiz 
öyüd-пэ sihətlərdir.

Xalq pedaqogikasi və klassik (elmi) pedaqogika arasmda 
dialektik qarşılıqlı əlaqə vardır. Bir tərəfdən pedaqoji elm
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özündə tərbiyə və təhsil üzrə xalq təcrübəsinin ən yaxşısmı 
cəmbyərək xalq pedaqogikasmm davamıdır. Eyni zamanda 
xalq pedaqogikasi miiasir pedaqoji elmin tərkib hissəsi oiaraq 
xalqırı görüşlərini, tərbiyənin məzmununun xüsusilikbrini, 
insanm inkişafı və formalaşmasma təbii və sosial mühitin 
çoxsaylı təsir vasitələrini əks etdirir. Xalq pedaqogikasi yazıya 
qədərki pedaqogikadır. Ona görə də, bilikbrin və anlayışlarm 
“yazılı” sistemi ola bilməz. Hər halda onda pedaqoji anlayış- 
ların və bilikbrin sistemi vardır ki, xalq onu həyatm və yara- 
dıcılığın biitün tərəflərində qoruyub saxlamışdir. Xalq içindən 
çıxmış fılosoflar, pedaqoqlar, psixoloqlar insanm, şəxsiyyətin 
torbiyəsi, onun cəmiyyətdə yeri məsələləri ib  bağlı folklorda 
və xalq yaradıcılığınm başqa nümunəbrində öz əksini tapan 
ideya və müddəaları formalaşdırmışdır. Xalq pedaqogikasi - bu 
xalqm tərbiyə təcrübəsi ib  qırılmaz bağlı olan yetişən nəslin 
tərbiyəsi haqqmda bilikbr sistemidir. Xalq pedaqogikasmda 
xalqm öz çoxəsrlik tarixi boyu işləmiş olduğu və məhz 
şəxsiyyətin və cəmiyyətin inkişafı üçün yaradılmış tərbiyənin 
zəruriliyi, məqsədi, məzmunu, metodları və vasitəbri əksini 
tapmışdır. Xalq pedaqogikasi - xalq kütləbrinin şüuruna xas 
mənəvi fenomen kimi özündə xalqin pedaqoji müdrikliyinin və 
pedaqoji fəaliyyətinin vəhdəti kimi yaranaıı empirik bilikbri, 
məlumatları, idealları,. ideyalan, baxışları, təsəvviirbri, tərbi- 
yəvi fəaliyyətin quruluşunu əks etdirir. Xalq pedaqogikasi 
vahid əsasa malik olub ümumqəbul olunmuş tərbiyə və təhsil 
qaydalarmm ümumbəşəri normalarma söykənir. Hər bir xalq 
bu ümumi ideyaları və bilikbri öz milli adət və ənənəbrindən 
çıxış edərək özünəməxsus şəkildə ifadə etdirir, istiqamət- 
bndirir, reallaşdırır.

Xalq pedaqogikasi - təbii haldır, xalqm həyatınm ayrıl- 
rnaz hissəsidir. Xalq pedaqogikasi özündə çoxəsrlik məişət tər- 
biyəsi mədəniyyətini cəmbşdirir. Xalq pedaqogikasi xalqm söz 
mədəniyyətinin meyarı, söz tarixinin güzgüsü, insanm mənəvi 
cəhətdən yetkinliyi üçün əxlaqi ideyalar və müddəalardır. Bu
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ədəb-ərkan qaydaları insanlarm cəmiyyatdə davranışmı tənzim- 
ləyir. Xalq pedaqogikasmdan istifadə milli özünüdərketmənin 
öyrənilməsinə və möhkəmlənməsinə kömək edir. Xalq pedaqo- 
gikası - öz bilikləri, prinsipləri, idealları ilə xalq tərəfmdən 
xalqm özü üçün yaratmış olduğu ənənəvi tərbiyə təcrübəsidir 
ki, xalq nəsihətlərində, folklor obrazlarırida, tətbiqi incəsənətdə 
və xalq yaradıcılığınm digər formalarında möhkəmlənmişdir. 
Xalq pedaqogikasmm pedaqoji imkanları genişdir. Xalqda əsr- 
brdən bəri özünəməxsus əxlaqi həyat tərzi, mənəvi mədəniy- 
yəti yaranmışdır.

Pedaqoji elm çox problembr qoyur və həll edir ki, xalq 
pedaqogikasi tərəfındən heç zaman qoyulmayıb və qoyula da 
bilməzdi. Bununla beb, xalq pedaqogikasmda eb  tapmtilar var 
ki, onlarm şübhəsiz tərbiyəvi dəyərbrinə baxmayaraq pedaqoji 
elm onlara diqqət verməyib.

Xalqm pedaqoji mədəniyyəti müasir həqiqətə təbii, 
məcburi olmayaraq yaradıcı şəkildə daxil olmalıdır. Hər bir 
xalqm mədəniyyəti nadir və hüdudsuzdur. Нәг etnosun mühi- 
tində minilliklərlə öz dünyagörüşü, ənənəvi məşğuliyyətbri, 
həyat tərzi, etika və mənəviyyat normaları, incəsənəti, milli 
mətbəxi və xalq təbabəti formalaşmışdır. İnsanlarm çox 
nəsilbri tərəfmdən toplanılmış xalq tərbiyəsinin əsaslarmı, 
çoxəsrlik müdrikliyini inkar etmək doğma diyarm tarixinə, 
doğma dilə və xalqın taleyinə biganə olan nəsilbrin yetişməsi 
kimi mənfi nəticələr verə bibr. Ənənələr, adətlər, məişət etno
sun keçdiyi tarixi yolundan asılıdır. Xalqın tərbiyə ənənəbrinə 
yalmz xalqııı vacib saydığı elementbr, komponentbr, hadisəbr 
daxil olmuşdur. Нәг bir dövrdə ənənələrə müraciət olunmuşdur 
ki, dəyərlərin etnopedaqoji dark edilməsi məhz onunla qiymət- 
lidir. Ümumi qəbul olunmuş hüquqi, əxlaqi, sosial, digər nor- 
malara əkslik təşkil edən hərəkətlər xalqm qəzəbinə səbəb 
olmuş və xalq pedaqogikasmda kəskin pisbnilmişdir.

Ə srbrb  yaradılan xalq pedaqogikasmda həyatın, məişə- 
tin, ənənəbrin tarixi və təbii şəraitbri, insan münasibətləri
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açıqlanır. Xalq üçün tərbıyə nöqteyi-nəzərindən xalqm pedaqoji 
təcrübəsi qiymətlidir. Xalq məktəbi özündə xalqm həyatım, 
dünyagörüşünü, pedaqoji ideyalarmı əks etdirir.

Xalq pedaqogikasi pedaqoji eimin təşəkkülündə əsas 
amillərdən biridir. Xalq özünün xüsusi xarakteristikasım 
tərbiyə sistemində təzahür etdirir. Xalq pedaqogikasi pedaqoji 
bilikbrin mtiəyyən səviyyəsini, bəşəriyyətin mənəvi tərəq- 
qisində konkret tarixi mərhələni əks etdirir, meydana çıxan və 
inkişaf edən pedaqogika elminə xidmət edir.

Bütün xalqların əmək həyatını yüksəltmək tiçün çoxlu 
adət və ənənələri vardır. Xalqm adət-ənənələri əsrlər boyu 
mliasir texnikanm nailiyyətlərinə dayanıb, davam gətiribdir. 
Əsrbr boyu xalq müdrikbri insanları şər işlərdən çəkindirməyə 
çalışsalar da, şər işbr, onu yaradan imkanlar və edən insanlar 
həmişə mövcud olmuşdur. Lakin xalq ruhdan düşməmiş, 
müxtəlif tərbiyə vasitələri düşünüb tapmışdır. Əksilməyən və 
daima mövcud olan mənfi adətlər var idisə. onlardan yüksək və 
həmişə vaeib yer tutan tərbiyə ənənəbri də mövcud olmuşdur. 
Məhz tərbiyə vasitəsilə xalq zərərli, mənfı vərdişlərdən 
uzaqlaşaraq əsil tərbiyəvi xalq xarakterini xilas etmişdir. Xalq 
pedaqogikasi əhalinin bütün təbəqəbrinin, bütün xalqm iştirakı 
ib  inkişaf etmişdir. О hər kəsin və hamınm yaradıcı müstə- 
qilliyinə istinad edir.

Xalq ənənəbrinin öyrənilməsi о zaman mümkün olur ki, 
onu nə üçün, hansı şərtb və hansı tələbb qoruduğumuzu aydm 
dərk edək. Ancaq onu təkcə qorumaqla iş bitmir, demək olar ki, 
о həmişə təbii şəkildə yenidən işlənilməİidir. Çünki bu 
ənənələrin mövcudluq sirri fasibsiz yox olub getmənin onun 
əbədi dirçəlişi və bərpası ib  aynlmazhğmdadır. Ənənəvi 
tərbiyə mədəniyyətinə istinad müasir pedaqogikada təbiidir və 
qanunauyğundur. Milli tərbiyə ənənəsi milli ənənəbrin dir- 
çəlişinin əsas şərti sayılır.

Xalqm etnoqrafık siması yüzillikbr boyu etnik və mədəni 
ənənəbrin qarşılıqlı təsiri və orqanik sintezi nəticəsändə
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formalaşmışdır. Ailə və ictimai həyat tərzi, məişət, ənənələr, 
həmçinin fəlsəfı-etik, pedaqoji fikirlər və görüşlər, yəni bütün 
pedaqoji potensial şəxsiyyətin tarixi-mədəni formalaşması 
təcrübəsinin məcmusudur. Mədəniyyətdə insanın təkmilləşməsi 
tarixin müxtəlif dövrlərində müxtəlif cür başa düşülür, bununla 
belə bu fərqlərdə ümumi məqsədlərin oxşarhğı vardır.

Şəxsiyyətin sosiallaşması - bu məişətdə davramş, yara- 
dıcılığa meyl, öz xalqmın mədəniyyətini qavramaqdır. Milli 
tərbiyə doğma dili öyrənmə, adət-ənənələrlə tanış olma və 
xalqm dəyərlərinə istiqamətlənmə yolu ilə yetişən nəslin şüu- 
runu formalaşdırır. Milliyyətçilik - bu milli özünüdərketmənin, 
öz millətinin mədəniyyətinin nadirliyinin qorunmasıdır. Lakin 
şəxsiyyətin formalaşmasmda millini ön plana çəkərkən iki 
mümkün qorxulu nəticəni nəzərə almaq lazımdır: öz milliy- 
yətini və onun mədəmyyətini danmaq, inkar etmək və ancaq öz 
milli birmciliyini təlqin etmək, digər millətlərin rolıınu və 
əhəmiyyətini alçaltmaq.

Etnikləşmədən uzaqlaşma nəticəsində insan öz xalqınm 
yaxşı cəhətlərini itirərək, əvəzində heç пә əldə etmir. İnsan 
insanhgmda qalmaq üçün öz köklərini yadda saxlamalıdır. La
kin öz milli mədəniyyəti ilə paralel digər xalqlarm mədə- 
niyyətləri ilə tanışlıq işi çox vacibdir.

Insanda özünün mənsubiyyətini dərk etmə kimi milli şüur 
və ya etnik eynilik onun həyatınm ilk illərində formalaşır. 
Məhz bu dövr sosial mühitdon çox asılı olan xarakterin əsas- 
larmın qurulmasında və davranış normalarımn yaranmasında 
həlledici rol oynayır. Bunun üçün vacib amillərdən biri ətraf 
mühitdə etnik ənənələrin mövcudluğunun mükəmməlliyi və 
qorunmasıdır. Bütün dövrlərdə və biitün xalqlarda tərbiyənin 
əsas məqsədi xalqın xeyirxah adət və ənənələrinin qorunması, 
möhkəmlənməsi və inkişafı, yetişən nəsillərə həyati, istehsal, 
mənəvi, həmçinin keçmiş nəsillər tərəfindən toplanılmış 
pedaqoji təcrübonin verilməsi haqqmda qayğıdan ibarət olub, 
Bəs xalq pedaqogikasmm, xalq ənənələrinin gücü nədən
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ibarətdir? Cavab sadədir: Нәг şeydən əvvəl tərbiyələndirilənin 
lorbiyəsinə insani, xeyirxah. humanist yanaşmada və onun 
inrəfmdən ətrafdakılara qarşılıqlı insansevər münasibətdə. 
i Mrafdakı insanlara diqqətli münasibət inkişaf edən insanın 
humanist istiqamətbnməsini təşkil edir. Xalq pedaqogikasmda 
ınəhz “insan ruhunun nəcibləşdirilməsi” məqsədi təsdiq olunur 
vn bunun həlli üçün әп müxtəlif vasitəbrdən istifadə olunur. 
Şəxsiyyətə ən effektiv pedaqoji təsiretmə formalarmdan biri 
xalq nağılları olmuşdur. Xalq atalar sözbrində və məsəllərində 
humanist tərbiyə ideyaları qısa və lakonik əksini tapmışdır. 
Yetişən nəslin tərbiyəsinə kompleks təsiretmə formaları kimi 
xalqm çoxsaylı adət və ənənələrini aid etmək olar. Xalq bay- 
ramları yazılmayan norma və vəzifəbrin əsil kodeksi olmuşdur. 
Xalqm əxlaqi quruluşunu əks etdirən bayramlar öz məz- 
mununda digər pedaqoji elementbrdən də ibarətdir.

Müxtəlif xalqlarm mədəniyyətindəki oxşar vəziyyət 
xalqın özünəməxsusluğunu daha da gücbndirir. Özünəməx- 
sıısluq - bu mədəniyyət səviyyəsidir. Ən xarakterik xüsusiy- 
yotbr ümumini inkar etmir və ancaq onu zənginləşdirir. 
Ümumi, birbşdirici də ıııəhz fərqli, xüsusidir. Bütün bunlar 
hirlikdə əxlaqiliyin və bununla bərabər əxlaqi tərbiyənin 
ctibarlı bazasmı təşkil edir. Pedaqoji mədəniyyotin kökbri 
olduqca dərindir, onlar özbrinin minillik tərbiyə ənənələrinin 
münbit mühitində inkişaf etmişdir. Tərbiyə milli эпэпэЬгэ 
dayaqsız ağılasığmazdır. Bu ənənəbrin inkar edilməsi milli 
Inrbiyənin, adət və ənənəbrin qorunmasmı qeyri-mümkün edir.

1.1.3. Xalq pedaqogikasmm mənəvi mənbələri və xalqın 
əxlaq anlayışı

İnsanm formalaşmasınm mənəvı tərəfı əxlaqi tərbiyə 
prosesində formalaşır və inkişaf edir. Mənəvi tərbiyə üçün 
başlanğıc anlayış “mənəviyyat”dır. Xalq əxlaqı xalqm pedaqoji 
likrinin əsasım təşkil edir. Xalq həmişə tərbiyənin ən mühüm
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məqsədlərindən birini və demək olar ki, birincisini insana nəcib 
keyfıyyətləri aşılamaqda, ədəb-ərkanlı insan yetişdirməkdə 
görmüşdür. Hər bir dövrdə yetişən nəslin əxlaq tərbiyəsi böyiik 
əhəmiyyət kəsb etmişdir. Xalq ənənələrinin, adətbrinin, bütün 
mənəvi etnososial sahənin, ümumfəlsəfı ideyalarm folklora 
təsiri danılmazdır, bu da öz növbəsində xalqm əxlaqi tərbiyə- 
sinə böyük təsir göstərmişdir. Etnosın mədəni ənənələrinin 
özünəməxsusluğu, tarixi-etnoqrafik, tarixi-pedaqoji, fəlsəfı, 
ədəbi və folklor qaynaqlarm öyrənilməsi, xalqm etnoqrafıyaşı 
və pedaqoji fıkirləri yetişən nəslin əxlaqi tərbiyəsində reallaşa 
bilən nəlıəng tərbiyəvi potensiala malikdir.

Əxlaqi tərbiyənin məzmunu xalq pedaqogikasi tərəfindən 
təyin olunur. Əxlaq tərbiyəsinin məzmunu özündə əxlaqi 
təsəvvürbrin formalaşdırılmasım, insanm davranışmı, əxlaqi 
hisslərini və vərdişbrini, onları əbatə edən adamlarla qarşılıqlı 
münasibətbrini əks etdirir.

Mədəni dəyərbr sistemi əsas nüvə rolunu oynayır ki, 
burada insan davranışmm normaları üstünlük təşkil edir. Əxlaqi 
qaydaların tarixini bilmək və əsrbrdən bizə gəlib çatan 
davranış qaydalarmı qorumaq hər bir yətəndaşın vəzifəbrindən 
biridir. İnsanm davranışmı tənzimbyən əxlaq qaydalaıı 
getdikcə genişbnir və miirəkkəbləşir. Əxlaqi keyfiyyətbr lap 
kiçik yaşlardan uşaqlara aşılanır, tərbiyə edilməyə başlamr. 
Kiçik yaşlı uşagm xarakterində yaranan sadə əxlaqi elementbr 
sonrakı dövrdə formalaşan əxlaqi keyfıyyətbrin bünövrəsini 
təşkil edir. Keyfıyyətbrin bünövrəsini qoymaq və onu todricən 
inkişaf etdirmək çətin prosesdir. Lakin xalq bunun üçün gözəl 
bir vasitə düşünmüş, xalq pedaqogikasi nümunəbri vasitəsib 
buna nail olunacağmı bilmişdir. Bu əsrbrcə özünü doğrultmuş 
vasitədir və miiasir dövrdə də biz bunun düzgün olduğunu və 
xalqın bu qərarda da səhv etmədiyini görürük.

Əxlaqi tərbiyənin ideya və təcrübəsi xalq pedaqogika
smda şəxsiyyətin dəyərlilik səmtbridir. Xalqın şəxsiyyət idealı 
haqqmda kollektiv təsəvvürbri m inillikbrb toplanılıb. Hər
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xaiqm əxlaq və mənəviyyat normalan onun əxlaqi-mənəvi 
sərvətidir. Bütün xalqlarm əxlaqi tərbiyə təcrübəsində çoxlu 
ümumi və spesifik cəhətbr vardır. Xalq pedaqogikasmda 
tərbiyə təcrübəsində toplanmış, əsasən əxlaqi tərbiyənin ideya 
və təcrübəsinin ümumiləşdirici şəkli yaradılmışdır. İnsanm 
cəmiyyətdə xeyir və ədalət qanunları ilə yaşamaq bacarığı onun 
şəxsi və ictimai mədəniyyətini təşkil edir. Mənəviyyatm dərk 
edilməsi üçün lazım olan sadə qanunlar mövcuddur. Onların 
məqsədi mənəviyyatın tərbiyəsi və formalaşdınlmasıdır. Mə- 
nəvi ideal xalqın etik görüşləri ilə, humanist məzmunla dolu- 
dur, onun həyat tərzinin özünəməxsusluğunu və həmçinin 
ümumbəşəri istiqamətlənməsini əks etdirir.

Xalqm ümumfəlsəfi pedaqogikasmda mənəvi cəhətdən 
tam şəxsiyyətin formalaşması təcriıbəsi özündə mənəvi 
tərbiyənin sisteminin tərkibi olan anlayışlarm və ideyalarm 
müasir elmi xarakteristikasım təqdim edir. Bu sistem öziində 
əxlaqi tərbiyənin ideal məqsəd və məsələlərini cəmləşdirir, 
pedaqoji təsir prosesini, vasitə və metodlarmı, şəxsiyyətin 
sosiallaşması və bəşəriyyətin ictimai, pedaqoji təcrübəsinin 
onun predmet-təcrübə fəaliyyətində və sosial-etik münasibət- 
lərin öyrənilməsi prosesində uşaq tərəfindən qavranılmasmm 
nəticələrini xarakterizə edir. Əxlaqi tərbiyə sahəsində xalq 
pedaqogikasmm priıısip və ənənələri əxlaqi həyatm xüsusiy- 
yətbrini, onlarm milli xarakterini və insanm təbiətinin əxlaqi 
və sosial qarşılıqlı təsirinin birliyini əks etdirir.

Xalq arasmda əxlaq sözü ədəbli, tərbiyəli kimi sözbrin 
sinonimi kimi işbnir. Umumiyyətb, əxlaq tərbiyəsinin məz- 
mununa milli mənlik şüuru və ləyaqətin formalaşması, doğma 
yıırda, vətənə məhəbbət, ata və anaya ehtiram, böyükbrə, 
qohumlara hörmət və'qayğı, düzlük və doğruçuluq, dostluq və 
yoldaşlıq, əməksevərlik və s. daxildir.

Əxlaq - ictimai şüur formalarmdan olub xalq tərəfindən 
yaradılan л̂ ә xalqm özü tərəfindən qorunan adətbrə, эпэпэЬгэ 
istinad edir. Xalq əxlaqı tarixən təşəkkül etmiş və insanlarm
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qarşılıqlı münasibətləri zəminində meydana çıxıb formalaşmış- 
dır. Xalq əxlaqm mahiyyətini ağılla əlaqəbndirmişdir. Əxlaq 
insanlarm əməllərini və hərəkətlərini tənzimləməyə xidmət 
edir. Əxlaq insanlarm davramş, yaşayış normaları və qayda- 
larıdır. İnsan ictimai varlıq olduğundan ictimai mühitlə əlaqə- 
dar olub ictimai qaydalarla təyin edilir. İnsan əxlaqı öz başlan- 
ğıcını ictimai həyatdan aldığma görə ictimai mahivyət daşıyır.

Bəşəri sivilizasiyanm başlanğıc zərurəti kimi yaranan 
əxlaq normaları bütün bəşəriyyətin əxlaq qanunlarınm 
yaranmasma, zənginləşməsinə və qorunmasma təsir və xidmət 
etmişdir.

Xalq pedaqogikasmda əxlaq tərbiyəsinin məzmunu çox 
genişdir və əxlaq tərbiyəsinə təsir edən amillər də müxtəlifdir. 
Ədəb-ərkan qaydaları insanlarm cəmiyyətdə davramşmı 
tənzimləmişdir. İctimai rəy vasitəsilə insan həyatmın kiçik 
yaşlarından davranış tərzi hamarlamr. Elin adət və ənənələıi, 
ictimai əxlaq və davranış normaları şəxsiyyəti formalaşdırır. 
Davranış qaydaları xalq kütləbri tərəfindən yaradılmış və 
bundan bütün əsrlərdə istifadə olunmuşdur. Əxlaq insan 
cəmiyyətinin məhsuludur, insan birliyində yaranmış tələbatdır 
və э т э к  prosesində meydana gəlmişdir, Əmək prosesində 
qarşılıqlı münasibətdə olan insanlar tarix boyu тйэууэп əxlaq 
normaları yaratmışdır. Estetik tərbiyə də əxlaq tərbiyəsinin 
inkişafına təsir göstərmişdir. İnsanlar həmişə gözəlliyi görmək, 
sevmək, öz yaradıcılıq imkanlarmı həyata keçirmək, aləmi dərk 
etmək və onu inkişaf etdirmək istəmişlər. Bu onlarda gözəlliyi 
başa düşmək, ondan zövq almaq kimi hisslər yaratmış ki, bu da 
onları xeyirxah işlər görməyə yönəltmişdir. Xüsusi psixoloji 
mühit də böyüyən nəslin əxlaqi tərbiyəsinin vacib amili kimi 
çıxış edərək xalq ənənələrini təmin etmiş, əxlaq tərbiyəsinə 
güclü təsir göstərmişdir.

Xalq pedaqogikasmda tərbiyənin bütün sahələri əks 
olunsa da, əsas məqsəd xalqm mənəvi tərbiyəsi olmuşdur.
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Xalq pedaqogikasmda mənəvi tərbiyə prosesinin öyrənil- 
məsi həyata keçirilmişdir. Xalq pedaqogikasmda mənəvi 
tərbiyənin mahiyyəti uşaqlarda keyfiyyətlərin (əməksevərlik, 
dindarlıq, xeyirxahlıq, ləyaqət, vətənə məhəbbət, a ib  ocağına 
sədaqət) inkişafı və formalaşmasmdan ibarətdir ki, bu da 
münasibətbr sistemində (Allaha, insanlara, özünə, әшәуә, vətə- 
пә, ətraf gerçəkliyə) özünü göstərir və hərəkətlərdə, mühaki- 
mələrdə, qiymətləndirmədə və özünəqiymətdə əks olunur.

Xalqm minillik yaddaşında qorunub qalan ənənəbr xalqın 
tarixi keçmişi ib  qırılmaz te lb rb  bağhdır və onun soy- 
kökündən gələn pedaqoji fıkirbrdir. Mənavi tərbiyənin vasitəsi 
kimi xalqm adət-ənənələrinin də böyük rolu olmuşdur. Ənənə- 
lər mənəvi tərbiyənin məzmununun bünövrəsini təşkil edir. 
Xalq mədəniyyətinin əsas qatmı təşkil edən və tarixi kökləri 
olan xalq ənənəbri xalqm mənəviyyat mənbələridir. Onların 
intibahina və inkişafma təbb isə keçmiş nəsilbrin tərbiyəsində 
cəm olunmuşdur.

Xalq pedaqogikasmda mənəvi tərbiyənin məzmunu xalq 
kütbbrinin tərbiyə təcrübəsinin. onlarm həyat fəlsəfəsinin və 
həmçinin əsrlik təsəwürbrinin, ideallarmm, tərbiyə sahəsində 
ənənəbrinin əsasmda formalaşıb. Mənəvi tərbiyənin məzmu- 
nunun nüvəsini эпэпэЬг sistemi təşkil edir: dini (dua, tövbə, 
insanm xalqin dini mərasim həyatında iştirakı) və этэк  
(insanm этэуэ həvəsinin artırılması, эт эк  funksiyalarmda 
iştirakı, zəhmətkeş həyata məhəbbət və hörmətcil münasibəti).

Mənəvi tərbiyənin metodları xalq ənənəbrindən yaranır 
və özünə tərbiyə metodlarmı daxil edən mükəmməl sistem 
tDşkil edir: sözb (nəsihət, xeyir-dua, inam, məcburiyyət, т ә -  
zəmmət, danlaq, qadağa); ictimai rəyb (razılıq, mükafatlan- 
dırma, işarə, mühakimə, cəza); əməklə (göstəriş, izah etmə, 
başa salma, tapşırıq, fəaliyyətə daxil olma); dinb ( dua, tövbə, 
jjəxsi nümunə) və s.

Mənəvi tərbiyənin formaları fəaliyyətin iki növünə əsas- 
lanır - fərdi və qrupla.
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Xalq pedaqoji fıkrinin mənbələrini hər şeydən əvvəl din 
və təbiətdə axtarmaq lazımdır. Xalqm tərbiyə və mədəniyyəti 
əsasən dindən yaranır. P.A. Kropotkin və digər fılosof və 
tarixçilər də təbigt və dini - əxlaqm əsas mənbəbri hesab edir- 
dilər.

İnsanların həyatmda dini tərbiyə müstəsna yer tutur. Din 
xalq mənəviyyatının və etikasınm etibarlı mənbəyidir. Etik 
normalar dinin yaranmasma gətirib çıxarmışdır. Din xalq 
əxlaqının formalaşmasma təsir edən əsas amillərdən biridir. 
Məhəmməd peyğəmbərdən (ə.s.) soruşdular: - “Din nədir?” 
“Din əxlaqdır” - deyə peyğəmbər cavab verdi.

İslam dini müsəlman xalqlarmm mənəvi özünəməxsus- 
luğunun, təfəkkürünün və dünyagörüşünün zənginləşməsində 
böyük rol oynamışdır.

Quran insanı mənəvi ucalığa səsbyən dini-fəlsəvi əsərdir. 
“Qurani-Kərim” insanlarm dini, fəlsəfi, hüquqi, əxlaqi məsəb- 
brin həlli üçün müraciət etdikbri dərslik, nəyi etmək savab, 
nəyi etmək günah olduğunu öyrədən qayda-qanunlar kitabıdir. 
“Quran həm də yüksək tərbiyəvi təsiri olan pedaqoji əsərdir”. 
“Quran ədəb-ərkan, tərbiyə məktəbi, insanm formalaşma xü- 
susiyyətbrini əks etdirən və inam təlqin edən təsirli mənbədir”. 
(Ə.Ağayev. Azərbaycan ictimai-pedaqoji fikrində şəxsiyyətin 
formalaşması problemi. Bakı: Avropa, s.21, s. 103)

Quran xalqm əxlaqi-mənəvi tərbiyəsinin əsas qaynaq- 
larından və mənbəbrindən biridir. Əxlaqi qayda-qanunlara 
riayət edilməsi fıkri müqəddəs kitabm əsasmı təşkil edir. Quran 
hikmət və fəlsəfə mənbəyidir.

Əxlaqi qaydalarm mənbəyi kimi İslam dini və “Qurani- 
Kərim” Azərbaycan xalq pedaqogikasmm inkişafına güclü təsir 
göstərmişdir. Xalq һ ә т  nəsilbrdən-nəsilbrə ötürübn mənəvi 
dəyərbr, həm də İslamın mənəvi dəyərləri ruhunda öz tərbi- 
yəsini, əxlaqını formalaşdırmışdır.

İslam əxlaqmın yaratdığı, bəxş etdiyi rnənavi sərvətlər 
xalqm mənəviyyatını daha da zənginbşdirmişdir. Milli təfəkkür
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qaynaqlanmıza istinad etdikdə görürük ki, İslam dininin və 
“Qurani-Kərim”in xalqm mədəni irsinin, tərbiyəsinin, adət- 
onənələrinin, düşüncə tərzinin, davranış normalarmın, əxlaqı- 
nın, mənəviyyatmm formalaşmasma və psixologiyasma güclü 
tasiri olmuşdur. Azərbaycan xalqı Allaha və onun müqəddəs 
Kitabma etiqad etmiş, özünüıı tərbiyə haqqmda elmiııi yara- 
darkən islami təfəkkürə əsaslanmış və ondan bəhrəbnmişdir. 
Quranda doğru yola səsləyən, imana dəvət edən ayələr olduğu 
kimi, özünütərbiyə məsələbri də geniş əks olunmuşdur. 
Quranda məcburiyyət yoxdur, burada düşünmək, fıkirləşmək və 
lıər kəsin şüurla, ağılla imana gəlməsi tövsiyə olunur. Çünki 
ngər insan könüllü imana gəlməzsə, ,һәг məcburiyyətlə qarşı- 
laşanda öz əqidəsini və imanrnı itirər. İslam dini belə şəxsləri 
qəbul etmir.

İslama etiqad edən xalqlarda xalq pedaqogikasma yolu 
Quransız tapmaq olmaz. Azərbaycan xalqmın dünyagörüşünün, 
oxlaqi görüşbrinin və pedaqoji fikrinin formalaşmasma və 
təkmilləşməsinə İslam dini güclü təsir etmiş və əsrlər boyu 
insanlarm tərbiyə vasitəsi, bilik mənbəyi olmuşdur. İslam 
dinində təbliğ olunan dəyərlər əxlaqm mənbəyi kimi çox dəyər- 
lidir. İslam dini qaydalarma və ya islami dəyərlərə istinadən 
formalaşan xalq fıkirbri onlarm yaratdıqları nümunəbrdə 
özünü bariz şəkildə göstərir.

Quranda aşılanan ilahi hikmətbr sadə, hər bir insanın 
anlaya bibcəyi tərzdə verilir. Yetər ki, insanm ürəyində Allah 
sevgisi yurd salsın, imam dürüst və ağlında anlama arzusu şid- 
dətli olsun. Quranda əxlaq, aib , valideyn-övlad, uşaqlarm aib- 
də tərbiyəsi, övlada qayğı. onu bəsbyib boya-başa çatdırmaq, 
yaşlı valideynbrə qayğı və hörmət öz əksini tapır. Burada 
yalandan, xəbərçilikdən uzaq olmaq, uşaqları düzlük və doğru- 
çuluq ruhunda tərbiyə etmək, tamahkarlıqdan, acgözlükdən 
çəkindirmək, halal və həyalı böyüməsinə çalışmaq, mənəm- 
mənəmlikdən, öyünməkdən, lovğalıqdan, təkəbbürdən uzaq
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olmaq, böyüklərə hörmət, kiçiklərə qayğı göstərmək, xeyirxah 
işbr görmək və s. tərbiyə olunur.

Tərbiyənin və dinin qarşılıqlı əlaqəsi mürəkkəbdir. 
“Qurani-Kərim”də söybnibn kəlamlar tərbiyə vasitəsinə 
çevrilmişdir. Xalqın tərbiyə haqqmda fikirlərinin formalaş- 
masına Quranm böyük təsiri olmuşdur. Azərbäycatı xalq pedaqo
gikasmda Quran ayələri ilə səslənən fikirlərə və İslam əxlaqı ib  üst- 
üstə düşən adətlərə, davramş tərzlərinə rast gəlinir. Burada xalqm 
dünyagörüşünə, əxlaqma dinin təsiri öz əksini tapmış və İslam 
dəyərlərindən faydalanılmışdır.

Allah sevgisi və Quran mətnindən istifadə dastanlarımız- 
da, nağıllarımızda, atalar sözlərində və xalq pedaqogikasmm 
digər nümunəbrində öz əksini tapır. Xeyirxahlıq, təmizlik, 
ədabtlilik, düzlük, halallıq İslamda irəli sürülən keyfiyyətbr- 
dir. Onu һәг dəfə, təkrar-təkrar oxuduqca daha dərindən dərk 
edirsən. Burada məqsəd insamn özünüdərkinə və özünütər- 
biyəsinə yönəlmişdir. Çünki hər bir insan harada haqlı, harada 
haqsız olduğunu ilk növbədə özü bilir.

İnsan hansı əxlaqi-mənəvi keyfıyyətlərə sahib olmalıdır 
və sair suallara Quranda cavab tapmaq mümkündür. Burada əks 
olunan əxlaqi fıkirbr dikbn-dib, nəsilbrdən-nəsillərə keçərək 
xalqm arasmda yayılmışdır. Bu da xalq tərbiyəsinə təsirsiz 
qalmamış, xalq ədəbiyyatı get-gedə zənginbşmiş, məzmunca 
dolğunlaşmışdır. Dinin xalq tərbiyəsinə güclü təsiri olsa da, 
lakin unutmamahyıq ki, xalq tərbiyəsi və xalq ədəbiyyatı İslam 
dinindən əvvəl yaranıb inkişaf etmişdir.

Xalqm tərbiyə haqqmda fikirbri bizim əxlaqi-mənovi 
sərvətimiz, əxlaq və mənəviyyat normalarıdır. Əxlaq normaları 
xalq tərəfmdən yaradılmış, xalq tərəfmdən əməl olunmuş, 
xalqm özü tərəfindən yaşamasma nəzarət edilmiş və yaşadıl- 
ması vacib sayılmışdır.

Müasir dövrdə əxlaqi mədəniyyətin intibahı strategiyası 
özünə dogma dilin, milli mədəniyyətin inkişafmı, mədəniyyət 
və təhsil dəyərlərinin tanmmasım daxil edir. Etnik mədə-
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ııiyyətin intibahı şəraitində. təhsil sistemi doğma dilin və etno- 
ınndəni ənənəbrin qorunmasım və inkişafmı təmin etməlidir. 
I'lnomədəni insanm formalaşması özündə milli mədəniyyət 
,;ılıəsində sistemli bilikbri və onlara pozitiv emosional 
münasibətdə olan harmonik milli özünüdərketməni cəmləşdirir.

1.1.4. Xalq pedaqogikasi və folklor

Xalq pedaqogikasmm əsas mənbəyi və istinad nöqtəsi 
folklor materialları olduğuna görə, biz məsəbyə folklorşünas- 
I ıq baxımından da yanaşırıq. Xalq pedaqogikasi və folklor bir- 
biri ib  vəhdət təşkil edir. Xalq sözünün şifahi abidəbri etnik 
mühitə uyğunlaşan və xalqm mədəniyyətinin ayrılmaz kompo- 
ncııtidir. Daha doğrusu, folklor xalqm tərbiyə ideyalarmın 
qorunduğu xəzinə, folklor nümunələri isə bu ideyaları xalqa 
çatdırmaq vasitəsidir. Mədəniyyət ib  maarifin arasmda əlaqə- 
nin qurulmasmda mədəniyyət ənənələri və folklor vacib amil 
kimi qəbul edilir. Bu nümunəbr təkcə xalqm bilikbrinin və 
locriibəsinin daşıyıcısı deyil, həm də insanlarm davranışmın 
tənzimbyicisi kimi çıxış ediıiər.

Xalqm pedaqoji fikri, pedaqoji ideyaları, yəni pedaqoji 
llkir tarixi ilk olaraq xalqm yaratdığı xalq ədəbiyyatmda öz 
nksini tapmışdır. Az sözb çox şey demək, bütöv, tam bir fıkri 
Vox qısa və aydm, nöqsansız ifadə etmək xalq ədəbiyyatmm 
(V/iinəməxsus xüsusiyyətbrindəndir. Xalq ədəbiyyatı xalq 
dilini, xalq ideyalarını özündə əks etdirir. Xalq tərbiyə prose- 
sində üsul kimi sözb tərbiyəyə geniş yer vermişdir. “Tərbi- 
yənin üsullarmdan biri də öyrədənin, tərbiyəedənin canlı sözü- 
yəni eşitməkb öyrənmə, tərbiyəbnmədir”. (Ağayev Ə. Azər- 
baycan ictimai-pedaqoji fıkrində şəxsiyyətin formalaşması 
problemi. Bakı, “Avropa”, 2005, s. 229)

Xalq sənəti nümunəbri ağılın bəhrəsi, göz nuru. э1 этэ- 
yidirsə, xalqın şifahi ədəbiyyatı da ağılın, dərrakənin məhsulu, 
sözün qüdrəti, dilin əməyidir. Xalq yaradıcılığmm әп qtidrətli
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növü xalq ədəbiyyatıdır. Bu nümunələrdə empirik təcrübənin, 
milyon illərin müşahidə smağından çıxmış qənaətlərin ifadəsi 
öz əksini tapmışdır. Xalqm nəsihətləri hikmət dolu sözlər, 
müdrik fikirbrdir. Xalq ədəbiyyatı söz sənətidir. Çünki xalqın 
yaratdığı başqa sənət növlərindən fərqli olaraq, xalq öz 
ədəbiyyatmı şüurunda həkk etmiş və hifz edib yaşatmışdır. 
Sadə və dərin sözlərdən əmblə gəlmiş xalq ədəbiyyatınm böyük 
tərbiyəvi əhəmiyyəti vardır. Xalq ədəbiyyatmın hər biri 
didaktik-əxlaqi əsərlərdir. Xalqm həyatım, məişətini, tərbiyə- 
sini folklordan ayırmaq mümkiin deyil. Çünki folklor xalqm 
həyatmı bütövlükdə güzgü kimi əks etdirir. Folklor xalq dili, 
xalq düşüncəsi, xalq sənətidir. О hamınm və һәг kəsin yaradıcı 
müstəqilliyinə üstünlük verir. Xalq bəşər tarixinin müxtəlif 
dövrlərində baş verən hadisəbri, güzəranmı, məişətini, adət- 
ənənəbrini xalqm qan yaddaşına - folklor yaddaşma köçürmüş- 
dür. Xalq pedaqogikasmm əsrbr boyu gənc nəslin tərbiyəsin- 
dəki rolu, tutduğu yeri inkaredilməz, sübuta ehtiyacı olmayan 
həqiqətdir. Folklor nümunələrində tərbiyə əsas m əsəb olmuş və 
əsrlər boyu xalqın qazandığı həyat təcrübəsinin nəticəsi kimi 
yaranan bu nümunələr öz məzmunu ib  gənc nəslin dünya- 
görüşünü formalaşdırmış, təfəkkürünü, yaddaşını zənginbşdir- 
miş, əxlaqını cilalamışdır.

Xalq tərbiyəsi problembrini özündə daşıyan folklor 
materialları əxlaqi-didaktik, didaktik-fəlsəfi, hikmət mənbəyi 
və müdriklik zirvəsi kimi qiymətləndirilir. Fəlsəfı dərinlik və 
estetik kamillik bu kiçik həcmli əsərbrin əsas məziyyətbridir. 
Bu nümunəbr vasitəsilə ictimai şüurda mentalitetə, milli 
özünüdərketməyə, etnikləşmə və milli eynibşməyə və s. nail 
olmaq mümkündür.

Xalqın zəngin mənəvi sərvəti olan folklor nümunələrində 
onun tarixinə, məişətinə, fəlsəfi və pedaqoji görüşbrinə, əxla- 
qma dair istənibn qədər material vardır. Hər hansı bir nümu- 
nənin hansı mühitdo və şəraitdə yaranması onun məzmununa 
təsirsiz ötüşmür. Xalq ədəbiyyatı vasitəsib xalqm dünyagö-

52



l iişünü, psixologiyasmı, həyata baxışını, həyatdan umduqlarmı, 
iuzularmı və s. öyrənmək mümkündür. Çünki burada xalqm 
kcçmiş lıəyatı, tarixi, məişəti ilə bağlı hekayətlər öz əksini ta
pir. Xalq əcbbiyyatmm yaranması xalqm әтәк  fəaliyyəti ib  six 
.’ilaqədə olmuşdur.

Folklor xalq tərəfincbn yaradılan və yaşadılan şifahi söz 
s.məti, el biliyi, xalq hikmətidir. Xalqm şifahi yaradıcılığına 
xalq ədəbiyyatı”, “el ədəbiyyatı”, “ağız ədəbiyyatı” və s. 

ınüxtəlif adlar verilmişdir. Elmi ədəbiyyatda işbnən folklor 
sözü ingilis sözü olub folk-xalq, lore-bilik, hikmət sözlərinin 
hirbşməsindən əm əb gəlmişdir. Deməli, xalq ədəbiyyatı təkcə 
ağız ədəbiyyatı deyil, həm də xalqm zəkasını, hikmətini nüma- 
yiş etdirir. Folklor milli, ədəbi, qiyməti heç nə ib  ölçülməyən 
milli-mənəvi dəyərbrin qorunduğu misilsiz bir xəzinədir. 
Xalqm minillik tarixi, “yaxşı-pis” qənaətinə gəlmək üçiin 
kcçirdikbri təcrübə, “olar-olmaz” kimi qəti fıkrə gəlmək üçün 
npardıqları sınaq bu müdrik və qəti səsbnən höknvbri yarat- 
mışdır.

Folklor çoxqatlı dərinlikbrə, çox qədim bir tarixə 
malikdir. Xalq pedaqogikasmm qaynaqlarma, mənbəbrinə 
istinad etdikcə məlum olur ki, xalqın ədəbiyyatı xalqın özü 
qodər qədimdir. Е1 arasmda bu gün də işlənən hikmətli xalq 
iladəbrinin yaranma tarixi çox qədimlərə gedir. Ədəbiyyat 
tarixi öz başlanğıcını şifahi xalq yaradıcılığmdan ahr. “Bizə 
gnlib çatan folklor materiallarmm çox hissəsi öz mənşəyi 
elibarib ən qədim dövrə - sinifsiz cəmiyyətə gedib çıxır. О 
/aman folklorun praktik-этэН əhəmiyyəti vardır. Bu dövrün ən 
səciyyəvi məhsulu э т э к  nəğməbridir. Admdan da göründüyü 
kimi bunlar bilavasitə ә тәк  prosesində yaranırlar”. (Qarabağlı 
v). Orta məktəbin ədəbiyyat kursunda Azərbaycan folklorunun 
yeri və tədris üsulları: Ped. elm. nam...dis. Bakı,1949, s. 24) 
I ,akin folklor sinifli cəmiyyətdə də inkişaf etmişdir. Ən qədim 
/amanlardan indiyə kimi xalqm yaratdığı әп gözəl dəyərlər,
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adət-ənənələr, davranışlar, “qayda-qanunlar” söz xəzinəsi kimi 
burada qorunur.

Folklorşünaslıq bir elm kimi XVIII əsrin sonu, XIX əsrin 
əvvəllərində yaranmışdır. Folklor xalq ədəbiyyatı nümunə- 
lərinin toplanması və yazıya alınması ilə başlayır. Bundan 
sonra isə həmin əsərlərin mənşəyi, meydana gəlmə yolları, 
inkişaf mərhələləri və xüsusiyyətləri, ideya və bədii xüsusiy- 
yətləri barədə söhbət açılır ki, “ bütün bu mübahisə, mülahizə 
və müşahidəbr zaman keçdikcə sistem halına düşür və folklor- 
şünaslıq elmi yaranır”. ( P. Əfəndiyev. Azərbaycan şifahi xalq 
ədəbiyyatı. Bakı: Maarif, 1992, s. 23) Daha sonra isə bunlarm 
mahiyyəti və pedaqoji əhəmiyyəti haqqmda fıkirlər yaran- 
mışdır.

Нәг bir nümunənin əsrlərlə və dəfələrlə ifası öz növ- 
bəsində ənənələri zənginləşdirən variantların yaranmasına 
səbəb olmuşdur. Bu xalq incəsənətinin bütün janrları üçün də 
xarakterikdir. Xalq yaşayışxnda memarlıq, misgərlik, zərgərlik, 
dulusçuluq və s. bölünməyən tam vəhdət yaradıbdır. Xalq 
yaradıcılığmdan olan folklor bədii yaradıcılıq fəaliyyətidir. 
Xalq kollektiv bədii yaradıcılığmda öz э т э к  fealiyyətini, 
məişət quruluşunu, həyat və təbiət bilikbrini, sitayiş və 
etiqadını əks etdirmişdir. Folklor xalqın mənəvi sərvəti olmaqla 
bərabər, həm də xalqm tarixinin, mədəniyyətinin qoruyucusu 
və daşıyıcısıdır. Burada xalqın ağılı, düşüncəsi, həyat tərzi, 
həyat təcrübəsi, adət-ənənəbri, təlim-tərbiyə haqqmda fikirbri 
əks olunmuşdur.

Folklor müxtəlif bədii janrların uzun zaman qorunan 
yüksək birliyidir. Folklorun özünəməxsusluğu onun aydın əks 
olunan tarixi konkretliyindən və regional məxsusluğundan 
ibarətdir. Folklor xalq mədəniyyətinin tarixi-konkret forması 
kimi dəyişilməz qalmır, xalqla birgə inkişaf edir, özünə 
əvvəlcədən mövcud olan bütün qiymətli olanları toplayır və 
yeni sosial dəyişiklikbri əks etdirir. Onun üçün də folklor 
həmişə özünəməxsus və müasirdir. Məhz bu səbəbdən о müasir
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<l(Wrdə də öz tərbiyəvi funksiyasmı qoruyur və qədim 
• liWrlərdəki kimi tədris-tərbiyə prosesində istifadə oluna bilir.
I olklorun janrları, mövzuları, obrazları, poetikasının zənginliyi 
< 'iuııı sosial və məişət funksiyalarınm müxtəlifliyi ilə şərtlən- 
mişdir. Tarixin gedişatmda bəzi janrlar böyük dəyişikliklərə 
mnruz qalmış - yoxa çıxmış və ya yeniləri əmələ gəlmişdir. 
<.).xiim dövrlərdə əmək və mərasim nəğməbri, sonradan 
ıııığıllar, eposun arxaik formaları, dövlətçiliyin formalaşması 
dövründə isə klassik qəhrəmanhq dastanları yaranmışdır. Daha 
onra isə lirik mahmlar və digər lirik janrlar formalaşmışdır. 

Nifahi xalq yaradıcılığmda əsrlər boyu yer tutan tarixi dərslərin 
t|iyməti və xarakteristikası gəbcək nəsillərin əxlaqi-mənəvi 
lormalaşmasma təsir göstərmişdir. Şifahi xalq yaradıcılığı 
.-ısərlərində insanm tam əxlaqi kodeksi yerbşib: valideynbrə 
lıörmət, sədaqət və ədabt, этэу э  məhəbbət, tənbəlbrb 
mübarizə, zülmkarlara nifrət, düşmənbr qarşısında qorxmazlıq, 
hiliyə həvəs, böyüklərə və qocalara diqqət və qayğılı münasibət 
vo s. Folklorun tarixi haqqmda bizim bilmədiklərimiz 
ınəlumatlar əslində həddən çox olduğu halda, biz yalnız 
l>ildikbrimiz haqqında qısa məlumat verə bibrik. Bir çox 
Iblklorşünas alimlərin və pedaqoqlarm özünəməxsus izahlan 
olsa da, hələ də bu öz əsl sirrini qoruyub saxlayır. “Ancaq 
(blklorun tarixini öyrənmək üçün ən yaxşı material yenə də 
folklorun özüdür. Folklorda tarixin әп qədim dövrbrindən 
xəbər verəıı faktlar tapmaq mümkündür. Folklor ümumi tarixin 
işıqlandırılmasma çox kömək etdiyi kimi, öz tarixi üçün də bol 
material verir”. (Qarabağlı Ə. Orta məktəbin ədəbiyyat 
kursuııda Azərbaycan folklorunun yeri və tədris üsulları: Ped. 
elm. nam...dis. Bakı,1949, s. 23)

Folklor heç vaxt sabit qalmamış, həmişə hərəkətdə olmuş, 
dəyişilmiş və bu dəyişmə onun ictimai və sosial xarakterinə 
təsir göstərmişdir. Bunlar qədim zamanlarda yaransa da, bəzən 
sonrakı əsrbrin hadisəbri bura əlavə olunmuş, hadisəbrin 
tarixi yeniləşdirilmişdir.
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Folklor əcdadlarm əsərləridir. Folklor xalqin mənəvi 
ehtiyacı və ehtiyatıdır. Xalqın təcrübə sayəsində topladıqları 
pedaqoji bilikbri özündə əks etdirən xalq ədəbiyyatı 
nümunəbri xalqm pedaqoji sərvətidir. Bir çox müasir pedaqoji 
ideyalar xalqın bu mütərəqqi fikirləri ilə eynidir. Folklor xalqın 
milli arxividir. Folklor ekspedisiyaları zamanı ayrı-ayrı 
bölgələrdən toplanmış, yazıya alınmış materiallar çox qiymətli 
xalq ədəbiyyatı örnəklərindən ibarət olan zəngin bir arxiv 
yaratmışdır. Folklorun toplanması, oradakı tərbiyəvi fikirbrin 
özünü təsdiq etməsi getdikcə yalnız folklorşünashğm deyil, 
pedaqogikanın ən geniş və qədim sahəsi olan etnopedaqo- 
gikanın da inkişafma güclü təkan vermişdir.

Folklorda yaşayan milli-mənəvi dəyərlərin gənc nəsillərin 
tərbiyəsində kəsb etdiyi əhəmiyyət misilsizdir. Ənənəvi tərbiyə 
mədəniyyətinin öyrənilməsi, mənimsənilməsi üçün folklor 
material!arınm etnopedaqoji analizi əvəzedilməz xarakter 
daşıyır. Folklor nümunələri on deyil, yüz deyil, minlərlədir. 
Bir bayatı və ya şifahi xalq ədəbiyyatının һәг hansı ntimunəsi 
dildən-dilə düşərək dəyişilir və öz əvvəlki şəklini, qismən də 
olsa məzmununu itirir və ayrı-ayrı bölgələrdə müxtəlif 
variantlaıda yaşayır və xalqm əmlakı, xalqm yaradıcılığı olur. 
Ən qədim zamanlardan bəri yaranan folklorun sabit mətnindən 
danışmaq mümkün deyil. Çiinki xalq yaşadıqca, bu nümunələr 
mühitdən, şəraitdən asılı olaraq dəyişilmiş - artmış, azalmışdır. 
Bundan başqa, folklor nümunələrini söyləyən insanın geniş və 
mürəkkəb mətni uzun zaman olduğu kimi yadda saxlamağa və 
təkrarlamağa imkam olmadığı üçün tez-tez ixtisarlara, əlavələrə 
rast gəlirik ki, bu da nümunələrin dəyişməsinə səbəb olan 
amillərdən biridir. Sonra onu söyləyən adamm söz ehtiyatı, 
ağılı, hissi buna bir çox əlavələr etməyə qadir olduğuna görə bu 
nümunələr dəyişmişdir. Qədimdə, yazı olmadığı dövrlərdə söz 
sənəti şifahi yaranmış və inkişaf etmişdir. Onlar ağızdan-ağıza, 
böyükbrdən kiçikbrə ötürülmüş, sonralar bu təcrübələr yazılı
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ndəbiyyatda qeyd olunmuşdur. Xalqın tərbiyəvi ideyaları xalq 
ədəbiyyatı xəzinəsində mühafızə edilib qorunmuşdur.

Xalq ədəbiyyatı yazıya alınandan sonra onun mətni sabit, 
dəyişilməz formada xalqa, yeni nəsillərə çatdırılmışdır. 
Bunlarm köçürülməsinə, yazıya almmasma nə qədər səy 
göstərilsə də və bu sahədə inkaredilməz, həddən artıq böyük 
işlər görülsə də, bu gün də xalqm içərisində hansısa ağsaqqalm 
beynində, ağbirçəyin sinəsində bizə məlum olmayan nümunələr 
gizlənib qalmışdır. Bu gün nə qədər toplansa da, уепә bu zən- 
gin xəzinə əsasən yaşlı insanlarm yaddaşında və dilində qorun- 
maqdadır. Bu gün də xalq ədəbiyyatım yaradanlar və yaşa- 
danlar vardır. Vaxtilə folklorşünaslarm, tələbələrin gördüyü 
böyük işi - el-el, oba-oba gəzib bu nümunələri axtarıb tapmaq 
və toplamaq işini davam etdirmək lazımdır. Bunun üçün һ ә т  
ədəbiyyat fakultələrində, həm də pedaqoji fakultələrdə oxuyan 
tələbələrin qüvvəsindən istifadə etmək lazjmdır. Lakin о şərtlə 
ki, həmin insanlar bu işə maraqlı, könüllü olsun. Çünki folkloru 
sevmədən bu sahədə heç bir nailiyyət qazanmaq mümkün deyil.

Xalqm yüzlərlə il bundan əvvəl yaratdığı nağıllarm, 
dastanların, bayatılarm mətni dəfələrlə dəyişilmiş, mövzularına 
bəzi əlavələr və əksiltmələr olmuşdur. “Folkloru xalq yaratmış- 
dır və xalqm yaradıcılıq məhsuludur” - dedikdə bu о mənaya 
gəlmir ki, һәг hansı bayatmı, dastanı, nağılı bir mahalın, bir elin 
insanları bir yerə yığışıb yaratmışdır. Xalq yaradıcılığı 
dediyimiz, əslində bir nəfərin beyninin məhsuludur. Folkloru 
ayrı-ayrı adamlar yaradır və xalq ədəbiyyatmm hər hansı növü 
bir insan tərəfmdən söylənilir. Нәг nümunənin bir yaradıcısı. 
bir müəllifi olsa da, aşıq şeirlərindən və bəzi dastanlardaıı başqa 
bütün xalq ədəbiyyatı nümunələri “adsız”, “müəllifsiz”dir. 
Folklor müxtəlif zamanlarda yaşamış insanlarm fərdi yaradıcı- 
lıq məhsuludur və burada onların fərdi-psixoloji xüsusiyyətləri, 
dünyagörüşləri özünü bariz şəkildə əks etdirir.

Folklorun əsas əlamətlərindən biri onun пә zaman, harada 
və kim tərəfmdən yaradıldığmm məlum olmamasıdır. Bir xalq
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ədəbiyyatı nümunəsi bir çox bölgələrdə eyni mövzuda, sadəcə 
azca söz dəyişikliyi olaraq söylənilir. Bu nümunələr yazmm 
olmadığı bir dövrdə bu eldən-o elə, bu diyardan-o diyara necə 
yayılırdı? Bu nümunələrin ağızdan-ağıza, yaddaşdan-yaddaşa 
və nəhayət, nəsillərdən-nəsillərə şifahi olaraq keçməsi, ötürül- 
məsi, yaşaması qayğısına qalan xüsusi insanlarmı var idi? Adə- 
tən aşıq şeirbrini, dastanları yayan, yaşadan insanlar kimi 
folklorda aşıqların adı qalmışdır. Nağılları söyləyənbr isə 
nağılçılar olmuşdur, Lakin folklor tək aşıq yaradıcılığmdan və 
nağıllardan ibarət deyil. Folklor nümunələri yazıya alınmazdan 
çox-çox əvvəlbr tapmacaları, yanıltmacları və s. yayıb yaşat- 
maq üçün tarixə məlum olmayan insanlar təhkim olunmuş- 
dumu? Uşaq folkloru uşaqlar üçün yaradılan və ən çox da 
uşaqlar arasmda geniş yayılan nümunələrdir. Bunların yaşama- 
sında yalnız uşaqlarm böyük rolu olubrnu? Bir fıkrin, hətta bir 
sözün müxtəlif insanlarm ağlına eyni zamanda gəlməsi və ayrı- 
ayrı yerlərdə bunların eyni zamanda və ya zamandan asılı 
olmayaraq yaranmasım düşünmək ən azı sadəlövhlük olardı. 
Ancaq әп düzgün fikir hansıdır? Bu hər bir dövrdə düşün- 
dürücü və cavabı tapılmamış sual olmuşdur.

Нәг bir xalqm öz folkloru vardır ki, bu da yazmm 
olmadığı zamanlar elin, xalqm şifahi yaradıcılıq məhsulu və 
kollektiv əməyinin məhsulu kimi meydana çıxmışdır. Xalqlar 
bu dövrdə öz fıkirbrini özünün yaratdıqları sənətdə ifadə 
etmişdir. Xalqlar əsrlər boyu yaşamış və milli özünəməx- 
susluğunu qorumaq üçün mübarizə aparmışdır. Onlar folklorun, 
a ib  tərzinin, dini görüşlərin, adət-ənənəbrin və əxlaqm bir çox 
cəhətbrini qoruyub saxlamışdır. B eblikb, xalq öz cəmində 
etnogenezin xüsusiyyətbrini, sosial-iqtisadi amilbri, patriarxal 
həyat tərzini, dini - mədəni davramş normalarmı, ənənəbrin və 
ənənəvi mədəniyyətin xarakterini təyin edir, bütöv tərbiyə 
sistemini işbyib, hazırlayıb özündə əks etdirirdi.

“Folklor xalqm canıdır”. (M.Qorki) Kollektivçilik və 
şifahilik xalq ədəbiyyatmm əsas xüsusiyyətbridir. Mənəvi
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dəyəriərin yeganə qorunduğu yer xalqm kollektiv yaddaşı 
olmuşdur. Xalq ədəbiyyatı xalqm mənəvi sərvətidir. Нәг bir 
xalqm yaradıcılığı onun dünya mədəniyyətində yerini və 
səviyyəsini təyin edir. Nəsillərin varisliyinin vacib şərti һәг bir 
kəsin mədəni irsin istifadəsi və artmasmda iştirakıdır. Folklor 
xalq pedaqoji ideyalarmı özündə daşıyır və yayır. Xalq yara- 
dıcılığı ilə tanışlığm hər bir gəncin əxlaqi, estetik tərbiyəsindəki 
əhəmiyyəti ilə yanaşı, onda vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq və 
milli iftixar hissinin formalaşmasında da böyük rolu vardır. 
Folklordan danışarkən deyə bilərik ki:

-folklor xalqın yaradıcılıq məhsuludur, xalqın arzularmı 
və istəkbrini ifadə edir;

-folklorda kollektivçilikdən bəhs edilsə də, burada fərdin 
rolu inkaredilməzdir. Ayrı-ayrı insanlarm yaratdıqlan əsərlər 
sonralar xalqın yaradıcılığına, xalqm malma çevrilir;

-folklorun yazılı ədəbiyyata təsiri danılmazdır;
-folklorun oksər nümunələri çox variantlıdır. Çünki 

sonralar һәг bir ifa edən şəxs burada öz yaradıcılıq izini 
qoymuş və həmin nümunənin yaşamasmda onun da payı vardır.
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II FƏSİL. Pedaqoji mədəniyyət və xalqm 
raənəvi tərəqqisi

1.2.1. Xalq pedaqoji mədəniyyətin yaradıcısı kimi

Нәг bir insan üçün onun bəşəriyyətin mənəvi mədəniy- 
yətinə yaxmlığı böyük шәпа kəsb edir. İnsan nə qədər bu 
mənəvi xəzinədən uzaqlaşırsa, о qədər düşünən və hiss edən 
mövcudluq kimi alçaqda durur. İnsanı bütün bəşəriyyətb 
bağlayan əxlaqi bağlar пә qədər möhkəm olarsa, о bəşəri 
cəmiyyətin üzvü kimi bir о qədər yüksəkdə durar. Нәг sosial 
qrup, һәг millət bəşəriyyətin mədəniyyətini zənginləşdirmişdir. 
Yoxsa bəşəriyyətin müxtəlif əxlaqi sərvətbrini, xalqlarm 
mədəniyyətini qorumaq və bərpa etmək nəsib olmazdı. Müasir 
bəşəriyyətin əxlaqi sərvəti özündə bütün intellektual, sosial, 
tarixi, etnik müxtəlifliyi cəmləşdirir. Bu müxtəlifiik hər bir 
şəxsiyyətin fərdi olması ilə bir az da artır. Əxlaqi mədəniyyət 
bütün bəşəriyyət sivilizasiyasmın çox əsrlik inkişafmda qədim 
əedadlarımızın bütün nəsillərinin qüvvəsi ilə yığılan cəmhş- 
dirilmiş enerjidir. Nəsillər arasında əlaqə tərbiyo ilə təmin 
olunur. Tərbiyə prosesi пә qədər effektiv olarsa, о qədər 
şəxsiyyətin, xalqın, bütövlükdə ölkənin əxlaqi tərəqqisi yüksək 
olar. Bir dəfə yaranmış ideyalar yenidən əks təsir qüvvəsi 
alaraq ölkənin, xalqın psixi həyat tərzinin (xarakterinin), 
əxlaqmm inkişafına səbəb olur. Bu əks-təsir məhz tərbiyənin 
nəticəsində həyata keçirilir. Xalq pedaqoji yaradıcılığınm əsas 
xüsusiyyətidir ki, tərbiyə prosesində yığılmış əxlaqi sərvətlər 
təkcə nəsildən-nəsib verilmir, həm də işbnilir, inkişaf etdirilir, 
təkmilbşdirilir və zənginləşdirilir.

İnsam ən qiymətli keyfiyyətə - xeyirxahlığa öyrətmək 
lazımdır, Çünki bir çox insani günahlann, nöqsanların (anla- 
mazlıq, kobudluq, avamlıq, cəhabt, ədəbsizlik) səbəbi bilmə- 
məzlikdir. Yaxşılıq etməyi о insan bacarır ki, məhz harada və 
песә hərəkət etmək lazım olduğunu bilir. Davranış bilikdən
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asılıdır, tərbiyə bilik və davramş arasındakı zəncir (bağlar) kimi 
çıxış edir. Bu onunla izah olunur ki, heç bir insan xeyirxahlığı 
bəşəriyyətin əxlaqi tərbiyəsinin komponenti olan pedaqoji 
tərbiyədən kənarda mümkün deyil. Buna görə də, pedaqoji 
proses eyni zamanda bütövlükdə əxlaqi proses mənasmı verir.

Hansı millətdə ki, milli tərbiyə mövcuddur, о qədər bu 
millət güclüdiir, mədənidir, əxlaqi cəhətdən varlıdır. Milli 
tərbiyə, öz xalqma hörmət və məhəbbətin aşılanması, onun 
mədəni-tarixi nailiyyətləri ib  qürur duymaq kimi başa düşülür. 
Mədəniyyətin və xalq təhsili sisteminin müvəffəqiyyətb inki- 
şafı ancaq təbii, çoxəsrlik özülü olan xalq əmnələri vasitəsilə 
mümkündür. Pedaqoji elmin və təcrübənin xalqın kollektiv 
pedaqoji təcrübəsinə etinasız olması və özündə, zəruri, əhə- 
miyyətli, kütbvi pedaqoji mədəniyyətin elementbrini daşıma- 
ması mümkün deyil.

Etnomədəniyyət - bu hər bir, hətta ən kiçik xalqm özünün 
tarixi məkanda qurulmuş həyat təminatı sistemi ib  dünya 
mədəniyyətinin ümumi sistemində digər etnomədəniyyətlərlə 
qarşılıqlı əlaqəyə təsir edən dəyərlər sferasıdır. Etnik эпэпэЬг 
kontekstində milli tərbiyənin inkişafı ideyası - bu ümumbəşəri 
ideyadır. Onun reallaşmasına һәг etnosun xalq pedaqogikasi öz 
töhfəsini vermişdir. Xalqm çoxəsrlik özünəməxsus tərbiyə 
təcrübəsi fəaliyyəti onda ümumibşmişdir.

Milli mədəniyyət - milbtin, xalqin, etnik qrupun öz tarixi 
boyu yaratmış olduğu maddi və mənəvi sərvətlərin məcmusu, 
həmçinin onlarm yaradıcılıqla inkişaf etdiribrək, xalqm 
tərəqqisi üçün nəsildən-nəsilə çatdırmaq qabiliyyətidir. Milli 
mədəniyyətdə xalqm həyat tərzi, onun ənənəbri, sosial-davra- 
nış normaları, əxlaqi-mənəvi dəyərləri tam təqdim olunmuşdur. 
Özünəməxsus miili mədəniyyətin qorunmasınm ilk şərti 
(zəmini) xalqm tarixi yaddaşıdır. Milli mədəniyyət bu vasi- 
tələrb təyin edilir: dogma dilin və ədəbiyyatm. doğma diyarın 
tarixiniil, coğrafıyasımn, xalq peşələrinin, oyunların, adət- 
ənənəbrin və etnogenezin başqa amillərinin öyrənilməsi.

61



Milli mədəniyyət m a d d i  və  ̂ mənəvi mədəniyyətlərə 
bölüniir. Mənəvi mədoniyy3ti,n səviyyəsi həlledici dərəcədə 
maddi əsaslardan asılıdır. Xalqöz ictimai və sosial təcrübəsini, 
mənəvi sərvətbrini nəsildərHWSİlə, böyükdən kiçiyə borc kirrti 
vermiş, bununla da cəmiyy5*-'11 ınaddi və mənəvi mədəniy- 
yətinin tarixini yaratmışdır.

