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       Әлеге хезмәтемне мәгърифәтче бабаларым Хөсәйен һәм Нәҗип,  

          әтийем Госман Әмирханнарның якты истәлегенә багышлыйм 

 

Кереш сүз 
 

Мөстәкыйль татар милли мәгарифе 1552 йылда Казан Мәскәү 

тарафыннан басып алынгач юкка чыга. Әмма шулай да татар мәгърифәтсез 

калды дип әйтеп булмый. Төрле изүләргә, кысуларга карамастан ул дәүләттән 

бәйсез халык мәктәбе буларак йәшәп калган. Шушы мәктәп аркылы ул 

чикләнгән рәвештә булса да үз динен, үз телен, үз йәшәү рәвешен саклап кала 

алган. Бу система төрле (кадими, җәдиди, дини, дөньяви һ.б.) үзгәрешләр 

кичереп октябрь инкыйлабына кадәр йәшәп килгән. Башта баскынчылыкка 

каршы көрәшеп, ә әби патша Бөтенрусийә мөселман динийә идарәсен 

ойыштырырга мөмкинлек биргәч, мөстәкыйль милли мәгариф системасы 

рәвешендә.  Әмма октябрь инкыйлабыннан соң ул дәһри дәүләт түбәсе астына 

куып кертелә һәм мөстәкыйль система буларак йәшәүдән туктый, татар теле 

берникадәр дәрәҗәдә сакланган хәлдә дини асылыннан мәхрүм ителә. 

Алтмышынчы йыллар башында кыйбласын, телен, имласын югалткан татар 

мәктәбе бөтенләйгә дийәрлек йәшәүдән туктый. Әмма Алланың хикмәте белән 

сиксәненче йыллар ахырында барлыкка килгән үзгәреш чоры   татар мәктәбен 

торгызырга берникадәр мөмкинлек бирә. Мөстәкыйль рәвештә түгел, дөньяви 

дәүләт түбәсе астында. Ул да вакытлы рәвештә. Дәүләт аз-маз ныгып алгач бу 

система да юкка чыгарыла башлый. Илаһи асылы, милли рухы булмагач, бик 

тиз урыслаша. Шуңа күрә бер төркем татар мәгърифәтчеләре  мөстәкыйль татар 

милли мәгариф системасын торгызу мәсьәләсен күтәрде. Әмма дәһрилек, 

милләтсезлек шартларында формалашкан татар җәмгыйәте аны урыс 

мәктәбенең татар теле нөсхәсе формасында гына күрде. Илаһи асылын кабул 

итмәде. Хәттә Мәскәү дә, урыс та моңа ул кадәр каршылык күрсәтмәде. Дин 

әһелләре дә бу эштән читләште, “ликбез” өчен генә корылган мәдрәсәләр белән 

чикләнде. Чөнки шуннан югары мәгариф өчен  гыйльми әзерлекләре юк иде. 

Илаһи яктан да, дөньяви яктан да. Шушы шартларда мөстәкыйль милли 

мәгариф өчен көрәш башланды. Әлеге хезмәттә шушы көрәш сәхифәсе бирелә.  

Әмма бу көрәш әлегә уңай нәтиҗәләргә китермәде. Бербөтен илаһи-

дөньяви мәгариф тумады. Бүгенге көндә дөньяви һәм дини уку йортлары бер-

бересенән айырылган хәлдә йәшиләр. Алары да диннән айырылган хакимийәт 

күзәтүе астында. Әмма бу айырылу-бүленү тәннән җанны айыруга бәрабәр. 

Хәзерге дини мәктәп кешене дөньялыкка, дөньяви мәктәп ахирәткә әзерләми. 

Нәтиҗәдә кеше Алла биргән камиллеген җуйып җәһлийәткә бата. Шуңа күрә 

җәмгыйәттә тотрыксызлык хөкем сөрә. Ә милли мәктәп рухи һәм дөньяви 

белем- тәрбийәне айырып карамый. Аларны бербөтен итеп күрә. Аллаһы Тәгалә 

тарафыннан иңдерелгән барлык изге Китаплар дөньяви йәшәйешнең рухи 

йәшәйеш белән идарә итүен таләп итә. Бу хакта хәттә Тәүрәттә дә әйтелә. 

Шуңа күрә әлеге хезмәттә тәкъдим ителә торган нәзари һәм гамәли 

эшләнмәләр дәүләт мәгарифеннән бәйсез милли мәгариф системасына кагыла. 

Бу система милли -илаһи гакыйдәгә нигезләнгәнлектән дәүләт мәгарифе һәм 

рәсми дин әһелләре тарафыннан әлегә кадәр танылмый. Хокукый яктан да, 
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гыйльми яктан да. Әмма соңгы вакытта яңа буын арасында барган илаһи һәм 

гыйльми үсеш киләчәк өчен өметле күренә. Шуңа күрә әлеге система әкренләп 

түбәндәге йүнәлешләрдә гамәлгә керә ала. 

Беренче йүнәлеш – милли хокук кануннарын дәүләт хокукы дәрәҗәсенә 

күтәргән очракта. Дәүләт ул үзмаксат түгел, милләтне саклау кальгасы гына. 

Икенче йүнәлеш – мөстәкыйль мәгариф системасында һәм дини гыйлем 

белән дөньяви белем үсеш алган мәктәп-мәдрәсәләрдә. 

Өченче йүнәлеш - яратылыш гакыйдәсен гыйльми нигезе итеп алган, аны 

илаһи фән югарылыгында таныган дөньяви уку йортларында. 

Дүртенче йүнәлеш – татар милли җәмгыйәтен интернет системасында 

ойыштырган очракта (татар милләтенең электрон өлгесен булдырганда).  

Шул очракта гына татар тарихи һәм әйдәүче милләт булып ойыша алачак.  

Бу хезмәттә кайбер сүзләр рәсми кабул ителгән татар орфографийәсе 

тәләпләреннән читләшеп язылды. Чөнки йегерменче йылларда гарап әлифбасы 

башта латин, аннан кирил имласы белән алмаштырылгач, күп кенә сүзләр татар 

теле канунчылыгыннан тайпылып языла башлады. Хәйер, ислам дине белән 

бәйле гарәпләштерү процессы да татар теленең канунчылыгын бозуга китерде. 

Гомумән, без алынма сүзләрне кулланганда үз телебез канунчылыгын түгел, 

чит тел канунчылыгын сакларга тырышабыз. Шуңа күрә, без үрнәк итеп, кайбер 

сүзләрне төзәтеп язарга булдык. Бәлки кайчан да булса галимнәребез “кызыл 

профессура” ясаган хаталарны төзәтеп телебезнең канунчылыгын торгызырлар. 

Шуңа күрә “ел” сүзен “йыл” дип, “яшьлек” сүзен “йәшлек”  дип язуыбызны 

хатага санамыйча, дөрес кабул итүегезне сорыйбыз. Моның турында тулырак 

итеп хезмәтебезнең “Тел – гасырлар авызы” исемле бүлегендә язылган. 

Хезмәтебезнең ахырында үрнәк басма рәвешендә “Мәгърифәт нуры” һәм 

“Нух көймәсе” гәзитләребезнең электрон өлгесе бирелде. Беренчесе аның 

милли мәгариф системасын үстерүгә, икенчесе, татар милли җәмгыйәтен 

ойыштыруга кагыла. Шулар аркылы татар милләтен ойыштырырга тырышабыз. 

Мөстәкыйль милли җәмгыйәт ойыштыру мәсьәләләре шулай ук минем 

татар телендә язылган “Татар милли үзидарә системасы”, “Татар фәлсәфәсе һәм 

милли мәгариф”, урыс телендә язылган “Татарская национальная система 

образования” һәм “Институт татарского национального самооуправления” 

исемле хезмәтләремдә дә күтәрелә.  
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Милли мәгариф өчен көрәш сәхифәсе 
 

Мәгълүм ки, татар милли мәгарифе өчен көрәш  дүрт гасырдан артык 

дәвам итә. Бу юлда бик күп кенә  югалтулар да, байтак кына уңышлар да булды. 

Әмма Мәскәү хакимийәте астында беркайчан да тулы канлы мөстәкыйль татар 

мәгарифе булмады. Совет чорында татар мәктәбе бөтенләй дийәрлек бетерелде. 

Татар баласы урыс мәктәбендә укырга мәҗбүр булды. Халык та моңа күнекте, 

түрәләребез дә күнде, зыялыларыбыз да моның белән килеште.  

Әмма туксанынчы йыллардагы милли күтәрелеш халыкта милли хис әле 

сүрелмәгәнлекне күрсәтте. Беренче чиратта татар үзенең милли мәктәбен 

торгызу өчен көрәш башлады. Тик милли мәктәпнең нәрсә икәнлеген бик азлар 

гына күз алдына китерә булып чыкты. Кайберәүләр милли мәгариф системасы 

инде ойыша, югары белемгә дә татар теле керә, татар фәне дә туа дип уйлый 

башладылар. Монда берникадәр хаклык булса да, чынбарлык хакыйкәттән 

шактый йырак иде. Безнең фикеребез буйынча, милли мәгариф өчен көрәш 

көткән нәтиҗәләрне бирмәде, алда әле бу юлда безне җитди сынаулар көтә. 

Шуңа күрә милли мәгариф өчен көрәш сәхифәсен белми, сәбәпләрне 

ачмый, нәтиҗәләрне ясамый торып бу юлда әллә ни уңышка ирешә алмабыз. 

Иң беренче үзебезгә түбәндәге сорауларны куйыйк. 
 

Милли мәктәп нәрсә ул?  
1992 йылның 10 гыйнварендә Гомумтатар мәгариф корылтайы «Татар  

мәгарифен үз кулына ала» дигән карар кабул итте. Корылтай вәкилләре бу 

карарны бертавыштан дийәрлек кабул итсәләр дә, татар матбугатында ул 

байтак кына каршылыклы фикерләр тудырды. “Социалистик Татарстан” гәзите 

дә моннан читтә калмады. Ул күп кенә галимнәребезнең фикерләрен китерде. 

Бу фикерләр төрле булса да,  күпчелек «Мәгариф» берлегенә җәмәгать 

ойышмасы итеп кенә карады. Академик Миркасыйм Усманов фикеренчә ул 

дәүләт мәгарифен алмаштырмыйча, аның өстеннән күзәтчелек кенә итәргә генә 

тийеш иде. Ачык итеп әйткәндә, татар галимнәре, татар зыялылары патша 

заманында милләтне саклап калган мөстәкыйль милли мәгарифне 

танымадылар, аның үсешен Рәсәй мәгариф стратегийәсе калыпларында 

эшләүче Татарстан мәгариф министрлыгы кысаларында гына күрделәр.  

Кызганыч ки, галимнәребез туып килә торган яңа мәгариф системасын 

бүгенге унитар һәм авторитар дәүләт принципларыннан чыгып бәйәли. Уй-

фикерләре, гамәл-шөгыльләре тоталитар дәүләт системасында формалашкан 

әдип-галимнәребез өчен халык мәгарифе, милли мәктәп дигән төшенчәләр 

күптән бюрократлашканнар, чын мәгънәсен, асылын югалтканнар. Шуңа күрә 

безгә иң акыллы, иң абруйлы зыялы-галимнәребез белән дә арлашу авыр. 

Чынлыкта без министрлыкны алмаштырырга да, параллель структуралар 

төзергә дә җыйынмадык. Бары тик мәктәбебезне аның законлы хуҗасына - 

халыкка кайтарырга гына теләдек. Дөрес, бүгенге мәгариф тә халык мәгарифе 

дип атала. Әмма моның вәсвәси уйдырма икәнлеге барыбызга да мәгълүм. 

Тоталитар дәүләт халык дәүләте була алмаган кебек, авторитар принципларга 

корылган унитар мәктәп тә, халык мәктәбе була алмый. Бары революцийәгә 

кадәр генә татар мәктәбе халык мәктәбе булган, шуңа күрә ул бюрократийәгә 
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бирешмәгән. Бүген без яңа тарихи шартларда, заман югарылыгында шушы 

хәләткә кайтырга гына тийешбез. Айырма бары тик шунда, октябрь 

инкыйлабына кадәр татар мәктәбе халык игәнәсенә йәшәгән, ә без аны 

дәүләттән алырга тийешбез. Чөнки миллиардлаган сумлык байлыгыбыз  

мәктәбебезне урап Мәскәү казаннарына акты. Шушы казаннарга 2,5 млрд. 

тонна нефть агызган Әлмәт, Бөгелмә, Алабуга кебек төбәкләрдә татар 

мәктәпләре бөтенләй калмады дийәрлек. Ә без бүген милли мәктәбебезгә аз-маз 

җан кертәр өчен булса да, бары бер миллион тонна нефть сорыйбыз. Инде 

карап карыйк, хөкүмәтебез тагы Мәскәүгә сылтармы икән. Юк, безгә бер ат һәм 

бер тояк пропорцийәсендә халык малын урыс белән татарга бүлүче 

министрлыклар кирәкми. Үз өлешебез безгә тулысы белән булсын. Ата-аналар, 

урыслар каршы, укытучылар, дәреслекләр юк дип акланганчы, үз малыбызга 

үзебез хуҗа булыйк. Аннан карарбыз, кем каршы да, кем каршы түгел. 

Галимнәр саны буйынча татар халкы Рәсәйдә икенче урында тора. Ә сыйфаты 

буйынча дөнья галимнәреннән калышмый. Акыл бездә җитәрлек. Малыбыз 

булгач, мөгаллимнәребез дә, дәреслекләребез дә, әсбапларыбыз да булыр.  

Инде бик күп бәхәс уяткан шәхси мәктәп мәсьәләсенә килик. 

Корылтайда әйтелгәнчә, татар милли мәгарифенең төп принципларының 

берсе - шәхси мәктәп. Ул халык мәктәбенең нигезе. Тоталитар режим безне үз 

мәгарифебездән генә түгел, мәгърифәтчеләребездән дә айырды. “Массовый” 

принциптан чыгып төзелгән мәктәп беркайчан да демократик мәктәп 

булмаячак. Һәр мәктәп бары айырым шәхес, йәисә фикердәшләр төркеме 

тирәсенә генә ойыша ала. Революцийәгә кадәр мәктәп-мәдрәсәләребезне 

айырым шәхесләр тоткан. Халык белән тыгыз элемтәдә торып, үз 

йүнәлешләрен булдырганнар. Бүгенге унитар мәктәпләрдәге тавыш-җәнҗал 

шушы шәхес принцибын бозуның нәтиҗәсе. Шуңа күрә милли мәгариф 

концепцийәсендә һәр укытучы үз мәктәбен булдырырга хаклы дип әйтелә. 

Әлбәттә мондый мәктәп беркайчан да бюрократлашмый. Мондый мәктәпләргә 

ят идеологийә үтеп керә алмый. Бер генә бала да, бер генә ата-ана да үзен 

кимсетелгән, мәҗбүр ителгән итеп сизми.  

Кайберәүләр уйлаганча, без бер нәрсәне дә ватмыйбыз, җимермибез, йот-

мыйбыз. Беркемне дә алмаштырмыйбыз. Бары тик конституцион хокукыбызны 

гамәлгә ашыру максатында, үз мохитебезне, үз динебезне, үз телебезне 

торгызырга гына тырышабыз. Калганы һәркемнең воҗдан эше. Урыслар, 

чуашлар, йәһүдләр үз мәктәпләрен булдырырга телиләр икән, рәхим итсеннәр. 

Унитар мәктәпләрдә укырга телиләр икән, үз ихтыярлары. Әмма без үз 

хокукыбызны эзлекле рәвештә яклаячакбыз һәм шушы йүнәлештә эш 

итәчәкбез. Әйе, без рәсми мәгариф системасында урнашкан монополийәне 

какшатабыз. Чөнки монополизм - бюрократлыкның, унитарлыкның, 

авторитарлыкның нигезе. Ә низамнамә буйынча безнең берлек һич тә 

бюрократик ойышмага әйләнә алмый. Чөнки ул бер-берсенә буйсынган 

вертикаль принципта түгел, ә тигез хокуклы ойышмаларның горизонталь 

бәйләнешләре принцибында төзелә. Үзәк Шура һәм Үзәк идарә дә күрсәтмә-

әмер бирү түгел, ә киңәш-уртаклашу вазыйфасын үтиләр. Халык мәгарифе 

башкача эшли дә алмый. 
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Әйе, беренче нумерлы карарның беренче матдәсе буйынча  “Мәгариф” 

берлеге татар милли мәгарифе белән идарә итүне үз кулына ала. Ягъни, 

бөтентатар мәгариф эше халыкның турыдан-туры сайланган вәкилләренә 

тапшырыла.  Корылтайда иң зур бәхәсләр куптарган матдә шушы булды. Хәттә 

фикердәшләрем арасында да каршылык туды. Чыннан да корылтайның мондый 

дәгъвасы конституционмы? Берлек мәгариф эшен үз кулына алырга хаклымы? 

Әйдәгез тагын гасыр башына кайтык. Безнең үз дәүләтебез булмаган шартларда 

да мәктәбебез халык кулында иде. Димәк “халыклар төрмәсе” булган патша 

Русийәсендә бу хокук конституцион булган, үзенең мөстәкыйльлеген игълан 

иткән, үз Президентын сайлаган дәүләттә бу конституцион була алмый?! Әгәр 

халыкның моңа хокукы юк икән, димәк дәүләт үзе конституцион түгел. 

Бер мисал китерәм. 1916 йылда Уфа йепискобы Андрий урыс 

мәктәпләренең эшен бәйәләгәндә “Безнең мәктәпләребез халыкка түгел, 

түрәләргә генә хезмәт итә,”- дигән иде. Мәктәп проблемаларын үзләренең 

йөрәк-хиссийәте аша үткәргән корылтай вәкилләре дә моны тиз аңладылар һәм 

бертавыштан дийәрлек татар мәгарифен халык кулына бирүне кирәк  таптылар. 

Шуннан да конституционрак юлның булуы мөмкинме иде? Ә бит корылтай 

вәкилләре түрәләр яратмаган “толпа” вәкилләре түгел иде. Шушы ук унитар 

мәктәпләрнең рәсми җитәкчеләре, танылган методистлар, галимнәр, 

укытучылар. Шулай булгач, халык иң олы галимнәреннән дә галимрәк булып 

чыга. Димәк ул үлмәгән, йәши. Дөрес юлны сайлый гына белергә кирәк. Бу 

хакыйкәтне дәүләт һәм хөкүмәт җитәкчеләре дә танырлар дип уйлым. Чөнки 

корылтай рәсми мәгариф структураларына ышанмавын белдерде. Инде Рәсәйгә 

һәм урысларга гына сылтап проблемаларны йәшереп калдырып булмас. 

Корылтай карарларына каршы килү, мәгрифәтебезгә, халкыбызга каршы килү 

дигән сүз. Ә инде урысларга килгәндә, монда бернинди каршылык юк. Мин 

милли мәгариф системасының низамнамәсе һәм концепцийәсе белән бик күп 

җирдә чыгыш ясадым. Берничә мәртәбә укытучылар белемен күтәрү 

институтында, Мәскәү, автономийәле республикалар мәгариф җитәкчеләре 

каршында, мәктәп-гимназийәләрдә, Татарстан Югары Шурасында һәм башка 

урыннарда тулы теләктәшлек таптым. Урыс мәгърифәтчеләренә дә безнең 

милли принцип ошады. Аларның да бу җан койгыч унитар мәгариф системасы 

үзәкләренә үткән. Иң зур каршылыкны үз милләтебездән булган түрәләр, зур 

дәрәҗәле галимнәр, хакимийәт табыныннан тукланучы зыялылар  күрсәтә.  

Ә инде рәсми мәгарифне күзәтчелеккә килгәндә, авторитар җәмгыйәттә 

моның нәрсә икәнлеген без инде яхшы беләбез. Иҗтимагый ойышмалар 

һәрвакыт хакимийәттә торучыларның йомышчы малайлары булдылар, аларның 

позицийәләрен генә ныгыттылар. Хәттә матбугат-мәгълүмат тә аларга хезмәт 

итте. Демократик дәүләтләрдә җәмәгатьчелек нигездә мөстәкыйль матбугат 

тирәсендә ойыша. Шунда аның көче. Йомышчы малайлар югарылыгындагы 

иҗтимагый хәрәкәт авторитизмны ныгыта гына ул. Без төзи торган татар милли 

мәгариф системасы чын мәгънәдә халык системасы. Аңа керү-чыгу ирекле. 

Рәсми мәгариф ойышмалары керергә теләми икән - үз эшләре. Керәләр икән, 

рәхим итсеннәр, әмма безнең низамнамә һәм концепцийә принципларында. 

Әйе, безгә бүген авыр. Ихлас аңлаучы зыялылар әлегә бик аз. Күп кенә 

галимнәр белән аралашу дәверендә мин аларның фикерләрен шик астына 
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куярга ярамаганлыгын яхшы аңлаган идем. Аз гына тәнкыйть итсәң дә, алар 

миңа “үз урынымны” тиз күрсәтәләр. Шуңа күрә икеләнүсез әйтә алам: иректә 

туып, ирек шартларында яңа буын зыялылар үсеп чыкмый торып, без коллыкта 

туган, коллыкта формалашкан элитар профессор-академиклар белән генә чын 

мәгънәсендә халыкчан милли мәгариф системасын булдыра алмаячакбыз. Шуңа 

күрә бүгенге галимнәребезгә таяна, алардан “культ” ясый алмыйбыз.  

Галимнәр теләсә нинди җәмгыйәттә хакимийәтнең интеллектуаль нигезен 

тәшкил итәләр һәм соңгы булып үз позицийәләрен бирәләр. Тарих моны күп 

тапкырлар раслады инде. Ә инде үзебезнең дөньяви җәмгыйәттә йәшәвебезне 

искә алсак, күпчелек галимнәребезнең кыйбласын билгеләү дә авыр булмас. 

Большевизм нигезендә төзелгән гамәлдәге хакимийәт (демократларын да 

кертеп) тиз генә үзенең позицийәләрен бирмәйәчәк. Шуңа күрә без үзебезнең 

милли рухыбызга, динебезгә кайта алмасак, коллык хәләтеннән чыкмасак, яңа 

большевизмның сәйәси аренага чыгуы да бик ихтимал. Без кайвакыт үзебезнең 

сабырлыгыбыз белән горурланырга яратабыз. Ә асылда бу изелгәнлек билгесе, 

коллык хисенең тирән психологик катламнарга үтеп керүе. Андый халык белән 

идарә итүе җиңел, әмма ул беркайчан да ихтирамга лайык халык булмаячак. 

Коллыктан безне бары үз динебез, үз мәгарифебез генә коткарып кала алачак. 

“Мәгариф” берлеге иҗтимагый ойышма да, дәүләт органы да түгел. Ул 

мәгариф дәүләт һәм халык эше дигән дөньякүләм танылган принциптан чыгып 

халык эше дигән вазыйфаларын гына үз өстенә ала. Чөнки дәүләт бу 

вазыйфаларны үзләштереп, мәктәпне халыктан айырды, аны рәсми мәгариф 

чиновникларының шәхси вотчиналарына әверелдерде. Ата-аналарның, 

халыкның, милләтнең мәктәпкә йогынтысы нуль дәрәҗәсенә төште. 