M addi madəniyyətə alM ll
- məskunlaşmamn, yur^113sas tipi;
-əsas məişət əşyaları;
-geyim (milli geyim);
-bəzək əşyaları;
- milli yemək (kulinariya)'>
-nəqliyyat vasitələri;
-этэк  ab tb ri;
-oyuncaqlar;
-milli çalğı ab tb ri;
-tətbiqi-dekorativ yaradıcılıq- 
Mənəvi mədəniyyətə 
-xalq adətbri;
- mərasimbr;
-bayramlar;
- dil;
-d in ;
-şifahi xalq yaradıcilığı (nağıllar, atalar sözbri və 

məsəlbr və s.)
-oyunlar;
-incəsənət (mahnılar, Й^эг);
-özünəməxsusluğu nəz® almmaqla этэк .
Xalqm maddi və mənsvi həyatında pedaqoji mədəııiy- 

yətin xiisusi yeri vardır. pedaqoji mədəriiyyət'xalqm əsrlər 
boyu təlim-tərbiyə sahəsinds topladıqları təcrübənin cəmi və 
nəticəsidir. Xalqm pedaqoji mədəniyyətinm mkişafı tarixi 
əsrbrin dərinlikbrinə gedir. Əsasən keçmişin elmi bilikbr 
dairəsinə insan təbiəti, or# həyat maraqları və təbbatlan,
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həqiqi mədəniyyət dəyərləri daxildir. Pedaqoji dəyərlər etno
pedaqoji mədəniyyətin mahiyyətini təşkil edərək çoxsavlı xalq 
incəsənəti əsərlərində, adətbrdə, mərasimbrdə, əxlaqda, 
insanlarm tipik davranışmda və s. əks olunur. Нәг bir xalqm 
pedaqoji mədəniyyətinin özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. 
Нәг hansı bir xalqla etibarlı tanışlıq - bu xalqm tərbiyə sistemi 
haqqmda məlumatlılıqdır. Нәг bir xalqm pedaqoji mədəniyyəti 
onun ərazisinin və nıəkanmm spesifıkası ib  müşaiyət olunur. 
“Pedaqoji mədəniyyət özünü ümumbəşəri mədəniyyətin 
pedaqoji təcrübəyə, mədəni dövıiərin və onlara uyğun pedaqoji 
sivilizasiyalarm dəyişməsinə, pedaqogikanm tarixinə malik 
olan hissəsi kimi təqdim edir” (E.N.Şiyanov). Pedaqoji 
mədəniyyət pedaqoji fəaliyyətin keyfiyyət göstəricisi kimi daim 
özüniiinkişaf və özünütəhsil prosesini əks etdirir. Pedaqoji 
mədəniyyət cəmiyyətin maddi və mənəvi mədəniyyətinə dərin- 
dən daxil olaraq onlar arasmda körpü rolunu oynayır. Mədə- 
niyyətin iki həlqəsi arasmda varislik, rabitə məhz pedaqoji 
mədəniyyət ib  təmin olunur.

Müxtəlif xalqlarm milli özünəməxsusluğu ib  pedaqoji 
mədəniyyətbrinin ümumiliyi problembri qarşılıqlı bağlılıqda- 
dır. Pedaqoji mədəniyyətlərin ümumiliyi bir çox am ilbrb  izah 
olunur: a) müxtəlif xalqlarm tarixi inkişafmm ümumi şərtbri;
b) xalqlarm ümumbəşəri mənəvi-əxlaqi dəyərbri; c) xalq 
psixologiyasımn əsaslarmm ümumiliyi; ç) eoğrafı şəraitin ümu- 
miliyi; d) btitün ölkəbrin zəhmətkeşlərinin məqsəd və maraq- 
larınm ümumiliyi; e) xalq pedaqogikasmm elmi pedaqogika ib  
qarşıhqlı əməkdaşlığı; ә) müxtəlif xalqlarm pedaqoji ənənə- 
brinin qarşılıqlı təsiri. Bu iimumilik xalqm təsəvvüründə də 
özünü göstərir. Xalq aforizmbrində tənha, kollektivdən ayrılan 
adamm uğursuzluğu qeyd olunur, tənhanm zəifliyi kollektivin 
gücü ib  müqayisəli göstərilir. Əxlaqi ümumilik hərəkətbrin 
һәтгәу vaciblİyi ib  qeyd olunur.

Əsasən mədəniyyətin iiç əsas təbəqəsi göstərilir: etnik, 
milli, kiitbvi. Nəsildən-nəsib insanm təbii bacarıqları səviy-
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yəsində (yaddaş, canlı nitq, təbii istedad) verilən etnik mədə- 
niyyətdən fərqli olaraq milli mədəniyyət təhsil adlanan xüsusi 
hazırlıq vasitəsilə mənimsənilir. Burada mədəniyyət və təhsil 
arasmda hərtərəfli, dərin, qarşılıqlı təsirin təşkilatına zərurət 
yaramr. Beləliklə, təhsil mədəniyyətlə yaxmlaşır, onun nəti- 
cəsində milli mədəniyyət qarşıya çıxır. K ütbbrin  yaratdığı xalq 
tərbiyə ənənələri cəmiyyət tarəfmdən bəyənibndə və dəstək- 
lənəndə pedaqoji dairəyə də yayılır.

Xalqın ənənəvi pedaqoji mədəniyyəti özündə tərbiyənin 
tarixi, nəzəriyyəsi və təcrübəsini birbşdirir. Etnopedaqoji 
mədəniyyətin yüksək səviyyəsi etnopedaqoji bilikbrin həcmi, 
sistematikliyi, dərinliyi, əsaslandırılması, mülahizələrin məntiq- 
liliyi və regional etnik mədəniyyəti bilmək ilə xarakterizə 
olunur. Pedaqoji mədəniyyət insan mədəniyyətinin bütün vacib 
nailiyyətlərindən - elmdən, incəsənətdən istifadə edir. İncəsənət 
hissbri tərbiyə edir, fəlsəfə intellekti olan pedaqogika həm 
bunu, һ ә т  də digərini tənzimləyir. Pedaqoji mədəniyyət xalq 
yaradıcılığından istifadə edir, onu inkişaf etdirir və onun 
ayrılmaz hissəsi olur. Xalqin pedaqoji ənənəbrinin yüksək qiy- 
mətini milli təhsilin məzmununa görə vermək olar. Etnopeda
qoji mədəniyyətin formalaşması pedaqoji hazırlığm məqsəd- 
brindən biri olmahdır,

Xalq pedaqogikasmda nəsilbrin varisliyi böyük әһә- 
miyyət kəsb edir. Xalq tərbiyəsi və nəsilbrin varisliyi ayrıl- 
mazdır. Varislik - fasibsiz inkişafın şərtidir. Bununla bərabər 
inkişafda fasibsizliyin özü keçmişin və gələcəyin varislik 
bağlılığmm müasirlik vasitəsib təzahürüdür. Varislik yeni nə- 
silbrə özündən öncə bəşəriyyətin tarixi tərəfındən yaradılmış 
bütün yaxşıları toplamaq və inkişaf etdirmək, cəmiyyətin 
mənəvi dəyərbrinin müxtəlifliyini yeni şəraitdə zənginbşdir- 
mək imkanı verir. Bu tarixi prosesdə xalq təkcə maddi rifah- 
ların yaradıcısı deyil, həm də dəyərlərin tək və tiikənməz 
mənbəyidir, ilk şair və filosofudur. Bununla da xalq zamanca, 
özünəməxsusluqca, istedadca birinci pedaqoq və tərbiyəçidir.
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Varislik sadəcə təyin olunmuş qaydanı, yəni birindən 
digsr'*113’ sələflərdən xələflərə keçiddə ardıcıllığı nəzərdə tut- 
mu- İnkişafda varislik эп ibtidaidən aliyə mütərəqqi hərəkət- 
1ӘГ ; sıçramaları istisna etmir. Nəsillərin varisliyi şəxsiyyətin 
soäa’-l inkişafmm amili və xalqın mənəvi tərəqqisi kimi çıxış 
cd;n tərbiyə ilə təmin olunur. Varislik məkanda və zamanda 
reäl^Şm  Fiziki varislik təbiətlə, irsiyyətlə, genotiplə, əxlaqi 
tənivyə ib  əlaqəlidir. Təbiət, sosial şərait, pedaqoji amillər bir- 
bir Й^э qarşılıqlı təsirdə olaraq varisliyə kömək edir və ya 
maıe^ °lur- Tərbiyədə varislik nəsillərin varisliyİnin əsas tərəf- 
1әтс^әп birini təşkil edir. Nəsillərin tarixi varisliyi milli 
m3j^niyyətin , tarixi irsin qorunmasına, inkişafına, yayılmasma 
qarğjjlı münasibəti, vətənpərvərliyi, yüksək mənəviyyatı, di- 
пјјә dilinə və öz xalqının milli adətlərinə hörmətlə yanaşmağı 
t3r)iyy3 edir. Etnik mədəniyyət cəmiyyətin mədəni dəyərlərinin 
va]islJiyinin orqanik hissəsidir. Toplanmış əxlaqi kateqoriyalar - 
msusiliyyətlilik, borc, vicdan, dözümlülük, məhəbbət, ləyaqət, 
ba:q£^smın dərdinə şərik olmaq, xeyirxah yaradıcı fəaliyyətə 
təbb;at və s- cəmiyyətin hərəkətə gətirilməsinin vacib şərti, 
in sr# m özünü təsdiqidir. Xalq tərbiyələndirilənin davranışmda 
ay-j-s^yrı mənfı cəhətləri dərk edərək, tərbiyənin məqsədləri 
a rsl*jida düzgün münasibəti təmin etmişdir. Bəzən hətta heç nə 
Ü3  ^nöhkəmləndirilməmiş və ancaq təqlidetmə sayəsində 
fuık ^ iy alaşmış kortəbii tərbiyə prosesi də varisliyi təmin edir. 
Ә пә'^ maraqları sahəsində də varislik bəzən sadə maraqdan və 
o n i a : j )  doğulan təqlidetmədən yarana bilər. Bu həmçinin xalq 
ino^stıəti sahəsində də mümkündür. Varisliyin təzahürləri 
о1шсДса rnüxtəlifdir. О son dərəcə şəxsi planda və ailə ənə- 
nəər'i™11 davam etdirilməsi, möhkəmləndirilməsi formasında 
və lxı9m də insanlarm və nəsilbr birliyinin əxlaqi bağlılığı kimi 
həmtta keçirilir.

Varislik ümumxalq, ümummilli, ümumbəşəri xarakter 
da;ıy/a bibr. Ümumbəşəri varislik məqamlarında sosial tərəqqi 
giclS9nir- Varislik nə qədər geniş və dərin olarsa, bir о qədər
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ayrıca fərdin və cəmiyyətin tərəqqisi şəraiti əlverişli olar. 
Varisliyə təsir edən amillər nəsillərdən-nəsillərə keçərək 
insanları öz əcdadlarını və həmin nəslə mənsubluğunu yadda 
saxlamağa çağırır. Nəslin bioqrafıyası özünəməxsus ailəbr 
qrupunun tarixi kimi əsil-kökün ümumiliyi ib  bağlıdır, əxlaqi 
cəhətdən nəsilbrin varisliyini qidalandırır. V.Q. Belinski 
nəsilbrin varisliyini эп əvvəl xalqm özünəməxsusluğunda 
görürdü. Hər bir xalq bəşariyyətin ümumi xəzinəsinə öz paymı 
ancaq özünəməxsus məişət həyatı ilə yaşayaraq verə bibr.

“Bəs hər bir xalqın özünəməxsusluğu nədən ibarətdir?” 
Xiisusi, təkcə ona məxsus olan fıkir obrazmda, predmetə 
baxışında. dinində, dilində V3 әп çox da adətbrində əks olunur. 
Bütün adətbr qədimliyi ilə möhkəmlənir, zamanla işıqlanır, 
əcdadlardan gənc nəsilbrə varislik kimi ötürülür, nəsillərdən- 
nəsilbrə (sələflərdən-xələflərə) keçir. Xalq öz adətbrini var- 
dövlət kimi möhkəm qoruyur, onun razıhğı olmadan gözlənil- 
məz m üdaxibbr xalqm qəzəbinə səbəb olur. Xalqın adətlərinə 
kobud müdaxib nəsilbrin əxlaqi varisliyinin dağılması hesab 
olunur və ona görə də, xa lq d a  etiraz və onun kəskin müqa- 
vimətini yaradır. Milli varislik tərbiyənin xəlqiliyi ib  bağlıdır. 
Nəsilbrin varisliyi haqqmda xalq ideyaları pedaqoji fikrin 
özüdür. Xalq tərbiyəni və özünütərbiyəni əsas hesab edir. 
Yekunda onlar irsi varisliyin pedaqogika ilə qarşılıqlı əlaqə- 
sinin təsvirini yaradır.

Pedaqoji varislik haqqmda xalq təsəvvürlərində ziddiyyət 
az deyil, çünki onlarda m ü x t ə l i f  tarixi dövrbr, müxtəlif insan 
xarakterbri, çox obrazlılıq, konkret həyat şəraiti əks olunur. 
Pedaqoji sahədə varislik çox dayanıqlıdır, möhkəmdir.

Nəsildən-nəsib insanlarm əxlaqi varlanması - xalqın tə- 
rəqqisidir. Cavan böyüyün izi ilə gedir. Əsl tərbiyəçi tərbiyə- 
bndiribnin timsalmda yaşayır. Varislik ona deyilir ki, keçmiş 
nəslin tərbiyəsinin nəticəbri növbətinkinin davranışmda əks 
olunur. Həm də pis get-gedə daha pis olur, yaxşı isə daha yaxşı 
olur. Qədimdən xalq arasmda qohumluğa da nəsilbrin
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varisliyinin bir tərəfi kimi baxılır. Varislikdə эп çox insanlarm 
ədaqi ümumiliyi, birgəliyi qiymətləndirilir. Varislikdə о 
terbiyə həqiqi sayılır ki, xalqm maraqlarma xidmət edir. Bu 
tsbblərə cavab verməyən tərbiyə xalqm əksinə olan və ya əks 
tsrbiyə kimi xarakterizə oluna bilər. Çünki о xalq tərbiyəsinə 
ziddir və insanm əxlaqmı pozur.

İnsani dəyərbr ancaq toplanmış maddi və mənəvi də- 
yərbrin cəmi ilə bitməyir, yeni nəsillərdə yeni dəyərlərin 
yaradıcısı olmaq bacarığını və bir-biri ib  münasibətdə yeni 
deyərlərin formalaşmasmı təxmin edir. Bu insan tərəfdən so- 
sial-yaradıcı şəxsiyyət kimi cəmiyyətdə öz yerini və öz mü- 
nasibətini qiymətləndirmək bacarığma malik olması, xalqınm 
mədəniyyəti, tarixi, dil ənənəbri əsasında özünü inkişaf etdir- 
məyin zəruriyyətinin dərk edilməsi deməkdir. Aparıcı funksiya 
üınumbəşəri, milli dəyərlərin ahəngdarlığından ibarətdir, 
fəaliyyətin məzmunu isə dogma dilin, tarixin, mədəniyyətin, 
xalqm ənənəbrinin dirçəlməsinə və həmçinin insanm mənəvi 
va flziki özünüinkişafma istiqamətlənmişdir. Məqsəd - öz 
xalqmm mədəniyyətinə emosional-tam münasibətin, keçmiş 
haqqında yaddaşm, əxlaqi dəyərlərin, xalqm məişət və həyat 
tərzi haqqmda təsəvvürlərin formalaşması, keçmişin yadigar- 
larma qayğıh münasibətin tərbiyəsidir. Lakin yadda saxlamaq 
lazımdır ki, keçmişə sadə təqlid эпэпэЬгэ riayət etmək deyil. 
Xalq pedaqogikasi yeni pedaqoji düşüncəyə əlavə edibrək 
^əxsiyyətin sosial inkişafı m əsəbbrinə uyğun güclü təsirə 
ınalikdir.

1.2.2. Ailə şəxsiyyətin hərtərəfli və ahangdar
formalaşmasmm etnopedaqoji fenomeni kimi

Pedaqoji fıkrin inkişafmı əks etdirən tarixi-pedaqoji 
xarakterli mənbəbrdən məlum olur ki, a ib  tərbiyəsi xalqm 
etnososioloji inkişaf tarixi ib  əlaqədardır. A ib  unudulmuş və 
unudulmaqda olan etnopedaqoji epizodlarm yaddaşlarda bərpa
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amilidir. Ailədə etnos üçün qoruyucu-xilasedici əlamətlər 
vardır. Ailəyə həmişə yüksək qiymət verilmişdir: “Ailəni 
qoruyun, xalqm və dövlətin dayağı aibdədir” . Ailədə tərbiyə 
işinin, xüsusən əxlaqi tərbiyənin mövzusunda üç hakim qol 
olmuşdıır: uşaq, ana və əcdadlar. Ailədə pedaqoji xəzinəbr - 
əcdadlarm qədim mədəni əlaqələri haqqında məlumatlar 
qorunub saxlanılır. Qədim ailələrdə nənələr savadsız idi. Ancaq 
onlar təəccüblü dərəcədə pedaqoji intuisiyaya və xalq tərbi- 
yəsinin zəngin təcrübəsinə malik idilər. Ulu babaların həyatın- 
dan olan hadisələr və onlarm nəticələri yaddaşlarda canlanaraq 
xalq tərbiyəsinin köklərini, mənbəbrini təşkil edirdi. Üçdən 
artıq nəslin əhatə olunması ib  xatirələrin istifadəsi a ib  rəva- 
yətbrinin tədricən böyüməsinə, yeddi nəsildən sonra isə hətta 
nəsil əfsanələrinə çevrilməsinə imkan verirdi.

Xalq arasında a ib  ənənəbrinin rolu həmişə böyük 
olmuşdur və xalq tərəfindən qorunmuşdur. Bütün xalqlarm 
əxlaqi idealı, tərbiyənin məqsədi, doğma xalqm ənənəbrinə 
uyğun olaraq uşaqlarm tərbiyəsi haqqmda ümidbri eynidir, 
çünki xalq idealları uşaqlar vasitəsib həyata keçir. Hər uşaqda 
nəsilbrin ölməz zəncirinin bir həlqəsi vardır. Nəsilbrin əlaqəsi, 
əmanəti xalq pedaqogikasi üçün qidalandırıcı zəmindir.

Bir çox m inilbr boyu xalqm mədəniyyətində kökbri ilə 
a ib  tərbiyəsinə gedib çıxan xalq tərbiyəsi prinsipbri inkişaf 
etmişdir. A ibnin etnik xüsusiyyətbri uşaqlarm tərbiyəsini 
şərtbndirən amilbrdəndir. Şəxsiyyətin əsasmı qoyan, cəmiy- 
yətin ilkin qurııluş vahidi aib  sayılır. О cəmiyyətin üzvlərinin 
böyüməsi, inkişafı və rifahı üçün əlverişli şərait yaratmaq, 
uşaqları ümumbəşəri dəyərbrin qavranılmasma cəlb etmək, 
onlarm psixi və fıziki sağlamlığmı təmin etmək kimi əsas məq- 
səd daşıyır. Ailəni möhkəmbndirən əsas mənəvi güc qohum- 
luq, qan birliyi sayılır. Ailə milli mədəniyyətin, milli тэпэ- 
viyyatın mühafızə edilməsində əsas amildir. Нәг bir etnos a ib  
tərbiyəsinə arxalanaraq özünü və öz tərbiyə sistemini qoruya 
bilər. A ib tərbiyəsinin təkmilbşməsi milli əsasa dayaqlan-
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ınalıdır. Hər bir xalqda ailənin özünəməxsu'sluğu, öz milli 
tərbiyə modeli vardır. Ailə öz funksiyasmı yerinə yetirərək yeni 
nəslin həyata hazırlığım təmin edir. Ailə münasibətləri, 
valideynlərin və bütün ailə üzvbrinin uşaqlara təsiri oıılarm 
inkişafı və tərbiyəsi işində həlledici amil kimi çıxış edir. Xalq 
haqlı olaraq aibni bəşəriyyətin beşiyi, şəxsiyyətin inkişafımn 
(xüsusən onun inkişafınm ilk mərhələsində) əsas amili hesab 
cdir. Məhz ailədə davranış mədəniyyəti formalaşır, mədəni 
maraqlarm və təbbatlarm inkişafı baş verir, gənclər aib  
tərbiyəsinə hazırlamr.

A ib  xalqm etnopedaqoji mədəniyyətinin fenomeni kimi 
fəaliyyət göstərir. Etnopedaqoji materiallarda a ib  insanı həyata 
hazırlayan, onun ilk tərbiyə aldığı məktəb sayılmış və bütün 
əxlaqi keyfıyyətlərin təməlinin məhz ailədə qoyulduğu xüsusi 
qeyd olunmuşdur. Ata evi əxlaq məktəbi adlandırılmışdır. 
Xalqm dahiliyi ilə yaranmış ailə tərbiyəsi ümumbəşəri pedaqoji 
mədəniyyətin əsasıdır. Uşağın tərbiyəsində tarixən əsas ocaq 
təbii ki, a ib  olmuşdur. Valideyn evi - bu mənəvi a ib  məbədi- 
dir. Nəsillərin əxlaqi-mənəvi varislik ənənələri aib  tərbiyə 
mədəniyyətində davam edilir.

Aibdə ənənəvi tərbiyə sistemi yetişən nəslin mənəvi- 
əxlaqi tərbiyəsinə təsirdə müsbət həlledici amildir. Ailədə olan 
himayə, qaygı, hörmət, qarşılıqlı anlaşma şəxsiyyət üçün həlle- 
dici əhəmiyyət daşıyır. Etnopedaqoji məkanın təkmilbşmə- 
sində yetişən nəsilbrin mənəvi sərvətləri öyrənməsi bäşlica 
keyfiyyətdir. Etnopedaqoji məkanın əsas komponentbri эпэпэ- 
vi tərbiyə sisteminin əxlaqi bazasmı təşkil edir və onun vasitə- 
brində, metodlarmda, təşkilat formalarmda reallaşır. Aibnin 
etnopedaqoji məkanı - etnosun, cəmiyyətin zərrəciyi, elementar 
hüceyrəsi kimi başa düşülür.

A ib münasibətlərinin nizamlanmasmm yazılmayan 
qaydalarmdan müəyyən normalar yaranmışdır ki, bu xalqlarm 
özünəməxsus xalq etikası cəhətbrindəndir. Aibnin tərbiyəvi 
məkanı cəmiyyətin vacib sosial institutlarmdan biri kimi
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nəsillərin əxlaqi-mənəvi varisliyinin bərpasım təmin edir. 
Ənənəvi tərbiyə sisteminin dirçəlməsi və inkişafı əcdadların 
mədəniyyətinin daima istifadəsi və güclənməsi şəraitində baş 
verir. Ənənəvi ailə tərbiyəsi sistemi xalqın fədakar əməyinin 
təsiri altmda zənginləşmiş, onun həyat şəraiti bu sistemin 
pedaqoji mədəniyyətb qarşılıqlı təsiri ilə inkişaf etdirilmişdir.

Ailə milli tərbiyə sisteminin əsas halqalarından biridir. 
Məhz ailə təkcə bioloji (əhalinin çoxalması) və təsərrüfat- 
iqtisadi (ailənin maddi təminatı, ev təsərrüfatınm aparılması, 
maddi rifahların istifadəsi təşkilatı) funksiyalarmı deyil, həm də 
mədəni tərbiyəni (uşaqlann tərbiyəsi, asudə vaxtın təşkili, 
ailədən kənarda mədəniyyətin tətbiq edilməsi) və s. yerinə 
yetirir.

Müasir ailənin etnopedaqoji məkanının mükəmməlləş- 
dirilməsi və bu əsasda gücləndirilməsi, yetişən nəsillərin tərəq- 
qipərvər, mənəvi-əxlaqi dəyərlər ruhunda formalaşmasına 
müsbət təsir göstərir. Ailə tərbiyəsində ənənəvi pedaqoji tərbiyə 
mədəmyyətindən və təcrübəsindən istifadə edilməlidir. Əvvəl- 
1әг olduğu kimi bu gün də xalq pedaqogikasmda real hərəkət 
edən tərbiyə məskəni ailədir. Onun təsiri altında xalqın dünya- 
görüşünün, fəlsəfəsinin yetişən nəslin tərbiyəsinin ilk mərhə- 
bsində - ailə tərbiyəsində bünövrəsi qoyulur. Məsələn, xalq 
tərəfindən tərbiyə sahəsində yığılmış a ib  təcrübəsi ənənəbri, 
onların əhəmiyyətinin başa düşülməsi, onlara canatma, yiyə- 
lənmə və öz həyatmda onlarm istifadəsinə hazır olma və s. 
Bunun reallaşması üçün sosial həyatm, onun bütün komponent- 
brinin və hər şeydən öncə aibnin tərbiyə məkanmm və 
bütövlükdə şəxsiyyətin formalaşması prosesinin davamlı etno- 
pedaqojibşməsini həyata keçirmək lazımdır. Xalqm, cəmiy- 
yətin həyatmm etnopedaqojibşməsinin ümumi anlayışı etno- 
şun həyatının bütün sahəbrinə aid, sosial və pedaqoji cəhətdən 
özünü doğrultmuş x'älq pedaqogikasi ideyalarmdan və эпэпэ- 
lərindən istifadəsi mənasmı verir. İnsanın tərbiyəsində һ ә т  
aib, һ ә т  də sosial mühit fəal iştirak edir.
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Tərbiyənin etnopedaqojiləşməsincb əsas obyektbr kimi 
ailə və xalqın təhsil sistemi çıxış edir. Bu tarixi məsəbnin həlli 
özünə daxil edir: a) ailə tərbiyəsinin ənənəvi mədəniyyəti ilə 
tanış olmaq və təhsildə, tərbiyədə ondan istifadə etmək; b) 
xalqm mənəvi həyatmm etnopedaqojiləşməsi prosesində ənə- 
nəvi tərbiyə sisteminin inkişafı və tərbiyə idealmm reallaşması 
üçün yeni vasitələrin axtarışı; c) yetişən nəslin etnopedaqojiləş- 
т ә  üzrə tərbiyəsi işinə valideynlərin geniş eəlb olunması.

Müasir şəraitdə ailə tərbiyəsi sahəsində etnopedaqoji 
mədəniyyətin və pedaqoji həqiqətlərin öyrənilməsi, etnosun 
xalq pedaqogikasi ənənəbrindən istİfadəsi aktuallıq kəsb edir. 
Ona görə xalq pedaqogikasi, xüsusilə ailə tərbiyəsi baza tərkib 
hissəsi olmalıdır. Tərbiyə hər ailədə şiiurlu qurulmalıdır. Ailə 
həyat quruluşu və ənənələri yetişən insanda sosial-etnik və 
mənəvi davranış normaları tərbiyəbndirir. A ibnin əsas vəzifəsi 
əsil xalq xarakterindən olan әп yaxşı insani keyfiyyətlərin 
açıqlanması və qorunmasından ibarətdır. Ailə tərbiyəsinin 
məzmununa gənc nəslin fıziki inkişafı, doğma dilə, milli 
mədəniyyətə malik olması, estetik şüurunun formalaşması, 
этэуэ, həyat tərzinə və aib  həyatma hazırlığı, ailədə ünsiyyət 
bacarığı və s. daxildir .

Kamil insanm formalaşmasmda ailə tərbiyəsinin aparıcı 
rolu haqqmda etnopedaqogikanm müddəaları bunlardır:

-Ailə tərbiyəsinin xüsusiyyətlərinin etnomədəni, xüsusən 
də etnopedaqoji qarşılıqlı təsiri haqqmda xalqm müddəaları 
şəxsiyyətin hərtərəflı. ahəngdar formalaşmasmın fenomeni 
kimi;

-Şəxsiyyətin formalaşmasmda etnopsixoloji xüsusiyyətbr 
nəzərə alınmaqla müəyyən xarakteristikalarla pedaqoji təsirlə- 
rin istiqamətbnməsi;

-A ib tərbiyəsinin etnik sisteminin mövcudluğu - etnosun 
etnik mədəniyyətinin qorunmasmm vacib şərti kimi;

-A ib tərbiyəsinin etnopedaqoji m əsəbbrinin öyrənilməsi;
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-Tərbiyə prosesini inkişaf etdirən və uşaqları etnomə- 
dəniyyətə сэ1Ь edən xalq pedaqogikasmm əsaslandırılması və s.

Ailə tərbiyəsinin məzmunu və metodları şifahi xalq 
yaradıcılığında, milli incəsənətdə, dində, xalq adət-ənənələrində 
əks olunmuşdur. Xalq pedaqogikasmda a ib  tərbiyəsinin 
məqsədində insanm mənəvi potensialının açılması, onun fıziki 
və əxlaqi sağlamlığmm təmin edilməsi, uşaqların əməkdə tər- 
biyəsi, yetişən nəslin a ib  həyatına və ümumbəşəri mənəviyyata 
uyğun a ib  vəzifələrinə hazırlanması və s. məsəblər qoyulur.

Konseptual-metodoloji nizamlayıcı kimi milli özünüdərk- 
etmənin formalaşmasına istiqamətlənmiş, məzmunlu milli 
mədəniyyat elementbrini özündə cəmbşdirən ailə xalqm aib  
tərbiyəsinin modeli sayılır.

A ib tərbiyəsi etnosun həyat fəaliyyətində ananm tarixi 
məsuliyyətini artırır, qızlarm gələcək analar kimi a ib  həyatma 
hazırlanması problemini həll edir və həqiqətən aibni məhz 
analıq məktəbinə çevirir. Xalq pedaqogikasmda həmişə ailə 
ocaqlarmm etibarlı qoruyucuları olan analara hörmət və 
ehtiramm əsrlik ənənəbri toplanmışdır. Ənənəvi olaraq milbtin 
qüruru qadın sayılır. Qadın etnikliyin xəzinəsi, etnomədəni 
dəyərlərin bəbdçisi və daşıyıcısıdır. Hər bir dövrdə analarm ən 
əsas məqsədi və fəaliyyəti yetişən nəslin tərbiyəsinə yönəl- 
mişdir. Tarixi-etnoqrafik materiallarda ailə rifahmm və 
xoşbəxtliyinin qorunmasmda, tərbiyədə ana-qadının rolu sevgi 
ib  əks olunur və gənclərdə doğma ocağın qoruyucularına dərin 
hörmət və məhəbbətin tərbiyəsində böyük əhəmiyyət daşıyır. 
Burada qızm yaxşı tərbiyə alması üçün əvvəlcə anasmın lazım 
oian müsbət keyfiyyətbrə sahib olması və övladına yaxşı 
nümunə olması ön plana çəkilir. Belə olmadıqda, onun verdiyi 
öyüd-nəsihət də faydasız olar. A ib  tərbiyəsində şəxsi 
nümunənin əhəmiyyəti xalq tərəfındən aydın dark olunmuşdur 
və bununla əlaqədar olaraq xalq pedaqogikasmda valideynbrin 
uşaqlarla davranışınm bütöv bir kodeksi işbnib hazırlanmışdır.
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Etnopedaqoji elementlər ən çox ailədə şəxsiyyətbrarası 
(Insiyyətdə qorunulur. Bununla əlaqədar ailə şəxsiyyət üçün 
lıəlledici əhəmiyyət daşımağa başlayır. Kiçik yaşlarmdan uşaq 
şoxsiyyətinin formalaşmasında ümummilli düşüncə formasmın 
vacib və əsas inkişaf mənbəyi ailə olub və olaraq qalır. Ailə 
milli tərbiyə sisteminin nüvəsidir. Məhz ailə etnopedaqogi- 
kasmda əsasən xalqın əxlaqi və ilk növbədə ideya-mənəvi 
sərvəti göstərilir: insanın xeyirxahlıq və gözəllik ideyaları, ger- 
çokliyə mənəvi-estetik münasibəti, ailəyə, nəsilə, yaxın 
•ılıatəsinə və bütövlükdə etnosa münasibəti.

Şəxsiyyətin xalq pedaqogikasi əsasmda sosiallaşması 
prosesində ailə tərbiyəsində uşağm davranışmm iki forması 
qeyd olunur: imitasiya (ətrafdakılara oxşamaq) və identifi-
kasiya (özünü başqaları ilə eyniləşdirmə). Ailədə xalq mədə- 
niyyəti ilə tanışlıq sadə təqliddən başlayır. Məsələn, oynayan 
uşaq böyükbrin davranışını təkrarlayır, öz hərəkətlərini. 
oməllərini qiymətləndirir, öz imkanlarını həmin sosial rolla 
uyğunlaşdırır, onda uşaq özünü həmin oyunun iştirakçısı kimi, 
onun tərkib hissələrindən biri kimi hiss edir.

Etnopedaqogikada tərbiyə adətbrinin təkamülü, a ib  ənə- 
nəbrinin qanunauyğunluğu, yaranması, inkişafı, itib getməsi və 
bu təzahürbrin varis səbəbli əlaqələri öyrənilir. Etnopeda
qogika a ib  tərbiyəsi sahəsində digər məsələləri də öyrənir:

- Xalq pedaqogikasi sərvətlərindən istifadə əsasmda gələ- 
cək nəsilbrin aib  həyatına hazırlanması;

-Ailəyə sosial-pedaqoji, etnopedaqoji xarakteristika ver- 
тәк , etnopedaqoji bilikbrin sahəsi kimi adətbrin və ailə 
tərbiyəsi təcrübəsinin mənasım əsaslandırmaq;

- Ənənəvi a ib  tərbiyəsinin yaranması, qurulması, inkişafı 
və müasir vəziyyəti;

-Ailədə tərbiyə idealını üzə çıxarmaq və osaslandırmaq, 
xüsusib də aibnin, xalqın, nəslin əxlaqi dəyərbrinin əsas 
daşıyıcısı kimi qadın tərbiyəsinə diqqət etmək;
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-Ənənəvi tərbiyə sisteminin amili kimi uşaq mühitini 
öyrənmək;

-Etnopedaqoji məkan kimi ailəni, onun strukturunu və 
əsas istiqamətlərini, cəmiyyətin inkişafmın müasir mərhə- 
ləsində təkmilbşməsini xarakterizə etmək və s.

Tarixən a ib  xalq-pedaqoji ənənələrinin qoruyucusu 
olmuşdur. Ona görə a ib  nəsilbrin görüşdüyü zaman kəsiyi 
kimi təcrübə və ənənələrin ötürülmə yeri, təlim və tərbiyənin 
xalq metodlarınm təşviqatçısı olmalıdır. Təlim və tərbiyə 
prosesində keçmişin xalq təcrübəsi yaşayan a ibb rin  köməyi ib  
onlarm öyrənilməsi şərtbrinin axtarışına zərurət yaranmışdır. 
Məktəbin vəzifəsi - ailəbrdə qorunan xalq pedaqogikasi ele- 
mentbrini aşkar etmək, tədris fənləri üzrə a ib  didaktik iın- 
kanlarmı sistemləşdirmək, xalq ənənəbrinin daşıyıcılarmı 
şagirdbrin maariflənməsinə cəlb etməkdir.

Aibnin didaktik potensialından istifadə edərək bu kimi 
problembri həll etmək olar:

xalq pedaqogikasmm müasir vəziyyətinin öyrənil-
məsi;

- uşaqların bilikbrinin xalq müdrikliyi ib  zənginləşməsi
və s.

A ibnin mədəni inkişaf səviyyəsi uşaqlarm təliminə və 
mənəvi yetkinliyinə təsir edir. İndi tərbiyə prosesində birliyin 
təmin edilməsi - pedaqoji və məqsədyöniü birləşmə - daha artıq 
aktual olmuşdur və aibdə, etnik mühitdə xalq pedaqogikasi 
vasitobrindən istifadəyə daha çox ehtiyac vardır. Onlarm 
birliyinin təmin olunması yetişən nəslin etnik mentalitetinin 
formalaşması üçün vacibdir. Bu gün də etiraf etməyə bilmərik 
ki, xalqm əxlaqi-mənəvi və э т эк  təcrübəsi, məişət xüsusiy- 
yətbrinin səliqəsi, onun a ib  tərbiyəsi sistemi olduqca əhəmiy- 
yətlidir. Heç olmasa ona görə ki, çox əsriər boyunca о xalqın 
lıəyat qabiliyyətini təmin etmişdir. Məlız a ib  tərbiyəsində 
etnopedaqoji qanunauyğunluq daha stabildir. A ib  adətbri sa- 
yəsində xalq sosial çevrilişbr zamanı özünün etnik tərbiyosini
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qoruyub saxlayır. Milli mentalitetin itirilməsi nəticəsində 
birinci növbədə, aibnin etnopedaqoji sistematikası dağılır, 
qohumluq əlaqələri, qədim köklü əxlaqi-mənəvi dəyərlər, 
minillikbrin müdriklik adətbri deformasiya olur, əcdadların 
çoxəsrlik kult-adətbri sınaqlara məraz qalır, əxlaq, mənəviyyat 
itirilir. A ib xalqın əsas insani mövcudluğudur. Valideynbr 
һ ә т  də xalqm etnopedaqoji həyatında, gələcək nəsillərin 
tərbiyəsində və onun ümumbəşər sivilizasiyasında etnomədəni 
özünəməxsusluğunun inkişafında əsas qüvvələrdir. Xalqm etnik 
tərbiyə sistemi aibnin pedaqoji şüurunun, tərbiyə təcrübəsinin 
nəticəsidir.

I Bölməyə aid sual və tapşırıqlar:
1. Xalq pedaqogikasmm mənbəbrini göstərin.
2. Xalq pedaqogikasmda mənəvi tərbiyənin mahiyyəti və 

məzmununu izah edin.
3. Pedaqoji mədəniyyətin mahiyyəti və məzmunu nadir?
4. Ailədə əxlaq tərbiyəsinin yolları və vasitəbri 

hansılardır?
5. Xalq pedaqogikasmm ənənəvi əsaslarmı xarakterizə

edin.
6. Xalq pedaqogikasmm təbii-fəlsəfi əsaslarını səciyyə- 

ləndirin.
7. Xalq tərbiyəsinin məqsəd və vəzifələri nədir?
8. Mədəniyyət və onun etnoqrafık formalarınm xarak- 

terik xüsusiyyətlərini göstərin.
9. “Mədəniyyət” anlayışının etimologiyasını izah edin.
10.“Ənənəvi xalq mədəniyyəti” anlayışmın mahiyyətini 

təhlil edin.
11. Aibııin əxlaqi-etik prinsipbrini dəyərləndirin.
12.Mİ11İ mədəniyyət, onun maddi və mənəvi növbri ara- 

smdakı fərqi müəyyən edin.
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I Bölməyə aid müstəqil iş mövzuları:
***Xalq pedaqogikasmm yaranması və inkişafı 
***Mənəvi tərbiyə pedaqoji fenomen kimi 
***Xalq tərbiyə ənənələrinin mənəvi başlanğıcı 
***Xalq pedaqogikasi ümumbəşəri mədəniyyətin əsası

kimi
***Xalqm ənənəvi mədəniyyətinin qorunmasmın və 

inkişafınm etnopedaqoji əsasları
***Pedaqoji ənənələr xalqın monəvi tərbiyəsinin 

məzmununun əsası kimi
***Pedaqoji ənənələr və xalqın mənəvi mədəniyyətində 

onun yeri
***Pedaqoji mədəniyyətin ümumiliyini və xüsusiliyini 

şərtləndirən etnik birlik xüsusiyyətləri
***Xalq tərbiyəsi və nəsillərin varisliyi 
***Əxlaqi təsəvvürlərin tarixi inkişafı 
***Xalq pedaqogikasmm tarixi səciyyəsi 
***Etnik tərbiyənin özünəməxsusluğu 
***Bütöv biososial sistemin subyekti kimi etnosun 

tərbiyəsi
***Etnik özünüdərketmənin, mənəviyyatm və 

dünyagörüşün formalaşması milli mentalitetin əsası kimi 
***Milli xarakterin, özünüdərketmənin formalaşmasmm 

özünəməxsusluğu
***Tarixi-mədəni inkişafda insan və onun tərbiyəsi 

məsələsi
***Xalq pedaqogikasmda tərbiyə və özünütərbiyə 

haqqmda
***Xalq pedaqogikasi materiallarmda şəxsiyyət və onun 

formalaşmasına təsir edən amillər haqqmda
***Xalq pedaqogikasi - xalqın ümumi nwnəvi 

mədəniyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsidir
***Xalq mənəviyyatı - etnopedaqogikada əxlaqi 

tərbiyənin nəzəri və praktik əsası
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***Xalq pedaqoji mədəniyyətin yaradıcısı kimi 
***Xalqm mənəvi tərbiyəsində pedaqoji ənənələr və 

onlarm rolu
***Mənəviyyat (əxlaq) və İslam etikası 
***Din xalq etikasınm mənbəyi kimi 
***Dinin xalqm pedaqoji fıkrinə təsiri 
***İslam dininin ümumbəşəri əhəmiyyəti 
***Folklor - müasir mədəni həyatm hissəsi kimi 
***Folklor - şifahi xalq poetik yaradıcılığı müxtəlif 

ənənəvi biliklərin və təsəvvürbrin bədii ifadəsi kimi 
***Ənənəvi məişət mədəniyyəti
*** Şəxsiyyətİn formalaşmasmda folklorun didaktik rolu
***Folklorda uşaq və ailə
***Ailə şəxsiyyətin sosiallaşmasmm amili kimi
***Tərbiyəninailə ənənələri
***Aibnin əxlaqi kodeksi
***Ailə uşaqlarm ümumbəşəri və milli-mədəni dəyərlərə 

yiyələnməsində sosial institut kimi
***Şəxsiyyətin tərbiyəsi üçiin aibnin pedaqoji 

ənənələrinin idraki-tərbiyəvi əhəmiyyəti
***Şəxsiyyət və sosial istiqamətlənmiş insan ailə 

tərbiyəsi pedaqogikasmm idealı və məqsədi kimi
***Yetişən nəslə aibnin bilavasitə etnopedaqoji təsiri 
***Uşaqlarm tərbiyəsində xalq və aib  ənənələri 
***Aibnin yaranmasının və mövcudluğunun 

xüsusiyyətləri
***Ailə tərbiyəsində etnopedaqoji ideyalar 
***Ailə tərbiyəsinin etnomədəni ənənələri 
***Etnopedaqogikada ailə tərbiyəsi haqqmda 
***Ailə ənənələri və uşaqlarm tərbiyəsində onlarm rolu 
* * * Ənənəvi cəmiyyətdə aib
***Pedaqoji mədəniyyət mənəvi mədəniyyətin bir növüdür 
***Xalqın pedaqoji mədəniyyətində uşaq tərbiyənin 

obyekti və subyekti kimi: uşaq mühiti
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***Ənənələr və nəsillərin varisliyi pedaqoji mədəniyyətin 
formalaşmasına təsir edən amillər kimi 

I Bölməyə aid ədəbiyyat:
1. Babalarm hikmət və nəsihətləri. Bakı, “Gənclik”, 1980
2. Cavad Heyət. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. Bakı, 

“Azərnəşr”, 1990
3. Əfəndiyev P. Azərbaycan folklorşünaslığı. Bakı, '1994
4. Əliyev R. Xalq müdrikliyi. Bakı, “Azərbaycan Dövlət 

Nəşriyyatı”,1986
5. Əhmədov H. Azərbaycan məktəb və pedaqoji fıkir 

tarixi. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014
6. Həşimov Ə.Ş. Xalq pedaqogikasmm əsasları və 

xüsusiyyətləri. Bakı, 1968
7. Həşimov Ə.Ş., Sadıqov F.B. Azərbaycan xalq 

pedaqogikasi. Bakı, “Patronat”. 1993
8. Xalqımızm deyimbri və duyumları. Bakı, “M aarif’,

1986
9. Xalq ədəbiyyatı. Bakı, “Elm”, 1981
10.Xalqm söz xəzinəsi. Bakı, “M aarif’, 1985
11.Vəliyev K. Elin yaddaşı, dilin yaddaşı. Bakı, 

“Gənclik”, 1988
12.Vəliyev V. Azərbaycan folkloru. Bakı, “M aarif’, 1985
13.RzayevN. Əcdadlarınizi ib . Bakı, “Azərnəşr”, 1992



I FƏSİL. Etnopedaqogika xalq tərbiyəsinin tarixi, 
nəzəriyyəsi və təcriibəsi haqqmda elm kimi

2.1.1. Etnopedaqogika sosiomədəni fenomen kimi

Ümumbəşəri mənəvi-əxlaqi dəyərlər əbədidir. Ümumb- 
əşəri dəyərlər xalqları mənəviyyatca bir-bİrinə yaxınlaşdırır. 
Əgər ümumbəşəri dəyərlər olmasaydı əxlaqi nomıalar olmazdı. 
Ona görə, ümumbəşəri dəyərlərin inkarı əxlaqi normalarm 
məhvinə gətirib çıxara bilər. Etnopedaqogika xalqları əbədi 
iimumbəşəri dəyərlərdə birləşdirir. Etnopedaqogikanın spesifl- 
kası - aforizmlikdir. “Ümumbəşəri dəyərlərin etnopedaqoji dərk 
edilməsi etnopedaqogikanm predmeti olan xalq pedaqogikasi 
və xalq tərbivəsinin özünəməxsusluğunun hesaba almmasım 
tələb edir”.(G.N.Volkov) Etnopedaqogika şəxsiyyətə istiqamət- 
lənmişdir. Etnopedaqogikada əməksevərlik, xeyirxahlıq, gözəl- 
lik, ədalətlilik mənəviyyatm əlamətləri sayılaraq təbiətəmü- 
vafiq, həyata müvafıq səviyyədə tam harmonik vəhdət təşkil 
edir.

Nisbətən davamlı, ümumi mədəniyyət və psixika xüsusiy- 
yətlərinə (dil də daxil olmaqla) malik olan və həmçinin digər 
icmalardan öz birliyinin fərqliliyini dərk edən tarixən yaranan 
insanlar toplusu etnik varisliyi təmin edir. Etnosun əsasmı 
nəsildən-nəsilə etnomədəni informasiyanın ötürülməsi təşkil 
edir. О ki qaldı etnosun əsas cəhətlərinə, bu cəhətbr hər şeydən 
əvvəl onun üzvbri tərəfindən yaradılan mədəniyyətin spesifık 
cizgibrində və həmçinin onlarm etnik öziinü dərketməsində 
biruzə verilir. Etnosun sosial orqanizm kimi tarixi inkişafmın 
öyrənilməsi onun mövcudluğunun əsas formalarım ayırmağa 
imkan verir: nəsil, tayfa, milbt.

Xalq özünün minillik tarixində nəhəng, mədəni pedaqoji 
irs toplayır. Bu folklor pedaqogikasıdır ki, burada pedaqoji

II BÖLÜM. Etnopedaqogika
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miniatürlər var və hərtərəfli ideal insan təqdim olunmuşdur. 
Nadir pedaqoji informasiyanı daşıyan daş kitabələr, etnomusiqi, 
qədim xalq tətbiqi incəsənəti, bayramlar, milli idman növləri, 
oyunlar - bunlar hamısı xalqm yaddaşmda tarixən qorunub 
saxlanılıb və etnopedaqoji xəzinəyə çevrilib. Hər xalqm 
pedaqoji mədəniyyətinin özünəməxsusluğunu nəzərə alaraq bir 
çox nəsillərin tərbiyə haqqında flkirlərini, bilikbrini onlara xas 
bacarıqla özünə yığmaq, toplamaq, möhkəmlətmək və şəklini 
dəyişmək xalq pedaqogikasi ib  müasir pedaqoji düşüncənin 
varisliyini və etnopedaqogikanm həyat təsdiqedici prinsipini 
təqdim edir.

Xalqm etiketinin etnopedaqoji mahiyyətini şəxsiyyətin 
mənəvi inkişafı haqqmda xalqm pedaqoji ideyaları təşkil edir. 
Qədim zamanlardan xalq ümumi əxlaqi əsaslar tapmağa və 
onları mənəvi normalar sisteminə gətirməyə çaiışıb. Mənəvi 
normalar ümumbəşəri potensialm xalq tərəfmdən yaradılmış, 
əsrbr boyunca insanlarm həyat və fəaliyyətinə məhsuldar təsir 
edən dəyərlərin əksidir.

Bəşəriyyətin inkişafınm müəyyən mərhələsində etnope
daqogika meydana gəlmişdir. Etnopedaqogika müəyyən etnik 
icmanm gənc nəslin tərbiyəsi haqqında bilikbr külliyyatı 
əsasmda yaranmışdır. Нәг bir xalqm etnomədəni özünəməx- 
susluğu vardır. Etnopedaqoji mədəniyyətə baxış, bazisi xalq 
ədəbiyyatı nümunəbrində geniş əks olunmuş etnik pedaqo- 
gikaya müraciət tələb edir. Xalqın zəngin mənəvi dünyasmm 
öyrənilməsi və öyrədilməsi problemi etnopedaqogika elminin 
yaranması üçün tarixi zərurətdən doğan bir nəticə idi. Etno
pedaqogikanm öyrənilməsi sosial-fəlsəfi problembrin müvəf- 
fəqiyyətb həlli üçün vacibdir. Etnopedaqogika elm kimi xalq 
pedaqoji təcrübəsinin sistembşdirilməsinin nəzəri dərk 
edilməsini, xalqm ictimai inkişaf prosesində işbnilmiş və 
toplanılmış pedaqoji məlumatlarm cəmini, tərbiyə təcrübəsini 
əks etdirir. Dil, mədəniyyət, etiketbr və s. etnopedaqogikanm 
tərkib hissəbridir.
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Dogma xalqm əxlaqi mədəniyyətindən kənarda tam 
dəyərli tərbiyə ola bilməz. Yeni tarixi şərait çoxlu yeni suallar 
yaradır və eyni zamanda köhnə problemlərin həllini də tələb 
edir. Cəmiyyətin müasir mərhələsi yetişən nəslin formalaşması 
və tərbiyəsinin bəzi problemlərinin çoxalması ilə xarakterizə 
olıınur. Gənclərin tarixi-pedaqoji və etnomədəni komponentbr, 
etnopedaqoji materiallar əsasmda tərbiyəsi bu problemlərin 
qismən də olsa aradan qaldınlmasma kömək edir. Təcrübə 
göstərir ki, təlim-tərbiyə işinin effektliliyi bəzən xalqın 
pedaqoji adətbrinin bacarıqla istifadəsindən asılıdır və tədris- 
tərbiyə ilə harmonik vəhdətdə həyata keçirilməsi çox vacibdir. 
Onlarm yeni sosial şəraitə dialektik uyğunlaşması bəzən 
gözlənilməz pedaqoji yeniliklərə gətirib çıxarır.

Etnopedaqogika elmi pedaqogikanm bir sahəsi və mən- 
bəyidir. Etnopedaqogika pedaqoji elmin bir hissəsi kimi etnik 
və xalq tərbiyəsinin xüsusiliklərini və qanunauyğunluqlarını 
tədqiq edir. О pedaqogikanm bütün mənbə və metodlarmdan 
istifadə edir, lakin bununla bərabər onun üçün etnoqrafık, 
etnolinqvistik, arxeoloji, etnopsixoloji və sosioloji metodlarm 
tətbiq olunması olduqca aktualdır. Etnopedaqogika özündə 
tərbiyə təzahürlərinə elmi baxışı əks etdirir, onda sosial- 
pedaqoji prosesbr, pedaqogikanm bu və ya digər etnosun 
tərbiyə-təhsil ənənələrinə təsiri analiz olunur. Mənbəyi təbiət və 
din sayılan etnopedaqogikanm tərbiyə fəlsəfəsi kimi izahı 
müasir pedaqogika üçün xarakterik olan ümumbəşəri düşün- 
cənin formalaşmasma əhəmiyyətli dərəcədə vasitəçilik edir.

Etnopedaqogika fərdi özünüdərketmənin, müxtəlif məsə- 
b b rin  həllində mənəvi mövqenin işbnməsinin dinamikasma 
təsir edir, davranışm mənəvi meyarlarmın təyin edilməsinə, 
konkret həyati vəziyyətdə ümumbəşəri ideal və dəyərbrin 
düzgün seçilməsinə kömək edir. Etnopedaqogikanm aparıcı 
rolu - insanm təbii-bioloji, sosial və mənəvi inkişafında ahəng- 
darlığm əldə olunmasıdır. Etnopedaqogika müasir sosiomədəni 
prosesbr kontekstində etnomədəni tərbiyənin dərk edilməsi
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üçün əsas rol oynayır. Etnopedaqogika etnopedaqoji tərbiyənin 
tarixi köklərini, şəxsiyyətin inkişafı, tərbiyəsi və təhsilində 
xalqm mədəni-tarixi və milli-mədəni xüsusiyyətlərinin nəzərə 
almmasmı və s. öyrənir.

Etnopedaqogika - sosiallaşma gedişatında insanlar tərə- 
findən qavranılan və ötiirülən mənəvi mədəniyyətin tərkib 
hissəsidir. Sosiallaşmaya insan tərəfmdən məişət və diişünco 
modelbrinin mənimsənilməsi prosesi, müxtəlif mədəni-tarixi 
dövrə məxsus insan cəmiyyətində ictimai həyatm və konkret 
mədəni tipin qurulması kimi baxılır. Etnopedaqogika - xalq 
tərbiyə sistemi kimi xalq pedaqogikasını öyrənən, tədqiq edən 
milli xilas pedaqogikasi sayılır. Etnopedaqogika tərbiyədə 
gələcəyə xidmət, keçmişə müraciət edən insanşünaslıq elmidir. 
Böyük zaman müddətində insan şəxsiyyəti necə dəyişir, müasir 
insanın psixikasında həqiqətən nə müasirdir, пә daha erkən 
mərhələlərdə əmələ gəlmişdir? Tarixi perspektivdə uşaqlar və 
valideynlər arasında münasibət песә dəyişir? Biitün bu sualları 
etnopedaqogika araşdırır və ən mükəmməl şəkildə cavablan- 
dırır.

Etnopedaqogika sosial-mədəni təcrübənin, pedaqoji elmin 
və təcrübənin nailiyyətlərinin, xalq pedaqogikasmm ənənəvi 
elementlərinin sintezindən yaranmışdır. Etnopedaqogika müasir 
şəraitdə keçmişin pedaqoji irsinin müxtəlif səviyyələrdə - 
məntiqi, fəlsəfi, sosial, tarixi, nəzəri, empirik və tətbiqi prob- 
lemlərini araşdırır, xalq tərbiyəsinin spesifık xüsusiyyətlərinin 
üzə çıxarılması yolu iiə şəxsiyyətin inkişafmda və həmçinin 
təhsil prosesinin həyata keçirilməsinə uyğun olaraq cəmiyyətin 
ona dinamik dəyişikliklər ilə təbbini öyrənir. Etnopedaqogika 
etnologiya və mədəniyyətşünaslıq sahəsində xalqm din və 
etnoqrafiya üzrə molumatlarını təşkil edir, pedaqoji təcrübədə 
etnopedaqoji bilikbrin rolunu öyrənir. Etnopedaqogika həm- 
çinin xalq pedaqogikasmda tərbiyə və onun inkişafına istiqa- 
mətbnmiş mahiyyətinin təyini və məzmununun açılmasını, tər- 
biyənin metod və formalarının xarakteristikasmı, pedaqoji

82



təcriibənin ümumiləşdirilməsini və sistemləşdirilməsini, xalq 
ənənələrinin müasir məktəbdə tədris-tərbiyə prosesində istifa- 
dəsini və s. öyrənir. Etnopedaqogika bu elmlərin kəsişməsindən 
yaranmışdır: etnik və pedaqoji antropologiya, etnoqrafıya və 
folklorşünaslıq.

Etnopedaqogikanm ilk kateqoriyaları bunlardır və onun 
konseptual bazasma bu kateqoriyalarda baxılır: “etnos”, 
“mədəniyyət”, “etnik mədəniyyət”, “millət”, “təhsil”, “tər- 
biyə”, “ənənə”, “etnik özünüdərketmə”, “etnosun davranış mo- 
deli”, “etnik pedaqogika”, “etnopedaqoji mədəniyyət”, “etnik 
psixologiya” və s.

Etnos - bu xalqdır, tarixən ümumi mədəniyyət xüsusiy- 
yətləri və cəhətləri, psixiki quruluşu olan, öz birliyini şüurlu 
surətdə başa düşən insanlarm müəyyən cəmidir. Etnosun tari- 
хәп yaranmış konkret etno-spesifık yaşayış şəraiti, mədə- 
niyyəti, məişəti, adət-ənənələri, dili, etiqadı etnik tərbiyənin 
özünəməxsusluğunu formalaşdırır. Нәг millətdən olan insan 
üçün öz etnosunun mərasimbrinə, adətlərinə, ənənəbrinə 
hörmətli münasibət xasdır və beb  münasibət təbii və normal 
sayılmalıdır. Hər bir xalqm, etnik qrupun mərasimləri, adətbri 
onun nümayəndəbrinin, yəni xalqm üzvbrinin yaşadığı mü- 
hitdə zəruridir. O, özü öz etnik əhatəsinə məxsus etiketin mini
mal tələblərini qavramalıdır. Bununla yanaşı qadağa norma- 
larını bilmək və riayət etmək xtisusi vacib sayılır.

Etnos nəzəriyyəsinin öyrənilməsi - etnopsixologiyamn, 
fəlsəfənin, mədəniyyətşünaslığm sosial-mədəni fəaliyvət nəzə- 
riyyəsinin və elmi bilikbrin digər qarışıq sahəbrinin funda
mental əsaslarma söykənməlidir. “Etnos” anlayışı yunan əsaslı- 
dır və müxtəlif mənaları vardır: xalq, tayfa, kütlə, insan qrupu 
və s. “Etnos” iimumi cəhətlərə malik olan eyni mövcudluqlar 
toplusu anlamma gəlir. “Etnos” termininin müasir anlayışı 
XIX əsrin 2-ci yansmda yaranmışdır, lakin indiyə qədər onun 
mahiyyətinə və əhəmiyyətinə dəqiq nöqteyi-nəzər yoxdur. 
Məsələn, bir müəllif etnosun keyfiyyətində əsas əlamət dili və
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mədəniyyəti hesab edir, başqası buna ərazini və etnik özünü- 
dərketməni əlavə edir, bəzibri bundan başqa psixoloji 
xarakterin xüsusiyyətlərini göstərir.

Sosial fəlsəfədə “etnos” termini nisbətən az tətbiq edilir, 
olduqca tez-tez “millət” anlayışından istifadə olunur. 
Etnologiya və etnoqrafıya sahəsində tayfa, xalq, millət kimi 
törəmələrin ümumi adlandırılmasmda birinci məqsədyönlü 
hesab edilir.

“Etnos” termini müasir insani dərketmədə çoxdan və ol
duqca geniş istifadə olunur. Miiasir dövrdə etnologiyada etno
sun təyin olunmasma bir neçə şərh verilir. Məsələn, “bəşəriy- 
yətin mövcud olma və inkişaf forması” (S.M.Şirokoqorov); 
“dilin, mədəniyyətin və psixikanm ümumi özünəməxsusluq- 
larına malik tarixən yaranan insanlar qrupu” (Y.V.Bromley); 
“vahid dil və mədəniyyətə, həmçinin də ümumi öziinü- 
dərketməyə malik tarixən yaranan kifayət qədər davamlı insan 
cəmiyyəti” (V.Q.Krısiko) və s.

Etnik şiiur - insanm insan tərəfindən başa düşülməsinin 
yolu (humanist tərkibli), etnik eyniləşmə - insanm özünü müəy- 
yən mədəniyyətin, dilin, etnosun nümayəndəsi kimi dərk 
etməsi, etnik özünütərbiyə - insanm mədəni inkişafm mexa- 
nizmlərini dərk etməsi kimi təyin edilir.

Xüsusi etnik xüsusiyyətlər və xarakteristikalar (etnik dil, 
xalq-məişət mədəniyyəti, mərasim fəaliyyəti, etnik özünüdərk- 
etmə) etnosda birləşir və xüsusi etnik elementlərin formalaş- 
ması və mövcud olması nöqteyi-nəzərindən baxılır.

Etnik birliyin ilk forması nəsilbri və insanları qan 
qohumluğu ib , kollektiv əməklə, dil ümumiliyi ib , dünyagö- 
rüşü və ənənələri ilə birbşdirən əlaqədən ibarət olmuşdur. Bir 
neçə nəsilbrin birbşməsi nəticəsində tayfa və sinifli cəmiyyətə 
qədər olan, ümumi nəzəriyyə, iqtisadi birlik, dil birliyi, qan 
qohumluq əlaqəbri ib  xarakterizə olunan etnososial orqaniz- 
min tipi э т э Ь  gəlmişdir. Etnik birbşm əbrin sonraki inkişafı 
gedişatmda yaradıcılıq bazasında əvvəlki qan qohumluğu
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əlaqəbrinin ərazi əlaqələrilə əvəz olunması ilə xarakterizə olu
nan iqtisadi, dil, ərazi və mədəni birlik və xəlqilik əmələ 
gəlmişdir.

Milləti təyin edən əsas amillərin xarakteristikasım, 
millətin sosial təzahür kimi yaranması və mahiyyətini açıqlayan 
bir çox nəzəriyyələr mövcuddur: “İqtisadi, ərazi əlaqəbrinin, 
ədəbi dilin, mədəniyyətin və xarakterin bəzi xüsusiyyətlərinin 
formalaşması gedişatında yaranan insanlarm tarixən dayanıqlı 
birliyini millət adlandırmaq olar.” Millətin mənəviyyatı - 
mürəkkəb anlayışdır. Milbtin taleyi onun mental strukturunun 
dəyərlər xüsusiyyətlərindən və keyfiyyətlərindən asıhdır.

Milbtin yaranması və inkişafına təsir edən amilbri iki 
böyük qrupa bölmək olar. Ərazi, siyasi, iqtisadi və sosial 
əlaqələri əks etdirən “obyektiv” və mədəni münasibətləri əks 
etdirən “subyektiv” amilbr. “Subyektiv” amillərdən danışar- 
кәп, milbtin həyatmın mənəvi sahəsinin bütün komponentbrini 
istisnasız əhatə edən nəhəng təbəqəsini yox, ancaq etnik mədə- 
niyyəti nəzərdə tuturuq. M ilbt iki komponentin qeyd olunma- 
sma əsaslamr: etnik və sosial-iqtisadi.

Etnik birliyin mədəniyyəti bir çox komponentlərdən (dil, 
adətbr, din, ənənələr, davranış normaları, şifahi yaradıcılıq və 
s.) təşkil olunan müəyyən bütövlükdən, tamlıqdan ibarətdir. 
Milli mədəniyyətin əgər hansısa bir hissəsi nə zamansa 
dağılmış olarsa, о biri komponentbr xarici təsirbrə müqavimət 
göstərməyə və özünü bərpa etməyə imkan verir.

Etnomədəni informasiyanm ötürülməsi müxtəlif vasitə- 
b rb  - maddi və mənəvi mədəniyyət əsərləri vasitəsilə və s. 
həyata keçirilir. Lakin beb  ötürmənin aydm əks olunan başlıca 
forması etnik funksiyalara malik dildir. Dil etnosun inteqra- 
siyasının başlıca amili kimi, nəsilbr arası mədəni varisliyin 
osas vasitəsi kimi və etnodifferensial əlamətlərdən biri kimi 
çıxış edir. Mədəni inkişafm dialektikasını əks etdirir: əcdadlar 
tərəfindən toplamlmış mədəni dəyərbrin varisliyi, təzələnməsi
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(təkrar edilməsi), qavranıiması və bəzi köhnə formalarm inkarı, 
onlarm müasir elementlərlə əvəz olunması.

Mədəniyyətin daha davamlı komponentlərinin qeyd 
edilməsi üçün “şnənəbr” terminindən istifadə olunıır: “Ənə- 
nələr diaxron planda mədəniyyətin əsasmı təşkil edən bütün 
dayanıqlı davranış formalarmın, vərdişlərin, anlayışlarm bö- 
yükdən kiçiyə, nəsildən-nəsilə təhvil verilməsi deməkdir”. 
Ənənəbr ictimai həyatm bütün sferalarım əhatə edir. Məhz 
onların mövcudluğu vasitəsilə etnosun mədəni irsinin təhvil 
verilməsi (təkrar istehsalı) baş verir.

“Ənənələr” anlayışı ilə “adətlər” kateqoriyası six bağlıdır 
və adətlər ənənələri mədəniyyətin sosial normativ sahəsində 
(müəyyon davamlı nümunələr, ümumi qəbul edilmiş sosial 
davranış normaları) əvəz edir. Ənənələr adətlərh yanaşı özünə 
etnik cəmiyyətin tarixi yaddaşım, ideyaları, bilikbri, dəyərləri, 
zövqləri daxil edir. Ənənələrin xüsusi komponenti kimi 
mərasimləri göstərmək olar.

Subyektiv amillər qrupunun növbəti elementi etnosun 
psixoloji quruluşundan və yaxud etnik psixologiyadan ibarətdir. 
Нәг bir etnosun milli xarakterinin öyrənilməsini xüsusi sosial - 
fəlsəfı kateqoriya kimi hesab etmək mümkündür, ancaq qeyd 
etmək lazımdır ki, psixi quruluşun əsas təyinedici cizgiləri 
ümumbəşəridir (əməksevərlik, cəsurluq, məqsədyönlülük, səli- 
qəlilik, vətənpərvərlik və s.).

Fəlsəfə nöqteyi-nəzərindən “təhsil” anlayışı “tərbiyə” ter
mini ilə yanaşı təqdim olunur. Tərbiyə məqsədyönlü proses 
kimi bəşəriyyət tərəfındən toplamlmış mədəniyyətin fərdi 
mövcudluq formasma, yəni konkret insanlarm şüur sahəsinə 
ötürülməsidir ki, sonradan onlarm fıkirlərində, davranışlarmda, 
hisslərində əks olunur (xarici (obyektiv) daxilin (subyektivin) 
məzmununa çevrilir).

Pedaqogika nöqteyi - nəzərindən daha dar mənada tərbiyə 
insan cəmiyyətinin əvvəl toplanılmış dəyərbri yeni nəsilbrə 
ötürməsi funksiyası kimi başa düşülür: bilik, mənəviyyat,
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əmək təcrübəsi, maddi sərvətlərə malik olma və artırma təcrü- 
bəsi təşkil olunmuş formada (təhsil sistemində) və nəsilbrarası 
qarşılıqlı təsirin və mühitin təsiri ilə təbii qavranılması 
nəticəsində. Tərbiyənin bu cür başa düşülməsi etnosun və onun 
ytiksək tipİ olan millətin mədəniyyətinin özünəməxsusluğunun, 
onu digər etnik cəmiyyətlərdən fərqbndirən xüsusiyyətlərinin 
yaranmasmda və inkişafmda böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Tərbiyə prosesi sosial təcrübənin - varisliyin qorunması 
və yenidən həyata keçirilməsi funksiyasmı yerinə yetirir. 
Tərbiyə cəmiyyətin sosial strukturunun və onun “elementar” 
bazasmın, yəni fərdlərin və onların münasibətlərinin yenidən 
təkrarıdır.

M ilbtin rnənəvi mədəniyyətinin bütün elementbrinin - 
dil, ənənəbr, adətlər, davranış normaları, ideallar, dəyərbr və s. 
- m ütbq təkrar istehsalm effektiv mexanizminə ehtiyacı vardır. 
Bəşəriyyət hələ milli xüsusiyyətlərin dıgər hər hansı bir yolla 
ötürülməsi vasitəsini yaratmamışdır.

2.1.2. Etnoqrafiyada və pedaqogika etmində 
“etnopedaqogika” anlayışı

“Etnopedaqogika” anlayışı “xalq pedaqogika”sı anlayı- 
şma nisbətən genişdir. Etnopedaqogika konkret xalqlar üçün 
xarakterik olan ənənəvi tərbiyə və tədrisin özünəməxsusluğunu, 
məqsədbrini, vəzifələrini, metodlarmı, üsullarmı və vasitəbriııi 
öyrənir.

Bəzi alim br hesab edirbr ki, etnopedaqogika -  etnoqra- 
fıyanın, pedaqogikanm, folklorşünaslığm birbşməsində (kəsiş- 
məsində) yerbşən elmdir (G.N.Volkov); başqaları onu pedaqoji 
fənn hesab edir (E.L.Xristova); üçüncii qrup alimbrə görə, 
etnopedaqogika - bu, etnoqrafiya, sosiologiya və pedaqogikanm 
kəsişməsində yerbşən biliyin fənbrarası sahəsidir (Ştrobax, 
Y.V.Bromley). Alimbrin növbəti qrııpu etnopedaqogikaııı onun 
baza komponenti hesab edərək pedaqoji elmin tərkib hissəsinə
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aid edirlər (G.N.Volkov, G.M.Xrapçenko, S.K.Kaliyev,
S.A.Uzakbayeva və b.). Tədqiqatçılar arasmda “xalq pedaqo- 
gikasi”, “etnik pedaqogika” anlayışlarmm izah edilməsi məsə- 
ləsində birlik yoxdur.

G.N.Volkov “etnopedaqogika”m çox əsrlər boyunca bu 
vs ya digər geosiyasi və sosial-iqtisadi özünəməxsus regional 
şəraitdə toplanılmış qaydalarm vo normalarm toplusu hesab 
edir. E.L.Xristova “etnopedaqogika”m “тйэууэп etnik icma- 
nm etnik özünəməxsusluğunu пэгэгэ alaraq təlim və tərbiyəni 
tətbiq edən pedaqoji fənn kimi təqdim edir. K.J.Kocaxmetova 
etnopedaqogika haqqmda fikirlərini belə ifadə edir: “Etnope
daqogika - pedaqoji elmin torkib hissəsi və sahəsi kimi etnoq- 
rafıya, fəlsəfə, etnik mədəniyyət ilə əlaqədardır, onun predmeti 
isə ailədə, xalq təhsili müəssisələrində bütün həyat boyu, 
fasiləsiz həyata keçirilən etnik tərbiyə sistemindən ibarətdir.”

Etnopedaqogika xalqın tərbiyə təcrübəsi və pedaqoji 
biliklərinin məcmusudur. Etnopedaqogika yetişən nəslin tər- 
biyəsində xalqm təcrübəsi haqqmda elmdir. Etnopedaqogika 
xalqm tarixi, ədəbiyyatı və mədəniyyətinin sintezidir. Etnope
daqogika təcıiibəyə yönələrək ona xidmət edir. Etnopedaqogika 
insanm öz xalqmm mədəniyyətinə daxil olması vasitələrindən 
biridir. Etnopedaqogikada milli tərbiyənin nəzəri - təcrübi yeri və 
rolu, sosial-fəlsəfi və tarixi planda nəzəri əsaslandırılması öz 
əksini tapir. Etnopedaqogikada bu gün də xalq tərbiyəsi təcrü- 
bəsinə müraciət əsas yer tutur və xalq ədəbiyyatı nümunələri 
vasitəsilə tərbiyə etməyin mümkünlüyü və vacibliyi irəli 
sürültir.

Etnopedaqogikanm qiymətləndirilməsində, onun pedaqoji 
biliklər sistemində yerinə dair fikirlərdə fərqli mövqelər möv- 
cuddur. Bəzi alimlər onun məqsədini təbiətdə insanm yeri 
haqqmda ənənəvi xalq təsəvvürlərinin öyrəııilməsi və tədris 
prosesində ondan istifadəni hesab edirlər. Bəziləri isə onun 
məqsədini aib, nəsil, tayfa dəyərbrində tərbiyə ideallarmm, 
yaşlılar və gənc nəsil arasmda etnik daxili münasibətlərin.
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tərbiyə və təhsilin üsul və ənənələrinin və s. öyrənilməsi kimi 
izah edirbr. Belə yanaşma etnopedaqogikanın məqsədini və 
imkanlarmı a ib  tərbiyəsi və elementar təhsil sahəsi ib  məh- 
dudlaşdırır. Bəziləri etnopedaqogikaya milli və dünya mədə- 
niyyəti dəyərlərinin mənimsənilməsi, ümumi təhsilin etno- 
mədəni əsasda qurulması abti kimi baxırlar.

“Milli inkişaf, dirçəliş, intibah pedaqogikasi” eyni za
manda həm vətənpərvər şəxsiyyəti - xaiqm yiiksək milli qürur 
hissi və insan byaqəti olan vətəndaşmı yaradan etnik özünü- 
tərbiyə pedaqogikasi, həm də “milli xilas pedaqogikasıdır.” 
“Etnopedaqogika - bu milli xilas pedaqogikasi, ümumi müdrik- 
lik, iimumi məhəbbət pedaqogikasıdır. Bu vasitəçibrdən asılı 
olmayan təbiətəmüvafiq, təbii pedaqogikadır, onun һәг bir 
daşıyıcısı azaddır, müstəqildir, buna görə “birinci əl” peda- 
qogikasıdır.’’(G.N.Volkov) Etnopedaqogika - regional-etnik 
tərbiyə mədəniyyətini öyrənən bir elm kimi məhz bunun üzə- 
rində möhkəm dayanır. Etnopedaqogika pedaqoji təcrübədə 
tətbiq etmək üçün xalq pedaqogikasi təcrübəsini öyrənir, ümu- 
mibşdirir. Etnopedaqogika pedaqoji elm üçün olduqca ciddi 
xəzinədir.

“Etnopedaqogika” anlayışım iki mənaya ayırırlar: 1) 
Təlim və tərbiyənin məzmununun, metod və üsullar sisteminin, 
xalqm biitün tarixi boyu əldə etdiyi köklü dəyərlərə söykənmiş 
mənəvi-etik və estetik görüşbrinin və etnos üçün dəyərii olan 
bilikbrin, bacarıqlarm, vərdişlərin, şəxsiyyət keyfiyyətlorinin 
məqsədyönlü təkrarı (təkrar istehsalı); 2) Bu sistemi öyrənən 
elm. Onun sinonimbri kimi “xalq pedaqogikasi”, “xalq tərbi- 
yosi”, “xalq tərbiyə ənənələri” terminləri tətbiq edilir.

Etnopedaqogika pedaqoji elmin bölməsi kimi tərbiyənin 
fərqli (ayrılmış) formasıdır. Burada xalq tərbiyə ənənəbrinin 
mənəvi başlanğıcı, nəsilbrin varisliyi öyrənilir, xalqin pedaqoji 
fıkrinin yaranması və inkişafı tarixi izbnilir (K.B.Jarikbayev), 
xalq pedaqogikasmm elmi-pedaqoji əsasları nəzərdən keçirilir 
(S.K.Kaliyev) və s.
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Etnopedaqogikamn pedaqoji biliklər sistemində dəyərlən- 
dirilməsində müxtəlif mövqelər mövcuddur. Etnopedaqogika 
tərbiyə təzahürlərinə elmi baxışı əks etdirir və sosial - pedaqoji 
prosesləri, qarşılıqh bağlılığı, qarşılıqh hərəkəti, xalqm mədəni 
ənənələri ilə pedaqogikanm qarşıhqlı təsirini analiz edir. 
“Etnopedaqogika pedaqoji elmin bir hissəsi kimi xalq tərbi- 
yəsinin qanunauyğunluqlarım və xüsusiyyətlərini tədqiq edir”. 
(G.N.Volkov)

Etnopedaqogika pedaqogikanm müstəqil sahəsi kimi 
elmdə inteqrasiya proseslərinə dərindən daxil olaraq xalqlarm 
özünəməxsusluğunun, onların çoxəsrlik pedaqoji mədəniyyə- 
tinin öyrənilməsi kimi yaradıeı funksiya yerinə yetirir.

Müasir zamanda “etnopedaqogika” termini pedaqogi
kanm anlayış-terminologiya aparatınm ayrılmaz hissəsidir.

2.1.3. Etnopedaqogikamn bir elm kimi inkişafı 
xüsusiyyətləri

Etnopedaqogika - pedaqoji elmin xalq (etnik) tərbiyə- 
sinin xüsusiyyətlərini və qanunauyğunluqlarmı tədqiq edən 
müqayisəcə “gənc budağı”dır. Etnopedaqogika XX əsrin II 
yarısında etnoloji, psixoloji və pedaqoji elm brin kəsişməsində, 
bilikbrin fənlərarası sahəsi kimi formalaşmışdır. “Xalq pedaqo- 
gikası” anlayışı və termini ilə yanaşı 60-cı illərdə təqdim 
olunmuş başqa bir termin - “etnopedaqogika” bərqərar olmağa 
başlayır. Pedaqoji ədəbiyyatda “etnopedaqogika” terminindən 
ilk dəfə G.N.Volkov istifadə etmişdir. Yeni termin geniş vüsət 
almağa başlayır. G.N.Volkov pedaqoji terminologiyaya onun 
daxil edilməsinin zərurətini onunla izah edirdi ki, “etnope
daqogika” termini etnoqrafık materiallarm tədqiqatlarda geniş 
istifadəsini əks etdirir və verilmiş elmin mahiyyətini daha yaxşı 
açıqlayır.

G.N.Volkov xalq pedaqogikasi konsepsiyasmm formalaş- 
masında, onun predmetinin, pedaqoji əsaslarmm, metodlarmm
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və tərbiyə vasitələrinin təyinində böyük rol oynamışdır. Onun 
işbrində həmçinin xalq tərbiyəsinin əsas istiqamətləri, xalq 
tərbiyə sisteminin milli özünəməxsusluğu açıqlamr. Etnopeda- 
qogikanın öyrənilməsində əsas kimi ancaq milli - tarixi təcrübə 
götürülmüşdür. G.N.Volkov deyirdi: “Əgər xalq pedaqogi
kasmm təcrübəyə və onun təsvirinə münasibəti varsa, deməli 
etnopedaqogika nəzəri elmin sahəsidir.”

G.N.Volkov pedaqoji mədəniyyətin yaradıcısı kimi xalq 
kütlələrinin rolunu açmağa ilk cəhd etmişdir. O, xalq peda- 
qogikasım şifahi xalq yaradıcılığmda, adətbrdə, mərasimbrdə, 
uşaq oyunlannda və oyuncaqlarında və s. qorunulan pedaqoji 
məlumatların və tərbiyə təcrübəsinin toplusu kimi təyin edirdi.

Etnopedaqogika xalq tərbiyəsinin tarixi, nəzəriyyəsi və 
təcrübəsi haqqmda elmdir. Etnopedaqogika - insanı əhatə edən 
tədris mühiti vasitəsilə onun inkişafmm təbii-bioloji, sosial və 
əxlaqi ahəngdarlığa nail olmasıdır. Etnopedaqogika - xalq 
pedaqogikasi, məqsədlərin öziinəməxsusluğu, tərbiyə prosesb- 
rinin məzmunu və şəxsiyyətin inkişafı haqqmda elmdir.

Etnopedaqogika bir elm kimi, şəxsiyyətin yaşayış yerinin 
etnik xüsusiyyətini nəzərə almaqla sosializasiya prosesini 
öyrənir. Etnopedaqogika - sosiallaşmanın və təhsilin tədqiqa- 
tında xüsusi istiqamətdir. Xalqm düşüncəsinin özünəməx- 
susluğunu aydmlaşdırmadan onun davranışım başa düşmək 
olmaz. Etnopedaqogikada şəxsiyyətin təşəkkülünə ənənəvi 
mədəniyyətin, məişətin, aib-qohumluq münasibətlərinin təsiri 
təhlil edilir.

Etnik pedaqogika öz mahiyyətində ümumbəşəridir, о bü- 
tün xalqlarm tərbiyə təcrübəsini araşdırır, öyrənir və ümumi- 
bşdirir. Etnopedaqogikamn tarixi bəşəriyyətin özii qədər 
qədimdir. Etnopedaqogika - etnosda əsrlərlə yaranmış tərbiyə 
və təhsil sisternidir. Etnopedaqogika üçün yetişən nəsildə milli 
özünüdərketmənin, doğmalara və yaxınlara diqqətli münasibə- 
tin, böyükbrə hörmətin, vətənin müdafıəsinə hazır olmağın, 
zorakılığa və qəddarlığa qarşı məzəmmətin və s. tərbiyəbn-
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dirilməsinə can atma xarakterikdir. Etnopedaqogika - şəxsiy- 
yətin inkişafına, sosial normalarm, dəyərlərin, təcrübənin 
qavranılmasına kömək edir, uşaqlarm tərbiyəsi və təlimi haq- 
qmda xalq bilikbrinin, xalq müdrikliyinin, əxlaqi təcriibənin 
gələcək nəsb ötürülməsinin əhəmiyyətini toplayır və sistem- 
ləşdirir. Etnopedaqogika özündə qiymətli etnik pedaqoji təcrü- 
bəni cəmləşdirərək tərbiyənin ümumi, əbədi xarakterini təsdiq 
edir. Bir çox nəsillərin təcrübəsi cəmlənmiş etnopedaqoji irs 
cəmiyyətin tarixi inkişafmm hər bir mərhələsində tərbiyə 
funksiyalarmı həyata keçirmişdir. Xalq bir pedaqoq kimi bu 
nümunələrdə uşağın daxili aləmini dərk etmiş, şəxsiyyətin 
inkişafmm qanunauyğunluqlarım nəzərə almışdır. Etnopeda
qogika zəhmətkeşbrin pedaqoji təcrübəsinin effektiv yollarmm 
mümkünlüyünü aşkara çıxarır, xalqm pedaqoji ideyalarmm 
tərəqqisini reallaşdırır, müasir elmdə və praktikada pedaqoji 
bilikbri və xalqm həyatınm digər təzahürbrini analiz edir və 
tərbiyənin müasir tapşırıqları ilə onun müvafıq (uyğun) və 
qeyri-müvafıqliyini (qeyri-uyğunluğunu) tədqiq edir.

Müasir adətbr və onların köhnə ib  əlaqədə varisliyi, xalq 
bayramları ənənəbrinin köhnə forma və yeni məzmununun 
qarşılıqlı münasibəti - bunlar etnopedaqogikanı maraqlandıran 
problembrdir. Etnopedaqogika təcrübəyə yönəldilir, ona qulluq 
edir. Etnopedaqogika xalqm tərbiyəsində xalqııı öziinün rolunu, 
xalqın təfəkkürünün məhsulu olan, əsasını, qayəsini tərbiyə 
haqqında fıkirbr təşkil edən xalq pedaqogikasmm ümumi əsas- 
larmı və xüsusiyyətlərini, elmi pedaqogika ib  xalq pedaqo- 
gikası arasmdakı ümumi və fərqli cəhətləri açır, tərbiyənin tər- 
kib hissobri baxımından xalq ədəbiyyatmm imkanlarını və 
rolunu öyrənir.

Etnopedaqogika xalqm əsrlər boyu təcrübədən keçirdiyi 
və istifadə etdiyi tərbiyə haqqmda elmdir. Etnopedaqogika - 
sosial-fəlsəfı idrakm (dərketmənin) obyektidir. Etnopedaqogika 
- xalq kütbbrinin pedaqoji görüşbri, yetişən nəslin tərbiyə 
təcrübəsi haqqmda elmdir. Etnopedaqogika - şəxsiyyəti tərbi-
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yələndirən və inkişaf etdirən sosial-qarşılıqlı təsir prosesini 
öyrənir və sosial normaları, dəyərbri, uşaqların tərbiyəsi və 
təlimi haqqmda xalq biliklərini, həmçinin fəlsəfi-etik, pedaqoji 
flkir və görüşbrini, şəxsiyyətin tarixi - mədəni formaİaşmasma 
təsir göstərən bütün pedaqoji potensialı üzə çıxarır, toplayır və 
sistembşdirir.

Etnopedaqogikamn zənginləşməsində iştirak üçün özünü- 
tərbiyə, özünütəlim, qarşılıqlı tərbiyədə fəal iştirak olduqca 
vacibdir. Etnopedaqogika köhnə adətbrin müasir şəraitdə 
pedaqoji imkanlarmı aydmlaşdırır və insan tərbiyəsinə təsir 
edən yeni adətbrin məqsədəuyğunluğunu təyin edir.

Etnopedaqogika xalq pedaqogikasını izah edir və xalqın 
çox əsrlər öncə əs.ası qoyulmuş, təbii inkişaf edən xalq 
ənənəbri ib  birbşmiş təcrübəsini toplayır və tədqiq edir, 
müasir şəraitdə ondan istifadənin istiqamətbrini təxmin edir. 
Pedaqoji fıkrin ilk mənbəyi bütövlükdə tərbiyəyə həsr olunmuş 
xalq ədəbiyyatı nümunəbridir. Xalqin pedaqoji ideyaları ib  
elmi pedaqogika arasmdakı varislik əlaqəsi möhkəm bağ təşkil 
edir.

Etnopedaqogika xalqm spesifik dünyagörüşütüi, şüurunun 
xiisusi vəziyyətini, etnopedaqoji təsəvvürünü, davranış stereo- 
tipbrini, xüsusi ənənəvi tərbiyə sistemini öziində cəmbşdirir. 
Etnopedaqogika - xalqm etiqad ənənəbrinin, təsərrüfat-iqtisadi 
və mədəni həyat tərzinin, mədəniyyətinin bir nəsildən digərinə 
ötürtilməsi kanalı kimi çıxış edən, xalq pedaqoji biliyi 
ənənəbrinə daxil olan yenilikbrb artan, təkmilləşən uşaqlarm 
və gəncbrin tərbiyəsi haqqmda özünəməxsus, tarixən yaranmış 
tərbiyə sistemidir, Etnopedaqogika tərbiyənin xalq təcrübəsi 
haqqmda elmdir. Etnopedaqogika insanm xalq mədəniyyətinə 
daxil olması vasitəbrindən biridir. Etnopedaqogika - bu sosial- 
laşma və təhsil tədqiqatmda istiqamətdir. Etnopedaqogika - 
ümumtəhsil, iimummədəni predmetdir, ölkəşünaslıq, xalqşü- 
naslığm əsasıdır. Onun öyrənilməsi özünüinkişafi, özüntitək- 
milləşdirməni stimullaşdırır, şəxsiyyətin özünü reallaşdırma-
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sma təsir edir. Etnopedaqogika - siyasətdən maksimal dərəcədə 
kənar elmdir, о əsil humanist dəyərlərin müdafiəsi vasitəsib 
kütləvi mədəniyyətin tənəzzülünə qarşı çıxır.

Etnopedaqogikam ümumilikdə və bütövlükdə xalq tər- 
biyəsinin (təbii, gündəlik, qeyri-formal, məktəbdənkənar, ənə- 
nəvi) tarixi və nəzəriyyəsi kimi təqdim etmək olar. Yəni, tarixi 
dəyişikliklərin gedişatı ib  yaranan, əhalinin ənənəvi, praktik 
tərbiyə və təlim pedaqogikasıdır.

Pedaqoji ədəbiyyatda fıkircə yaxm olan iki terminə rast 
gəlinir: xalq pedaqogikasi və etnopedaqogika.

A) Xalq pedaqogikasi - bu konkret etnik qrupun tərbiyə 
ənənələridir.

B) Etnopedaqogika - müxtəlif xalqlarm tərbiyə ənənələ- 
rinin müqayisəli analizinin ümumibşdirilmiş anlayışıdır.

Etnopedaqogikamn xalq tərbiyəsinin mahiyyəti haqqmda 
elm kimi yaranmasmın əsası və onun müasir şəraitdə istifadə 
vasitəsi kimi əsası tarixən müxtəlif xalqlarda yaranmış və 
nüvəsini xalq müdrikliyinin başlıca ideyası təşkil edən xalq 
pedaqogikasıdır. Məhz burada iki anlayış - xalq pedaqogikasi 
və etnopedaqogika fərqbnir.

Bəzi tədqiqatçılar etnopedaqogikam xalq pedaqogikasmm 
sinonimi hesab edirbr. “Xalq pedaqogikasi” termini ümum- 
bəşəri tərbiyə təcrübəsini coğrafi miqyasda və tarixən darlaş- 
dırır. Akademik G.N.Volkov tərəfmdən elmi əsaslanmış və 
ciddi məhdudlanmış “xalq pedaqogikasi” və “etnopedaqogika” 
anlayışları tamamib həqiqətə uyğun qəbul edilir. “Etnope
daqogika - uşaqların tərbiyəsində və təlimində etnik qruplarm 
empirik təcrübəsi haqqmda aibnin, nəslin, tayfamn, xalqın, 
millətin qədim (əbədi, köklü) dəyərləri, mənəvi-etik və estetik 
görüşbri haqqmda elmdir”. (G.N.Volkov) G.N.Volkov qeyd 
edir ki, etnopedaqogika müasir şəraitdə köhnə adətbrin peda
qoji imkanlarım aydınlaşdırır və yeni insanm tərbiyəsinə təsir 
edən yeni adətlərin məqsədyönlülüyünü təyin edir. Xalq 
pedaqogikasi nəsildən-nəsib əsasən şifahi formada veribn,

94



təcrübədə toplamlmış və yoxlanılmış, xalq kütlələrinin tarixi və 
sosial təcrübəsinin məhsulu kimi şifahi yaradıcıhqda, adətlərdə, 
mərasimlərdə, uşaq oyunlarmda və s. qorunulan empirik bilik
brin, məlumatların, bacarıq və vərdişbrin cəmi kimi başa 
düşülür. O, tarixi, nəzəri və təcrübi etnopedaqogikanı ayırır.

Etnopedaqogika zəhmətkeşlərin təcrübəsini pedaqoqlarm 
sərvətinə, empirikanın kollektiv eksperimento, kollektiv 
düşüncəyə çevrilməsinə kömək edən elmdir. Etnik pedaqogika 
tarixi şəraitin təsiri altmda yaranan, həyat şəraiti və xalqm 
pedaqoji mədəniyyəti ilə birgə təkamülə uğrayan, milli tərbiyə 
sistemi sayəsində qorunan milli xarakterin xüsusiyyətbrini 
tədqiq edir, Etnik pedaqogikada mütləq kontekst, konseptual 
süjet, hər bir xalqm ənənəvi tərbiyə sistemi xalqlarm pedaqoji 
mədəniyyətlərinm ümumiliyi problemi ib  bağlıdır.

Xalq pedaqogikasi təcrübəyə və onun təsvirinə, xalq 
tərbiyəsinin vasitə və ideyalarma aid edilir, etnopedaqogika isə 
nəzəri fikrin, elmin sahəsidir. İlk baxışdan bu anlayışlar eyni 
kimi çıxış edir. Amma daha detallı öyrənmədə biz növbəti 
fərqbri tapa bibrik. Xalq pedaqogikasi və elmi pedaqogika ara
smda dialektik qarşılıqlı əlaqə mövcuddur. Bir tərəfdən klassik 
elmi pedaqogika xalq tərbiyə ənənəbrindən ən yaxşılarım 
özündə toplayır, digər tərəfdən xalq pedaqogikasi elmi 
pedaqogikanm metodik “aləf’brindən istifadə edir.

Beblikb, xalq pedaqogikasi xalq kütbbrində möv- 
cuddur, özünü məişət səviyyəsində göstərir, tərbiyənin empirik 
təcrübəsini əks etdirir. О nəzəriyyə kimi düşünülməmişdir, 
sistemləşdirilməmişdir. Etnopedaqogika isə müxtəlif m ilbtbrin 
və xalqlarm artıq ümumibşdirilmiş, nəzəri düşünülmüş xalq 
pedaqogikastdır. Etnik mədəniyyətbrin müxtəlifliyinə baxma- 
yaraq etnopedaqogika onların bir hissəsi kimi xüsusiləşməyə 
məruz qalmışdır. Etnopedaqogika - xalq pedaqogikasmm peda
qoji imkanlarını üzə çıxardan pedaqoji bilikbrin yeni sahəsidir 
və müasir pedaqoji bilik və təcrübədə xalqm tərəqqipərvər 
pedaqoji ideyalarımn reallaşmasınm daha effektiv yollandir.
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Xalq pedaqoji biliyi ənənələrindən yaranan və daim yeniliklərlə 
zənginləşən etnopedaqogika xalqm canlı biliyidir.

Etnopedaqogikamn əsas xüsusiyyəti - onım mövcud 
olan təbii xalq tərbiyə ənənələrinə, ətraf mühitin bütün 
proseslərinə ahəngdar daxil olan təbiətəmüvafiqliyidir.

“Etnopedaqogika - elmi fəndir, hansmın ki, obyekti 
xalqın mənəvi sərvəti, onun əxlaqi ideal və baxışlarmı, pedaqoji 
müdrikliyini əks etdirən mənəvi fenomenidir; onun pred meti 
tədris mühiti, nəslin, etnososiumun, millətin, bu və ya digər 
etnik qrupun ümumilikdə psixi tərzində əks olunan pedaqoji 
mədəniyyətidir.”(V.V.Anisimov) Pedaqoji elmin xüsusi sahəsi 
kimi etnopedaqogikamn predmeti xalq pedaqogikasi ənənə- 
ləri və onun problemlərinin nəzəri işbnməsidir. Etnopeda- 
qogikanm öyrənilməsi predmetinin istiqamətlərindən biri xalq 
tərbiyə təcrübəsidir. Etnopedaqogikamn prednıet sahəsi də- 
yişməz qalmır: ictimai özünüdərketmənin hərəkəti ilə bağlı 
sosial sifarişlərin dəyişilməsindən asılı olaraq vəzifələr forma- 
laşır və dəqiqləşdirilir.

Etnopedaqogikamn məzmunu dedikdə əsas formalarda, 
prinsiplərdə, ideallarda, dəyərbrdə, fıkirbrdə əks olunan etno
sun mənəvi mədəniyyəti, forması dedikdə isə etnik mədə- 
niyyətin həyata keçirilməsi imkanları nəzərdə tutulur. Etnope- 
daqogikanın məzmununa xalq kütbbrinin tərbiyovi təerübəsi, 
onun pedaqoji görüşbri, baxışlan, ideyaları, tərbiyə sahəsində 
ənənələri daxildir.

Etnopedaqogikamn əsas mövzuları: pedaqoji təkamül 
etnopedaqoji fenomen kimi, milli və ümumbəşəri sistem, milli 
tərbiyə metodları, xalq tərbiyəsinin üsul və yolları, xalq 
pedaqogikasmm müasir funksiyaları və s.

Etnopedaqogikamn məqsədi məhəbbətdir: insanlara, 
әтәуә, mədəniyyətə, doğma dilə, xalqa, vətənə və s. Etnope- 
daqogikanm prinsipbrində tərbiyənin əsas məqsədi insanlarm 
dini, mədəni, sosial-etik davranış normalarına, milli özünüdərk- 
etməyə və ümumbəşəri dəyərlərə yiyələnməsi sayılır. Etnope-
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deqogikamn osasını milli tərbiyə təşkil edir ki, onun məqsədi 
milli və ümumbəşəri dəyərləri qoruyan, dərindən dark edən və 
orlara hörmət edən şüurlu şəxsiyyət, vətəndaş tərbiyə etməkdir. 
Etnopedaqogikamn məqsədi həm də ənənəvi xalq təsəvvür- 
lərinin, təbiət və insanm orada yerinin, tərbiyə ideallarmm, 
aiənin rolunun öyrənilməsi və tədris prosesində onlardan 
isifadə edilməsidir. Etnopedaqogikamn əsas məqsədlərindən 
biri də ayrı-ayrı etnik qruplarm nümayəndəbrinin dogma dili, 
xalq mədəniyyətinin özünəməxsusluğunu, etnik özünüdərket- 
məni itirmək təhlükəsinin qarşısmı almaqdır.

Etnopedaqogikamn vəzifəsi - yetişən nəslin inkişafı, 
tə'biyə və təhsil məsələləri dialektik vəhdətdə götiirülərək 
ərənəvi pedaqoji mədəniyyət vasitəsi ilə onlarm etnopedaqoji 
bilikbrinin, bacanqlarınm və vərdişbrinin ardıcıl genişlən- 
dirilməsi, dərinləşdirilməsi və inkişaf etdirilməsidir. Etnopeda- 
qogikanm vəzifəsi həm də xalq pedaqogikasmm yaranmasına 
vs inkişafma ümumi xarakteristika vermək, onun quruluşunu, 
mahiyyətini göstərmək, xalq arasmda qəbul olunan idealı, 
ə?;laqi tərbiyənin məqsədi və məzmununu, uşaqlara və gənclərə 
ə>:laqi kodeksin əsas tələblərini açıqlamaq, xalq tərəfmdən 
yaradılmış əsas əxlaqi tərbiyə vasitələrini, uşaqlara pedaqoji 
təsirin metod və üsullarım analiz etmək və s. ibarətdir. Bundan 
başqa xalqm mənəvi və maddi mədəniyyətin yaradılmasında 
rclunu öyrənməkdən və insanın şəxsiyyət kimi inkişafınm 
forəkətverici qüvvəbri haqqmda dialektik müddəaları tədqiq 
etaıəkdən ibarətdir.

Etnopedaqogikamn digər vəzifələrinə aiddir:
-Xalq pedaqogikasmda tərbiyənin mənbəbri, mahiyyəti 

vs məzmununu açıqlamaq;
-Tərbiyənin məzmununda xalq ənənələrinin yerini təyin 

etmək;
-Tərbiyənin ənənəvi xalq metodları və formalarmı 

xarakterizə etmək;
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-Xalq ənənələrinin müasir məktəbin tədris-tərbiyə prose- 
sində istifadəsinin təcrübəsini ümumiləşdirmək və sistemləş- 
dirm əkvəs.

Etnopedaqogika əsrlərb istifadə olunan kütbvi pedaqoji 
təerübə ib  qabaqcıl pedaqoji təcrübənin ümumibşdirilməsidir. 
Buradan belə aydın olur ki, etnopedaqogika xalq pedaqo- 
gikası haqqmda elm kimi aşağıdakı məsələləri həll edir:

-tərbıyə sahəsində xalqın təcrüb'əsini hərtərəfli öyrənmək;
-konkret etnos üçün xarakterik olan tərbiyənin məqsədi, 

vəzifəsi, metodlärı, üsulları уә vasitələrinin öziinəməxsus- 
luğunu fərqbndirmək;

-tərbiyə sahəsində xalqın sərvətini cəmiyyətin sosial 
inkişafı nəzərə alınmaqla aktuallaşdırmaq;

-milli tərbiyə sistemində tərəqqipərvər etnopedaqoji irs- 
dən və xalq pedaqogikasi nailiyyətbrindən istifadənin effektiv- 
liyinin yollarını təyin etmək;

-şəxsiyvətin hərtərəfli inkişafmda xalq pedaqogikasi ide- 
yalarmm müasir tərbiyə məsələbrinə uyğunluğunu təyin etmək;

-bu və ya digər etnik qruplarm tərbiyə prosesinə milli 
psixologiyanm, mentalitetin təsirimn xüsusilikbrini nəzərə al- 
rnaq; (

-milli özünüdərketmə və mədəni ünsiyyət şəraitində şəx- 
siyyətin özünü dəyərbndirməsi və dərketməsinə nail olınaq və

v ^ г ,5 ■
Etnopedaqogika qarşısında qoyulan digər əsas masə- 

lələr bunlardır:
1) Xalqin, milbtin, etnosun mədəniyyətində pedaqo

gikanm etnik özünəməxsuslüğunun axtarışı;
2) Ümumbəşəri, pedaqoji və milli dəyərlərin yaradıcı 

translyasivası (ötürülməsi);
3) Müxtəlif amilbrin (siyasi, iqtisadi, sosial, dini və s.) 

təsiri altında xalq pedaqogikasi və pedaqoji mədəniyyətin 
yaranması və inkişafı;
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4) Şəxsiyyətin tərbiyəsi və inkişafmm müasir təcrübə- 
sindn kcçmiş nəsilbrin etnopedaqogikasmda äks olunmuş 
vasitələrdən istifadə;

5) Müxtolif xalqlarm xalq pedaqogikasi təcrübəsi vo 
mədəniyyəti haqqmda İnformasiyanm topianması və öyrənil- 
məsi köməyi ilo şəxsiyyətin torbiyəsi vo s.

Etnopedaqogika bir elm kimi övrənir:
1) Xalqm əsas pedaqoji anlayişları (qulluq, tərbiyə, 

özünütərbiyə, yenidəntərbiyə, nəsihot, öyrətmək və alışdırmaq);
2) Uşaq statusu tərbiyə subyekti kimi (doğma uşaq. yetim 

uşaq, yaşıd və dost, övladlığa götürülmə, özgə və yad uşaqlar, 
uşaq mühiti vä s.); ■ ' ' /.--УJ , ’ :

3) Tərbiyənin funksiyaları (əməyə hazırlıq, xärakterin 
mənəvi və iradi cəhətləri nin formalaşdın 1 ması, ağılın inkişafı, 
säğlamliga qayğı, gözəlliyə məhəbbət aşılamaq);

4) Tərbiyə amilləri (təbiət, этэк , oyun, söz, ünsiyyət, 
adətlər, məişət, incəsənət, doğma dil, din, ideal nümunə (simvol 
şəxsiyyətlər; simvol hadisələr, simvol ideyaİar);

5) Tərbivə metodları (inam. nümunə, əmr, ızah etmə,: 
öyrətmə və çalışmä, atzu və xeyir-dua, and verrnə, and içmə, 
xahiş, məsləhət, işarə, təqdir etmə, məzəmrnət, daıılaq, razı 
salma, vəsiyyət, inanc, tövbə, peşiman olmaq, nəsihət, təbliğ, 
qadağa, lənət, cəza);

6) Tərbiyə vasitobri (sanamalar, atalar sözləri, mosollər, 
tapmacaiar, nağıllar, ofsanobr. bayatılar, mifbr);

7) Tərbiyənin təşkili (gənclərin və uşaqlarm эт эк  
biriikbri, şənlik bayramlari. ümumxalq bayramları);

8) Xalq tərbiyəsi sistemİndə insan şəxsiyyətinin kamil- 
ləşməsi ideyäsı və onunreallaşması;

9) Xalq torbiyəçibri (valideynlər, boyük uşaqlar, icma 
pedaqoqları və onlarm pedaqoji prinsipbri və fıkirbri);

Müasir etnopedaqoji elmin istiqamətləri bunlardır: 
analitik etnopedaqogika, tarixi etnopedaqogika, regional etno
pedaqogika, məktəb etnopedaqogikası, oyun etnopedaqogikası,
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aforistik etnopedaqogika, ailə etnopedaqogikası, etnopedaqoji 
təhsil, etnososiai pedaqogika, müqayisəli etnopedaqogika, 
subetnik pedaqogika və s.

E tnopedaqogikanm  metodologiyası. Metodologiya (yu- 
nanca methodos - tədqiqat yolları və ya nəzəriyyə, dərketmə, 
təlim, logos-söz, anlayış deməkdir) aşağıdakı mənaları özündə 
əks etdirir:

1) nəzəri və təcrübi fəaliyyətin təşkili və qurulmasınm 
iisulları və prinsiplərinin sistemi;

2) idrakm elmi metodu haqqmda təlim;
3) һәг hansı elmdə tətbiq oiunan metodlarm məcmusu və

s.
V.V.Kraevskinin fıkrincə, metodologiya - pedaqoji elm- 

lərin alətlər emalatxanasıdır, onunla tədqiqatlarm müasir tələb- 
lərə uygunluğu ölçülür, elmi işçiiərin peşəkar səviyyəsi qiy- 
mətləndirilir. Bu müddəanı tamamilə etnopedaqogikanm meto- 
dologiyasma aid etmək olar: a) öz spesifıkasma maiik olan 
etnopedaqoji şüur haqqmda elm kimi; b) pedaqoji həqiqətlər- 
dən istifadə üsulu kimi.

Etnopedaqogikada metodologiya etnopedaqoji fəaliyyətin 
prinsipbri, metodları, dərketmə forma və prosedurları, şəkildə- 
yişməbri haqqmda elm kimi təyin edilir.

Etnopedaqoji. b ilikbrin  struk turu :
a) materialist dialektikanm qanun və qanunauyğunluqları; 

məntiq qanunları, lazımmca əsaslanma, etnopedaqogikamn qa- 
nunlari;

b) konsepsiyalar: pedaqogika, etnopedaqogika, sosiumun 
mentalitetinin formalaşması konsepsiyaları, çoxmədəni təhsilin 
konsepsiyaları, humanitar təhsil konsepsiyası, etnomədəııi təh- 
sil konsepsiyasi, dil siyasəti konsepsiyasi, tarixi şüurun forma- 
laşması konsepsiyasi, vətəndaşm yeni sosioekonomik davrani- 
şının formalaşması konsepsiyasi;

c) faktlar: elmi, pedaqoji, etnopedaqoji;
ç) nəzəriyyəbr: pedaqogika, etnopedaqogika;
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d) prinsiplər: materialist dialektika, məntiq, pedaqogika, 
etnopedaqogika;

e) fərziyyələr elmi idrakın vasitoləri kimi;
ə) metodlar;
f)kateqoriyalar: materialist didaktika, pedaqogika, etnope

daqoji elmşünaslıq, etnopedaqoji mənbəşünashq, etnopedaqoji 
prinsip, etnopedaqoji ideya, etnopedaqoji paradiqma, etnope
daqoji tərbiyə, etnopedaqoji təlim, etnopedaqoji həqiqətlər, 
etnopedaqoji mentalitet, etnopedaqogika, metodoloji etnope
daqogika, etnopedaqogikamn metodlan, etnopedaqoji qanuna- 
uyğünluq:

g) terminbr: etnopedaqoji terminologiya:
ğ) a'nlayışlar: etnopedaqoji duşüncə, etnopedaqoji dəyər- 

br, etnopedaqoji konsepsiya, xalq tərbiyəsi, milli tərbiyə, etno-' 
mədəni təhsil, etnopedaqoji tədqiqatlar (məqsəd, məntiq, pred- 
met, mənbə. vasitə, nəticə), etnopedaqoji tədqiqatlarm qiymət- 
londi rilməsi kriteriyaları.

Etnopedaqoji tədqiqatlara münasibətdə metodoloji müd- 
dəalar: ctnopsixologiyanm psixoloji qanunları, ümumpedaqoji 
nəzoriyyəbr, etnologiyanm. sosiologiyanın və digər elmlərin 
nəzəri müddəälari.

Etnopedaqogikanm metodoloji prmsipləri: şəxsiyyət- 
lilik, fəaliyyətlilik, subyektivlik, kulturoloji, antropoloji və s.

Ontoloji yanaşma “tədrisə uşağm məişət üsulu kimi.təbii, 
qeyri-təbii proses və hadisəbr kimi - yəni, azad həyatın, han- 
sında ki, tədris-təlimin və tərbiyə-özünütərbiyənin hər bir aktı 
şəxsiyyət fikirləri, dəyərbri və məqsədləri ib  zəngindir - 
baxılmasıdır”.

Elm kimi (pedaqoji elmin istiqaməti kimi), tədris fənni və 
yetişən nəslin tərbiyəsində böyükbrin fəaliyyət növü kimi 
etnopedaqbgikada müxtəlif etnopedaqogikaların fərqbndirici 
məqsəd və vaziləlorino adekvät m etodları seçmək zəruridir.

Humanitar dərketmə insanın daxili abminə, onun şəx- 
siyyət dəyərlərinə və həyatmm mənasına müraciət edir. Dərk-
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etmə - xüsusi metod kimi sonrakı inkişafm proqnozuna, öziino- 
məxsus elmi refleksiyaya çevrilir. Bu idrakın hom prosesi, həm 
də nətieəsidir. Dorketmo prosesi müxtəlif təzahürlərin müəyvən 
izah olunmaları ife mticələnən idrakm eürbəcür forma və ya 
momentlərindo genişlənə bilər. Məhz buna gorə, etnopedaqögi- 
kaya humanitar idrakm metodları kimi germeneytika və fenp- 
menologiyanın daxil edilməsi zəruridir.

Etnopedaqoji tədqiqatlarda bioqrafık metod xüsusi idraki 
dəyərlidir. İnsamn həyat yoluna müəyyən cəmiyyətdə şəx- 
siyyətin inkişafı və formalaşması tarixi kimi baxılır. Bununla 
belo, həyat yolunun fazaları şəxsiyyətin malik olduğu həyatm 
mənası və məqsədləri ilə - tarixi hadisələrlə, tərbiyə üsüllarınm 
növbələşməsi ilə, hoyat torzi vo münasibətlər sisteminin dəyiş- 
ınəsi iio. dəyərlərin cəmi və hoyat proqramı ib  qcyd olunur. 
İnsänm bu və ya digər etnosun, mədəniyyətin nümayəndəsi 
kimi hoyat volunun analizi zəruri faktiki material toplamağa, 
etnopedaqogikamn predmet və məsələlərinə aid müəyyən 
ümumiləşmələr aparmağa və nəticələr çıxarmağa imkan verir.

Tərbiyədə germenevtik yanaşma (germenevtika yunanca - 
izalı etıhə mədəniyyəti deməkdir) - dərketməyə, qarşıhqlı ina- 
ma, əməkdaşlıq edən insanlarm şərtsiz dəyərlər kimi bərabər- 
hüquqlu subyektiv münasibətlərmə yonəlir.

“Etnopedaqogika'’ fənninin konkret anlaşdma və mə- 
nimsənilmə formaları aşağıdakı metodlardır: uşağm etno- 
sosiallaşması probleiminin pedaqoji təsviri (və ya əsaslandırıl- 
ması), özünəhesabat, özünüanaliz, refleks, refleksiv müşahidə, 
dialoq kimi söhbət, bioqrafık metod, germenevtika və s.

Etnopedaqogikamn tədqiqində istıfadə olunan tədqiqat 
metodlärı bunlardır: sorğu, müşahidə, eksperiment, söhbət, : 
müsahibə, bioqrafık metod, “şifahi tarix” - etrioqrafik material- 
ların toplusu metodu kimi* etnik stereotiplərin öyrənilməsi 
metodu, kontekst-analiz, modelləşdirmə metodu, xüsusi arxiv 
materialları, pedaqoji təcrübənin analizi və təfsir edilməsi və s.
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2.1.4. Etnopedaqogika pedaqoji və digər elmlər 
sistemində

Etnopedaqogika pedaqoji elmin müstəqil qolu kirni özün- 
də tərbiyə nəzəriyyəsi və pedaqogika tarixinin problemlərini 
tədqiq edən elmi biliklərin nəzəri pedaqoji, tarixi pedaqoji və 
etnopedaqoji sahələrinin cəmini birləşdirir.

Etnopedaqogika - xalq pedaqogikasi, şəxsiyyətin inkişafı 
və tərbiyəsi prosesinin məzmunutiun və məqsədbrinin müxtə- 
lifliyi haqqında lıibrid elm olaraq antropologiya, etnologiya. 
mədəniyyətşünaslıq, sosiologiya, etnopsixologiya, foiklorşii- 
naslıq və s. ib  bağlıdır. Etnopedaqoji bilikbrin sistemi möv- 
cuddur. О özündə bir sıra qədim qarşılıqlı elmbri birbşdirir:
1) Ümumi etnopedaqogika■ - bir elm kimi etnoslann pedaqoji 
məişətinin, xalq pedaqogikasmm iimumi qanunauyğunluqlarını 
öyrənir. 2) Xüsusi etnopedaqogika - ümumi etnopedaqpgikanin 
bazasma əsaslanaraq ayrı-ayrı etnoslarm pedaqoji məişətini, 
xalq pedaqogikasmi öyrənir. 3) Etnopedaqogikamn sahəbri 
(qollari) - etnosun pedaqoji məişətiniıı bu və ya digər his- 
səbrini Öyrənir. Məsəbn, buna a ib  etnopedaqogikasml aid 
etmək olar. Bu minvalla aibdə ənənəvi tərbiyə xalq pedaqo- 
gikasimn bir hissəsini təşkil edir. Onu xalqm pedaqoji mədə- 
niyyəti kimi etnopedaqoji elmbrin bir sahəsi - xalqm etnope- 
daqogikası öyrənir. Onun da qollarmdan və vacib hissəbrindən 
biri a ib  etnopedaqogikasi sayilir.

Nisbətən yeni yaranmtŞ etnopedaqogika elmi öz yerini 
pedaqoji elm br şistemində tutaraq digərbri ib  qarşılıqlı 
əlaqədədir. Etnopedaqogika pedaqoji və qarışıq elmbrlə six 
bağlıdır. Etnopedaqogika bir elm kimi yarananda etnoqrafiya 
və antropologiyanm inkişafı ib  bağlı idi. Xatirladaq ki, pe
daqoji elm br özündə daha mürəkkəb sistemi birbşdirir. Bunlar 
i b  etnopedaqogika bilavasitə bağlıdır:

Ümumi pedaqogika tərbiyənin iimumi qanunlarmı öyrə- 
nir. Müxtəlif dövrbrdə sosial, iqtisadi, rnədəni şəraitlər nəzərə
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alınmaqla pedaqogikanm inkişafı və dirçəlməsi tarixini “Peda
qogika tarixi” öyrənir. Pedaqogika tarixinin predmeti - qədim 
zamanlardan bizim günbrə qədər pedaqoji fıkrin və tədris- 
tərbiyo müəssisələrinin yaranınası və inkişafıdır.

Xalq pedaqogikasi pedaqogika tarixinə yaxııı mövqe 
tutaraq öziinə xalqda yaranan və məişətdə olan, nəsildən-nəsilə 
ötürübn tərbiyəvi ideyaları, ənənələri, tərbiyə təcrübəsini daxil 
edir. Milli pedaqogika - bu biitöv ölkənin, dövlətin və va 
konkret milbtin nəzəri və xalq pedaqogikasıdır. “Milli peda
qogika - milli psixologiyaya, əxlaqi-mənəvi dəyərbrə, adət- 
эпэпэЬгэ, milli tərbiyə təbblərinə əsaslanmaqla gənc nəslin 
təlim və tərbiyəsi işini təşkil etmək yollarım, üsullarım öyrədən 
elm sahəsidir”. (Ə.Ağayev. “Milli pedaqogika, yaxud pedaqo- 
gikadan dərslikbr песә olmalıdır” // Azərbaycan müəllimi, 11 
dekabr 1991-ei il)

Sosial-pedaqoji fəaliyyətdə, tərbiyə və təhsilin gedişində 
şəxsiyyətin sosiallaşmasımn milli xüsusiyyətbrini nəzərə 
almaq zəruridir. Bu sahədə təb b əb r bilikbri “Etnopedaqogika” 
fənninin öyrənilməsi prosesində alırlar. Bu sosial pedaqo- 
gikanın etnopedaqoji əsasını təşkil edir.

Etnopedaqogika faktları xalq pedaqogikasmdan, nəzəri 
vasitəbri isə iimumi pedaqogikadan götürüir, O. konkret xalqda, 
milbtdə, etnosda tərbiyəvi ideyalann yaranmasmı, bu pedaqoji 
ideyalarm formalaşmasmı, şəklini dəyişməsini və mövc.ud 
olmasmı, konkret olaraq məişətdə olan tərbiyə təcrübəsini 
öyrənir.

Etnopedaqogika öz məzmunu və tədqiqat metodları. ilə 
digər e im brb  də six bağlıdır. Etnopedaqogika - ənənəvi xalq 
pedaqogikasmm, uşaqlarm tərbiyə vasitolərinin və uşaq oyun- 
ları, folklor daxil olmaqla uşaq aləramin müqayisəii öyrənil- 
məsi ib  məşğul olan etnoqrafiya, sosiologiyaл'э pedaqogikanm 
birləşməsindən э т э Ь  gələn fənbrarasirbilik şahəsidir. Etno
pedaqogika - etnologiya və pcdaqogikuda tərbiyənin etnik xü- 
susiyyətbrini tədqiq edən salıədir. Qarışıq elmbıxbn etnopeda-
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qogikaya folklorşünaslıq və etnoqrafıya, linqyistika və ineəsə- 
nətşünaslıq (xalq incəsənəti ilə əlaqədə), tarix və sosiologiya, 
etika və psixologiya, dinşünaslıq və fəlsəfə yaxındır. Etno
pedaqogika pedaqoji elmin tərkib hissəsidir, lakin öz tərkibində 
etnologiya, etnopsixologiya, etnomədəniyyət, etnofəlsəfəni 
birləşdirir.və о biliyin birləşdirici sahəsi kimi çıxış edir.

Fəlsəfı antropologiya pedaqogikanm, xüsusilə etnope- 
daqogi kanın bünövrəsi sayılır. Etnopedaqogikamn antropolo
giya Пэ əlaqəsini öyrənən sabəsi - insanm tərbiyəsi haqqmda, 
onun öz etnosunun nümayəndəsi, mənəvi dəyərlərinin daşıyı- 
cısı kimi tam formalaşması haqqmda elm olan etnopedaqoji 
antropologiyadır. Xalqm pedaqoji antropologiyası, xalqin etnik 
pedaqogikasi, nəslin etnopedaqoji irsi hər bir xalqm öz etno
pedaqoji kontekstində aparılır.

Etnopedaqogika etnoqrafiya ilə əlaqədardır. Çünki burada 
xalqm həyatı, məişəti, adət-ənənələri öz əksini tapmışdır. 
Etnoqrafiya (yunanca etnos-xalq, tayfa, qrafo-yazmaq, təsvir 
etmək) - dünya xalqları, onların yayılması, insanlar arasmda 
mədənıi, məişət münasibətləri haqqmda elmdir. Etnoqrafiya 
sözü ilə yanaşı həmçinin “etnologiya” terminindən istifadə 
edilir. Etnoqrafiyanm tədqiqat predmeti bunlardan ibarətdir: 
ayrı-ayrı ölkələrin əhalisinin etnik tərkibinin öyrənilməsi; 
dünya. xalqlarmm etnik tarixinin təsviri; müəyyən etnik qrupun 
mədəni-məişət ənənələrinin vəziyyəti; məişət mədəniyyəti 
elemeintlərinin təsviri (adətlər, mərasimlər, xalq incəsənəti, 
şifahi xalq yaradıcılığı və s.).

Etnopedaqogika psixologiya ilə əlaqədardır. Burada xal
qm tətfəkkürü, təxəyyülü öz əksini tapir. Xalq pedaqogikasi sis- 
temində görkəmli yeri müəyyən etnik qrup insanlarm psixi- 
kasının xüsusiyyətlərini оугэпэп elm kimi (xarakter xüsusiy- 
yəti, mentalitet, özünüdərkin təşəkkülü, konkret etnik icmanm 
nümayəndələrinin psixoloji xüsusiyyətlərinin yaranmasma, in- 
kişafıma və mövcud olmasma təsir edən amil və mənbələrin 
ümumiləşdirilməsi) etnopsixologiya tutur.
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Etnopedaqogika müəyyən sosial əhatə şəraitində ayrıcä 
etnik qrupun insanlarmm fəaliyyətinin milli aspektlərinı tədqiq 
edən spesifık elm olan etnososiologiya ilə six bağlıdır.

Xalq pedaqogikasi folklorun bünövrəsi üzərində ucal- 
mışdır və etnopedaqogikamn inkişafında folklorşünaslıq elmi- 
nin böyük əhəmiyyəti olmuşdur. Çünki xalqm tərbiyə haqqında 
fikirləri artiq toplanılmış hazır materiallar iizərində öyrənil- 
mişdir. Folklorşünaslığm əsas məqsədi şifahi xalq ədəbiyyatı- 
nm mənşəyini. tarixini sistemli şəkildə öyrənmək kimi vacib 
məsəbdir.

Etnopedaqogika tarix elmi ilə əlaqədardır. Çünki etnope
daqoji material!ar öz meydana gəldiyi dövr və tarixi şəräit 
haqqmda müəyyən məlümat verir.

Etnopedaqogika fəlsəfə ib  əlaqədardır. Burada xalqm 
düşünco tərzi, dünyabaxışı, həyata münasibətbn və s. əks 
olünmuşdur.

Etnopedaqogika estetika ib  əlaqədardır. Burada xalqm 
zövqü, estetik baxışları öz əksini tapır,

Bunlardan əlavə etnopedaqogika ədəbiyyat tarixi, musiqi- 
şünaslıq, təsviri incəsənət tarixi ilə də əlaqədardır. Etnopeda- 
qogikanm digər pedaqoji və qarışıq elmlərlə qarşılıqlı əlaqəsi 
bebdir. -
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II FƏSİL . Etnopedaqoji prosesdə şəxsiyyətin tərbiyəsi 

■2.2 . 1. Xalq tərbiyəsinin metod və üsulları

Tərbiyə sistemi ixtira və ya icad edilmir, ancaq tədrieən 
yaranır, mənimsənilir, qavranılır, xalq onıı təkmilləşdirərək 
bütün insanlıq naminə goləcək nəsilloro ötüriir. Xalq yetişən 
nəslin tərbiyəsində müxtəlif üsullardan istifadə etmişdir. Xalq 
tərbiyəsinin metod və üsullarmı G.N.Volkov üç qrupa ayır- 
mışdır:

1) inandırma metodları: söhbət, izah etmə, nümımə:
2) məcburetmə metodları: tapşırıq, təlqin, tələb, tənbeh, 

cəzalandırma;
3) stimullaşdırma metodları: mükafatlandırma (tərif, 

rəğbətləndirmə, hədiyyə);
Xalq öyüd-nəsihət, müsahibə, söhbət, izah, tələb, nümu- 

nə, inandırma, tövsiyə, məşləhət, göstəriş, buyruq, xitab-müra- 
;iət, xalıiş. arzulama, təqdiretmə, təəssüfetmə, uğurlama (xeyit- 
dua). təlqin, tərifləmə, alqışlama, təkid, and, smaq-yoxlama, 
qadağan etmə, əmr, xəbərdarhq, danlaq, qmama, məzəmmət, 
irad tutma. hədə-qorxu, tənə eimok. cəza, qarğiş və s. üsul- 
iardan istifado etməyi vacib saymışdır.

Xalq bıı üsulların hannsından istifadə ctmişdir. Çünki 
:әксо hər hansı birinin vasitəsilə insanda əxlaqi keyfiyyətiorin 
formalaşmasma nail olmaq olmaz. Adı çəkilən üsullardan 
bəzən ayrı-ayrıhqda, çox vaxt isə kompleks şəkildə istifadə 
etnıişlər. Xalq büturi bu üsullarla insanın xarakterindəki nöq- 
sanları aradan qaldırmağı və kamillik səviyyəsino yüksəlməyi 
mümkün hesab etmişdir.

Tərbiyonin sadalanan üsullarmm əsas vəzifəsi uşaqlarm 
şüur, hiss Və iradəsini, dünyabaxışım və davramşmı forma-, 
laşdırmaqdan, əxlaqi miinasibəl qaydaları sahəsində xalqm 
təcriibəsini ıışaqlara mənimsətməkdən, gone nəsİldə yaxşı
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hərəkət, gözəl fıkir və davranışa daxili tələbat doğurmaqdan, 
pis hərəkətlərin qarşısmı almaqdan ibarətdir.

Ş ü u r u n

f o r m a l a ş d ı r ı l -

m a s ı

H ə y a t

f ə a l i y y ə t i n i n

t ə ş k i l i

S t i m u l l a ş d ı r m a

( h ə v ə s l ə n d i r m ə )

O z ü n ü t ə r -

b i y ə

İ z a h  e t m ə N ü m u n ə X e y i r - d u a Ö z ü n ü

N ə q l  e t m ə H ə y a t  t ə r z i A r z u i n a n d ı r m a

N ə s i h ə t G ö s t ə r m ə T ə r i f Ö z ö n ə ’

O y r ə t m ə T a p ş ı r ı q H ə v ə s l ə n d i r m ə t ə l q i n  e t m ə

M ə s b h ə t M ə ş q T ə q d i r  e t m ə Ö z ü n ü

S ö h b ə t ( t ə l i m ) M ə z ə m m ə t m ə c b u r

İ ş a r ə  e t m ə k X a h i ş T ə n b e h e t m ə

G ö s t ə r i ş İ s t e h z a Ö z ü n ə

T ə l ə b

X ə b ə r d a r l ı q

Q ə z ə b

Q a r ğ ı ş

D ä ' n l a q

Q ı n a m a q

n ə s i h ə t

2.2.2. Xalq tərbiyəsinin amiiləri

Tabiət
Xalq pedaqogikasmm başlıca amilləri bunlardır: təbiət, 

oyun, söz, этэк , ünsiyyət, ənənələr, məişət, incəsənət, din, 
ideal-nümunə (ideal-simvollar, şəxsiyyət-simvollar, hadisə- 
simvollar). Xalq pedaqogikasi tərbiyənin komponentlərinin 
harmonik qarşılıqlı təsiri ilə güclüdür. Onda hər şey qarşılıqlı 
bağlıdır, xalq tərbiyəsinin bütün amilləri bir-birindən ayrılmış, 
xüsusiləşdirilmiş surətdə mövcud deyil. Məsələn, təbiət sözlə 
poetikləşdirilib. Söz məişətə, oyunlara, bayramlara vaeib tərkib 
hissə kimi daxil olub ənənələri canlandırır, о hətta təqlid üçün 
nümunədir. Xalqm ideal obrazı xalqin etnik şüurunda yaşayır, 
xalq incəsənəti əsərlərində öz əksini tapır.

Təbiət - xalq pedaqogikasmm əsas amilləritıdən biridir. 
Təbiət və həyat xalq tərəfındən ən yaxşı tərbiyəçi sayılır.

108



Qədim zamanlarda tərbiyənin böyük və universal amili təbiət 
idi. Əməkçilər kitablarla deyil, çöldə, meşədə, çay qırağmda 
öyrənirdibr və ya bilikbrə yiyələnirdilər.. Bu prosesdə (öz- 
özünə оугәптә prosesində) pedaqogika iiçün çoxlu maraqlı və 
qiymətli məlumatlar əldə edilmişdir. Hər bir təbiət hadisəsi 
həm özündəıı əvvəl, həm də sonra öz əlamətləri və qoyduqları 
iz ilə insanlara biiik vermişdir. Təbiətin qoynunda insan uzun 
müddət qorq olaraq və ayrılmadan hər hansı bir hadisəyə, bir 
təəssürata qapılmışdır. Bunun nətieəsində onda hər hansı 
məsəb və hadisə barədə fıkrin cəmbnməsi və dəqiqbşdirilməsi 
tərbiyə olunmuşdur.

Təbiətin pedaqoji imkanlarmın tərbiyə amili kimi rolu 
böyükdür. K.D.Uşinski deyirdi ki, məhz təbiət milli xüsusiy- 
yətbrin daşıyıcısı sayılır. Xalq pedaqogikasmda təbiətəmü- 
vafıqlik xalq tərbiyəsinin təbiiliyi ib  yaranmışdır. Xalq bəzən 
insan xarakterini də insan təbiəti adlandırmışdır. Xalq tərbiyəsi 
təbiidir. Biitün ənənəvi həyat tərzi doğma təbiətb təyin olunur. 
Onun dağılması etnosferanm və etnosun özünün də dağılmasma 
bərabərdir. Təbiət insan şəxsiyyətinin formalaşmasma böyük 
təsir edir. Xalq insanm həyatmda təbiətin rolunu böyük qiy- 
mətləndirmişdir. Xalq və təbiət, xəlqilik və təbiilik ayrılmazdır. 
Yer üzündə yüksək həyat ahəngi onların vəhdətindədir. Tər- 
biyədə təbiətəmüvafiq yanaşma şəxsiyyətin formalaşmasma 
ahəngdar kompleks yanaşmanı (hisslərə, şüura, davranışa) b -  
min edir. Xalq yaradıcıhğmda vətənin, doğma təbiətin gözəl- 
liyinin vəsfi heyranedicidir. Xalq pedaqogikasi rnəlız təbiət və 
təcrübə ib  xüsusi bağlılığma görə daha əhatəli və zəngindir.

Təbiət - xalq tərbiyəsinin böyük, qlidrətli, heç nə ib  əvəz 
olunmaz, çoxtərəfli, çoxsahəli amitidir. Xalq pedaqoqları tə- 
biətdən şəxsiyyətə təsirdə müxtəlifcəsinə istifadə etmişbr. Нә- 
mişə mövcud olan nəsil keçmişə sadiq qalaraq əcdadlarm 
nəsihətbrini qorumuş, gənc nəsilə ötürmüş və bunun nəticə- 
sində də doğma mədəniyyətin dağılmasına imkan verməyərək 
bəşəriyyətin zəngin mənəvi irsini xilas etmişdir. Pedaqogikanm
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inkişafı üçün xalq pedaqogikasmdan daima və çox şey 
Öyrənmək lazımdır. İrtsanm təbiətlə ünsiyyəti təcriibasi xalq 
pedaqogikasmı zənginbşdirmişdir. Bu təeriibə həmişə millidir. 
Amma о heç zaman ümumbəşəri meyllilikdən kənarda qal- 
mayıb. Onlar sanki əsrbrin fikirbri və səsbri ib  dialoq kimi- 
dir. Beləliklə, təbiət xalq tərbiyosinin amili kimi daha çox əhə- 
miyyəl kəsb edir. Mənəviyyat bilaVasitə təbiətin təcrübəsin- 
dəndir. Xalq pedaqogikasmda təbiətlə razılaşdırılan һзг şeyə 
xeyir kimi, onun inkişafma zidd olana isə zalımlıq və vəhşilik 
kımi baxılmışdır. T'əbi ətəmüvafiq 1 ik prinsipi keyfıyyətcə yük- 
sək qiymotlondirilir və bütün insan həyatmm, tərbiyəsinin ali. 
əsas prinsipi sayılır. -

Oyun
Xalq oyunları intellektual və fiziki inkişafa kömək edərək 

özlərində müəyyən əxlaqi potensial daşıyır. Oyunlarda әһә- 
miyyətli dərəcədə xalqm mil!i özünəməxsusluğu öz əksini tap- 
mışdır. Xalqın oyunları, təsərrüfat-məişət quruluşu, dünya- 
görüşü daima etnosun tarixi taleyi ilo six bağlı olmuşdıır. Xalq 
oyuriları uşaqlarda milli adətbrə hörmət aşılamış, etnos üçün 
qiymətli şəxsivyət keyfıyyətləri formalaşdırmış, yetişən nəslə 
davranış normalarmm və qaydalarmm öyrədilmosi məsobsiııi 
lıəyata keçirmişdir. Xalq oyunlarr simvol ık məna daşıyır. 
Onlarda xalqm nikbinliyi, gələcəyə ümidləri vardır.

Tərbiyə ib  birbaşa və bilavasitə bağlı və yaxm oyun da- 
yanır. Oyun - insanın təbiətə uvğun olaraq icad etdiyi möcü- 
zələrdən ən böyüyüdür. Uşaqlarm tərbiyəsində oyunlarm әһә- 
miyyəti böyükdür. Onlarda söz və hərəkət six bağlıdır. Uşaqlar 
üçün oyun - этэуэ, böyük həyata hazırlayan dərsə bənzər ciddi 
məşğəbbrdir. Oyun ictimai fəaliyyətə gətirib çıxaran əsas 
məşqdir. Beb halda oyunlar uşaqları əmək fəaliyyətinə hazır- 
lavır. эт эк  isə oyunlarla, əybncələrb, şənlikb sona çatır. Uşaq 
oyun oynamağa çox егкәп başlayır və oyunlarla addım-addım 
özünü bilir və tänıyır. Oyun - uşaqlarm olduqca müxtəlif və 
zəngin fəaliyyət dairəsidir. Oyunlarla bərabər uşaqlann һә-
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yatma incəsənət, gözəllik gəlir. Öyunlar xalq pedaqogikasmm 
vasitələri olan mahnılar, rəqsbr, nağıllar, tapmacalar, yanıil- 
maclar və s. ilo əlaqədardır. Oyıın - həyat dərsidir və uşağa 
başqa adamlarla iinsiyyəti oyrədir. Oyun - arzulann hovata 
keçməsidir, bu həyat yolunun başlanğıcı häqqmda arzulann 
dramatikbşdirilməsidir. Oyunlarda xalq tərbiyəsinin təbiilik, 
fasibsizlik, kütləvilik, komplekslik, tamiıq kimi xüsusiyyətbri 
tam özünü göstərir. Oyun prosesində uşaqlar çox tez özünü- 
tərbiyə prosesinə qoşulurlar. Məqsədbr oyun prosesində 
nəticələrə çevrilir, nailiyyətlərə səbəb olur. Uşaq həyatmda 
oyıınlar о dərəcədə əhəmiyyətlidir ki, onlarm vasitəsilə insamn 
gələcək fəaliyyəti, şəxsiyyəti, xarakteri, maraqları, qabiliyyəti, 
bacarığı, məqsədi haqqmda mühakimə yürütrnək olar. Oyun 
boş məşğələ deyil. üşaq iiçün ilk məktəbdir. Oyunlarm təşki- 
lində və seçimində bir çox amillər nəzərə. ahnmalıdır ki. 
bunlardan biri də oynayanlarm yaşıdır. Kiçik yaşlı uşaqlar tiçün 
daha sadə oyunlar seçmək, sonradan onları yeni elementlər və 
daha çətin qaydalarla tədricən mürəkkəbbşdirmək lazımdır.

Söz
Tərbiyə amili kimİ söZün da imkanları sərhədsizdir. Söz - 

insanm mənəvi xəzinəsinm on böyüyüdür. Doğma dil şəxsiy- 
yotin inkişafmın əsasıdır. Ana ib  gündəlik ünsiyyotdə olarkən 
körpə ana dilini mənimsəyir. Dil insanlara bir-birbrini başa 
düşmək üçün verilir. Xalq pedaqogikasmda doğma dil əlçatmaz 
yükşəklikdə dayanmışdır. Mənəviyyat on əvvol sözlə, dilb, 
nitqb bağlıdır. Sözün gücü insan həyatmda inanılmazdır. Söz 
lıaqqında deyilir: “Sözb öldürmək də olar, diriltmok do." 
Tovbə, and, xeyir-dua, vəsiyyət - bunlar sözbrdir, amma onlar
da insan ruhunun yüksək təzahürbri vardır. Tövbə - özünüdərk- 
etmənin, mənəviyyatın, vicdanm, əxlaqm səviyyəsidir,

Xalq pedaqogikasmda şəxsiyyətə, hissbrə, şüura və insan 
davranışma təsirin söz formaları vo söz üsulları müxtəlifdir: 
oyüd-nəsihət, inandırma, izah etmo, omr. xahiş, tapşırıq, inanc, 
öyrətmə, tövsiyo, nəsihət, arzu, mosbhəl, işaro, təqdiretmə, tə-



şəkkür, mühakimə, məzəmmət, tənə, tövbə, qadağa, xeyir-duä, 
vəsiyyət və s. Xalq tərbiyəsinin arnüləri kimi söz vasitəbri 
çıxış edir: atalar sözbri, məsəllər, tapmacalar, mahmlar, nağıl- 
lar, yanıltmaclar və s.

Xalq pedaqogikasmda doğma dil, doğma nitq, doğma söz 
birləşərək hədsiz dərəcədə giiclii olan tərbiyə üsuluna çevril- 
mişdir. Milli dilin məhv olması xalqın əxlaqi-mənəvi tənəz- 
zülünə gətirib çıxarır. Ənənəvi tərbiyə mədəniyyətinin intiba- 
hmm birinci və başlıca şərti doğma dilə btitün məhdudiyyət- 
lərin bğv olunmasıdır. Xalq pedaqogikasmda söz sadə və təbii 
halda verilmişdir. Xalq pedaqogikasi vasitəsib dil qavramaq 
təbii prosesdir.