Чукындырсалар да тукындырсалар да ата-анадан, бала-чагадан сорамыйлар. 

Күпчелек бала өчен мәктәп газапка әйләнде. Димәк сүз параллель структуралар 

турында түгел, ә мәгарифнең халыкчан вазыйфалары турында бара.  

Шуннан чыгып “Мәгариф” берлеге үз өстенә түбәндәге дүрт вазыйфаны 

алуны максат итеп куя: 

1. Татар миллм мәгариф системасын гамәлдәге унитар мәктәп 

системасыннан айырып алу һәм барлык идарә органнарын халыкның тулы 

вәкаләтле мәктәп шураларына тапшыру. “Мәгариф” берлеген  астан өскә кадәр 

ирекле рәвештә вәкаләтләр тапшыру нигезендә төзү. 

2. Халык педагогикасы нигезендә татар милли мәгариф концепцийәсен 

булдыру һәм мәктәп шуралары аркылы шушы идеологийәне гамәлгә ашыру. 

3. Татар мәгарифенә тийешле милекне һәм бюджет акчасын дәүләт 

органнары тарафыннан куллану өстеннән күзәтчелек  итү. 

4. Татар укытучыларының хокукын яклау, аларның рухи, социаль һәм 

матди таләпләрен үтәүгә күзәтчелек итү. 

Профсоюзларда да булган бу вазыйфаны “Мәгариф” берлегенә 

тапшырмас өчен рәсми дәүләт органнарының барлык структуралары көрәшә. 

Чөнки сүз чыннан да милли идарә эшен халыкка кайтару турында, йәисә халык 

хакимийәтен торгызу турында бара. Халык исеменнән эш итәргә күнеккән 

авторитар хакимийәт чын халык идарәсенә килгәндә тешләрен шыгырдата 

башлый. Шуңа күрә дә «Мәгариф» берлегенең «йомшартылган» низамнамәсен 

раслау да өч айдан артыкка сузылды. Менә ул татарча демократийә! 



 9 

Әлбәттә бу мәгарифкә генә түгел, мәдәнийәткә дә, икътисадка да, 

сәнгатькә дә, авыл хуҗалыгына да, һәммәсенә дә кагыла. Ә җөмһүрийәтебездә 

халык хакимийәтен торгызу мәсьәләсен беренче булып «Мәгариф» берлеге 

күтәрде һәм корылтай карарлары белән киң җәмәгатьчелеккә җиткерде. Әмма 

бу радикаль дәгъваны хакимийәт структуралары гына түгел, күпчелек 

иҗтимагый ойышма җитәкчеләре дә кабул итә алмады. Сүздә мөстәкыйльлек 

өчен көрәшкән «каһарманнарыбыз» халык хакимийәтен торгызырга реаль 

мөмкинлек тугач  шүрләп төштеләр. И, бу коллык галәмәте! 440 йыл буйына 

сеңдерелгән буйсынудан чыгу өчен тагы шул кадәр ук вакыт кирәк микәнни! 

Чыннан да без үзебезгә кирәк кадәр суверинитет алырга әзерме? Әллә инде 

Мәскәү дә безнең декларацийәләр һәм мөрәҗәгатьләрдән, дәүләтчелек 

имитацийәсеннән ары китә алмаячагыбызны алдан күргәнме? «Мәгариф» 

берлеген танырга безгә кем комачаулый? Мәскәүме, урындагы 

шовинистлармы? Һич юк. Суверинитет дип аһ оручы чепчи татар түрәләре. 

Менә кая хикмәт. Йүкәдә икән чикләвек! 

Бүгенге көндә рәсми мәгариф җирле шура карарыннан башка бер генә 

татар сыйныфы да ача алмый. Мәктәп турында әйтәсе дә юк инде. Бер яктан 

караганда эш “Барлык власть советларга” дигән принциптан чыгып, демократик 

рәвештә хәл ителгән. Әмма большевикларның интернационализмы кебек бу 

“демократийә” дә татарны яңадан кәкре кайынга терәтеп калдырды. 

Татарстанның барлык шәһәрләрендә, бигрәк тә Казанда җирле шураларда 

күпчелекне шовинист -”демократлар” һәм маргиналлар тәшкил итә.  Алардан 

бер сыйныф йәисә бер төркем ачтыру үзе бер газап. Бу әле Татарстан җирендә. 

Ә башка төбәкләрдә эш Иван патша заманыннан яманрак. Бүген рәсми һәм 

иҗтимагый мәгариф ойышмалары вәкилләре бер-берсен уздырып тегендә 

фәлән-фәсмәтән мәктәп, гимназийә, монда шул-бу кадәр класс-группа ачтык, 

дип үз эшләрен күрсәтергә тырышалар. Ә асылда үсеш 1-2%тан ары китә 

алмый. Анысы да унитар мәктәп кысаларында. Мәскәү программалары, 

дәреслекләре, дәүләтчелеге нигезендә. Бер генә мисал. Күптән түгел татар телен 

үстерү мәсьәләләре буйынча Киров илчә шурасы сессийәсе булды. Анда татар 

мәктәпләре турында да сүз барды. Сессийә эшендә Татарстан Югары 

Шурасының даими мәгариф комиссийәсе рәисе Мидхат Шәрифуллин, мәгариф 

министры Вәсил Гайфуллин, «Мәгариф» комитеты рәисе Гали Даутов, рәсми 

һәм иҗтимагый мәгариф һәм башка ойышмалар вәкилләре катнашты. Без татар 

мәктәпләре ачу зарурлыгын ничек кенә дәлилләсәк тә, нәтиҗәдә безнең өчен 

тискәре карар кабул ителде. Чөнки сессийәдә министр да киңәшче тавышы 

белән генә катнашты, ә мәгарифкә бернинди мөнәсәбәте булмаган 

депутатларның халиткәч тавышы безне мәктәпсез итте. 49 депутатның 48-е 

татар мәктәбен ачуга каршы төште. Бүген татар мәктәбе ачарга әзер түгел икән, 

берничә мәктәптә урыс класслары ачуны туктатыйк дигән тәкъдим дә кире 

кагылды. Йәнәсе бу урыс балаларының хокукын чикләү була. Димәк Киров 

илчәсендә татар мәктәпләре ачу перспективасы 10 йылдан соң да күренми. Ә 

яңа мәктәп салу 2000 йылга да планлаштырылмаган, диде администрацийә 

башлыгы. Роно җитәкчеләре гаризалар булса, без теләсә ничә класс ачарга әзер 

дип белдерәләр. Чөнки һәр мәктәпкә андый гаризалар өч-дүрттән артмый. Бу 

ата-аналар теләми дигән сүз түгел. Бары урыс мәктәбендә айырым класслар 
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ачуны кирәк тапмыйлар. Чөнки анда балалар үзләрен чит-ят, кимсетелгән итеп 

сизәләр. Андый мәктәпнең татар мәктәбе булып үсеп җитәсенә дә перспектива 

юк. Ә менә дүртенче татар гимназийәсенә бирелгән гаризаларның саны 200 гә 

җитте. Әмма аларны кабул итәргә шартлар юк. Тулы канлы татар мәктәбе, 

бигрәк тә татар югары уку йортлары булганда бер генә ата-ана да үз баласын 

урыс мәктәбенә бирмәйәчәк.  

“Шәһри Казан” да басылган “Үз рухыбызга кайтыйк” дигән мәкаләмдә 

мин урыс мәктәпләре шартларында татар класслары ачуга каршы килгән идем. 

Моның өчен миңа кайбер рәсми мәгърифәтчеләребездән шактый гына эләкте. Ә 

вакыйгалар минем хаклы икәнлегемне күрсәтте. Татар мәктәбенә әйләнү 

перспективасы булмаган мәктәпләргә татар ата-аналары тарафыннан гариза 

бирү юк дәрәҗәсендә. Димәк сүз бары тик тулы татар мәктәпләре ачу турында 

гына барырга тийеш. Мондый хәл бер Киров илчәсендә генә күзәтелми, башка 

илчәләрдә дә шундый ук хәл. Илчә шуралары татар мәгариф системасын 

булдырмаска бар көчләрен куялар. Чөнки мәгариф системасы Рәсәй 

карамагыннан ычкынса ассимиляцийә процессы туктаячагын алар ачык аңлый. 

Ә бит бу шураларны Камил Исхаков, Альберт Камалеев кебек татар түрәләре 

җитәкли. Элек милли мәктәпкә каршы интернационализм байрагы астында 

чыксалар, бүген кеше хокукларын яклау дигән уйдырма принцибын алга 

сөрәләр. Максат бер: урыс унитар мәгариф системасы аша татар милләтен юкка 

чыгару һәм урыслаштыру нәтиҗәсен кире кайтара алмаслык дәрәҗәгә җиткерү. 

Болай булгач, «Мәгариф» берлеге гражданлык инициативасына гына таянып 

тәҗрибә туплаганчы татар тулысынча манкортка әйләнеп бетәчәк. Йегерменче 

йылларда да мәгарифебез зур ыргылыш ясаган иде. Бүген андый дәрәҗәгә 

җитәргә йырак әле. Әмма сугыштан соң аз-маз ныгып алгач та, беренче 

һөҗүмне империйә милли мәктәпкә йүнәлтте. Диннән, милли хисийәттән, 

югары белемнән айы-рылган урыс рухлы унитар татар мәктәбе кыска вакыт 

эчендә һәләкәткә дучар булды. Ата-аналар үзләре теләп дийәрлек империйә 

тозагына эләктеләр. Бүген дә шушы империйәчел сәйәсәт дәвам итә. Һаман да 

мәгрифебезнең нигезен, йәшәйешен тәэмин иткән дингә, милли мохиткә, югары 

мәктәпкә киртә куйыла. Урыс һәм унитар мәктәпләрдә айырым татар класслары 

ачу татар милли мәгариф системасын булдырмау вазыйфасын гына үти, һәм 

моны урыс түрәләреме, татар түрәләреме эшли - айырма юк. Максат үтәлә, шул 

җиткән. 

Ә инде татар югары мәктәбе булдыруга килгәндә, монда да без рәсми 

хакимийәт структураларының каршылыгына очрадык. Гимназийәләрне тәмам-

лаучы балаларның ата-аналары бездән югары мәктәп таләп итәләр. Рәсми 

органнар бу мәсьәләне дә гамәлдәге югары уку йортларында айырым татар төр-

кемнәре ачып хәл итәргә уйлылар. Нәкъ балалар бакчасы, мәктәпләр үрнәгендә. 

Һаман шул безнең рухыбызга ят мохит, һаман шул урыслаштыру сәйәсәте. 

Татар югары мәктәп системасын без татар гимназийәләре нигезендә 

булдырырга, ә соңыннан гамәлдәге югары уку йортлары Татарстан 

юридикцийәсенә күчкәч, аның үзебезгә тийешле өлешенә хуҗа булырга 

тәкъдим иттек. Йөзгә якын ВУЗ укытучылары да татар югары мәктәп 

системасында эшләргә ризалыкларын бирделәр. Күбесенең фикере бер - 

бүгенге югары уку йортларында татар милли югары уку системасын булдырып 
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булмый, бары аның милкенә генә хуҗа булып була. Күпме генә сөйләсәк тә, 

татар милли мәгарифе бүгенге унитар мәгариф системасыннан айырылып 

чыгарга тийеш дигән нәтиҗәгә киләбез. Әмма безнең тәкъдимнәр һаман  кагыла 

килә. Без кем, йәнәсе. Үзләрен җөмһүрийәтнең кендеге санаган галимнәр, 

түрәләр безгә өстен карап йөз чөйерәләр, мөстәкыйль милли мәгарифкә тулы 

битарафлык күрсәтәләр. Беренчеләргә моны  аңлау өчен гыйльми югарылык 

җитми, икенчеләргә исә, урыс әйтмешли, бу “темный лес”.  

Әйе, күп кенә принципларны яңадан бәйәләү чорында безнең дә кайбер 

фикерләр буталчыграктыр. Үзләренең эзләнүләрен черки кибернетикасы дәрә-

җәсенә җиткергән галимнәр өчен бу дилетантлык, вәсвәсә булып күренә. 

Шулай да кайбер галимнәребезнең күпчелек өчен бик акыллы, бик нигезле 

булып күренгән тәкъдимнәре бүгенгә йә йәшим, йә бетәм дип торган шартларда 

милләтебез өчен зарур ыргылышны тоткарлый. Фәнни нигездә 

манкортлашуның унитар нигездә манкортлашудан әллә ни зур айырмасы юк. 

Радикаль юл айырым шәхесләрнең экстремизымыннан түгел, революцион 

процессларны җинайәтчел рәвештә тоткарлаудан туа. Табигать тә экстремаль 

шартларда революцион үзгәреш кичерә. 370 йыллык патша төрмәсеннән, 70 

йылык большевизм зинданыннан соң эволюцион юл белән котылуга ышаныч 

юк дәрәҗәсендә. Безнең иреккә чыгу тизлеге империйәне яңарту тизлегеннән 

шактый калыша. Рәсәйдә көйләүле революцион процесслар барган вакытта 

эволюцион юлның безне һәләкәткә китерүе мөмкин. Бала ана карынында 9 ай 

буйына эволюцион үсеш кичерә, аннан революцион рәвештә туа, гомер буйы 

эволюцион йәшәйеш юлын үтә һәм революцион юл белән дөньядан китә. Безгә 

дә шундый эволюцион-революцион юлны сайларга кирәк. Һич югында - 

мәгариф өлкәсендә. Бу социаль-болшевизм түгел, ә милләтебезне коткару 

юлында зарури шарт. 

Әгәр без революцион күчеш, үзгәреш, яңарыш чорында татар милли 

мәгариф системасын булдыруны “кечкенә адымнар” белән гаризалар җыю һәм 

тиргәшеп-талашып унитар мәктәп структураларында айырым сыйныфлар ачуга 

гына кайтарып калдырсак, без арбага утырып машина куучылар хәләтенә 

калачакбыз. Мондый шартларда заманави татар мәктәбе туа алмый. 
 

Казан, апрель айы, 1992 йыл 
 

Татар милли мәктәбе бармы? 
Шулай да бүген бездә татар мәктәбе бармы? Әйе, бар. Ил күләмендә 

аларның саны 2 мең чамасы. Бу мәктәпләрдә татар балаларының 7-8%-ы укый. 

Калганнары урыс мәктәбендә. Ә менә милли татар мәктәбе бармы? Гаҗәп 

булып тойылса да, юк дип әйтергә туры килә. Чөнки татар телле унитар мәктәп 

белән милли татар мәктәбе арасында айырма җир белән күк арасы. Әмма 

унитар мәктәп тарафдарлары гына түгел, күпчелек татар мәгърифәтчеләре дә 

татар мәктәбе булгач милли була инде дигән фикердә торалар. Бу 

айырымлыкны аңламау, йәисә аны гадиләштерү айырым шәхеснең генә түгел, 

милләтебезнең фажигасе. Милләтнең йөзен аның мәктәбе билгели. Бүген моңа 

барыбыз да инандык булса кирәк. “Шәһри Казан” да мәгърифәтебезгә 

кагылышлы мәсьәләләрне “Милләт язмышы мәктәптә” дигән рубрика астында 

күтәрә. Бу куанычлы хәл. Әмма бу әле акыл җимеше генә, йөрәк җимеше түгел. 
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Әкренләп анысы да булыр дигән фикердә тора күпчелек рәсми мәгариф 

тарафдарлары. Тик күседән куян, чучкадан бәрән тумый. Чиркәүдәге намаз 

почмагы беркайчан да мәчеткә әйләнмәячәк,  хак мөселман өчен көфер 

почмагы булып калачак. Кайбер галимнәребез мәктәбебез татар телле мәктәп 

кенә булып калмады диләр. Һәм дәлил итеп шундый сүзләр китерәләр: “туган 

телебез - үзе зур милли фактор”, “татар әдәбийәтен өйрәнү”, “туган телдә 

үткәрелә торган кичәләр” һәм башкалар. (Әлеге фикерне галимебез Әмин 

Минһаҗ алга сөрә). Әмма туган телдә кем сүзен сөйлибез, татар әдәбийәте 

буйынча нәрсәгә өйрәнәбез, кичәләрне нинди рухта үткәрәбез - шунысы 

әһәмийәтлерәк түгелме? 

Әйе, бүген милли рухка ийә айырым укытучылар, тәрбийәчеләр 

мәктәпләрдә, балалар бакчаларында балаларны милли рухта тәрбийәләргә 

тырышалар. Әмма, башлыча, бу аларның шәхси инициативасына, милли аң 

югарылыгына бәйләнгән. Ә нигездә бүгенге унитар мәктәп системасы бу 

йүнәлешнең ныгуына җирлек була алмый. Киресенчә, каршылык кына тудыра. 

Әлегә кадәр уку планнары Мәскәүдә раслана, тәрбийә эше безгә ят педагогик 

ысулларга нигезләнә. Укытучылар үзләре дә милли рухта, халык педагогикасы 

нигезендә тәрбийәләнмәгән. Милли тәрбийә һәвәскәрлек югарылыгыннан ары 

китми. Аны профессиональ дәрәҗәгә күтәрү өчен тулы канлы милли мәгариф 

системасы кирәк. Югыйсә, энтузиастларыбызның гайрәте озакка бармаячак. 

Әгәр, татар телле мәктәп татар милли мәктәбе икән, тик татарча дийәрлек 

укытыла торган татар авылларында рухыбыз нык, мәдәнийәтебез чәчәк аткан 

булыр иде. Авылдан шәһәргә килгән балаларыбыз икенче көннән үк урыска 

әйләнеп маташмаслар иде. Революцийәгә кадәр рухыбыз сынган булса да, 

иманыбыз нык иде әле. Әмма революцийәдән соң без урыслашкан татарлар һәм 

керәшеннәр өчен  эшләнгән Ильминский мәктәбе системасына күчтек. Гарәп 

имласына нигезләнгән татар имласы бетерелде, татар теле илаһи яктан гарәп 

сүзләреннән, мәдәни яктан фарсы сүзләреннән “чистартылды”. Озак йыллар 

балаларыбызны шушы рухта тәрбийәләдек. Шуңа күрә хәттә “милләт” дип 

йөргән зыялыларыбыз да шушы калыптан чыга, рухи-илаһи, милли-мәдәни 

тамырларына кайта алмыйлар. Чыгарга, кайтырга да теләмиләр. Эллиннашкан 

йәһүдләр шикелле мәгъриб цивилизацийәсенә йөз тоталар. 

Бу фикерләр, кайберәүләр уйлаганча, акыл сату түгел. Мин ун йыл 

буйына татар мәктәбендә укыдым, сигез йыл үзем, кырык йыл буйы әтийем, 

күп йыллар буйына туганнарым шушы унитар татар мәктәбендә эшләдек һәм 

Мәскәү хакимийәтенең, татар йомышчыларының безнең мәгариф системасын 

җимерү ысулларын бөтен нечкәлекләре, мәкерлеге белән үзебез аша татыдык. 

Дөрес, берәүләр шушы системага җайлашып исем-дәрәҗә яуладылар һәм 

шуны ярлык итеп, инде яңа агымны ийәрләп аны эчтән җимерәләр. Ә 

икенчеләре, кыйналып-сугылып булса да, милли мәктәбебезнең изелгән-

тапталган соңгы тарихи җепселләрен ялгарга тырышалар һәм бүген дә үги 

балалар хәлендә милли-илаһи мәгарифебезгә ихлас күңелдән хезмәт итәләр. 

Дөрес, безнең кайбер галимнәребез, зыялыларыбыз, мөгаллимнәребез 

татар мәктәбе, татар сыйныфлары, татар төркемнәре ачу өчен көчләрен, 

вакытларын кызганмыйлар. Әмма рәсми мәгарифнең йомышчы малайлары 

сыйфатында “бәләкәй адымнар”, ягъни “аз нәтиҗәле”, “аз-маз алга китү” юлын 
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сайлаганнар. Бу юл мөстәкыйль татар җәмгыйәте йәшәп килгәндә үзен акласа 

да, күчеш, инкыйлаб чорында акламый. Чөнки без көфер дәүләтендә, урыс 

җәмгыйәтендә йәшибез, аларның вакытлыча зәгыйфьләнүеннән файдаланырга 

тырышабыз. Әмма Мәскәү хакимийәте аз-маз термәкләнеп алгач та, милли 

күтәрелешкә киртә куячак. “Тимерне кызуында сугарга кирәк”, ди бит халык та. 

Мондый ваклык, сүлпәнлек айырым шәхесләрнең генә түгел, бөтен мил-

ләтнең фаҗигасе. Дәһри коммунистларга, “бөйек” Сталинга инанып йәшәгән 

өлкән буыннар фаҗигасе. Хәйерчегә икмәк сыныгы биргәч, башы күккә тийә. 

Без дә йөз бүлмәле урыс телле мәктәпнең шыксыз почмагында татар телле бер 

сыйныф ачсак, галәмгә кычкырабыз. Ә шул арада безне милләтчелектә 

гайепләүчеләр дәшми-тынмый заманыбызның бөтен казанышларын кулланып 

яңа мәктәп ачалар. Аларны рияланып, кызыл тасмалар кисеп татар түрәләре 

тәбрикли. Яныбызда бур эшләп торганда, без кырыкка бөгелеп инә белән койы 

казыйбыз. Тырышып-тырмашып ясаган сукыр тычкан түмгәген Һималай 

тауларына тиңләргә тырышабыз. Әле һаман да икенче сорт белән 

канәгатьләнеп, тора-бара беренче сортка чыгарга өмет итәбез. Әмма беренче 

сорттан икенчегә әйләнергә җиңел булса да, киресен эшләү ифрат авыр. 

Дәүләтебез икенче сорт булганга горурлыгыбызны, халкыбыз икенче сортка 

әйләнгәнгә телебезне җуйдык. Инде мәктәбебезне дә икенче сортлы итсәк, 

бөтенләй мәгарифсез калачакбыз. Бер генә ата-ана да үз баласын икенче сортлы 

мәктәпкә бирмәйәчәк. Бер авызлары пешкәч, җиде кат өреп кабачак. Без һаман 

да сан белән уйныйбыз. Ә бит саннар түрәләргә үзләрен данлар өчен кирәк. Ә 

халык бөлде, ярлыланды. Рухи яктан да, матди яктан да. Әхлаксызлар санга, 

воҗданлылыр сыйфатка эшли. 

Кайбер мәгърифәтчеләребез мөстәкыйль мәгариф системасын төзергә, 

татар мәктәбен урыс мәктәбеннән айырырга тарих безгә вакыт бирмәгән диләр. 

Шуңа күрә “аз-маз алга китеш” юлын сайлаганнар. Әмма куркаклыкны, 

булдыксызлыкны тарихка сылтамыйк. Унбиш  йыл үзгәртеп кору дәвере ул 

тарих түгел идеме? Мәгарифебезне булдыру өстендә нәрсә эшләдек? Күпме 

мәктәп төзеп, кайсын татар мәктәбе иттек? Рухыбызга ятышлы нинди дәреслек 

чыгардык? Югары уку йортларында рәсми рәвештә төгәл фәннәр  буйынча бер 

татар факультеты, йәисә төркем булдырдыкмы? Юк, халкыбызга ышанмадык.  