Xalq ən böyük pedaqoqdur. Xalq arasmda qarşılıqlı mü- 
nasibətlərdə müdriklik hər şeydən üstiin olmuşdur. Etnope- 
daqogikada pedaqoji amil kimi, xüsusib mənəvi-əxlaqi tərbiyə 
işində söz təyinedici rol oynayır. Xalqın məmvi mədə- 
niyyətində ən dəyərli və əsas yeri doğma dil tutur. Dogma dilin 
didaktik, siyasi, mədəni, mənəvi-etik, pedaqoji, estetik əhəmiy- 
yəti vardır. Xalq üçün doğma dildən qiymətli heç nə yoxdur. 
Y.A.Komenski demişdir: “ Qoy һәг bir xalqa һәг bir şey dogma 
dilində verilsin.” V.A.Suxomlinski isə deyirdi: “Uşağa təsirin, 
onun hissbrini, ruhunu və fıkirbrini, həyəcanlarmı nəcibləş- 
dirməyin vacib vasitələrindən biri doğma sözün gözəlliyi və 
böyüklüyü, giicü үз ifadəliliyidir».

Әшәк. Ünsiyvat. Әпәпә. İncasənət.
Əmək mövzusu xalq pedaqogikasmda xüsusi yer tutur. 

Burada bekarlıq və işgüzarlıq bir-birini inkar edir. Uşaqlara 
daima az danışmaq, çox çalışmaq haqqmda fıkirlər aşılaıur. 
Ә тәк. fəaliyyətdə əldə olunmuş bilikbrb, bacarıqlarla, vərdiş- 
b r b  və müəyyən şəxsi keyfiyyətbrb, əxlaqi xüsusiyyətbrlə 
faydalı ola bibr. Xalq arasında sözün və əməlin vəhdəti qiy- 
mətbndirilmişdir. Xalq əm əlb təsdiqlənməmiş sözbrə etibar 
etmir. Əks təqdirdə insanlarm sözbrinin və məqsədbrinin əx- 
laqi mənalarma şübhələr yaranır. Əmək mənəviyyat və əxlaqla
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bağlıdır. Uşaqlara bu fikir bilavasitə ictimai rəyin və этэк  
ənənələrinin vasitəsilə aşılanmışdır.

Ünsiyyət əvvəlki bütün amillərin hərəkətini - təbiəti, 
oyunları, söz və işləri toplayır və bu cəmi növbəti am ilbr qru- 
puna - ənənəbr, məişət, incəsənət, din, nümunə-ideala ötürür. 
Xalqda ünsiyyət olduqca zəngin və müxtəlifdir. Ünsiyyət - 
insanlar arasmda münasibətdə yüksək mənəvi sərvətdir. Ünsiy- 
yətin özünəməxsusluğunda miili xarakter özünü göstərir. 
Hisslərin həqiqiliyini sübut edən sözlər yox, davranış olmalıdır 
ki, məhz bu, xalq arasmda daha çox qiymətbndirilir. Hisslərə 
bu münasibətin formalaşmasına kiçik yaşlardan diqqət veril- 
məlidir. Uşaqlarm bir-birinə xeyirxah ünsiyyətə öyrədilməsi 
olduqca vacibdir və bununla beb ünsiyyətdə etnopedaqoji 
komponentləri gücləndirmək lazımdır.

Üzərində xalqm əxlaqi, mənəvi həyatı qurulan ənənələr 
nəsilbrin bağlxlığım təşkil edir. Varislik məhz bu эпэпэЬгэ 
əsaslanır. Ənənəbr nə qədər çox obrazlı olarsa, xalq da тэпэп 
о qədər zəngin olar. Ənənəbr пэ qədər zəngindir, xalq da 
тэпэп о qədər zəngindir və о qədər yüksəkdir. Xaiqı ənənələr 
kimi heç nə bağlamır və birləşdirmir. Ənənələr özündə məi- 
şətdən, incəsənətdən və əməkdən ən qiymətli olanları cəmləş- 
dirmişdiı*. Əmək ənənələri demək olar ki, daha dayanıqlı və 
uzun ömürlüdür. Ənənəbr və müasirlik arasmda razılığm əldə 
olunması get-gedə daha çox elmi, həyati problemə çevrilir. 
Әпзпә itirilən varisliyin bərpasma təkan verir ki, bu bərpa bəşə- 
riyyət üçün xilasedici ola bibr. Əlbəttə ki, bütün xalq эпэпэ- 
brinin hamısmı ideallaşdırmaq olmaz. Ənənəbrdə konservativ- 
lik az deyil, amma ənənələr məhv olunduqda onlarla bərabər 
özünəməxsusluq, bənzərsizlik də yoxa çıxır. Xalqm dəyəri 
onun yüksək ənənələri, mədəniyyəti ib  ölçülür. Нәг bir xalqm 
mədəniyyəti, zəngin adətləri özündə bəşəriyyətin böyük mənəvi 
xəzinəsini cəmbşdirir. Bu mədəniyyətin, imkanları hələ də 
tükənməyib. Müasir sivilizasiyanm sürətli tərəqqisi bəşəriyyə- 
tin çoxəməkli tarixi inkişafı ib  birgə yaranan bir çox bilikbri,

113



bacarıqları, vərdişbri kənarda qoyur. Hansı ki, onlar xalq 
tərəfmdən yaradılıb və yaradılmaqda davam edir. Hər hansı 
xalqın mədəniyyətinin səviyyəsini onunla ölçmək olar ki. onlar 
öz ənənəvi həyat tərzinə sadiqdirlər, qiymətli xalq ənənələrinin 
yoxa çıxmasınm qarşısım älmaq üçün, itirilmiş xəzinələrin 
dirçəlməsi və qorunub saxlanılması üçün istiqamətbnmiş 
şəkildə vasitələr axtarırlar. Ancaq ənənəbrm dirçəlməsi əxlaqi 
itkibrin, tənəzzüllərin dağıdıcı prosesinin qarşısını ala bilər. 
Bebliklə, ənənələr xalqın taleyində təyinedici əhəmiyyətə 
malikdir. Onlara uyğun xalq haqqmda və ya onun məişətinin 
hansısa tərəfi haqqında mühakimə yürütmək olar. Hətta ənə- 
пэЬгэ məxsus cəhət olan konservatizm hərdən xalq üçün xilasa 
çevrilo bibr. Çünki xalqin stabilliyi onun mənəvi osaslarınm. ; 
mentalitetinin, dözümlülüyünün şərti ola bilər. Ənənələrdə 
bəşəriyyətin, xalqlarm, insanlarm minillik mənəvi axtarışları 
cəmbşir, kəsişir. Ənənələr ictimai həyatın elementi kimi kon
kret tarixi və etnososioloji şəraitb şərtlənmiş özünəməxsusluğa 
malikdir. Xalq ənənəbrinin yaranmasında adətlər vacib yer 
tutur ki, bunlara əməl olunması mütbqdir. Əcdadlarımız nə- 
həng tərbiyəvi nhəmivyato malik olan adətbrə və ənənəbrə 
hörmətb və ehtiramla yanaşmışlar. Adətlər tarixən əm əb gəl- 
miş mərasimbr sistemi ib  bərabər ənənələrin tərkibinə daxildir.

Xalq araşında a ib  ənənəbri həmişə möhkəm olmuşdur. 
Vacib etnik ənənələr a ib  məişətində cəmləşir.

Məişət öziində bütün əvyəlki amilbri cəmbşdirir və 
birlikdə onlar məişətin xırdalıqlarında yeni keyfiyyətbr qaza- 
nırdı. Məişət də təbiət kimi öz təzahürbrində olduqca müxtə- 
lifdir. Mahiyyətcə məişot insan tərəfındən yaradılmış təbiətdir. 
Daxili ev həyatı onun təbii varhğıdır.

Irieəşənət tərbiyəniıı amili kimi xalqın gözəlliyo ümumi 
yanaşmasını və canatmasını əks etdirir. Tərbiyədə xalq incəsə- 
nətinin rolu təsəvvür olunmaz dərəcədə əhəmiyyətlidir. İncə- 
sənət - söz yaradıcıhğmdan tutmuş ən kiçik məişət xırdahq- 
larına qədər xalq həyatını zənginləşdirərək, xalq mövcud-
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luğunun bütün məqamlarına daxil olaraq xalq ənənələrinin 
möhkəmlənməsinə, xalq pedaqoqlannm təsdiqlənməsinə təkan 
vermişdir ki, bunlar da yetişən nəsillərin torbiyosində qiymət- 
sızdir. Onu xalq pedaqogikasmda tərbiyənin möhkəmbndirici 
amiii adlandırmaq olar. Xalq pedaqogikasi uşaqlarm tərbiyə və 
təlim prosesində incəsənətin müxtəlif növlərindən istifadəyə 
həmişə böyük əhəmiyyət vermişdir. Xalq bədii fəaliyyət ilə öz 
məişətini, əməyini və uşaqlarm oyunumı bəzəyərək onlarda 
gözəlliyə məhəbbət aşılamağa, bədii zövqü inkişaf etdirməyo 
çalışırdı. Uşaqlara müxtəlif peşəbr öyrədilirdi. Tədricən usta 
nəsilləri yaranmaga başlayırdı ki, onlar öz bacarıqlarım 
nəsillərdən-nəsillərə ötürürdü. Uşaqlarm tərbiyəsində təsviri 
incəsənət və bədii sənətin vacib aspekti onun estetik tərəfidir. 
Bununla uşaqlar əmək vərdişləri və ümumiyyətb, bədii mate- 
rialla işdə vərdişbr əldə edirdibr. Bu onlarda ətrafdakılära xe- 
yirxah münasibət, öz əlbri ilə gözəllik yaratmağa tələbat 
tərbiyə edir, bu prosesdə sevinc hissi yaradırdı.

Xalqm bədii fəaliyyətində və yaradıcılığmda daş, şüşə, 
saxsı, parça və s. materiallar ib  məşğul olmaq xüsusi yer tutur- 
du. Oğlanlara уә qızlara uyğun müxtəlif sənətbr öyrədilirdi. 
Oğlanlar daş, şüşə, saxsı və digər materiallardan müxtəlif 
əşyalar düzəldir, mozaika ilə rnəşğul olıırdular. Qızlarda parça 
və saplarla işbmək baçarığı formalaşdırır, yüksək zövqə malik 
gələcək qadmlar tərbiyə edirdilər. Məsələn, nənələrimiz onlarm 
ustalığınm və estetik zövqünün göstəricisi olan gözə! qurama 
yorğanlar hazırlayırdılar. Müxtəlif ölçüdə və rəngdə olan 
parçalardan qurama tikmək heç də asan deyildi, Burada təkcə 
hövsələ və səliqəlilik yox, һ ә т  də zövq, quramaları rənginə 
görə bir-birinə uyğunlaşdıraraq bu və ya digər şəkil yaratmaq 
təbb olunurdu.

P in
Din - şəxsiyyətin mənəvi formalaşmasmda mühüm amil- 

dir. Din əxlaqi qanunları ib  xalqm tərbiyəsi təcrübəsinə müəy- 
yən müsbət təsir göstərmişdir. İnsanın mənəviyyatını əlbəttə ki,
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təkcə din təyin etmir. Lakin Allaha inam insamn mənəvi həya- 
tını xilas edir. Həyatın bütün mənəvi tərəflərinin qarşılıqlı təsiri 
vacibdir. Din özündə həm özünəməxsus tərbiyə nəticələrini, 
һәш də cəmləşdirici amil kimi bir çox detalları ilə birgə bütün 
əvvəlki amilləri də cəmləşdirir.

Din bəşəriyyətin mənəvi sərvətidir. Din mənəviyyatm 
qüvvətli nüvəsidir. Şəriət qanunları və dinlə bağlı ayinlər -  dua- 
lar, tövbəbr, andlar də əhəmiyyət daşıyır. Müqəddəs kitablar 
mənəvi dərslikbrdir. Onlarm tərbiyəvi potensialı olduqca 
böyükdür və həmişə böyük kütlələri öz ardmca aparmışdır. 
Əgər bütün bunlar kütlələrin tələbatına cavab verməsəydi və 
tərbiyə-təlimin müvəffəqiyyətini təmin etməsəydi beb  uzun 
ömürlü olmazdı. Pedaqogika uzun müddət belə qüdrətli tərbiyə 
vasitəsindən imtina etməklə çox şey itirmişdir.

Din - bəşər mədəniyyətinin nəhəng təbəqəsidir. Din kamil 
insam formalaşdıran qadağalär sistemi kimi yaradılmışdır. 
“Günah fikirbr, günah sözlər və günah əməllər.” Burada һ ә т  
fıkirdə və sözdə günaha, һ ә т  də cismani giinaha qarşı çıxılır. 
Dində böyük qüvvə ib  гәһт, şəfqət nəsihətləri ifadə olun- 
muşdur. İmkansıza əl tutmaq ədabtliliyin əsas qanunlarmdan- 
dır. Hamıya qarşı xeyirxah olmaq Haqqa inananların mənəvi 
borcudur. Xeyirxahhq isə şüurlu prosesdir - istəmək və 
qüvvələrin imkanmda başqalarma yaxşılıq etmək. İnsamn 
kamilliyi Allaha yaxm olmaq və ilahi sifətbrə yiyəbnməkdir. 
Əgər insanın məqsədi Allaha yaxın olmaqdırsa, onun əXlaqında 
İlahi əxlaq olmahdır. Bunun üçün də, əməl və əxlaq bir çərçivə 
daxilinə sığmalıdır. İnsan daxilində bildiyi yaxşı və pis işbri bir 
çox yerlərdə şəriət vasitəsilə tanımalıdır. Əməllərin əxlaqi və 
qeyri-əxlaqi olması Allahın ә тг  və qadağalarma bağlıdır. Yaxşı 
və pisi dərk etmək insanm fitrətindədir, lakin çox zaman onu 
şəriətdən öyrənmək lazımdır. “Əgər Allah olmasaydı, һәг şeyə 
icazə olardı”. Bu fıkrə əsasən çıxarılan nəticə budur ki, Allah 
yalnız yaxşı, insanlar üçün xeyirli olanlara icazə verir. Əxlaq 
üçün zərərli olanlar Allahm insanlar üçün qoyduğu qadağalara
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daxildir. İnsanm nəfsi daxilində əxlaq məhdud olarsa, о özünü 
hər kəsdən yüksək bilib ilahi dəyərlərdən kənar olacaqdır.

D:n düzgünlüyü və hərəkətdə səmimiyyəti təlqin edir. 
Buradakı sözlərin şərhə ehtiyacı yoxdur və onlar һәг bir kəsə 
aydmdır. Bəs bu nəsihətlər xalq pedaqogikasi əsasında deyil- 
mi? Yaxud, bu fikirlər xalq pedaqogikasmda öz əksini tap- 
mayıbrr.ı?

Niimunə-ideal
Xalq mədəniyyətində “kamil insan idealı” - bu etnosun 

necə olması haqqmda xalq arzularında özünü göstərir və 
ənənəvi mədəniyyətdə əks olunur.

Əsil insan - xalq pedaqogikasmm idealı, nümunə-ideal isə 
xalq təıbiyəsinin amilidir. Nümunə-ideal xalqın layiqli insanı 
haqqmda ideal təsəvvürüdür. Yüksək səviyyəli, ictimai şüura, 
biliklər sərvətinə malik olan və mədəni-etnik dəyərlərin, adət- 
ənənələrin daşıyıcısı olan kamil insan xalqın təsəvvüründə 
yaratdığı tərbiyə idealıdır. Xalq pedaqogikasmda həm simvol 
sözlər \ə simvol işlər, həm də şəxsiyyət-simvollar təcəssüm 
olunaraq onlarm fəaliyyəti və təsir qüvvəsindən geniş bəhs 
edilir.

Nıimunənin şəxsiyyətə özünəməxsus təsiri xalq pedaqo- 
gikasınca aydm dark olunur. Nümunə - həm müsbət və həm də 
mənfı - özü-özlüyündə təsir etmir, mövcud olan bazanm (müs- 
bət və ya mənfi), insanın vicdanı və mənəviyyatınm üstünə gə- 
lir. Mənfi nümunə gənc insanın möhkəmlənməyən psixikasına 
əlavə olmursa qorxulu nəticələrə gətirib çıxara bilər.

Нгг bir xalqm tarixi yaddaşında simvol-insanlar, simvol- 
hadisələr vardir. Ideal qəhrəman obrazı bütün xalqlar üçün 
ümumidir, bütün insanlar üçün simvol-obrazdır. Insanm obra- 
zinm tamlığı onun şəxsiyyətinin özüdür. Şəxsiyyət və hadisə 
simvolkr xalqlarm tarixində bütöv bir dövrti əhatə edərək hər 
biri özüııəməxsus şəkildə bəşəriyyətin inkişafma təsir etmişdir. 
Əlbəttə, bu roylə razılaşmamaq olmaz: “Sosial-tarixi yaddaşını 
itirən indiki nəsil həmin keçmiş dövrlərin etnogenetik təsəv-
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vürlərinin informasiya bazası əsasmda yaşayır. Bu minvalla, 
milləti təyin edən cəhətlərdən ancaq psixoloji tərzin xüsusiy- 
yətləri irsən (hissə-hissə) verib bilər. Bundan başqa antropoloji 
tipin xüsusiyyətləri etnogenotipdən tam asılıdır, halbuki onlar 
da etnosun əsas təyinedici cəhətləri hesab olunmurlar.” 
(G.N.Volkov)

Fərdin milli xüsusiyyətlərini təbii və sosial cəhətdən 
şərtbndirmək olar. Fərd əsas milli xüsusiyyətlərini cəmiyyətin 
təsiri altmda bütün həyatı boyunca əldə edir. Bütün etnososial 
cəmiyyət tipbrinin mövcudluğu etnik xüsusiyyətbrin verilməsi 
mexanizmindən birbaşa asıhdır. Hər etnos öz tarixi inkişafı 
gedişatı boyunca beb  mexanizm işbyib hazırlayır ki, bu da 
etnopedaqogikadan ibarətdir.

Milli fərdilik һәг şeydən əvvəl dildə, dində, poeziyada, 
incəsənətdə, xalqm özünün özü haqqında rəyində və ya onun 
haqqmda başqalarınm rəyində özünü göstərir. Xalqin tarixi həm 
də onun xarakterini açıqlayır və milli xarakterinin formalaş- 
masına təsir göstərir. Нәг bir xalqm insan idealı öz etnik xarak- 
terinə malikdir və һәг bir insan öz etnosunun nümayəndəsi kimi 
onun əxlaqi dəyərbrinin daşıyıcısıdır. Xalq pedaqoji fıkrində 
tərbiyə insanm öz öhdəsinə buraxılır. Bu isə özünüdərk, özünü- 
anlama (tanıma), özünümüşahidə, özünütəhlil, özünüqiy- 
mətbndirmə və nəhayət özünütərbiyə kimi mürəkkəb bir yol 
keçir. Özünü dərk edən insan mərifəti, sadəliyi ib  seçilir. İnsan 
yalnız özünü dərk etdikdən sonra özünü təkmilləşdirə, insanlı- 
ğın һәг hansı yüksak pilbsinə qoya bibr. Ən yüksək p ilb  isə 
insanın kamillik zirvəsidir ki, bu da insanm özünütərbiyəsi 
sayəsində mümkün olur.

Kamil insana xalq tərbiyəsinin məqsədləri haqqmda 
təsəvvür yaradan xalq idealı kimi baxmaq lazımdır. O, özünda 
xalqm tərbiyə məqsədlərinin cəmi ib  yanaşı sintetik təsəv- 
vürbrini də birbşdirir. ideal - universal, şəxsiyyətin bütövlükdə 
formalaşması prosesində ən ümumi m əsəbbri əks etdirən daha 
geniş təzahürdür. Məqsəd - hərtərəfli tərbiyənin və ya
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tərbiyənin tərəfbrindən birinin cəmlənmiş və konkret ifadə- 
sidir. İdealda tərbiyənin və insanm özünü tərbiyəsinin son məq- 
sədi әп yüksək nümunə kimi verilir. İnsanm təkmilləşməsində, 
şəxsiyyətin nəcibləşməsində idealm rolu çox yüksəkdir. Əxlaqi 
ideal özündə nəhəng sosial enerji daşıyır, təmizləyici, çağırışçı, 
ilhamlandırıcı rol oynayır.

Xalq pedaqoji müdrikliyinin çoxsaylı incibri arasında 
əsas yerbrdən birini insan şəxsiyyətinin kamilləşməsi ideyası, 
onu təqlid etmək və ona oxşamaq üçün nümunə təşkil edir. Bu 
ideyanm yaranması ən primitiv şəkildə qədim keçmişə təsadüf 
edir. “Kamil insan” ideyası idealda və həqiqətdə “şüurlu in- 
sandan” çox-çox sonra formalaşmışdır. “Kamil insan” “şüurlu 
insan”dan yaranır və onun bir hissəsidir.

Tərbiyə insan həyatmda həqiqi mənada özünütərbiyənin 
yaranması ilə birgə mümkün olmuşdur. İnsan sadə, təsadüfi 
“pedaqoji” hərəkətlərdən mürəkkəbləşən pedaqoji fəaliyyətə 
doğru yol keçmişdir. H əb bəşəriyyətin yarandığı ilk dövrbrdə 
insanlar qarşılarına daha yüksək məqsədlər qoymaq və onlara 
çatmaq, getdikcə daha mürəkkəb əməliyyatlar icra etmək 
bacarığı əldə etmişbr. Ә тәк  nəsildən-nəsilə daha mürəkkəb, 
müxtəlif, inkişaf etmiş və çox tərəfli olurdu. Əməkdə tərəqqi öz 
ardınca tərbiyəyə tərəqqi gətirmişdir. Bu isə özünütərbiyəsiz 
təsəvvür olunmur və öz qarşısmda məqsədbr qoymaq konkret 
onun təzahürüdür. Məqsədlər “getdikcə daha da yiiksəlir”, 
tərbiyənin primitiv formalarmdan kamillik ideyasmın yaran- 
masına səbəb olurdu. Müxtəliflik, təkmilləşmə və əməyin hər- 
tərəffiliyi bir tərəfdən insanm inkişaf etdirilməsini təbb edirdi, 
digər tərəfdən isə bu inkişafa kömək edirdi.

İnsan ən yüksək, ən ali yaradılandır və o, karnilliyə daima 
can atır. Özünükamilbşdirmək bacarığı insan təbiətinin yüksək 
dəyəridir və özünüreallaşdırmanm bütün mənası məhz bu 
bacarıqda birbşmişdir. Çünki başqası tərəfındən tərbiyə olun- 
ma qısa müddətli, özünütərbiyə isə uzun müddətli, hətta ömür- 
lük olur. Kamillik anlayışmm özü bəşəriyyətin tərəqqisi ilə
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bərabər tarixi təkamülə məruz qalmışdır. İnsan əcdadlarınm 
şüurunda özünü qoruma instinktinin ardınca sağlamlığm möh- 
kəmləndirilməsi və fıziki inkişaf haqqmda şüurlıı qayğı yara- 
mrdı. Əmək alətlərinin inkişaf etdirilməsi təşəbbüsü özünii- 
kamilliyə daxilı canatma idi. Hələ ən primitiv эт эк  alətlərində 
təkcə rahatlığa yox, həm də gözəlliyə yönələn istək görünməyə 
başlayırdı. Yaşamaq uğrunda mübarizədə insan əcdadları öz 
hərəkətlərini razılaşdırmaq, əvvəlcə qeyri-şüuri olsa da, bir- 
birinə kömək zəruriyyəti ib  qarşılaşırdılar. Təbiətlə əbədi 
harmoniya, təbiət və onunla insan münasibətbrinin fəallığı 
insan şəxsiyyətinin ayrı-ayrı keyfıyyətlərinin kamilləşməsini 
təbii edirdi. Bəşəriyyətin tərəqqisi insanm kamilliyə can atması 
olmadaıı mümkün olmazdı. Ә тәк  fəaliyyəti ilə yaranan bu 
kamilliyin özü maddi və mənəvi mədəniyyət sferası ilə bərabər 
insan və ondan kənar insan ünsiyyəti ilə gedirdi.

Xalq yaradıcılığında ideal qəhrəmanları xarakterizə edən 
çoxlu cizgilər vardır ki, bunlar insanm mənəvi zənginliyinə 
şahidlik edir. Düşüncəsizlik, acı söz, acıq, qəlb qırmaq, məyus 
etmək, qüssələndirmək, iztirab verrnək, sarsıtmaq ideal insana 
yad olan xüsusiyyətlərdir. Bəzən bu və ya digər müsbət perso- 
naj haqqmda ancaq bir və ya iki sözlə danışılır, ancaq bu sözlər 
о qədər dolğundur ki, onlarda şəxsiyyətin xarakterinin biitün 
spektri əks olunur. Qızlar haqqmda nağıllarda gözəl, ağıllı, 
bacarıqlı, oğlanlar haqqmda isə cəsur, güclü, xeyirxah, әтәк- 
sevər deyilir. Xalq pedaqogikasi nümunələrində gözəlin aparıcı 
keyfıyyəti onun ağlıdır, ağıl isə öz növbəsində özündə bir çox 
bacarıqları və əməkdə vərdişləri ehtiva edir. Bütürı müsbət 
əxlaqi keyfiyyətlərə malik olmaq üçün ağıl əsasdır, hər şey 
ağlm vasitəsilə dərk olunur, yaxşı pisdən seçilir, nəyi etmək 
olar. nəyi etmək olmaz kimi müqayisə etmək, fərqbndirmək, 
nəticə çıxarmaq məhz ağılla mümkün olur. Ağıl vasitəsilə yaxşı 
və pis qarşı-qarşıya qoyulur, yaxşmı yaxşı və pisi pis edən 
xüsusiyyətbrin hansı olduğu izah edilir. Ağıllı insan һ ә т  həyat 
təerübəsindən öyrənir, nəticə çıxarır. həm də irəlini görməyi,
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hər bir işin nə ilə, hansı sonluqlarla bitə bibcəyini toxmin edir. 
Yüksək poetik xarakteristika - “ağıllılıq və gözəllik” - bu həm 
qəhrəmanlarm şəxsi keyfiyyətlərinin yüksək qiyməti və həm do 
tərbiyənin məqsədi kimi xaiq pedaqogikasi tərəfindən forma- 
laşmış, şəxsiyyət səviyyəsinə gətirilmiş ideal insan obrazıdır. 
Burada xarakterin “xeyirxah insan” cizgiləri daha geniş veril- 
mişdir. Ancaq yüksək mənəvi səviyyəlilik insanı xalqm göziin- 
də yüksəldir. Xalqm yaratdığı ən sevimli qəhrəman obrazlarına 
- yüksək tərbiyə, cürət və cəsurluq, xalqm arxasmda durmaq və 
s. keyfiyyətlər xasdır. Xalqin insanm kamilliyi haqqında 
təsəvvürləri tarixi şəraitin təsiri altmda inkişaf etmişdir. Xalqın 
həyatmm özünəməxsusluğu onun milii idealmda öz əksini tapır. 
Əsas mənəvi keyfiyyətbrin daşıyıcısı olan insanla kamil 
şəxsiyyət idealı bir-birinə çox yaxmdır. Xalq çox şeyi öz xıisusi 
etalonu nöqteyi-nəzərindən qiymətbndirmişdir. Xalq iiçün 
vətəııə məhəbbət şəxsiyyətin əsas cizgibrindən biridir və hə- 
mişə milli byaqət hissi ib  təzahür olunur. Yüksək milli byaqət 
hissi milləti ləkələyən davranışm mühakiməsini təqdim edir və 
doğma xalq qarşısmda öz xeyirxah adınm, digər xalqlar qarşı- 
smda isə öz xalqının xeyirxah adınm qorunması kimi mosuliy- 
yətliliyin tərbiyəsinə vasitə olur.

Hətta ən çətin şəraitdə beb şəxsiyyətdən öz xalqımn, 
tayfasmm, nəslinin, ailəsinin xeyirxah və təmiz admı qorumaq 
təbb olunur, Milli byaqətin tərbiyəsi şəxsiyyətin mənəvi 
kamilliyinin bünövrəsini təşkil edir. Davramşmla Öz xalqııı 
haqqmda pis fıkir yaratmağa imkan vermə, yaxşı adamların 
müqəddəs xatirəsini ləkələmə, öz vətənpərvər hərəkətbrinb 
xalqm şöhrətini artır - һәг bir xalq öz tərbiyəbndirdikbrini beb 
görmək istəyir və bundan çıxış edərək öz pedaqoji sistemini 
qurur. Milli byaqət hissi xalqm əsrlərb toplanmış ləyaqətino 
görə məsuliyyət hissinin varlığmı təmin edir.

Kamil şəxsiyyət haqqmda gözəllik və xeyirxahlıq kimi 
ümumbəşəri təsəwürlər xalqın təcrübəsi və təsəvvürbri 
nəticəsində yığılmış, xalqm tarixini, ənənələrini, adətbrini əks
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etdirmişdir. Xalq nümunələri onun ağıllı şəxsləri tərəfmdən 
yaradılmışdır. Xalqa görə, Allah heç bir insanı pis yaratmamış- 
dır, tərbiyə nəticəsində onlar yaxşı və pis ola bilər. İnsanm 
xoşbəxtliyə meyl etməsi təbiidir, lakin kamilliyə cəhd etmədən 
buna nail olmaq ağıla sığmazdır. Xalq öz pedaqoji fikirbrində 
təkcə pis xüsusiyyətbrdən islah olunmağa çağxrmır. Н ә т  də pis 
insanlardan, pis mühitdən qaçmağı, onlardan uzaqlaşmağı, 
öziinə yaxın buraxmamağı tövsiyə edir. Çünki hər hansı bir 
xəstəlikdən sağalmaq heç xəstələnməməkdən gec və çətin başa 
gəlir. Ən çox nağıllarda şəxsiyyətin xarakter cizgiləri açıqlänır, 
şifahi xarakterli, söz formasmda insan şəxsiyyətinin, ideal 
qəhrəmamn gözəlliyi verilir.

Xalq pedaqogikasmda kamil insanm tərbiyəsi yolları (isti- 
qamətbri) hərtərəfli verilmişdir. Təbiət insan şəxsiyyətinin 
bütün tərəflərinin formalaşmasma kömək etmişdir. İnsanlar 
təbiətdən əqli, mənəvi və estetik tərbiyəyə yiyələnmədə, eyni 
zamanda fiziki və э т э к  tərbiyəsində bəhrələnmişbr. Təbiət 
insan ağlını lazımlı biliklərb, maraqlı məlumatlarla zənginbş- 
dirmiş və onun intellektual gücünün daha geniş olmasma və 
hərtərəfli artmasma təsir etmişdir. Şəxsiyyətin formalaşmasmda 
təbiətin estetik rolu da danılmazdır. Humanist tərbiyə tərbi- 
yənin bütün tarixi formalarınm inkişafmm ən yüksək mər- 
həbsidir və insanlığa xas olan, bütün xalqlarm və nəsilbrin 
yüksək pedaqoji nailiyyətbrini özünə mənimsəmişdir. İnsan 
kamilliyinin humanist təbbtinin mənası insanm - “kiçik kaina- 
tın” və təbiətin - “böyük kainatm” həmahəng olmasmdadır.

Əsl xalq idealı özündə cəsarət tərbiyəsi və igidlik, xälq 
adətbrinə və ənənələrinə hörmət təcəssüm etdirir. Bu çağırış 
ancaq formaca millidir, nıənsubiyyotcə isə ümumbəşəridir. 
Pedaqoji təsəvvürbrə görə, insan gərək cəsur olsun. Lazım olan 
anda iradə gücü, düşmənə qarşı amansızlıq göstərə bilsin, 
dostluğa dərindən əməl və hörmət etsin, şəxsi ləyaqət hissinə, 
тэпИуэ, qürura malik olsun, aibnin, nəslin və tayfanm şərəfini 
təhqir etməyə heç kimə imkan verməsin. Tərbiyə idealı -
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qonaqpərvər, duz-çörəkli, əməksevər olmalıdır. Şəxsiyyətin 
hərtərafli kamilləşməsi ideyasınm başa düşülməsi ictimai inki- 
şafm səviyyəsi ilə uyğunluqda olmuşdur. İlk zamanlarda əsas 
tərbiyəçi əmək olduğuna görə şüurlu tərbiyə əməklə mümkün 
olmuşdur. Ardmca sağlamlıq və gözəüik anlayışları yaranmış- 
dır. Ağıl anlayışı çox geniş fikir ifadə edərək çoxlu vacib əxlaqi 
cəhətbri özünə daxil etmişdir.

Kamillik üçün hüdudsuz imkanlar xüsusi qeyd olunur. 
Xalq arasmda deyilmişdir: “Güclüdən də güclü, ağıllıdan da 
agıllı var”. Tərbiyə özünütərbiyə, özünütəkmilləşdirmə yolu iiə 
bütün ömür boyu davam edir. Xalq tərbiyənin məqsədini 
insanm özünüdərkində görür. Öziinü dərk edən, tanıyan insan 
səhv, günah etməyərək, yalnız xeyir işbrə meyl edər. İnsan öz 
“mən”ini dərk edərək şəxsiyyət zirvəsinə yıiksələ bilər.

Xalq əcdadiarm xeyirxah cəhətlərini və əxlaqi-mənəvi 
sahədə әп yaxşı nailiyyətlərini nəsildən-nəsilə ötürmüşdür. Bir 
insan xalqa lazım olan bütün kamilliyi öziində cəmləşdirə 
bilməz. Ona görə də, xalq pedaqogikasmda insamn kamilliyinin 
с әт , yekun anlayışı möhkəmbnmişdir. Yəni bütün nəsilə və 
ayrıca hər bir insana təxmini təb b b r irəli sürülmüşdür. Beb- 
likb, şəxsiyyətin kamilliyi aibnin kamilləşməsinə, aibnin 
kamilbşməsi tayfanm kamilbşməsinə çevrilirdi. О isə vəhdət 
və böyük kollektiv kimi həqiqət və layiqli həyat uğrunda mü- 
barizədə xalqm kamilbşməsinə gətirib çıxarırdı. Xalq peda- 
qoqları tərbiyə məqsədlərini sistem halına gətirməyə çalışır- 
dılar. Üç xeyirxah insani keyfıyyətbr haqqında nəsihətbr 
məlumdur - xeyirxah т э г а т , xeyirxah söz, xeyirxah hərəkət. 
Onlarm reallaşması milli tərbıyə sisteminin yüksək məqsədi 
sayılır. Нәг şeydən əvvəl xeyirxahhq, əməksevərlik, sağlamlıq, 
ağıl, dostluq, müdriklik, düzgünlük ön plana çəkilir. İnsan 
bütün bu xeyirxahlıqlara harmonik vəhdətdə malik olmahdır. 
Kamil insan haqqmda özünəməxsus təsəvvürbr vardır ki, 
burada başlanğıc ağıl, təyinedici isə əxlaqi kamillik sayılır. 
Diqqətəlayiq haldır ki. xalq öz insani kamillik kodeksində
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tərbiyəni, özünütərbiyəni və yenidəntərbiyəni qarşılıqlı əlaqədə 
və vəhdətdə götürmüşdür. Müsbət insani keyfiyyətbrin for- 
malaşmasına xalq yenidəntərbiyə ilə paralel baxır ki, bu da öz 
növbəsində özünütərbiyəyə söykənir. Bütün hailarda, özünii- 
tərbiyə - kənardan pis təsirə müqavimətdir. Şəxsiyyətin müsbət 
keyfiyyətlərinin formalaşması ilk növbədə insanm daxili qüv- 
vəbrinin mənfı xüsusiyvətlərə qarşı durmasıdır. Əgər insanda 
xeyirxahlığa əks olan xüsusiyyətləri dəf etməyə güc yoxdursa, 
onda müsbət keyfıyyətlər itir, məhv olur.

Qədimdə uşağa fıziki və əxlaqi keyfiyyətlərinə görə ad 
qoyulurdu və bu keyfıyyətlərin möhkəmlənməsi və inkişafı 
arzu edilirdi. Xalqm şəxsiyyətdən etdiyi tələblər sözdə dərin 
fıkir, müdriklik, işdə ustalıq, münasibətdə xeyirxahlıq, ədalət- 
lilik və s. olmuşdur.

Kamil insanın tərbiyəsinin proqramı çoxsahəli və geniş- 
dir. Onun reallaşması vasitələri müxtəlifdir. Tərbiyə xalq һә- 
yatmm özü olub: hamı tərbiyələndirib, һәг şey tərbiyələndirib, 
hamı tərbiyələndirilib. Xalq pedaqogikasmm ayrı-ayrı nümu- 
nəbri subyektiv olaraq müəyyən məqsədə xidmət edir və kon
kret vəzifəyə malikdir. Ancaq eyni zamanda onlar, qeyd etdiyi- 
miz kimi, çoxsahəli tərbiyə funksiyalarım yerinə yetirirbr. 
Burada kamil insan haqqmda xalqm anənəvi təsəvviirü, görüş- 
b ri öz əksini tapmışdır: qabiliyyətli, dərrakəli, heç bir işdən 
qorxmayan, rəftarında nöqsansız və s. Sosial dərrakəsinin nik- 
binliyi ib  fərqlənən zəhmətkeş xalq xoş gəbeəyə ümidlərini 
itirməyərək öz tarixi həqiqətini dərk edir, onun qələbəsinə 
inamr, mahmlarda və ııağıllarda öz azadlığı və xoşbəxtliyi 
uğrunda qəhrəman mübarizoni vəsf edərək xalq fədakarlarmm 
obrazım yaradırdı. Xalq sona qədər xoş gəbcək haqqında dü- 
şünməkdən əl çəkməmiş, yetişən nəslin öz idealı ruhunda 
tərbiyəsinə qayğı göstərmişdir. Şəxsiyyət obrazı xalqın dahiliyi 
ib  yaradılmış, onun simasmda xalqm ən yaxşı keyflyyətləri - 
ağıl, fıziki güc, yüksək insan byaqəti, azadlığa can atma, xalqm 
xoşbəxtliyi və hüquqları yolunda canmdan keçmə və s. cəm-
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lənmişdir. Hər xalqin pedaqoji mədəniyyətində öztlnəməxsus 
nailiyyət, kamil insan ideyalarmı reallaşdırmağa çağırış vardır.

Biitün bu amillər gənc nəslin əxlaqi mədəniyyətini for- 
malaşdırır. Xalq pedaqogikasmm digər amilbri - этэк , incəsə- 
nət, xalq yaradıcılığı, ünsiyyət, həmçinin эпэпэЬг də əxlaqi 
tərbiyəyə kömək edir.

Xalq pedaqogikasi nümunələrində əks olunmuş ideallarla 
“tanışlıq” uşaqlarda müəyyən mənəvi dəyərbrin formalaşma- 
sma təsir edir. Uşaq üçün ideal həmişə can atdığı, öz əməllərini 
ona uyğunlaşdırdığı uzaq gələcəkdir. Uşaqlıqda formalaşmış 
ideal çox vaxt onun gəbcək şəxsiyyətini təyin edir.

2.2.3. Xalq tərbiyəsinin vasitəbri

Müsbət keyfıyyətlər əsl insanm formalaşmasınm şərti 
kimi qəbul edilir. İnsan kamilliyinin mahiyyəti və məzmunu 
haqqında təsəvvürbr tərbiyənin xalq etnik ideallarmın möh- 
kəmliyinə şahidlik edir ki, bunlar təkcə sözbrb  yox, həm də 
konkret fəaliyyətlə həyata keçirilir. Sözün və işin vəhdəti milli 
ənənəvi pedaqogika sisteminin, tərbiyənin canlı təcrübəsinin 
güclü tərəflərindən sayılır ki, zəhmətkeşlər ona hissəbrin cəmi 
kimi baxmış və bütöv proses kimi həyata keçirmişbr. Tərbi- 
уәуә əhatəli proses kimi yanaşma yetişən nəslin tərbiyəsinə 
təsir növbrindən istifadədə, onlarm həyatmm və fəaliyyətinin 
kompleks formalarımn təşkilində özünü göstərir.

Xalq pedaqogikasmm minillik təcrübəsi şəxsiyyətə daha 
effektiv təsir vasitəbrini kristallaşdırmışdır. Tərbiyənin vasitə- 
bri, metodları, təşkilat formaları, ənənəvi sistemin mənbəbri 
qədim etnik əcdadlarm təcrübəsini, onun tarixi isə minillikləri 
əhatə edir. “Azərbaycan ictimai-pedaqoji fıkrində əsas götürü- 
lən şəxsiyyət tərbiyəsi metodlarınm mənbəyini xalq pedaqo- 
gikası təşkil edir”. (Ağayev Ə. Azərbaycan ictimai-pedaqoji 
fıkrində şəxsiyyətin formalaşması problemi. Bakı, “Avropa”, 
2005, s. 244) Xalq pedaqogikasi insan cəmiyyətinin daimi
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tərkib hissəsi olaraq pedaqoji idcyaları əks etdirir və cəmiyvətin 
inkişafmm müxtəlif mərhələlərini, ənənəvi, tərbiyəvi vasitələ- 
rini təy in edir. Xalq pedaqogikasi yasitələrində iki aspekti qeyd 
etmək olar: məzmunluluq və tətbiqilik. Xalqin pedaqoji miid- 
rikliyində tərbiyə formalarmm mexanizmi çox dəqiq müşahidə 
olunur:

a) atalar sözləri - sosial-etika üçün;
b) tapmacalar - əqli tərbiyə üçün;
c) mahnılar - estetik tərbiyə üçün;
ç) nağıllar - bu və ya digəri üçün.
Xalq tərbiyəsinin vasitələri ib  bunları aşılamaq lazımdır: 

musiqidə folklor, söz və dogma dil, xalq oyunları, din, xalq 
dekorativ-tətbiqi incəsənət və milli sənət, adət-ənənələr, təbiət, 
simvollar vo s.
: Etnopedaqogikamn tərbiyə vasitələri (xalqm maddi və

mənəvi mədəniyyət nümunələri) öz obyektiv dəyərinə malik- 
dir. Tərbiyə prosesində onlar təkcə xalqın milii irsinin mənim- 
sənilməsi üçün deyil, həm də tərbiyələnənin daxili aləmində 
digər mənəvi dəyərlərin (şəxsiyyət keyfıyyətləri, vərdişlərin 
dərk edilməsi və s.) əks olunması iiçiin vacibdir.

Xalq tərbiyə vasitələrinin şəxsiyyətin tam təyın ohmınuş 
cəhətlərinin formalaşması ilə bağlı fərqləndirilməsi heyrəta- 
mizdir. Məsolən, tapmacalara. atalar sözbrinə, mahnılara, 
oyunlara, bayramlara uşağın şəxsiyyətinə təsir vasitəsi kimi 
müraciət edok. Tapmacalarm yaradılmasmm əsas məqsədi əqli 
tərbiyə; atalar sözlərinin məqsədi əxlaqi tərbiyə, mahnıların 
məqsədi isə estetik tərbiyədir. Nağıllar isə əqli, əxlaqi və estetik 
tərbiyə məsələlərinin birgə həllinə təsir edir, bir çox tərbiyə 
saholərinin sintez formada həyata keçirilməsini təmin edir. 
Oyunda bütün vasitələr həmahəng vəhdətdədir, bütün ele- 
mentlər nizanüı sistemdə, qarşılıqlı təsirdə istifadə olunur. 
Oyun - әп effektiv praktik pedaqogikadır. Oyun həyata keçiri- 
lən nağıldır. Tapmacalar uşaqlarm düşüncəsini inkişafa istiqa- 
mətləndirir, onlara ətraf gerçəkliyin müxtəlif sahəbrindəki
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hadisoləri vo əşyaları analiz etməyi, onlarm keyfiyyotbrini vn 
xüsusiyyətbrini qarşı-qarşıya qoymağı öyrodir, ümumiyyətb 
əşya və hadisəni hərtərəfli xarakterizə etmok imkanı verir. Əqli 
tərbiyədə tapmacalardan istifadə onunla qiymətlidir ki, tnbiət vo 
insan haqqmda məlumatlarm cəmi uşaq tərpfindən akliv 
düşüncə fəaliyyəti prosesi ib  əldə olunur, Tapmacaların yüksək 
poetik forması estetik tərbiyəyə təsir edir. Bu minvalla, 
tapmacalar şüurla əlaqəli vasitə kimi təqdim olunur, əqli tərbivə 
və tərbiyənin digər tərəfbrinin formalaşması ib  vəhdətdə təsir 
məqsədi daşıyır. Bunu atalar sözbıi və mahnılar haqqında da 
demək olar. Atalar sözbrinin məqsədi - əxlaqi tərbiyə, mah- 
mlarm məqsədi - estetik tərbiyədir. Eyni zamanda atalar sözbri 
əqli inkişaf etdirir,; əmoyo və . sağlamlığı ınöhkəmbndirməyə 
çağırır, amma bu yenə də əxlaqi borca əməl olunmasma çağırış 
halmdadır. Mahnılar hissbrə və şüura təsir vasitosindən 
ibarətdir. Şifahi xalq yaradıcılığı janrlannm xarakterizə edilmo- 
sində formanm və məzmunun, məqsədin və vasitəbrin vəh- 
dətinə baxüır: tapmacalarda ağd - məqsəd, gözəllik - vasiiə, 
atalar sözbrində əxlaq - məqsəd, gözəllik vr> ağıl - vasitə, mah- 
nılarda gözəllik - məqsəd, ağıl - vasitədir. Xalq təkcə şifahi 
yaradıcdıq janrlarınm müəyyən fımksiyalärmm qayğısına 
qalmayıb, həm də onları ayrı-ayrı yaş qrupları üzrə, tərbiyə və 
özünütərbiyənin konkret m əsəbbrinə uygun bölüb. Atalar 
sözbri daha çox ahıl adamlar arasmda yayılmışdır və uşaqlara, 
cavänlara tərbiyəvi təsir məqsədilə çatdırılır. Gənclər işə onlara 
Öz mühitbrində nadir hallarda müraciət edirbr. Birga təsir 
vasitəbrinin bu vo ya digər yaş dövrünə tosiriııin üstün əho- 
miyyəti vardır. Bunlärın birgə və paralel tətbiqi qətiyyən bir- 
birinə mane olmur. Xalq pedaqogikasi nümunəbrinin poetik 
t'ormalarının müxtəlifliyı və məzmunu ona dəlabt edır ki, xalq 
müdrikbri kamil şəxsiyyotin cəhotbrini təyin edərkən paralel 
olaraq kamil insan idealınm reallaşmasmm da qayğısına qal- 
mışlar. Aydmdır ki, bu cür məqsədəuyğun tərbiyə sistemi xalq 
kiitbbrinin pedaqoji yaradıcılığmda şüurluluq olmadan qurula



bilməzdi. Xalq pedaqogikasi kamil insanm tərbiyəsini aktiv 
fəaliyyətdən kənarda düşünmür. Birgə təsir ölçüləri daima yeti- 
şən nəslin şüuruna və hisslərinə, onun həyatmm və fəaliy- 
yətinin təşkilinin kompleks formalarına uyğun düşünülmüşdür. 
Gənclərin həyatmın təşkilinin kompleks formalarına çoxsaylı 
adət və ənənəbri, bayramları aid etmək olar. Bunlarm sırasmda 
ön yerlərdən birini э т э к  adət-ənənələri tutur. Çoxəsrlik xalq 
tərbivə təcrübəsini, ənənələrin varisliyini elmi dərk etmək 
lazımdır. Xalqın öz mənəvi xəzinəsinə qayğılı münasibəti 
olmadan ictimai həyatda tərəqqisi və xalqin tarixi özünüdərket- 
məsi ağlasıgmazdır. Qədim xalq bayramlan mənəvi özünü- 
təmizbmə və özünüinkişafda böyük təsirə malikdir. Нәг bansı 
bayramda insan kamilliyinin tərəflərindən biri üstün vəziyyət 
tutur. Amma bununla bərabər şəxsiyyətin başqa keyfıyyətləri 
də gözdən qaçırılmır, tərbiyə üsullarına, vasitəbrinə və forma- 
larma fərqli yanaşma kamilliyin cəhətlərinin formalaşması 
işində konkretliyi və məqsədyönlülüyü təmin edir. Əməksevər 
xalq kamil insanın cəhətbrinin formalaşması tiçün şərait 
yaradılmasına qayğı göstərmişdir. İnsanın kamilbşməsi xalq 
tərəfındən konkret və müəyyən təsəvvür olunur: söhbət təkcə 
kamil insanın sintetik obrazından yox, həm də şəxsiyyətin 
konkret keyfiyyətlərinin formalaşmasından gedir. Bu keyfiyyət- 
brin  formalaşmasında ən başlıca yer əməyə verilir. Xalqm 
şifahi yaradıcılığmda insamn əməkdə kamilləşməsinin imkan- 
larınm məhdudsuz olması haqqmda ideyalar geniş yayılmışdır. 
Xalq pedaqogikasi əxlaqi sahədə heç bir güzəştə imkan vermir, 
burada xalq idealınm tələbbrini pozanlara gtizəşt yoxdur. 
Əxlaqi kamillik nümunəbri - dastan, nağıl, əfsanə qəhrəman- 
iarıdır. Şifahi xalq yaradıcılığında həmçinin insanm fiziki 
kamilliyi də xüsusi yer tutur. Xalqın tərbiyə sahəsində təbbi 
xalq pedaqogikasmda birliyə, əməkdaşlığa, əməkçibrin öz 
hayatmm yaxşılaşdırılması uğrunda mübarizəsində sağlamlığa, 
qüvvətliliyə və birliyə çağırış kimi formalaşmışdır. Birbşmiş 
insanlann hərtərəfli güclü olması və cəmiyyətdən kənar qalan
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insanm məhkum olunması üzərində qurulan atalar sözü və 
məsəllər çoxdur. Burada göstərilir ki, elin yaşayış təcrübəsini 
nəzərə almaq lazımdır, əks halda cəzalandırılacaqsan. Tərbiyəvi 
təsir vasitələrinin tam vəhdətdə, birləşdirici, əsas və həlledici 
amili, onların fəaliyyətinin kompleks formalarınm təşkilatçısı 
təbiət sayılır. İnsan fikrində kamillik haqqmda ilk təkan, 
oyanış, sonradan şüurlu özünü kamilliyə canatmaya çevrilən, 
təbiətin ahəngdar kamilliyi haqqında təsəvvür olmuşdur. in
sanm təbiətlə ahəngdar həyatı onun sağlamlığının möhkəmlən- 
dirilməsinə və əqli inkişafına xeyirli təsir etmişdir.

Uşaq folkloru
“ Xalqı daha təmiz və saf görünüşdə həmişə uşaqlar 

təqdim edir. Uşaqlarda milliliyin öldüyü zaman, bu millə- 
tin öiümünün başlanğıcını ifadə edir”.

G.N. Volkov
Xalq pedaqogikasmda bu suallara cavab tələb olunur: 

Yeni doğulmuş adi uşaqdan əsl insan yetişdirmək üçün пэ 
etmək lazımdır? Bəs şəxsiyyət kimdir? Onun təyinatı nədədir? 
Şəxsiyyəti песә tərbiyə etmək olar? Onu песә inkişaf etdirmək 
və xarakterini formalaşdırmaq olar? Sosial normaları, dəyər- 
ləri, təcrübələri hansı vasitələrlə və üsullarla mənimsətmək 
mümkündür? Bu suallara birmənalı cavab vermək çətindir. Bu 
suallara cavabı biz xalq pedaqogikasmm özündə tapmağa cəhd 
edirik ki, bunların müəllifləri xalq kimi təyin olunur.

Uşaqlıq - insanm həyatının parlaq, yaddaqalan, sosial 
həyat fəaliyyətinin bir dövriidür. Hələ qədim zamanlardan uşaq 
folkloru xalq pedaqogikasnın əsas qollarından biri kimi tərbiyə 
vasitəsi olmuşdur. Uşaq folkloru xalq ədəbiyyatının böyüklər 
və uşaqlar tərəfindən yaradılan elə nümunələridir ki, burada 
uşaqlarm məişəti, oyunları, əyləncələri, istirahəti, məşğuliy- 
yətləri, istəkləri, arzuları ifadə olunur və əhatə etdiyi mövzu- 
larm məzmunu, forması, ifadə tərzi uşaqların zövqünə, biliyinə, 
yaş səviyyəsinə uyğun olur. Folklor uşaqlarm hərtərəfli inkişa- 
fına böyük təsir göstərir. Folklor uşaqlara təbiət və təbiət
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hadisələrinin sirrini öyrədir, gördükləri şeylərin əlamətləri, 
xüsusiyyətləri və mahiyyəti haqqmda məlumat verir, söz 
ehtiyatlarmı artırır.

Bədbinlik, _ inamsızlıq, ümidsizlik, nigarançıhq, kədər 
tamamilə uşaq folkloruna yaddır. Əksinə, sevinc, fərəh, xoşbəxt 
gələcəyə inam, nikbin əhval-ruhiyyə, oynaqlıq uşaq folk- 
lorunun əsasım təşkil edir. “Onlara xoş gələn, onlarm əhval- 
ruhiyyələrini ifadə edən, öz məzmun və şəklinə görə onların 
üzvi və ruhi tələblərinə cavab verənlərin təbii seçilmə yolu ib  
yaşamış və yaşamaqda olduqlarım başa düşmək çətin deyildir. 
Yüz ilb rb  nəsilbrdən-nəsilbrə keçərək yaşayan bir çox uşaq 
folkloru materiallarmın əsrarəngiz və ecazkar gözəlliyinin əsl 
səbəbi də budur”. (Qarabağlı Ə. Orta məktəbin ədəbiyyat 
kursunda Azərbaycan folklorunun yeri və tədris üsulları: Ped. 
elm. nam...dis. Bakı, 1949, s.338)

Uşaq folkloruna aid bədii nümunələr çox vaxt uşaqlarm 
dilində işlənən sözlərdən qurulur (ana nəğmələrindən başqa). 
Uşaqlann folklora münasibəti bebdir: zövqbrini oxşamayan 
bədii əsərləri, başa düşmədiyi ifadəbri yaddaşlarma həkk etmir, 
eştimək istəmir və aralarında yayıb yaşatmırlar. Onlar oyunlarla 
bağlı yaranan xalq yaradıcılığı nümunəbrinə daha çox meyl 
göstərirlər. Uşaq folklorunun ayn-ayrı janrları çox qədimdə 
meydana gəlmişdir. Bəzi ədəbiyyatlarda “folklorun kiçik, xırda 
janrları” kimi qeyd olunan laylalar, oxşamalar, sanamalar, 
düzgübr, yanıltmaclar bütün zamanlarda xalq pedaqogikasmm 
təbbbrini ödəmiş və uşaq dünyasının bütün cəhətbrini 
şirinliyi, duzlulugu ib  əks etdirmişdir.

Xalq pedaqoqları olan müdrik insanlar uşaqları folklorun 
bu nümunələri vasitəsilə tərbiyə edirdibr. Uşaq dünyaya göz 
açan gündən analann laylası ib  yatır, oxşamalarla əzizbnir, 
oyunlarla əylənir, yanıltmaclarla dil açır, tapmacalarla düşünür, 
nağıllarla öyrənir və bu qayda ib  həyat haqqmda ilk təsəv- 
vürbrə və elementar bilikbrə yiyələnməyə başlayırdı. Uşaqlar 
bunları öyrənərkən, qavrayarkən heç bir çətinlik çəkmir, bu
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bədii nümunələr əybnə-əybnə onların yaddaşlurına həkk 
olunurdu.

Əsrlərb uşaqlarm tərbiyəsində tərbİyə müəssisələrinin 
gördüyü işi el sözü, el hikməti yerinə yetirmişdir. Yaşlı nəsil 
üçün məktəb və müəllim həyat özü olmuş, öyrəndiklərini və 
gəldikləri nəticəbri isə həyat dərsi vasitəsilə almışlar. 
Uşaq folkloru iki istiqamətdə - һәш böyükbrin uşaqlara söyb- 
dikbri (nağıllar, tapmacalar, laylalar, oxşamalar və s.) və 
uşaqlarm özbrinin yaratdıqları və söylədikbri (dolamalar, 
öcəşmələr, oyun nəğməbri və s.) hesabına zənginləşmişdir. 
Uşaqlar özbri də bəzən folklor nümunələri yaradır və folklor 
incibrinin yaradanları, yaşadanları və daşıyıcıları olurdular. Bu 
gün bir sıra yanıltmacların, düzgübrin uşaqlar, yoxsa böyükbr 
tərəfmdən yaradıldığım düzgün müəyyənbşdirmək çətindir. 
Bunlar bəlkə də, uşaqlarm yaradıcılıq təxəyyülünün və təfək- 
kürünün məhsuludur. Çünki uşaqlarm yaradıcıhğı tükənməzdir 
və özünəməxsusdur.

Xalq pedaqogikasmda insanın təşəkkülü şərti olaraq 
mərhələlərə ayrılır. Bunlarm hər birinə öz dünyası, öz həyat 
məkam uyğun gəlir. İlk mərhələdə uşaq ana ib  yaşayır və həb 
insan cəmiyyətinə qoşulmayıb (hamiblik dövrü). Sonrakı 
mərhələ beşik dövrüdür ki, beşik uşağın düzgün böyüməsi üçün 
xüsusi məkan keyfıyyətində vacibdir. Üçüncü mərhəb uşağın 
iməkbdiyi, təzə gəzməyə başladığı dövrdür. B eb uşaq üçün 
həyat məkanı evdir. O, ev dünyasmdan çıxmayaraq evi 
qavrayır. Dördiincü mərhəbdə uşaq küçədə qaça bilir. Beb 
uşaq üçün dünya evin yanmdakı məkandır. Get-gedə uşağın 
qavradığı məkan genişlənir. Bu dövrdə uşağm xarakteristikası 
üçün çoxlu folklor ifadəbri mövcuddur.

Uşaq folklorunu müəyyənbşdirən cəhətlər - ayrı-ayn 
janrlarm formaca qısa, məzmunca sadə, uşaqlarm yaş və 
anlama səviyyəsinə uyğunluğu və özünəməxsusluğudur. Uşaq 
folklorunun uşaqlarm düzgün tərbiyəsində, hərtərəfli inkişafm- 
da böyük əhəmiyyəti vardır.
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Usaq nəğm əbri.
Laylalar (Beşik nəğmələri). Laylalar yuxunun rahatlığını 

təmin edir. Musiqinin ahəngi, ana səsinin titrəyişi uşağa xoş 
təsir edir və o, şirin yuxuya gedir. Belə mahnıların müəllifləri 
əsasən analardır. Beşik nəğmələri anamn uşağa məhəbbətini 
verir, uşaqlarda hisslərin və əhval-ruhiyyənin inkişafma təsir 
edir. Uşaq beşikdə mehriban nitq eşidərkən sakitləşir. Sözbrin 
mənasmı hələ başa düşməyən uşaq artıq ananın sakit səsinə və 
mehriban mahnı ifasma reaksiya verir. Beşik mahmlarmın 
ifaçıları olan analar əsl şəxsiyyət haqqmda fikirləşərək uşaq- 
larma tərbiyənin miixtəlif tərəflərinə toxunan müəyyən mənəvi- 
etik tələblər irəli sürür, öz arzularım bildirirdilər. Analar 
uşaqlara hədsiz sevgi göstərərək onların gələcəkbri haqqmda 
fıkirləşir və ona ümid və qayğı ilə baxırdılar. “Ananm mahnı- 
sında” ana balasını xoşbəxt və sağlam görmək istəyir. Şəxsiy- 
yətin əqli, əxlaqi-estetik, fiziki keyfıyyətlərini anaiar tez-tez öz 
körpələrinə arzulayırlar. Beşik nəğməbri uşağın şəxsiyyətinin 
formalaşması prosesinin çoxtərəfliliyini əks etdirir. Onlarm 
pedaqoji dəyəri həm də ondan ibarətdir ki, onlar uşağı ətraf 
mühiti tədricən dərk etməyə hazırlayır. Ananın səsi, doğma dili 
ətraf dünyanı bütövlükdə yaxşı dərk etməyə kömək edir, 
həmçinin ünsiyyətə və dərketməyə təbbatı və bunda aktivlik 
göstərməyi inkişaf etdirir.

Layl alarm tərbiyədə rolu nəhəngdir və heç nə ib  müqa- 
yisə olunmıır. Burada tərbiyənin xarakteri xalqın uşaqlara olan 
təbblərini təyin edirdi. Laylalar poetik sözlərə, gözəl melo- 
diyalara malik olaraq uşaqların hisslərinə və şüuruna güclü təsir 
edir və uzun müddət onların yaddaşında qalır. Beşik mahnıları 
körpəni təkcə yatırtmır, həm də sakitbşdirir, ona sevinc gətirir. 
Bu mahnılar vasitəsib körpə yaxşı əhval-ruhiyyədə oyamr və 
yeni günü sevincb qarşılayır. Beşik mahnısı körpə üçün 
nəzərdə tutulur və onu əsasən ana oxuyur.

Beşik mahnısı pedaqogikasi (və ya beşik pedaqogikasi) - 
bəşəriyyət tarixində təbiətdən gələn pedaqogikadır. Beşik
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mahmlarımn təyinatı körpəyə layla demək, yatırtmaqdır. Beşik 
mahnılannm əsas yaradıcılan analar və nənələrdir. Belə xalq 
poetik yaradıcılığı uşaqlara hərtərəfli, ümumi sevgini nümayiş 
etdirir. Beşik mahnılarmın əksəriyyəti hər şeydən əvvəl ana 
məhəbbətinin nəhəng gücünü açıqlayır. Eyni zamanda onlar 
körpəyə qayğıkeş qulluq prosesində ifa edibrək hamıya, 
uşaqlara məhəbbəti təlqin edir. Beşikdə uzanan uşağa mahnınm 
sözbri hələ aydın deyil, amma melodiyadakı incəlik və sözlər 
onun ruhunu və ürəyini oynadır, sonrakı tərbiyəvi təsirlər üçün 
münbit şərait yaradır. Beşik mahnıları əsrlərlə qoşulub və 
onların əsas xüsusiyyəti analarm fikrinə, hsrəkətinə və əhval- 
ruhiyyəsinə әп optimal uyğunluğudur. Laylalardan indiyə qədər 
tərbiyədə istifadə olunur və onları bəzən qız uşaqları özbri də 
gəlincikbrini “yatırdarkən” oxuyurlar.

Beşik mahmsı xalq pedaqogikasmm böyük nailiyyətidir 
və uşaqları tərbiyə təcrübəsi ib  ayrılmaz birlikdədir. Beşik 
nəğmələrində anaların şəfqəti qeyri-adi diqqətb cəmlənmişdir. 
Laylalar о zaman oxunur ki, məhz həmin dövrdə uşaq hələ 
köməksiz varlıqdır, daima qayğı, məhəbbot və zəriflik təbb 
edir və bunlarsız o, sadəcə yaşaya bilməz. Beşik mahnılarmın 
əsas məzmunu ananın öz uşağına məhəbbəti, onun xoşbəxt 
gələcəyi üçün arzularıdır. Beşik mahnılarında analar əhatə 
olunduqları həqiqətdən, həyatın məqsədi və mənası haqqında 
fıkirbşdiklərindən damşır, öz qayğıları, sevincbri və kədərləri 
haqqında söybyirlər. Beşik mahmsında ana öz hissbrini biruzə 
verir, axıra qədər öz sözünü deyib boşalır, psixi rahatlıq tapır. 
Onların eynitonlu, zərif təkrarlanması uşağa sakitbşdiriei, 
yatırdıcı təsir edir. Beşik mahmlarmın bu istedadh ifaçıları və 
yaradıcıları həmişə xalq içərisindən çıxmış olurlar. Ə srbr boyu 
bir çox analarm dodaqlarında bu qədim mahmlar - kütbvi beşik 
mahmları xüsusi, zəngin bədii işləmələrə məruz qalmışdır. Bu 
minvalla beşik mahnıları ehtiyatmm daimi zənginbşməsi 
prosesi getmişdir. Beşik mahnılarının yaradıcıları və ifaçılart 
eyni zamanda istedadlı pedaqoq idibr və uşaqları sevirdibr.
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Şair istedadmm pedaqoq istedadı ilə belə birləşməsi xalqm 
xarakter cəhəti idi.

Beşik mahmlarmın ən yaxşı yaradıcıları və ifaçıları ancaq 
şəfqətli qadm ürəyinə və böyük ana məhəbbətinə malik insan
lar ola bilər. İnsanda xeyirxah başlanğıcın пә vaxt oyanmasını 
demək çətindir, lakin bu oyanmanm ilk və həlledici amilinin 
ana xeyirxahhğmdan ibarət olması danılmazdır. Dağıstan şairi 
Rəsul Həmzətov ana mahnısını insan qəlbinə salınmış poezi- 
yanın mənbəyi adlandırırdı: “Ana mahmsı” - dünyada ən əsas 
mahnıdır, bütün bəşəri mahnıların başlanğıcıdır. Əgər о beşik 
mahnısı olmasaydı, dünyada başqa mahnılar da olmazdı və ola 
bilərdi ki, dünyada sevinc, xoşbəxtlik, poeziya az olardı”.

Uşaq yaddaşının mövcudluğu, psixoloji prosesbr haq- 
qında heç bir təsəvvürü olmadan yüzilliklərlə analar öz uşaq- 
larına qəlblərinin әп yaxşı arzusunu, həyəcanını, әп incə poe- 
ziyanı və melodiyam vermişbr. K.D. Uşinskinin nağılların 
qiymətləndirilməsi ib  bağlı dediyi “xalqin pedaqoji dahiliyi 
mübahisəsizdir” sözbri hərn də beşik mahnılarmm xarakte- 
ristikasına aid ola bibr.

Oxşamalar və nazlamalar. Oxşamalar və nazlamalar da 
tərbiyəvi təsir vasitəsi kimi diqqətəlayiqdir. Onlar uşaqlarda 
gümrah, şən əhval-ruhiyyə yaradır. Burada fiziki inkişafm 
bütün əsas tərəfləri nəzərə almmışdır. Uşaq mahnılarının möv- 
cudluğu xalqda tam formalaşmış uşaqlarm estetik və etik tərbi- 
уә sistemindən xəbər verir. Uşaq mahmları һ ә т  də bəzi oyun- 
larm dəyişilməz və m ütbq elementidir. Bu mahnılar oyunu və 
uşaq fəaliyyətini canlandırır, onlarm arasmda bağlayıcı zəncir 
halqası kimi olur.

Sanamalar. Sanamalar vasitəsilə uşaqlar sayı daha asan 
və əybncəli şəkildə öyrənir. Sanamalarda uzlaşma və ritmə 
ciddi riayət olunur, onların bədii funksiyası məhz sözün və 
ritmin özünəməxsus oyunundadır. Sanamalar həmişə şən, əy- 
bncəli olurlar. Onlar üçün cəldlik və rəngarənglik xarakterik-
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dir. Sanamalarin ifasmda uşaqlar bəzən onları hansısa sadə bir 
melodiya ilə bəzəyir.

Qeəşmələr də maraq doğurur və daha çox kiçik yeniyet- 
mələr arasmda yayılmışdır. Düzgülər uşaqları əybndirir, diq- 
qətliliyi inkişaf etdirir. Ç aşdırm alar diqqətii olmağı və məntiq- 
li danışmaq bacarığım tərbiyə edir.

Uşaq mühitində özünəməxsus söz oyunları mövcud olub 
ki, bu da uşaqlann dərrakəsi ib  hesablamr. Bu sözlər oyunu 
bəzəyərək, canlandıraraq oyun prosesinə diqqətin artmasma 
təsir etmişdir. Xalq pedaqogikasi empirik yolla gəlib çatan uşaq 
mahnılarmm tərbi уәvi-təhsi 1 lon diri ci funksiyasmm vacibliyini 
təsdiq edir. Xalqdan olan tərbiyəçibr intuitiv olaraq bu və ya 
dıgər musiqi-poetik əsərlərin pedaqoji dəyərini başa düşürdü. 
Uşaq mahnılarmda konkret məqsəd qoyulmadan, təbii olaraq 
oyun tərbiyəvi cəhətdən daha çox effektli olurdu. Bir torəfdən 
әп kiçik uşaq mühitində mahmlarm təbii seçilməsi baş verirdi, 
digər tərəfdən isə tərbiyəçilər tərəfdən pedaqoji seçilmə həyata 
keçirilirdi. Uşaq repertuarma daxil olan və birbaşa əxlaqi-peda- 
qoji problemlər qoyan mahnılar az deyil. Kiçik və böyüklərin 
repertuarma nisbətən yeniyetmələrin mahnı repertuarmda 
pedaqoji ideya daha aydın üzə çıxır. Görünür, xalq pedaqoqları 
tərəfmdən yeniyetməlik dövrünün uşaqhqdan gəncliyə keçid 
dövrü kimi xüsusiliklərinin və çətinliklərinin başa düşülməsi 
burada öz sözünü deyir.

NağıIIar. Nağıllar dünyada nikbin, humanist, xəlqiliyə 
söykənən ən yaxşı əsərlərdir. Nağıllar vasitəsilə uşaqlar həyatda 
ola biləcək һәг cür real çətinliklərlə tanış və qismən buna hazır 
olurlar. Bu obrazlar, bu sehirli dünyada baş verən hadisələr 
kiçiklikdə insanı cəlb edir, maraqlandırır, düşündürür, yad- 
daşma həkk olunur, insamn inkişafı prosesində rastlaşdıqları 
hadisələr bəzən bu hadisəbri yada salır, xatırladır.

Nağıllar xalq pedaqoji müdrikliyinin təzahürüdür. Na- 
ğıllar - pedaqoji ideyalarm xəzinəsidir, xalq pedaqoji dahiliyi- 
nin parlaq nümunəbridir. “Heç kim xalqin pedaqoji dahiliyi ib
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yarışmaq qabiliyyətində deyil”. (K.D.Uşinski) Nağıllar bədii- 
ədəbi əsərlər olmaqla bərabər, eyni zamanda əməkçi xalq üçün 
elmin bir çox sahələri üzrə nəzəri ümumiləşdirmə sahəsi idi. 
Nağıllar mənaca pedaqoji əsərlərdir ki, onlarm məzmununda 
pedaqoji ideyalar vardır. Nağıllarda fantaziya və təxəyyülün 
arxasmda real həyat, həqiqi sosial münasibətlər durur. Deməli, 
nağıl eyni zamanda həm həqiqət, һ ә т  də uydurmadır.

Nağıl dili olduqca gözəldir, orada ahəngli və poetik çoxlu 
məcazlar, müqayisələr və həmçinin yerində deyilən ibrətamiz 
sözlər vardır. Bütün bu xüsusiyyətlər nağılları müxtəlif yaşlı 
uşaqların dəyişilməz tərbiyə və təlim vasitəsi edir.

Nağılların sadəliyi, səmimiliyi uşaqların psixoloji xü- 
susiyyətlərinə uyğun gəlir və onlarda əqli və əxlaqi inkişafın 
ahəngdar uyğunlaşmasma imkan yaradır. Xalq nağılları yara- 
darkən onlarda özünün ən yaxşı cəhətlərini, ideallarını, dəyor- 
lərini, prinsiplərini əks etdirməyə və onları yetişən nəslə 
ötürməyə çalışmışdır. Nağıllarda müsbət keyfıyyətlər vəsf 
olunur, onlara əks olan keyfıyyətlər istehza və mühakimə edilir. 
Nağıllarda xalqm dünyagörüşü və psixologiyası öz əksini 
tapmışdır. Xalqin pedaqoji idealı əqli və əxlaqi-estetik inkişafm 
harmonik uyğunlaşmasmdan ibarətdir. Nağıllaı* vasitəsilə 
məntiqi düşüncə ilə gözəl poetik obraz yetişir, ağılın inkişafı 
fantaziya və hissin inkişafı ilə birlikdə gedir. Nağıllar yüzil- 
liklər boyunca xalq tərəfındən yaradılmış və yoxlamlmış vacib 
tərbiyəvi vasitədir. Xalq tərbiyə təcrübəsi nağılların pedaqoji 
dəyərini inandırıcı sübut etmişdir. Xalq pedaqogikasmda nağıl- 
lar təkcə tərbiyəvi təlim materialı yox, həm də pedaqoji metod 
və vasitədir. Uşaqlara eyni əxlaqi nəsihətləri min dəfə təkrar- 
lasan da, о yadda qalmaz. Əgər onlara həmin fikirlər daxil olan 
nağıllar söylənilsə, uşaq onunla həyəcanlanacaq və sarsılacaq. 
Bir çox nağıllar etik söhbət xarakteri daşıyır və uşaqlarm əxlaqi 
tərbiyəsində inam vasitəsı kimi çıxış edir. Nağıllann əksəriy- 
yətində həyatın obyektiv şəraitində insanlarm pis hərəkətlərinin 
təbii nəticələri əks olunmuşdur. Burada yaxşı davranışm
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vacıbliyinə çağırış və inandırma vardır. Nağıllar mövzudan və 
məzmundan asılı olaraq dinləyiciləri düşünməyə məcbur edir, 
yeni düşüncələrə yönəldir. Nağıllarda xalq adət-ənənoləri, 
onlarm ayrıca detalları, hətta məişət xırdalıqları da öz əksini 
tapir. Lakin, nağıllarda ən əsas əlbəttə ki, mənəvi nəticədir. 
Nağıllar uşaqlar üçün һ ә т  də idraki materialdır. Nağdlarda 
tərbiyə və idrakm məhz ustalıqla uyğunlaşması onu olduqca 
effektli pedaqoji vasitə edir. Nağıllarda xalq pedaqogikasmda 
təlim və tərbiyənin vəhdəti ideyası maksimal dərəcədə həyata 
keçirilmişdir.

Xalq nağılları üçün material xalqm həyatı, onun xoşbəxt- 
lik uğrunda miibarizəsi, inamı, adətləri və onu əhatə edən 
təbiətdir. Nağıllarm əksər çoxluğunda xalqın ən yaxşı cəhətləri 
əks olunmuşdur: vətənə və xalqa hədsiz bağlılıq. Nağıllarda әп 
yaxşı obrazlar şəxsiyyətin etik və estetik simasım əks etdirir. 
Hansı ki, bu qəhrəmanlar gələcək nəsillər üçün yol göstərən 
şəxsiyyətlər olur.

Nağıllar xalqm həyatım, onun ən yaxşı cəhətlərini əks 
etdirir və bu cəhətləri yetişən nəsillərə təlqin edir. Xəlqilik 
nağılların vacib xarakteristikalarmdan biridir. Nağıllarda xalq 
həyatmm əxlaqi qanunlarmm təsdıqi, mənəvi prinsipləri, 
normaları, estetik idealları olduqca aydm əks olunmuşdur. 
Nağıllarda zəhmətkeşlərin istismarçılara qarşı birgə miibarizəsi 
göstərilir. Adətən bütün nağıllarda müsbət qəhrəmanm çətin 
vəziyyətləri keçici, müvəqqəti olur, onun ardınca sevinc gəlir. 
Belə ki, bu sevinc birgə mübarizənin və birgə səyin nəticəsində 
olıır. Nağıllann nikbinliyi uşaqlann xüsusən xoşlarma gəlir və 
maraqlı süjet, obrazlılıq nağılları olduqca effektli pedaqoji 
vasitə edir. Obrazlılıq - nağıllarm vacib xüsusiyyətlərindəndir 
ki, obstrakt düşüncəsi hələ olmayan uşaqlar tərəfmdən onlarm 
qavranılmasmı yüngülləşdirir. Müdrik pedaqoqlar xalq nağılla- 
rmm maraqlı olması üçün xüsusi qayğı göstərmişlər. Didaktizm 
nağıllarm əsas xüsusiyyətlərindən biridir. Bütün xalq nağılları 
həmişə öyüdverici və nəsihətvericidir. Məhz onların ibrətamiz
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xarakteri, didaktizmi sonda özünü göstərir. Nağıllarda işarələr 
onlarm didaktizminin gücbndirilməsi məqsədilə tətbiq edilir. 
Nağıllarda didaktizmin xüsu'siyyəti ondadır ki, qəhrəmanlara 
dərs ümumi mühakimələrlə, ibrətlərlə deyil, parlaq obrazlarla, 
inandırıcı hərəkətlərb verilir. Buna görə didaktizm nağıllarm 
bədiiliyini qətiyyən azaltmır. Bu və ya digər ibrətamiz təcrübə 
dinbyicinin şüurunda tam müstəqil yaranır. Nağıllarm pedaqoji 
effektivliyinin mənbəyi də bundadır. Demək olar ki, bütiin 
nağılların məzmununda didaktizmin bu və ya digər elementi 
var, lakin bununla bərabər e b  nağıllar da var ki, bütövlükb һәг 
hansı bir mənəvi problemə həsr olunmuşdur.

Nağıllarda şəxsiyyət və onun tərbiyəvi gücünün istiqa- 
mətləri problemi qoyulur. Xalq nağıllarında şəxsiyyətə təsirin 
bəzi üsulları öz əksini tapır, a ib  tərbiyəsinin ümumi şəraiti 
tətbiq olunur, əxlaqi tərbiyənin təxmini məzmunu təyin edilir. 
Nağıllarm əsas məqsədi odur ki, insan öz pis əməllərinə görə 
cəzasım almalıdır və bu cəza onun əməlbrinin təbii nəticəsidir. 
Xalq nağıllarmda tərbiyədə niimunənin gücii maksimal 
dərəcədə qeyd olunur. Burada müdrik qoca surətbri vardır ki, 
çox zaman m əsbhətbr, tövsiyəbr onlarm dili .ib  verilir, xalq 
müdrikliyi onlarm surətlərində cəm olunur, hikmətli sözbr 
onlarm vasitəsilə çatdırılır. Nağıllarda ağbirçəklər və ağsaqqal- 
lar xalq pedaqoqları - ustadları sayılır.

Nağılların xarakterik xüsusiyyətbrindən biri də odur ki, 
onlar təkcə uşaqlarm yox, һ ә т  də onları söybyən insanlarm 
tərbiyəsinə də müsbət təsir göstərir. Nağıllarda atalar sözlə- 
rinin, məsəlbrin, aforizmbrin pedaqoji ideyaları şərh olunur, 
hərdən isə nağıllar bu ideyaları əsaşlandırır, onları konkret fakt- 
larla açıqlayır. Nağıllarda xalq tərbiyəsinin bir çox problembri 
qaldırılır. Qəhrəmanda xarakterin başlıca cəhətbri, milli 
xarakteri adətən olduqca qabarıq və parlaq göstərilir: zəkalılıq, 
cəsarət, əməksevərlik və s. Burada əməyin və əməksevərlik 
ideyalarmm ümumbəşəri xarakteri açıqlamr. Ә тәк  vasitəsib 
insan təbiət qüvvəbrinə qalib gəlir, onları öziinə tabe edir,
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hamıdan güclü və ağıllı olur, təbiəti yenidən yaşatmaq vn 
qorumaq bacarığı əldə edir. Nağıllarda zəhmətsevorlik insamn 
başlıca xarakter xüsusiyyətlərindəndir. Zəhmotdə və miiba- 
rizədə insan әп yaxşı keyfıyyətlərini əldə edir. Fədakarlıq, dost- 
luğa sədaqət kimi ali bəşəri dəyərlər nağıl qəhrəmanlarının 
gözəl cizgiləridir. Nağıllarda tərbiyə problcmbri gəncbrdə 
gözəllik hissinin, mənəvi cizgibrin formalaşması və s. təbii və 
sadə qoyulmuşdur. Burada əməyin ağıiia və xeyirxahlıqla uy- 
ğunlaşması qeyd olunur. Nağıllarda müdriklik, xeyirxahlıq və 
gözəllik poetik vəhdəıdə çıxış edir. Eyni zamanda nağıllarda 
xalqın həyatı və onun xırda detalları da təfərrüatı ilə parlaq 
təsvir olunur.

Nağıllar əsrlər boyu pedaqoji mədəniyyətin zənginləş- 
məsinin qtidrətli amilinə çevrilmişdir. Tərbiyə bəşəriyyətin öz 
əxlaqi və mənəvi tərəqqisinə əbədi hərəkətinin simvoludur. 
Xalqm pedaqoji xəzinəsi heç də tükənməyib və xalqm minillik- 
lərlə toplanmış mənəvi eneıjisi bəşəriyyətə həb uzun müddət 
xidmət edə bilər.

Tapmacalar. Tapmacalarm dəyəri onların obrazlılığm- 
dan, dəqiqliyindən və poetikliyindən ibarətdir. Tapmacalarm 
parlaq, konkret, gözəl bədii obrazları ətraf aləmə yenidən 
baxmağı, həqiqətə poetik baxışı, onu analiz etmək və nəticə 
etibarib məntiqi düşünmək bacarığmı inkişaf etdirməyə kömək 
edir. Tapmacalarda məcaz və müqayisə başqa folklor janrla- 
rmdan onunla fərqlənir ki, burada onlar əyləncəli oyun forma- 
smda verilir və dinbyicinin diqqəti əlamətlərin tutuşdurul- 
masma, müqayisəsinə və cavabın tapılmasınm vacibliyinə 
yönəldilir. Tapmacanm əhəmiyyəti həm də ondan ibarətdir ki, о 
insanı poetik obrazın dərk edilməsinə, bədii düşüııcə və 
yaradıcıhğm inkişafına aparır. Tapmacalar məzmun etibarib 
xalq mədəniyyətinin inkişaf və dirçəlməsi tarixini əks etdirir. 
Onun xüsusi dəyərbrindən biri də e b  bundan ibarətdir. Onlar 
dünyanm birlıyi və qanunauyğunluğu haqqmda ilk təsəvvürləri 
formalaşdırır. Tapmacalar müxtəlif əşya və təzahürbrin
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oxşarlığma və ya eyniliyinə istiqamətlənmişdir. Tapmacalar 
uşağm yaddaşmın inkişafına, onun obrazlı və məntiqi düşün- 
cəsinə, əqli reaksiyalarına vasitəçilik edir. Tapmacalar uşaqlara 
müxtəlif əşyaların əlamətlərini müqayisə etməyi, ümumiliyi 
tapmağı öyrədir və bununla da onlarda əşyaları təsnif etmə - 
lazım olan əlamətləri seçmək, əhəmiyyətsiz əiamətləri isə at- 
maq (kənarlaşdırmaq) bacarığmı formalaşdırır. Başqa sözlə 
desək, tapmacaların köməyi ib  uşaqda nəzəri yaradıcı düştin- 
cənin əsasiarı formalaşır.

Tapmacaları xalq ədəbiyyatınm başqa növlərindən fərq- 
bndirən xüsusiyyətbrdən biri də odur ki, burada hər şey təbiət- 
də olduğu kimi verilir və fantaziya yoxdur. Əgər bir şey 
dəyişdirilib fərqli verilərsə, fıkir başqa istiqamətə yönəlir, 
cavabı tapmaq çətinbşir, ümumiyyətlə cavab səhv olur. “Е1 
ədəbiyyatmın başqa növlərinə nisbətən tapmacalarm öziinün 
аупса bir xüsusiyyəti vardır. Bunun materialı daha real və 
təbiidir. Təbiətdə və həyatda nə görülürsə, tapmaca da onun 
üzərindo qurulur”. (V. Xuluflu)

Tapmacaları bəzən “cavabı təbb  olunan nağıl” da adlan- 
dırırlar. Bunlar yüksək dərəcədə etikdirlər, bir çoxları özündə 
mənəvi ideya daşıyır. Müvafıq olaraq onlar əqli, estetik və 
əxlaqi tərbiyəyə təsir göstərir. Çox qədim dövrbrdə, güman ki, 
onlar bütün bu funksiyaları eyni dərəcədə icra edirdibr. 
Sonradan onlarda əqli tərbiyə üstünlük təşkil etməyə başladı. 
Tapmacalar uşaqların əqli-idraki düşüncəsini inkişaf etdirir, 
əşyaları analiz etrnəyi və ətraf gerçəkliyin müxtəlif sahəbrinin 
təzahürlərini öyrədir. B eb ki, eyni hal üçün böyük kəmiyyətdə 
tapmacalarm olması həmin hala, əşyaya hərtərəfli xarakteristika 
vermək imkam yaradır. Tapmacalarm əqli tərbiyədə əhəmiyyəti 
təkcə düşüncənin inkişafı ib  bitmir. Onlar həm də əqli təbiət 
haqqmda məlumatlarla, insan həyatmm әп müxtəlif sahobri 
haqqmda bilikbrlə zənginbşdirir. Əqli tərbiyədə tapmacalardan 
istifadə һ ә т  də onunla qiymətlidir ki, uşaq tərəfindən təbiət və 
insan cəmiyyəti haqqmda məlumatların cəmi aktiv düşüncə

140



fəaliyyəti prosesində əldə olunur. Tapmacalarda insan haqqında 
məlumatlar müxtəlifdir. Tapmacalar uşaqlara hissəbri taparkən 
tamı (bütövü) nəzərdən qaçırmamağı öyrədir. Bcb obrazlarla 
tapmacalar uşağın düşüncəsini һ ә т  analizə, həm sintezə istiqa- 
mətbndirir. Eyni əşyalara çoxtərəfli yanaşma, onun hissələrin- 
dən asılı olaraq uşaqlarda yaradıcı düşüncənin inkişafına təsir 
edir. Düşüncənin və yaddaşın inkişafı, ağılın biliklərb zəngin- 
ləşdirilməsi tapmacalarm başlıca təyinatıdır. Amma tapmaca
larm əhəmiyyəti təkcə bununla bitmir. Tapmacalar uşaq ağlını 
elə biliklərlə zənginləşdirir ki, bu şəxsiyyətin başqa keyfiy- 
yətlərinin də formalaşmasına təsir edir. Tapmacalar konkret 
ünvana konkret işarə verir. Tapmacalarda poetik ümumiləşmə 
böyük düşüncə işi tələb edir. Yaddaş cavabın əlamətini verir. 
Tapmacalar uşaqlarda əqidə yaradır, formalaşdırır və uşaqların 
müxtəlif ideyalaıia, həqiqətin təzahürləri ilə tamşlığı reallaşır. 
Pedaqoji ideya ilə zəngin olan tapmacalar insan həyatmm və 
fəaliyyətinin bir çox tərəflərinə aid edilir. Onlarda xalqm 
ənənəvi təsəvvürləri öz əksini tapir. Tapmacalarm əqli inki- 
şafda əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Tapmacalar təkcə zəka və 
aktiv düşüncə fəaliyyəti yox, həm də güclü yaddaş tələb edir. 
Ən uğurlu cavab adətən әп nöqsansız, məzmunca ən inandırıcı 
və formaca ən yüksək poetik sayılır.

Ətraf həqiqət haqqmda cürbəcür bilikbri, əqli, zəkam, 
yaddaşı inkişaf etdirən çoxlu tapmaca-suallar vardır. Tapma- 
calardan işarə kimi də istifadə olunur. Onu һәг kəs özünəmox- 
sus başa düşür, qavrayır və izah edir.

Нәг bir xalqın yaradıcılığı onun obrazlı düşüncə xüsusiy- 
yətbrindən və poetik tərzindən, xarakterindən və söz bazasın- 
dan asılıdır. Xalq həmişə tapmacalar haqqmda yüksək rəydə 
olmuşdur. H əb keçmiş zamanlardan tapmacalarm düşünülməsi 
və cavabımn tapılması çalışmaları olduqca vacib məşğuliyyət 
sayılırdı. Burada müxtalif yaşlı uşaqlar - kiçik yaşdan başla- 
yaraq yeniyetməbrə qədər iştirak edirdi.
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Tapmacalar şüura uyğunlaşdırılmış vasitə olaraq məqsədi 
kimi əqli tərbiyəni şəxsiyyətin formalaşmasmm bütün başqa 
tərəfləri ilə vəhdətdə həyata keçirilməsini özündə əks etdirir. 
Etnopedaqoji miniatürlər - tapmacalar xalqm həyatmda nəhəng 
rol oynamışdır və onlarm əhəmiyyəti hələ indiyə qədər də da- 
vam edir. Xalq pedaqoji xazinəsində tapmacalar böyük sər- 
vətdir. Tapmacalar uşaqların yaddaşmm inkişafına, onlarm ob- 
razlı düşüncəsinə, əqli reaksiyalarınm tezliyinə (itiliyinə) təsir 
edir. Tapmacalar uşağın müşahidəçilik qabiliyyətini inkişaf 
etdirir. Uşaq пә qədər çox müşahidə edərsə, о qədər tapmacanm 
cavabmı tez və asan tapar. Uşaqların tərbiyəsi prosesində 
tapmacalarm diaqnostik funksiyası xüsusi yer tutur, o, tərbiyə- 
ləndiribnin əqli fəaliyyətinin proqnozlaşdınlmasmda keyfıyyət 
cəhətlərinin müxtəlifliyini, qarşılıqlı əlaqəsini müqayisə edir 
və tərbiyəçiyə hər hansı xüsusi testlər və anket olmadan uşağm 
yaradıcı düşüncə səviyyəsini, müşahidəçiliyini, zəkasım, əqli 
inkişaf dərəcəsini iızə çıxarmaq imkanı verir.

Yamltm aclar. Uşaqlarla tərbiyəvi işdə - təmiz, düzgün, 
fonetik nitqin yaranması üçün konkret inkişaf və tədris funk- 
siyaları olan və folklorun kiçik formalarından sayılan yanılt- 
maclardan da istifadə etmək olar. Yanıltmaclar folklorun çətin 
tələffüz olunan, adından da göründüyü kimi danışanı yanıldan 
sözlərdən ibarət olan bir növüdür. Yanıltmaclarda səsbrin və 
sözbrin təkrarı nəticəsində təbffüzdə çətinlik yaranır, deyənin 
dili dolaşır. Ona görə də, yanıltmacı söybyəndən xüsusi diqqət 
təbb olunur. Çünki bir səsin dəyişməsi istənibn fıkri, mənanı 
dəyişir. Yamltmaclar uşaqlann düzgün tələffüzündən başqa, 
һ ә т  də diqqətinin inkişafmda xeyirli və vacibdir.

O yunlar. Oyunlar əsrbr boyu ııəzəriyyəcə və tarixi 
cəhətdən özünü doğrultmuşdur. Pedaqogikada və tərbiyədə 
oyun əhəmiyyətli yer tutur, о uşaqların və yeniyetməbrin 
inkişafı prosesində vacib funksiya daşıyır. Xalq oyun ənənəbri 
uşaqlara və böyükbrə oyun təcrübəİərini tətbiq etmək imkam 
verir. Yaradıcı düşünülmüş oyunlar və oyun mədəniyyəti geniş
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mədəni-tarixi kontekstdə həyata keçirilmişdir. Xalqm oyunlar 
vasitəsib tərbiyə prosesi qeyri-adi təbiiliyo malik olub һ әт  
uşaqlarm fıziki cəhətdən möhkəmlənməsində təbii xalq vasito- 
lərini dirçəltmiş, һ ә т  də uşaqlarm intellektini yaradıcı oyun- 
ların imkanlanna inanaraq və əsaslanaraq inkişaf etdirmişdir. 
Xalqm oyun mədəniyyəti tarixində şəxsiyyətin tərbiyəsi qaçıl- 
maz əks olunub. Oyunlar xalqm ənənəvi mədəniyyətini və 
şəxsiyyətin mentalitetinin özünəməxsusluğunu əks etdirir. 
Oyun mədəniyyəti uşagı mədəniyyət subyekti kimi formalaşdt- 
rır. Oyunlarm, əyləncəbrin formaları uşaq mühitində ünsiyyə- 
tin və qarşılıqlı fəaliyyətin təsiri ilə dəyişmişdir. Uşağm oyun 
dünyası - bu insanm böyiiməsinin xüsusi т ә к а т  və zamanım, 
mürəkkəb və ziddiyyətli məsələlərin həllini, şəxsiyyətin sosial- 
iaşması və sosial-mədəni inkişafını, onun tərbivəsi və özünii- 
inkişafını, müasir cəmiyyətdə özünütəyinini əhatə edir. Uşaq- 
larm yaradıcı oyunları onlarda öz fıkirlərini ifadə etmək bacarı- 
ğını yaradır və inkişaf etdirir. Tərbiyədə oyun əhəmiyyətli yer 
tutur. О uşağın və yeniyetmənin inkişafı prosesində vacib funk- 
siyalar daşıyır. 0}чт mədəniyyətin fəlsəfi-psixoloji, psixoloji- 
pedaqoji və sosial-mədəni problemlərinə (sahələrinə) istiqa- 
mətlənmişdir.

Xalq bayram ları. Xalq bayramları təkcə ölkənin tarixini, 
ənənəvi. və miiasir mədəniyyətini. şəxsiyyətin, etnosun, bütöv- 
liikdə xalqm mentalitetinin xüsusiyyətbrini əks etdirmir, һ ә т  
də insanm öziinii təkmilləşdirmə və inkişafı üçün qüvvətli im- 
pulslar verir. Xalq bayramları - böyükbrin həyat fəaliyyətinin 
unikal formasıdır, onlarda xüsusi tərzdə milli xarakter və xalqın 
dini etiqadları özünü əks etdirir.

Adət-ənənalər. Xalq nəsildən-nəsib, böyükdən kiçiyə öz 
ictimai və sosial təcrübəsini, mənəvi sərvətini bore kimi vermiş, 
bununla da cəmiyyətin maddi və mənəvi mədəniyyətinin tari
xini yaratmışdır. Adət-ənənələr və onlarla bağlı mərasimbr mii- 
vafiq sahəbrdə varisliyin saxlanmasıdır. Adət-ənənəbr -  etno
sun sosionormativ mədəniyyətinin əsas kateqoriyalarıdır. Нәг



xalqm özünün minillik adət-ənənələri vardır ki, hər bir dövrdə 
onlara müraciət olunmuşdur. Milli adət və ənənələr xalqm 
mənəvi dəyərlərindəndir. Milli adət və ənənələr tarixin bütün 
mərhələlərində qorunmuş və əməl edilməsi vacib sayılmışdır. 
Adət-ənənələr xalq müdrikliyinin yazılmamış qanunlarıdır. 
Camiyyətin inkişafı öz təsirini göstərmiş, onlar təkmilbşmiş, 
lakin yeni yaranan hər bir mənəvi dəyər bu adət və ənənələrə 
xətər yetirməmişdir.

Xalqm öz adət-ənənələrini inkar etməsi, onlardan uzaqlaş- 
ması və onları unutması sonda xalqm mədəniyyətinin iflasma 
gətirib çıxanr. Cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi пә qədər yüksək 
olarsa, keçmiş pedaqoji təcrübəyə ehtiyac daha böyük olur, 
çünki elmi-mədəni potensial yüksək olduğu zaman qədim peda
qoji təcrübəni dəyərləndirmək mümkündür. Hər bir xalqın 
səviyyəsi onun öz adət-ənənələrinə sadiq qalması, onun itiril- 
məsinə һәг bir cəhdlə mane olması, istiqamətlənmiş şəkildə 
itirilmiş qiymətli xalq ənənəbrinin dirçəlməsi, onlarm yenidən 
xalq pedaqoji şüuruna qaytarılması və qorunub saxlanılması 
üçün vasitələr axtarması ilə ölçülür. Tərbiyədə adət-ənənələrə 
söykənilməli, qədim təcrübəyə istinad olunmalıdır. Ona görə də 
bu məsələyə dövlət səviyyəsində diqqət və maragm artması 
zəruridir. Xalqın adət-anənəbri, bütövlükdə milli-mənəvi 
dəyərbr dövbt səviyyəsində mühafızə olunmalı və mədəni 
irsin təkmilbşdirilmiş şəkildə gələcək nəsilbrə ötürülməsi üçün 
bütün imkanlardan istifadə edilməlidir.

İnsanların hərəkətləri və fəaliyyəti insan cəmiyyətinin və 
onun ətraf m ühitb qarşılıqlı münasibətinin qorunması və 
inkişafına yönəldilmiş müəyyən qaydalarla sərhədbnir. Bu 
qaydalar etik qaydalar adlandırılır. “Etike” (fransız sözüdür) 
termini - bu və ya digər cəmiyyətdə davranış forma və tərzlə- 
ıini, ədəb və nəzakət qaydalarım ifadə edir. Xalqm nəzakət qay- 
daları - bu milli adət və ənənəbrin mürəkkəb uyğunlaşmasıdır. 
İnsan harda olsa da, milli əhatə ənənəbrinə hörmət etməli və 
özünü onların normalarma uyğun aparmalıdır. Bununla bərabər
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xalqlarm həyatmda ömür sürmüş, yaşanan adətbrin ənənəvi 
inkişafmın stabilliyi onun əxlaqi varisliyinin etnomədəni 
sabitliyini təmin edir.

Adət-ənənələr nəsihətlər, m əsbhətbr, göstərişbr, tələblər, 
qadağalar və s. sistemidir. Bu sistemdə aparıcı tələb öz xalqmm 
ənənələrinin və arzularmm daşıyıcısı olan vətənpərvər, öz xal
qma bağlı olan insanm tərbiyəsindən ibarətdir. Bunların etno
pedaqoji dərk edilməsi tərbiyə ənənələrinin yaranmasına səbəb 
olmuşdur və nəsil-nəsil bu aforistik etnopedaqogikaya həvəslə 
müraciət edilmişdir. Xalq şəxsiyyət tərbiyəsində əxlaqi-mənəvi 
mədəniyyət təcrübəsi olan adət-ənənələrdən mənovi tərbiyə 
vasitəsi kimi istifadə etmişdir. Adət-ənənəbr һәг bir insan 
nəslinin yaratdığı maddi və mənəvi sərvətlər sistemini, mədə- 
niyyət formasmı, bilikbri qoruyub saxlamaq və onları yeni 
nəsb vermək vasitəsi kimi çıxış edir. Adət-ənənəbrimizin 
əksəriyyəti mənəvi tərbiyənin daşıyıcılarıdır. Adət-эпэпэЬг 
özündə xalq müdrikliyini, ə srb rb  yoxlanılmış ümumbəşəri 
dəyərbr sistemini təqdim edir ki, bunlar bu gün də bizim 
müasir ümumbəşəri dəyərlər, anlayışlarımız ib  uyğun gəlir. 
Adət-эпэпэЬг xalqın taleyində təyinedici əhəmiyyətə malikdir. 
Bunlara uyğun olaraq hər hansı xalq, onun mədəniyyətinin və 
ya məişətinin hər hansı tərəfı haqqmda miihakimə yürütmək 
olar. Adət-ənənələrdə bəşəriyyətin, xalqlarm, insanlarm minil- 
lik mənəvi axtarışları cəmbşir, kəsişir. Adət-ənənələr heç kim 
tərəfindən kəşf edilmir. Bunları xalq müşahidə edərək, seçib 
təkmilbşdirir. Adət-ənənəbr ictimai həyatm elementi kimi 
konkret tarixi və etnososioloji şəraitlə şərtbnmiş özünəməxsus- 
luğa malikdir ki, burada olan qaydalara hamının əməl etməsi 
mütbqdir. Ə srbr boyu əcdadlarımız adət və ənənələrə hörmət 
və ehtiramla yanaşmış, ona nəhəng tərbiyə vasitəsi kimi bax- 
mışlar. Xalqın əxlaqı, mənəvi həyatı bu adət-ənənəbr üzərində 
qurulmuşdur. Adət-ənənələr nə qədər çox obrazlı olarsa, bu 
xalqm mənəvi zənginliyindən xəbər verir. Hər bir xalqın dəyəri 
onun adət-ənənəbrinin, mədəniyyətinin yüksəkliyi ib  ölçülür.
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Adət-ənənələr kimi xalqı heç пэ birləşdirmir. Hər hansı bir 
adət-ənonənin məhvi özü ilə birlikdə bir mədəniyyət elementini 
və özünəməxsusluğunu da yoxa çıxardır. Ancaq adət-ənənəbrin 
dirçəlməsi əxlaqi itkilərin, tənəzzülbrin dağıdıcı prosesin 
qarşısmı ala bilər.

Adət - ənənələr və onlarla bağlı mərasimlər müvafiq sahə- 
lərdə varisliyin saxlamlmasıdır. Adət və ənənəyə çevrilən, xal
qm hafızəsində qalan və nəsildən- nəsilə ötürübn о qaydalardır 
ki, onlarm tarixi kökləri vardır. Нәг bir yeni nəsil üçün özündən 
əvvəlki nəslin mənəvi simasım əks etdirən və xalqın mənə- 
viyyatı, əxlaqi normaları və baxışları ilə bağlı olan adət-ənə- 
nələri qorumaq mənəvi borc sayılmışdır. Adət-ənənələr özündə 
xalqm həyatmı əks etdirir. Minillik xalq adət və ənənələrinin 
əsas xüsusiyyəti tarixən onlarm yeni nəsilə əyani şəkildə 
ötürülməsidir. Başqa bir xiisusiyyət isə adət və ənənələrin 
insanı bütün həyatı boyu müşayiət etməsi və həmişə onlarm 
daxili mənəvi aləminə, dünyagörüşünə müsbət təsir etməsidir.

Adət-ənənələr etnosun sosionormativ mədəniyyətinin əsas 
kateqoriyalarıdır. Xalq özünün xüsusi xarakteristikasmı adət- 
ənənəbrində təzahür etdirir. Xalqm adət-ənənəbrində hamının 
əməl etməsinə ciddi yanaşılan “qayda-qanun” vardır ki, bunları 
xalq özü yaratmış, gənc nəslə ötiirmüş və daima yaşamasma 
nəzarət etmişdir. Həmin adətlərə əməl olunmadıqda xalqm 
ciddi narazılığma və həmin şəxsb cəmiyyət arasmda ziddiy- 
yətlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Ə srbr boyu adət-ənə- 
nəbr insanlarm ictimai davranışmı tənzim etmişdir. Yaşadığı 
dövrün tələbbrinə uyğun olaraq xalq adət-ənənəbrin köhnəlmiş 
komponentlərini ataraq mütərəqqi hissələrini inkişaf etdirmiş, 
daha da zənginləşdirmişdir. Adət və ənənəbrin istiqamətlən- 
dirici qüvvə olan bir qismi sonralar adət hüququna çevrilmiş və 
gəbcək hüquq normaları üçün əsas olmuşdur.

Adət-ənənəbrin qorunmasmda aibnin böyük rolu olmuş- 
dur. Ailə xalq ənənəbrinin əsas qoruyucusudur. Нәг aibdə 
əcdadlarm qədim mədəni adətbrinin elementbri qorunub saxla-
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nılır. Aibnin etnopedaqoji məkam etnosun, xalqm zərrəciyi, 
elementar hüceyrəsi kimi başa düşülür. Unudulmuş və unudul- 
maqda olan etnopedaqoji epizodlar və elementbr yaşlı insan
larm yaddaşlarmda qorunur və bəzən bərpa edilir. A ib  tərbiyo- 
sində ənənəvi pedaqoji tərbiyənin istifadəsi bunların gəbcok 
nəsillərə ötürülməsinə şərait yaradır. Tərbiyə acbtbrinin və aib 
ənənələrinin qanunauyğunluğu, yaranması, inkişafı və ölüb 
getməsi - bu təzahürlərin yaşaması və məhv olması səbəbbri- 
dir. Yetişən nəslin kütbvi tərbiyəsinin mənəvi bazası məhz aib  
hesab edilir. Xalq ata evini əxlaq məktəbi adlandırmışdır. Adot- 
ənənəbrin müasir aibnin etnopedaqoji məkanmda qorunması, 
dirçəlməsi, inkişafı, gücləndirilməsi vacib məsəbdir və onun 
yetişən nəsilbrin mənəvi-əxlaqi dəyərlər ruhunda formalaşma- 
sında müsbət təsiri damlmazdır. Aibnin xalqm adət-ənə- 
nəbrinin yaşaması üçün qoruyucu, xilasedici əhəmiyyəti vardır. 
Deməli, a ib  tərbiyə, adət-ənənəbrin qorunması məkam kimi 
danılmaz etnik xarakter daşıyır. Ailənin üzvbri öz xalqının 
mədəniyyətinin daşıyıcısı kimi çıxış edir və aibnin digər üzv- 
b ri ib  birgə, tərbiyənin vacib amili kimi nəslin əxlaqi mühitini 
yaradır. Etnopedaqoji məkamn bu komponentbri ənənəvi 
tərbiyə sisteminin əxlaqi bazasmı təşkil edərək nəsillərin əx- 
laqi-mənəvi varisliyinin bərpasmı tənıin edir. Ənənəvi aib 
tərbiyəsi sistemi xalqm əməyi, həyat şəraiti, pedaqoji mədəniy- 
yəti ib  qarşılıqlı təsirdə inkişaf edərək zənginbşmiş. yüzillik- 
b r b  qorunub saxlamlmışdır.

Нәг bir xalq milli-mənəvi və dini dəyərlərə sahibdir və 
onların öz adətlərinə, ənənəbrinə bağlıhq, hörmət və qorumaq 
xüsusiyyəti vardır. Milli mədəniyyätin qorunması, inkişafı, 
yayılması vətənpərvər, yüksək mənəviyyata malik, xalqının 
adət-ənənələrinə, dilinə, dininə hörmətb yanaşan şəxsiyyətin 
tərbiyə edilməsində müstəsna rol oynayır. Milli-mənəvi də- 
yərlərdən olan və xalqm mənəviyyatmı təmsil edən adət-ənə- 
nələri xalqlar yüz ilb rb  yaratmış və yaşatmışdır. Bu adət- 
ənənəbrdən һәг biri nadir pedaqoji təcrübəyə əsaslanır, hər
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birinin qədim, özünəməxsus tarixi vardır, hər biri etnik xarakter 
daşıyır, etnik tarixin, etnik mədəniyyətin şahididir və etnopeda- 
qogikanın əsasmı təşkil edir. Lakin bu adət və ənənələrin heç 
də hamısı bu günümüzə qədər gəlib çatmamışdır. Müdriklik, 
mənəvi sağlamlıq və kamillik idealı ilə bağlı olan yüzlərb 
adət-ənənələrimizin yanmdan laqeydliklə ötüb keçmiş, ulu 
babalarımızdan öz soykökümüzü yaşatmaq ümidi ilə bizə miras 
verilmiş bu mənəvi sərvətlərə etinasızlıq etmişik. Bu mənəvi 
dəyərlər bizə qiymətli yadigar kimi etibar olunsa da, bir qismi 
biganəlik ucbatmdan müxtəlif dövrlərdə yaddaşlardan silin- 
mişdir. Sevindirici haldır ki, cəmiyyətin indiki inkişaf mərhələ- 
sində xalqlar tarixin çətin sınaqlarından çıxmış öz adət və 
ənənəbrini mühafızə etməkdədir. Bu gün xalqların öz tarixi 
keçmişinə, milli mədəniyyətinə, tarixi təcrübəsinin nəticəsi 
kimi əldə olunan adət və ənənələrinə, mənəvi dəyərlərinə ma- 
rağı və rəğbəti xeyli artmışdır. İndi xalqlar öz mənəvi sərvət- 
brinin dəyərini daha dərindən dərk edir, qiymətləndirir, ona 
ehtiramla yanaşır, həyatda, tərbiyədə, məişətdə onlardan 
yaradıcılıqla istifadə edir.

Adət-ənənəbri yaşatmaq üçün gənc nəslə mədəni təc- 
rtibəni, onun mahiyyətini, dəyərini düzgün mənimsətmək laz- 
ımdır. Bunlar düzgün çatdırıldıqda gənc nəslin mədəni köklərə 
bağhlığı, xalqm əsrbr boyu yaratdığı dəyərli mənəvi irs olan 
milli adət və эпэпэЬгэ marağı və gələcək qarşısında məsuliy- 
yəti daha da artar.

Lətifələr. Lətifəbr müdrik xalq fəlsəfəsidir. Lətifələrin 
tərbiyə baxımmdan böyük əhəmiyyəti vardır. Нәг xalqın öz 
btifə qəhrəmanları vardır və bu qəhrəmanlar həmin xalqa xas 
olan bütün xarakterik xüsusiyyətbrin və əxlaqi keyflyyətbrin 
daşıyıcısıdırlar. Xalq pedaqogikasmm əksər nümunələri - bir 
şəxsin yaratdığı hər hansı nümunə dildən-dib düşərək dəyiş- 
diyi, öz “müəllifini” itirdiyi və xalqın yaradıcılıq məhsulu oldu- 
ğu halda, b tifəbrdə tam əksi olaraq xalqm yaratdığı b tifəb r 
həmin qəhrəmanların adı ib  bağlanaraq onlara müəlliflik qa-
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zandırır. Onlar ağıllı, uzaqgörən, heç kəsdən qorxmayan, bütün 
ictimai nöqsanları və eyibləri görən və üzə deməkdən çokin- 
məyən insanlardır. Sadəcə, bu nöqsanları sort şokildə deyil, 
yumoristik, məzəli şəkildə sahibinə çatdırırlar. Lətifə qəhrə- 
manları sözü gedən bütün hadisələrin “iştirakçısı”dır. Buradakı 
haqsızlıqlar, nöqsanlar onlarm gözləri iSə görülür və yerindəcə 
“tədbir tökülür”.

Bavatılar. “Uzun həyati təcriibədən doğan, həyat və onun 
qanunları haqqında fəlsəfi hökm verən, ağıllı, hikmətli sözlərlə, 
aforizmlərlə dolu olan, insanı daha artıq diişünməyə məcbur 
edən bayatılar’’ (Ə.Qarabağlı) təkcə aşıqlar tərəfindən deyil, 
xalq içərisindən çıxmış ayrı-ayrı insanlar tərəfmdən də 
yaradılmış, dillərə düşüb yayılmış və yaşamışdır. Bəzən һәг 
hansı aşığm yaratdığı bayatı ib  el bayatısmı ayırmaq mümkün 
olmur. Vətənpərvərlik - ən dərin hisslərdən biridir və bütün- 
lüklə bayatılarda özünü göstərir. Məhəbbət də insanı nəcibləş- 
dirən hiss kimi bayatılarda aparıcı rnövzulardan biridir.

Asıq şeiri. Sazın və sözün ecazkar qüvvəsi böyük aşıq 
sənətinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Xalq ədəbiyyatmın 
bütün nümunələri illər-əsrlər keçdikcə cilalanır, һәг dövrün 
ağıllı insanları bu nümunəbrə öz əlavələrini edir və daha 
mükəmməl bir xalq ədəbiyyatı nömunəsinin yaranmasma səbəb 
olur. Aşıq şeiri isə heç bir dəyişikliyə məruz qalmır. Aşıqlar 
yaratdıqları əsərlərin məsuliyyətini başa düşür, “öz sözünün, 
fıkrinin arxasmda durur”, başqaları tərəfindən düzəlişbrə 
ehtiyac duymur, “möhürbrini vurduqlan" möhürbənddə öz 
adları ib  dedikbri kəlamları, tərbiyəvi fıkirbri təsdiqləyirbr. 
“Xalqm duyğularmı brbiyə edən” (A.Şaiq) aşıqlar el-oba gə- 
zərək, eldən öyrənmiş və eb  öyrətmişbr. Aşıq şeiri müxtəlifdir. 
Aşıqlar dərin ictimai, əxlaqi məzmunlu ustadnaməbr vasitəsilə 
xalqı qəflətdən oyatmağa, onlara hüquqlarım, eyni zamanda 
borclarmı, vəzifəbrini başa salmağa xidmət etmişbr.

Qəhrəmanlıq dastanlan. Şifahi xalq yaradıcılığının 
qədim salnaməbri olan qəhrəmanhq dastaniarı müəyyən tarixi
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dövrdə yaşamış şəxsiyyətlərin igidlikbrindən və şücaətlərindən 
bəhs edir. Xalq tərəfmdən vəsf olunan qəhrəmanlar təkcə xeyir
xah yox, həm də gözəldirlər. Qəhrəmanlıq dastanları tarixilik, 
qəhrəmanlıq və. sevgi üzərində qurulmuşdur. Dastanlarda xalq 
cəsurluğu, igidliyi, vətənə məhəbbəti vəsf edir. Qəhrəmanlıq 
dastanları tarixi nağılları çox xatırladır, lakin ondan fərqli 
olaraq dastanda uydurulmuş deyil, əsl qəhrəmanlar iştirak edir. 
Qəhrəmanlıq dastanları bizi qədim keçmişin tarixi hadisələri, 
bu hadisələrin qəhrəmanları və xalqm bu hadisələrə münasibəti 
ilə tamş edir. Bu dastanlar həmişə xalqın ruhunu və yarandığı 
dövrü əks etdirir.

Э т э к  nəğmələri. Söz sənətinin ən qədim növü, “ilk söz 
sənəti” və ya “söz sənətinin mənbəyi” э т э к  nəğmələri hesab 
olunur. Э т э к  nəğmələrinin əsas vəzifəsi əməyi ahəngdar et- 
т ә к , zəhməti yüngülləşdirmək və əməyə sevinc qatmaq ol- 
muşdur. Bu nəğmələr çox zaman kollektiv işdə hərəkətə uyğun 
söylənilmişdir. Əmək nəğmələrində məzmun bəzən о qədər də 
səciyvəvi deyil, burada əsas məqsəd ritm və ahəngdir.

Nəğmələr э т э к  prosesini müşaiyət edir və stimullaş- 
dırırdı. Onlar işçilərin э т э к  səylərinin birbşdirilməsinə və ra- 
zılaşdınlmasına təkan verir, әтәуә, gözəl rəftara, əxlaqi dav- 
ranışa və s. çağırırdı. Bu nəğməbrdə əməkdə gözəllik yarat- 
mağa və işi gözəl görməyə çağırış vardır. Nəğməbrdə gözəllik 
məqsəd, э т э к  özü isə vasitədir, burada э т э к  vasitəsib estetik 
hissbr tərbiyə olunur. Э т э к  nəğməbrinin mənəvi aspekti 
ondan ibarətdir ki, onlar emosional iradə dairəsinə təsir edərək 
müsbət əxlaqi hissbrin, kollektiv əməyin, bilik və vərdişbrin, 
verilmiş tapşırığa məsuliyyətli münasibətin, qənaətcilliyin, inti- 
zamlılığın, insanlara humanist münasibətin inkişafına kömək 
etmişdir. Bu nəğmələr vasitəsilə эт эк  tərbiyəsi ib  əxlaqi, əqli, 
estetik və fıziki tərbiyə arasında əlaqə yaradılmışdır. Onlarda 
şəxsiyyətin formalaşmasmm bir çox tərəfbri vəhdətdə çıxış 
edir, lakin э т эк  başlıca yer tutur. Əməkdə nəğmələr vasitəsib
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estetik zövq, xarakterin ən yaxşı cəhətləri inkişaf edir, kollek- 
tivçilik formalaşır, ağıl zənginləşirdi.

Atalar sözləri. Atalar sözləri pedaqoji mühakimələrdir. 
Bir çox didaktik qaydalar və ya hansısa didaktik qaydamn 
elementi xalq aforizmi formasmda atalar sözlərinin tərkibini 
təşkil edir. Atalar sözləri “iti” sözlər və incə, həmahəng ifadə- 
lərdən yaranmışdır. Xalq sözbrin ifadəsində qənaətcil olmuş, 
münasib (əlverişli) vasitəbrlə fıkrin qorunması və ötürülməsini, 
nitqin lakonikliyini xüsusi qiymətbndirərək sözün qədrini 
bilmişdir. Xalq arasmda çox danışmaq boşboğazlıq, qısa danış- 
maq isə müdriklik hesab olunmuşdur. Əsrbrdən bu yana atalar 
sözləri haqqmda yüksək rəy qorunub saxlanılmışdır. “Atalar 
sözləri xalqm hikmətli fikirləri, mənalı hökmləri və dərin 
düşüncələri, xülasə şəklində ifadə olunan həyati həqiqətlərdif’. 
(Qarabağlı Ə. Orta məktəbin ədəbiyyat kursunda Azərbaycan 
folklorunun yeri və tədris üsulları: Ped. elm. nam...dis. 
Bakı,1949, s.156)

Tərbiyə işində atalar sözbrinin xüsusi rolunu qeyd etmək 
lazımdır. Atalar sözləri və məsəllər xalq müdrikliyinin cəmlən- 
miş təzahürü olaraq daima insanlarm müxtəlif tələblərinə cavab 
vermişdir: idraki, etik, estetik. Xalqın atalar sözləri əsasən 
mənəvi tərbiyəyə istiqamətlənmişdir. Atalar sözləri əxlaqi 
tərbiyəyə bilavasitə (hərəkətlə, işb , alışdırmaq imkanı ver- 
m əkb) və vasitəsib (şəxsiyyətin ümumi inkişafı və forma- 
laşması prosesində tərbiyənin bu və ya digər tərkib hissəsinin 
əhəmiyyəti haqqxnda məsələlərin açılması ib ) b sir edir. Atalar 
sözbri və məsəllər fikri gücü ib  özündə tərbiyəvi funksiyalar 
daşıyır. Atalar sözbri nəticə xarakteri daşıyır. Atalar sözbrində 
keçmiş tarixi hadisənin əlamətbri vardır. Atalar sözbrinin 
yaranmasma səbəb olan hadisəbr sonralar yaddan çıxıb unu- 
dulsa da, bu atalar sözü kimi xalq arasında bir hökm kimi yaşa- 
mağa davam etmişdir. Atalar sözbri tərbiyə nöqteyi-nəzərindən 
qiymətli didaktik materiallardır. Atalar sözbri mühakimə və 
müzakirə olunmur. Atalar sözbrinin və məsəllərin pedaqoji
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əhəmiyyəti ondadır ki, onlarm məzmununda əsrlərlə yetişən 
bədii-didaktik obrazlar vardxr.

Atalar sözləri və məsəlbrdə cəmbnmiş xalq təcrübəsi və 
müdriklik insanlara xeyirxahlıq aşılayır. Нәг bir atalar sözündə 
həmişə “pedaqoji moment” - ibrətamizlik iştirak edir. Atalar 
sözü altında həyatm müxtəlif təzahürbrini əks etdirən, tamam- 
lanmış cümlə formasmda olan ibrətamiz xarakterli, dəqiq, 
obrazlı, kəlam başa diişülür. Atalar sözləri xalqm bir çox т ә -  
nəvi təbblərini təmin edirdi: idraki-intellektual (təhsil), este
tik, əxlaqi və s.

Atalar sözbri - nə köhnəlik, nə də keçmişdir, xalqm bu 
gün də canlı səsidir. Xalq öz yaddaşmda keçmişdə özünü 
doğruldanı, ona bu gün vacib olanı və sabah təbb  olunam 
yadda saxlayır. Atalar sözlərində keçmişdən danışılsa da, о 
indinin və gələcəyin nöqteyi-nəzərindən qiymətbndirilir. Atalar 
sözbri bütün xalq tərəfindən yaradılır. Ona görə də xalqm 
kollektiv rəyini əks etdirir. Onda xalqm həyata qiyməti, xalq 
ağlınm ınüşahidəsi с ә т  olunmuşdur. Fərdi ağılla yaradılan 
uğurlu aforizm xalq atalar sözünə çevrilir. Xalq atalar sözbri 
yadda saxlanılmaq iiçün əlverişli forma daşıyır ki, bu da onlarm 
etnopedaqoji vasitə kimi əhəmiyyətini gücbndirir. Atalar 
sözbri yaddaşa möhkəm həkk olunur. Onlarm yadda qalması 
sözlərin oyurıu, müxtəlif bəmahənglik, olduqca məharətlə 
ritmik olması ib  asanlaşır. Bu vəziyyətdə poeziya miidrikliyin 
idraki fəaliyyət təcrübəsinin qorunması və yayılması forması 
kimi tərbiyəni modelləşdirərək çıxış edir ki, onun nəticəsi 
davramşdır. Atalar sözbrinin son məqsədi həmişə fərqli 
olmuşdur. Onlar keçmiş zamanlardan pedaqoji vasitə kimi çıxış 
etmişbr. Atalar sözbri bir tərəfdən özbrində pedaqoji ideyanı 
saxlayır, digər tərəfdən tərbiyəvi təsir edir, təhsil funksiyaları 
daşıyır, tərbiyəvi təsirin metodları və vasitəbri haqqmda xalqm 
təsəvvürbrinə uyğun gəbıı hekayə edir. Atalar sözbri şəxsiy- 
yətin müsbət və ya mənfi xarakterik qiymətini verir, onun 
formalaşmasında tərbiyəyə, özünütərbivəyə və yenidəntərbi-
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уәуә çağırışı özündə cəmləşdirir. Atalar sözləri və ya zərb- 
məsəllər hər hansı bir məsələ haqqmda qısa və çevik müla- 
hizəbrdir. Bu mülahizələrdə xalq pedaqogikasma məxsus 
qanunauyğunluqlarm, pedaqoji funksiyalarm tanmması öz 
əksini tapır: işarə tərbiyələndirilənin şüuruna təsir vasitəsi kimi 
çıxış edir, tərbiyəyə və özünütərbiyəyə çağırır, qarşılıqlı tərbi- 
yəni stimullaşdmr, biliksizlikdən biliyə təyin olunmuş hərəkət 
qaydası qurur.

Atalar sözbrinin dalıa çox yayılmış forması nəsihətbrdir. 
Nəsihətlər tərbiyənin nəticələrinin cəmbnməsinin, pedaqoji 
təcrübənin ümumibşdirilməsinin özünəməxsus formasıdır. 
Onlarda tərbiyə məsəblərinə dair nəhəng təhsil-tərbiyəvi 
material vardır.

Atalar sözbrində insanm xalqm həyatmda yeri, onun 
məqsədbri, rəğbətbndirmə və cəzalandınlması, tərbiyə vasitə- 
b ri və metodları, təlimin mahiyyəti, э т эк  və əxlaqi tərbiyə, 
varislik və uşaqlar tərəfindən valideynlərin davranış cəhətb- 
rinin mənimsənilməsi, ətraf mühitin və ictimai rəyin tərbiyəyə 
təsiri və s. kimi pedaqoji ideyalar əksini tapmışdır. Atalar 
sözlərində tərbiyə haqqmda ictimai rəyin əks olunması xalq 
pedaqogikasi üçün prinsipial əhəmiyyət daşıyır. Atalar sözləri 
insanlarm yaddaşmda gəbcək üçün pedaqoji ehtiyat kimi 
möhkəmlənir və zamanı gəldikdə onlar tərbiyəvi təsir vasitəsi- 
nə çevrilir. Atalar sözbrinin tərbiyəvi əhəmiyyətinin artması 
iiçün xalq tərəfindən onlarm avtoriteti hərtərəfli dəstəklənir. 
Atalar sözbri - “xalq şüurunun işığıdır” (V.İ.Dal). Ağıl һәг şey- 
dən əvvəl əxlaqı qoruyur. Atalar sözbrində insanm davram- 
şmm etik qiyməti əsasdır. Atalar sözbri - xalqın əsrbrlə kristal- 
laşan ictimai fikridir, onun bütün həyat hadisəbri üçün əxlaqi 
qiymətidir. Atalar sözbri özündə xalqm pedaqoji fıkirbrini, 
xalq mənəviyyatımn möhürünü daşıyır.

Atalar sözbri hazır nəticəbrdir. Amma о nə son, пэ də 
düşüncəbrin axırı deyil. Əksinə yeni fikirbr üçün dayaq 
nöqtəsidir. Atalar sözbri hansısa konkret vəziyyətdə nəticədir,
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başqa vəziyyətdə isə yeni problemlər qoyan fərziyyədir. Atalar 
sözbrinin mənası, dəyəri onlarm dərinliklərinə daxil olmanı 
tələb edən fikirlərin izah olunması ilə aydmlaşır. Atalar sözlə- 
rinin mühakimələrdə, damşıqlarda, mübahisələrdə şərh olun- 
ması xalq arasmda həmişə geniş yayılmışdır. Atalar sözlərində 
konkret hadisənin xarakteristikasma dair ümumi pedaqoji 
mühakimələrə çox tez-tez rast gəlinir. Xalq pedaqoji müdrik- 
liyinin əsas nüvəsini təşkil edəıı xalqm pedaqoji görüşlərinin, 
xüsusilə pedaqoji öyüdbrinin tərbiyədə və təhsil materialı ilə, 
uşaqlar haqqmda biliklərb bir yerdə öyrənilməsi xüsusib 
qiymətlidir. Atalar sözbri xalqm özünəməxsus əxlaqi, pedaqoji 
kodeksbridir. Bıı kodeksbr xalq tərəfindən әп vacib və xırda 
detallarma qədər yaxşı düşünülmüşdür. Burada tərbiyənin 
nəticələri haqqmda xalq rəyi vacib pedaqoji məna daşıyır. Bu 
rəybr insanlar, keyfıyyətlər və şəxsiyyət haqqmda dəyərlən- 
dirici mühakimələrdir. Çoxsaylı atalar sözbri onunla xarakte- 
rikdir ki, şəxsiyyətin özünəməxsusluğu onun əməlinə və hərə- 
kətinə görə qiymətləndirilir, davranışma tərbiyə ilə əlaqədə 
baxılır. Şəxsiyyətin müsbət və mənfı cizgiləri atalar sözbrində 
tərbiyənin və yenidəntərbiyənin nəticəsi kimi təqdim olunur və 
atalar sözbri vasitəsib insanlarm davranışmm və xarakterinin 
hərtərəfli yaxşılaşması güman olunur. Xalq insan kamilliyinin 
hədsizliyini qəbul edir. Hər bir insan nə qədər kamil olsa da, 
inkişafm daha bir pilbsinə qalxa bilər.

Həyat tələbbri, tarixi hadisəbr və ictimai şərait mtidrik 
xalq aforizmbrini yaratmışdır. Məzmununa görə atalar sözləri 
müdrik, formasma görə gözəldir. Onlar ağılla. yerində, 
bacarıqla işbnilir və əsas təyinatları уепә də əxlaqi tərbiyədir. 
Ağıl gözəllik və əxlaq arasmda əlaqə yaradır və onları nəzarət- 
də saxlayır. İnsan ağılla, şüurlu surətdə keçmiş əxlaqi nailiy- 
yətlərı və əxlaqi “kəşfləri” dəstəkbyirdi. Bunun gücündən hər 
nəsil hazır formalar və janrlar əldə edirdi. Onlarm məzmunu 
nəsildən-nəsilə inkişaf edir və müəmmalı, öz təsdiqini gözbyən 
flkirlər tamamlanırdı. Ayrı-ayrı insanlar ondan çox-çox əvvəl
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yaranmış qaydalardan istifadə edir və bu vo/.iyyokb həyat 
şəraiti yaradıcı prosesə çevrilirdi - qəbııl etmə, yenidandü- 
şünmə, qurub-yaratma. İnsan şüurunun və ruhunun minillik 
nailiyyətləri öz ölməz milli dəyərlərini qoruyub saxlnmaqla 
bərabər, һәш də hər bir xalqm milli sərvəti ümumbəşəri mənəvi 
xəzinəni də zənginləşdirirdi.

Xalqa atalar sözlərinə hörmətli göstəriş kimi münasibət 
xasdır. İnsanlar tez-tez danışdığı mətni “bəzəyərək” və ya öz 
şəxsi fıkrini xalq avtoriteti tərəfındən əsaslandıraraq atalar sözil 
və zərb-məsəlindən istifadə edirlər. Effekt - məntiqi vəhdət- 
dədir. Onlarm һәг ikisi bir-birini konkret aspektlərdə tamam- 
layır. İnsanlar həyatın müəyyən halları haqqmda öz təsəvvür- 
lərinə uyğun xalq aforizmlərini seçirlər və koııkret halda tətbiq 
olunan hər hansı atalar sözünün əlavə şərhə ehtiyacı yoxdur. 
Pedaqoji ideyalar atalar sözlərində miixtəlif formalarda təqdim 
olunur. Uşaqlar, tərbiyə, valideynlər və s. haqqında iimumiləş- 
dirilmiş məlumatlar məsləhət, qayda və s. formasmda verilir. 
Ayrı-ayrı atalar sözləri xaraktercə pedaqoji prinsiplərə yaxındır 
və nəzəriyyə fraqmentbrini canlı xatırladırlar. Bir ümumi 
ideyanm cəmini çox atalar sözbri əks etdirə bilər. Lakin bir 
atalaı* sözü özü də özündə ideyalarm müxtəlifliyini və zəngin- 
liyini cəmbməyə qadirdiı* və burada hər dəfə konkret vəziy- 
yətdən asılı olaraq xüsusi obrazlar açıla bilər. Davranışm izin 
verilmiş, ümumqəbul edilmiş normalarmm pozulması, özünü- 
idarəetmənin, xarakterdə dayağm, mənəvi simada təməlin 
olmaması, ümumiyyətb insanda onu ədəb çərçivəsində saxla- 
yan nəyinsə olmaması icazə olunmaz səhvlərə, özbaşmalığa yol 
açır.

Atalar sözbri xalqm nüfuzlu rəyidir, onlarm öz gəbcək 
irslərinə, nəsilbrinə arzularıdır. Atalar sözlərində tərbiyə və 
onun əhatə etdiyi bütün m əsəbbr öz əksini tapmışdır. Atalar 
sözlərində tərbiyənin başlanğıcı haqqmda xalq tərəfındən dəqiq 
fıkirbr söybnilir ki, пә qədər tez olsa, о qədər yaxşıdır. Ana və 
ata ailədə təkcə valideyn deyil, həm də tərbiyəçilərdir, ancaq о
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zaman onlar öz adlarım və vəzifələrini doğruldurlar. Uşaqlarm 
tərbiyəsində valideynlərin pedaqoji funksiyaları ata və ana 
arasmda dəqiq bölünmüşdür. Atalar sözlərində ata və anaların 
öz uşaqlarmm tərbiyəsinə cavabdehlikləri, onlarm pedaqoji rolu 
xüsusi nəzərə alınmışdır. Нәг bir ata-ana öz valideynlik vəzifə- 
lərini yerinə yetirməli və bu mənəvi hissdən həzz almalıdır. 
Lakin burada “ana məktəbi” atakmdan daha vacib və əsaslı 
sayılır. Atalar sözlərində valideyn avtoriteti xüsusi dəstəkbnir. 
Xalq rəyində varislik valideynbrin pedaqoji fəaliyyətinin nəti- 
cələrinin varisliyi ib  ayrılmaz, birlikdə, müştərək çıxış edir.

Yetişən nəslin ә т әк  tərbiyəsi ideyalarınm və ənənəbrinin 
başlanğıcı öz kökbri ib  dərin keçmişə gedir. Atalar sözbrində 
эт эк  əxlaqi amil kimi qiymətləndirilir, xalq onun psixoloji 
əhəmiyyətini xüsusi vurğulayır və qeyd edir ki, эт эк  insanın 
əxlaqmı təmin edir, həyat mənbəyi olur. Ә тәк  tərbiyəsi haq
qmda kompleks ideyalardan birinci yerdə əməyin tərbiyəedici 
rolu haqqmda ideya göstərilir. Э т э к  yetişən nəslin fıziki, əqli 
inkişafmın və əxlaqi kamilliyinin əsas amili sayılır. İnsanm 
əməyi gözəl nəticələr verməklə bərabər, həm də onun özünü 
inkişaf etdirir və kamilləşdirirdi.

Atalar sözləri aforistik, çoxmənalı, çoxtərəfli, çoxsaylıdır 
və bir-birbrini qarşılıqh tamamlayır. Bu əlamətbr əhəmiyyətli 
dərəcədə atalar sözlərinin yüksək poetikliyi ilə şərtbnmişdir. 
Uşaqlarla tərbiyəvi işdə ancaq о atalar sözbrindən istifadə 
olunmalıdır ki, terminologiyası müasir uşağa aydın olsun, 
voxsa onların istifadəsinin effekti itər.

Aforizmbr, atalar sözləri, məsəllər - xalq müdrikliyinin 
mənbəyidir. Onlar məişəti və adətbri əks etdirir. Bu xalqda 
nəsihətlərin, öyüdbrin, tərbiyəvi mahiyyət daşıyan nəsihətamiz 
bilikbrin m inillikbrb yoxlanılmış qorunma formasıdır. Atalar 
sözbrində xalq əqlinin müşahidəbri cəmbnmişdir. Atalar 
sözbri və məsəllər insanm nitqini bəzəyir, lüğət ehtiyatım zən- 
ginbşdirir, təsəvvürbrini inkişaf etdirir. Çünki atalar sözbri və 
məsəllərdən istifadə etmək üçün insan olduqca tez vəziyyəti
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qiymətləndirməli, onlarm uyğunlaşmasmı ycnidən müqayisə 
etməli və ancaq onda öz mühakiməsini deməlidir. Fikrin də- 
qiqliyi və ifadənin lakonikliyi atalar sözlərini və məsəlləri qav- 
ramağa, həyat norması kimi qəbul etməyə imkan verir. Bunlar 
eyni zamanda insan həyatı haqqmda poetik aforizmlərdir. Ata
lar sözləri vasitəsilə böyük tərbiyəvi iş aparmaq mümkündür.

Xalq musiqisi (musiqi folkloru). Xalq musiqisi - oxuma, 
alətlərdə ifa və oxuma-ifadan ibarət olan xalq yaradxcılığıdır. 
Xalq musiqisinin kökləri çox qədim keçmişə gedir. Hər bir 
tarixi dövrdə qədim və həmçinin onların əsasında yenidən 
yaradılmış musiqi əsərləri mövcuddur. Onlar ənənəvi musiqi 
folklorunun cəmini təşkil edir. Musiqi folklorunun əsas növü - 
mahnı və rəqs melodiyasıdır. Xalq musiqisinin janr zənginliyi 
onun həyat funksiyalarmm müxtəlifliyinin nəticəsidir. Mahnılar 
ideyanm musiqi-poetik, etik-estetik, pedaqoji tərtibatı ilə 
unikaldır. Mahmların pedaqoji dəyəri ondadır ki, о gözəlliyi və 
xeyirxahlığı öyrədir. Gözəllik və xeyirxahlıq mahnılarda bir 
vəhdətdə çıxış edir. Xalq mahnıları özünə ancaq xeyirə, insan
larm xoşbəxtliyinə istiqamətlənmiş yüksək milli dəyərləri hop- 
durmuşdur.