Бер генә мисал. Үткән йыл Дәрвиш (Дербышки) бистәсендә 141- өр-яңа 

мәктәп сафка керде. Өстәвенә, икенче интернат капиталь ремонт ясалып 

мәктәпкә әйләндерелде. Икесе дә урыс мәктәбе булды. Ә татар гимназийәсенә 

көч-хәл белән сакланып калган 11 бүлмәле иске татар мәктәбе бинасы калды. 

Яңа мәктәпне татар мәктәбе итәргә тарих безгә ничә гасыр бирергә тийеш иде? 

Ә бит татар гимназийәсенә дүрт беренче класс ачарлык гаризалар җыйылды. 

Бүген аның мөдире яңа бина төзү буйынча пройектлар юнәтеп йөри. Уку-укыту 

эшләренә вакыт та калмый. Ярар, нәтиҗәсе булса иде. Әмма ул да күренми. 

Ә безнең җәмәгатьчелек урыс мәктәпләрендә сыйныф-төркемнәр 

рәвшендә булачак татар мәктәпләренең “кирпечләрен” сугып йөри. Ә инде әзер 

бина булганда кирпеч сугарга тарих безгә вакыт биргәнме? Шушы 141- мәктәп 

бинасы татарга артык булдымы? Минем бу фикеремә каршы бер марҗа “ишь, 

чего захотели”, дип зәһәрләнде. Роно белән министрлыкта да ашыкмаска 

куштылар. Алар да “бәләкәй адымнар”дан ары китә алмыйлар. Димәк безгә 
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марҗалардан куркып йәшәргә кала. Тагы ничә гасыр шулай йәшәрбез? Татар 

түрәләре урындыкка ябышып ятканда безгә һаман да шулай йәшәргә кала.  

Бүген татар милли мәгарифен булдыру өчен гаризалар түгел, биналар һәм 

акча кирәк. Ә безгә боларны бирәләрме? Юк. Казандагы бушап калган җиде 

пионерлар сарайының, иллеләп ярым буш һөнәр мәктәпләренең, дистәләгән 

КПСС биналарының кайсысын татар мәгарифенә бирделәр. Ә безне тиргәшеп-

талашып гамәлдәге урыс мәктәпләрен бүләргә, марҗалар белән кыйнашырга 

этәрәләр. Шулай итеп без “экстремистларга”, “милләтчеләргә” әйләнәбез. 

                                                                        Казан, апрель айы, 1992 йыл 

 

Милли рух нәрсә ул? 
Инде татар мәктәбенә хас милли рух мәсьәләсенә килик. Дәүләт мәгарифе 

тарафдарлары укыту-тәрбийә  эшләре милли рухыбызга туры китереп үзгәртелә 

һәм үзгәртеләчәк дип баралар. Карап карыйк, бу шулаймы икән. Беренчедән, 

милләтебез киләчәгенә йөз тоткан гимназийәләрдә нинди дәреслекләр буйынча 

укыйбыз? Шул ук Мәскәү төзегән, тәрҗемәсе Татарстан мәгариф министрлыгы 

тарафыннан расланган дәреслекләр буйынча.  Бер көн татар гимназийәсендә  

укучы кызымның СССР тарихы буйынча дәрес әзерләве белән кызыксындым. 

Нинди дәреслек буйынча дийәрсез. Рыбаков редакцийәсендә чыгарылган 

шовинистик урыс дәреслеге. Һаман да шул монгол яулары, урысның бөйеклеге 

һәм башкалар. Ә бит моның турында күпме сөйләнде, күпме язылды. Барысы да 

бушкамыни? Дәреслекнең татарча тәрҗемәсе 1990 йылда басылган. Менә бит 

Мәскәү нинди оста. Миссионерлык китапларын үзебездә тәрҗемә иттереп, үз 

кәгазебездә, үз нәшрийәтебездә, үз акчабызга бастырып, үз укытучыларыбыз 

йәрдәмендә, үз мәктәбебездә, үз балаларыбызны урыслаштыруга ирешәләр. Ә 

безгә үз дәреслекләребезне булдырырга тарих вакыт бирмәгән икән. Югыйсә 

безнең үз тарихчыларыбыз да бит җитәрлек. Башка дәреслекләрдә дә, уку-

укыту әсбапларында да милли рух юк дәрәҗәсендә. Хәттә татар теле, татар 

әдәбийәте дәреслекләре дә торгынлык чоры кануннарына яраклаштырып 

язылган. Ә без кәгазь, акча, нәшрийәт юк дибез. СССР тарихы, миссионерлык 

дәреслекләре өчен болар барысы да бар. Менә сиңа милли тәрбийә, милли рух. 

Ә урыс мәктәпләренә сыйынган татар сыйныфларында эшләр ничек тора дип 

уйлыйсыз. Язмасам да  аңлашыла торгандыр. Ә бит академик институтларыбыз, 

министрлыкларыбыз, нәшрийәтләребез башында шул ук татар түрәләре тора. 

Ә бәлки үзгәртеп кору чоры безгә җитмәгәндер. Алдагы планнар 

өметледер. Тот капчыгыңны! Беләсең килсә, татар дәреслекләре чыгару 

буйынча Татарстан китап нәшрийәтенең 1992-93 йылларны эченә алган 

планнарын кара. Анда 48 исемдәге дәреслек теркәлгән. Татар мәктәбенә 

кирәкле дәреслекләрнең 30-40%-ы. Аларның 50% чамасы урысчадан тәрҗемә, 

25%-ы урыс теле дәреслекләре.  Алар, әлбәттә, элекке мәдрәсәләрдәге шикелле 

туган телгә, татар рухына нигезләнеп эшләнмәгәннәр. Миссионерлык 

дәреслекләре. Берничә дәреслек яңа, авторларга ышаныч бар. Әмма аларда да 

илаһи рух юк. Калган дәреслекләр торгынлык чорыннан. Теле булса да, илаһи-

милли рухы юк. 
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Милли мәктәпкә кем каршы? 
Бүген татар мәктәбе ачуны ата-ата аналардан гариза җыюга кайтарып 

калдыралар. Димәк дәүләтнең милли мәгариф системасын төзү стратегийәсе 

юк. Ул бернинди хокуки, икътисади, методик тәэминатка нигезләнмәгән. 

Гариза җыйып кына моны хәл итеп булмый. Шуңа күрә, мин бүген өйдән-өйгә 

йөреп гаризалар җыюны, РОНОлар белән чәкәшеп йөрүне беренче урынга 

куймыйм. Беренчедән, бу эшнең аз нәтиҗәлелегенә без моннан 10-15 йыл элек 

(җитмешенче йылларда) ук инанган идек. Икенчедән, ата-бабам җирендә татар 

телендә укыту өчен гаризалар җыюны халкыбызны кимсетү дип саныйм. Урыс 

баласы татар җирендә гаризасыз-нисез туган телендә укый, татар баласы үз 

җирендә гариза биреп тә укырга мохтаҗ. Иң аянычы, урысны шуңа күндердек 

инде. Ул үзен монда хуҗа саный. Аңа буйсынган татар бик теләгән очракта 

гына үз телендә укый ала. Йәнәсе, гаризагыз булса уйлап карарбыз, булмаса, 

димәк, ата-ана теләми. Әле гаризалар җыйгач та эшләмәскә мең сәбәп табыла. 

Беләм, кайберәүләр мантыйгы буйынча бу буш хыял. Әмма гариза җыю 

түбәнлегенә без үзебезне үзебез төшердек. Мәскәүгә ярап үзебезгә аклану 

эзләдек. Янәсе, татар мәктәпләре ачарга без ашыкмыйбыз, әнә халык таләп итә. 

Иҗтимагый ойышмалар басым ясый. Ул-бу була калса, алар гайепле. Рәсми 

мәгариф сайлаган тактика шушы сәйәсәткә корылган. Гариза - айырым төркем-

сыйныф – мәктәп - мәгариф системасы. Барысы да урыс мәгарифе 

кысаларында. Ә чит төбәкләр эшенә тыкшынмыйбыз. 75% татар чукынып 

бетсен шунда. Югары белем турында да ишәк кайгыртсын. Бар да уйланган, 

төгәл исәпләнгән. Бүре дә тук, сарык та исән. Исем, дәрәҗә, урындык - барысы 

да урынында. Тик мондый сәйәсәт беркайчан да татар милли мәгарифен 

тудырмаячак. Моннан 10-15 йыл элек мондый юл берникадәр акланган булса, 

бүген аклана алмый. Ул йылларда 106 мәктәпне Эрнст Зәйнулла, Мәлик 

Мохәммәтҗан, Зөфәр Зарипов, Марат Вәлишин, Хәлил Касыймов, Вәнсит 

Гарипов кебек милләтпәрвәрләр саклап калды. Бу фидакарь йегетләр эштән соң 

караңгыга кадәр өйдән-өйгә йөреп 106-мәктәпкә балалар җыйды. Краснодар 

төбәгеннән фатир алмаштырып Казанга кайткач, мин дә шул төркемгә 

кушылдым. Торгынлык чорының чәчәк аткан вакыты иде. Күпме нахак сүзләр 

ишетергә туры килде. “Милләтчеләр төркеме”, “акылга таманнар” 

(“вывихнутые”), “гаилә бозучылыр” (катнаш гаиләләргә кергәч) һәм башкалар. 

Әмма Эрнст Зәйнулланың ныклыгы безгә көч өсти иде. Балалар исемлеге 

балалар бакчаларындагы таныш тәрбийәчеләрдән алынды. Ул вакытта бер ата-

ананы үгетләү бүген бер тулы сыйныф ачуга бәра-бәр иде. Әлеге төркем ул 

вакытта татар мәктәбе өчен генә түгел, союздаш республика статусы өчен дә 

көрәште (СССРның яңа конституцийәсе кабул ителергә тийеш иде). Илебезнең 

төрле төбәкләрендә татар матбугаты таратты. Бигрәк тә бу эштә язучы-әдип 

Тәүфик Әйди, архитектор Мәлик Мохәммәтҗан айыруча активлык күрсәтте. Ул 

вакыттагы милли хәрәкәт башында шулар торды. Төркемнең иң актив әгъзаләре 

эзәрлекләүгә дучар булды. Икесе хәрби комиссариат комиссийәсе аша “сары 

йортка” озатылды. Берничәсен “черек күлдә” эшкәрттеләр. Милли агитацийә 

алып барган өчен. Ул вакытта беренче сыйныфка көч-хәл белән 5-6 бала җыя 

алган булсак, бүген дүрт сыйныф булдыру өчен дә әллә ни зур тырышлык 

кирәкми. Бүген безгә заман йәрдәмгә килә. Форсаттан файдаланыйк, вакытны 
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югалтмыйк. Бүген татар мәгърифәтчеләренең төп вазыйфасы гаризалар җыйып 

йөрү түгел,  ә татар милли мәгариф системасын гамәлгә кую. Бу эшкә без 

артыбыздагы күперләрне яндырып керештек. 

Ә бит ул вакытта безнең бүгенге «милләтче» галимнәребез дәһри 

мәктәпкә хезмәт итеп гыйльми дәрәҗәләр, мактаулы исемнәр алып ятты. 

Тавышлары да чыкмады. “Сары йортка” да озатмадылар, “черек күлгә” дә 

чакырмадылар. Хәзер урыс һәм йәһүд диссидентларын күккә чөяләр. Ә татар 

диссидентлары һаман да кимсетелү хәлендә. Чөнки хакимийәт башында шул ук 

татар түрәләре һәм аларның варислары калды. Шуңа күрә Мәскәүдән салкын 

җилләр исә башлагач та татар мәктәпләре яңадан урыслаша башлады, урыс һәм 

татар балаларын айырым укыту, милли мәктәп доктринасы рәсми рәвештә кире 

кагылды. !992 йылда “татар  милли мәгарифен үз кулына ала” дигән “Мәгариф” 

берлеге кабул иткән тарихи карарның хаклыгы тагы бер кабат расланды. 
 

Милли мәгариф концепциясе өчен көрәш 
Милли мәгариф өчен көрәш аның концепцийәсен эшләүдән башланды.  

Концепцийәгә конкурсны Татар иҗтимагый үзәге игълан итте. Конкурска 

йегермедән артык концепцийә тәкъдим ителде. Карауга шуларның унбересе 

сайлап алынды. Шул исәпкә минем дә пройект керде. Ул беренче урынны алды. 

Уртак концепцийәне эшләү буйынча авторлар коллективы тупланды. Уй-

фикерләр төрле булса да әллә-ни каршылыклар  тумады. Концепцийә пройекты 

әзер булгач та, рәсми ойышмалар аны карарга ашыкмадылар. Шул вакытта 

безгә “Шәһри Казан” гәзите йәрдәмгә килде (мөхәррире Хәлим Гайнуллин). Ул 

концепцийәне тулысы белән бастырып чыгарды. Аның гәзиттә басылган көнен 

һич шикләнмичә милли мәгарифебезнең яңадан туу көне дип билгеләргә була. 

Әмма бу рәсми мәгариф түрәләрен шатландырмады. Сәбәбе аңлашыла булса 

кирәк. Шулай да бу аларга зур этәргеч булды. Министрлар Кабинеты заказын 

озак үтәми ятсалар да, ашык-пошык төрле концепцийәләр әвәләргә керештеләр. 

Берничәсе матбугат битләрендә дә пәйда булды. Дәрәҗәләр, гыйльми исемнәр 

шаккаттыргыч булса да, алар җәмәгатьчелек фикерен җәлеп итә алмадылар. 

Чөнки каргадан, нинди генә дәү булмасын, былбыл туа алмый. Ә Министрлар 

Кабинеты рәсми ойышмаларга басымны көчәйткәч, безнең концепцийәгә 

мөрәҗәгать итәргә булдылар. Ихлас күңелдән түгел әлбәттә, гадәттәгечә, 

өстәгеләрдән куркып. Концепцийәне эшләү безнең авторлар коллективына 

йөкләнде. Әлбәттә, Мәгариф министрлыгы безнең күп кенә нигезләмәләребезне 

кабул итә алмады. Милли рух, халык мәктәбе, мөстәкыйль мәгариф системасы 

дигән төшенчәләр зәгыйфьләндерелде, деформацийәләнде. Концепцийә мөмкин 

кадәр унитар мәгариф структурасына яраклаштырылды. Аның исеменнән 

“милли” сүзе алып ташланды. Бу дәһриләшкән Ильминский мәктәбе 

системасына якынаю иде. Шулай булса да, компромисска барырга туры килде. 

Югыйсә  ул кәгазьдә генә калып, мәктәпләргә җитмәйәчәк иде. Ни генә 

булмасын, ул шушы хәлендә дә милли мәгариф өчен җитди нигез булды. 

Авторлар коллективына тагылган “саллы” койрык белән дә ризалашырга туры 

килде. Шулай итмәсәк, тискәре рецензийәләрдән баш чыкмаячак иде. Бу эш 

баштан ук әйбәт ойыштырылды. Тик рәсми ойышмаларны бу компромисс та 

канәгатьләндермәде. Алар безне авторлыктан баш тартырга өндәделәр. Йәнәсе 
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концепцийә  Татарстан Югары Советына  Мәгариф министрлыгы тарафыннан 

тәкъдим ителә. Без, әлбәттә, моңа риза булмадык. Шулай да “Советская 

Татарийә” гәзитенә җибәрелгән нөсхәдә авторлар коллективы сызылып, 

мәгариф министры урынбасары Флера Илдарханова кулы белән мондый сүзләр 

язылган иде: “Данная концепция разработана другим (?) авторским 

коллективом во главе с министром Гайфуллиным В.Г.”Мин бу сүзләрне укыгач 

кул гына селтәдем. Чөнки болай да инде зәгыйфьләндерелгән концепцийә өчен 

көрәшне дәвам итүне мәгънәсез дип санадым. Тик авторлар коллективы 

җитәкчесе Рәшит Ягъфәров авторлар каршында җаваплылылык сизеп, 

гаделлекне торгызды. Шулай итмәсәк, концепцийәне тормышка ашыру 

программасын эшләүне безгә тапшырмаячаклар дип кисәтте. Чыннан да бу 

шулай булды да. Авторлыкны саклап калган очракта да программаны эшләүдән 

безне читләштерделәр. Татарстанның премьер-министры урынбасары Мансур 

Хәсәнов үзе вәгъдә итсә дә. Программаны эшләүне үз өстебезгә алырга 

тырышуыбыз концепцийәнең башлангыч нөсхәсен гамәлгә кертү белән 

бәйләнгән иде. Җитди компромиссларга барганда да шуны күздә тоттык. 

Шунысы иң гаҗәбе (дөресрәге, иң аянычы), концепцийәне милләтсезләндерүдә 

иң күп көч куючылар татар чиновниклары булды. Исемнәрен атасам, 

шаккатырсыз. Алар бүген дә татарның бөйек милләтпәрвәрләре булып йөриләр. 

Шуңа да күңелне иң нык рәнҗеткәне, татар зыялыларының битарафлыгы, 

түрәләренең хыйәнәте булды. Халкыбыз телен, динен, иманын, илен-җирен, 

малын-милкен җуйып һәләкәткә барганда, шуны җаннары-тәннәре белән сизеп, 

бер төркем татар зыялылары мәктәптә котылу юлы эзләгәндә, бары тик 

үзләренең урыннарын, ялган абруйларын саклап калуны гына максат итеп 

куйган рәсми хакимийәт җитәкче-түрәләрнең милли мәгарифкә каршы аяусыз 

көрәшүләре, акыл кабул итә алмаслык пычрак һәм җирәнгеч алымнары мине 

тетрәндерде. Дистәләгән йыллар буйы динсезлек чорында йәшәгән, шунда 

холык-фигыльләре формалашкан бәндәләрдән, әлбәттә башканы көтеп тә 

булмый иде. Ә бит безнең концепцийәнең иң радикаль вариантын да урыслар 

һәм башка милләт вәкилләре ихлас күңелдән кабул иттеләр. Моның турыда мин 

алдарак язган идем инде. Берәү дә мине милләтчелектә гайепләмәде. 

Киресенчә, унитар мәктәпнең динсез-имансыз, ялган сәйәсәтеннән туйган 

укытучылар милли мәгарифтә җан азыгы эзләделәр. Татарстан Югары Советы 

мәгариф комиссийәсенең урыс әгъзасе Василий Кобяков концепцийәнең милли 

һәм халыкчанлык нигезләрен яклап чыкты һәм бу мәсьәләләрдә мәгариф 

министрлыгы белән компромисска баруны йомшаклык күрсәтү дип тапты. Тик 

безнең Мәскәү тарафыннан күпертелгән доктор-профессорларыбыз милли 

битарафлык күрсәтеп, үзләре тәрбийә алган, шушы нигездә исем-дәрәҗә 

яулаган Ильминский мәктәп системасын хуҗаларыннан да 

“интернациональрәк” яклап чыктылар. 

Әйе, унитар мәктәп идеологийәсе Мәскәүдә эшләнә һәм ул империйәнең 

төп максатларына эшли. Әмма аны гамәлгә куючылар саф татар милләтеннән. 

Чөнки аларны милли мәгарифне бетерү өчен генә урындыкка утырталар.  

Әгәр рәсми мәгариф шушы концепцийә буйынча эшләп китә алмаса, 

безнең милли мәктәбебез булмаячак, “аз-маз” алга китеш сәйәсәте беренче 

бәрелештә ук юкка чыгачак. Унҗиденче йылдан соң аз-маз түгел, байтак алга 
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китеш булган иде дигән идек. Әмма үз нигезебездән, үз рухыбыздан айырылган 

мәктәпнең гомере озын булмады. Рухыбыз сынгач, телебезгә дә тотына 

алмадык. Ул бик тиз шартлап сынды. Бүген рәсми мәгариф коры чүлгә агач 

утыртып маташа. Ә бит башта аны сугарырга кирәк, сугару корылмалары 

җимерелерлек булмасын. Чүмеч белән койып анда агач түгел, суган да үстереп 

булмый.  

Бүген дә концепцийәне эшләүдә катнашмаган галимнәр аны үзешчән 

югарылыкта эшләнгән дип тәнкыйтьләргә маташалар. Йәнәсе, андый 

әһәмийәтле документны абруйлы фәнни-методик үзәкләр, олы галимнәр 

эшләргә тийеш булган. Әлбәттә шулай булырга тийеш иде. Ә нигә алар зур 

кабинетларында утырып, казнадан акчаны көрәп алып та, бүгенге көнгә кадәр 

аны эшләмәгәннәр. Нигә аны бушлай, юк вакытларын бар итеп, рәсми органнар 

белән якалашып “үзешчәннәр” эшләргә мәҗбүр булган. Җавап бер - кан 

тартмаган эшкә җан тартмый. Исем-дәрәҗә белән генә илаһи рух та, милли аң 

да керми. Җаны булган концепцийәгә Ходай кушса, ит кунар. Җаны булмаса 

нинди генә симез булмасын, эреп-череп бетәчәк. Бүген үк инде безнең 

концепцийәнең төп нигезләмәләре Рәсәй һәм Якутстан мәгариф 

коцепцийәләрендә урын тапты. 

Ә безнең үзебездә әлегә концепцийәне гамәлгә кую ифрат дәрәҗәдә 

кыйын. Үз җиребездә яклау тапмагач, чит төбәкләр белән ничек аңлашырбыз? 

Һөнәр мәктәпләрен, урта һәм югары уку йортларын ничек булдырырбыз? 

Кайчан балаларыбызны имансыз, унитар мәктәп сазлыгыннан йолып алырбыз? 

Кайвакытта чарасызлыктан җан сыкрый. Әмма туктап калсак безне һәләкәт 

көтә. Түрәләргә нәрсә? Халык ачтан интексә дә, аларның өстәлләре мул, өсләре 

бөтен, урындыклары нык. Мәгариф эше барса да ярый, бармаса да. Дине юкның 

иле юк, рухы юкның теле юк дигән төшенчәләрдән алар йырак. Халык икенче-

өченче сортка калса да, алар беренче сорт булып йөриләр.  

Кайберәүләр минем бу фикерләрем белән килешеп бетмәс. Гасырлар 

буйы Мәскәүгә буйсынып йәшәгән халыктан ни көтәсең? Башны ташка орып 

булмый бит.  Әмма мең йылдан артык дәүләт тоткан, горур һәм көчле 

халыкның бу хәлгә төшүенә бер Мәскәү генә гайеплеме? Ярар, үткәндә шулай 

булсын да инде. Ә бүген иманыбызга, телебезгә кайтуга кем комачаулый? 

Мәскәүме? Анысы да бар, әлбәттә. Империйә чиреннән һич тә арына алмый. 

Шулай да төп гайеп үзебездә. Джек Лондонның “Буйсындыру күлмәге”ндәге 

герой шикелле коллык ләззәтеннән исергәнбез. Тәкәбберләнеп, Алла колы 

булудан ваз кичеп, иблис колына әверелгәнбез. Түрәләребез дә, халкыбыз да.  
 