Mahmlarda müəyyən dərəcədə pedaqoji ideya mövcuddur 
ki, bu da mahnınm tərbiyə funksiyasmı şərtləndirir. Xalq 
tərəfmdən çox mahnı yaradılmışdır. Onun tərbiyəvi funksi- 
yaları da müxtəlifdir. Məqsəd - musiqi və sözlərin estetik təsiri, 
məzmunun əxlaqi təsiri, ruhi həssaslığın tərbiyəsidir. Mah- 
mlarm əsas vəzifəsi - estetik tərbiyədir: gözəlliyə məhəbbət 
aşılamaq, estetik baxışlar və zövqlər formalaşdırmaqdır. Lakin 
onlarda şəxsiyyətin formalaşmasmın başqa tərəflərini də həyata 
keçirmək məqsədləri vardır. Yoni, mahmlar şəxsiyyətə kom- 
pleks təsir vasitələrindən ibarətdir. Sözdə və melodiyada gözəl- 
liyin uyğunlaşması xalqın təsəvvüründən, yaradıcılığından 
xəbər verir. Xalqm musiqisində onun milli xüsusiyyətbri, 
mənəvi abmi əks olunmuşdur. Mahmya yetişən nəslin tərbiyəsi 
daxil olmaqla xalq həyatmın bütün tərəflərinin əksi və ytiksək
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poetiklik xasdır. Xalq həyatmm bütün hadisələri - этэк , bay- 
ramlar, oyunlar mahnılarla miişaiyət olunurdu. insanlarm bütün 
həyatı mahnı ilə keçirdi. Tam mahnı silsiləsi - bu insanm 
doğumundan ölümünə qədər həyatıdır. Musiqi zəhmətkeşlərin 
bütün э т эк  və ailə həyatmı müşaiyət edirdi: çöl işləri (əkin, 
biçin) və doğum, toy (beşik və toy mahmları) və s.

Mahnı xalq yaradıcılığınm digər əsərləri ilə müqayisədə 
bir sıra üstünlüklərə malikdir. Mahmları hamı oxuyur və qulaq 
asır. Mahnıdan başqa heç bir janr haqqmda bunu demək olmaz. 
Atalar sözü, nağıllar, tapmacalar müəyyən yaşdan başa düşiilən 
olurlar. Onların bu və ya digərindən əsasən həyatm müəyyən 
mərhələsində istifadə edilir.

“Sadəlik, təbiilik, səmimilik və dərinlik xalq şeirinə 
böyük bir gözəllik verir. Bu mahnılarm əsasmı müxtəlif hiss və 
arzularm həqiqi və səmimi ıfadəsi təşkil edir”. (Qarabağlı Ə. 
Orta məktəbin ədəbiyyat kursunda Azərbaycan foiklorunun yeri 
və tədris üsulları: Ped. elm. nam...dis. Bakı,1949, s.211)

Bəzi xalqlarm musiqisində muğam və ya muğam ele- 
mentləri (çalarları, boğazları) olsa da, Azərbaycan musiqisini, 
ümumilikdə mədəniyyətini muğamsız təsəvvür etmək olmaz. 
Çünki musiqimiz muğam üzərində qurulmuşdur. Muğam 
Azərbaycanm mədəniyyət tarixinin böyük tərkib hissəsidir. 
Muğam incəsənətin dərin fəlsəfəyə malik ən qədim növlərindən 
biridir. Xalqımızın həm kədəri, həm də sevinci muğamda öz 
əksini tapır. Bəlkə də muğam xalq yarandığı gündən yaran- 
mışdır. Muğamın һәг pərdəsində xalqin tarixi yaşayır. Xalq öz 
məhəbbətini, dərdini izhar etmək üçün muğamdan bir vasitə 
kimi istifadə etmişdir. Azərbaycan xalqına məxsus və xalq 
yaradıcılığınm ayrılmaz hissəsi olan. xalqm canma, qanma 
hopan, xalqımızın tarixi həyat tərzini, milli mədəniyyətini və 
adət-ənənələrini əks etdirən unikal və dünya şöhrətli muğam 
sənəti əsrlər boyu yaşamış, bu gün də yaşayır. Нәг dövrdə mu- 
ğam sənətinə yüksək qiymət verilmişdir. Muğam Azərbaycan 
incəsənətinin ən qüdrətli tərkib hissəsi kimi bu gün dünya
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miqyasında mədəniyyətimizin simvoluna çevrilmişdir. Muğam 
həm də tərbiyə vasitəsi olmuşdur. Muğamm etik-estetik əbə- 
miyyətindən başqa, һәш də elmi-pedaqoji, metodik-tərbiyəvi 
əhəmiyyəti də vardır. Muğamın ifasında seçibn sözlər əxlaqi 
tərbiyəyə və mənəviyyatm möhkəmlənməsinə təsir edir.

M illi əxlaqm saflaşdırılmasmda milli sərvətimiz olan 
muğamlarm rolu böyükdür. Mədəni irsimizin əsas hissəsi olan, 
özündə qədim tariximizi və ənənələrimizi, zəngin musiqimizi 
əks etdirən muğamı qorumaq və gəbcək nəsillərə çatdırmaq hor 
birimizin mənəvi borcudur. Muğamlarm qorunması və inkişafı 
bu gün Azərbaycan dövlətinin diqqət mərkəzindədir.

Xalqm etnomədəniyyətində qorunan mahnı yaradıcılı- 
ğında xalqın bütün dünyagörüşü əks olunub. Onlarm mənalı 
mövzusunda tərbiyə funksiyaları qoyulub və qorunur. İnsan 
şəxsiyyətinin formalaşmasında musiqili-poetik yaradıcılıq nə- 
həng rol oynayır (beşik, этэк , mərasim, tarixi, lirik, ailə-məi- 
şət). Bütün bunlar əqli, estetik, э т э к  və əxlaqi tərbiyəyə котәк  
edir. Mahmları xalq yaradıcılığınm nadir əsərlərinə aid etmək 
olar. X alq mahnılarda özünün bütün arzularını, həmçinin baxış- 
larım və mənəviyyatmı əks etdirmişdir. Mahnılar bir neçə 
minilliklər ərzində yaranaraq xalq pedaqoqlarmm təbii seçi- 
mindən keçmişdir. Xalq şəxsiyyətin formalaşması işində mu- 
siqi-poetik əsərlərin nəhəng əhəmiyyətini başa düşərək onlarm 
о növlərini yaradır və yayırdılar ki, onlar əqli, estetik, эт эк  və 
əxlaqi tərbiyəyə ко тәк  edirdi.

Mahnılar xalqm həyatı ilə six bağlıdır. Mahnılarda birba- 
şa tərbiyə problemləri qoyulmur, lakin melodiya ilə, fıkirlə, 
hisslərlə tərbiyə edilir. Onlar böyük ideya və pedaqoji yük 
daşıyırlar ki, xalq pedaqoqları onları xüsusi qiymətbndirmişdir. 
Xalq mahmları qeyri-adi obrazlılığı ilə fərqbnir. Doğma tə- 
biətin bütün mənzərəbri, ruhun incə və mənovi hərəkətbri və 
xalqı qoruyan əsrlik ənənəbri - xalq mahmlarmda poetik, yük- 
sək bədii formasım tapir. Xalq mahnıları böyük poetik və fbl- 
səfı diinyadır. Onlarda xalqın ruhu vardır. Mahnılar - xalq
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poetik yaradıcılığınm mürəkkəb forraasıdır. Mahnılarda insan 
gözəlliyinin daxili və zahiri əlamətləri, həyatda gözəlliyin 
əhəmiyyəti açıqlanır. Mahnılar yetişən nəslə effektiv estetik 
təsir vasitəsidir və onlarm estetik zövqünün inkişaf etdirilmə 
vasitələrindən biridir. Xalq mahmlarmm gənc nəslin tərbiyəsinə 
təsiri hərnişə böyük olmuşdur.

Gözəl melodiyalar mahnmın poetik sözbrinin estetik 
təsirini gücləndirir. Onlarm əhəmiyyəti təkcə şeirin və melo- 
diyamn gözəlliyi ilə bitməyir. Fikrin, məzmunun gözəlliyi də 
xalq mahmlarmm güclü tərəflərindəndir. Elə mahmlar var ki, 
onlarda əxlaq haqqında xüsusi damşılır. Mahnı insanla təbiət 
arasmda sadə və təbii bağdır. Təbiət mənzərələri də mahnı 
sözlərində maraqlıdır və diqqəti cəlb edir. Mahmlarda doğma 
vətən vəsf olunur və onun təbiəti poetikləşdirilir.

Mahnı ruh yüksəkliyini qaldırır. Onu xalq müdrikliyi 
qidalandmr. Xalq pedaqogikasmda hər şey düzgün istiqamət- 
bndirilib, һәг şey dərindən düşünülüb, hər şey yerindədir. 
Əhəmiyyətsiz, təsadüfı olanlar atılır - minillikbrlə təbii, intel- 
lektual, estetik və etik tərbiyə vasitələrinin seçimi gedir. Bu 
vasitəbrin sırasında mahnılar xüsusi yer tutur. Нәг yaşm özünə- 
məxsus mahnıları vardır. О insam dogulandan ölümə qədər 
müşaiyət edir. Mahmlar insan hissbrinə. eyni zamanda onun 
şüuruna və davramşma da təsir edir. Ona görə də onu tam 
əsasla xalq pedaqogikasmm güclü vasitələrinə aid etmək olar.

Xalq rəqsləri. Xalq rəqsbri - xalq yaradıcılığının qədim 
növbrindən biridir. Rəqs bayramlarda və mərasimbrdə 
keçirilən xalq tamaşalarının bir hissəsi idi. Mərasim rəqslərinin 
yaranması xalq mərasimləri ib  bağlı idi. Tədricən rəqsbr т ә -  
rasim hərəkətbrindən uzaqlaşır, onlarm məişət xüsusiyyətbrini 
əks etdirən məzmununa yeni əlavəbr edilirdi. Xalq rəqsbrində 
cəldlik, cəsarət əks olunur. Xalq rəqs yaradıeılığmda oğlanlarm 
və qızların ayrıca rəqsbri ib  bərabər, onların birgə rəqsi də əsas 
yer tutur. Bəzi rəqslər məişət aksesuarları ib  (yaylıq, nəlbəki,
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çomaq və s.) ıfa olunur. İfa xarakterinə kostyum böyük təsir 
göstərir.

Xalq teatrı. Adətən məişət mövzularmı əhatə edən və 
şifahi xalq yaradıcılığı ilə üzvi surətdə bağlı olan xalq teatrı çox 
qədim keçmişdə yaranmışdır. İnkişaf prosesində dramatik 
hərəkətlərlə, yaradıcı əlavələrlə daha da zənginləşirdi. Belə 
hərəkətlər xalq teatrınm və drammın sonrakı inkişafının əsasmı 
qoyurdu.

Tamaşanın gedişatmda “aktyorlar” bilavasitə tamaşaçı ilə 
münasibətdə olurdular. Tamaşaçınm yerindən atdığı atmaca 
bəzən onlara mane olsa da, onlarm ağlabatan fıkirləri get-gedə 
tamaşanm məzmununu genişləndirə və inkişaf etdirə bilirdi. 
Xalq teatrmın adətən пә səhnəsi, nə də dekorasiyası olurdu. 
Xalq teatrı tamaşaçıları söz folkloru ilə tanış edir, yaddaşı və 
obrazlı düşüncəni inkişaf etdirirdi. Komik personajlar insan
larm çatışmayan cəhətlərinə giilür, onları tərbiyəbndirirdi.

Xalq sənətləri. Xalq sənətləri həmişə xalq tərəfindən 
təqdir olunmuş və onlardan istifadə edilmişdir. Əsas xalq sənət- 
ləri sırasına dulusçuluq, toxuculuq, döymə, xalçaçıhq, zərgərlik 
və s. aiddir. Xalq yaradıcılığmın ayrı-ayrı cizgilərində әтәк  və 
məişət, mədəniyyət və etiqad normaları gizlənmişdr. Ən qədim 
ümumi element rolunu naxış oynayır. Xalq sənətlərində əşya 
haqqmda təsəvvür ustanm şüurunda və əlində yaşayır. Qədim 
əşyalar təbiətə olduqca yaxm olmuşdur. Əsrbrin seçimindən 
keçən bu ənənələr daima öziinəməxsus dəyişiklikbrə uğramış- 
dır. Sonradan ümumi formanı və obrazlı əsası saxlayaraq onlar 
ə srb rb  yaranmış ümumibşmə üsulları ib , dekorativ stilbşmə 
ib , texniki vasitəbrin və materiallarm məhsuldar istifadəsi ib  
uyğunlaşdırılmışdır.

Milli xalq sənətinə qiymət verən kəslər sənəti insan iiçün 
әп xeyirli və mənfəətli bir dövbt hesab etmişbr. Ona görə də 
xalq öz sənətkarmı keçmiş zamanlardan çox yüksək qiymətbn- 
dirmişdir. Onlar da öz ustalığmm sirrbrini, keçmişin müdrik- 
liyi ib  təcrübəsini və müasirliyin kəşflərini birbşdirərək səbirb
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və həvəslə nəsildən - nəsilə ötürürdülər. Uşaqlar егкәп yaşlar- 
dan valideynlərin köməyi ilə эшэуэ cəlb edilirdilər. Böyüklərin 
nümunəsi uşaqlara valideynbrin təcrübəsini mənimsəməyə 
kömək edir, əməksevərliyi inkişaf etdirirdi.

Xalq yaradıcıhğı müxtəlifdir. Xalqm əl sənəti nümunələri 
söz sənətindən fərqli olaraq öz tarixi və yeri haqqmda müəyyən 
məlumat verir. Məsələn, naxışlarına, xovuna görə hər hansı bir 
xalınm Bakı, Quba, Şirvan, Qarabağ və ya Naxçivan xalça- 
çılığına aid olduğu müəyyən edilə bilir. Dulusçuluq sənətində 
də bunu müəyyənləşdirmək mümkündür. Zərgərlik məmulatla- 
rmda da hələ qədim dövrlərdən hər bölgədə yaşayan sənət- 
karların özünəməxsusluğu və zövqü biruzə verilir. Eyni zaman
da memarlıq abidələrində, saraylarda, qalalarda və s. olan 
işləmələr də hər yerin öz ustasmın fantaziyası və özünəməx- 
susluğu ilə seçilir.

Adları çəkilən vasitəbrin һәг biri qədim, əsrarəngiz, 
özünəməxsus mədəniyyətə, ə srb rb  toplamlan nadir pedaqoji 
təcrübəyə malikdir. Bunlar müxtəlif istİqamətbrdə və forma- 
larda həyata keçirilir. Onlarm inkişafı və funksiyalaşması milli 
dilin və milli mədəniyyətin, həyat tərzinin, məişətin və xalq 
peşələrinin qorunması ib  bağlıdır.

Xalq yaradıcılığından bəhs edərkən xalqın zövqündən, 
min bir nemətindən yaranan milli mətbsxi və xalq düşüncə- 
sindən, onun təbiətə dərin bələdliyindən yaranan xalq təbabətini 
ayırmaq istəmədik.

Milli mətbəx. Hamıya məlumdur ki, Azərbaycan mət- 
bəxi - xörəkbri, qənnadı məhsulları, sərinbşdirici içkibri və s. 
dünya mətbəxini təəccübdə qoymuşdur. Azərbaycanm ayrı-ayrı 
bölgələrinin özünə xas xüsusiyyətləri, iqlimi, məhsulları on
larm mətbəxinə öz təsirini göstərmişdir. Нәг bölgənin öz xörək- 
bri, öz şimiyyatları vardır. Məsəbn, plov müxtəlif rayonlarda 
eyni ərzaqlardan hazırlansa da, һәг yerin öz əlavəbri bu milli 
xörəyin müxtəlif növbrini, çeşidbrini əm əb gətirmişdir və onu 
daha rəngarəng etmişdir. Deməli, xalqm yaradıcılığmın bütün
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növləri özünəməxsusluğunu, yerini, tarixini müəyyən qədər də 
olsa, qoruyub saxlayır.

Xalq tababəti. Xalq böyük pedaqoqlar, sənətkarlar 
yetişdirdiyi kimi öz dərdinə dəva etmək üçün təbiblər, loğ- 
manlar (həkimlər) da yetişdirmişdir. Təbiət tərbiyə axnili oldu- 
ğu kimi insanlarm sohhətində, şəfa tapmasında da mühüm rol 
oynamışdır. Təbiətin zənginliyi, suyu, havası, bitki aləmi xalq 
təbabətinin yaranmasma və inkişafına səbəb olmuşdur. Təbiblər 
bildiklərini öz şagirdlərinə ötürmüş, nəsildən-nəsilə bu sənəti 
yaşatmış və inkişaf etdirmişlər.
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III FƏSİL. Milli təhsilin və tərbiyənin etnopedaqoji 
konsepsiyaları

2.3.1. Klassiklərin yaradıcıhğmda xalq pedaqogikasi 
xəzinəsindən bəhrələnmə

Xalq pedaqogikasi hər vaxt klassikbrin istinad yeri ol- 
muşdur. Нәг dövrdə klassik pedaqoqlar xalq pedaqogikasmdakı 
tərbiyə məsələlərinə böyük maraq göstərmiş, xalqin pedaqoji 
görüşlərinə və onun pedaqoji təcrübəsinin öyrənihnəsinə diqqət 
vermiş, xalq müdrikliyi nəzəriyyəsinə dəfələrlə qayıtmış, müra- 
ciət etmişbr. Onlar xalqm əldə etdiyi təcrübəni yüksək qiymət- 
bndirmiş, bu fıkirbri mənimsəmiş, canlarma hopdurmuş, 
özününkiibşdirmiş, yeri gəldikcə xalq aforizmbrindən baca- 
rıqla yararlanmışlar. Görkəmli fıkir adamları xalqın fıkirbrini 
xalqm özünün tərbiyələnməsi, savadlanması üçiin mühüm 
vasitələrdən biri hesab edərək onlarm ümumibşdirilmiş, zəngin 
kollektiv təcrübəsindən - cəmiyyət pedaqogikasmdan ustalıqla 
istifadə etmişbr.

Klassikbr pedaqoji müdrikliyin qorunmasımn və yayıl- 
masının xalq formalarmı effektli saymışlar. Klassik pedaqoqlar 
hesab edirdibr ki, xalq pedaqogikasi tərbiyə haqqmda elmi 
zənginləşdirir, ona dayaq və əsas kimi xidmət edir, ona görə də 
pedaqoji elmin inkişafı üçün hər xalqm özünəməxsusluğunun 
və nadirliyinin dərk edilməsı əsasmda etnik mədəniyyətlərin 
mənbələrinə qayıdış, uşaqlarla iş təcrübəsinə bu və ya digər 
xalq tərəfmdən toplamlmış pedaqoji təcrübənin daxil edilməsi 
vacibdir. Etnopedaqoji tərbiyənin nəzəri və təcrübi bir çox 
məsələbri klassiklərin əsərbrində öz əksini tapmışdır. Məhz bu 
əsrlərb toplanmış təcrübə һәг bir pedaqoqun xəlqiliyinin əsas 
ölçüsü, onun nəzəriyyə və təcrübəsinin məhsuldarlığınm əsas 
şərti sayılmışdır. Klassikbrin xalq yaradıcılığı haqqmda fıkir- 
lərinə qısa bir nəzər salaq.
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Xalq pedaqogikasmm, xalq tərbiyəsinin qarşılıqlı təsiri 
bəzi pedaqoqlarm yaradıcı irsində daha aydın müşahidə edilir. 
Xüsusilə, Y.A.Komenskinin təcrübə və ideyaları ibrətamiz və 
əhəmiyyətlidir. O, xalq pedaqoji fıkrinə uyğun olaraq əsərlər 
yaratmışdır. Xalq pedaqogikasmda һәг söz, hər cümlə ehtiyatla 
səslənir, xalq fıkrinə və tələblərinə uyğun olaraq məna və 
əhəmiyyət daşıyır. Y.A.Komenski xalq tərbiyə təcrübəsinə 
xüsusi diqqət və nəzəri əsaslanma vermişdir. Onun əsərləri 
xalq, pedaqoji, milli xarakter daşıyır. Öz xalqma kömək arzusu 
və onun xoş gələcəyi naminə gənc nəsiüərin tərbiyəsində xalq 
pedaqogikasmdan istifadə fıkrini irəli sürürdii. O, xalqın 
həyatmı hərtərəfli öyrəııir, onun tarixini yazırdı. Milli inkişafm 
heç bir aspekti onun nəzərindən qaçmırdı. Xalq adətləri və 
ənənələri ona çox əziz idi. Millətin formalaşması dövründə 
onun diqqətini milli xüsusiyyətlər, mədəni cəmiyyətin ümumi- 
liyi, eyni milli ərazidə yaşayan insanlarm tarixi talelərinin 
ümumiliyi cəlb edirdi. Y.A. Komenski xalq atalar sözlərini qə- 
bul edilmiş “tərbiyə modeli” hesab edirdi.

Xalq didaktikası tərbiyənin əsasım təşkil edir. Hər xalqın 
özünün milli xarakter cizgiləri vardır үә onun görüş dairəsinin 
bütün sahələri xalqm mənəvi həyatmı əks etdirir. K.D.Uşinski 
deyirdi: “Hər xalqm öz tərbiyə sistemi vardır. Tərbiyə işində 
başqa xalqlarm təcrübəsi hamı üçün qiymətli irsdir. Lakin 
başqa xa'iqm nümunəsi nə qədər cəlbedici olsa da, bu nümunə 
ilə yaşamaq olmaz. Özgə pedaqoji sistem пә qədər yaxşı 
düşünülmüş, mükəmməl olsa da, onunla tərbiyə etmək olmaz. 
Bu sahədə һәг xalq öz xüsusi gücü ilə təmin olunmalıdır. Xalq 
öz tərbiyəvi təcrübə və ənənələri ssasmda, öz kökü üzərində 
tərbiyə işini qurmalıdır. Elmi, biliyi başqa xalqlardan öyrənmək 
olar, lakin tərbiyəni başqa xalqdan almaq olmaz”.

K.D.Uşinski öz maarifçi işini xalq pedaqoji ənənələri 
üzərində, onların dünya pedaqoji mədəniyyətində toplanmış 
zəngin təcrübəsindən istifadə edərək qurmuşdu. O, nəzəri
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cəhətdən xalq pedaqogikasi abidələri haqqmda məlumatları 
ümumiləşdirmişdi.

Xalqın milli dirçəlişində doğma dilin, etnik ənənələrin 
rolu zəruridir. Mənəvi özünəməxsusluq milli dillə əlaqədədir. 
Dogma dil insamn təbii-mənəvi ehtiyacıdır. Xalqm əxlaqi 
mədəniyyətində ana dili ən qiymətli xəzinələrdəndir və onun 
mənəvi həyatmda dilin missiyası böyükdür. “Yer üzündə 
doğma dildən zəngin, gözəl, əziz dil yoxdur” - fikiri müasir 
dövrdə də öz dilini qorumaq və qiymətləndirmək baxımmdan 
olduqca aktualdır. Şəxsiyyət üçiin doğma dil və mədəniyyətin 
zəruriliyinin qəbul və təmin edilməsi, təhsilin ənənəvi mədəni 
dəyərlərlə zənginləşməsi bu gün üçün də çox vacibdir. Hər bir 
şey xalqa doğma dilində verilməlidir. Dil dövlətçiliyin və 
millətçiliyin birinci əlamətidir. Doğma dil - təkcə didaktik 
problem deyil, həm də siyasi, ümummədəni, əxlaqi-etik, pe
daqoji, estetik problemdir. K.D.Uşinski ana dilinə yüksək də- 
уәг verirdi və deyirdi ki, ana dilini qorumağa nail olmaq üçün 
əsas tələb odur ki, xalqm uşaqlarının müəllimləri xalqın içəri- 
sindən olsun, xalq şifahı yaradıcılığım bilsin, xalqı və xalqm 
dilini sevsin. Öz xalqma sadiqlik xalq tərbiyə ənənələrinin diq- 
qətli öyrənilməsi və elmi-pedaqoji nəzəriyyənin yaradılmasmda 
onlardan istifadə zəruriliyindən yaranır. K.D.Uşinski xalq 
pedaqogikasını kütlələrin pedaqoji mədəniyyətinin təzahürü 
hesab edirdi ki, bu özündə idealları, insan, ailə, uşaq haqqında 
təsəvvür və görüşləri, insanlar arasmda münasibətləri can- 
landırır. Xalq pedaqogikasi xalqın mənəvi həyatınm bütün 
sahəbrini əhatə edir. K.D.Uşinski öz xalqınm məişəti ilə bağlı 
tarixi qanunları dərindən bilirdi və xalqın mənəvi həyatım hiss 
edirdi. Milli bayramlar, doğma dilin böyüklüyü, onun qüdrətli, 
mənəvi gücü və s. məsələlərə əsərlərində geniş yer verirdi. 
K.D.Uşinskiyə görə, tərbiyə sistemi xalqm tarixindən, onun 
ehtiyaclarmdan və məişətindən, maddi və əxlaqi mədəniy- 
yətindən doğulur və о kəskin sosial problemlərin həllindən 
kənarda mövcud ola bilməz. Onun fıkrincə, pedaqogikada
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nailiyyətlər əldə etmək üçün xalqm özü tərəfmdən yaradılmış 
sistemə söykənmək lazımdır, hansmda ki, insanm təbii meyl- 
liliyi, mühitin və şəraitin təsiri altmda yaranmış milli xarakterin 
özünəməxsusluğu nəzərə almır. K.D.Uşinski deyirdi: “Hamı 
üçün təkcə bir ümumi təbii meyllilik var ki, tərbiyə həmişə ona 
arxaym ola bilər, bunu biz xəlqilik adlandırırıq”.

Cəmiyyətin demokratikləşməsi şəraitində milli tərbiyənin 
müqəddəs prinsip kimi qeyri-adi aktuallığı yaramr. Xəlqilik 
milli yaradıcı ideya ilə maksimum ifadə olunur. Ona görə 
tərbiyədə xəlqiliyin nəzərə ahnması zəruridir. K.D.Uşinskinin 
üç prinspial tapşırığı müasir şərait iiçün də təyinedici əhəmiyyət 
daşıyır: 1) “xalq özünün xüsusi xarakterik tərbiyə sisteminə 
malikdir”; 2) “insanm qəlbində millilik keyfiyyəti о birilə- 
rindən daha dərin köklüdür”; 3) “һәг bir xalqm tərbiyə ideyaları 
digərlərinə nisbətən milliliklə daha çox bağlıdır” .

Xalq pedaqogikasi öz vətənini tammağı və sevməyi 
öyrədir. A.S. Makarenko da öz əsərlərində xalq müdrikliyindən 
geniş istifadə edirdi. О, xalq pedaqoji ənənələrini öz sınağmdan 
keçirmişdi və fəxrlə bunu “mənim dünyam” adlandırırdı.

V.A.Suxomlinski əsərlərində xalqm mənəvi xəzinəsini - 
onun çoxəsrlik mədəniyyətini, yaradıcılıq qabiliyyətini və 
fəaliyyətini tam əks etdirirdi. Şəxsiyyətin mənəvi zənginliyi hər 
şeydən əvvəl millətin mənəvi zənginliyinin bir hissəsidir. 
Xalqm mənəvi xəzinəsinə qoruyucu münasibətin ən həlledici 
və real vasitəsi gələcək nəsillərin tərbiyə ənənələrinə yiyələıı- 
məsidir. O, büffin tərbiyə vasitələrindən ən əhəmiyyətlisini xalq 
sözünü sayaraq deyirdi: “Dil xalqm mənəviyyatıdır”. V.A.Su
xomlinski insanm nitq mədəniyyətini onun əxlaqi mədəniy- 
yətinin güzgüsti hesab edirdi. Yetişən nəslin xalqla əxlaqi bir- 
liyi doğma dil vasitəsilə təmin olunur. О, yazırdı: “Нэг xalqm 
dilinin özünəməxsusluğu olsa da, tərbiyə haqqmda fıkirbri 
oxşardır”.
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2.3.2. Azərbaycanda etnopedaqogikamn inkişaf tarixi və 
tədqiqinə dair

“Folklor geniş xalq kütləbrinin ürək dəftəridir”. (Qara- 
bağlı Ə. Orta məktəbin ədəbiyyat kursunda Azərbaycan folklo
runun yeri və tədris üsulları: Ped. elm. nam...dis. Bakı, 1949, s. 
46) “Dilin gözəllikbrini özündə cəmləşdirən” (S.Hüseyn) xalq 
ədəbiyyatı “ədəbiyyatımızm ayrılmaz bir hissəsi, onun ilk səhi- 
f'ələri” hesab edilir. Şifahi xalq ədəbiyyatınm yazılı ədəbiyyata 
güclü bsiri bir çox Azərbaycan klassikbrinin yaradıcılığmda 
da öz əksini tapir, Nizami, Nəsimi, Füzuli, Vaqif, Ə.Haq- 
verdiyev, C.Məmmədquluzadə, N.Vəzirov, Sabir və C.Cabbarlı 
kimi klassikbrin yaradıcılıqları xalq sözbri, xalq ifadəbri ib  
daha zəngindir. Ona görə də onlarm əsərbri bütün dövrlərdə 
xalqa yaxm və anlaşıqlı olmuşdur. Şairbr, yazıçılarla yanaşı 
rəssamlar, bəstəkarlar da ilhammı xalqdan alaraq, el yaradı- 
cıhğmdan mövzu götürərək müntəzəm istifadə etmişbr. Bəstə- 
karlarımızdan Ü.FIacıbəyov xalq ədəbiyyatı, xalq musiqisi 
əsasmda əsərbr yazmışdır.

Xalqın flkirbri təfəkkür sahibbrinin ideya mənbəyi ol- 
muş, onlar öz fəlsəvi-pedaqoji əsərbrində bunlardan müntəzəm 
surətdə istifadə etmişbr. Azərbaycanm görkəmli pedaqoqlan da 
hər bir dövrdə aforistik etnopedaqogikaya həvəsb miiraciət 
etmişdir. Onlar “xalqa daha yaxşı xidmət etmək üçün xalqdan 
öyrəndikbrini xalqa öyrətmişbr”. (Qarabağlı Ə. Orta məktəbin 
ədəbiyyal kursunda Azərbaycan folklorunun yeri və todris 
üsulları: Ped. elm. nam...dis. Bakı, 1949, s.42) Klassik peda- 
qoqların xidmətbri məhz ondadır ki, onlar pedaqoji fıkrin 
inkişafında xalqin rolunu dərindən başa düşmüş və onlarm 
əsərbrində elmi və xalq pedaqoji təsəvvürləri, baxışları tam 
vəhdət təşkil etmişdir.

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində artıq xalq ədəbiy- 
yatma pedaqoji fıkrin nümayəndəbri də maraq göstərməyə 
başlayır. “Xalqm maarifləndirilməsində böyük эт эк  sərf edən
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ziyalılarımız öz pedaqoji fıkirlərini yaymaq üçün xalq ədəbiy- 
yatmdan geniş istifadə edirdilər. H.Zərdabi, M.Ə.Sabir, 
S.S.Axundov, A.Şaiq, A.Səhhət, R.Əfəndiyev, F.Köçərli kimi 
görkəmli şəxslərin ədəbi-pedaqoji fəaliyyətinə diqqət etsək 
görərik ki, bunlarm hamısmın tərbiyə xarakteri daşıyan əsər və 
məqablərində məhz xalqdan seçilib götürübn folklor materialı 
əsas yer tutur. XX əsrin əvvəlbrində tərtib edibn dərslik və 
qiraət kitablarında xalq ədəbiyyatı materiallarmdan geniş istifa- 
də olunurdu”. (Əfəndiyev P. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyatı. 
Bakı: Maarif, 1992, s.39)

Azərbaycanda ana dilində mətbuat yarandıqdan sonra 
xalq ədəbiyyatı nümunəbrinə yer verilməyə başlanır. Artıq bu 
dövrbrdə xalq ədəbiyyatmm toplanmasmda və nəşrində həm də 
məqsəd aydmlığı var idi. Xalq ədəbiyyatına pedaqoji cəhətdən 
əhəmiyyotli bir sənət nümunəsi kimi yanaşılır və qiymətbn- 
dirilirdi. Sadə xalq dilində yazılan, xalqın tərbiyə haqqmda 
fıkirləri olan folklor nümunəbrinin toplamlmasma xüsusi 
diqqət vaı- idi. XX əsrin əvvəlbrində xalq ədəbiyyatı həm mət- 
buat səhifobrində. həm də ayrıca kitabçalar şəklində çap etdiri- 
lirdi. “Molla Nəsirəddin”, “Məktəb’v “Dəbistan”, “Rəhbər” 
jurnallarmm səhifəbrində xalq ədəbiyyatı nümunələrinə geniş 
yer verilirdi.

R.Əfəndiyev maarif xadimi olmaqla yanaşı, xalq ədəbiy- 
yatmı toplamaqla da məşğul olmuşdur. O, həb  inqiiabdan əvvəl 
yazdığı “Bəsirətül-ətfal” adlı dərsliyində xalq ədəbiyyatma 
geniş yer vermişdi. Buradakı elmi izahlar kiçik yaşlı uşaqlarm 
yaş xüsusiyyətbrinə uyğun şəkildə yazılmışdır. O, һ ә т  bədii 
əsərbrində, həm də uşaqlar üçtin yazdığı dərslikbrdə bu 
nümunəbrdən istifadə etmişdir. R.Əfəndiyev xalqın həyatı, 
tarixi ib  bağlı olan xalq ədəbiyyatmm onun tarbiyəsi üçün də 
əhəmiyyətli olduğunu xüsusi qeyd etmişdir.

A.Şaiq da xalq ədəbiyyatmm toplayıcılarmdan biri 
olmuşdur. O, öz bədii yaradıcılığında bu nümunəbrdən istifadə 
etmişdir.
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Y.V.Çəmənzəminli də xalqm adət-ənənələrini, yaradı■■ 
cılığmı b ibn  və xalq ədəbiyyatmın toplamlmasma böyük әтәк. 
sərf edən şəxslərdən olmuşdur.

F.Köçərli pedaqoq olmaqla yanaşı, həm də xalq ədəbiy- 
yatmın toplayıcılarmdan biri idi. O, yaşlılann və uşaqlarm 
dilindən bir çox uşaq folkloru nümunələrini də toplamışdır. “Bu 
cəhətdən xüsusən Firudin bəy Köçərlinin 1912-ci ildə “Balalara 
hədiyyə” adı ilə nəşr etdirdiyi uşaq folkloru məcmuəsi ayrıca 
diqqətə layiqdir. Onun bu kitabı xalqm yaratdığı tapma- 
calardan, nağıllardan, məsəlbrdən tərtib olunmuşdu. О bir 
müəllim kimi xalqm çoxəsrlik ədəbiyyatınm uşaqlarm tərbi- 
yəsindəki rolunu yüksək qiymətləndirir və böyük səylə və 
həvəslə onları toplayırdı. F.Köçərli xalq ədəbiyyatmı xalqın 
sərmayosi adlandırır, folklorun təlim-tərbiyə üçün əhəmiyyətini 
ilk plana çəkirdi. Kitabm əvvəlində “Müəllifm ifadəyi-məra- 
mı”nda bu haqda belə deyilir: “...0  m ilbt ki, öz tarixini, dola- 
nacağmı, vətənini və dilini sevir - bu qisim əsərbri kamali-şövq 
və diqqətb cəm edib ziqiymət sərmayə kimi saxlayır va bala- 
larımn ilk təlim və tərbiyəsini onlan oxutmaq ib  başlayır’”’. 
(Əfəndiyev P. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyatı. Bakı: Maarif, 
1992, s. 43-44.)

Adları çəkibn şəxsbr xalq ədəbiyyatınm toplanılması ilə 
yanaşı, һ ә т  də onun keçmiş tarixi, inkişafı, forma və məzmun 
xüsusiyyətləri barədə də elmi və nazəri fikirbr söybm işbr.

“ 1906-cı ildən 1915-ci ib  qədər davam edən “Dəbistan” 
və “Məktəb” adlı uşaq məcmuələrində də hikmətli atalar 
sözbrinə və xalq nağılları əsasmda yazılmış əsərbrə az-çox yer 
verildiyini görürük”. (Qarabağlı Ə. Orta məktəbin ədəbiyyat 
kursunda Azərbaycan folklorunun yeri və tədris üsulları: Ped. 
elm. nam...dis. Bakı,1949, s. 5)

“Sovet hakimiyyətinin ilk ilbrində toplanan folklor nü- 
munəbri “Maarif və mədəniyyət”, “Maarif işçisi”, “Dan uldu- 
zu”, “Azərbaycam оугәптә yolu” jurnallarmda çap olunurdu.
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İnqilabdan sonra da “Maarif işçisi” və “Yeni məktsb” 
məcmuələrinin səhifələrində ayıı-ayrı müəllimlərin və pedaqoji 
texnikumlarm tələbələrinin topiadıqları folkior materialları dərc 
edilmiş, ...müxtəlif adiarda çoxlu dastan, nağıl, atalar sözü, 
tapmacalar, bayatılar, aşıq qoşmaları nəşr olunmuşdur.

...Folklor 1930-cu ilbrdən sonra dərs proqramlarmda 
geniş yer tutmağa başlayır. 1932-ci. ildən başlayaraq, orta mək- 
təbdə sistemli surətdə ədəbiyyat tarixi kursu keçilir və dcmək 
olar ki, bu zamandan etibarən folklor ibtidai, yeddiillik və orta 
məktəblərin dərs proqramlarında daimi olaraq möhkəmlənir”. 
(Qarabağlı Ə. Orta məktəbin ədəbiyyat kursunda Azərbaycan 
folklorunun yeri və tədris üsullan: Fed. elm. nam...dis. 
Bakı,1949, s. 6, 7)

Böyük Vətən müharibəsi illərində çətinliklərə baxma- 
yaraq folklorun toplanılması, öyrənilməsi və nəşri işi davam 
etdirilir. Müharibədən sonrakı illərdə artıq folklorun nəşri ilə 
yanaşı tədqiqi və öyrənilmosi sahəsində do mühüm işlər görül- 
тәу ә  başlanır. Sonrakı dövrdə artıq alimlər nəsli yaranmağa 
başlayır və xalq ədəbiyyatı tədqiq edilir ki, bu tədqiqat işləri bu 
gün də müvəffəqiyyətlə davam etdirilir.

Müharibədən sonraki illərdə H.Araslı və M.H.Təhmasibin 
yazdığı tədqiqat əsərlərinin folklorun öyrənilməsində böyük 
əhəmiyyəi olmuşdur.

Sonrakı ilbt'do də tərbiyə vasitəsi kimi folklordan istifadə 
olunmuş və oradakı tərbiyə haqqmda fikirbr tədqiqata cəlb 
olunmaga başlanmışdır. Xalq pedaqogikasi məsəbləri üzrə 
elmi-tədqiqatların tarixinə nəzər salsaq görərik ki, xalq tərbi- 
yəsi təcrübəsinin tarixi inkişafm bütiin mərhəblərində öyrənil- 
məsi keçmiş və müasir pedaqoqların eimi maraq dairəsinə 
daxildir. Zəngin folklor materiallarmm toplanması, təbliği, 
nəşri xalq ədəbiyyatında əks olunan tərbiyə m əsəbbrinin öyrə- 
nilməsinə təkan vermiş və tədqiqi üçün. geniş imkanlar 
açmışdır. Folklorşünas alim br toplanılmış materialları müxtəlif' 
aspektbrdən əsaslı öyrənmiş, oradakı tərbiyə m əsəbbri isə
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pedaqoq alimlər tərəfmdən araşdırılmış, üzə çıxarılmışdır. 
Qeyd etmək lazımdır ki, folklordakı müdrik fıkirlər fəlsəfı və 
psixoloji cəhətdən də tədqiq olunmuşdur. Misal üçün onlardan 
bir neçə nümunə göstərə bilərik:

Abdullayev O. Ictimai münasibətlər sistemində adət-ənə- 
nələrin yeri və rolu: Fəlsəfə elm. nam...dis. Bakı, 1993, 294 s.

Bayramov İ. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında Azər- 
baycan xalqınm etnik psixoloji xüsusiyyətlərinin inkişafı: 
Psixol.elm. nam...dis. Bakı,1995, 142 s.

Əfəndiyev O. Estetik idrak və onun folklorda təcəssümü: 
Fəlsəfə. elm. dok...dis. Bakı, 2004, 320 s.

Əliyev R. Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasmın etno- 
psixoloji əsasları: Psixol. elm. dok...dis. Bakı, 2004, 269 s.

Uzun müddət pedaqogikanm müxtəlif sahələri üzrə bir 
sıra əhəmiyyətli tədqiqatlar aparılsa və müxtəlif məsələlər 
öyrənilsə də, xalq pedaqogikasi kölgədə qalmışdı. Artıq XX 
əsrin II yarısından folklor nümunələri fıloloji tərəfdən tədqiqata 
cəlb olunduğu kimi, buradakı tərbiyəvi fıkirbr pedaqoqlarm da 
diqqətindən kənarda qalmamış, bir çox pedaqoqlar xalq 
pedaqogikasmm müxtəlif sahəbrini tədqiq etmişbr.

XX əsrin I yarısında Azərbaycanda ilk dəfə 1949-cu ildə 
Ə. Qarabağlı “Orta məktəbin ədəbiyyat kursunda Azərbaycan 
folklorunun yeri və tədris üsulları” mövzusunda, daha sonra 
1956-ci ildə Ə.Həşimov “Azərbaycan xalq nağıl və atalar 
sözbrində əqli və əxlaqi tərbiyəyə aid fıkirbr” mövzusunda 
namizədlik dissertasiyalarını müdafıə etmişbr. О ilbrdən sonra 
xalq pedaqogikasmm tədqiqi sahəsində bir boşluq yaranmışdı. 
Bu dövrdə şifahi xalq ədəbiyyatı sahəsində bir sıra əhəmiyyətli 
tədqiqatlar aparılsa da və pedaqogikanm müxtəlif sahələri 
öyrənilsə də, təəssüf ki, xalq pedaqogikasmm tədqiqinə dair 
bunu demək çətindir.

1970-ci ildə isə Ə.Həşimov “Azərbaycan xalq pedaqo- 
gikası” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafıə etmişdir. 
Azərbaycanda 1970-ci ilbrdən başlayaraq xalq pedaqogi-

172



kasınm öyrənilməsi sahəsində tədqiqatlar genişlənmiş, ayrı-ayrı 
janrlarm pedaqoji əhəmiyyəti, xalq tərbiyəsinin bəzi məsələbri 
tədqiqat obyekti olmuş, onların əhəmiyyəti aşkarlanmışdır. Bu 
sahədə bir çox görkəmli alimlərimizin rəhbərliyi altında disser- 
tasiyalar yazılmışdır. Ə.Həşimovun rəhbərlik etdiyi 20-уә yaxın 
aspirant və dissertantm doqquzu məhz xalq pedaqogikasi sahəsində 
tədqiqat aparmışdır. Xalq ruhuna yaxın, xalqmı qiymətləndirməyi 
bacaran insan yetişdirmək bütün tədqiqat İşbrinin əsas istiqa- 
məti, məqsədi oldu. Burada təkcə xalq pedaqogikasmm ayrı- 
ayrı sahəbri pedaqoji cəhətdən tədqiq olunmamış, һ ә т  də pe- 
daqoqlar tədqiqat apararkən məktəbəqədər yaşlı, kiçik məktəb 
yaşlı və yeniyetməbrin təlim-tərbiyəsində xalq yaradıcılığı 
materiallarmm rolunu da tədqiq etmişbr. Burada məktəbəqədər 
yaşlı uşaqların, məktəblibrin tərbiyəsində xalq pedaqogikasi 
nümunələrinin rolu göstərilməkb yanaşı, həm də bağçalarda və 
məktəblərdə bunlardan istifadənin imkan və yolları da tədqiq 
olunmuşdur.

Pedaqoji elm br sistemində etnopedaqogikamn yerini 
təyin etmək, etnopedaqogikamn başqa e lm brb  qarşılıqlı əlaqə- 
siııi aşkara çıxarmaq, etnopedaqoji problembrin həllinin 
konseptual əsaslarmı işbyib hazırlamaq və s. etnopedaqogika- 
nm bir elm kimi qarşısında duran vəzifəbrdir. Etnopedaqogika 
bir çox sahəbrdən tədqiqata cəlb olunsa da, burada neçə-neçə 
nəsilbr üçün tədqiqat obyekti olan m əsəbbr vardır və xalq 
pedaqogikasi tədqiqatçılar üçün tədqiqat mənbəyi olaraq qalır. 
Xalq pedaqogikasmm çox qatlı dərinliklərinə birdən-birə sahib 
olmaq çətindir. Нәг tədqiqatda bu qatlar hissə-hissə açılır:

Qarabağlı Ə. Orta məktəbin ədəbiyyat kursunda Azərbay- 
can folklorunun yeri və tədris üsulları: Ped. elm. nam...dis. 
Bakı, 1949,375 s.

Həşimov Ə.Ş. Azərbaycan xalq nağıl və atalar sözlərində 
əqli və əxlaqi tərbiyəyə aid fikirbr: Ped.elm. nam...dis. Bakı, 
1956, 232 s.
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Həşimov Ə.Ş. Azərbaycan xalq pedaqogikasi: Ped. elm. 
dok... dis. avtoref. Bakı, 1970, 142 s.

Axundova S.M. Azərbaycan xalq oyunlarından məktə- 
bəqədər uşaq müəssisələrində istifadə edilməsi (böyük 
qruplarda): Ped. elm. nam...dis. Bakı, 1974, 189 s.

Əliyeva S.Ə. Azərbaycan xalq nağılları məktəbəqədər 
yaşlı uşaqların nitqini inkişaf etdirmək vasitəsi kimi: Ped. elm. 
nam...dis. Moskva, 1974, 175 s.

Xəlilov V.C. İbtidai siniflərdə Azərbaycan xalq yaradı- 
cılığı nümunələrinin öyrədilməsi estetik tərbiyənin vasitəsi kimi 
(musiqi və ədəbi folklor nümunələri əsasında): Ped. elm. 
nam...dis. Bakı, 1974, 215 s.

Həşimov İ.B. Xalqın adət-ənənələrindən istifadə (Xalq 
tərbiyəvi ideyalarınm, adət və ənənələrinin Azərbaycan peda
qoji fıkrinin formal aşmasma təsiri və onların müasir məktəb 
praktikasında istifadəsi (“Kitabi - Dədə Qorqud” materialları 
əsasında); Ped.elm.nam...dis. Bakı, 1987, 172 s.

Xəlilov İ.Q. Folklorda ailə tərbiyəsi məsələbri: Ped.elm. 
nam...dis. Bakı,1987,156 s.

Rəsulov Z.Q. Məktəblibrin əməksevərlik tərbiyəsİndə 
xalqm əməkb bağlı mütərəqqi adət-ənənələri və fıkirlərindən 
istifadə (Azərbaycan xalq pedaqogikasi materialları əsasmda): 
Ped. elm. nam...dis. Bakı, 1989, 181 s.

Səlimxanova X.İ. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda əxlaqi 
keyfıyyətlərin formalaşmasına şifahi xalq yaradıcılığı nümu- 
nəbrinin təsiri (böyük qruplarda): Ped. elm. nam...dis. 
Bakı,1989, 159 s.

Mustafayeva J.Ə. Şagirdlərin vətənpərvərlik tərbiyəsində 
xalq pedaqogikasi materiallarmdan istifadə: Ped.elm.
nam...dis. Bakı,1992, 127 s.

Rüstəmova A. Azərbaycan aşıq yaradıcılığı yeniyet- 
mələrin musiqi inkişafmda vasitə kimi: Ped.elm. nam...dis. 
Bakı, 1994, 159 s.



Həmidov H.A. Azərbaycan milli oyunlarmm sosial- 
pedaqoji mahiyyəti və tərbiyə işində onlardan istifadə: Ped. 
elm. ııam...dis. Bakı, 1994, 186 s.

Qədimova Ə.B. Uşaq bağçasmm böyük qrupunda 
uşaqlann nitqinin inkişaf etdİrilməsində folklor nümunələrin- 
dən istifadə üzrə işin təşkilli: Ped.elm. nam...dis. Bakı, 1996.

Tagıyev B.M. İbtidai sinif şagirdlərinin şifahi nitqinin 
inkişaf etdirilməsinin imkan və yolları (folklor nümunəbri 
əsasmda): Ped. elm. nam...dis. Bakı, 1996.

Məmmədov Ş.M. Şagirdlərin əxlaq tərbiyəsində milli 
dəyərbrdən istifadə: Ped. elm. nam...dis. Bakı, 1996, 148 s.

Mehtiyev Ə.Ə. Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrində 
şagirdbrin fıziki hazırlıq və hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi: 
(Azərbaycan xalqmrn qəhrəmanlıq dastanlarınm materialları 
əsasında): Ped.elm.nam...dis. Bakı,1997s 139 s.

Kazımov N.N. Ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin 
musiqi qabiliyyətbrinin inkişafmda muğam nümunəbrindən 
istifadə üzrə işin sistemi: Ped.elm. nam...dis. Bakı, 1997, 183 
s.

Əliyev İ.İ. Orta ümumtəhsil məktəblərində təlim-tərbi- 
yənin keyfıyyətinin yuksəldilməsində etnopedaqoji materiallar- 
dan istifadənin təsiri: Ped.elm. dok. ..dis. Bakı, 2002, 333 s.

Məmmədbəyova T.T. Ibtidai sinif şagirdlərinə ekoloji 
bilikbrin verilməsində etnopedaqoji materiallardan istifadənin 
forma və yolları: Ped.elm.nam...dis. Bakı, 2003, 156 s.

Səmədov Y.B. Azərbaycan xalq oyun ənənələri və orta 
ümumtəhsil məktəbbrində onlardan istifadə edilməsinin imkan 
və yolları: Ped.elm. nam...dis. Bakı, 2003, 139 s.

Nəbiyeva Ş. İbtidai siniflərdə folklor nünumələrinin 
tədrisi yolları: Pedelm. nam...dis. Bakı, 2004, 163 s.

Həsənova S. A ib  tərbiyəsinin səmərəli təşkilində etnope
daqoji materiallardan istifadənin imkan və yolları: Ped. elm. 
nam...dis. Naxçivan, 2005, 145 s.



Rüstəmli T. V-IX sinif şagirdlərinin a ib  həyaüna hazır- 
lanmasmda etnopedaqoji materiallardan istifadə üzrə işin imkan 
və yolları: Ped.elm. nam...dis. Bakı, 2006, 148 s.

İsmayılova K.F. Məktəblərdə rus dilinin tədrisində Azər- 
baycan şifahi xalq yaradıcılığı nümunəbrinin öyrədilmə yolları: 
Ped. elm. nam...dis. Bakı, 2007, 176 s.

Əliyeva F.A. Ana dilinin tədrisi prosesində şagirdbrin 
bədii təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi: (Folklor materialları 
əsasında): Ped.elm. nam...dis. Bakı, 2007, 156 s.

Əliyeva S.A. Ustadnamələrdə tərbiyə məsələləri: Peda
qogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi. Bakı, 2010, 188 s.

Həsənova P.M. “Kitabi - Dədə Qorqud” dastanlarmda 
mənəvi tərbiyə məsələləri. Bakı, 2012, 134 s.

Kitab üzərində işləvərkən, mənbə kimi Azərbaycanm ən 
mötəbər kitabxanalarına istinad edilmiş və qeydiyyatdan keçən 
bütün dissertasiyalar burada əks etdirilmişdir. Lakin hər hansı 
səbəbdənsə, diqqətdən kənar qalan, adı çəkilməyən tədqiqat 
varsa, müəllifdən üzr istəyirik. Lakin bunlar hamısı deyil. Bu 
gün tədqiqata cəlb olunan, hələ tamamlanmayan dissertasiyalar 
da vardır.

Bu dissertasiyalarda xalq pedaqogikasmm öyrənilməsi, 
tədqiqi və təbliği üçün işb r görülmüş, folklorun əsas qayəsi 
olan tərbiyənin bir çox vacib problembri öz həllini tapmışdır. 
Adı çəkilən mövzuların һәг birində pedaqoqlardan xüsusi 
diqqət tələb edən çoxlu sayda suallar və problembr var ki, 
bunlarm öyrənilməsi xalq pedaqogikasmm inkişafma, ilk 
növbədə həllini təbb  edən problembrin aşkarlanmasma və 
həllinə kömək etmişdir. Bu tədqiqatlarda milli tərbiyə, onun 
nəzəri və təcrübi yeri və rolu, sosial-fəlsəfı və tarixi planda nəzəri 
əsaslandınlması, milli düşüncənin və s. formalaşmasmm bir sıra 
məsələləri işıqlandmlmış, xalq ənənəbrinə münasibət xarakte- 
rizə edilmiş, tərəqqipərvər xalq ənənəbrinin inkişafı və dirçəl- 
məsinin yolları göstərilmiş, yetişən nəslin tərbivəsində onlarm 
yeri təyin edilmişdir. A ib  etnopedaqogikasmm problembri,
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xalq pedaqogikasi materiallarmda məktəbəqədər yaşlı uşaqlarm 
tərbiyəsi problemləri, məktəblilərin xalq pedaqogikasi vasito- 
s ib  tərbiyəsi problemi və xalq pedaqogikasi nümunələrinin 
məktəbəqədər müəssisələrdə və məktəbdə tədris prosesindo 
tətbiqi yolları, təhsil alan gəncbrin ənənəvi-bədii mədəniyyət 
vasitəsilə musiqi-estetİk tərbiyəsi məsələləri araşdırılmış, peda
qoji fıkrin qaynaqlarmdan olan xalq pedaqogikasi nümu- 
nələrindən müasir tərbiyə və tədris sistemində istifadənin əhə- 
miyyəti, imkanları və təşkili yolları göstərilmişdir. Bu məsə- 
lələrdən başqa bəzi tədqiqat işlərində Azərbaycan uşaq folklo
runun xalq pedaqogikasmda yeri təyin olunur, xüsusiyyətləri 
göstərilir, mənşəyi üzə çıxarılır, inkişafmı şərtləndirən amillər 
müəyyənbşdirilir, dövrləşdirilir və hər dövrün özünəməxsus 
əlamətləri verilir. Burada böyüklər və uşaqlar tərəfındən 
düzülüb-qoşulan uşaq folkloru nümunəbri təhlilə cəlb edilir, 
bu janrlarm ideya-məzmunu açıqlanır, uşaqlarm məişətində 
tutduğu yer müəyyənləşdirilir. Bu tədqiqatlarm araşdırılma- 
smdan məlum olur ki, xalq pedaqogikasi nümunələrinin bağ- 
çada və məktəbdə istifadəsi tədris keyfıyyətinin səmərəsinin 
artmasma böyük kömək göstərir. Bu aspektdə aparılan tədqi- 
qatların əsas məqsədi xalq pedaqogikasmm mahiyyətini üzə 
çıxarmaqdan, bu gün də tərbiyə üçün aktuallığım sübut etmək- 
dən, məktəbəqədər müəssisəbrdə, məktəbbrdə təlim-tərbiyə 
zamanı burada əks olunmuş tərbiyəvi fıkirbrdən faydalanmaq 
olmuşdur.

Xalq pedaqogikasmm tədqiqində tarixi-pedaqoji aspektdə 
apanlan tədqiqatlar da vardır. Burada xalq pedaqogikasmm 
keçdiyi tarixi inkişaf yolları araşdırılır, pedaqogikanm inkişa- 
fında xalqm rolunu, tərbiyə məsələbrinə dair xalqın fıkirbrini 
və ideyalarmı araşdırmaq qarşıya məqsəd qoyulur. Xalq 
pedaqogikasi üzrə tədqiqat aparan tədqiqatçıların hamısı bu 
qənaətdədir ki, tarixi-pedaqoji fıkrin tədqiqində bu disser- 
tasiyalarm özünəməxsus yeri vardır.
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Bu ənənə indi də müvəffəqiyyətlə davam edir və xalq 
pedaqogikasmm müxtəlif sahələri tədqiq olunur. Pedaqogikanm 
əsas tərkib hissəsi və mənbəsi olan xalq pedaqogikasmm indiyo 
kimi tədqiqi qənaətbəxşdir, lakin bunlarla yanaşı, xalq peda
qogikasmda torbiyovi imkanları lazımi dərəcədo öyronilməyən 
vo tətbiq edilməyən məsələlər də yox deyildir. Burada bir çox 
problemlərin todqiqino, mahiyyətinin və tarixi rolunun lizo 
çıxarılmasma böyük ehtiyac vardır. Məsələn, bu gün ailə torbi- 
yosində etnopedaqoji problembrin işbnilmosinə kəskin təlob 
hiss olunur. Bu mövzuya maraq göstərən insanlarm dairəsi 
genişbnsə do, tədqiq edilməmiş məsələlər hələ do çoxdur. 
Müasir todris-tərbiyo müossisələri ib  yanaşı ailədə də etnope- 
daqogikadan və xalqın ənonələrindən, tocrübosindən, mütərəqqi 
ideyalarından istifadənin metodologiyasım işləyib hazırlamaq 
lazımdır.

Son zamanlar xalqın ənənovi mədəniyyətinin təzahürü olan 
xalq pedaqogikasına alim brb yanaşı praktik təcrübə ilə məşğul 
olanların da marağı artmışdır.

Pedaqoji elm bir çox problemlor qoyur və həll edir ki, 
xalq pedaqogikasi tərəfmdən heç zaman qoyulmayıb vo qoyula 
da bilməzdi. Bununla belo, xalq pedaqogikasmda elo tapmtılar 
var ki, şübhəsiz torbiyəvi dəyərlərinə baxmayaraq pedaqoji elm 
onlara diqqət verməyib. Etnopedaqoji tədqiqatlar bu tapıntılara 
pedaqoqların diqqotini colb edərok, onların bərpasma nail olar 
vo xalq pedaqoji şüuruna, hom do tobii torbiyoçibr kimi vali- 
deynbro qaytara bilor. Burada oksini tapmış məsələlər osrbr 
boyu, aktual oldugu kimi bu gün də öz aktuallığını qoruyub 
saxlayır. Xajqm bu söz sənətinin yüzlərlə todqiqata ehtiyacı 
var vo aktual olub, aktualdir, aktual olacaq. Xalq pedaqogi- 
kasmi tam öyronilmiş bir elm hesab etmok olmaz.

178



II Bölməyə aid sual və tapşmqlar:
1. Xalq pedaqogikasi və etnopedaqogikamn fərqini izah

edin.
2. Etnomədəni təhsilin təşəkkülündə tarixi mərhələləri 

xarakterizə edin.
3. Etnopedaqogikamn obyekti və predmeti nədir?
4. Etnopedaqogikamn metodları hansılardır?
5. Etnopedaqoji anlayışlar və onların mahiyyətini izah

edin.
6. Xalq pedaqogikasmda tərbiyənin vasitəbri hansı- 

lardır?
7. Xalq tərbiyəsinin amilləri və onların qarşılıqlı 

əlaqəsini göstəriıı.
8. Uşaq folklorunun əsas əlamətləri, məqsədi və vəzifə- 

lərini müəyyən edin.
9. Etnopedaqogikada tərbiyənin məqsəd və vəzifəsi 

nədir?
10.Etnopedaqogikada əxlaqi tərbiyənin vasitə və yollarım 

müəyyən edin.
11.Etnopedaqogikamn fəlsəfə, pedaqogika, psixologiya, 

etnopsixologiya və etnoqrafiya ib  əlaqəsini izah edin.
12. Etnopedaqogikamn funksiyaları: idraki, təcrübi,

aksioloji istiqamətbri müəyyən edin.
13.Etnopedaqogikamn prinsipbri və onlarm xarakteris- 

tikasmı təhlil edin.
14.Adət və ənənələrin şəxsiyyətin formalaşmasında 

əhəmiyyətiııi göstərin.
15.Xalq pedaqogikasmda ideal insan modelini tərtib edin.
16. Etnopedaqogikamn qanunları və qanunauyğunluqlarını 

səciyyələndirin.
17.Xalq tərbiyəsinin amilbri və onların xarakteristikasım 

izah edin.
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II Bölməyə aid müstəqil iş raövzuları:
***İnsan və təbiətin ahəngdarhğı xalq pedaqogikasmm 

vacib müddəalarıdır
***Xalqm uşaq və onun tərbiyəsi haqqmda fikirləri 
***Əsil insan - xalq pedaqogikasmm idealıdır 
***Əsl insan xalq tərbiyəsinin məqsədi kimi 
Ф**Ә81 insamn tərbiyəsi yolları
***Xalq pedaqogikasmda uşağm şüuruna, davranışına və 

hissləriııə təsirin metod və üsulları
***Söz, dil, nitq vasitəsilə mənəvi tərbiyə
***Xalq pedaqogikasmda doğma söz əlçatmaz yüksək-

likdə
***Etnopedaqogikamn ümumbəşəri əsasları 
***Təbiət və xalq tərbiyə ənənələrinin mənəvi başlanğıcı 
***Tarixi-mədəni inkişafda insan obrazı 
***Əsl ideal şəxsiyyət haqqmda xalq təsəvvürü 
***Etnik ənənəvi mədəniyyət 
***Etnik davramş stereotipi
***Etnopedaqogikada milli və ümumbəşəri dəyərlərin 

dialektikası
***Etnopedaqoji materiallarm tərbiyəvi potensialı 
* * * Etnopedaqogi kada xalq pedaqogikasmm tarixi xarak

teri
***Uşaq folklorunda uşaq təfəkkür xüsusiyyətlərinin 

inikası
***Uşaq folklorunda ideya, məzmun və forma çalarları 
***Uşaq folkloru və pedaqogika 
***Laylalar və oxşamalar tərbiyəvi təsir vasitəsi kimi 
***Tapmacalarm uşaqlarm təfəkkürünün, iti düşünmə 

qabiliyyətinin inkişafmda rolu
***Yaddaşın inkişafı, ağılm biliklərlə zənginləşdirilməsi 

tapmacalarm başlıca məqsədidir
***Tapmacalar xalqm pedaqoji görüşü kimi
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***Yanıltmaclarm uşaqlann danışıq qabiliyyətinin 
inkişafmda əhəmiyyəti

***Nağıllar xalq pedaqoji dahiiiyinin təzahürüdür 
***Nağılların xalq tərbiyəsi vasitəsi kimi xüsusiyyətləri 
***Nağıllarda etik bilikbr
***Tərbiyə prosesində nağıllar vasitəsib xeyirxahlığın 

formalaşması
***Nağıllar vasitəsib aparılan işin formaları və tərbiyəçi 

qarşısına qoyulan tələblər
***Milli oyunlar - xaiqm tərbiyə etmək məqsədi ilə icad 

etdiyi vasitələrdən biridir
***Oyuna etnopedaqoji yanaşma 
***Oyun mədəniyyəti və ənənəbr 
***Milli oyunlar və fıziki tərbiyə işində onlardan istifadə 
***Milli oyunlar vasitəsilə uşaqlara davranış qaydalarıran 

öyrədilməsi
***Atalar sözləri və məsəllər xalq müdrikliyinin mənbə-

yidir
***Atalar sözləri və məsəllər insanm təlim və tərbiyəsinin 

didaktik prinsipləri haqqmda xalq təsəvvürbrinin ifadəsi kimi 
***Çoxmənalı atalar sözləri pedaqoji mühakimələr kimi 
*** Atalar sözləri - ümumbəşəri dəyərbrin xalq tərəfın- 

dən təsdiqidir
***Atalar sözlərinin xalqın əxlaqi görüşləri ilə bağlılığı 
*** Atalar sözlərində tərbiyə, nəsihət və didaktika 
***Atalar sözbri vasitəsilə mənəvi dəyərlərin tərbiyəsi 
*** Atalar sözbri vasitəsib vəziyyəti qiymətbndirmək 

bacanğmm formalaşdırılması 
***Folklorun gülüş janrı
***Lətifələr ictimai-tərbiyəvi məzmuna malik didaktik 

hekayəbrdir
***Lətifələrdə xalq müdrikliyinin, xalq zəkasmın təsviri 
***Lətifələr xalqm təcrübəsinin, müşahidəbrinin ümu- 

mibşdirilmiş nəticəsidir
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***Əfsanəbrdə əks olunan pedaqoji fikirlər və əxlaqi 
görüşlər

***Əfsanələrdə xalqın mənəviyyatı, xarakteri, qədim 
adət-ənənələri və dünyagörüşünün əksi 

***Əfsanələrin tərbiyəvi fuhksiyası 
***Xarakter etibarib nəğmələrin növbri 
***Mərasim nəğmələrində xalqın qədim dünyagörüşünün, 

etiqadmm əksi
***Ustadnamələr mədəni davramş qaydalan haqqmda 
***Aşıqların fəlsəfi-idraki qənaətlərinin ustadnamələrdə 

təbliği
***Adət-ənənələr mənəvi tərbiyənin daşıyıcılarıdır 
***Adət və ənənələr insanlarm ictimai davramşımn 

tənzimləyicisi kimi
* * * Adət-ənənələrin qorunulmasmda aibnin rolu 
***Xa\q adətbri və ənənəbri ailədə uşaqların əxlaqi 

keyfiyyətbrinin formalaşması vasitəsi kimi
***Adət və ənənəbrin maddi və mənəvi sərvətlərin yeni 

nəslə ötürülməsi vasitəsi kimi rolu
***Mərasimlər ənənəvi davramşm estetik forması kimi 
***İnsan fəaliyyətinin universal xarakteri 
***Müasir a ib  tərbiyəsində Azərbaycan etnopedaqogi- 

kasının nəzəriyyə və təcrtibəsi
***Xalq bilikbrinin sahələri
***Xalq tərbiyəsində əməyin rolu və peşəbrə yi- 

yələnməyin vacibliyi
***Xalq pedaqogikasmda fiziki tərbiyə ib  bağlı təcrübə, 

fikir və idealar
***Xalq pedaqogikasmda əxlaqi dəyərlər 
***Gözəllik ideyası və xalqın bədii - estetik tərbiyə siste- 

mində onlarm reallaşdınlması
***Azərbaycanm görkəmli şəxsiyyətlərinin əsərbrində 

xalq pedaqogikasmm əksi
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I I I BÖLÜM. Etnodidaktika

I FƏSİL. Etnodidaktika və onun funksiyalari

3.1.1. Etnodidaktika anlayışmm məzmunu və mahiyyəti

Xalqın zəngitı sosial-mədəni və pedaqoji təcrübəsindən 
yaradıcı istifadəyə, onun əxlaqi mədəniyyətinə dəyərli 
münasibətə əsaslanmış etnomədəni təhsil özündə mürəkkəb 
pedaqoji təzahür kəsb edir. Ümumi didaktikada yeni istiqamət 
olaraq “etnodidaktika” etnik özünəməxsusluqla xarakterizə 
edilir və ona görə onun predmeti uşağın etnik təbiətinə uyğun 
olan təlim metodikası və nəzəriyyədən ibarətdir.

F.Q.Yalalovun fikrincə, “etnodidaktika - bu konkret 
etnosun, etnik qrupun, bütövlükdə xalqm didaktikasıdır. Hər 
xalqın didaktikasmı müəyyən özünəməxsusluqlar fərqləndirir. 
Lakin etnodidaktikada müxtəlif etnik qrup və xalqlar üçün eyni 
olan ümumi nüvə də vardır”.

Etnodidaktik yanaşmanm metodologiyası insanm bu və 
ya digər milliyyətə mənsubltığunu qəbul edərək ona milli 
psixologiyanm, özünüdərketmənin və milli mentalitetin daşı- 
yıcısı kimi baxır. Etnodidaktikanm predmetinə tədris texno- 
logiyaları, yəni ki, təlimin etnik özünəməxsus yanaşma və 
prinsipləri, forma və metodları aiddir.