Татар теленә кем каршы?  
Рәсми оешмаларга өмет калмагач, без үз мәгариф структураларыбызны 

төзергә булдык. Беренче чиратта «Татар уку-укыту үзәге»н ойыштырдык. 

Үзәкнең төп максаты - хәзерге заман техник чаралар, шул исәптән кәмпитерләр 

нигезендә, республиканың урыс телле балаларын татар теленә өйрәтү булды. 

Ул вакытта татар телен дәүләт теле итеп игълан иткән Татарстанның дәүләт 

суверенитеты турындагы Декларацийә әле кабул ителмәгән иде. Тәкъдимебезне 

нигезләп, Татарстан Министрлар Кабинеты рәисе Мөхәммәт ага Сабировка хат 

юлладык. Ул аңа уңай резолюцийә салды. Рәиснең беренче урынбасары Мансур 
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ага Хәсәнев бу мәсьәлә буйынча Татарстан Югары Советы карарын әзерләргә 

кушты. Мин карар әзерләү максаты белән байтак кына министрлыкларны  һәм 

ойышмаларны йөреп чыктым. Шунда безнең түрәләребезнең татар теленә 

никадәр битараф булуларын күрдем. Барысы да дийәрлек төрле юллар белән бу 

эштән читләшергә тырышты. Эшне финанслау турында сүз дә юк иде. Мин 

бары тик әҗәткә кредит сорадым. Аны да бирмәделәр. Шулай да пройектны 

әзерләп Министрлар Кабинетының социаль-мәдәнийәт бүлегенә тапшырдым. 

Чакырырбыз, көт диделәр. Көттем, чакырмадылар. Хезмәтебез суга сеңде.  

Әмма без бирешергә теләмәдек. Коммерцийә банкларыннан һәм Болгар 

вәкыфыннан 450 мең сум акча алып Үзәкне төзүгә ирештек (ул вакытта бу 

акчага ун КАМАЗ машинасы алырга була иде). Тиз арада дистәләгән 

галимнәребез һәм белгечләребез белән элемтәләр урнаштырдык. Беренче 

чиратта татар телендә информацион-кәмпитер системасын булдырырга 

керештек. Ул үз эченә татар теле банкын, информацион агымнарны, 

полиграфийә, эш кәгазьләре булдыруны, татар теленә укыту, тарих-

мәдәнийәтебез турында мәгълүматлар туплауны һәм башкаларны алырга тийеш 

иде. Шушы максаттан чыгып Казан дәүләт университетының теоретик 

кибернетика кафедрасы (мөдире профессор Рәис Бохарайев) белән килешү 

төзедек. Кафедрага кәмпитерләр алып куйдык, мөмкин кадәр акча белән йәрдәм 

иттек. Татар теленең кәмпитер стандартларын булдырырга керештек. Бу эштә 

безгә профессорлардан Вахит ага Хаков, Диляра ханым Тумашева, 

доцентлардан Флора ханым Сафиуллина, Тәүзих Ибраһим, Җәүдәт Сөләйман, 

мөгаллимнәрдән Равил Хади, Гөлфийә Шәйхи һәм башкалар йәрдәм 

күрсәттеләр. Үзебезнең кәмпитерләргә нигезләнгән басмаханәбезне булдыру 

максатында профессор Галим Улумбәкев җитәкләгән полиграфик төркем белән 

элемтә урнаштырдык. Аларга яңа гына безнең илгә кайта башлаган япон 

ксероксы алып куйдык. Бер үк вакытта татар теленә өйрәтү өчен фоноязмалар, 

методик әсбаплар, техник һәм күргәзмә материаллар әзерләргә керештек. 

Беркайдан бернинди йәрдәм булмагач эш ифрат дәрәҗәдә авыр барды. Югары 

ойышмаларга күпме мөрәҗәгать итсәк тә, колак та салмадылар. Безгә уйнаштан 

туган итеп карадылар. Кайбер галимнәр дә без тапкан акчаны куйган максатка 

файдаланасы урынга, үзләренең коммерцийә ширкәтләрен булдырырга 

керештеләр. Алган заказларны үтәмичә безне бөлгенлеккә төшерделәр. 

Зыялыларыбыз патша заманында 200 йыл буйына татарча гәзит ачарга 

сорап йөргәннәр. Рөхсәт булмаган. Революцийә генә мәсьәләне хәл иткән. Ә 

безгә яңа революцийә дә йәрдәм итмәде. Кичә ничек, бүген дә шулай кала бирә. 

Аз-маз талпынган булып маташалар, әмма нәтиҗә юк. Патша чиновниклары да 

халкыбызга соңгы ике гасырда бу кадәр рәхимсез булмаганнар. Мәктәбебезне 

япмаганнар, динебезгә кагылмаганнар, телебезне бетермәгәннәр. Патша 

заманында йәшәп алган әтийемнең апасы Зәйнәп әйтә торган иде: “патша безне 

(татарларны) яратмады, әмма иманыбызга кагылмады. Хәзер боларны зур 

күндәмлек белән Мәскәү кушуы буйынча кызыл татар камуннары эшли”. Иң 

аянычы шунда, зыялыларыбызның 70-80%ы бүген чит мохиттә эшләргә 

мәҗбүр. Аларны бер үзәк тирәсенә туплау безнең максатыбыз иде. Үзләре дә 

шундый фикердә. Әмма тәвәккәллекләре җитми. Рухлары сынган, ихтыяр 

көчләре юк, язмышлары белән ризалашканнар. Дәрәҗә, исем бар, аз-маз акча да 
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керә. Башкага йегәрлекләре калмаган. Әлегә бер генә рәсми ойышма да аларны 

берләштерүне үз өстенә алмый. Ойышачак Татарстан фәннәр академийәсенә 

өмет бар иде, әмма ул Рәсәй академийәсенең бер бүлеге булудан ары китмәде. 

Татар галимнәренә дә ул Рәсәй академийәсе бирмәгән исемнәрне алу өчен генә 

кирәк иде. Алары да үзара кыйнашып-талашып беткәннәр. Мәскәү хуҗаларына 

ярарага тырышып, бер-беренә баз казыйлар, батырырга тырышалар. 

Тәкәбберлек, мин-минлек чиктән ашкан. Даһилык, пәйгамбәрлек, тәңрелек 

дәгъвалыйлар. Үлем түшәгендә яткан халыкның мирасын бүләләр. Кайчанга 

кадәр бу дәвам итәр икән? Барыбыз бергә җәһәннәмгә очканчымы? Тарих безгә 

тагы 440 ел бирмәгән.  

Тагы ни эшләргә, ничек мәрткә киткән халыкка җан өрергә? 
 

Кем идек тә, кем булдык 
1552 йылда дәүләтебез туздырылгач, безгә милләт буларак бетү 

куркынычы туды. Чөнки дәүләт - милләт кальгасы. Әмма, дәүләтебез беткәнче, 

бөйек Болгар җирендә 630 йыл элек Коръән иңгән иде инде. Ә дин дәүләттән 

өстен. Ислам дине калебебезгә язылып, йәшәвебезгә мәгънә биреп, безне 

үлемсез милләт дәрәҗәсенә күтәрде. Дәүләтебез беткәч тә, күңелләребезгә, 

мәктәпләребезгә кереп, йәшәү дәртебезнең учагын көйрәтеп торды. Суйдылар, 

кистеләр, чукындырдылар, әмма ихлас диндарларның рухын сындыра 

алмадылар. Җимерелгән мәчетләребезне торгызып, мәктәпләребезне ачып 

милләт буларак йәшәвебезне дәвам иттердек. Әмма әфәтнең иң куркынычы 

алда булган икән әле. Антейның көче җир-анада булганын белгән Геракл кебек, 

халыкларның үлемсезлеге диндә икәнен аңлаган иблис токымы атеизм дигән 

агу җибәрде. Бу чукындырудан да яманрак нәрсә булып чыкты, чөнки 

беренчесе басып алынган милләтләргә генә кагылса, икенче очракта агулау 

тоталь төс алды. Афәт каршында барысы да тиң булды. Кешенең иң нәфсел, иң 

түбән мәнфәгатьләренә таянып, бу токым дистәләгән халыкларны юлдан 

яздырды. Ә инде татар халкына килсәк, аның иң соңгы һәм иң көчле тамыры 

өзелде. Мәктәп-мәдрәсәләребез ябылып, муллаларыбыз сөрелеп, һушсыз, 

кыйбласыз калдык. Башта әле телебезгә кагылмадылар. Иман чыккач телнең 

бетәсен, безнең мәгърифәтчеләребездән айырмалы буларак, алар алдан 

күргәннәр иде. 

Шуңа күрә дә мин җайы чыккан сайын татар мәктәбе бар, татар милли 

мәктәбе юк дим. Тик моны аңларга теләүчеләр юк дийәрлек. Сүздә кабул 

итсәләр дә, йөрәк, хис белән кабул итә алмыйлар. Чөнки безнең 

мәгърифәтчеләре-без, түрәләребез кебек ук динсез. Ихлас диндарлар күптән 

инде кырылып бетте. Дингә килгәннәре дә ихлас түгел, мохиткә ийәреп килә. 

Тел, ә иң яхшы очракта мәдәнийәт белән чикләнгән милләтчеләребез дә 

татарны инкыйразга илтә.  

Әйе, бүгенге урыс телле унитар мәктәп тә урыс милли мәктәбе түгел. 

Шулай да анда урыс теле сакланып калган. Тел аркылы берникадәр йолалар, 

йолалар аркылы дини хиссийәт йәши (яңа йыл, урыс кышы, кышны озату һәм 

башкалар - болар барысы да нәсара дине аркылы киләләр).  Әмма урыс телле 

дәүләт мәктәбе турыдан-туры чукындыру мәктәбе булмаса да, шуңа әзерләү 

мәктәбе. Йәшәп килгән унитар татар мәктәбе дә бары урыс телле унитар 
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мәктәпнең татар телле нөсхәсе, ягъни Ильминский мәктәбенең атеистик 

варианты. Шушы мәктәптән дуңгыз караучылар, эчкечеләр, ришвәтчеләр, кеше 

талаучылар, ашны, суны, табигәтне пычратучылар, гаилә-ыругны җимерүчеләр, 

тамырлары корыган сукбайлар туды. Исем-фамилийәләре дә төрки-мөселманча 

түгел, маргинал булды. Башта Октябрь, Рево, Люцийәләр, аннан Марат, 

Альберт, Марсель, Эльвиралар, соңрак Света, Лена, Русланнар, бүген инде 

Роман Владеленович Салеховлар пәйда булды. Болар барысы да саф татар 

телендә эшләүче мәктәпләрнең җимеше. Шәһәр мәктәпләре турында әйтмим дә 

инде. Алар, гомумән, манкортлар, маргиналлар җитештерү фабрикасына 

әверелде.  Ә үзебез дөнья нигә болай бозылды дип гаҗәпләнәбез. Ә радиодан 

һаман да бер укытучыбыз авылда мәчет салырга җыйынмауларын белдерә. 

Чөнки, ди ул, мәктәбебездә 71 татар баласы укыса, 20 бала урыс милләтеннән. 

Мәчет ачу дуслыгыбызны какшата, ди. Ә хәзер ике күрше, Идрис белән Гена 

ялгыз карчыкның утын кистерергә дип саклап тоткан аракысын чөмереп, 

лаякыл исереп кайтып, балаларына “интернациональ” тәрбийә бирә. Менә, 

ичмасам, дуслык! Ә мәчетнең мондый дуслыкны җимерәчәге шөбһәсез. Шуңа 

күрә, бетсен мәчет! 

Ә менә бер абруйлы гәзитебезнең штататтан тыш хәбәрчесе партийәнең 

пропаганда бүлеге мөдире булып эшләгәндә, үз районында динне тәмам 

корытканы турында мактанып язып чыккан иде. Язмасыннан берничә җөмлә 

китерәм: “Хәзерге вакытта районда бер генә эшли торган мәчет тә, 

регистрацийәгә алынган дини ойышма да, гыйбадәтханә дә юк. ... элек көчле 

дини традицийәләр булган авылларда нибары 6-7 өлкән йәштәге кешедән 

торган айырым группа гына эшли”. Тик менә акыллары зәгыйфьләнә башлаган 

шушы 6-7 карт бу “гүзәл” күрсәткечләрне бозып яталар икән. Җитмәсә, “алар 

арасында... муллалык вазыйфаларын үтәүчеләр дә бар”. Ул да булмаса, “рәсми 

регистрацийә үтмәгән хосусый йортларда” җыйылалар. Ичмаса шыпырт кына 

аракы эчеп утырсалар ни дийәр идең. Юк бит, әйтергә оят, “дини йолаларны 

милли йолалар итеп күрсәтергә тырышалар,... милли гадәтләрне ислам дине 

белән бәйлиләр”, хәттә “җимерек хәлдәге манаралы (!-И.Ә.) мәчет бинасын... 

совхоз исәбенә ремонтларга кирәк дип сүз куйырталар”. Ә бәлки рәсми 

регистрацийә тәләбенә таянып, җыйнала торган өй капкаларын борынгы гадәт 

буйынча дегеткә буярга, ә диндарларның маңгайларына бурлар мөһере сугарга 

кирәктер? Ул вакытта теге 6-7 карт та оятларыннан урамга да чыкмаслар иде. 

Халыкның башын да иске гадәтләр белән бутамаслар иде. Ә иң гаҗәбе шул. 

Бүген бу иптәшнең  ислам диненә карашы бөтенләй башка. Ул дини 

китаплардан тулы бер коллекцийә туплаган. Усал телләр, ул аларны дингә 

каршы көрәшкәндә картлардан җыйып алган дип сөйлиләр. Бәлки шулайдыр. 

Әмма моның турында ул язмый. Әледән әле шул китаплар турында мәкаләләре 

басылып тора. Чын диндар дийәрсең. Җитмәсә ул милли хәрәкәт 

активистларының берсе. Безнең байтак әдип-язарларыбызның дусты. 

Заманында шундыйлар мәчетләребезгә үтеп кереп иманыбызны какшатканнар. 

Халкыбызны диннән, Алладан биздергәннәр. Бүген дә алар милли хәрәкәткә, 

мәчетләргә үтеп кереп нийәтләребезне, хисләребезне пычраталар. Нәтиҗәдә һәр 

башлаган эшебез ярты юлда туктап кала, өметләребез акланмый, милләтебез 

уянмый. Чөнки халкыбызны үз артыннан ийәртерлек иманлы, гыйлемле, ихлас 
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диндар шәхесләр юк. Әгәр шушы гади нәрсәләрне аңламасак, мәгърифәтче 

исемен күтәреп йөрү мәгънәсез. Безнең бабаларыбызның укымышлылыгы да, 

исем-дәрәҗәләре дә зур булмаган, әмма илаһи гыйлемнәре безгә караганда 

күпкә югары булган. Бүген безнең кайбер галимнәребез, зыялыларыбыз 

үзләренең исем-дәрәҗәләре белән мактанырга ярата. Түрәләребез дә шуларга 

гына ышана. Ни дисәң дә Мәскәү кадәр Мәскәү биргән исемнәр бит. Күкрәгенә 

хач кадап мөселманнарга каршы яу чапкан мөселман  солдаты кебек түгелме 

соң бу? Ә уңайы туры килгәндә без докторлар-профессорлар, академиклар, ә 

“син кем?” дип ычкындыралар. Шуңа күрә мин үзем турында да берничә сүз 

әйтеп китим инде.  

Шәхсән мин 1917 йылда большевиклар тарафыннан юк ителгән татар 

милли мәгърифәтчеләренең соңгы варисымын. Әтийемнең апасы Зәйнәп 

Әмирханийә әйтмешли, могҗиза белән сакланып калган мәшһүр Гәрәй морза 

нәселенең соңгы җепселләренең берсе. Бабам, бабаларымның бабасы мәктәп-

мәдрәсәләр тотып халкыбызны юкка чыгудан саклап килгәннәр. Әмирханнар 

нәселе кыйналып-куылып йөрсә дә, илен, җирен сатып, бәхет эзләп читкә 

чыгып китмәгән, иң дәһшәтле заманнарда да кыйбласын алмаштырмаган. 

Морзалыктан мәхрүм ителгәч, руханилар булып киткәннәр,  мәктәп-

мәдрәсәләре туздырылгач, халык арасына китеп, мөгаллимлек иткәннәр. 

Бүгенге варислары да шул юлдан бара.  

Ислам дине, татар милли мәгарифе юлында күп хезмәт куйган, шимал 

төрекләре арасында беренчеләрдән булып Коръән тәфсирен эшләгән Хөсәен 

һәм Зариф Әмирхан, заманының танылган мәгърифәтчесе Нәҗип Әмирхан, 

татар халкының классик әдибе Фатих Әмирхан нәселебез намусын саклаганнар. 

Тукай, Рәмиевләр белән аралашып, Мәрҗани, Камаловлар белән туганлашып, 

милләтебезнең рухи нигезен ныгытканнар. Ә безгә “Дәрәҗәгә омтылмагыз, 

хезмәт итегез галиҗанәп халыкка”,- дип васийәт калдырганнар. Яңа буын 

Әмирханнар шушы васийәткә туры булып калдылар. Әтийем кырык йыл 

буйына авылда татар балаларын укытты. Ул вакытта районда бердәнбер югары 

белемле, гарәп, фарсы, урыс телләрен яхшы белгән мөгаллим иде. Шуңа 

карамастан “халык дошманы энесе” буларак, 7-10 сыйныф бетергән роно, 

мәктәп мөдирләре тарафыннан авылдан-авылга куып йөртелде. Авырлыгы, 

әлбәттә, безгә, балаларга төште. Апаларым, абыйларым мәгариф юлында дөнья 

кичтеләр. Унбер туганым мәктәптә эшләде. Әмма унитар мәктәп кануннарына 

сыя алмыйча, күбесе аларны ташлап китәргә мәҗбүр булды. Күрә торып 

балаларыбызны имансыз калдырырга вөҗданнары кушмады. Шулай да 

аларның берсе дә милли мәгърифәтебездән читләшмәде. Туганнарым Равил һәм 

Рашат Әмирханнар үзләренең бар белемнәрен халкыбызның нигез ташларын 

чистартуга, аның иманын яңартуга җиктеләр. Ике туган абыйым, Шиһабетдин 

Мәрҗәни туруны Морад урыс мәктәбенә татар теле керткән өчен, татар 

балаларын дин сабагы алыр өчен гарәп илләренә җибәргән өчен нахакка 

гайепләнеп 56 йәшендә шуны кичерә алмыйча йөрәге туктап вафат булды.  

Әмма дүрт гасыр буйына көферлеккә каршы аяусыз көрәшкән шушы 

көчле нәсел дә бүген тирән таркалыш кичерә. Аның 13-14 буыннары 

урыслашып бара. Гайрәтле, бүре холыклы Морат мулла, Габделмәннән, 

Мохаммәдзариф нәселендә эткә әйләнгән Вячеслав, Макарийлар пәйда була. 
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Инде ничек моңа битараф каласың да, ничек «бетәбез» дип аваз салмыйсың. 

Әйе, кеше мәңгелек булмаган кебек, нәселләр дә мәңгелек түгел. Әмма 

милләтнең дәвамлылыгын тәэмин итү өчен яңа нәселләр кирәк. Бүре нәселләре. 

Алларны бары тик мөстәкыйль милли мәктәп кенә әзерли ала. Шулардан яңа 

буын татар мәгърифәтчеләре чыгар. Түрәләр, лидерлар түгел, халык белән бер 

ашны ашап, бер һаваны сулап, бер юлда йөрүче пәһлеваннар. Әйдә халыкка 

хезмәтекә, дигән Тукай. Һәм шулай иткән дә. Махсус тукланусыз, махсус 

шифаханәсез, махсус тораксыз, исем-дәрәҗәсез соңгы сулышына кадәр халыкка 

хезмәт иткән. Шуңа күрә ул халкы кебек бөйек тә, шагыйрь дә, үлемсез дә. 

Шундый шәхесләр генә халыкны үлемсез итәчәк. 
 

Мәктәп - җәмгыять көзгесе 
Шулай да ун йылдан артык инде “демократийә” чорында йәшибез. 

Җитмеш йылдан артык коммунизм “бәхетен” татыганнан соң “иреккә” чыктык. 

Хәтта “дәүләтле” булдык. Үз байрагыбыз, үз туграбыз, үз мәдхийәбез, үз пади-

шаһыбыз, үз мөфтийебез булды. Җан биреп яткан телебез дәүләт статусы алды. 

Йөзләгән мәктәп-мәдрәсә ачтык, татар телендә югары белем ала башладык. 

Меңгә якын мәчет салдык. Үз  академийәбезне булдырдык. Мәскәү белән  

икеяклы килешү төзедек. Җыйып әйткәндә, “рәхәткә” чыктык.  

Әмма тормышыбыз уңай якка үзгәрдеме? Гади кеше җан тынычлыгы тап-

тымы, күңеле үстеме, рухи һәм матди хәерчелектән чыктымы? Киләчәге өметле 

күренәме? Әлегә бу сорауларга өздереп кенә уңай җавап биреп булмый. 

Киресенчә, тискәре төсмерләр куйырды, алдау, талау, көчләү, үтереш, 

эчкечелек, әфьйүнчелек, бозыклык, фәхишәлек артты гына шикелле. Моның 

сәбәбе нидә? 

Илнең җәмгыйәви-икътисадый яктан бөлгенлеккә төшүен бик күпләр 

коммунистик тәгълимәттә күрә. Әлбәттә, динсез, милләтсез йәшәү рәвеше 

җәмгыйәткә зур зыян салды. Әмма шуны да онытмыйк: беренче буын камуннар 

соңгырак буын камуннардан күпкә намуслырак булдылар. Алар ихлас күңелдән 

социаль гаделлеккә омтылдылар. Хәрәмнән курыктылар - җәмгыйәт милкенә 

кул сузмадылар. Әмма боларның иң зур хаталары - рухи һәм милли тормышны 

инкарь итү булды. Моңа аларны ришвәти руханилар, ялган милләтчеләр этәрде. 

Нәтиҗәдә ярманы кибәктән айыра алмыйча, икесен бергә себереп түктеләр.  

Камун әфәте безгә Алла җәзасы буларак килде. Мәктәп белән дә шундый ук хәл 

булды. Намуслы камуннар барлык балаларны мәктәпкә тарттылар. Олыларны 

да укытып, тоташ грамоталык керттеләр. Әмма рухи яктан зәгыйфьләнә барган 

җәмгыйәт әкрен генә таркалышка керде. Беренчеләрдән булып идарәче катлам 

бозылды. Аннан ул аскы катламнарга төште. Җәмгыйәтне тотып тору өчен 

ялган, вәсвәсә һәм көчләү кирәк булды. Әлбәттә бу афәт мәктәпкә дә килде. 