G.N.Volkov qeyd edir: “Xalqın pedaqoji mədəniyyəti 
tərəqqipərvər ənənələrdən imtina etməməklə tarixin gedişatında 
təkmilləşmiş, zənginləşrniş, inkişaf edərək məzmununa yeni 
əlavələr etmişdir” . Xalq pedaqogikasmda müasir məktəbin 
təlim-tərbiyə fəaliyyətinə və məqsədlərinə tam uzlaşan xalq 
didaktikası geniş təqdim oluıımuşdur. G.N.Volkovun fikrincə, 
onun istifadəsinə zərıırət bir çox səbəblərlə şərtlənmişdir:

-birincisi, xalq didaktikası məktəbb aibnin əlaqəsi 
prinsipinin reallaşmasına təsir edir;
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-ikincisi, xalq pedaqogikasi məktəb və ailənİ birləşdirən 
etibarlı körpüdür. Məktəb təlimində ailə xalq didaktikası 
elementləri nə qədər çox olarsa, о qədər yaxşıdır.

-üçüncüsü, dərsdə və dərsdənkənar işlərdə xalq didak- 
tikası müdrikliyindən istifadə müəllimin əməyini zənginləşdirir 
və stimullaşdırır, ona rəngarənglik gətirir. Xalq didaktikası 
müsbət emosiyalar və həyəcanlar, məktəbə həvəs və məktəb 
təliminə canatma oyadır, çətin olanları sadə, aydm edir, uşaq- 
ların yaradıcı düşüncəsini aktivbşdirir. Xalq didaktikası vasitə- 
s ib  abstrakt insan deyil, etnopsixoloji xüsusiyyətbrə, özünü- 
dərketməyə, özünəməxsus milli düşüncəyə, hiss və iradəyə, 
spesifık milli xarakterə, digər insanlarla ünsiyyətə və qarşılıqlı 
münasibətə malik insan tərbiyəbnir və təlimbnir. Milli-psixo- 
loji xüsusiyyətbr bilavasitə təlim və tərbiyənin məzmunu üçün 
şərait yaradır və buna görə də onlar müəyyən prinsiplərə əməl 
olunmaqla həyata keçirilir.

Müəllif brəfmdən müxtəlif prinsiplər qeyd olunur: 
-pedaqoji təsirbrin etnospesifık determinizm prinsipi; 
-milli düşüncə və milli özünəməxsus pedaqoji fəaliyyətin 

vahidliyi prinsipi;
-spesifık həyat və әтәк  şəraitində milli ideallara müvafıq 

pedaqoji təsir prinsipi;
-pedaqoji təsirlərə milli adaptasiya imkanlarmm inkişafı 

prinsipi.
Milli məktəb təhsilinin məzmununda məişət, mədəniyyət, 

tarix, təsərrüfatın adət və эпэпэ formaları və hətta xalqin dili 
layiqli əksini tapmır. Etnodidaktikanm strukturunun qurulması 
üçün etnik pedaqogikanm didaktik imkanlarmm sistemli 
öyrənilməsi, yəni ki, onun mahiyyətinin, strukturunun, məzmun 
və funksiyalarmın açıqlanması və təyin edilməsi lazımdır. 

Etnodidaktikanm strukturu:
a) etnodidaktika һәг hansı lokal sistemdə kifayətbnmir və 

ciddi çərçivələrlə məhdudlaşmır;
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b) etnodidaktikaya baxış abstrakt nəzəriyyənin imkan- 
larını istisna etrnir;

c) etnopedaqogikada və ümumiyyətb etnopedaqoji elmdə 
hər hansı anlayış kirni etnodidaktikanın yaşamaq hiiququ 
sadəcə tələbbşdirilməməli, öncəkilərdən nəticə çıxararaq onun 
növbəti anlayışlarm inkişafı üçün zərurəti sübut olunmalıdır;

ç) etnodidaktikanın təyinedici əlamətbrinin məcmusu və 
tam vahidliyi onun mahiyyətini əks etdırir və özünəməxsus- 
luğunu xarakterizə edir.

Etnopedaqogikamn didaktik imkanlarmm mənası gənc 
nəsb xalqın çoxəsrlik sosial-tarixi və istehsal təsrübəsinin, 
dünyagörüşünün, əxlaqi-estetik ideyalarmm və ideallarmm 
ötürülməsindədir. Yəni, təlim və təhsil nəzəriyyəsi əsasən etno- 
pedaqogikanm didaktik imkanları hesabma yaranmış və inkişaf 
etmişdir.

Tədris-tərbiyə prosesinin tam etnopedaqojiləşməsi -
təlim-tərbiyənin inteqrasiyasmın başlıca amilidir. Təlim-tərbiyə 
prosesinin tam etnopedaqojiləşməsinə ənənəvi (xalq, milli, 
etnik) tərbiyə mühitini (etnopedaqoji məkan) yaradan müasir 
tərbiyə vasitəbri, ideyaları və texnologiyaları kimi baxılır.

Tam pedaqoji proses - bu tərbiyə prosesidir, hansmda ki, 
sosial tərbiyə məqsədlərinə tabe olan məktəb və digər sosial 
institutlarm tərbiyə fəaliyyəti inteqrasiyadadır.

Xalq didaktikası etnopedaqogikamn predmeti olaraq təbii, 
lıəyati, gündəlik, folklor, ənənəvi didaktıkadır. Təlimin təbiili- 
yində nəhəng didaktik enerji vardır. Biz miidrik əcdadlarımızın 
sağlam fıkirbrinə - didaktikaların әп müdriki olan xalq didakti- 
kasma söykənməliyik. Etnodidaktikaya müraciət xalqlar üçün 
çox dəyərli əhəmiyyət kəsb edir.

“Etnodidaktika” - gələcək müəllimbrin etnopedaqoji təh- 
silinə təsir edən mövzulara malikdir. Təlim prosesində aktiv 
istifadə olunan etnodidaktikanm metod və üsulları, forma və 
vasitəbrindən başqa etnik mədəniyyətin çox sayda elementbri 
var ki, hansılar ki, tədris prosesində bilavasitə istifadə edilmir,
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lakin bilikbrin, bacarıqlarm, vərdişlərin qavranılması prosesinə 
pozitiv təsir edir.

Təhsilin etnopedaqoji aspekti - bu müxtəlif, bəzən əks 
olan maraqlarm kəsişməsidir. Xalq təcrübəsi, xalq mtidrikliyi 
və xalq mentalitetindən geniş istifadə olunaraq qıırulan təlimə 
yanaşmanı biz etnodidaktika. yəni etnik dərk edibn təlim 
adlandırırıq. Məhz etnodidaktik yanaşma etnik təbii dərketmə 
prinsipinin real möveudluğunu təm inedir. Bu minvalla, etno- 
pedaqojibşmə prosesinin müasir təhsil sistemində varislik, xəl- 
qilik, təbiətəmüvafıqliyin real mövcudluğuna və dirçəlməsinə 
istiqamətbnməsi yeni elmi fənnin - etnodidaktikanın, onun 
predmetinin təyin olunmasma, nəzəri-metodoloji əsaslarınm və 
tətbiqi aspektbrinin zərurətinin işbnib hazırlanmasma gətirib 
çıxardı.

Etnodidaktika özündə yeni elmi fənııi - pedaqogikada 
yeni istiqaməti təqdim edir. Etnodidaktika etnopedaqogikamn 
tərkib hissəsidir. Bu səbəbdən əvvəlcə etnopedaqogika fənninə 
müraciət etmək məqsədəmüvafıqdir. Akademik G.N.Volkov 
etnopedaqogikamn predmetinə, mahiyyətinə və məzmununa 
dialektik vəhdətdə baxır. Etnopedaqogikamn mahiyyəti üç 
keyfıyyətdə açıqlamr: birinci olaraq etnosun yaşama pedaqo- 
gikası kimi; ikinci, ümumi tərbiyə müdrikliyi kimi; üçiincü, 
ümumi məhəbbət pedaqogikasi kimi.

Etnopedaqogika çox geniş tədqiqat predmetinə malikdir. 
Etnodidaktikanı isə etnopedaqogikadan müxtəlif etnoslarm 
nümayəndəbrinin təlim probleminin tədqiqatı ib  bağlı dar sahə 
ayırır. Etnodidaktika - bu etnik dərk olunan didaktikadır. Ona 
görə etnodidaktika uşağm etnik təbiətinə uyğun gəbn təlimin 
nəzəriyyəsi və metodikasıdır. Etnodidaktika verilmiş etnosun 
və ya etnik nümayəndələrin “nəyi öyrətmək?” və “necə öyrət- 
mək?” sualına cavab verir. B eblikb, etnodidaktikanm prcdmet 
sahəsinə təhsilin etnomədəni, milli-dini və federal komponent- 
lərin. məzmununun işlənib hazırlanması aiddir. Etnodidaktika
nm predmetinə həmçinin etnodidaktik yanaşmalar, prinsipbr,
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formalar, metodlar və təlim amilləri aiddir. Etnodidaktika bir 
tərəfdən etnopedaqogikamn tərkib hissəsi sayılır. Bu səbəbdən 
etnodidaktikanm predmeti kimi etnopedaqogika çıxış edir. 
Digər tərəfdən, etnik didaktika müxtəlif xalqlarm təlim təcrü- 
bəsinin sistemləşdirilməsi və ümumiləşdirilməsinin analizi əsa- 
smda yaradılır. Buna görə, etnodidaktikamn predmeti müxtəlif 
etnoslarm, dünya xalqlarınm, bəşər sivilizasiyasmm təlim 
təcrübəsinin məcmusundan ibarətdir. Etnopedaqogika və müx- 
təlif xalqlarm təlim təcrübəsinin məcmusunda etnik didaktikanı 
qurmaq üçün fəlsəfı, tarixi-pedaqoji mənbələr, fundamental 
əsərlər kimi vasitələr tətbiq edilir, hansılarda ki, tarixi təcrübə- 
1әг, müasir nəzəri və eksperimental tədqiqatlar əks olunmuşdur.

Etnodidaktikada hər hansı bir elmdə olduğu kimi, mə- 
suliyyətli və mürəkkəb məsələlərdən biri onun metodolo- 
giyasmın işhnib hazırlanması və əsaslandırılmasıdır. Etnik 
təhsil göstərilmiş sistemin hissəsi kimi şəxsiyyətin dünyanı 
dərketmə formalannm milli (fərdi) və planetar (ümumdünya) 
məhsuldar sintezinin təmin edilməsinin vacib şərti kimi çıxış 
edir. Etnodidaktikanm metodologiyasını işləyib hazırlayarkən 
etnologiyaya - dünya xalqları (etnoslar) və onların xarakterik 
cizgiləri haqqmda elmə - müraciət zəruridir. Etnologiya xalqla
rm tədqiqini təkcə yazılı, yəni etnoqrafık planda deyil, həm də 
nəzəri səviyyədə aparır. Etnologiya özündə etnoslar haqqmda 
kompleks elmi təqdim etdiyi üçün arxeologiya, tarix, kulturo- 
logiya, sosiologiya, antropologiya, pedaqogika, psixologiya və 
digər elmlərlə six əlaqəlidir. Nəticədə onlarm qarşılıqlı əlaqə- 
sindən bir sıra qarışıq fənlər - etnososiologiya, etnopedaqogika, 
etnoekologiya, etnopsixologiya və s. kimi elmlər formalaş- 
mışdır.

Etnometodologiya - sosiologiyada nəzəri və metodoloji 
istiqamət olub, etnoqrafiya və sosial antropologiyanı bütün 
sosial elmlərin ümumi metodikasına çevirir. Etnometodologiya 
- etnoqrafiya metodlarım və insanlarm gtindəlik həyat tərzinin 
təşkili vasitələrini universallaşdırır. “Etnometodologiya - dark-
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etmə aparatınm işində refleks m e x a n iz ro lə r in ə  əhəmiyyətli yer 
Əsasən refleksiya müxtəlif səvıyyəbnn koqnıtıv

1 a h  п л 7 л п \ г ч ; л  һ с т п ш И оVerir. O ä a sə ıı , ,
strukturlarmı - sosial геаШЧ та sosiolojı nəzənyyə haqqmda 
gündəlik münbit şəfaitdə yaranan təsavvurlər, formalaşdmr”.

(Y.V. Bromley) .
Etnodidaktiki»nın metodologiyasmın əsaslandırılma-

smda һәг hansı k o n k re t elmin nəzəri tnüddəalanna ü stü n lü k
verə b ilm ə r ik .  E tn o d id a k t ik a n m  ö z ü n ü n  fənlərarası olduğunu
nəzərə alaraq fəlsəfrnin və etnofəlsafenm, pedaqogika və
etnopedaqogikamn, psixologiya və etnopsıxologıyanın, sosıolo-
giya və etnososiologiyanm fundamental muddəalanna onların
xarici və daxili əlaqölərini analiz e d ə r ə k  muracıət etmək olar.
Onların dialektikasıni öyrənərkən bu nətıcəyə gəlmək olar kı,
etnodidaktikanm metodologiyasınm əsaslandırılmasında təhsıl-
də ümumbəşəri və miffi başlangıcın uzlaşması problemının
həlli təyinedicidir. c  , ,

Yarım əsr boyU etnopedaqogika tərəfmdən nəhəng xalq
tərbiyə t J ü b S  topl^nılmış v3 öyrənilmişdir. Lakin bu tocrü-
bənin nəzəri ümumibşdmlməsi indiyədsk muasır elmın tələb-
lərindən geridə q a l ır .  Bu gün e tn o p e d a q o g ik a  etnık dərketmə
suallarmm öyrənilməSİ 90х geni? °  ur. a m u-
nunla bərabər etnik d^rketmə təlim problemlərındən yan keçır. 
Paradoksdur ki, 50 il arzində etnopedaqogıkada etnık. dərketmə 
təlimi nəzəriyyəsi və metodikasını i ş lə y ıb  hazırlamaga çağıran 
“Etnodidaktika” bölrnəsi yaranmamışdn. Halbukı, muasır 
didaktika xalq didaktiKasl köklərindən inKışaf etmışdır.

Xalq эпэпэ və prinsiplərini inkar edən muasır dıdaktıka 
özünün t ə b i ə t ə m ü v a f u j H k  məzmununu itınnıŞ nəzərıləşdırıl- 
miş formal elmə çevrilmişdir. E tnodidakt,kanın pnnsip- 
lərinin elmi əsaslandıfilması və praktık tətbıqı muasır dıdaktı- 
kanın canlanmasına, tfna itirilmiş xəlqıl*  və təbıətəmuvafıq-
l i y in  qaytarılmasma y ö n ə ld i lm iş d ir .

Etnik təbiətin niivəsi doğma dildir- Etmk təhsıl dogma 
dildən kənarda a ğ l a s ı g m a z d ı r .  Dogma dil muhıtınə qərq olmuş
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insan daha tam əqli, əxlaqi, estetik cəhətdən inkişaf edir. 
Doğma dil hər bir xalqm mövcudluğunun əsasını təşkil edir. Nə 
qədər dil yaşayır, xalq da yaşayır və yaşayacaq. Dilin itirilməsi 
mədəniyyətin itirilməsinə və etnosun mənəvi güciinün qırılma- 
sma gətirib çıxarır. Etnos - hər şeydən öncə dildir, lıansmda ki, 
xalqm qədim tarixi, onun mahnıları və nağılları, əcdadlar 
haqqmda yaddaşı, xalq sənətinin sirrləri və s. ifadə olunur. 
Dilin dərindən öyrənilməsi vasitəsilə xalq pedaqogikasi uşaqla- 
rm qəlbində kök salır, onlarda əməyə, valideynlərinə hörmət, 
vətənə məhəbbət, ətraf aləmə doğmalıq hissi yaradır.

Dil ətrafmda etııik təbiətin bu kimi baza komponentləri 
yaranır:

-etnofəlsəfə (xalq müdrikliyi, milli-dini düııyagörüşü, 
şifahi xalq yaradıcılığı və s.);

-etnopedaqogika (təlim və tərbiyənin xalq və ailə ənə- 
nələri, məişət və xalq sənəti, etika və mənəviyyat, dini mə- 
dəniyyət və s . ) ;

-etnopsixologiya (etnik mentalitet və stereotip, etnik 
psixologiya və özünüdərketmə və s.).

Etnik təhsilin məzmunu, metodları, üsulları və təlim 
formaları xalqm etnofəlsəfı baxışlarma, etnopedaqoji ənənələ- 
rinə və etnopsixoloji xüsusiyyətlərinə uyğun gəlir.

Etnik təbiətəmüvafıqlik prinsipindən üç müstəqil prinsip 
yaranır:

- Etnofəlsəfi baxışlarm təiısilin məzmununa və təlim 
üsullarına uyğunluğu priıısipi;

-Etnopedaqoji ənənələrin təhsilin rnəzmununa və təlim 
üsullarına uyğunluğu prinsipi;

-Etnopsixoloji xüsusiyyətlərin təhsilin məzmununa və 
təlim üsullarma uyğunluğu prinsipi.

Təlimin xalq metod və üsullarınm məzmununu 
öyrənərkən qarşıya sual çıxır:. “Xalq metodlarmm sirri nədədir, 
bu metodlar uşaqları zəruri biliklərlə və möhkəm vərdişlərlə 
necə təmin edirdi?”
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Müxtəlif xalqlarm təhsili, onlar arasmda iimumi oxşarlıq 
və həmçinin təlimin metod və üsullarımn, təşkili formalarmın 
ümumi uyğunluğu mövcuddur. Təlim metod və üsullarmm 
sistemləşdirilməsi, tədris-idraki prosesin məntiqi analizi bir 
çox xalqlar üçün ümumi olan qanunauyğunluğu formalaşdır- 
mağa imkan verir. Xalq tərbiyə məktəbində təlim bu sxem üzrə 
qurulub: təcrübi bilik və bacarıqlardan - ümumiləşdirilmiş 
biliklərə. Bu təlimin metod və üsullannm etnodidaktik dərk 
edilməsi, yəni etnik dərketmə adlanır.

Etnodidaktik yanaşmanm tədqiqi xalq təliminin ümumi 
qanunauyğunluğu səviyyəsində açılması ib  kifayətlənməyib. 
XX əsrin 90-cı ilbrindən müxtəlif fənnlərin tədrisində etno
didaktik metod və üsullarm eksperimental işlənib hazırlanması 
və yoxlanılması üzrə geniş miqyaslı fəaliyyət başlamışdır.

Praktik bilik və bacarıqların əsasmda təfəkkür bacarıqları 
formalaşır, hansılar ki, öz növbəsində mücərrəd bilikbrin 
formalaşmasma təsir edir. Nəticədə etnodidaktik sxem bu 
görünüşü alır: praktik bacarıq və vərdişbrdən - təfəkkür 
bacarıqlarına, onlardan da - ümumibşdirilmiş biliklərə.

Xalq metod və iisullarma uyğun təlim forma və vasitəbri 
etnodidaktika adlanır. “Forma” anlayışı tədris-idrak prosesinin 
görünən təşkilati tərəfmi əks etdirir. Tədris prosesinin təşkilinin 
əsas etnodidaktik formaları fərdi, müstəqil və kollektiv for- 
malardır. О dövrdə uşaqlar biliyi fərdi alırdılar, bacarığı müstə- 
qil əldə edirdibr və ümumibşdirilmiş bilikbrə kollektiv 
yiyələnirdilər.

Etnodidaktik formaların hər birinin xüsusiyyətlərinə 
diqqət yetirmək lazımdır.

Təlimin təşkili formaları pərakəndə deyil, ciddi ardıcıl- 
lıqla tətbiq olunmuşdur. Təlim prosesi bilikbrin fərdi formada 
əldə olunmasmdan (praktik, diişüncəli) başlayırdı. Müstəqil 
əldə edilmiş bilikbr çoxsaylı təkrar əsasmda möhkambnir, 
dərk edilir və vərdişə çevrilirdi. Şüurlu vərdişbr əsasında
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kollektivdə ümumiləşdirilmiş biliklər ec^*rĉ '
məktəbinin təlim sxemi belədir. , . , A_  .. . . , , , „ , ,ә belə uzlaşmaaa

Təlım prosesının məhz bu ardıcıllıqla brb  t • di
təşkili şagirdbri möhkəm vərdişlər və bil'f
Xalq təlimi üsullarmm sirri də elə bundadır. ... , ту*

Universal etnodidaktik vasitə dogma * ^  г™;* voc;b  « , • • • , . 6 ,ı və təlımı vasıtə-
xalqm tanxmın mohuru , etnosun yaşama* эгэсэс1э müxtəlif

sıdır. Dünya mədəmyyətı xəzməsı müəyyən • vnv п1тяч,
xalqlarm dillərindən zənginləşmişdir. Dill' • • • A v ıl
azsaylı xalqlarm daha böyük milli birlikl^- T  f  a x . 4 i l l  .ıtırıb çıxarır. Ana
getməs! ауп-ауп etnoslarm məhv olmasına үә didak.
dılı çoxfunksıyalı olub eyni zamanda komnr inə yet-rir
tik, tərbiyəedici və inkişafetdirici frnksiyalarlL :1m_ : nda уя1п

Təlimin forma və üsullarmm təkm ilbf, ^  л a j  -1 -j 1 . • / r  j  • , ıktık şərtbrmdənpedaqogikasi ıdeyalarından ıstıfadənm dıd<əni t eıement-
biri tədris materialınm məzmununun etnik ıW  V  •• t ü_
bri hesabma zənginbşdirilməsidir. Qabaqc!1 ?6- * Л°Г
1  »  „  ♦  1  I  •  -  •  •  i ı  *  W U I J L I H I  w L
bərnn oyrənılməsı gostənr kı, şagırdbrm n ^ lclhgmın t3tbiqi
dırılməsı məqsədılə məktəbdə şırahı x a lq  yar^1 ]cömək edir
tədris-tərbiyə prosesinin effektinin yüksəlməsi1 ı п •

Effektiv etnodidaktik vasitələrə oyunW' Xi 4 məf 11әп’. 1 .. 1 • ~ sanamalar və
atalar sozlərı, nağıllar, tapmacalar, yanütmacF
s. aiddir. ,, ,v  , , ,  , . ,  ж vasıtə sayılır,

Xalq oyunları çoxfunksıyah etnodıdak* d -j həm də
hansının ki, əhəmiyyəti təkca pedaqogikadf^ dJfe 0[araq
insanm fəaliyyətində qiymətsizdir. Oyunu noiWa-ınfla ovun
pedaqoji fenomen hesab edən Frebelin pedad * •j- j  Л и  j. -,м • „ ,  yerınə yetırır.
dıdaktıkbşdınlıb və o, təlım vəzıfbbrmi ban<sı 11чя5ш
P.P.Blonskiy oyunu “dahi müəllim” adlandırıb', •• ’
bütün m ünasibətbrini inkişaf etdirir. Oyunun “  ™ suslyyə
professor E.A.Arkin obrazh olaraq beb  qeyd ^

Oyun - bu məktəbdır, uşagı gələcək b
ilk məktəb”.
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Xalq oyunları müasir məktəbdə öz layiqli yerini hələ 
tapmamışdır. О daha çox motivasiya vasitəsi olaraq oyun 
momenti kimi verilir, etnodidaktik vasitə keyfiyyətində isə çox 
az tətbiq edilir.

Əvəzolunmaz xalq təlim və etnodidaktik vasitə nağıl 
hesab edilir. Nağıl təlimləndirir, inkişaf etdirir və tərbiyələn- 
dirir. Təlim-tərbiyə prosesində nağıllardan istifadə uşaqlarm 
nitqinin, təxəyyülünün və fantaziyasmm inkişafına, obrazlı dü- 
şüncə tərzinin formalaşmasına yönəldilir.

Atalar sözləri - çoxlu müşahidələr nəticəsində meydana 
gələn həyat haqqmda mühakimələrdir. Atalar sözləri həyat 
təzahürləriniıı çox mürəkkəb əlaqələrini əks etdirir. Atalar 
sözləri ona görə deyiliı* ki, dinləyicini nəyəsə dəvət, tərif və ya 
tənqid etsin.

Atalar sözləri, adətən, hazır qiyməti, nəticəni özündə əks 
etdirir. Lakin G.N.Voikovun qeyd etdiyi kimi, “atalar sözləri - 
düşüncələrin sonu deyil, daha çox yeni fıkirlər üçün dayaq 
nöqtəsidir və sanki onlarm clicərtisidir” . Buna görə də bir çox 
müəllimlər öz fəalliyətlərində atalar sözlərindən təlimləndirici 
və inkişaf xarakterli məntiqi mühakimələrin qurulmasmda 
mənbə kimi istifadə edirlər. Atalar sözləri və məsəllər, sərrast 
ifadələr şagirdlərə xalqm həyat və mədəniyyəti ilə tanış olmağa 
kömək edir, müxtəlif xalqlara eyni fıkirlərin və məqsədlərin 
xas olmasmı aydmlaşdırır, eyni zamanda əxlaqi tərbiyəyə xid- 
mət edir, ümumi dəyərlərə aid edilən xarakterin əxlaqi keyfıy- 
yətlərini formalaşdırır.

Tədris prosesində əsas təlimləndirici funksiyanı etnodi
daktik vasitələr kimi tapmacalar və yanıltmaclar yerinə yetirir.

Etnodidaktik metod və üsullardan, forma və vasitələrdən 
başqa təlim prosesində geniş istifadə edibn etnik mədəniyyətin 
çox keyfıyyətli elementləri də vardır, hansı ki, təlim prosesində 
bilavasitə iştirak etmir, lakin bilik, bacarıq və vərdişlərin əldə 
olunması prosesinə pozitiv təsir edirlər. Bunlar etnodidaktik 
amillərdir.
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Etnodidaktik arnillər aktiv və passiv amillərə bölünür:
Etnik mədəniyyətin о elementləri aktiv etnodidaktik 

amillər adlanır ki, bəzi vəziyyətlərdə təlim vasitəsi kimi çıxış 
edə bilirbr. Yəni təlim prosesinin özündə bilavasitə iştirak edə 
bilirlər. Məsələn, xalq oyunları, nağıllar və s. belə am ilbr kimi 
çıxış edirlər. Etnodidaktik amillərin istifadəsi uşaqlan təlimə 
hazırlamağa, onlarda ıdraki bacarıq və vərdişlərin formalaş- 
masma, əqli və yaradıcı bacarıqlarm inkişafına yönəldilmişdir.

Uşaq psixologiyasmı bilmək xalq pedaqogikasi ustalarma 
şifahi xalq yaradıcılığmın gözəl nümunəbrini yaratmağa imkan 
vermişdir. Bu nümunələr uşaqların nitqinin, yaddaşmm, dü- 
şüncəsinin, diqqətinin və vərdişlərin inkişafma yönəldilmiş 
didaktik məqsədbrə malikdir.

Uşaqlarda dinləmə və eşitdiyini təkrarlamaq bacarığı 
məzmunca müxtəlif olan nağıllar, tapmacalar, oyunlar əsasında 
formalaşır. Bu bacarıqlar uşaq şəxsiyyətinin təlimə hazırlığını 
xarakterizə edən başlıca intellektual bacarıqlara aiddir. Uşaq 
nağıllarmın, tapmacalarm, oyunların məzmunu uşaqlarda bilik 
ehtiyatmı zənginbşdirir. Ətraf təbiət və təzahürbr haqqmda 
bilikbr uşağm idraki bacanqlarmı genişbndirir. Məhz buna 
görə, xalq uşaq oyunları uşaqlarm təlimə hazırlığmda, vərdiş- 
b rin  mənimsənilməsində, bilikbrin qavramlmasmda başlıca 
etnodidaktik amil olaraq çıxış edir.

Xalq didaktik oyunlarmdan fərqli olaraq uşaq oyunları 
uşaqların yaş xüsusiyyətbrinə uyğun müxtəliflikbrə bölünür. 
Barmaqlarla, əllərlə, ayaqlarla olan elementar sözlü-hərəkətli 
oyunlar uşaqlarm həyatında üç yaşa qədər üstünlük təşkil edir. 
Söz və hərəkətbrdən başqa bu oyunlar çox vaxt informasiya- 
verici və inkişafetdirici rol oynayır. Beləlikb, elementar sözlü- 
hərəkətli oyunlar maraqlı formada uşaqlara onları əhatə edən 
dünyanı dərk etməyə kömək edir, nitq və hərəkət aktivliyini 
artırır, diqqət və yaddaşı məşq etdirir.

Oyun prosesində uşaqlar insanlar arasmda münasibətbri 
modelbşdirirbr. Uşaqlar ətraf abmdə müşahidə etdikbri
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vəziyyətləri oynayırlar. Bu üsulla etnososiumda qəbul edilən 
davramş stereotipləri qavranılır. Bu stereotiplər tədricən vər- 
dişə, sonra isə normaya çevrilir, yəni ki, etnoetika kimi özünü 
göstərir.

Yaradıcı oyunlar üç yaşmdan böyük uşaqlar arasmda 
yayılmış və onlarm fantaziyasma əsaslanır. Bu oyunlarda 
uşaqlarm aktivliyi müşahidə edilir. Bu oyunlarm bir hissəsinin 
ciddi qoyulmuş məzmunu olmur və hərəkət boyu oyunun 
gedişində mövcud şərtbrlə yaramr. Digər hissəsi isə ənənəvi 
olaraq nəsildən-nəsib keçən ssenariyə müvafıq baş verir. Yara- 
dıcı oyunlar uşaqlarm formalaşmasmda əhəmiyyətli funksiyalar 
yerinə yetirirlər. Bu oyunlar uşaqlarm dərketmə və intellektual 
imkanlarmı inkişaf etdirir, onları insanlar arasmda münasibət 
normaları ib  və böyüklərin əməyi ilə tamş edir, fantaziya və 
yaradıcılıqlarmı aktivləşdirir.

Hərəkətli oyunlar uşaqlarm təkcə fıziki keyflyyətlərini 
inkişaf etdirmir, һ ә т  də onlara tez-tez dəvişən vəziyyətlərə 
istiqamətlənməyi, düzgün hərəkət. seçməyi, zəruri düzgün 
davranışa yiyəbnməyi öyrədir.

Daha tam oyun fəaliyyəti uşaqlarm sosiallaşmasında, 
onun gəbcək böyük həyata hazırlanmasmda, etnososial rollara 
daxil olmasında, bəşəriyyətin sosial təcrübəsini qavramasmda 
istifadə olunur.

Peşəkar müəllimlər xalq oyunlarına yaxmdan bəbd olar
sa, oyun fəaliyyətində uşaqlarm düşüncə imkanlarınm, onların 
fantaziya və yaddaşmm, eşitmə və reaksiya itiliyinin inkişafma 
v;ə fıkirdən-fikirə keçid cəldliyinə nail olarlar. Oyımlarm nəti- 
cəsi uşaqlarm dəyərbrə istiqamətbnməsi, baxışların, mühaki- 
m əbrin, bəyat mövqebrinin, bir-birinə münasibətbrin yenibn- 
ntəsi və xalq yaradıcılığmın sirrbrinin özünəməxsus dərk 
edilməsi ola bibr.

Dəyərli etnodidaktik amil kimi xalq oyuncağı ola bibr.
G.N.Volkovun təbirincə desək, “xalq pedaqogikasmda oyun 
nağıldır. oyuncaq isə nağılın fenomenal abidəsidir”. Xalq
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oyuncaqları tərbiyəvi futıksiyadan başqa bir çox təlim məsə- 
lələrinin həllinə ch kömək edə bilər.

Yaradıcılıq heç vaxt boş yerdə və öz-öztinə yaranmır, о 
daima nədənsə cücərir və ona nəsə təkan verir. İndiki nəsilin 
yaradıcılığı keçmiş nəsillərin ənənələri ilə baglıdır. Xalq daima 
bütün yaxşı olanları uşaqlara verməyə çalışıb: ənənələr, baca- 
rıqlar, sənətlər və s. Yaşlı nəsil insanları intuitiv başa düşür- 
dülər ki, təkcə öz təcrübələrini bütövlüklə ötürmək deyil, həm 
də uşaqlarda özlərinin yaradıcılığmı - nəsə qoşmaq, oxumaq. 
kim tərəfmdənsə yaradılmış və kəşf olunmuş, əldə hazır olan 
nümunələri inkişafa doğru dəyişmək arzusu oyatmaq lazımdır. 
İnsanm daima dünyanı müstəqil dərk etməsinə, onu əks 
etdirməsinə can atmasında yaradıcılığm sirri durur.

Yaradıcı təcrübə göstərir ki, ədəbi yaradıcılığın stimul- 
laşdırılmasmın xalq folkloru əsasında yaradılmış oyun for- 
maları effektiv etnodidaktik amillərdəndir. Uşaqlarm bədii 
yaradıcıhq inkişafı pedaqoqlarm və valideynlərin qarşısmda 
duran aktual problemlərdən biridir.

Beləliklə, etnodidaktikanm başlıca amillərinin bir-biri ilə 
çox dərin əlaqəsini müşahidə etmək olar ki, bu da hər bir 
uşağın әп kiçik yaşlardan ondan konkret bilik, bacarıqlar tələb 
edən real prosesdə aktiv iştirakma şərait yaradır. Əgər bu baca- 
rıqlar Һә1ә yoxdursa, onlar bu və ya digər dərəcədə yaranmağa 
başlayır. Çox güclü etnodidaktik amil uşaq folklorudur. Sa
namalar, yanıltmaclar və digər beb  janrlar birbaşa uşaqlarda 
şeir qoşma, şeir yaratma, ritm və qafıyə düzəltmə bacarığınm 
inkişafına yönəldilmişdir.

Tədris prosesinə aidiyyatı olmayan, lakin ona pozitiv təsir 
edən etnik mədəniyyətin elementləri passiv etnodidaktik 
amillər adlanır. Bu amillərin özləri пә tədris prosesində, nə 
uşaqlarm təlimi prosesində iştirak etmirlər. Onlar sanki tədris- 
idraki fəaliyyətə təsir edən fon olaraq aktiv etnodidaktik amil- 
1эгэ xidmət edir.
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Passiv etnodidaktik amiliərin istifadəsi xüsusi atmosferin 
- uşaqlarm idraki fəaliyyətini stimullaşdıran etnomədəni 
mühitin yaradılmasma yönəldilmişdir. Passiv amillərə əmək 
ənənələrini, etnik həyat tərzini və b. aid etmək oiar.

Beləliklə, etnik mədəniyyətin elementləri nəhəng tədris 
potensialma malikdirlər. Tədris prosesində etnodidaktik amil- 
lərin bütün müxtəlifliyi ilə Öyrənilməsi və istifadəsi təlimin 
uğuruna, uşaqların tədris-idraki prosesə hazırlanmasmm effek- 
tivliyinə, ümumilikdə insanm formalaşmasma pozitiv təsir edir.

3.1.2. Gələcək pedaqoqlarm etnopedaqoji hazırlığı

Xalqın intellektual və mənəvi potensialmı təyin edən milli 
təhsilin dirçəlişi təhsil sisteminin yeniləşməsinin tərkib 
hissəsindən biridir. Etnopedaqogika xalq mədəniyyətinin və 
xalq pedaqogikasmm müasir tədris-tərbiyə sistemində istifadə 
imkanlarını və ümumi qanunauyğunluqlarmı оугэпэп elm kimi 
pedaqoqlara tərbiyəvi təcrübə sahəsində böyük imkanlar verir. 
Onun üçün etnopedaqoji fəaliyyəti müasir tələblər səviyyəsində 
həyata keçirməyə hazır olan ixtisaslı kadrlar lazımdır və təhsil 
sisteminiıı bütiin pillələrində uşaqlarm müxtəlif kontingenti ilə 
işləməyi bacaran pedaqoqlarm etnoloji, etnoqrafık, etnopeda
qoji və etnopsixoloji hazırlığım gücləndirmək və dərinləş- 
dirmək zəruridir. Bu məsələnin əhəmiyyəti müəllimin ənənəvi 
tərbiyə mədəniyyətinə cəlb olunması və əsrlərlə cilalanmış xalq 
pedaqoji təcrübəsinə yerində və düzgün müraciəti ilə əlaqədar- 
dır. Xalq pedaqogikasi üzrə biliklərlə zənginləşərək müəllim 
gənclərin həqiqi tərbiyəçisinə çevrilə bilər və gənc nəsildə xalq 
pedaqogikasma məhəbbət yaradar, onun zənginliyindən istifadə 
etmək bacarığı tərbiyə edər.

Tələbələrin xalq ənənələrində iştirakı etnopedaqoji mədə- 
niyyətin formalaşmasmm didaktik şərtlərindəndir. Gələcək 
pedaqoqlarm xalq pedaqogikasmdan istifadə ilə etnopedaqoji 
hazırlığı məsələlərinə baxılması sosial-tarixi, sosial-mədəni və
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ərazi-regional nöqteyi-nəzərindən aktualdır. Müəllimin etnope
daqoji fəaliyyətinə zəmin yaratmaq üçün ali məktəblərdə etno
pedaqoji hazırlığm nəzəri və metodoloji əsasını təmin etmək, 
onun effektivliyinin pedaqoji şərtlərini üzə çıxarmaq lazımdır.

Mütəxəssislərin etnopedaqoji hazırhğmm məzmununa 
Öz milli mədəniyyətinin və vətəndaşlığmın dərk edilməsi, milli 
imkanlarının reallaşdırılması daxildir. Bunun üçün milli xarak- 
terin və milli özünüdərketmənin formalaşmasına imkan yaradan 
doğma dilin, doğma mədəniyyətin, etnoqrafik və etnomədəni 
biliklərin öyrənilməsinə xüsusi diqqət ayrılmalıdır. Bununla 
əlaqədar olaraq etnopedaqoji elm müasir şəraitdə xalq tərbiyəsi 
təcrübəsinin nəzəri və praktik aspektlərini daha çox intensiv 
işləyib hazırlayır. Sosial-pedaqoji təcrübədə xalq pedaqoji 
mədəniyyət təcrübəsindən effektiv istifadə edilməlidir. Sosial- 
pedaqoji təcrübə tələbatları etnopedaqoji potensialın lazımi 
dərəcədə nəzərə almmasım tələb edir.

Gələcək müəllimlərin etnopedaqoji hazırlığmm məz- 
munu sosial pedaqogika və etnopedaqogikamn qarşıhqlı əlaqə- 
sinə əsaslanır. Sosial pedaqogika onun həm nəzəri, həm meto- 
diki səviyyədə qavramlması prosesində etnopedaqogikamn 
istifadəsini təmin edir. Bundan əlavə pedaqoji biliyin bu iki 
sahəsinin qarşılıqlı təsiri sosial pedaqogikanm və etııopedaqo- 
gikanın predmet sahəsinin yaxmlığı ilə şərtlənmişdir (insanın 
sosiumda və sosium üçün tərbiyəsi). Metodiki səviyyədə etno
pedaqogikamn istifadəsi etnopedaqogika vasitələrinin müasir 
sosial-pedaqoji təcrübədə istifadəsi ilə şərtlənmişdir. О özünə 
etnopedaqoji biliklərə, baearıqlara, vərdişlərə inteqrativ yiyə- 
lənməni daxil edir, pedaqoqlara sosial-pedaqoji fəaliyyətdə və 
qarşılıqlı təsirdə, sosial mühitdə, həmçinin sosial-pedaqoji təc- 
rübədə etnopedaqogikamn imkanlarmdan və qavranılmış bilik 
və bacarıqlardan məhsuldar istifadə etmək imkanı verir.

Gələcək müəllimin etnopedaqoji mədəniyyətinin quru- 
luşuna bu komponentlər daxildir: koqnitiv-intellektual və 
emosional-dəvəıii.

198



Koqnitiv-intellektual (inteqrativ etnopedaqoji bilikbrin 
tamlığı və bilikbrin qavramlmasınm şüurluluğu və sistem- 
liliyi), əməli-fəaliyyəti (pedaqoji bacarıqlarm formalaşması, 
bacarıqlarm peşəkar fəaliyyətə daxil olmasmm operativliyi), 
təbbatlı-motivli (idraki etnopedaqoji maraq, etnopedaqoji 
hazırlığın məqsədinin formalaşması).

Emosional-dəyərli (şüurun əxlaqi - etnik istiqamətbn- 
məsi, etnomədəni və etnopedaqoji bacarıq və vərdişlərə, etno
pedaqoji özünütəhsil və özünüinkişafa can atma), mənəvi-psi- 
xoloji tərbiyəlilik (pedaqoji intuisiya, peşəkar düşüncə), mə- 
nəvi-iradi keyfıyyətbr (uşaqlara qarşı humanist pedaqoji 
mövqe, məqsədyönlülük, fəallıq, inadkarlıq, pedaqoji nikbin- 
lik).

Tələbəbrin xalq ənənəbrinin tərbiyə-təhsil prosesinə 
tətbiq olunmasına istiqamətbnmiş etnopedaqoji hazırlığına 
daxildir:

-xalq pedaqogikasmm tərəqqipərvər ənənələri haqqmda 
bilikbrin mənimsənilməsi;

-tərbiyənin xalq ənənəbrinin bərpası iızrə pedaqoji 
fəaliyyətin qabaqcıl təcrübəsinin öyrənilməsi.

Gəbcək pedaqoqun etnopedaqoji hazırlığınm şərtləri 
bunlardan ibarətdİr:

-tələbəbr tərəfindən təcrübi fəalivyətdə istifadə məqsədilə 
etnopedaqogikamn öyrəniiməsinin sosial -pedaqoji istiqamət- 
lənməsi;

-təbbəbr tərəlındən etnopedaqogikamn öyrənilməsi zəru- 
rəti və onun təcrübi sosial-pedaqoji fəaliyyətdə istifadəsinin 
dərk edilməsi;

- tədris prosesində etnopedaqoji bilikbrin və bacarıqlarm 
istifadəsini təmin edən peşəkar-təhsil vəziyyətinin təşkili;

-tədris prosesinin əsasmda məqsədin - etnopedaqogikada 
köklü əhəmiyyətə malik olan prinsipbrin və əsas ideyalarm 
qoyulması və onlarm prizmasmdan bütün tədris prosesinə
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baxılması, yəni etnopedaqoji materialm verilməsinin sis- 
temliliyi;

- etnopedaqogikamn məqsəd və prinsiplərinin qavranıl- 
ması üçün onun tərbiyəvi, inkişafetdirici və öyrədici imkan- 
larmı əks etdirən etnopedaqoji materialiarm seçilməsi və s.

Bunlar tələbələrdə milli şüurun formalaşmasma, xalqınm 
özünəməxsus milli mədəniyyətinə istiqamətlənməsinə xidmət 
edir. Gənc pedaqoqlarm vəzifəsi yetişən nəsildə milli özünü- 
dərketmənin formalaşdırılması, ümumbəşəri dəyərlər sistemi- 
nin inkişaf etdirilməsi, dünya tarixi prosesində öz millətinin, 
etnosunun rolunu anlamaq məqsədi ilə tədris-tərbiyə prosesi 
qurmaqdır. Bundan başqa, müasir dövrdə tərbiyə prosesinə 
xalqın tərəqqipərvər ənənələrini, onun fəlsəfəsini, mədəniy- 
yətini, ümumilikdə, әп yaxşı xalq pedaqoji ideyaları daxil 
olmaqla milli üslubda tərbiyəsini daxil etməkdir.

Etnopedaqoji təhsil hər hansı sistem kimi struktur 
komponentlərinin müxtəlifliyi və onların qarşılıqlı əlaqəsinin 
xarakteri ilə fərqlənir.

Milli məktəb müəlliminin etnopedaqoji təhsilinin əsas 
komponentləri ibarətdir: etnopedaqoji problemin analizi 
(hansdarı ki, müəllim həll edir), etnopedaqoji bilikbr (hansıları 
ki, о tətbiq edir), etnopedaqoji fəalivyətin tipləri (və ya iş 
növləri, hansıları ki, о həyata keçirir), ona iş üçiin zəruri olan 
etnopedaqoji bilik və bacarıqlar, milli məktəb müəlliminin 
etnopedaqoji fəaliyyətdə funksiyaları.

Miiəllimin etnopedaqoji təhsilinin məqsəd və vəzifələri 
aşağıdakılardır:

-müasir tətbiqdə konkret təcrübəsi daxil olmaqla tərəq- 
qipərvər milli tərbiyə ənənələri ilə tanışlıq;

-etnik tərbiyənin, onun əsas vasitə və amillərinin mahiy- 
yəti xarakteristikaları və xüsusiyyətləri haqqmda biliklərin 
formal aşması;

-milli məktəb müəlliminin etnopedaqoji hazırlığının fər- 
diləşməsi, differensiallaşması, humanistbşməsi;
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- gələcək peşəkar fəaliyyət üçün zəruri olan etnopedaqoji 
keyfıyyətlərin formalaşması və s.

Gələcək müəllimlərdə formalaşdırüması vacib olan şəx- 
siyyətin əsas və zəruri etnopedaqoji keyfiyyətləri bunlardan 
ibarətdir: xalq ənənələrinə hörmət, dogma dili və milli 
mədəniyyəti dərindən bilmək, xalq yaradıcılığına məhəbbət, 
doğma diyara sədaqət, təbiətə məhəbbət, xalqın mənəvi həya- 
tmı dərk etmək, xalq adətlərinə hörmətli miinasibət, yüksək 
mədəniyyət, zəngin mənəvi dünya, xalqm milli özünəməxsus- 
luğuna hörmət, tədris-tərbiyə prosesində xalqlarm mənəvi 
dəyərlərindən, onlarm etnopedaqoji mədəniyyətindən və tərbi- 
yənin ənənəvi mədəniyyətindən istifadə etmək, özünün mədəni 
dünyagörüşünün genişlənməsinə və dərinləşməsinə tələbat, 
çoxşaxəli bədii düşüncə və xalqın yaratdığı sənət əsərlərini 
qiymətləndirmək bacarığı, mənəvi informasiyanm müxtəlif 
mənbələrindən istifadə vərdişi, həyat planlarını etnomədəni 
fıkirlər əsasında formalaşdırmağa tələbat və s.

Etnopedaqoji təhsil prosesi müəyyən qanun və qanunauy- 
ğunluqlara tabedir. Milli məktəb müəlliminin etnopedaqoji 
təhsilinin vacib qanunauyğunluqlan bunlardır:

1. Müəllimin etnopedaqoji inkişafı konstektiv təlimin 
daha intensiv həyata keçməsi prosesində baş verir.

2. Gələcək müəllimin etnopedaqoji fəaliyyətinin qavranıl- 
ması keyfiyyəti nıüəllim və tələbənin məqsədyönlü qarşılıqlı 
əməkdaşlığından asıhdır.

3. Etnopedaqoji hazırlığm əsasmda gələcək müəllimin 
müstəqil etnopedaqoji fəaliyyətinin təşkili durur.

4. Etnopedaqoji səriştənin, etnopedaqoji düşüncənin, 
etnopedaqoji mədəniyyətin inkişafx qarşılıqlı bağlıhq və 
qarşılıqlı müəyyənləşmə nəticəsində baş verir.

Milli məktəb müəiliminin etnopedaqoji təhsilinin təşkilin- 
də aşağıdakı prinsiplər nəzərdə tutulur:

1. Şəxsiyyətə yönümlülük prinsipi;
2. Etnopedaqoji bilikbrin sistemliliyi prinsipi;
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3. Etnopedaqoji təc'rübənin və nəzəriyyənin vahidliyi 
prinsipi;

4. Təlimin təhsil məsələlərinin kompleks həllinə, təlim 
alanların tərbiyəsi və inkişafına etnopedaqoji istiqamətlənməsi 
prinsipi.

Verilmiş prinsip üç aspektə malikdir:
1) Təhsil aspekti:
- gələcək müəllimlər tərəfmdən ümummədəni, tibbi-bio- 

loji, psixoloji-pedaqoji, fənn (xüsusi) və etnopedaqoji bilikbrin 
birlikdə və qarşılıqlı bağhlıqda dərin və möhkəm qavranılraası;

- məhsuldar etnopedaqoji fəaliyyətdə etnopedaqoji bilik 
və təcrübəyə kompleks yiyələnmə;

- etnopedaqoji məsələləri irəli sürmək və düzgün həll 
etmək bacarıgı.

2) Tərbiyəvi aspekt:
-gələcək müəllimlərin etnopedaqoji hazırlığı prosesində 

əqli, əxlaqi, estetik, э т эк  tərbiyəsinin həyata keçirilməsi;
- miiəilimin etnopedaqoji mədəniyyətinin formalaşması.
3) İnkişafetdirici aspekt:
-müəllimin etnopedaqoji keyfiyyətlərinin inkişafı;
-intellektual xüsusiyyətərin inkişafı;
-yaradıcı etnopedaqoji düşüncənin və etnopedaqoji ref- 

leksbr bacarığmın inkişafı.
5. Məzmunun optimallaşdırılması prinsipi;
6. İnteqrasiya prinsipi;
7. Müəllimin etnopedaqoji hazırlığınm inkişafmda 

varislik prinsipi.
Etnopedaqoji mədəniyyət müəllimin etnopedaqoji fəaliy- 

yətinin inteqral göstəricisidir və təhsilin humanistləşdirilməsi, 
dünyagörüşün zənginləşdirilməsi, geniş psixoloji-pedaqoji gö- 
rüş, onları praktikaya yaradıcı şəkildə tətbiq edən dərin etnope
daqoji bilik və bacarıqlar, öyrənmə obyektinə emosional-də- 
yərii münasibət, etnopedaqoji intuisiya, etnopedaqoji fəaliyyət 
prosesində azad ünsiyyət mövqeyindən yanaşma və buııun
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nəticəsi olaraq etnopedaqoji m əsəbbrin məhsuldar, estetik və 
sərbəst həllini özündə birləşdirməsidir.

Etnopedaqoji mədəniyyət xalqm ənənəvi pedaqoji mədə- 
niyyətini mənimsəməyi xarakterizə edən, onun dəyərlərmin tər- 
biyəvi mahiyyətini dərk edən, onlardan müasir təlim və tərbiyə 
təcrübəsində adekvat istifadə edən sosial - pedaqoji feno- 
mendir.

Etnopedaqoji fəaliyyət - müəllimin ənənəvi pedaqoji 
mədəniyyətin effektiv imkanlarından uşaqlarm müxtəlif 
kateqoriyalarımn təliminin, dərketmə maraqlarınm səviyyəsimn 
və xarakterinin yiiksəlməsində istifadəsidir.

Etnopedaqoji təhsillilik və görüş dairəsi müəllimin 
“etnopedaqoji səriştəlilik” kimi peşəkar keyfiyyətlərini təyin 
edir, etnopedaqoji düşiincə və təcrübə isə “etnopedaqoji 
peşəkarhq” hesab edilir.

Etnopedaqoji səriştəliliyə fənlərin tədrisində etnopeda
qoji məsələlərin müsbət həlli təerübəsinin müəllimin dərin və 
möhkəm etnopedaqoji bilik və bacarıqlarmda əks olunması 
xüsusiyyəti kimi baxılır. Etnopedaqoji səriştəliliyə milli məktəb 
müəlliminin ustalığmm əsas keyfıyyəti kimi, onun xalq peda- 
qogikasmııı - folklor, adi, gündəlik, qeyri-formal, həyati, ənənə- 
vi və təbii pedaqogikanm, təbiinin müdrikliyinin, pedaqoji 
müdrikliyin, xalq pedaqoji mədəniyyətinin, ənənəvi pedaqoji 
mədəniyyətin, ənənəvi tərbiyə mədəniyyətinin, ənənəvi mədə- 
niyyətin və s. - real mövcudluqda olan müxtəlif formalarmdan 
istifadə edə bilməsi kimi baxılır.

Pedaqoqun etnopedaqoji biliklərinə səriştəliliyin əsas 
məzmunu kimi baxmaq lazımdır. Müəllimin etnopedaqoii 
səriştəHIivinə daxildir:

- tədris fənbrinin ənənəvi pedaqoji mədəniyyət əsasında 
tədrisinin məqsədləri və inkişaf edən məqsədlərin müasir 
şəraitində onlara üstünlük verilməsi;

- etnopedaqoji biliklərə psixoloji yiyəbnmə mexanizmbri 
və onlardan uşaqlarm təlimi prosesində istifadə imkanları;

203



- dərsliklərdə təqdim olunan, eləcə də onlarla bilavasitə 
bağlı anlayış və amillər;

-müxtəlif etnopedaqoji məzmunun didaktik və inki- 
şafetdirici dəyərinin qiymətləndirilməsi dərəcələri;

-müxtəlif etnopedaqoji məzmunla işləmə (daha tipik) 
vasitələri və s.

Etnopedaqoji pesakarhğa daxildir:
-şagirdbrin müxtəlif tip qruplarınm xüsusiyyətbrinə 

yönəldilmiş ənənəvi pedaqoji mədəniyyətin müxtəlif təlim 
modelbrinin reallaşması imkanlarma malik olmaq;

-məktəb fənbrinin məzmununda təqdim edibn və onlar- 
dan məktəblilərin inkişafı məqsədilə istifadə olunan etnope
daqoji m əsəbbrin daha tipik həlli vasitəbri;

-şagirdlərdə etnopedaqoji məzmuna dərketmə marağmın 
oyadılması və inkişafı üsulları və s.
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АН təh sii n ıək təb in in  todris-torb iya  m ək am n d a ta ləbələrin  e tn op ed aq oji ım d ən iy y ə tin in  
fo r ım la şm a sı texn o log iyası texn o log iyasıtexn otog iyası

P ed aq o ji ş a r tlə r

T a şk ila ti ş s r t l s r

E tn ik  renessans və ictim ai həyatın  
qloballaşm ası kontekstinds m üli 
oxşarlığ ın  qorunm ast A ii m əktab- 
larda to lerantlıq  (sabirliiik) və  çox- 
m ədsn ilik  atm osferasım n təşkili 
A li m ək tab h rd ə  tədris-tərb iyə pro- 
sesin in  e tnopedaqojilsşm esi

D id a k tik  ş s r t la r

A ii m sk tsb  m üəllim inin 
etnopedaqoji sariştəliüyi 
T əlim də fanlərarası alaqənin təm in 
ed ilm əsi Тэ!эЬэ1эпп xalq 
эп эп эЬ п п э  yaxınlaşm ası

P c şək a r- is tiq am ə tla n m iş

M ühazirəçin in  sözü  
M üəllim larin  və tələbələrin 
p eşakar qarşılıqlı əlaqəsi 
A udivizual vasitə 
K om püter proqram ları

O yıın
vasita la ri
İm provizasiya
İm itasiya
Teatrlasdırm a

E tn ik  p ed a q o g ik a n m  v a sitə lər i

Şifalıi x a iq  yarad ıc ılıg ı 
M usiq i fo lk loru  
X alq  ssn ətləri 
X alq  e tike tlə ri 
X alq  geyim təri 
O y ıtn la r və oy u n caq la r  
D ek ora ttv -te tb iq i incəsənə t

M ühazirə tar 
Seçm a kurslar 
E kskursiyalar 
G örilşlər 
Pedaqoji təcrübs 
E kspedisiyalar

Şərı va lıazırcavab lar 
k lııbu  (Ş H K )
İşgiızar oyıın 
Y arad ıcı ko llek tiv  lay ihə 
İdm atı v ə  y a  bəd ii- 
pub lis is tik  təq d im at

Bayram
T eatrlaşdm lıriış  təq d im at 
(m orasim )
F o lk lo r teatrı 
X alq  alə tləri an sam b h

M eto d la r

Г -^ ----------------4 -----------------Г
Ü m u m p c d a q o ji
m e to d la r

----- _____ ---------------- = = = ♦ ------------------- -------------------------------
E tn ik  p ed aq o g ik an m  m e to d ia ri

D iskussiyalı 
T sdqiq i 
O yunlu  
Sosial yaradıcı

Sözlə tərbiya (m ashhət, işara, təlqin, nasihət va s.)
İşla tərb iyə (alışdırm a, tapşırıq , sm aq, talab və s.)
O yım la tərbiyə (yarış, güc b irliy i, rollu im itasiyalar ve s.) 
İctim ai rəyla tarb iyə (etiraf, təsdiq, tərif, m ülıakim s, qadağa, 
tanbeh və s.)
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3.1.3. Tərbiyə işinin etnopedaqoji aspektləri

Cəmiyyətin zəruri problemlərindən yaranan müasir tər- 
biyə məsələləri uşaqlarm tərbiyəsində etnik mədəniyyətin həlle- 
dici roluna və nəticəsinə yenidən müraciət etməyi tələb edir. 
Gənc nəslin tərbiyə edilməsində etnopedaqogikamn imkanları 
genişdir. Etnopedaqogikamn istifadəsi problemi məktəbdə, 
tərbiyədə milli pedaqogika üçün həmişə aktualdır. Müasir şə- 
raitdə onun aktuallığı qeyri-adi dərəcədə böyükdür və hər 
zaman artır. Hər dövrdə olduğu kimi, bu gün də milli məktəbdə 
xalqm topladığı müsbət təcrübəni ümumiləşdirməyə və ondan 
istifadə etməyə ehtiyac vardır. İnkişaf etmiş əsl şəxsiyyətin ye- 
tişməsində müxtəlif istiqamətlər üzrə etnopedaqogikamn müm- 
kün imkanlarından istifadə etmək lazımdır. Empirik materialm 
yetişən nəslin real, müasir tərbiyə təcrübəsi ilə uyğunlaşması, 
təşkil olunmuş təlimdə onun ayrıca məsəblərinin qoyuluşu 
böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu işdə mühüm köməyi yetişən 
nəslin tərbiyəsi haqqmda empirik məlumatları birbşdirən bir 
elm kimi etnopedaqogika göstərə bibr. Bu məqsədlə ilk növ- 
bədə tərbiyə işində etnopedaqoji ideyalardan istifadənin forma 
və yollarına diqqət yetirmək lazımdır.

Müasir sosial-iqtisadi və mədəni həyat şəraitində cəmiy- 
yətin təkmilbşməsinin başlıca istiqamətlərindən biri milli эпэ- 
nəbrin mənəvi intibahmdan ibarətdir. Gənc nəsildə milli dü- 
şüncənin formalaşmasına daimi, sistematik tərbiyəvi təsir işin- 
də düşünülmüş, yığılmış müsbət təcrübəyə müraciət etmək va- 
cibdir. Yeni və möhkəm əlaqə vəhdətindo tarixi-pedaqoji hal- 
ların öyrənilməsində və tarixi-məntiqi nəticəbrin açılmasmda 
xalqm tərbiyəvi ideya və təcrübəsinin imkanları genişdir. Etno
pedaqogika sosiomədəni fenomen kimi xalq ideyalannı, onla
rm rolunu və imkanlarmı aşkara çıxarır.

Sosiallaşma şəxsiyyətin adaptasiyası prosesinin tərkib 
hissəsi kimi əhəmiyyətlidir, tərbiyə və özünütərbiyə ib  üzvi 
qarşılıqlı əlaqədədir. Cəmiyyətin mədəni həyatı və sosial-
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laışması ayrılmazdır. Cəmiyyət inkişaf etdikcə, cəmiyyətdə 
rrıədəni dəyişikliklər də həyata keçirilir, mədəniyyətin köməyi 
il э insan öz intellektual inkişafmm nəticələrini reallaşdırır və 
rrıöhkəmləndirir, sonradan çoxalması üçün gələcək nəsillərə 
irsən verir. Ən ümumi şəkildə sosiallaşma şəxsiyyəti əhatə edən 
stosial mühitin və mədəniyyətin təsiri altında onun inkişafından 
ibarətdir. Bütün mədəniyyət təzahürlərində insan tərəfmdən 
qäbul edilən hansısa dəyərbrin ifadəsi vardır ki, bunlar insamn 
ö;zü tərəfindən daima yaradıhb və əvvəldən mövcud olanlar isə 
İA k i ş a f  etdirilibdir. Sosiallaşma insanda mədəni özünüdərket- 
Щэш üzə çıxarır. Şəxsiyyətin inkişafı, əxlaqi-mənəvi forma- 
laşması sosial və ümumbəşəri münasibətlərin qavramlması və 
ictimai-tarixi təcrübənin əldə edilməsi ilə baş verir.

Sosiallaşnıa prosesinin məzmunu bir tərəfdən cəmiyyətin 
m.ədəniyyəti, digər tərəfdən uşağm sosial təcrübəsi ilə təyin 
olunur. Onun üçün cəmiyyətin mədəniyyətinin geniş təbəqə- 
lərinin - xalq ənənəbrinin. sosial ideyalarmın məzmununun 
öyrənilməsi vacibdir. Sosiallaşmanm vasitələri әп ümumi mə- 
rnıda ətraf mühitin elementləridir ki, özlərini müxtəlif səviy- 
ysbrdə göstərirbr. Şəxsiyyətin sosiallaşması vasitələrinə xalq 
pedaqogikasi da aiddir: folklor, xalq məişətində incəsənət, 
q^dim bayramlar və s. Sosiallaşmanm vasitəsi kimi insanlarm 
qEırşılıqlı münasibətləri nəticəsində э т э Ь  gələn təcrübənin 
müxtəlifliyi də çıxış edir. Bu təcrübə bəşəriyyət tərəfindən qə- 
dim zamanlardan toplanılıb və xalq ənənələrində, şifahi xalq 
yaradıcıbğmm əxlaqi, mənəvi əsərlərində, əsrdən-əsrə veribn 
X c \ lq m  həyat normalarmda əksini tapıb. Ənənələrdə tarixən 
yaranan və sosiumda təsdiqlənən normalar, qadağalar, müna- 
sibətlər, adətlər əks olunmuşdur. B eblikb, xalq pedaqogikasi - 
bilikbrin toplanılması, vərdişbrin, bacarıqlarm əldə olunması 
ib  yanaşı yetişən nəsillərin sosiallaşması funksiyasını da yerinə 
yetirir.

Tərbiyənin milli эпэпэЬг üzərində qurulması, xalq peda
qoji sistemində xalqin etnopedaqoji mədəniyyətindən istifadə
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məktəbdə effektli vasitə kimi böyük rol oynayır. Milli məktəbin 
yaradılması ancaq etnopedaqoji əsasda mümkündür. Milli 
tərbiyə sisteminin əsasını sistemli, mədəni və şəxsiyyət-fəaliy- 
yət yanaşmaları təşkil edir. Milli təhsilin əsası doğma dilin, 
xalq ədəbiyyatmın öyrədilməsindən ibarətdir ki, bu da milli 
özünüdərketmənin, vətənpərvərlik hissinin inkişafma böyük 
təsir edir. Burada vacib yer həm də xalqın mənsub olduğu dinə, 
onun milli mədəniyyətinə, tarixinə və coğrafiyasına verilmə- 
lidir. Təhsil sistemi xalqm mədəni-tarixi və miili mədəniyyə- 
tinin çoxəsrlik ənənələrini lazımi dərəcədə nəzərə alaraq, bütün 
mənəvi dəyərləri qoruyaraq, real etnik tələblərə uyğun olaraq 
qurulmalıdır. Təhsil əhalinin milli-mədəni və dil maraqlarma, 
etnomədəni təhsilin varislik sisteminin yaradılmasına, onun 
məzmunlu aspektlərinin və xüsusiyyətlərinin təyin olunmasına 
istiqamətlənməlidir.

Yetişən nəsli xalq pedaqogikasi vasitələri əsasmda tərbiyə 
etmək vacibdir. Məktəb və ailə şagird şəxsiyyətini millətin 
sosial-etnik xüsusiyyətləri əsasmda formalaşdırmalıdır. Şəxsiy- 
yətin xalq pedaqogikasi vasitələri əsasmda sosiallaşmasmdan 
danışarkən, bu prosesin davamlılığı ondan asılı olan üç kom- 
ponenti qeyd etmək lazımdır : məzmun, subyekt-obyekt, məq- 
səd.

Təhsilin inkişafı onun cəmiyyətin milli mədəniyyətinin 
intibahı və qorunmasma istiqamətlənməsi ib  əlaqədar byin  
olunur. Bunlardan әп əsası milli tərbiyədən ibarətdir. Xalqda 
bir neçə mədəniyyət və sivilizasiyanm təsiri altında əsrbr boyu 
özünəməxsus milli tərbiyə sistemi formalaşır ki, о da özünün 
dirçəlməsinin bir neçə mərhəbsindən keçir.

Tərbiyəvi işbrin istiqaməti, məzmunu və təşkili tərbi- 
yənin prinsipbrini - əsas ideya və müddəalarm cəmini təyin 
edir. Tərbiyəvi prosesdə tərbiyənin aparıcı prinsipbri - mədə- 
niyyətə müvafıqlik, tobiətə müvafıqlik, tərbiyənin xəlqiliyi, təh- 
silin və milli tərbiyənin vəhdəti, doğma xalqın həyatı ib  əlaqə, 
nəsillərin varisliyi və s. ibarətdir. Dünya pedaqoji təcrübəsi
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təsdiq etdiyi kimi, məhz miili tərbiyə yetişən nəslin tərbiyəsinin 
daha da effektliliyini təmin edir.

Milli məktəb miili təhsii və tərbiyə məqsədlərinə yönə- 
lərək yetişən nəslə məqsədyönlü təsiri təmin edir və şəxsiyyətiıı 
formalaşması məsələsini həll edir ki, bunun əsas keyfıyyəti 
özünü digər şəxsiyyətlərlə, mədəniyyətlərb, cəmiyyətlərb və 
d ö v b tb rb  qarşılıqlı əlaqəyə qadir olan müəyyən etnosun 
nümayəndəsi kimi dərk etməkdir.

Xalqm etnik-psixoloji xüsusiyyətləri hesaba almmadan, 
əsrbr boyu toplanılmış zəngin tərbiyə təcrübəsi öyrənilmədən 
tərbiyə mədəniyyətinin milii istiqamətlənməsi mümkün deyii. 
Milli məktəbin dirçəlməsinə beb  yanaşma yetişən nəslə т ә -  
nəvi-əxlaqi dəyərlərin, ənənələrin, əxlaqi və dini osasların ötü- 
rülməsinə kömək edir ki, bu da son nəticədə millətin sonrakı 
sosial-iqtisadi və rnənəvi inkişafım şərtbndirir. Etnosun mənəvi 
zənginliyi həmişə xalq pedaqogikasi ib , əxlaqi nəsihətbrb, 
əxlaqi ideallarla, baxışlarla, təsəvvürbrb, tərbivəvi göstəriş- 
b rb  əlaqədar olmuşdur. Bu anlayışların, ideyaların və təcrü- 
bənin gənc nəsb ötürülməsi rnüasir dövrdə xüsusib aktualiaşır. 
B eb şəraitdə xalq pedaqogikasmda olan əxiaqi tərbiyənin 
zəngin təcrübəsinin və ideyalarmm istifadəsi xüsusi əhnmiyyət 
kəsb edir ki, bu da uşaqlarm aibdə və cəmiyyətdə əxlaqi 
tərbiyəsinin təkmilləşməsi iiçün faydalıdır. Bunun tiçün müasir 
məktəbi dirçəldərək xalq pedaqogikasmda öz əksini tapan 
əxlaqi tərbiyə təcriibəsi və ideyalarına söykənmək vacibdir. Bu 
prosesin müasir mərhəbsi pedaqoji biliyin yeni sahəsinin - 
etnopedaqogikamn və etnopedaqoji bilikbr sisteminin for- 
malaşmasmm aktiv inkişafı ilə xarakterizə olunur.