Тышкы  әдәп-әхлак сакланса да, эчкә бозык керде. Балалар, үскән сайын, сүз 

белән гамәлнең айырмасын сизә башладылар һәм үзләре дә әкренләп ялган, 

ришвәт, икейөзлелек сазлыгына бата бардылар.  Ясалма тотрыклык 

торгынлыкка әйләнде.  Бу таркалышка китерде. Шулай итеп үзгәртеп кору 

ихтыяҗы туды. Сүздә булса да, илгә иркенлек килде. Демократийә 

шаукымында милли хәрәкәт уянды. Милли йәшәеш өчен көрәш башланды. 

Беренче милләтчеләр беренче камуннар шикелле намуслы иделәр. Алар ихлас 
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күңелдән мәктәпләргә татар балаларын җыйдылар. Әкренләп татар мәктәбе туа 

башлады. Әмма җайлы гына ришвәти камуннан ришвәти демократка әйләнгән 

җитәкче даирәләр аны да кулга алдылар. Шуңа аның фәнни-методик нигезе, 

педагогик-индустриаль базасы булдырылмады, милли йөзе тумады, рухийәт 

һәм илаһийәт юлыннан китмәде. Ул унитар урыс мәктәбенең сукыр эчәгенә 

әйләнде. Татар баласы тагы бер кабат алданды. Чәчәкле-чуклы милли бизәкләр 

артында ришвәти бушлык торганын ул сиземли башлады. Белем-тәрбийәнең 

ясалма асылын күреп, ата-аналарның да бу мәктәпкә күңеле сүрелде. Моны 

аңлап алган татар җәмәгатьчелеге сүлпән генә булса да ризасызлык күрсәтте. 

Рәсми мәгариф, инициативаны кулдан ычкындырмас өчен, әхлак 

тәрбийәсе турында да сүз кузгата башлады. Әлбәттә инде, “дин мәктәптән 

айырылган” дигән шигардән ваз кичмичә генә. Дөрес, кайбер мәгариф 

хезмәткәрләре әхлакның динсез булмаганын аңлап, милли мәгарифкә 

берникадәр дәрәҗәдә дини төсмер бирү турында да уйлана башладылар. Бу 

мәсьәләдә миңа да мөрәҗәгать иттеләр.  Аларга йәрдәм итү йөзеннән милли 

мәгариф концепцийәсен рухи-илаһи яктан яңартып чыктым. Мәгариф 

министрлыгы да моңа каршы килмәде шикелле. Концепцийәнең татар һәм урыс 

нөсхәләрен айырым җыйынтык итеп бастырып, галимнәргә, зыялыларга, 

мәгариф учреждениеләренә таратты. Айырым бәйәләмәләр уңай булса да, 

күпчелек мәгариф чиновниклары (РОНО, мәктәп мөдирләре) концепцийәнең 

рухи  асылын гына түгел, милли-этник нигезләрен дә кире какты. Кайбер 

“цивилизаторлар” (Арча, Бөгелмә һ.б.) авторны мәктәпкә руханилар кертүдә, 

милләтара дошманлык тудыруда, хәттә Карабах китереп чыгаруда 

гайепләделәр. Ә иң аянычлысы шул, аларның барысы да дийәрлек татар 

милләтеннән. Ул гына да түгел, татар мәктәбенә илаһи тәрбийә кертүгә татар 

галимнәре (академиклар, докторлар) дә каршы чыга. Алар фикеренчә, дөньяви 

һәм рухи мәктәпләр бер-берсеннән айырым булырга тийеш. Шунысы гаҗәп, 

Татарстан мәгариф министрлыгы сүздә минем белән килешсә дә, ризалыкны 

рәсми чиновниклардан, урыслашкан татар галимнәреннән сорый, үзе читтән 

күзәтеп, мине алар белән каршылыкка этәрә. Йәнәсе, аларның ризалыгын алсаң, 

концепцицйәңне кабул итәрбез, алмасаң, гафу ит, халык каршы. Нинди уңай 

позицийә. Рәсми мәгарифкә, галимнәргә, зыялыларга, милләтчеләргә, хәттә 

халыкка кирәкмәгән милли мәктәп миңа гына кирәкме? Концепцийәне кабул 

иткән очракта да, аны кем гамәлгә ашырыр. Күргәнебезчә, 1992 йылда без 

шундый концепцийәне кабул иткән идек инде. Аны, хәтта, Татарстан мәгарифе 

турындагы канунга кертүгә дә ирештек. Әмма бу канунны үтәүче генә булмады. 

Дөрес, милли хәрәкәт басымы астында рәсми мәгариф тә берникадәр селкенде. 

Әмма бик сак эш итте. Ул вакытта әле сүз дин турында түгел, татар телендә 

укыту турында гына барды. Чөнки дин турында сүз чыккач, боларны бизгәк 

тота башлый иде. Казан шәһәрендә татар мәктәпләрен ачуга җаваплы төп кеше 

мине дәүләт мәктәбенә дин кертергә маташуда гайепләде. Татар музыка 

сәнгатенең йөзек кашы булган бер галимебез кәмпитер, кибернетика заманында 

дингә кайтырга маташу татарны артка өстерәү дип бәйәләде. Икенче бер 

профессорыбыз исә, син татар халкын урта гасыр кыргыйлыгына төшерәсең 

диде.  Ә инде татар милли хәрәкәте җиңелеп, рәсми мәгарифкә басым беткәч, 

милли мәгариф дошманнары реванш ала башлады. Иң зур каршылыкны Казан  
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һәм Казан арты (Биектау, Арча, Әтнә, Питрәч) “цивилизаторлары” күрсәтте. 

Алар татар мәктәпләре ачуны, ачылганнарны үстерүне туктаттылар. Кайчандыр 

Казан турында мәшһүр шагыйребез Тукай да: “тирә-якны яктыртасың, үз өязең 

кап-кара” дип чыккан иде. Бүген Казан үзе дә сукыр караңгылыкка чумган. 

Өйәзе турында әйтәсе дә юк. Шулай итеп, ”цивилизаторлар”, 

“милләтпәрвәрләр” тырышлыгы белән татар мәгарифе яңадан унитар урыс 

мәгариф системасына куып кертелде. Бүгенге рухи-илаһи тәрбийәне эченә 

алган концепцийәгә дә тискәре бәйәләмәләрне нәкъ шулар бирә. Әмма аларга 

каршы мәгариф министрлыгы да, татар зыялылары да, татар галимнәре дә, 

хәтта татар  милләтчеләре дә көрәшми. Кайбер мәгариф хезмәт-кәрләренең дә 

мәктәпкә дин кертергә кирәк дип йөрүләре дини хорафаттан ары китми. Ә 

милләтебезнең аксакалы Туфан Миңнуллин мәктәпкә дин кертүгә кискен 

каршы. Сүз бит мәктәпкә дин кертү турында түгел, мәгарифне рухсыз-җансыз 

матди-матдәви кыйммәтләр системасыннан заман фәне югарылыгына 

күтәрелгән рухи-илаһи кыйммәтләр системасына күчерү турында бара. Дин 

белән ришвәти уйын мөстәкыйль милли мәгарифкә киртә кую өчен генә кирәк. 

Кызганыч ки, бүгенге татар галимнәренең зур-зур дәрәҗәләре төрки-

ислам кыйммәтләренә нигезләнгән милли җәмгыйәтне, милли мәгарифне, 

милли телне торгызуга киртә булып тора. Чөнки шушы юнәлештә башкарылган 

эшләр алар тарафыннан бәйәләнергә тийеш була. Әлбәттә инде, унитар фикерле 

бу галимнәренең бәйәләмәсе, күп очракта, боларга тискәре. Чөнки алар урыс 

баласын үз итеп, татар баласын үги хәләтенә куйганнар. Ярар, болары шулай 

булсын да ди. Әмма эш тагы да аянычырак. Чөнки элек татар кешесе урыс 

мәктәбеннән уттан курыккандай курыкса, бүген аңа урыс, йәһүд, гарәп, төрек, 

татар мәктәбе барыбер. Диплом һәм дәрәҗәле-керемле урын гына булсын.  Дин 

дә, милләт тә мондый кеше өчен әһәмийәткә ийә түгел. Аннан-моннан 

укыштырып, имтихан тапшырса шул җиткән. Шуңа күрә ул бихисап 

кыйынлыклар кичергән, хокукый-икътисадый яктан шактый тотрыксыз милли 

мәктәпкә дин-иман яңарту, милли аң үстерү өчен дип килмәйәчәк. Аңа кәгазь, 

урын, акча гарантийәләргә кирәк. Әмма болар барысы да рәсми мәгариф 

кулында. Патша заманында моңа мөфти указы җиткән. Әмма хәзер тулы унитар 

мәгариф боҗрасын үтү шарт. Әмма бу боҗра милли мәгариф тарафдарларының 

җанын суыра. 

Әгәр атап үткән шартларда рухи-дөньяви татар милли мәгариф систе-

масын тудыра алмасак, безне инкыйраз-таркалыштан черек мохиттә гөмбә 

кебек үскән академикларыбыз да, зур-зур исем-дәрәҗәләр яулаган 

зыялыларыбыз да, дөньякүләм “танылган” милләттәшләребез дә, хан 

сарайлары корып йәшәгән байларыбыз да, депутат менбәрен ийәрләгән 

мәскәүчел “халык вәкилләре” дә коткара алмаячак. Һәрхәлдә, татар милли 

мәгарифен булдырмыйча, төрек-татар лицейларын ачып кына, Төркийәгә, 

Гарәбстанга барып укып кына тулы канлы милләт буларак йәшәп китә 

алмаячакбыз. Әмма әлегә төрки-ислам яки төрки-татар кыйммәтләр 

системасына корылган бер генә татар милли мәктәбен ача алганыбыз юк. 

Күпчелек моны кирәк дип тә санамый. Чөнки замансы шулай ди. Тик 

бернәрсәне белми: дөньяда һәр үсемлек, һәр тереклек Аллаһы Тәгалә 

тарафыннан камил һәм үзенчәлекле итеп яратылган. Шул исәптән һәр милләт 
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тә. Бу яратылыш тәгълиматенең нигезе. Ул шулай булмаса, Нух пәйгамбәр һәр 

төр тереклекне айырым-айырым итеп коткармас иде. Туфаннан соң 

эволюцион үсеш нәтиҗәсендә алар яңадан барлыкка килер иде. Әлбәттә, 

кушылу-кавышу, ясалма ясалыш (селекцийә) нәтиҗәсендә яңа төрләр дә туа 

ала. Әмма бу кушылмалар нинди генә камил һәм зәвыклы булып күренмәсеннәр, 

тотрыксыз һәм вакытлы булалар һәм табигый шартларда башлангыч 

асылларына кайталар. Әлбәттә даими көчләү нәтиҗәсендә бөтен-ләйгә юкка 

чыкмасалар. Шуңа күрә дә галимнәр һәр төр тереклекнең (үсемлекнең) 

генофондын саклап калырга тырышалар. Махсус банклар, саклагычлар 

(заповедникар) ясыйлар. Хәттә, үлчәү берәмлекләренең эталлоннарын 

саклыйлар. Чөнки шулай итмәсәң, дөнья вакытыннан элек таркалышка дучар 

булыр иде. Әлбәттә, катнашу-кавышу һәрвакыт булып торыр, шунысыз 

йәшәү дә булмас иде. Әмма беренчел катнашучы-кавышучы матдәләрнең 

асылы үзгәрешсез калырга тийеш. Чөнки теләсә нинди организмның төзелешен 

тәэмин итүче күзәнәкләре үзгәрсә, ул яман шешкә әйләнә. Ә менә милләтнең 

генофондын саклау турында берәүнең дә уйлап караганы юктыр, мөгайын. 

Моны бары тик мөстәкыйль милли мәгариф системасы аркылы гына эшләп 

була. Әлеге эшне бер генә  булса да үрнәк мәктәптән башларга иде.   

Без барыбыз да мөстәкыйль милли мәгарифнең кирәклеген беләбез, сүздә 

моны сөйлибез, әмма гамәлдәге дәһри-дөньяви мәгариф системасыннан чыгуны 

һәләкәткә тиңлибез. Ә бит барысы да нәкъ киресенчә!  

Мисал өчен Колшәриф университетында укытыла торган кайбер гомуми 

фәннәргә  игътибар итик. Унивеситетның башлангыч баскычында рухи-этник 

төзәтү (реабилитацийә) максатында түбәндәге фәннәр укытыла: татар теле, 

гарәп теле, тәҗвид, төрек теле, фарсы теле, татар әдәбийәте, дөнья әдәбийәте, 

татар тарихы, дөнья тарихы, диннәр тарихы, сира (пәйгамбәрләр тарихы), 

гакаид, иман дәресләре, хәдис гыйлеме, гыйбадәтел исламийә, гомуми фәлсәфә, 

йәшәү фәлсәфәсе, дини фәлсәфә, үсеш (эволюцийә) тәгълимәте, яратылыш 

тәгълимәте (креацион тәгълимәт), йәшәү мохите, этник культура, милли 

сәнгать, гомуми педагогика, этник педагогика, гомуми психологийә, социаль 

психологийә, этник психологийә, дини психологийә, дөньяви икътисад, ислам 

икътисады, дөньяви хокук, дини хокук, социологийә, системотехника, 

соционика, технологийә, математика, информатика, эшмәкәрлек, һөнәрчелек. 

Инде уйлап карагыз, кайсы дөньяви яки дини мәктәптә, хәттә, булырга 

тийешле Татар дәүләт университетында бу фәннәр бер комплекслы программа 

буйынча укытыла ала? Юк, әлбәттә, укытыла алмый. Чөнки аларның күбесе 

Рәсәй мәгарифе тарафыннан расланган белем стандартларына туры килми. Ә 

стандартлаштыру өчен мең дә бер киртә узарга кирәк. Бу әле исемнәре 

буйынча. Укыту эчтәлеге тагы да зуррак каршылыкка очраячак. Әле бит махсус 

фәннәр бар. Алар исә үсеш тәгълимәтенә түгел, яратылыш тәгълимәтенә 

нигезләнгән булырга тийеш. Көнбатыш мәгарифендә моңа иркенлек булса да, 

Рәсәй мәгарифендә андый мөмкинлек юк. Ә татар мәгарифе турында әйтәсе дә 

юк. 

Инде кадрлар мәсьәләсенә килик. Рәсәй аттестацийә таләпләре дәһри-

дөньяви мәгариф системасында калыпланган галим-мөгаллимнәр таләп итә. Ә 

аларның абсолют күпчелеге милли мәгариф таләпләренә җавап бирми, ягъни, 
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рухи-илаһи, милли-этник, яратылыш тәгълимәтенә нигезләнгән фәннәрне 

укытырга ярамый. Рәсми мәгариф системасыннан айырылырга теләмәүләренең 

төп сәбәбе дә шунда. Рәсәй аттестацийә тәләпләрен Утыз Имәни, Муса Биги, 

Габделнасыйр Курсави, Габделҗәббәр Кандалый, Зыя Камали, Әхмәтһади 

Максуди, Галимҗан Баруди, Ризаэтдин Фәхреддин, Шиһабеддин Мәрҗани 

кебек олуг шәхесләребез дә үтә алмас иде. Бүген андый кадрларны әзерләүче 

бер уку йорты да юк. Педагогийә уку йортлары тулысынча урыс татарлары 

кулында. 

Дөрес, безнең рухи-этник кыйммәтләр системасына корылган мәгариф 

системасын төзеп йөрүебез күпчелек тарафыннан буш хыял буларак кабул ите-

лә. Ничек инде дистәләрчә йыллар буйына йөзләгән уку йортлары, меңләгән 

кеше төзегән дөньяви мәгарифкә берничә бөртек татар  мәгърифәтчесе эшләгән 

системаны каршы куйып булсын! Бер түрәбез әйтмешли, бу саташу түгелме? 

Ә без каршы куярга җыйынмыйбыз да. Әйдә, ул система да эшләсен, 

Татар дәүләт университеты да ачылсын. Болар  әлегә кирәк. Без бары тик милли 

мәгарифнең орлыгын салып калдырырга гына тырышабыз. Вакыты җитеп, 

шартлар тугач, табигый рәвештә ул үзлегеннән үсеп китәчәк. Дөньяви мәгариф 

аңа җирлек булачак. Без ул системага дәгъва кылмыйбыз. Бары тик Колшәриф 

университеты үрнәгендә милли мәктәпнең өлгесен булдырырга гына телибез.  

Татар  милләте каршында бүген өч юл бар. Беренче - Рәсәй 

канунчылыгына буйсынып, әкренләп юкка чыгу. Икенче - чеченнәр мисалында 

кискен көрәш юлына басу. Әмма бу очракта өч татар биш гаскәригә бүленеп 

бер-бересен кырып бетерәчәк. Өченче - дин һәм мәгърифәт юлы. Бу озын, әмма 

отышлы юл. Мәгърифәтле халык иң кыйын шартларда да үзен саклап калу 

ысулларын табачак һәм вакыты җиткәч азатлыкка ирешәчәк. Без  шушы өченче 

юлны тәкъдим итәбез һәм татар җәмәгатьчелеген шуңа өндибез. Без  бүген 

дәверләр күчеше чорында йәшибез. Матдәви дөньяга алмашка рухийәт дөньясы 

килә. Мондый вакытта үзен дөньяның кендеге дип санаган затлы катлам  

пәйгамбәрләрне дә танымаган. Аларның сәхабәләрен, мөридләрен тыңламаган. 

Шуңа бар өметебез йәш буынга, җәмгыйәтнең әлегә зәгыйфь иманлы 

катламына йүнәлгән.  

Кимендә өч буынны гарип ясаган атеистик җәмгыйәт череп-тузып юкка 

чыгып бара. Әмма аны савыктыру өчен берничә буын кирәк. Иманлы 

балаларыбыз үзләрен генә түгел, безне дә коткарачак. Аларның догасы белән 

бүгенгебез дә, ахирәтебез дә яктырыр. Барыбызның да бит Алла каршына 

барасыбыз бар. 

Дәһри-дөньяви фән һәм мәгариф дөньясында зур-зур исем-дәрәҗәләр 

алган, абруйлы урыннар биләгән, безне дәрвишләр дип санаган “затлы” 

катламга әлә-ни өмет юк. Алар милли фаҗиганең тирәнлеген аңламыйча, 

безнең аһ-зарыбызга битараф калачак. Әмма бездә рәнҗү дә үпкәләү дә юк.  

Гасырлар буйына тупланган коллык чирен тиз генә дәвалап булмас. Шулай да, 

кем дә булса 20 йылдан артык милли мәгариф өчен алып барган эшебезне 

таныр, “бетәбез бит” дип, җан әчесе белән кычкырган тавышыбызны ишетер. 

Милләтебезнең борынгы асыл затлары кебек татар-мөселман мәктәбенә 

йәрдәмгә килер. Белемле, иманлы хатын-кызларыбыз  элекке абыстайлар 

шикелле иркен өйләрендә гаилә мәктәпләре ачар, зыялы ирләребез мәхәллә 
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мәктәпләрен ойыштырыр.  Иманлы җитәкчеләребез моңа шартлар тудырыр, 

хәлле кешеләребез мал-мөлкәте белән бүлешер,  мәхәллә сайлаган 

имамнарыбыз халыкка хезмәткә килер. 

Милләтебезнең язмышы азынган байбәтчәләрдә, чит илләрдә, “элитный”  

мәктәпләрдә укучыларда түгел, ә әхлаклы һәм тыйнак  иманлы балаларда.  

Тик әлегә милли җанлы мәгърифәтчеләребез татар мәктәпләрен ачуны 

рәсми хакимийәттән көтә. Аңа үтенечләр белән мөрәҗәгәт итә. Әмма, күп 

очракта битарафлыкка, каршылыкка юлыга. Йыллар буйына бер мәктәп, бер 

бакча, бер төркем ача алмагач, җирле хакимийәтне, Мәскәүне тирги. Бу бигрәк 

тә Татарстаннан читтә йәшәгән милләттәшләребезгә кагыла. Ә бит моңа, 

беренче чиратта, үзебез гайепле. Рәсәй буйсынуында йәшәгәненебезне 

онытабыз булса кирәк. Патша хөкүмәте дә бит татар мәгарифенә йәрдәм 

итмәгән. Ул халык иганәсенә йәшәгән. Бүген татар дәүләт мәктәбе бар икән, ул 

урыслаштыруга йүнәлгән Ильминский мәктәбенең заманави нөсхәсе. Әле 

шушы мәктәп артыннан күпме йөрергә туры килә. Ә бит төптәнрәк уйлап 

карасаң, мәсьәлә бик гади хәл ителә. Татар үз мәктәбен үзе ойыштырырга 

тийеш. Бу, беренче чиратта, гаилә һәм мәхәллә мәктәпләренә кагыла. Ни өчен 

соң ул моны эшләми? Чөнки балаларын бушка укытып, Рәсәй белем 

таныклыклары алып, урыс хакимийәтенә ялланып йәшисе килә. Йәнәсе ул акча, 

мал, эш һәм аш бирә.  Ә, урыс әйтмешли, бушлай бирелә торган җим балык 

кармагында, йә тычкан тәбесендә генә була. Менә шушы тозакка эләгеп, татар 

кешесе диненнән, теленнән яза. Тыштан татар булып калырга теләсә дә, 

нәфесенә ийәреп милли йөзен югалта бара. Татар милли университетын, 

Колшәриф университетын ачып йөргәндә хәттә иң эзлекле 

милләтпәрвәрләребез дә, миннән, иң беренче, лицензийә алдыңмы дип 

сорыйлар. Һәм аның шул кармак икәнен белергә дә теләмиләр. Чөнки дәүләт 

лицензийәсе артында Рәсәй белем стандартлары торганын күрмиләр. Татар 

төсмере белән генә аның асылы үзгәрмәгәнен белмиләр. Безнең рәсми мәгариф 

моны аңласа, үзенең лицезийә бирү хокукын мөмкин кадәр мөстәкыйль милли 

мәгарифне торгызу өчен кулланыр иде. Әмма ул моны эшләми. Беренчедән, 

дөньвилаштырган йәһүди-нәсара кыйммәтләр системасын төрки-ислам 

кыйммәтләр системасыннан айыра алмый, икенчедән, кармакка салган бушлай 

җимне ычкындырасы килми. Димәк, милли мәгариф дип йөрүебез дә шәхси 

нәфескә (дүртенче баскыч кыйммәтләргә) генә кайтып кала. Болар барысы да 

милләтебезнең динсезлегеннән килә. Әнә бит аксакаллар шурасында бу 

мәсьәләне күтәргәч, бу дини ойышма түгел милли ойышма дип җибәрәләр. 

Милли Мәҗлестә дә, дәүләт структураларында да шул ук хәл. Дин-челәребез дә 

милли мәгарифкә битараф. Күпчелек имамнарга  мәчетләр илаһи җәмгыйәт 

кору өчен түгел,  дөньялык өчен йәшәү чыганагы буларак кирәк. 

СССР таркалып, мөстәкыйль дәүләтләр барлыкка килгәч, Рәсәй тоташ 

көнбатышка йөз тоткан урыс дәүләтенә әверелгәч, урыс булмаган халыкларның 

хәле тагы да мөшкыльләнде. Аларның урыслашу куркынычы бермә-бер артты. 

Әлеге шартларда, дәүләттән бәйсез, субйектлар белән чикләнмәгән милли 

мәгариф өчен көрәш халыкның төп бурычына әверелергә тийеш. Бу эшне 

башкарып чыгу өчен, әлбәттә, ныклы белем, көчле ихтыяр, тәвәккәллек һәм 

кыюлык кирәк. Урындыкка, исем-дәрәҗәгә ябышып, көнчелек-хөсетлеккә 
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ийәреп бу максатка ирешеп булмый. Чит төбәкләрдә йәшәгән кайбер 

милләттәшләрем иске хәтер буйынча миңа татар мәктәбе проблемалары белән 

мөрәҗәгать итә. “Бетәбез бит”, дип зар салып бездән йәрдәм сорый. 

Татарстанда мөмкинлекләр күбрәк дип саный. Юк, кардәшләрем. Рәсми 

мәгариф тыштан “татарлашкан” сайын, эчтән урыслаша бара. Әмма без, бер 

төркем татар мәгърифәтчеләре, илаһи мәгариф юлыннан тайпылырга 

җыйынмыйбыз. Һәм башкаларны да дәүләт мәгарифенә артык таянмыйча, 

шушы юлга басарга чакырабыз.  

Кайберәүләр мине артык кискенлектә гайепли. Юк, мин боларны ахыр 

чиктә генә язам. Әлегә кадәр мин татарга таркаулык кертмәс өчен һаман чигенә 

килдем. Үзем төзегән барлык милли структураларны урыс татарларына 

тапшыра бардым. Әмма болар минем ташламаларымны зәгыйфьлек билгесе 

буларак кабул итеп, мөселман татарларына хөҗүмне тагы да көчәйттеләр. 

Каршылык күрсәткән сайын, татарны бүлгәләүдә, урысларны, керәшеннәрне, 

тәңречеләрне, дәһриләрне, тагы әллә кемнәрне куркытуда гайепли башладылар. 

Аларча, татар дәһри, мөшрик, кяфер, монафыйк булса булсын, хак мөселман 

гына булмасын. Җәһлийәт заманында Мәккә мөшрикләре мөселманнарга 

каршы нәкъ шулай көрәшкән. Әмма Алла дине барыбер җиңеп чыккан, гарәп 

халкы гына түгел, башка халыклар да җәһлийәттән котылып, илаһийәт юлына 

чыккан.  

Татар мөшрикләре мине урыслар, нәсаралар, йәһүдиләр белән 

каршылыкка кертергә тырыша. Әммә бу төшенчәләр һич кенә дә этник 

татарларга, этник урысларга яки этник йәһүдиләргә кагылмый, ә илаһи һәм 

милли кыйммәтләрне ришвәт кылып, батыйл (бозык) йәшәү рәвеше алып 

барган җыхудларга гына кагыла. Бу очракта җыхуд جحد белән йәһүд (هود) يهود 

төшенчәләрен бутарга ярамый. Беренчесе аның имансыз (динсез) төшенчәсен, 

икенчесе йәһүд милләтен (динен) аңлата. Шул ук йәһүд халкы ике мең йыл 

буйына үзенең җыхудларына (дәһриләргә, мөшрикләргә, мөнафыйкларга) 

каршы көрәшә. Этник урыс халкы да  җыхудлашуын ифрат авыр кичерә. Этник 

милләтне  милли җәмгыйәт, милли мәктәп  кенә коткара ала.  Без Әһле Китап 

кешеләрен барысын да таныйбыз, алар белән берлектә илаһи кануннар буйынча 

йәшәргә чакырабыз.  

Әмма шуны кисәтәбез, диннән айырылган, исламны танымаган дәүләт 

мәктәбе нинди генә илаһи яки милли кабыкка төренмәсен, җан ашаудан 

беркайчан да туктамаячак. Матдәви кыйммәтләргә корылган дәһри-дөньяви 

мәгариф системасы эчендә рухи-илаһи мәгариф беркайчан да тумаячак. 

Бүгенге көндә мөселман татарлары тарафыннан рухи-илаһи, милли-этник 

татар мәгариф системасы тәгълимати-гамәли, хәттә хокукый яктан шактый эш-

ләнгән. Ул адәм баласын ана карынына салынганнан алып шәхес булып 

җитешкәнчегә кадәр булган, бүгенге заман фәненең иң югары казанышларына 

корылган фән һәм мәгариф баскычларын эченә ала. Аның гамәлгә керүен 

Мәскәү, урыслар, йәһүдләр түгел, ә, башлыча, татар мөшрикләренең, татар  

кяферләренең каршылыгы, татар кешесенең  комсызлыгы, битарафлыгы 

тоткарлый. 

Басым ясап шуны әйтәсем килә, Алла кануннарының җәмгыйәви 

кануннардан өстенлеген танымаган, Алла динен инкарь иткән, яки аның белән 
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ришвәт кылган бәндә мәгърифәтче исемен күтәреп йөри алмый. Аллага 

ышанган, Аңа иман китергән кеше генә галим исеме күтәреп йөри ала. Шуңа 

күрә матдәви фәнгә, динсез яки мөшрик галимнәргә ышанып, илаһийәт 

юлыннан тайпылмыйк. Бисмилласыз мәгарифтән, динсез фәннән пот ясамыйк. 

Ифрат дәрәҗәдә кыйын булса да илаһи мәгариф юлына кайтыйк. Милләт 

инкыйразга барган шартларда да аның илаһи үсентеләрен саклап калыйк. 
 

Татар мәктәбенең ойышу шартлары 
 

Татар милли мәктәбенең кыйммәти асылы 
Рухи-дөньяви милли мәгарифкә берникадәр аңлатма бирик. 

Кыйммәтләр ийерархийәсе буйынча татар мәктәбе дүрт баскычка бүленә. 

Беренче - рухи-илаһи баскыч. Аның нигезен илаһи кануннар (Коръән 

гыйлеме, шәригать) тәшкил итә. Башка кыйммәтләр ийерархик рәвештә (астан 

өскә таба) шуларга буйсындырыла. Бу югарылыкка корылган мәгариф 

“теоцентризм” дип аталган (Алланы үзәккә куйган)  тәгълимәткә таяна. Диннән 

айырылган дәүләт мәгарифендә аңа урын юк. 

Икенче - милли-этник баскыч. Аның нигезен милли кануннар (Татар 

кануны) тәшкил итә. Бу югарылыкка корылган мәгариф “этноцентризм” дип 

аталган (милләтне үзәккә куйган)  тәгълимәткә таяна. Бу очракта милләт үзе 

тулы кыйммәткә ийә. Хәтта илаһи (рухи) кыйммәтләр дә аңа буйсындырыла. 

Милли асылы булмаган дәүләт мәгарифендә мондый мәктәпкә урын юк. 

Өченче - дөньяви-дәүләти баскыч. Аның нигезен дәүләти (социаль-

иҗтимагый) кануннар тәшкил итә. Бу югарылыкка корылган мәгариф 

“соццентризм” дип аталган (социаль җәмгыйәтне яки дәүләтне үзәккә куйган)  

тәгълимәткә таяна. Бу очракта социаль җәмгыйәт (дәүләт) үзе тулы кыйммәткә 

ийә. Илаһи (рухи)  һәм милли (этник) кыйммәтләр дә дәүләт ихтыяҗына 

буйсындырыла. Ягъни милләт дәһрилек (атеизм) хәләтен ала. Татар халкы 

социаль җәмгыйәт кору, Татарстан дәүләт хокукына ийә булмаганлыктан,  

татар дәүләт мәктәбе юк. Рәсәй дәүләт мәктәбенең зәгыйфь күчермәсе булган 

татар телле нөсхәсе генә бар. 

Дүртенче -  шәхси баскыч. Аның нигезен шәхси ихтыяҗ тәшкил итә. Бу 

югарылыкка корылган мәгариф “эгоцентризм” дип аталган (“мин” төшенчәсен 

үзәккә куйган)  тәгълимәткә таяна. Бу очракта шәхес үзе тулы кыйммәткә ийә. 

Илаһи (рухи), милли (этник), дәүләти (социаль) кыйммәтләр дә шәхес 

ихтыяҗына буйсындырыла. Бу очракта шәхес өчен мәктәпнең рухи, милли, 

дәүләти булуы әһәмияткә ийә түгел. Аның бу сыйфатларын ул Рәсәй дәүләт 

мәгарифе рөхсәт иткән мөмкинлекләрдән чыгып билгели. Алда искә алынган 

епископ Андрий да шушы чиновниклар мәктәбе турында әйтә. 

Бүгенге көндә татар мәктәбе өчен көрәш өченче-дүртенче баскыч 

кыйммәтләре югарылыгында бара. Рәсми мәгариф тә, татар зыялылары да, 

татар галим-голәмәләре дә  чын мәгънәсендә рухи, милли, дәүләти мәктәп өчен 

түгел, ә бәлки иҗтимагый басымга ийәреп, үзләренең шәхси максатларыннан 

чыгып, берникадәр дәрәҗәдә татарлыкларын тойып, Рәсәй дәүләт мәгарифе 

калыпларында эшләүче мәктәпкә татар теле, ә татар телле мәктәпкә берникадәр 

дәрәҗәдә милли төсмерләр өстәү өчен көрәшә. Әлбәттә, мондый түбән 
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дәрәҗәгә куйылган татар мәктәбенең киләчәге юк. Шуңа күрә аның тәгълимәти 

нигезләрен без беренче баскыч (рухи-илаһи) кыйммәтләргә таянып эшләдек.  
 

Татар милли мәктәбенең ойышу принциплары 
Беренче баскыч, ягъни рухи-илаһи кыйммәтләр югарылыгына корылган 

татар мәктәбе түбәндәге шартларда гына ойыша ала. 

1. Татар мәгарифен дәһри-дөньяви  мәгариф системасыннан айыру. 

2. Милли мәгарифнең фәлсәфи нигезе итеп яратылыш тәгълимәтен  алу. 

3. Татар мәгарифен көнбатыш кыйммәтләр системасыннан чыгарып, 

төрки-мөселман яки төрки-татар кыйммәтләр системасына кайтару. 

4. Татар милли мәгарифен ойыштыруда вәкыфлар системасын файдалану. 

5. Татар милли мәгарифенең педагогик куәтен (индустрийәсен) булдыру. 

6. Татар теленең, татар имласының рухи-этник асылын кайтару. 

7. Милли мәгарифне гомумтатар мәгарифе итеп үстерү.  

8. Татар мәгарифенең хокукый-икътисадый нигезен булдыру. 

9. Татар мәгарифе нигезендә милли мохит тудыру. 

10. Милли мәгариф идейәсен Рәсәй күләмендә тарату. 

Әгәр шушы шартлар үтәлмәсә, татар мәктәбе үсеп китә алмаячак, татар 

халкы башка халыкларның зәгыйфь күчермәсе буларак эреп юкка чыгачак. 

Элеге шартларның үтәлешенә тулырак тукталыйк. 

Беренче шарт - татар мәгарифенең мөстәкыйльлеге, ягъни аның унитар 

(илаһи һәм милли йөзе булмаган) мәгариф системасыннан бәйсезлеге. Бу 

мәсьәләне без “Мәгариф” берлегенең беренче корылтайында ук күтәргән идек. 

Аны корылтай вәкилләре бертавыштан дийәрлек кабул итсәләр дә, рәсми 

мәгариф, өске катлам татар зыялылары моны кабул итмәде. Нәтиҗәдә татар 

мәгарифе Рәсәйнең дәһри-дөньяви мәгарифе калыпларында калды. Монда сүз, 

кайберәүләр уйлаганча, татар балаларын урыс яки башка милләт балаларыннан 

айыру турында түгел, ә әкренләп дүртенче баскыч кыйммәтләр түбәнлегеннән 

беренче баскыч кыйммәтләр югарылыгына күтәрелү турында бара. 

Икенче шарт - милли мәгарифнең яратылыш тәгълиматенә нигезләнүе. 

Бу мәсьәлә «Татар мәгарифенә фәлсәфи караш» язмасында яктыртылган иде. 

Өченче шарт - татар милли мәгарифенең төрки-ислам яки төрки-татар  

кыйммәтләр системасында калыплануы. Бүгенге дәүләт мәктәбе дөньяви 

саналса да, ул матдәвиләштерелгән йәһүди-нәсара кыйммәтләренә таянып 

төзелгән. Шуңа күрә аны рухи-мәдәни яктан дөньявилаштырылган йәһүди-

нәсара мәктәбе дип тә атарга була. Берникадәр дәрәҗәдә төрки-ислам 

кыймәтләре кергәндә дә, аның матдәви-социаль асылы үзгәрми. Шуңа күрә 

мәктәпкә дин кертүгә каршы кешеләр моның турында аз гына булса да 

уйлансын иде. Бүгенге көндә исламны инкарь итү нинди генә нийәт белән 

булмасын, моңа нинди генә  фәнни яки этник нигез салынмасын, ул барыбер  

урыслаштыру, йәһүдләштерү сәйәсәтенә хезмәт итә.  

Татар милли мәктәбе рухи яктан - ислам, этник яктан - төрки кыйммәтләр 

системасына нигезләнергә тийеш. Без милли мәктәптә руханилар әзерләүне 

максат итеп куймыйбыз, ә бары тик үзебезнең рухи һәм милли йәшәйешебезгә 

тәңгәл килә торган кыйммәтләр системасына күчәргә генә чакырабыз. Нишләп 

урыс-йәһүди кыйммәтләр системасына корылган мәгарифкә мөнәсәбәт уңай да, 
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ә төрки-ислам кыйммәтләр системасына корылган мәгарифкә тискәре? 

Җитмәсә үзебезнең галимнәребез, зыялыларыбыз тарафыннан. Чөнки  аларның 

фикер йүнәлешләре, эчке кичерешләре, йәшәү рәвешләре шушы кыйммәтләр 

системасына бәйле. Төрки-ислам кыймәтләре болар өчен тышкы бизәк кенә.  

Йәһүди-нәсара кыймәтләр системасы ул, Тәүрәт һәм Инҗилгә 

нигезләнгән йәшәйеш системасы түгел, ә аларны вәсвәси һәм ришвәти 

файдаланып, көнбатышта калыпланган бозык йәшәү рәвеше. Мондый йәшәү 

рәвешенә хак мөселманнар гына түгел, Муса һәм Гайсә пәйгамбәр өммәтләре 

дә каршы. Кызганыч ки, бүгенге рәсми ислам да йәһүди-нәсара кыйммәтләр 

системасына ийәреп бара. Шуңа күрә без милләтләрне һәм диннәрне яхшыга 

һәм яманга бүлмибез, ә иманлы һәм имансыз бәндәләргә генә айырабыз. 

Айырым алганда, төрки-ислам яки төрки-татар кыйммәтләр системасы этник 

яктан төрки, илаһи яктан хак мөселманча йәшәү рәвешен эченә ала. Бу 

системага без Тәүрәт белән Инҗилнең асыл нөсхәләре буйынча йәшәүче, әмма, 

Коръәни Кәримне дә Алла китабы итеп танучы, Муса һәм Гайсә өммәтләрен дә 

кертәбез. 

Гомумән алганда, сүз дини мәктәп, йәисә мәктәпкә дин кертү турында 

түгел, ә сыйфатый яктан башка кыйммәтләр системасына күчү турында бара. 

Моңа без татарларны һәм мөселманнарны гына түгел, башка милләт 

вәкилләрен һәм дин тарафдарларын да өндибез. Бүгенге көндә исә, “дин 

мәктәптән айырылган” дигән шигарь дин белән бергә илаһи гыйлемне, рухи 

үсешне, әхлак тәрбийәсен инкарь итә. Шушы шигарьне алга сөрүче түрәләр, 

зыялылар, галимнәр көфер дөньясының социаль заказын үти. 

Дүртенче шарт - милли мәгарифне вәкыфлар системасы аркылы 

ойыштыра башлау. Без дәүләт мәгарифе дип барабыз икән, димәк гамәлдәге 

дәүләтчелекне күздә тотабыз. Ягъни, аның кануный нигезләренә таянабыз. 

Бүген исә мөстәкыйль татар дәүләте юк. Формаль яктан дәүләт булып саналса 

да, ул Рәсәй мәмләкәтенең бер өлеше. Шуңа күрә аның мәгарифе дә Рәсәйнеке. 

Кайберәүләр татар телендә укытуга берникадәр мөмкинлек бирүне татар милли 

мәгарифен тудыруга нигез була ала дип уйлыйлар. Әмма бу ялгыш фикер. 

Беренчедән, белем-тәрбийә нинди генә телдә алып барылмасын, ул Мәскәүдә 

расланган белем стандартлары, укыту-тәрбийә программалары, дәреслекләр, 

методик кулланмалар, күргәзмә әсбаплар, белем таныклыклары 

(сертификатлар), рөхсәтнәмәләр (лицензийәләр), белгечлек таләпләре 

(аттестацийә) аркылы тормышка ашырыла. Татар телендә укыткан очракта да, 

татар мәгарифе шушы калыплардан чыкмаска тийеш. Икенчедән, югары белем, 

белгечләр әзерләү, аттестацийә, фән системалары тулысы белән Мәскәү 

хакимийәте кулында. Бу мәсьәләләрдә ул айыруча таләпчәнлек күрсәтә. 

Өченчедән, диннән айырылган дәүләт мәгарифе милли мәгарифнең асылы 

булган илаһи тәрбийәне инкарь итәчәк. Татар галимнәре, татар зыялылары, 

рәсми дин әһелләре, хәтта татар милләтчеләре әхлаки тәрбийә турында ничек 

кенә матур сөйләмәсеннәр, илаһи тәрбийәне мәктәпкә кертүдә әллә-ни 

тырышлык күрсәтмәйәчәкләр. Димәк, татар милли мәгарифе, татар югары 

мәктәбе, татар фәне дәүләт мәгарифе ка-лыпларында туа алмый. Шуңа күрә, 

татар дәүләт мәгарифе дигән төшенчә бары тик вәсвәси мәгънәгә генә ийә. Иң 

яхшы очракта да ул нийәттән ары китә алмый. Шуңа күрә без милли 
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мәгарифне, башлангыч чорда булса да, дәүләти булмаган рәвештә, вәкыфлар 

аркылы үстерергә тәкъдим итәбез. Дөрес, моны күпләр хупламый. Әмма бу 

милли мәгариф системасының эчтәлеген, аны тормышка ашыруның хокукый 

нигезләрен белмәүдән килә. Октябрь инкый-лабына кадәр татар мәгарифе нәкъ 

шушы калыпларда эшләгән, чөнки патша хөкүмәте аны мәхәллә кысаларыннан 

чыгармаган. Бүген дә хәлнең әллә-ни уңай якка үзгәргәне юк. Шуңа күрә милли 

мәгариф өчен вәкыфлар системасы әлегә безгә бердәнбер юл булып күренә. Бу 

система хәтта мөстәкыйль дәүләтләрдә дә йәшәп килә. Төркийәдә, мәсәлән, һәр 

дүрт уку йортының берсе вәкыфныкы. Алар башка төрки халыкларның 

мәгарифенә да йәрдәм итә. Ә безнең үз дәүләтебез булмаса да, бу системаны 

танымыйбыз. Рәсми мәгариф моны ишетәсе дә килми. Без, әлбәттә, дәүләт 

мәгарифенә дә каршы килмибез. Аннан мөмкин кадәр тулырак файдаланырга 

тырышабыз. Әмма, милли дәүләткә милли җәмгыйәт аша гына килергә мөмкин 

булган кебек, татар дәүләт мәгарифен дә милли мәгариф аркылы гына 

торгызып була. 

Бишенче шарт - татар мәгарифенең педагогик-индустриаль куәтен 

(базасын) булдыру. Моңа милли мәгариф таләпләренә җавап бирә торган 

укыту-тәрбийә прграммалары төзү, методик һәм кулланма әсбаплар, 

дәреслекләр эшләү, мөгаллимнәр әзерләү, матди тәэминат мәсьәләләре керә. 

Бүген барлык укыту-тәрбийә чаралары үзләренең эчтәлеге буйынча урыс 

нөсхәсенең татарча күчермәсе булып тора. Безгә исә аларның һәммәсен рухи-

илаһи, милли-этник күзлектән кичереп, күбесен яңабаштан эшләп чыгарга 

кирәк. Бу таләп илаһийәт һәм инсанийәт фәннәренә генә түгел, төгәл һәм 

табигәт фәннәренә дә кагыла. Шундый ук таләп тәрбийәчеләргә, галимнәргә 

һәм мөгаллимнәргә куйыла.  

Алтынчы шарт - татар-мөселман яки төрки-татар телен торгызу, шуңа 

ярашлы рәвештә татар имласын булдыру. Бу шарт тел һәм әлифба 

мәсьәләләренә кагылган язмаларда ачыклана. Бүгенге көндә татар теленең 

дәүләт һәм милләт теле буларак үсеше бик зәгыйфь. Терминнарны 

татарлаштыру урыс теле калькасы йүнәлешендә бара. Аралашу теле буларак 

көнкүреш теленнән йырак китә алмый. Әдәби яктан кулланышта булса да илаһи 

һәм рухи-этник потенциалы артмый. Фән һәм мәгариф өлкәсендә информацион 

куәте бик түбән.  

Җиденче шарт - милли мәгарифне гомумтатар мәгарифе йүнәлешендә 

үстерү.  Әйтеп үткәнчә, төрки-ислам кыйммәтләренә нигезләнгән татар 

мәгарифе октябрь инкыйлабына кадәр бөтен Рәсәй күләмендә бербөтен система 

булып йәшәгән. Дәүләт тарафыннан бернинди йәрдәм һәм теләктәшлек булмаса 

да, ул үзенең эчке кануннарына буйсынып үсеш процессын кичергән. Әмма 

октябрь инкыйлабыннан соң дәһриләшү һәм уйдырма автономийәләшү 

аркасында ул үзенең рухи-этник асылын һәм бөтенлеген югалткан. Бүген дә бу 

хәләт сакланып килә. Төрле “суверен” төбәкләргә таралып йәшәгән татар 

халкының язмышы, шул исәптән мәгарифе җирле түрәләр ихтыяры белән хәл 

ителә. Әлбәттә инде татар файдасына түгел. Татарстан хакимийәте, рәсми 

мәгариф, татар зыялылары вакыт-вакыт моңа борчылу белдерсә дә, төбәкара 

килешүләр нигезендә берникадәр йәрдәм күрсәтергә тырышса да, гомумтатар  

мәгарифен булдыру юнәлешендә җитди адымнар ясый алмый. Моңа, аларның 
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тәгълимәти нигезе дә, сәйәси ихтыяры да юк. Рәсәй субъектларының 

“мөстәкыйльлеге” моңа ирек тә куймый. Патша вакытында да татар милләтен  

андый төбәкләргә айыру юк иде. Ул вакытта Татарстан дәүләте үзе дә юк иде. 