Xalq pedaqogikasi bazasmda tədris-tərbiyə prosesinin 
metodikasmm qurulması əsasmda tərbiyə və tədrisin məqsədi 
kimi şəxsiyyət idealmı qoymaq lazımdır. Bu ideal müasir sosial 
məqsədbr sisteminə ayrılmaz surətdə daxil olur və tədris- 
tərbiyə prosesinin effektivliyi kriteriyası rolunu ovnayır. Xalq 
pedaqogikasını müasir tədris-tərbiyə prosesinə daxil etməyə
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imkan verən mexanizm xalq ənənəsidir. Məhz ənənələr xalq 
mədəniyyətinin mahiyyətini və onun sosial şəraitlə əlaqəsini 
əks etdirir. Xalq pedaqogikasi müasir dövrdə də çox illər bun- 
dan qabaq olduğu kimi eyni tərbiyəvi və tədris funksiyalarmı 
yerinə yetirir. О cəmiyyətlə inkişaf edir və əgər öz sosial 
əhəmiyyətli əsasını itirirsə məhv olur. Onun əsas məqsədi 
yetişən nəsillərin ahəngdar inkişafına mənəvi zənginliklə, 
əxlaqi təmizliklə, fıziki kamilliklə və fıziki әтәуә hazırlıqla 
hərtərəfli təsirdən ibarətdir.

Müasir şəraitdə etnik mədəniyyətin bərpası ancaq tədris 
sistemində etnomədəniyyətin dirçəldilməsi vasitəsilə və müəy- 
уәп pedaqoji prinsiplərə, şərtlərə riayət olunmaqla mümkündür. 
Ona görə tərbiyədə digər prinsiplərlə yanaşı bu prinsiplərə də 
əməl olunmalıdır:

“-Tərbiyədə təcrübənin və adət-ənənələrin nəzərə 
almması prinsipi;

-Tərbiyənin İslamiliyi və Şərq dəyərlərinə söykənməsi 
prinsipi (һәг xalqın mənsub olduğu dinə);

-Milli əqidəyə, düşüncəyə, milli əxlaqa yiyələnmə prin
sipi . (Ağayev Ə. Azərbaycan ictimai-pedaqoji fıkrində şəxsİy- 
yətin formalaşması problemi. Bakı, “Avropa”, 2005, s. 217) 

Gənc nəsil yığılmış təcrübənin, biliyin, əsas etnik dəyər- 
lərin və normalarm qəbul edilməsinə hazır olmalıdır. Yeni nə- 
sildə milli mədəniyyətin formalaşması öz mədəniyyətini başqa 
mədəniyyətlərlə müqayisə etməyə və əlaqələndirməyə, bəşəri 
inkişafda öz xalqınm yerini təyin etməsinin dərkinə imkan 
verir.

Gələcək nəslin milli tərbiyəsi tərbiyədən və tərbiyəçi- 
müəllimlərdən çox asılıdır. Bu gün milli məktəbi bərpa etməli, 
mədəni-tarixi və əxlaqi-psixoloji əsasda inkişaf etdirməli və 
təkmilləşdirməliyik. Şagirdlərlə bu işi aparmaq üçün gələcək 
müəllim əsrlərlə toplanılmış təcrübənin, pedaqoji ustalığın 
mənbələrindən düzgün istifadə etməlidir. Buna görə də, gələ- 
сәк müəllimlərə uşaqlarla iş üçün xalq pedaqoji fıkrinin əsas-
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larmı öyrənmək lazımdır. Bu da məktəbəqədər müəssisələrin və 
məktəblərin tərbiyəçi və müəllimlərinin etnopedaqoji əsasda 
peşəkar hazırlığınm zərurətini artırır, bacarıqlı, öz işində xalq 
pedaqogikasi ideyalarma, onun tərbiyə təcrübəsinə, ümumbəşəri 
dəyərlərin dərk edilməsinə arxalanan pedaqoji kadrların 
tələbatını gücləndirir.

Xalq pedaqogikasi ilə tanışlığa məktəbəqədər dövrdən 
başlamaq lazımdır. Məhz məktəbəqədər yaşlarda uşaq öz etnik 
mənsubiyyəti haqqında fraqmentli biliklər əldə edir. Artıq 
məktəbəqədər yaşda maddi və mənəvi dəyərlərdə cəmlənmiş 
tarixi-ictimai təcrübənin mənimsənilməsi vasitəsib mədəniyyətə 
yaxmlaşma prosesi gedir və fəal yaradıcı fəaliyyətdə qavranılır. 
Ona görə müasir mərhələdə rraktəbəqədər təcrübədə xalq 
pedaqogikasmm istifadəsinə olduqca intensiv baxılmalıdır.

Məktəbəqədər yaşa haqlı olaraq şəxsiyyətin formalaşması, 
onun sosiallaşması və mədəniyyətə yaxmlaşması dövrü kimi 
baxılır. Uşaqları xalq mədəniyyətinə daxil edərək biz onlara 
gözəl və sirli aləmə - macəralar, həyəcanlar və emosional həzz 
aləminə daxil olmağa kömək edirik. Bu gün uşaqlar üçün 
nəzərdə tutulan, onlarm zehninə, psixologiyasına, sağlamlığma, 
əxlaqma təsir edən, lakin uşağa yaxşı heç nə öyrətməyən əksər 
televiziya uşaq verilişlərinin, mobil telefonlarda və kompii- 
terlərdə olan oyunların ziyanmı dərindən başa düşsək, onda 
xalq tərbiyəsinin dəyərini indikindən qat-qat artıq başa diişərik. 
Lakin bu heç də texnika əsrində özümüzü, uşaqlarımızı müa- 
sirlikdən, yenilikdən, texnikadan məhrum etmək, uzaqlaşdır- 
maq anlamma gəlmir. Sadəcə һәг şeyin әп yaxşısmı uşaqlara 
məsləhət gördüyümüz kimi, onlarm tirbiyəsinə də әп yaxşıları, 
ən xeyirli olanları daxil etməliyik. Çünki uşaq xarakterinə daxil 
olan müsbət və ya mənfi nə varsa, özünü о dəqiqə yox, çox- 
çox sonralar büruzə verir.

Məktəbəqədər müəssisələrdə məşğələlər zamam qruplar 
üzrə qarşıya müxtəlif tipli məsələbr qoyulur: tamamlanmamış 
nağılları tamamlamaq, atalar sözbrini davam etdirmək, nağıl-
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lara illüstrasiyalar çəkmək, xalq mahmlarmm ifası, bayram 
səhnələrinin oynanılması və s.

Ana dili məşğələsində һәг hansı xalq ədəbiyyatı nümunə- 
sinin maraqla oxunması, düzgün və aydm təhlil edilməsi uşağm 
folklora həvəsini artırmağa, onda maraq yaratmağa nail olmaq 
üçün kitayətdir. Ana dili məşğəbsində uşaqlar üçün nəzərdə 
tutulan müxtəlif xalq pedaqogikasi nümunəbrindən istifadə 
edilir. Bunlardan әп geniş yayılanı nağıllaıdır. Nağıllarla işin 
müxtəlif formaları vardır: nağıllarm oxunması, onların danışıl- 
ması, nağıl qəhrəman'iarmm davramşınm, onlarm nailiyyətlə- 
rinin və uğursuzluqlarımn səbəblərinin rnüzakirəsi, nağılların 
teatr ifası, nağıl rnotivbri iizrə uşaq rəsmbrinin sərgibrinin 
keçırilməsi və s. Bu isə tərbivəçidən eyni zamanda pedaqoji 
ustalıq, tərbiyəl əndirdiyi һәг bir uşağm fordi xüsusiyyətlərini, 
xarakterini nəzərə almağı təbb  edir. Xalq pedaqogikasmda һәг 
kiçik bir şeyin öz mənası, əhəmiyyəti, hər fıkrin bir başlanğıcı, 
bir nəticəsi vardır. Hətta kiçik həcmli nağıl da müdrik peda
qoji fəlsəfəyə və һәг söz də mənaya malikdir. Bu barədə uşaq- 
larla müzakirə yürlitmək olar. Nağıllar - qeyri-adi pedaqoji 
imkanlann və mənəvi potensialm məcmusudur. B eblikb, na- 
ğıllar \  asitəsib bütöv fəlsəfi konsepsiya, müdriklik və yüksək 
poetiklik, həmçinin böyük söz ehtiyatı, söz vasitəbri və me- 
todlnrı üzə çıxır. Bunlarla kifayətlənmək olmasa da, lakin qeyd 
etməliyik ki, bu gün xalq pedaqogikasi nümunəbrinə dair 
uşaqların əxlaqi tərbiyosinə müsbət təsir edən və onlarm 
zövqünü oxşayan gözəl tərtibatlı kitabçalar və jurnallar nəşr 
edilir.

Uşaqların bədii-estetik tərbiyəsində xalq mədəmyyətinin 
qədim kökbri olan xalq incəsənəti elementbrindən istifadə 
etmək lazımdır. F>u xalq ənənəbrinə, xalq incəsənətinə marağı 
üzə çıxarmaq və xalq mədəniyyətini dirçəltmək məqsədi da- 
şıyır. Təsviri fəaliyyət raəşğəbsində məhsuldar fəaliyyətin 
(uşaqların birgə yaradıcılığı və həmçinin fərdi iş tiçün) bütün
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növlərindən (rəsm, lepka, aplikasiya, konstruksiya) istifadə 
olunur.

Ətraf aləmlə tanışlıq məşğələsində uşaqlar qruplarda 
təşkil olunan xalq yaradıcılığı guşəbrində məişət əşyaları, 
xalq-tətbiqi incəsənət nümunəbri, milli geyinılər və s. tamş 
olurlar,

Uşaqlar musiqi məşğələsində xalq mahmlarım öyrənir, 
milli alətbrlə tanış olur, xalq musiqisini dinləyir, milli rəqs 
hərəkətlərini öyrənirlər.

Fiziki tərbiyə məşğələlərində uşaqlar xalq oyunları və 
oyuncaqları ilə tanış olurlar. Oyun kiçk yaşlı uşaqlarm xalq 
ənənəbrinə yaxmlığmm vacib formasıdır. О oyunlardan 
istifadə etmək lazımdır ki, onlarm əsasmı xalq pedaqogikasi 
təşkil edir: yaradıcı, rollu, dramlaşdırılmış oyunlar, nağıllarm 
quraşdırılması, söz oyunları - yanıltmaclar və s. Onlar uşağm 
yaradıcı mövqeyini, fəaliyyətbrinin subyektini təmin ediı*.

Uşaqlar milli bayramların vasitəsilə xalq ənənəbrinin 
məzmunu ib , bayramlarla bağlı inane və əlamətbrlə tanış olur, 
xalq nitqinə xarakter olan yeni sözlər öyrənir və yadda 
saxlayırlar,

Bunlardan əlavə, uşaqlarm etnoqrafik muzeyə ekskursi- 
yasmı və tapmacalar, yanıltmaclarm deyilməsi, mahm və 
rəqslərin ifası üzrə yarışlar təşkil etmək olar, Müxtəlif sosial- 
mədəni vəziyyətlərdə, məişət ünsiyyətində, uşaqlaıın və böyük- 
brin  qarşılıqlı münasibətində milli ənənəbrdən istifadə də bu 
məqsədə xidmət edir.

Məktəbəqədər müəssisələrdə bayramların, mərasimbrin, 
ənənəbrin, folklorun öyrədilməsi əsasmda xalqşünaslıq üzrə 
məşğələbrin keçirilməsinin məqsədi uşaqlarm öyrənmək həvə- 
sini, dərketmə maraqlarım, yaradıcıhq qabiliyyətbrini inkışaf 
etdirməkdən, uşaqları xalq pedaqogikasi əsasmda tərbiyə 
etməkdən, xalq ənənəbrini öyrənmskdə uşaqlara kömək göstər- 
məkdən ibarətdir. Məktəbəqədər tədris müəssisəbri ib  məktəb 
arasmda varislik əlaqəsinin saxlanılması uşaqlarm milli
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tərbiyəsində çox vacibdir. Milli məktəb gənc nəslə mədəni 
dəyərlərin və əxlaqi sərvətlərin - birinci növbədə doğma dilin - 
çatdırılmasını təmin edərək əlaqələndirici rol oynayır. Başqa 
xalqlarm mədəniyyət nümunələri ilə tamşlıq şagirdlərin 
dünyagörüşlərini genişləndirməklə yanaşı, həm də müqayisəli 
şəkildə öz millətinin fərdi xarakterini, onun ideallarmı və 
məqsədlərini başa düşməyə kömək edir.

Kiçik məktəb yaşı sosial davranışa daha aktiv yiyələnmə 
və xalq adətlərini, mərasimlərini, ənənələrini başa düşmək və 
qavramaq üçün münasib dövrdür. Kiçik məktəb yaşlı uşaqlar- 
dan danışarkən, qeyd etmək vacibdir ki, о sosiallaşmanm 
birinci егкәп mərhələsində həyat fəaliyyətinin subyektindən 
ibarətdir. Uşaq hələ sosial həyatda məhduddur, lakin xalq 
pedaqogikasi vasitələrinin köməyi ilə özünü şəxsiyyət kimi hiss 
edir, insanlarla öz əlaqəsini, ünsiyyət təcrübəsini dark edir, 
sosial dəyərləri qavrayır, mədəni məkanla - mikrososiumla 
qeyri-şüuri əlaqələr qurur. Kiçik məktəblilərin şəxsiyyətinin 
sosiallaşması xüsusi pedaqoji təkan (kömək) tələb edir. İbtidai 
sinif uşağa öz sosial təcrübəsini formalaşdırmağa və ondan 
istifadə etməyə, xalq mədəniyyəti əsasında şəxsiyyətin tərbi- 
yəsinə, xalq mədəni irsinin mənimsənilməsinə, mənəvi bacarıq- 
larm formalaşmasma kömək etməlidir. Bunun üçün nəzərə 
almaq lazımdır ki, kiçik məktəblilərin xalq pedaqogikasi əsa- 
sında ailədə və məktəbdə tərbiyəsi necə həyata keçirilir?

Məktəblilərin xalq ənənələrinə, mərasimlərinə, adətlərinə 
yiyələnməsi vasitələri bunlardır:

- şifahi xalq yaradıcılıgı;
- oyun, milli oyuncaq;
- dekorativ-tətbiqi incəsənət;
- xalq musiqisi;
- etnik mini-muzey və s.
Bunun üçün müxtəlif üsullardan istifadə edilir. Məsələn:
- folklor materialları üzrə şən və hazırcavablar klubunun 

keçirilməsi;
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-milli mədəniyyətin, xalq ənənələrinin daxil edilməsi 
vasitəsilə sərgilərdə, konsertlərdə, bayramlarda iştirak etmək;

-bayram tədbirlərinin ssenarilərini folklor materialları 
əsasmda hazırlamaq;

-xalq tətbiqi-dekorativ yaradıcılığı sərgisinin təşkili; 
-müxtəlif xalqlarm tərbiyə ənənələrinin müqayisəli analizi 

ib  “Etnopedaqogika günbri”nin keçirilməsi;
-şagirdbrdə milli mədəniyyətin qorunması üzrə fəaliyyəti 

aktivləşdirmək üçün tematik ekskursiyalarm keçirilməsi və s.
Şagirdlər etnoqrafık material ları görüb təkcə məlumatlan- 

mır, һ ә т  də xalqın mədəniyyəti, incəsənəti və tarixi ilə tanış 
olurlar.

Etnopedaqogika - gənc nəslin tərbiyə mənbəyidir. Müasir 
dövrdə də etnopedaqoji materiallar öz aktuallığını itirmir. Bu 
gün məktəbdə təlim-tərbiyə işində folklor çox zəruri bir amil 
kimi öz yerini qoruyur və onun tərbiyə imkanlarından daima 
istifadə edilməlidir. Xalq pedaqogikasi materiallarından istifadə 
məktəbdə müəllimdən böyük bacarıq və diqqət təbb edir. Hər 
hansı xalq ədəbiyyatı nümunəsinin maraqla oxunması, düzgün 
və aydm təhlil edilməsi müəllimin şagirdin folklora həvəsini 
artırmağa, onda maraq yaratmağa nail olması üçün kifayətdir. 
Folklor məktəbdə yaxşı tədris edilməli, müəllim məsuliyyətb 
hazırlaşmalı, bu sahədə sinifdən və məktəbdənkənar işbr 
görülməlidir.

Uşaqlarla işin xalq ənətıələri üzrə istiqamətlənməsində 
bunları qeyd etmək olar: xalq ənənələri bilikbrindən müasir hə- 
yatda istifadə etmək bacarığı, a ib  ənənələrinin, mərasimbrinin 
üzə çıxarılması, xalq pedaqogikasi vasitəbrindən istifadə ilə 
uşaqlarm yaradıcı işbri, dərsdə və dərsdənkənar (məşğəb və 
məşğəbdənkənar) faaliyyətdə xalq pedaqogikasmdan istifadə- 
nin təşkili və s. Bu istiqamətlərə müvafıq olaraq uşaqlarm xalq 
yaradıcılığı ilə ünsiyyəti formalaşır.

Sinifdənkənar tədbirbrin keçirilməsi prosesində də xalq 
pedaqogikasi vasitəbrindən istifadə olunmalıdır. Tədrisin qey-
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ri-ənənəvi formalarmdan istifadə pedaqoji prosesi nəinld can- 
iandırır və aktivləşdirir, həm də şagirdbrin xalq yaradıcılığmm, 
milli pedaqogikanm unikal aləminə daxil olmasma imkan 
yaradır.

Məktəbdənkənar işin mərkəzində uşaqlarm xalq oyun- 
larına yiyələnməsinə böyük diqqət ayrılır. Pedaqoji təcrübə 
xalq oyunlarmın əsas tərbiyə vaşitələrindən biri kimi istifa- 
dəsinin məqsədəuyğunluğunu təsdiq edir.

Tərbiyə və təhsil xalq pedaqogikasmdan, etnopedaqo- 
gikadan kənarda nəinki effektiv fəaliyyət göstərməz və hətta 
mövcud ola bilməz. Məktəbdə tərbiyə işinin təkmilləşdirilməsi 
xalqm çoxəsrlik ənənəbrinə söykənmədən mümkün deyil. Bu 
ənənəbrin inkar edilməsi insam və cəmiyyəti tənəzzüb apara 
bibr. Xalq эпэпэЬгтэ söykənən hər haıısı məhsuldar pedaqoji 
təcrübə həmişə yarandığı və inkişaf etdiyi həmin tarixi və 
mədəni kontekstin çərçivələrindən çox kənara çıxır.

Bu gün məktəbbrdə şagirdlər ibtidai siniflərdə ana dili, 
yuxarı siniibrdə ədəbiyyat dərslikbrində xalq pedaqogikasmm 
demək olar ki, əksər nümunələri ilə tamş olurlar. Lakin bu bizi 
təmin edəcək dərəcədə deyil yə.bununla qətiyyən kifayətbn- 
mək olmaz. Biz istərdik ki, şagirdbr xalqın yaratdığı bu söz 
incibri ib  sadəcə “tanış” olmasmlar, onu daha dərindən dərk 
etsinbr, mənasmı, mahiyyətini, əhəmiyyətini qavrasmlar və 
milbtin və hər bir insanm mənəvi həyatmda rolunu düzgün 
başa düşsünbr. Bunun üçün də, bütün sinifbrdə şagirdbrin 
yaşma və anlama səviyyəsinə uyğun olaraq bu nümunəbr 
seçilməli və onlardan hərtərəfli istifadə olunmalıdır. Ən çox bu 
nümunəbrdən qavrama və düzgün nəticə çıxarmaq imkanı çox 
olan son siniflərdə geniş şəkildə istifadə etmək daha səmərəli 
olar.

Müasir cəmiyyətin sosial-mənəvi həyatmda etnoloji və 
tarixi-mədəni bilikbrin yerinin təyin olunması üçün düzgün 
qavranılmaşı vacibdir. Xalq pedaqogikasi milli-mədəni özünə- 
məxsusluğun mütbq predmet kimi qorunması və bəıpası
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məqsədi ilə öyrənilməlidir. Gənc nəslin tərbiyəsində başlıca rol 
məktəbə ayrılır. Tərbiyə təhsildə birinci dərəcəli meyar kimi 
pedaqoji fəaliyyətin əsas tərkib hissəsi olmalıdır. Xalq peda- 
qogikası bilikləri müasir şəraitdə vacib məsələlərin həllinə kö- 
mək etməyə qadirdir. Xalq pedaqogikasi ideyalarmm dirçəlişi, 
tərbiyənin və təlimin tərəqqipərvər ənənə və prinsiplərinin 
istifadəsi müasir tərbiyə problemlərinin dərk edilməsinə və 
həllinə böyük kömək göstərə bibr.

2.17



Son söz

Yüksək mədəniyyətli və əxlaqlı şəxsiyyətin formalaşdml- 
ması məsəbsi bizim cəmiyyətin ən əhəmiyyətli problemlərin- 
dən biridir. Şəxsiyyətin əxlaqi şüurunun xüsusiyyətləri bir çox 
halda mədəni meyllərdən asıhdır ki, cəmiyyət özünün inki- 
şafmm rnüəyyən tarixi mərhəbsində ona can atır. Bunun üçün 
etnik mədəniyyətin, xalq mədəniyyəti haqqmda ənənəvi, tari- 
xən yaranan təsəvvürlərin öyrənilməsi zəruridir və etnoslarm 
reallığmm müasir vəziyyətini nəzərə almaq vacibdir. Xalqm 
keçmişini, tarixini, tərbiyə haqqmda fikirlərini öyrənmək 
yüksək vətənpərvərlik hissinin - öz aibsinə, evinə, şəhərinə, 
təbiətinə, xalqma məhəbbət və hörmətin inkişafma qadirdir.

Vacib mənəvi dəyərlərin məhv olması mədəniyyətin tə- 
nəzzülii deməkdir. Bu şəraitdə kökləri ilə əsrlərin dərinliklərinə 
gedən tərbiyə mədəniyyəti bərpa olunmalıdır. Böyük zaman 
müddətində ənənələrin, məişətin toxunulmazhğına və qədim 
mədəniyyətin qorunmasma çox vaxt neqativ qiymət verilirdi. 
Köhnəliyə sadiqliyə ancaq geriyə hərəkət kimi baxılırdı. 
Keçmiş dövrdə milli özünüdərketmənin inkişaf etməməsi, milli 
özünüqiyməthndirmənin davamsız olması bir çox fəsadlara 
səbəb oimuşdur. Bu minillik ənənəbrin inkar edilməsi tərbiyə 
və təhsil sisteminin demokratikliyini xaric edirdi. Ölkədə baş 
verən demokratik yeniləşmələr hiss olunan dərəcədə milli 
özünüdərketmənin yüksəlməsinə gətirib çıxaıtdı.

Son zamanlar xalqm ənənəvi mədəniyyətinə maraqı xeyli 
artmışdır. Bu maraq ənənəvi mədəniyyətin özünüdərketmə 
vasitəsi kimi müşaiyət olunur. Tərbiyədə də xalq ənənələrinin 
dirçəlməsi və yetişən nəslin sosiallaşması baş verir. Bu gün 
cəmiyyətdəki sosial dəyişikliklər insan fəaliyyətinin mənəvi 
əsaslarına və normalarına yenidətı baxılmasmı tələb edir və 
milli təhsildə milli ənənələr ruhunda tərbiyə-təhsil sferasmm 
təşkilatma istiqamətbnmiş etnomədəni yanaşmamn təsdiqi baş 
verir. İctimai həyatda baş verən böyük dəyişiklikbr öz
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növbəsində cəmiyyətin güzgüsü olan təhsil sisteminə - məktəb, 
müəllim, şagirdbrin təfəkkür tərzinə güclü təsir göstərir. 
Cəmiyyətin demokratikləşməsi təbii olaraq təhsil sisteminin 
qarşısmda yeni məsələbr və vəzifələr qoyur ki, bura əxlaqi 
dəyərlər sistemi, sosial normalar, dil, tarixi yaddaş, din, doğma 
torpaq haqqmda təsəvvür, xalq incəsənəti və s. daxildir. 
Etnomədəni təhsilin komponentbri olan pedaqoji bilikbr, 
bacarıqlar və vərdişbr psixoloji tərzin, dilin, milli xarakterin, 
milli özünüdərketmənin, adət və ənənələrin, dinin özünəməx- 
sushığu ib  orqanik uyğunlaşmalıdır. Təhsilin milli komponent- 
bri yeni nəsilbrdə etnik mədəniyyətin və özünüdərketmənin 
inkişafmda məktəbin rolunu yüksəldir. Etnomədəni təhsilin 
istifadə olunmamış nəhəng ehtiyatları - nəzəriyyə və təcriibəyə 
bölünməyən, tədris və tərbiyəyə orqanik uyğunlaşan, şəxsiy- 
yotin dünyagörüşii və davramş əsasları - təhsilin yeni strategi- 
yasınm təbii və vacib bazasma xidmət edir. Buna görə də, 
müasir şəraitdə vacib məsələbrdən biri şəxsiyyətin inkişafmda 
milli ənənəbri və tərbiyə ideallarmı, ümumbəşəri dəyərbrin 
mənəvi-əxlaqi əsaslarmı, milli özünüdərketmə mədəniyyətini 
nəzərə almaqdan ibarətdir. Ətraf sosial-təbii mühitin dəyərbri 
ib  etnoslarda seçilmiş əxlaqi-mədəni ideya dəyərbrinin qav- 
ramlmasma mədəniyyət predmetbrinin tarixi qoyuluş 
formasmda təcəssümündə və foaliyyətdə yiyəbnmək lazımdır.

Bu gün etnopedaqoji özünütəhsib və özünüinkişafa, etno
pedaqoji bilikbrin formalaşmasma və onun sosial əhəmiyyətli 
etnomədəni-tərbiyəvi fəaliyyətdə həyata keçirilməsinə zərurət 
пэгэгэ çarpır. Bu məqsədb etnomədəni sosial-tərbiyəvi mühitin 
formalaşdırıiması zəruridir, Bunun üçün etnik pedaqogikanı 
xalq pedaqoji görüşbrinin, ideyalarımn və etnik tərbiyə təcrü- 
bəsinin məcmusunda təqdim etməyə kömək edən vəhdətdə 
prinsipindən istifadə etmək lazımdır. Etniklik prinsipi isə xalq 
pedaqogikasmm etnik mahiyyətinin özünəməxsusluğunun və 
nadirliyinin üzə çıxarılmasına kömək edir.
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Xalqm keçmiş ənənələrinə ən yaxşı münasibət həyatm 
tələbidir. Müasir etnomədəniyyətin yeni keyfıyyətlərini və milli 
məktəbin tədris sistemində və tərbiyəsində mövcud təcrübənin 
yeniləşməsini aydın dərk etmək vacibdir. Çünki onlar müasir 
tərbiyə problemlərinin həlli üçün çox xeyirlidir. Yetişən nəslin 
tərbiyəsinin uğurlu iııkişafı müəyyən dərəcədə xalqin pedaqoji 
mədəniyyətinin, mənəvi dəyərlərinin öyrənilməsindən və insa- 
nın formalaşrnasmda xaiq tərbiyəsi təcrübəsindən istifadə et- 
mək bacarığmdan asılıdır. Bununla əlaqədar xalqın yaxşı ənə- 
nələrinin dirçəlməsinə və öyrənilməsinə kəskin tələbat yaran- 
mışdır. Ona görə də, miiasir pedaqoji elmin vacib problem - 
lərindən biri xalq tərbiyəsinin, pedaqoji ideyalarmın, təcrübə- 
sinin öyrədilməsi və qiymətləndirilməsidir.

Etnopedaqogika şəxsiyyətin inkişafmda və tərbiyəsi gedi- 
şində sosial və ictimai təsiri öyrənir, sosial normaları, dəyərləri, 
təcrübələri toplayır və xalqm tərbiyə haqqında biliklərini, 
uşaqlarm təlimi haqqmda xalq müdrikliyini, dini fıkirləri 
sistemə salır. Etnopedaqogika dini təlimlərdə xalq müdrikliyini 
və nağıllarda, mahnılarda, tapmacalarda, atalar sözlərində, 
oyunlarda, oyuncaqlarda, ailə-cəmiyyət quruluşunda, xalqm 
məişətində, ənənələrində xalq biliklərini toplayır və sistem- 
ləşdirir, həmçinin fəlsəfı-etik, pedaqoji fıkir və göriişlərə müra- 
ciət edir, potensial şəxsiyyətin tarixi-mədəni formalaşmasma 
təsir göstərən elmlərlə six əlaqə saxlayır, Etnopedaqogikamn 
öyrənilməsi birinci növbədə milli özünüdərketmənin formalaş- 
ması və milli uzaqlaşmanm dəf edilməsi mexanizmində onun 
roluna baxılması, həmçinin onun müasir sosial-pedaqoji təcrli- 
bədə istifadəsi imkanları ilə bağlıdır. Burada tarixi və mədəni 
varisliyin qorunmasınm böyük əhəmiyyəti vardır.

Dəyişən sosial-tarixi şəraitdə bizim əcdadların ailə həyat 
təcrlibəsi dağılır, müasirlik özündə qaçılmaz neqativ tərəflər 
gizbdir ki, pedaqogika onları əvvəlcədən görməli, yetişən nəsil 
üçiin mümkiin olan təsir vasitələri axtarmalı və tapmalıdır. 
Bunun üçün:
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-Etnopedaqogikamn tərbiyə metodlari pedaqoji prosesə 
daha geniş tətbiq olunmalıdır;

-Etnoslarm ənənəvi mədəniyyət sərvətlərinin qorunması- 
na və çoxalmasma istiqamətlənmiş pedaqoji təsir vasitələri 
təkmilbşdirilməlidir və s.

Xalq mədəniyyətində möhkəmlənmiş ənənələr vasitəsilə 
ötürübn bilik və vərdişbr, əxlaqi adətbr bütün həyat tərzinin 
nizama salınması üçün kifayət edir. Heç bir milli dirçəliş, heç 
bir tərəqqi milli ənənəbrsiz, tərbiyə ənənəbrinİn və xalq 
pedaqogikasmm iştirakı olmadan mümkün deyil. Belə təcrübi 
prosesdə reallıq obyektbrin biitövlükdə səbəbiyyət nəticələri 
kimi, bilik kollektiv fəaliyyətin təşkilati forması kimi çıxış edir. 
Bununla da dünyamn insan yaradıcılığı, diinyəvi reallıq, bütün 
kainatm reallığı təsdiq olunur.

Müasir şəraitdə xalq pedaqogikasmm öyrənilməsi milli 
pedaqoji şüurun, milli pedaqoji fıkrin mənbələrinin analizi üçün 
geniş və zəngin zəmin yaradır. Xalqm pedaqoji fikirlərinin cəmi 
olaıı bu böyük irs müasir tərbiyə məktəbinin möhkəm təməlidir. 
Xalq pedaqogikasındakı tərbiyəvi fıkirlər müasir elmi pedaqoji 
ideyalarm bünövrəsidir. Uzun illər pedaqogika elminin inkişafı, 
əsasən tərbiyə problemlərinin həlli xalq pedaqogikasından 
kəııarda inkişaf etmişdir. Lakin heç vaxt xalq pedaqogikasi 
müasir pedaqogikanm nailiyyətləri kölgəsində qalmamış, bu 
gün də böyük inkişaf yolu keçir. Demokratik cəmiyyətdə 
tərbiyə və təhsil xalq pedaqogikasmdan kənarda, etnopedaqo- 
gikasız effektiv fəaliyyət göstərə və hətta mövcud ola bilməz. 
Müasir zamanda da xalq pedaqogikasi millətlərin həyatmda ən 
başlıca yaradıcı, mənəvi qüvvə olaraq qalır. Xalq yaradıcılığı 
İlə tanışlığm hər bir gəncdə vətənpərvərlik. qəhrəmanlıq və 
milli iftixar hissinin formalaşmasmda böyük rolu vardır. Milli 
qüruru tərbiyə etmək, mənəvi irsi. adətləri, ənənəbri dirçəltmək 
üçüıı biz tərbiyə ənənələrinə diqqətlə yanaşmalı, onları dərk 
etməli, təbii inkişaf şəraitində qorumalı və zənginbşdirməliyik. 
Xalq pedaqogikasi bütün mürəkkəb həyat məsələbrini həll
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etməyə kömək etrnəsə də, vəziyyəti düzgün qiymətləndirməyə, 
çıxış yolu tapmağa və nəticə çıxarmağa böyük kömək göstərir.

Xalq tərbiyəsinin yuxarıda dönə-dönə qeyd etdiyimiz 
böyük əhəmiyyətindən başqa, onun Һә1ә də öyrənilməmiş sir- 
ləri, möcüzələri vardır. Bu məqsədlə xalqırı tərbiyə haqqmda 
ideyaları fasiləsiz, yorulmadan, bitmiş-tükənmiş hesab edilmə- 
dən axtarılmalı, tapılmalı, araşdırılmalıdır. Alimlər tərəfindən 
etnik pedaqogika və xalq tərbiyəsi sahəsində intensiv tədqi- 
qatlar apanlır, etnopedaqogika çərçivəsində problemlərin öyrə- 
nilməsi həyata keçirilir. Lakin xalq pedaqogikasmdakı tərbiyəvi 
fıkirlər, ondan istifadənin əhəmiyyəti və s. hələ kifayət qədər 
öyrənilməmişdir. Xalq zəkasınm məhsulu olan bu tərbiyəvi 
fıkirlər nə qədər todqiq olunsa da, burada öyrənilməli və 
tədqiqata cəlb olunması vacib olan məsələlər kifayət qədərdir. 
Bu aspektdə tədqiqat əsərləri yazılmasma baxmayaraq, hələ də 
öyrənilməyə böyük ehtiyac və öyrənmək üçün geniş, tükənməz 
material! ar vardır.

Özünəqayıdış, özünüdərk etdiyimiz bir dövrdə xalq peda- 
qogikasmdan faydalanmaqla çox şeyə nail olmaq mümkündür. 
Xalqm əsrlər boyu formalaşan əxlaqi və mənəvi dəyərbrinin 
itməsinə imkan verilməməsi, dil və etnomədəni tələbatlarm 
ödənilməsi məqsədi ilə, tədris müəssisələrinin fəaliyyətinə 
şəxsiyyətin, xalqm, bütövlükdə bəşəriyyətin mənəvi istiqaməti 
kimi һәг xalqm qədim tərbiyə vasitələrini daxil etmək lazımdır.

Milli tərbiyə sistemi nadir və orijinaldır. Uşaqlarm xalq 
adət-ənənələri və təcrübi dəyərləri ilə tərbiyələndirilməsi 
etnosun qorunması yollarmdan biri kimi xalqm özünü dərket- 
məsinə böyük təsir edir. Hər bir təhsil müəssisəsinin vacib vəzi- 
fələrindən biri gənc nəsli xalqın mənəvi dəyərlərinə yaxm- 
laşdırmaqdan ibarət olmalıdır. Gənc nəsli əsrlər boyu hər ailədə 
istifadə olunan və mənəvi dəyərlər sistemində zəruri yer tutan 
xalq adət-ənənələri vasitəsilə tərbiyə etmək vacibdir. Xalq 
pedaqogikasi nümunələrindən istifadə həm ənənəbrin qorun- 
masma və inkişafma, һ ә т  də bunun vasitəsib milli özünüdərk-
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etməyə və müasir tərbiyə təcrübəsində qarşıya çıxan m əsəbbri 
həll etməyə kömək edir.

Etnopedaqoji elm ideoloji asılılıqdan azad olunduqdan 
sonra xalq tərbiyə ənənələrinin obyektiv izahı, şərhi yaran- 
mışdır. Bu həm də milli-mənəvi dəyərbrə artan marağın 
təzahürü, milli-ideoloji işin bir növüdür. Xalq pedaqogikasına 
maraq təsadüfı deyildir, beb ki, о xalqın mənəvi mədəniyyə- 
tinin etika və mənəviyyatın əsaslarmı formalaşdıran bir his- 
səsidir. Bütün xalqlarm pedaqogikasmm prinsiplərində ümu- 
milik az deyil və onlar ümumbəşəri dəyərlər istiqamətindən 
götiirülmüşdür. Əxlaqi kasadlıq və mənəvi dəyərlərin itirildiyi 
bir dövrdə bunları bilmək hər birimizə çox vacibdir. Xalq 
pedaqogikasi etnik özünüdərketməni, etnik iimumilik hissini və 
xalq ənənələrini qorumaq üçün yeganə vasitə olmasa da, onu 
xilas etməyə, yad meyllərdən qorumağa böyük kömək edir.

Xalq pedaqogikasi həmişə yaşayan müdriklikdir. Xalq 
pedaqogikasi xalqda qədimdən bəri mövcud olan, əsrlər boyu 
yetişən nəslin tərbiyəsinə təsir etməyə qadir olan, həmişə və bu 
güıı də yaşayan əbədi xalq müdrikliyinin ayrılmaz hissəsidir. 
Xalq pedaqogikasını, onda əks olunan xalq tərbiyəsi təcrübəsini 
bilmək xalqm tarixi inkişafınm özünəməxsusluğunu, onun adət- 
ənənəbrini, hər bir uşağın tərbiyəsi və inkişafında a ib  təməlini 
dərindən başa düşməyə imkan verir. Etnopedaqogika təkcə xalq 
pedaqogikasmm prinsipial istiqamətini, mexanizmini deyil, 
həm də təcrübi fəaliyyətdə, məsələn, əməkdə, özünü yenidən 
dəyişdirmədə. qiymətləndirmədə xalq ənənələrindən istifadəni 
öyrənir.

Heç bir elm xalqm pedaqoji dühası ilə miibahisə edə 
bilməz. Ona görə yeni şəraitdə, yeni şərtb rb  xalq pedaqo
gikasmm mahiyyətini, çox böyük əhəmiyyətini əsaslandırmaq, 
bərqərar etmək, möhkəmbtmək lazımdır. Keçmiş zamanı, döv- 
rü biganə seyr etməməli, qədim, ağıllı və faydalı ənənəbrdən 
imtina edilməməlidir. Bu ənənəbri dağıtmaq, onların xaraba- 
lıqları üzərində yeni bayağı ənənəbri yaratmaq, özgə cürə
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dərketmə və yarımçıq yeni məzmun millətin mənəvi məhvinə 
səbəb olur. Xalq pedaqoqu xalqm mənəvi sərvətinə və xalq 
ruhuna etinasız münasibətə yol verməmişdir. Xalq pedaqo- 
gikası hər tərəfdən, һәг yerdən, hər möcüzəli tərəqqidən, hər in- 
sandan, ideyalardan. tələbatlardan, noraıalardan xəbərdar 
olaraq yeni şəraitdə şəxsiyyətdə müxtəlif yeni xarakter keyfıy- 
yətlərinin, yeni əxlaq qaydalarmm yaranmasmı da unutma- 
mışdır. Xalq pedaqogikasi tərbiyə funksiyalarma xüsusi diqqət 
yönəltməyi tələb edir, hansı ki, son zamanlar təhsilə qurban 
getmiş, intellekt ön plana çəkilmiş, xarakterin formalaşması, 
iradənin inkişafı unudulmuş və ya arxa plana keçmişdir.

Xalq pedaqogikasi uzaq keçmişdə yaranmış, elmi peda
qogikanm tarixi mənbəyi olmuş və onun yaranmasma təsir 
etmişdir. Rəsmi və xalq pedaqogikasmm qarşılıqlı təsiri bir- 
birini tamamlayır və zənginləşdirir. Tərbiyə xalq pedaqogikasi 
abidələrində ifadə olunmuş ideyalarla və fikirlərlə six bağlıdır, 
bundan əlavə bilavasitə lıəyatla, əməklə, fəaliyyətlə əlaqəlidir.

Bir çox aktual məsələlərin həllində keçmişə bağlı köldəri 
olan xalqm etnomədəniyyətini nəzərə almaq vacibdir. Etnik 
xarakter, etnik mədəniyyət etnik tarixin və etnopedaqogikamn 
əsasını təşkil edir. İndi xalqm tarixi keçmişinə, xiisusilə etno
pedaqoji mədəniyyətinə marağı heç bir zaman olmadığmdan 
daha böyükdür. Cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi və elmi-mədəni 
potensialı nə qədər yüksək olarsa, keçmiş pedaqoji təcrübəyə 
daha ciddi ehtiyac hiss olunar və pedaqoji təcrübəni düzgün 
dəyərləndirmək mümkün olar. Bu uzaq keçmişin və müasir 
zamanın inteqral-məntiqi birbşməsidir.

Yekunda təkrarən qeyd etməliyik ki, müasir xalq tərbi- 
yəsinin fundamental əsası və mənbəyi etnopedaqogikadır. 
Etnopedaqogika etnopedaqoji mədəniyyətin təcrübi istifadə- 
sinin öyrənilməsinə, xalq pedaqogikasmm nailiyyətlərinin тәк - 
təb təcrübəsində tətbiq edilməsinə xidmət edir. Xalq pedaqoji 
ənənələrindən düştinülmüş halda və daimi istifadə edilməsi 
tərbiyə prosesini effektli edir. Ona görə də, bu təcrübənin
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pedaqoji mədəniyyətə istiqamətlənmiş ideyalarmm üzə çıxarıl- 
ması və əsaslandırılması olmalıdır. Əksinə, xalq tərbiyə ənənə- 
lərinin qiymətləndirilməməsi gənc nəslin tərbiyə səviyyəsinin 
aşağı düşməsinə səbəb olar.

III Bölməyə aid sual və tapşırıqlar:
1. Xalq didaktikasmm məqsədi və məzmunu nədir?
2. Etnopedaqogikamn metodoloji əsasmı izah edin.
3. Etnopedaqoji təhsilin qanunauyğunluqlarmı xarakte

ri, zə edin.
4. Etnopedaqoji təhsilin prinsipbrini səciyyələndirin.
5. Etnodidaktik am ilbr hansılardır?
6. Etnopedaqoji təhsilin məqsəd və vəzifəbrini göstərin.
7. Etnopedaqoji təhsilin əsas komponentlərini təhlil edin.

III Bolməyə aid miistəqil iş mövzuları:
*** Pedaqogikanm metodologiyası etnopedaqogikamn 

istiqamətbndirici əsası kimi
*** Etnopedaqogikada humanist tərbiyonin məqsəd və 

vəzifəsi
*** Etnopedaqogikada vətənpərvərlik tərbiyəsinin 

formalaşması vasitələri
***Müasir dövrdə xalq oyunlarmdan istifadənin əhə- 

miyyəti ■ .. .
***Uşaqlarm ətraf a l əmvə  hadisəbr haqqmda bilik- 

brinin artırılmasmda tapmacalardan istifadə
***Uşaqlarm tərbiyəsi prosesində tapmacalarm diaq- 

nostik funksiyası
***Uşaqlarm nitq və təfəkkürünün inkişaf etdirilməsində 

xalq pedaqogikasi vasitələrindən istifadə
***Müasir mərhələdə etnopedaqogikamn inkişaf 

xüsusiyyətləri
***Etnoqrafik (etnoloji) bilikbrə müasir marağm əsas- 

landırılması
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***Müasir pedaqogikada xalq pedaqoji ənənələrindən 
istifadə

***Fasiləsiz təhsil sistemində uşaqlarm və gənclərin xalq 
pedaqogikasi vasitələri ilə tərbiyəsi

***Müasir məktəbdə etnomədəni təhsil təcrübəsi 
***Müasir məktəb mühitində etnomədəni şüurun 

formalaşması
***Gənc nəslin tərbiyəsində xalq pedaqogikasmdakı 

mütərəqqi təcrübə, fıkir və ideyalardan istifadənin vacibliyi
*** Etnopedaqogikada əxlaqi tərbiyə prosesində biliklərin 

və fəaliyyətin birliyi
***Uşaqlarm əxlaqi və estetik tərbiyəsində nağılların 

əhəmiyyəti
***Gənc nəslin şəxsiyyətinin formalaşmasında folklorun 

və xalq adət-ənənələrinin rolu
***Xalq bayramları və mərasimləri məktəbəqədər yaşlı 

uşaqlarm əxlaq tərbiyəsinin vasitəsi kimi
***Müasir cəmiyyətdə xalq ənənələri gənclərin sosiallaş- 

masında əsas amil kimi
***Böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda xalq pedaqo- 

gikası vasitəsilə əxlaqi keyfıyyətlərin tərbiyəsi
***Uşaqların və gənclərin ənənəvi xalq mədəniyyəti 

vasitəsi ilə tərbiyəsi
***Milli-mənəvi mədəniyyət yetişən nəsildə milli 

özünüdərketmənin formalaşmasmın əsası kimi
***Ənənəvi xalq mədəniyyəti və müasir təhsildə 

etnomədəni istiqamət
***Etnomədəni təhsilin dəyərləri və məqsədi 
***Ənənəvi cəmiyyətdə uşaqlann tərbiyəsinin sistemi və 

prinsipləri
***Xalq pedaqogikasmdakı mütərəqqi təcrübənin 

gələcək nəsillər üçün qorunulması yolları
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XALQ TƏRBİYƏ MƏDƏNİYYƏTİ - xalq pedaqoji 
mədəmyyətinin bir növüdür, tərbiyənin praktik təcriibəsinə 
diqqəti artırmaq üçün tətbiq edilir.

XALQ PEDAQOGİKASI - bu şifahi xalq yaradıcılı- 
ğmda, adətlərdə, uşaq oyunlarmda, oyuncaqlarmda və s. qoru- 
nan tərbiyə təcrübəsi və pedaqoji məlumatlann məcmusudur. 
Xalq pedaqogikasi bəşəriyyət tərəfmdən minillik təcrübə ilə 
işlənilmiş və xalqın bu günə kimi məişətində olan xalq pedaqoji 
mədəniyyətinin tədqiqini təmin edir.

XALQ PEDAQOJİ MƏDƏNİYYƏTİ - burada daha 
geniş izaha malik olan praktik təcrübə, nəzəri ideyalar və 
həmçinin yetişən nəslin tərbiyəsi ilə bağlı olan һәг şey nəzərdə 
tutulur.

XALQ PEDAQOJİ MÜDRİKLİYİ -  etnopedaqogi- 
kanm kateqoriyasıdır, xalq müdrikliyini keyfiyyət cəhətdən 
xarakterizə edən böyük ağıla və müəllimlik istedadına malik 
olan insanm bilik və təcrübəyə əsaslanan, xalqm dünya- 
görüşünə, mədəniyyətinə, ruhuna özünəməxsus uyğunlaşan və 
tərbiyəvi məqsədlərlə istifadə edilən nəsihətləri, vacib mənəvi 
davranış haqqında mənəvi bilikləri, bilik və bacarıqlarmın 
xarakteristikasıdır. Şəxsi xarakteristika kimi xalq müdrikliyi 
şəxsiyyətin - əxlaqi dəyərli mühitdə yaşayan fərdin keyfıyyəti 
kimi çıxış edərək onun tərəfindən milli və sosial-mədəni 
təcrübənin yığılması prosesində əldə edİlmiş biliklər və mənəvi 
qaydalardır. Bu mənada xalq müdrikliyinin öz “müəllifı”- 
verilmiş müdrikliyin daşıyıcısı vardır.

MILLI ŞUUR - sosial, siyasi, iqtisadi, əxlaqi, estetik, fəl- 
səfı, dini və s. baxışlarm və əqidənin mürəkkəb məcmusudur. 
Milli şüur etnik icmanm uzun tarixi inkişafmm bəhrəsidir. Milli 
şüurun mərkəzi komponenti milli özünüdərketmədən ibarətdir.

MILLI ADƏTLƏR - tarixən qoyulmuş, əsasən stereotip 
vasitələri ilə müəyyən millətlərdən olan şəxslərin davranışıdır,

Etnopedaqoji qlossariya (sözlitk)
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hansı ki, verilmiş milli mühitdə, milli qrupda həyata keçirilir və 
onlarm üzvləri iiçün adi haldan ibarətdir.

M İLLİ ƏNƏNƏLƏR (latmca-ötürmə) - millətin həyat 
fəaliyyətinin uzunmiiddətli təcrübəsi əsasmda yaranmış və 
insanlarm düşüncəsində möhkəm kök salmış adi qaydalar, nor
malar və davranış stereotipləri, insanlarm ünsiyyət formalarıdır.

MİLLƏTLƏRARASI ÜNSİYYƏT PEDAQOGIKASI 
- pedaqoji elmin sahəsi olaraq müxtəlif millətlərdən olan insan
larm qarşılıqlı münasibətində, bu prosesin qanunauyğunluqları 
nəzərə almmaqla pedaqoji təsirin təşkilində və həyata keçmə- 
sində milbtlərarası, qruplararası münasibətbrin, məqsədlərin, 
məsələbrin, üsullarm tədqiqatı, onlarm tərbiyə və təhsili, milli 
xüsusiyyətbrin təsirinin müqayisəli analizi ib  məşğuldur.

PEDAQOJİ MƏDƏNİYYƏT - şəxsiyyətin ahəngdar 
formalaşmasma istiqamətlənən xalqın və cəmiyyətin mənəvi və 
maddi mədəniyyətinin məcmusudur.

ETNİK MƏDƏNİYYƏT - etnosun inkişafında və for- 
malaşması prosesində yaranan maddi, mənəvi və sosial 
normativ mədəniyyətin komponenti və bu və ya digər dərəcədə 
spesifik fərqlənən, etnos arasmda məişətdə olan və etnikdəıı 
kənar (beynəlxalq) tanman mədəniyyətdir.

ETNİK SƏBİRLİLİK (latmca-tolerentia-səbirlilik) 
insanm az tanıdığı digər etnik icmalarm nümayəndəbrinin 
həyat tərzinə, onlarm davramşlarma, milli adət-ənənəbrinə, 
hissbrinə, rəybrinə, təriqətlərinə və s. səbir etmək bacarığıdır. 
Etnik səbirlilik müxtəlif böhranlı vəziyyətlərdə şəxsiyyətbr- 
arası və şəxsiyyətdaxili seçimdə özünü göstərir, psixoloji gər- 
ginlikb müşahidə olunur, bebki, şəxsiyyətin yeni etnik mühitə 
daxil olması və digər xalqlarm nümayəndəbri ib  qarşılıqlı 
miinasibəti onun iiçiin əksər hallarda müəyyən çətinlikbrdən 
ibarətdir və qeyri-müoyyənlik halı ilə müşaiyət olunur.

ETNİK ƏNƏNƏLƏR - etnosun həyat fəaliyyəti sfera- 
smda - milli mədəniyyətdə, a ib  məişətində, dildə, bədii yaradı- 
cılıqda, gündəlik ünsiyyətdə daha möhkəm təzahürbrdir. Onlar
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etnik icmanin tarixi etnomədəni təcrübəsini qidalandırır, ötürür 
və həyata keçirir.

TƏRBİYƏNİN ETNİK KOMPONENTİ - özündə 
regionda yaşayan etnosların milli spesiflkasmı nəzərə alan, 
spesifik təhsil sahəsini əhatə edən bütöv bilik, bacarıq, vərdiş 
və emosional-qiymətləndirici təcrübə kompleksini təqdim edir.

ETNİK TƏRBİYƏ - ümumi tərbiyənin tərkib hissəsidir 
və spesifıkası etnomədəni mühitlə təyin olunan şəxsiyyətin 
sosiallaşmasıdır.

ETNİK ÖZÜNÜDƏRKETMƏ - müəyyən etnosa mən- 
sub olma hissi və etnik icmamn vacib əlamətidir. İnsanların 
şüurunda daxilən əks olunan real mövcud əlaqələrin xaricən əks 
olunan formada onlar tərəfmdən tətbiq edilən özünü adlandırma 
və ya etnonimdir.

ETNODİDAKTİKA - bu konkret etnosun, konkret qru- 
pun və xalqm ümumilikdə didaktikasıdır. Нәг xalqm didak- 
tikasım müəyyən xüsusiyyətlər fərqbndirir, lakin etnodidak- 
tikada müxtəlif xalqlar və etnik qruplar üçün eyni olan in
variant nüvə vardır.

ETNOMƏDƏNİ KOMPOTENTLİK - insanm bilik, 
bacarıq və vərdişbrinin büruzə verilməsi səviyyəsi, onu doğru 
qiymətbndirməyə imkan verən spesifıkasıdır. Başqa icmanm 
nümayəndələri ib  qarşılıqlı münasibət, onlarla razılıq və qarşı- 
lıqlı inam atmosferası yaratmaq məqsədib adekvat əməkdaşlıq 
formaları tapmaqdır.

ETNOMƏDƏNİ TƏCRÜBƏ - bir etnik icmanın nüma- 
yəndəbrinin birgə həyat fəaliyyətini, onlarm milli öziinəməx- 
susluğunu əks etdirən, nəticobri bildirmək üçün qəbul edibn 
anlayışdır. Etnomədəni təerübə doğma dil kimidir. İnsan onu 
öyrənməyə bilməz və məcburiyyət olmadan itirə bilməz. Öz 
xalqımn etnomədəni təcrübəsinin öyrənilməsi qarşısı almmaz- 
dır və qaytarılmazdır. О həm şüurlu, һ ә т  də qeyri-şüurlu şə- 
kildə сәгәуап edir. Etnomədəni təcriibənin spesifıkası ondan

230



ibarətdir ki, onu ayrı-ayrı şəxsiyyətlər deyil, bütöv xalq toplayır 
və yayır.

ETNOPEDAQOGIKA - 1) xalq pedaqogikasmm məq- 
sədi, məzmunu, tərbiyə prosesi və şəxsiyyətin inkişafı haqqm
da, antropologiya, etnologiya, kulturologiya, sosiologiya, psi- 
xologiya, etnopsixologiya, folklorştinaslıq ilə bağlı hibrid elm- 
dir.

2) Pedaqogikanm formalaşan sahəsidir, xalq tərbiyəsinin 
spesifikasmı və qanunauyğunluqlarmı, xalq mədəniyyətində, 
ənənələrdə, adətlərdə, folklorda əks olunan və toplanan tərbiyə 
təcrübəsini öyrənir; pedaqogika və etnik tərbiyə-təhsil sistem- 
lərinin qarşıhqlı əlaqəsini və təsirini analiz edir.

ETNOPEDAQOJI AKSİOLOGİYA - şifahi xalq yara- 
dıcılığmda qorunan sözlü tərbiyə vasitələrinin pedaqoji əhəmiy- 
yətlərini əsaslandıran tərbiyəvi dəyərlərin nəzəriyyəsidir.

ETNOPEDAQOJI HAZIRLIQ - müəllimin etnope
daqoji hazırlığı prosesinin (nail olunan və planlaşdırılan) һ ә т  
məqsədi və həm də nəticəsidir. Etnopedaqoji hazırhğın idarə 
olunmasma sübut onda məqsədyönlülük, strukturluluq, siste- 
matiklik, təşkilatçılıq, birbaşa və geriyə əlaqənin mövcudluğu 
əlamətlərinin olmasıdır. Fasiləsizlik isə etnopedaqoji bilik və 
bacarıqların, tədricən və sistematik artırılması, etnopedaqoji 
məsələlərin həlli təerübəsi, tamdəyərli etnopedaqoji hazırlığa 
nail olmanın vacib şərtidir. Etnopedaqoji hazırlıq müəllimin 
peşəkar hazırlığınm həllediei tərkib hissəsi olub, müxtəlif 
pedaqoji situasiyalar şəraitində etnopedaqoji məsələlərin effek- 
tiv yaradıcı həlli üçün lazımınca etnopedaqoji səriştəliliyin, 
etnopedaqoji diişüncə vo etnopedaqoji mədəniyyətin inkişäf 
səViyyəsini xarııklcı i/n edir. Etnopedaqoji məsələlərin həllində 
müəllim nə dorocndo ııfturla öhdəsindən gəlir, пә qədər səriş- 
təlidir - bu sou noticnclл oııun qiymətinin kriteriyası, etnope
daqoji hazırlığulıı

ETNOPEDAQO.Iİ SORİ.yi ƏLİLİK - Etnopedaqoji 
səriştəliliyə todris f.ıimbıi v.t etnopedaqoji tnəsələlərin müsbət



həlli təerübəsi sahəsində şəxsiyyətin dərin və möhkəm etno
pedaqoji bilik və bacarıqlarmın olması xüsusiyyəti kimi baxılır. 
Etnopedaqoji səriştəliliyə milli məktəb müəlliminin ustalığmın 
əsas keyfıyyəti kimi və onun xalq pedaqogikasmı, folklor, adi, 
gündəlik, qeyri-formal, həyati, ənənəvi, təbii pedaqogikanı, 
təbii müdrikliyi, pedaqoji müdrikliyi, xalq pedaqoji mədəniy- 
yətini, ənənəvi pedaqoji mədəniyyəti, ənənəvi tərbiyə mədə- 
niyyətini, ənənəvi mədəniyyəti bilməsi, real mövcudluqda onla
rm müxtəlif formalarmdan istifadə etməsi kimi baxılır.

MULTİMƏDƏNİ TƏHSİLİN ETNOPEDAQOJİ 
AMILLƏRİ - yetişən nəslin etnik spesifıkaya malik cəmiy- 
yətin həyatında iştirakına hazırlıq prosesinə hərəkətverici 
qüvvələrdir.

ETNOPEDAQOJI MƏDƏNİYYƏT - müəllimin etno
pedaqoji fəaliyyətinin inteqral göstəricisidir, təhsilin huma- 
nistləşdirilməsi, dünyagörüşünün zənginləşməsi, geniş psixo- 
loji-pedaqoji görüş, onlan praktikaya yaradıcı şəkildə tətbiq 
edən dərin etnopedaqoji bilik və bacarıqlar, öyrənmə obyektinə 
emosional-dəyərli münasibət. etnopedaqoji intuisiya, etnopeda
qoji fəaliyyət prosesində azad ünsiyyət mövqeyindən yanaşma 
və bunun nəticəsi olaraq etnopedaqoji məsələlərin məhsuldar, 
estetik və sərbəst həllini özündə birləşdirməsidir.

Etnopedaqoji mədəniyyət xalqın ənənəvi pedaqoji mədə- 
niyyətini mənimsəməyi xarakterizə edən, onun dəyərlərinin 
tərbiyəvi mahiyyətini dərk edən, onlardan müasir təlim və 
tərbiyə təcrübəsində adekvat istifadə edən sosial- pedaqoji 
fenomendir. Etnopedaqoji mədəniyyətdə ziyalılıq özünü şəx- 
siyyətin zəruri keyfıyyəti kimi göstərməlidir.

ETNOPEDAQOJI FƏALİYYƏT - ənənəvi pedaqoji 
mədəniyyətin effektiv imkanlarmdan uşaqlarm müxtəlif kate- 
qoriyalarınm təliminin, dərketmə maraqlarınm səviyyəsinin və 
xarakterinin yüksəlməsində istifadə edilməsidir. Etnopedaqoji 
fəaliyyət - bu tədris-tərbiyə prosesinin müxtəlif növlü for- 
maları, metod və vasitələri ilə təmin olunan, uşaqların etnik
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pedaqogika vasitələri ilə tədrisi, inkişafı və tərbiyəsi üzrə 
fəaüyyətdir. Bu proses tədris fənnlərinin əsasını təşkil edən 
ənənəvi pedoqoji mədəniyyətin spesifıkası, fəlsəfı metodoloji 
bünövrədə bazalaşan fənnlərin tədrisinin özünəməxsusluğu. 
etnopedaqogikamn prinsipləri və tərbiyə qanunauyğunluqları 
ib  ənənəvi tərbiyə mədəniyyətinin əsaslarım bilməklə şərtbn- 
mişdir.

ETNOPEDAQOJI TAPŞIRIQLAR - bu milli və dini-
etnik spesifıkaya malik, öyrənibn fənnlərin konkret məzmu- 
nunda qeyd olunan və onlarm təliminin etnopedoqoji xüsusiy- 
yətbrinin və həmçinin inteqrasiya xassəbri olan pedoqoji 
məsəbnin müxtəlifliyidir. Etnopedoqoji tapşırıqlara ümumi 
pedaqoji məsələnin əlamətləri daxildir. Etnopedoqoji tapşırıq- 
larda müəllimbrdən etnopedaqoji bilikbrin tətbiqini təbb  edən 
problemli sitııasiyalar vardır.

ETNOPEDAQOJI HAZIRLIQ - bu daha çox müəlli- 
min peşəkar hazırlığımn önəmli hissəsidir, özündə fasibsiz 
idarə olunan etnopedaqoji fəaliyyətə hazırlığın formalaşmasını 
və tam peşəkar hazırlığa münasibətdə inteqrasiya xüsusiy- 
yətbrini əks etdirir. Etnopedaqogikaya xas olan inteqrasiya 
xüsusiyyətbri gəbcək müəllimlərə pedaqoji təcrübədə bunları 
hissə-hissə reallaşdırmaq və möhkəmbndirmək imkam verir.

M ÜƏLLİM İN ETNOPEDAQOJI H AZIRLIĞI -  
struktur komponentbrinin və onlarm qarşılıqlı əlaqəsinin 
xarakterinin müxtəlifliyi ib  fərqbnən mürəkkəb sistemdir. О 
funksional m əsəb b rb  şərtbnmişdir, hansıları ki, һәг bir 
konkret mərlıəbdə həll etmək lazımdır. Нәг əvvəlki pilbdən 
növbəti pilbnin təliminə hazırlayaraq varisliyi təmin edir.

ETNOPEDAQOJI REFLEKS - bu etnopedaqoji fəaliy- 
yət prosesindo özüniimüşahidə, özürxüdərketmə və tonqidi 
özünüqiymətbndirıno yohı ilə öz hərəkətbrinin diişünülmə- 
sidir (etnopedac]oji ınosəbbrin həllidir). Gəbcək müəllimin öz 
etnopedaqoji Ibaliyyotin.i ıclleksi onıın peşəkar keyfıyyətbrinin 
şüurlu inkişal’ına, etnopedaqoji hazırlığın bütün komponent-
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lərinin qurulmasma, etnopedaqoji hazırhq prosesində subyektiv 
münasibətbrə daxil olmasma təkan verir. Etnopedaqoji refleks 
şəxsi keyfiyyət kimi gələcək müəllimbrin etnopedaqoji fəaliy- 
yətdə bir-biri ilə qarşılıqlı anlaşmasmı artırır.

ETNOPEDAQOJI EPİSTEM İYA (yunanca episteme- 
dəyərlər) (sinonimləri: etnopedaqoji bilik, etnopedaqoji episte- 
mologiya, idrakın etnopedaqoji nəzəriyyəsi) - pedaqogikada 
elmi istiqamətdir, konkret xalq üçün əhəmiyyətli pedaqoji 
ideyaların tərbiyəvi faktlarmm məcmusundan təşkil olunmuş- 
dur. Etnopedaqoji epistemiyada başlıca ideya xalq tərbiyəsində 
şəxsiyyət idealıdır, hansı ki, xalq ənənələri və sosial təcrübədə 
tərbiyə ustalığı ib  əlaqədardır. Xalq tərbiyəsində şəxsiyyət 
idealı praktik pedaqoji təcrübə ilə six vəhdətdədir.

Etnopedaqoji epistemiyanın məqsədi xalq pedaqogi
kasmda, xalq folklorunda tərbiyəyə təkan verəni tapmaq və 
həmçinin, onlarm təcrübəsində xalqin pedaqoji fıkir modelini 
qurmaqdır. Etnopedaqoji epistemiya beb  bir suala cavab axtarır 
və tapır: hansı baza xalq konsepsiyasi mövcud olub ki, ondan 
xalq pedaqogikasi yaranıb və yetişib? B eb bir suala cavab 
şifahi xalq yaradıcılığmda bir-biri ib  qarşılıqlı bağlrolan iki 
aspektin açıqlanmasını təbb  edir: birincisi, epistemik aspekt 
(tərbiyənin folklor konsepsiyasi), ikincisi, aksioloji aspekt 
(folklorun tərbiyəvi dəyəri). Bu aspektbr aksioloji aspektə daha 
çox diqqət yetirməklə daima bir-birinə təsir edir.

ETNOPEDAQOJI BİLİK LƏ R - gəbcək müəllimə top- 
lanmış xalq kollektiv təcrübəsinə, onun ideallarma yaxınlaş- 
mağa körnək edir, hansı ki, mədəniyyət yaddaşını, xalq yadda- 
şını, tarixi yaddaşı, son nəticədə aktiv həyat mövqeyini forma- 
laşdırır. Bu bilikbr həyat planlarınm formalaşması, xalq эпэпэ- 
lərinin qorunması və inkişafı, tədris-tərbiyə prosesində onun 
əxlaqi dəyərlərindən istifadəsində zəruridirbr.

ETNOPEDAQOJİ BACARIQLAR - xüsusi iş sahəsinə 
istiqamətbnmiş və ümumibşdirilmiş ola bibr, hansılar ki, me
todoloji, psixoloji, pedaqoji, xüsusi fənn bilikbrinin inteq-
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rasiyasma əsaslanır. Etnopedaqoji bacarıqlar etnopedaqoji 
biliklərə, уэш etnopedaqogika sahəsindən olan biliklərə (ənə- 
nəvi pedaqoji mədəniyyət və xalq tərbivə təcrübəsi) dayaqlamr. 
Etnopedaqoji bacarıqlar artıq əldə olunmuş etnopedaqoji bilik- 
lərdən, sadə və mürəkkəb vərdişlərdən toplanır və gələcək 
müəllimlərin mövcud etnopedaqoji bilik və vərdişbrdən yaran- 
mış şəraitə uyğun məşğələlərin keçirilməsinə hazırhq mərhə- 
ləsində, pedaqoji təcrübədə, bütün təlim-tərbiyə prosesi zamanı 
daha düzgün istifadə bacarığmı inkişaf etdirir.

ETNOPEDAQOJİ DÜŞÜNCƏ - bu ümumtəhsil mək- 
təblərində tədris olunan fənnbrin elm sahəsi ib  bağlı xüsu- 
siyyətlərə və etnopedaqoji fəaliyyət spesifıkasma malik peda
qoji düşüncə növüdür. Etnopedaqoji düşüncəyə etnopedaqoji 
prinsipbrin, məntiqi konstruksiyaların, öyrənibn fənbrin 
məzmununun, konkret pedaqoji situasiyalarda etnopedaqoji 
m əsəbbrin həlli və dərk edilməsi üçün etnopedaqoji kateqo- 
riyalar və qanunauyğunluqlarm məqsədyönlü istifadəsi ib  
xarakterizə olunan düşüncn fəaliyyətinin xüsusiyyəti kımi ba- 
xılır. Etnopedaqoji düşüncənin strukturuna etnopedaqoji məsə- 
ləni görmə, onu savadla formalaşdırma, onun həlli yollarmda 
fərziyyəbr irəli sürmə və dəyərləndirmə, daha uyğun fərziy- 
yənin reallaşması əsasmda optimal həlli variantmı tapma, əldə 
olunmuş nəticəni analiz və zəruri olarsa etnopedaqoji fəaliyyətə 
korreksiyalar etmə bacaıığı daxildir.
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