Сигезенче шарт - татар мәгарифенең хокукый-икътисадый нигезен 

булдыру. Бүгенге көндә дәүләт мәгарифе милли мәгарифнең бу таләпләренә 

җавап бирми. Чөнки ул Рәсәй дәүләт канунчылыгы белән бәйләнгәнлектән 

татар мәгарифенә эшләми. Шулай да без Татарстан мәгарифе канунын 

эшләгәндә, җитди каршылыкларга карамастан, шактый гына ташламаларга 

ирешкән идек. Аларның иң әһәмийәтлеләре түбәндәгеләр: беренче - татар 

милли мәгариф системасын бишенче матдә итеп канун көченә кертү (бу, чын 

мәгънәсендә, канун эчендә канун иде), икенче - дәүләт мәгарифен халыкчан-

милли юнәлештә үстерү, өченче - рәсми мәгарифкә дәүләти-иҗтимагый статус 

бирү, ягъни дәүләти булмаган һәм шәхси мәктәпләргә юл ачу, дүртенче - дәүләт 

стандартларына кергән фәннәрне барлык төр мәктәпләрдә дәүләт бюджеты 

аркылы тәэмин итү, бишенче - Татарстан белем стандартларына өстенлек бирү. 

Канунга кергән бу өстәмәләр һәм төзәтмәләр татар милли мәгарифенә юл 

ачарга тийеш иде. Әмма алар кәгазьдә генә калды. Рәсми мәгариф бу юлдан 

китмәде. Киресенчә, әлеге өстәмә-төзәтмәләрдән, башлыча, унитар мәгариф 

тарафдарлары файдаланды. Татар мәгарифе исә яңадан Рәсәй дәүләт мәгарифе 

калыпларына куып кертелде. Рәсми мәгариф, татар галимнәре, татар 

зыялылары, хокукый сукырлык күрсәтеп, моны шулай тийешле дип саный. 

Әгәр рәсми урында утырган татар кешеләре аз гына булса да ислам кануннары, 

ислам хокукы белән таныш булсалар, безнең нийәтбезгә каршы килерләр 

идеме? Юк, әлбәттә, киресенчә, төрле урау юллары белән булса да безгә 

йәрдәмгә килерләр иде. Гамәлдәге кануннарга тийешле өстәмәләр кертергә 

тырышырлар иде. Рәсми дин дә, дәүләт кануннары буйынча йәшәгәнлектән, 

татар-мөселман мәгарифенә теләктәшлек күрсәтми. Шуңа күрә татар 

мәгарифенең мөстәкыйль хокук системасын булдырырга кирәк. Дәүләт 

мәгарифенә альтернатив рәвештә. 

Тугызынчы шарт -  тирә-як мохитнең миллилеге. Әмма бу мохитне милли 

мәгариф аркылы гына тудырырга була. Беренче чиратта бу вазыйфаны гаилә 

һәм мәхәллә мәктәпләре үти. Шуңа күрә милли мәгарифне торгызуны шушы 

мәктәпләрдән башларга кирәк. Без тәкъдим итә торган татар милли мәгарифе 

концепцийәсендә бу мәсьәләләргә айыруча зур игътибар бирелә. Рәсми 

мәгариф, беренче чиратта, шушы юнәлештә эшли башласын иде. Безне бүген, 

тулысынча дийәрлек, урыс мохите урап алган. Ә иң аянычы шул, без моңа 

игътибар да итмибез булса кирәк. Ә бит аның йогынтысы әкренләп 

тормышыбызның барлык күзәнәкләренә үтеп кереп бара, фикер дөньябызны, 

йәшәү рәвешебезне үзгәртә. Эш алга таба шулай барса, милли мәктәпләрнең 

кирәге дә калмаячак. Җитмәсә, бүген үк инде аларның күпчелеге  көнбатыш 

кыйммәтләренә йөз тота. Шулай булгач, безгә мәктәпне генә түгел, җәмгыйәтне 

дә, йәшәү рәвешебезне дә төрки-ислам кыйммәтләр системасына нигезләнеп 

корырга кирәк.  

Унынчы шарт - рухи-этник кыйммәтләргә нигезләнгән мәгариф 

системасын дәүләт дәрәҗәсенә күтәрү Рәсәй күләмендә эш алып барганда гына 

мөмкин. Чөнки безне дөрес аңламаулары бар. Мәсәлән, Рәсәй мәгариф 
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министры урынбасары Бацын татар мәгарифе концепцийәсенә кертелгән төрки-

ислам кыйммәтләр системасына йөз тотуыбызны “авторлар Рәсәйгә яңа мәдәни 

үсеш векторы (йүнәлеше) тәкъдим итә”, дип безне тәнкыйтьләп чыккан иде. 

Урыс-йәһүди кыйммәтләр системасы тарафдары өчен бу табигый күренеш. Ә 

этник урыслар өчен исә славян-православие рухи-этник кыйммәтләр 

системасына күчү отышлы. Башка халыклар да үзләренең рухи-этник 

юнәлешләрен сайлый ала. Димәк, милли мәгариф проблемасын урыс булмаган 

халыклар проблемасыннан бөтенрәсәй проблемасына әйләндерергә кирәк. 

Моның асылшарты да бар. Күргәнебезчә, бүген Рәсәйдә урыс милли мәгариф 

системасы да юк. Шуңа күрә милли мәктәп проблемасы этник урыс милләте 

өчен дә актуаль. 

Милли мәгариф системасына күчү төбәкнең башка халыкларына да уңай 

йогынты ясар иде. Беренче чиратта, дин һәм кан кардәшләребез булган 

башкортларга, милләттәшләребез булган керәшеннәргә, гасырлар буйы 

аралашып йәшәгән тугандаш ар, чирмеш, әрҗә, мукшы, чуашларга.  

Димәк унитар мәгарифтән милли мәгарифкә күчү милләтләр арасында 

каршылык тудыра алмый. Бу каршылык  җыхуди сәйәси көчләргә генә кирәк. 

Без тәкъдим итә торган милли мәгариф системасы ул татар өчен генә түгел 

барлык Рәсәй халыкларының цивилизацион потенциалы була ала. Шул чакта 

гына ул бөтен дөньяны баскан җыхуди цивилизацийәсенә каршы тора ала. 
 

Татар мәктәбе һәм милли җәмгыйәт 
Татар мәгарифе, милли университет мәсьәләләре буйынча миңа бик күп 

ойышмаларга, галимнәргә мөрәҗәгать итәргә туры килде. Соңгы хатым 

Татрстан Президентына юлланган иде. Ул аны хаклы рәвештә Татарстан 

фәннәр акдемийәсенә җибәргән. Хатка өстәп җибәргән концептуаль 

эшләнмәләрне ака-демик Мирза ага Махмудов җентекләп өйрәнгән. Аларга ул 

уңай бәйә биргән. Әмма нәтиҗәне безнең файдага ясамаган. Без тәкъдим иткән 

милли мәгариф системасын дини белем системасы белән тәңгәлләштергән һәм 

дәүләт мәгарифе моны кабул итә алмый дигән. Аның фикеренчә без тәгъдим 

иткән мәгарифне гамәлгә кую өчен җәмгыйәтне үзгәртергә кирәк. Бик дөрес 

фикер. Әмма җәмгыйәтне үзгәртү мәсьәләсе безнең тарафтан күтәрелми дигән. 

Дөрес, без җибәргән материалларда бу мәсьәлә күтәрелми. Әмма  милли 

җәмгыйәт мәсьәләсен без моңа кадәр ук күтәргән идек. Чөнки мөстәкыйль 

татар мәгарифе Рәсәйнең дәүләт хокукы йогынтысыннан бәйсез ирекле милли 

җәмгыйәттә генә туа ала икәнлеген без күптән белә идек. Шуңа күрә Милли 

Мәҗлес, Милли идарә структураларын эшләдек. Тик татарның абсолют 

күпчелеге милли җәмгыйәт мәсьәләсен күз алдына да китерми. Үзенең милләт 

була-рак йәшәйешен урыс дәүләтчелеге, иң яхшы очракта Татарстан дәүләт 

канун-чылыгы белән бәйли. Кайберәүләр исә татарның кайчан да булса 

мөстәкыйль дәүләте булуына өмет итә. Шуларны яхшы белгән Мирза ага 

дөньяви белем белән илаһи гыйлемне бергә кушуны хупламый. Дини белем 

дини уку йортларында, дөньяви белем дөньяви уку йортларында бирелсен ди 

ул. Дини уку йорты мәсьәләсе белән Президентка мөрәҗәгать итүемне дә ул 

хупламый.  



 36 

Әмма монда Мирза ага дин белән илаһи гыйлемне тәңгәлләштерә. Дини 

уку йортлары дини һөнәр бирсә, илаһи гыйлем ул фәлсәфи тәгълимәт. Атеистик 

җәмгыйәттә бу вазыйфаны коммун яки материалистик, буржуаз җәмгыйәттә 

идеалистик тәгълимәт үтәгән. Бу тәгълимәтләр мәгариф системаларының җаны 

булганлыктан, аларны һөнәри белемнән айырырга беркемнең дә башына 

килмәгән. Бүгенге шартларда буржуаз җәмгыйәтләрдә идеалистик тәгълимәт 

креацион (яратылыш) тәгълимәте белән тулыландырыла. Шулай итеп илаһи 

гыйлемнән дөньяви белемгә күпер салына. Без исә һаман да матдәви тәгълимәт 

йогынтысында калабыз һәм илаһи гыйлем хакында сүз чыккач, аны дин белән 

тәңгәлләштереп дөньяви белемнән айырабыз. Шулай итеп җансыз мәгарифнең 

корбанына әйләнәбез. Нәтиҗәдә рухи үсешебез дә, матди үсешебез дә юк. 

Көнбатыш җәмгыйәтләрдә дөньяви белем  белән илаһи гыйлем Тәүрәт-

Инҗил, мөселман җәмгыйәтләрендә Коръән, көнчыгыш җәмгыйәтләрдә 

Авеста-Ведалар аркылы тәңгәлләштерелсә, бездә исә илаһи гыйлем дигән 

төшенчә бөтенләй дә юк.  Дини мәктәпләрдә дини фәннәргә кайбер дөньяви 

фәннәрне өстәү омтылышлары гына бар. Кайбер схоластик карашлы руханилар 

моңа да каршы. Бу хәләт бигрәк тә тәрәккый үсештән артта калган кайбер 

мөселман илләрендә дә сизелә. Без исә шулардан өйрәнеп кайтабыз. Ә 

чынлыкта исә гыйлемне, белемне, фәннәрне дини яки дөньявига бүлү нигездә 

дөрес түгел. Мондый бүлү җанны тәннән айыруга бәрабәр. Гомумән алганда, 

мәгариф системасы дини дә, дөньяви да була алмый, ул дини яктан да, дөньяви 

яктан да бербөтен була. Әлбәттә, дини һөнәр бирә торган уку йортлары айырым 

булырга мөмкин, чөнки инженер, табиб, мөгаллим белгечләре дә бит махсус 

уку йортларында әзерләнә. Совет чорында, әйдәгез дөньяви белемне 

коммунистик тәгълиматтан айырабыз дисәләр, без аларга йүләргә караган кебек 

карар идек. Ә менә дөньяви белемне илаһи гыйлемнән айыручы 

академикларыбызга бер дә гаҗәпләнмибез. Шулай булырга тийеш дип 

уйлыйбыз. Әнә «демократийә» чорына күчкәч дөньяви белемне коммунистик 

тәгълимәттән айырдык. Нәрсә килеп чыкты? Тоташ тотнаксызлык һәм 

җинайәтчел чиксезлек. Ә менә илаһи тәгълимәткә күчәргә кодрәтебез җитмәде. 

Мәктәпне диннән айыру сихереннән айный алмадык. Татар мәктәбенә тагы да 

кыйынга туры килә, чөнки аның өчен илаһи гыйлем тәгъ-лимәте гамәли ислам 

белән тоташкан. Рәсәй мәгарифе моңа бик тискәре карый. 

Татарның милли җәмгыйәте дә төрки-мөселман кыйммәтләре нигезендә 

формалаша. Әмма аның шушы мохиттә йәшәйешенә һәм үсешенә төрле яклап 

киртәләр куйыла. Ачыклык өчен шушы киртәләрне санап үтәсем килә:  

- Рәсәй хакимийәте милли җәмгыйәтләр ойыштырырга ирек бирми; 

- Татарстан хакимийәте милли идарә структураларын танымый; 

- Татарстан мәгариф министрлыгы Конституцийәгә, Татарстан мәгарифе 

турындагы канунга таянып булса да дәүләт мәгарифе булдырырга теләми; 

- Татарстан мәгариф министрлыгы мөстәкыйль татар милли мәгариф 

структураларын танымый, аларга рөхсәтнамәләр (лицензийәләр) бирми; 

- татар галимнәре, татар зыялылары рәсәйчел хакимийәт хокукын гына 

таный, әлеге киртәләрне Мәскәү биргән абруйлары белән саклый. 

Димәк, ничек кенә булмасын, бу хәләттән котылу өчен галимнәрне һәм 

зыялыларны мөстәкыйль милли мәгариф системасында әзерләргә кирәк була. 
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Әмма әлеге киртәләр безне һәман да шул шайтан боҗрасына китереп кертәләр. 

Шуңа күрә дә татар халкы рәсәйчел хакимийәттән бәйсез  милли җәмгыйәт 

корып үзлегеннән йәшәп китәргә мәҗбүр ителгән. Мөстәкыйль татар мәктәбе 

дә милли җәмгыйәт белән берлектә генә ойыша, йәши һәм үсә ала.  

Әлбәттә, халкыбызның абсолют күпчелеге моңа әзер түгел. Әмма татар 

милләтендә аз гына булса да йәшәү сәләте калган икән, ул гамәлдәге Рәсәй 

кануннарына таянып булса да, дәүләти булмаган мөстәкыйль мәгариф 

системасын булдыра ала. Бу очракта ул мәгариф эшен генә түгел, барлык матди 

чыгымнарны да өстенә ала. Ә инде малын шуңа кызганса, татар милләте булып 

саналудан да баш тартырга тийеш була. Чөнки урыс мәктәбе һәм аның татар 

телле нөсхәсе иртәнме-соңмы аны татар булудан бөтенләйгә мәхрүм итәчәк. 
 

Кем төзи, кем җимерә  
 (Татар милли университеты тирәсендәге бәхәскә карата) 
 

“Мәгрифәт” гәзитенең  30- санында (6 август 1994 йыл) профессор Өлфәт 

Фәтхулланың “Чирен йәшергән - үлгән” дигән язмасы бирелгән. Сүз анда татар 

милли университетының бүгенге хәле турында бара. Әмма үтә тенденциоз, 

шәхси үч тәэсирендә язылган бу мәкалә татарның беренче югары уку йортының 

үсеп китүенә гайәт зур куркыныч тудыра.  Югыйсә, соңгы вакытта матбугат, 

радио-телевидение аша университетка каршы йүнәлтелгән дистәләрчә 

уйдырмаларга җавап бирергә вакытым да, теләгем дә юк иде. Эт өрә, кәрәван 

бара дип эш итү күпкә файдалырак. Инде мәсьәләнең асылына килик. 

Мәгълүм булганча татар югары белем системасын булдыру дистәләрчә 

буын татар зыялыларының олуг хыялы. 1986 йыл  апрель инкыйлабы бу 

өметебезне үстереп җибәрде. Ә инде 1992 йылның гыйнвар айында бөтен татар 

укы-тучыларның корылтайы беренче татар милли университетын ачуны гамәли 

максат итеп куйды. Әлбәттә, корылтай ойыштырган Гомумтатар “Мәгариф” 

берлегенң рәисе буларак, мин бу эшкә җиң сызганып керештем. Үземнең 

фикердәшләрем белән берлектә аның документацийәсен эшләп Татарстан 

Мнистрлар Кабинетына тапшырдым. Ике йыл буйына дийәрлек өске даирәләр 

белән көрәштә кадерле вакыт бушка сарыф ителде. Шулай да минем Мәгариф 

министырлыгына эшкә алынуым милли мәгариф өчен шактый гына уңышлы 

булды. Мәгариф министры урынбасары Румин Акбашев белән элемтәгә кереп, 

татар мәгарифенең шактый көчле хокукый нигезен булдырдык. “Мәгариф” 

берлеге Татарстан мәгарифе турындагы канунга татар  милли мәгарифенең 

хокукый нигезен булдыру йүнәлешендә җитди генә төзәтмәләр кертүгә иреште. 

Аның бишенче матдәсе “Татар милли мәгариф системасы” дип аталды. Дөресен 

әйткәндә, бу канун эчендә канун иде. Милли университет мәсьләсен күтәргәч, 

Румин Акбашев аның барлык документларын министрлыкның эксперт 

комиссийәсенә тапшырырга тәкъдим итте. Университет низамнамәсе, аның 

концепцийәсе эксперт комиссийәсе әгъзаләрендә тулы яклау тапты.  1993 

йылның  12 августында комиссийә бертавыштан Татар милли университетына 

лицензийә бирергә дигән карар кабул итте. Әмма аны тапшыруны 

университетка бина табу белән бәйләде. Өлфәт әфәнде исә бу карарны үзенчә 

тәфсир кыла. Йәнәсе, лицензийә юк икән, университет та юк. Кабул итүне 
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туктатырга, университетны ябарга. Эшнең бинага килеп төртелүе  турында ләм-

мим. Ә Казан “Мәгариф” комитеты рәисе профессор Гали Даутов мәгариф 

министрына барып, миңа лиңензийә бирүне законсыз дип аңлатырга тырышты. 

Аңарда кабул ителгән карарга шик-шөбһә тудырырга маташты. Ул гына да 

түгел, бер төркем татар галимнәре Татарстан хөкүмәте рәисе урынбасары Илгиз 

Хәйруллинга барып, университет ачуны кичектереп торырга тәкъдим итә. 

“Мәгариф” комитетының кайбер әгъзаләре район хакимийәтләренә барып, 

университетның теркәлүен тоткарларга маташа. Алар фикеренчә, 

университетны “Мәгариф” берлеге түгел, ә дәүләт ойыштырырга тийеш. Ә бит 

бу эшне дәүләт эшләмәгәлектән генә “Мәгариф” берлеге татар милли 

мәгарифен үз кулына алырга булды. Бу карарны корылтай бер тавыштан 

дийәрлек кабул итте.  Министрлык та моның белән килеште. Аны бары тик бер 

төркем “милләтпәрвәр” галимнәр генә кире какты. 

Әмма ничек кенә булмасын, Рәсәй Федерацийәсе Министрлар Советының 

югары уку йортлары турындагы 597- номерлы карары (26 ийүн 1993 йыл) 

нигезендә татар университетының ачылуы һәм эшләве законлы санала. Милли 

хокук системасында гына түгел, хәттә Рәсәй дәүләт хокукы системасында. 

Ә нигә кирәк булды соң Өлфәт әфәндегә тиргәшеп-талашып, өзелеп-

йолкынып ачылган, әмма бүгегә көч-хәл белән аягына басып торган беренче 

татар югары уку йортының тамырына балта чабарга? Чыннан да, балалар 

язмышы турында борчылыпмы, әллә бүтән максатлардан чыгыпмы? 

Мәсьәләнең асылын, тирәнлеген  аңламаган җәмәгатьчелек өчен профессор 

фикере, әлбәттә, дәлилле күренә. Ә чынлыкта исә, мәсьәлә бик гади чишелә: 

һәркем милли университет идейәсен шәхси мәнфәгатьләрдә файдаланасы килә. 

Зур-зур дәрәҗәле галимнәр тарихи шәхес булу максатыннан милли университет 

мәсьәләсен сәйәси уйынга әйләндерәләр. Ачыктан-ачык, “йә мин, йә милләт”, 

“йә мин, йә дәүләт”, “йә мин, йә милли мәгариф”, “йә мин, йә университет” дип 

эш итәләр.  

Шәхсән Өлфәт әфәнде мәсьәләсенә килгәндә, эш болайрак тора, 1993 

йылның 20 сентябренә татар милли университетын ачу билгеләнгән иде. Ачу 

тантанасына Татарстан Югары Шурасының фән һәм мәгариф буйынча даими 

комиссийәсе рәисе Мидхат Шәрифуллин, Татарстан мәгариф министры Вәсил 

Гайфуллин, күп кенә югары исем-дәрәҗәле галимнәр, зыялылар чакырылган 

иде. Әлбәттә алар университет җитәкчелегендә олы галимнәрне күрергә 

теләделәр. Тикмәгә генә “Мәгрифәт” гәзитендә күренекле язучыбыз Мохәммәт 

Мәһдийев түбәндәгеләрне язып чыкмады: Аның (университетның - И.Ә) 

ректоры Татарстан фәннәр академийәсенең гуманитар фәннәр буйынча 

академигы булсын, ... университет галимнәре дә гыйлми дәрәҗәләре буйынча 

фәннәр докторларыннан түбән булмасын, безнең ише “кандидат”- фәләннәр 

укытмасын. 

Күрәсез, безнең халык түрәләрне, исем дәрәҗәләрне потка әйләндергән. Ә 

бит безгә исем-дәрәҗәләрне Рәсәй хәкимийәте бирә. Татар файдасына эшләр 

өчен түгел. Һәр гамәлне ийәрләп аны эчтән таркату өчен. Безнең исә кызыл 

профессура  милли мәгарифне унитар мәгарифнең татар нөсхәсе итеп кенә 

карый һәм үзенең зур исем-дәрәҗәләренә таянып үз кулына алырга тырыша. 
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Шуңа күрә университетны хакийкый хәлгә кую максатыннан, мин 

мәҗүсилеккә ташлама ясарга мәҗбүр булдым. Университет ректоры 

вазыйфасын ике тапкыр доктор, Татарстанның атказанган фән эшлеклесе, 

профессор Өлфәт Фәтхуллинга, Гыйльми шура рәисе вазыйфасын Татарстан 

фәннәр академийәсе әгъза-мөхбире, Татарстанның атказанган фән эшлеклесе, 

профессор Гали Даутовка йөкләдем. Дөресрәге, шулай итәргә мәҗбүр булдым. 

Әлбәттә, бу минем тарафтан җибәргән иң зур хата иде. Иң эзлекле 

фикердәшләрем (профессор Иршат Хабибуллин, доцент Гайнулла Шәйхи һ.б.) 

минем бу адымымны кабул итмичә, университеттан чикләштеләр. Аларга 

үпкәм юк. Чакырсаң, бүген киләчәкләр. Әмма, намусларын көчләргә этәрәсем 

килми. 

Бу һич тә югары исем-дәрәҗәле галимнәргә каршы чыгу дигән сүз түгел. 

Алар арасында иманнарын сатмыйча, хәләл көчләре белән гыйльми дәрәҗәгә 

ирешкән шәхесләр күп. Киресенчә без татар өчен аз-маз хезмәт куйган һәр 

галимне, һәр зыялыны, хата-кимчелекләренә карамастан, күтәреп чыгачакбыз, 

аларның хезмәтләрен һәр шәкерткә җиткерәчәкбез. Сүз монда бөтенләй башка 

нәрсә турында бара. Безнең өчен беренче урында исем-дәрәҗә түгел,  милли 

мәгариф, милли университет концепцийәсен тирән аңлап гамәл кылган, нык 

иманлы, милли рухлы шәхесләр тора. Кызганыч, алар әлегә татарда ифрат аз. 

Бу безнең милли фаҗигабез. Җитмеш йыл буйына (хәйер, аңа кадәр дә) татар 

халкының рухына ят фикер, гамәл сеңдереп килделәр. Берникадәр дөньяви 

белемнәре булса да, илаһи гыйлемнәре юк. Шуңа күрә дә милли мәгариф 

Концепцийәсендә илаһи гыйлем дөняви белемнән өстен куйыла. Милли 

университет мөгаллимнәренә дә төп таләп шундый. Шул сәбәпле милли 

университетта Рәсәй биргән исем-дәрәҗәләр әһәмийәткә ийә түгел. Бездә 

аларны милли мәгариф һәм милли университет концепцийәләре таләпләреннән 

чыгып расларга кирәк. Югыйсә ул милли университет була алмый. Рәсәй 

хакимийәте биргән исем-дәрәҗәләреннән рента (өлеш) алу өчен Татарстанда 

дистәләрчә югары уку йортлары бар. Тик алар берсе дә безнең гыйльми һәм 

рухи таләпләребезгә җавап бирми. Шуңа күрә кайбер галимнәр безнең бу 

таләпләребездән куркып “каравыл” кычкыра башладылар. Йәнәсе без профес-

сорларның, академикларның барсын да “сез монда катнашмагыз, без үзебез,... 

барыгызга да рәхмәт, әмма сезнең хезмәтегез безгә кирәкми”  дип, 

университеттан читләштерә башладык. Бу чеп-чи ялган. Без берәүне дә 

читләштермәдек һәм андый уйыбыз да юк. Киресенчә, барлык галимнәргә, 

мөгаллимнәргә татар мохитенә үзләрен күрсәтергә тулы мөмкинлек ачтык. 

Гомәр Саттар, Әзһәр Мөхәммәди, Равил Фәхретдин, Тәэминә Биктимерова 

кебек доктор-профессорларыбыз университетның кышкы сессийәсендә теләп 

катнаштылар. Татарстан фәннәр академийәсе президенты Мансур Хәсәнев тә 

шәкертләр каршында җитди чыгыш ясады. Хезмәтләре өчен бер тийен дә 

сорамадылар. Килмәүчеләр исә, йә татар телен камил белмәүдән, йә 

җаваплылыктан, йә бушлай эшләүдән курыктылар. Шуңа күрә “юрган гаугасы” 

ясап та йөрмәсеннәр. Читләштерелүчеләрдән исә бары Өлфәт Фәтхуллин белән 

Гали Даутов кына булды. Алар да җитәкчелектән генә. Кафедралар 

җитәкләүдән, дәресләр алып барудан аларны берәү дә мәхрүм  итмәде. Рәхим 
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итсеннәр. Туй генераллары формасында булсалар да университетны җитәкләргә 

тырыштылар. 

Шулай да Өлфәт Фәтхуллин ни өчен соң җитәкчелектән читләштерелде? 

Мәгълүм булганча, татар милли университетының бердәнбер 

ойыштыручысы “Мәгариф” берлеге булды.  Татарстан юстицийә 

министлыгында теркәлгәнлектән аның моңа бөтен хокукы бар иде. Корылтайда 

сайланган берлек рәисе буларак университет эшендәге хокукый җаваплылык 

шәхсән миңа йөкләнде. Шуңа күрә кадрлар мәсьәләсенә дә мин үтә җитди 

карадым. Университетка алынган кеше, бигрәк тә җитәкчелек, берлекнең 

низамнамәсе, милли мәгариф һәм милли университет концепцийәләре 

нигезендә эшләргә тийеш иде. 

Әмма кабул итү имтиханнары тәмамлангач та, Өлфәт әфәнде “Мәгариф” 

берлегенә карата кискен борылыш ясады. Атап үткән документларның берсен 

дә танымады. Дөресрәге, алар белән беркайчан да кызыксынмады. Канададагы 

улы укыган Торонто университетының ике-өч битлек структур күчермәсе аның 

өчен бердәнбер документ булды. “Мәгариф” берлеге биргән “татар милли 

университеты” исемен “татар сәүдә-техника университеты” итеп үзгәртте. 

Баксаң ул Мәскәү сәүдә университетының Казан филиалында эшләгәнлектән, 

безнең университетны шуның түләүле филиалы (ягъни филиалның филиалы) 

итәргә максат итеп куйган икән. “Мәгариф” берлеген шушы максаттан чыгып 

түбә итеп кенә файдаланган. Аның раславынча, ул филиалга сәүдә өлкәсендә 

эшләүчеләр киләләр икән. Динсез, милләтсез булсалар да, акчалары күп. 

Университет шәкертләрен шулардан тупларга тырышты. “Мәгариф” берлеге 

раслаган кабул итү комиссийәсен туздырып, яңа комиссийә ойыштырырга 

кереште. Кабул итү буйынча бойырык булмаса да, шәкерт таныклыклары, зачет 

кенәгәләре тапшыра башлады. Менә сиңа законлы эш итү. Берничә мәртәбә 

сөйләшү нәтиҗә бирмәгәч, мин берлек идарәсе  әгзаләре белән аның филиалда 

урнашкан “штаб-фатирына” киттем. Әмма кабул итү комиссийәсе башына 

куйылган хатыны безне кертмәде. Бу ханымның университетка гына түгел, 

гомумән мәгариф эшенә катнашы булмаса да, үзен үтә хөҗүмчән тотуы 

бернинди әхлак калыпларына сыймый иде. Бераз вакыттан “ректор” үзе килеп 

җитте. Без документлар белән таныштыруны таләп иттек. Әмма ул моннан 

кискен рәвештә баш тартты. ”Где моя охрана” дип өрән салгач, ике «шәкерт» 

килеп җитте. Алар безне ишек төбенә хәтле “озатып” куйдылар. Мәсьәлә 

тулысы белән ачыкланды. Өлфәт әфәнденең эшкә үзенең ике улын тарта 

башлавын да исәпкә алсак, университет шәхси сәүдә югары уку йорты 

юнәлешен ала башлаган иде. Үтә заманча әлбәттә. Башка очракта моны 

хупларга да мөмкин булыр иде. Татарга сәүдә югары йорты да кирәк бит. Тик 

нигә шундый файдалы гамәл өчен ришвати рәвештә хатыны коткысы белән 

милли университет идейәсен файдаланырга? Өч йыл буйына түрәдән-түрәгә, 

ишектән-ишеккә йөреп милли университетка хокукый нигез салган “Мәгариф” 

берлеге рәисенә, идарә әгъзаләренә карата нигә мәсхәрә кылырга кирәк иде? 

Кайбер татар галимнәре Мәскәү биргән исем-дәрәҗәләрен шәхси максаттан әнә 

шулайфайдалана. Әлбәттә мин “чукынып китегез” дийәр идем, шәхси 

җаваплылыгым бар. “Мәгариф” берлеге милли университетының бердәнбер 

хокукый нигезе. Аннан башка университет юк. Димәк, Өлфәт әфәнде кылган 
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гамәлләр өчен шәхсән мин җавап бирәчәкмен. Таныклыклар өчен дә, кенәгәләр 

өчен дә, җыйылачак акчалар өчен дә (“ректор” әфәнденең исәпләве буйынча 

һәр җан башына 250 мең сум туры килә икән, бүген инде ул миллионнар белән 

исәпләнә).  

Ә иң аянычы, халкыбызның гасырлар буйы хыялында йөрткән һәм, 

ниһайәт, мең каршылыкны җиңеп, әкрен генә эшләп киткән милли университет 

идейәсе (гакыйдәсе) юкка чыга. Без бит университет каршына ришвәти алып-

сатарлар әзерләүне түгел, ә халкыбызның гасырлар буйы сыналган, бүгенге 

заман гомумкешелек кыйммәтләре белән тулыландырылган милли йәшәешен 

торгызуны максат итеп куйган идек. Мәгариф министрлыгының эксперт 

комиссийәсенә тапшырган документлар да шуны раслый һәм лицензийә да 

шуның өчен бирелә. Университетка гына түгел, тулы мәгариф системасына. 

Кызганыч,  Өлфәт әфәнденең чын максаты соңга калып кына ачыкланды. 

Үзенең әйтүе буйынча, ул Чаллы политехник институтын ойыштырып йөргән 

икән. Әмма “кара көчләр” аны ректор итмәгәннәр. Шуннан соң Казанга кайтып, 

коммерцийә университетына урнашкан. Әмма гади профессор вазыйфасы гына 

аны канәгатьләндермәгән. Әкрен-әкрен элитар баскычлар буйынча үрмәләп, 

исем-дәрәҗә, титуллар туплап, Чаллы һәм Казанда дүртәр бүлмәле фатирлар 

булдырып, череп байыган бу галимгә “тарихи шәхес” дәрәҗәсенә ирешү өчен 

милләт канаты астында шәхси университет җитми иде. Һәм ул моңа ирештем 

дип уйлады. Әмма Өлфәт әфәнденең төп максатын аңлагач, мин берлек 

идарәсенең киңәйтелгән составын җыйдым. Мәсьәләне кабыргасы белән куярга 

туры килде. Өлфәт әфәндене ректорлык вазыйфасыннан азат итүне һәм 

вакытлыча ул вазыйфаны үземә йөкләүне сорадым һәм идарәнең ризалыгын 

алдым. Милли мәгариф һәм милли университет концепцийәләре авторы 

буларак, университет каршына куйган максатларны башкарып чыгуны үз 

өстемә алдым. 

Барысы да кемгәдер ийәреп, кемгәдер ошап кемнедер кабатлап, 

кемнәндер акча алып татарны дөнья югарылыгына күтәрү мөмкин дип уйлылар. 

Милләтнең этник тамырын күрмиләр, җанын аңламыйлар. Һичшиксез, татарда 

андый кешеләр булырга тийеш. Һәм табылыр да. Әмма бүген университетны 

рухи яктан да, этник яктан да, хокукый яктан да аякка бастырырга кирәк. 

Моның өчен милли университет нинди булырга тийеш дип акыл сатучылар 

түгел, теләсә нинди кара эшне җиң сызганып башкаручылар кирәк. Өстән таш 

яуганда да аны саклап калырдай каһарманнар кирәк. Гомер буйы милләт 

язмышына төкереп исем-дәрәҗә даулап йөргән “бөйек шәхесләр” бу эшкә 

ярамый.  

Идарә утырышында нәкъ шуның турында сүз барды. Утырышта шулай ук 

идарә составына берникадәр үзгәреш кертелде. Чөнки кайбер әгъзаләр берлек 

эшендә бөтенләй дийәрлек катнашмадылар. Гали Даутов тәкъдиме белән рәис 

урынбасары итеп билгеләнгән Нәзим Ханзафаров та берлек эшенә катнашмау 

сәбәпле, бу вазыйфалардан азат ителде. Идарә карарларына Гали Даутов белән 

Назыйм Ханзафаров кына каршы чыктылар. Гали ага минем ректорлык вазый-

фасын үз өстемә алуымны кабул итә алмады. Бу аның җенен чыгарды. 

Иҗтимагый мәгарифтә өч йыл бергә эшләү дәверендә ул минем 

концептуаль эшләнмәләремне танымады, аларны аңламады. Үзенең “олы 
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фәрманнарын” үтәп йөрүче йомышчы малай сыйфатында гына күрде. Шуңа 

күрә мин әзерләгән милли мәгариф, милли университет низамнамәләрен укып 

та карамады, алар белән кызыксынмады. Аның җитәкчелегендәге “Мәгариф” 

комитеты фәрманнар чыгаручы, җәмәгатьчелекнең агымдагы эшләрен теркәп 

баручы элитар ойышмага әйләнде. Университетның гыйльми шурасы рәисе 

буларак бер генә утырыш та үткәрмәде, бер генә эш тә башкармады. Өлфәт 

әфәндедән соң үзенә чират җитәсен сизгәч, бар ачуын миңа йүнәлтте. Әмма 

идарә аның бөтен дәгъваларын кире каккач, Назыйм Ханзафаров белән 

утырышны ташлап китте. 

Гыйлми шура Гали Даутов тарафыннан ойыштырылмаганлыктан, аның 

вазыйфалары университетның идарә шурасына тапшырылды. Бу Рәсәй Федера-

цийәсенең югары белем комитеты нигезнамәсендә каралган. Югары мәктәпне 

ойыштыруның башлангыч чорында бөтен ойыштыру, кадрлар туплау мәсьәлә-

ләрен, идарә итү ысулларын, аны гамәлгә куючы ойышма хәл итә дийелә анда. 

Димәк милли университет белән, Өлфәт әфәнде уйлаганча, педсовет түгел, ә 

университет шурасы идарә итә. Ойыштыру эшләрен мәктәптә эшләүчеләр 

түгел, Казан университеты хезмәткәрләре алып бара. Кышкы сессийәне мәктәп 

укытучылары түгел, университет гакыйдәсен танучы галимнәр үткәрде. 

Өлфәт әфәнде “ректорлыктан” чикләштерелгәч, унивеситетка бер генә 

мәртәбә дә килеп карамады. Аның мәгълүматлылыгы имеш-мимешләрдән ары 

китми. Чаллы политехник институтын ойыштырып йөрсә дә (моны анда 

раслаучы юк) югары мәктәп ойыштыруның бер нигезнамәсен дә, Югары белем 

комитеты тарафыннан кабул ителгән бер генә карарны да белми.  

Шушы карарлардан чыгып, ойыштыру эшләре тәмамланып, кадрлар туп-

ланып, әсбап- программалар расланып Рәсәй югары белем комитетында аккре-

дитация үткәч, университетның низамнамәсе нигезендә аның Идарә шурасы, 

ректоры, гыйльми шурасы сайлана һәм башка идарә структуралары булдырыла.  

“Туй генералларыннан” арынгач, университет әйбәт кенә эшләп китте. 

Кышкы сессийә кыйенлык белән булса да уңышлы гына үтте. Фәннәр 

академийәсе, Казан университеты үзләренең биналары белән безгә йәрдәмгә 

килде. Эш шулай җайлы гына барыр иде кебек. Әмма минем Зиннур Әһлиулла 

урынына БТИУ рәисе булып сайлануым хәлне берникадәр авырайтты. Эш 

шунда ки, БТИУның элекке җитәкчелеге өчен минем рәис булып сайлануым 

баш өстендә таш булды. “Кара экстремист” Зиннурны өтермәнгә тыгып, җиңел 

сулыш алганнан соң тагы бер “кара милләтче” пәйда булды. Минем Милли 

Мәҗлес рәисе урынбасары итеп сайлануым да аларны хафага салды. Чөнки 

барлык милли структуралар илаһи милләтчеләр кулына күчте. Моны кабул итә 

алмаган БТИУның иске җитәкчелеге дәүләт структураларына таянып безне  

БТИУ бинасыннан куып чыгарды. Берникадәр вакыттан соң Милли Мәҗлес тә 

суд каршына килеп басты. Хыйәнәтчел рәвештә татар халкының милли 

парламенты да законсыз дип игълан ителде. Ник бер кесә милләтчесе аны 

якласын. Шулай итеп татарның милли структураларына каршы һөҗүм 

башланды. Болар турында  “Мин нәрсә өчен көрәштем” дигән китабымда 

тулырак язылган. 

Инде чират милли университетка җитте. Рәсми хакимийәт фатихасыннан 

мәхрүм ителгән “кара милләтче” тирәсендә туплану кыйынлашты. Иман 
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ныклыгы җитмәгән аумакайлар да көчлеләр ягына авыша башлады. Шуңа күрә 

мин яңа корылтайга кадәр “Мәгариф” берлеге рәисе вазыйфаларын Гали 

Даутовка, Милли университетны ул җитәкләгән “Мәгариф” комитетына 

тапшырырга карар кылдым. Шул юл белән университетны саклап калырга 

тырыштым.  

Әмма даутовчыларның максаты башка иде. Аларга “кара милләтчеләр” 

төзегән “Мәгариф” берлеге дә, университет та кирәкми иде. Төп максат - мине 

эштән читләштерү иде. Гали Даутов үзе утырышка килмәде. Пычрак эшне 

ийәрченнәренә тапшырды. Төп гайепләүче Рәшит Ягъфәров булды. Ул бу 

форсатны ике йыл ярым көтте. Аңа Милли Мәҗлесне “вакытында” ташлап 

киткән Зәки Зәйнуллин кушылды. Чөнки мин аның “лидерлыгын” 

какшатканмын булса кирәк. Төп гайеп шуннан гыйбәрәт иде: мин берлекне һәм 

университетны кулга алып эшне бозганмын. Аны комитетка тапшырып йәнәсе 

җаваплылыктан китәргә тырышам. Үзем ботка пешергәнмен икән, үзем ашарга 

тийешмен. Акчасыз, бинасыз университетны алучы тилеләр монда юк, дип 

әйтәсе килде Рәшит. Мәскәү докторы, Рәсәй полковнигы, әмма татар язучысы 

Зәки ага исә мине бөтенләй бетереп ташлады, әмма үз өстенә бернинди 

җаваплылыкны алмады. Әлбәттә мондый гайепләүләрдән соң (гонаһлары 

үзләренә булсын) мин үз карарымнан баш тарттым һәм ахырга кадәр эшемне 

дәвам итәргә булдым. Шулай да Рәшит Ягъфәров мәгълүмәт чараларына минем 

берлек рәислегеннән китүем турында хәбәр иткән. Эшнең кемгә тапшырылуын 

әйтмәгән.  

Әмма бу кәмитнең башы гына булган икән. Әле бит мине БТИУның рәисе 

буларак та юк итәргә кирәк. Шуңа күрә Мөлеков, Ягъфәров, Даутов, 

Фәтхуллин, Ханзафаров һәм аларга ийәргән Зәйнуллиннардан тупланган авыр 

артиллерийә эшкә җигелә.  Хәтта йәрдәмгә Мидхат Шәрифуллин да чакырала. 

Әмма бу удар төркем бер бөртек университет мөгаллимнәренә дә каршы тора 

алмый. Гамәл сүзне җиңә. Берлек һәм университет эшен дәвам итә. Мин исә 

авырып Чаллыга китеп барам. Шуннан файдаланып бу бу элитар төркем 

мәгариф министрының милли мәгариф буйынча урынбасары Гаденан Садриев, 

академик Мркасыйм Госманов һ. б. шундый “авыр йәдрәләр” белән ныгытылып 

яңа хөҗүмгә күчә. Университетны якларга килгән мөгаллимнәргә бу юлы сүз 

бирелми. Мин исә Чаллыдан килеп җитә алмадым. “Милләт әһелләре” “тарихи 

карар” кабул итә. Әмирхановны “Мәгариф” берлеге рәисе вазыйфасыннан азат 

итәргә. Университет ректоры итеп Хәләф Гардановны билгеләргә. Аны да 

вакытлы рәвештә. Чөнки дәрәҗәле “милләт әһелләре” арасында университетта 

эшләрлек бер Гарданов кына була. Ул университет документларын кулга 

төшерергә дигән бойырык ала. Берлек рәисенә дә кеше табылган. Ул да булса 

берлекнең низамнамәсен тотып та карамаган, тыныч кына үз вакытын көтеп 

яткан шул ук Өлфәт Фәтхуллин. Аңа берлек сыйырга ийәр кебек кенә кирәк. 

Нишлисең бит, бу кәмиттә аңа башка урын каралмаган, чөнки әйтеп үткәнемчә 

берлектән башка университет юк. Даутов исә университет шурасы рәисе 

вазыйфаларын “кайтарган”. Фәрман биреп утырырга менә дигән урын. 

Әлбәттә бу уйнашның бернинди нигезе юк. “Мәгариф” берлеге рәисен 

«әһелләр» төркеме түгел, корылтай гына 2/3 тавыш белән төшерә ала. 

Университет мәсьәләләрен дә берлек кенә хәл итә. Корылтай җыярга болар 
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курка. Чөнки көлкегә каласыларын  яхшы белә - күрсәтер эшләре, әйтерлек 

сүзләре, җиткерерлек фикерләре юк. Рәсәй биргән исем - дәрәҗә артына качып 

кына йөзләгән чын мәгърифәтчеләрне алдап булмый. Андый заманнар үтте 

инде.  

Шулай да университетны икегә бүлү куркынычы туды. Чөнки 

университетка басымны йомшарту максатыннан мин ректорлык вазыйфасын 

педагогийә фәннәре кандидаты, 150 дән артык методик хезмәт авторы Мәрьям 

ханым Әхиярованы тәкъдим иткән идем. Ул университетның беренче 

көннәреннән үк “Татарстан хәбәрләре” гәзите (мөхәррире Ринат Харис) аркылы 

аны пропагандаларга кереште. Бик күп хакимийәт әгъзаләре белән очрашты. 

Милли мәгариф һәм милли университет концепцийәләрен тулысы белән кабул 

итте, аларга эшлекле тәкъдимнәр кертте. Үзенең абруйын файдаланып 

университетка бина табуга иреште. Фәннәр академийәсе белән ныклы элемтә 

урнаштырды. Университетның биналы булуы, теркәлү, исап-хисап счетын ачу, 

акча туплау кебек мәсьәләләрне хәл итә иде. Әмма мөлеков-ягъфәров-даутов 

төркеме боларның барысын да дәүләттән көтте. Татарстан Югары Шурасы 

сессийәседә татар дәүләт университетын ачуны дәүләт программасына кертү 

аларның кузыр картасына әйләнде. Әмма эш башланмас борын ук тукталды. 

Депутататлар арасында да, галимнәр арасында да, дәүләтчеләр арасында да 

андый кешелшр табылмада. Бар да сүз боткасына әйләнде. Моның турында 

тулырак итеп минем “Татарская национальная система образования” дигән 

китабымда язылган.  

Ә бит чынлыкта университетны дәүләт югарылыгында ачу “Мәгариф” 

берлегенең инициативасы иде. Без аны Татарстан мәгарифе турындагы законны 

эшләгәндә үк Югары Шура комиссийәләре каршында күтәрдек. Мин үзем 

законнар чыгару һәм мәгариф комиссийәсенең 50 гә якын депутаты каршында 

чыгыш ясадым. Әмма анда бер генә татар депутатының да тавышын 

ишетмәдем. Мәгариф турындагы законга татар мәгарифен үстерү 

Концепцийәсен дә, кирәк төзәтмәләрне дә урыс депутатлары белән керттек. 

Йәрдәм сорап мин берничә мәртәбә депутат Мөлековка мөрәҗагат иттем. Әмма 

ул кымшанмады да. “Абруйын” төшерәсе килмәде. Михайлов, Султанов, 

Решетов, Терентьев, Порохов, Кобяков, Ефремов кебек “демократлар” эшләп 

тордылар, ә безнең депутатларыбыз күренмәде дә. Аның каравы, аларны 

микрофон янында, телевидение аша йыш күрергә була. Комиссийәләрдә 

эшләмәгәч, күп очракта аларның тәкъдимнәре һавада эленеп кала. Шулай да 

алар үз максатларына ирешә. Татар җәмагатьчелеге аларны “милли геройлар” 

сыйфатында күрә. 

Татар дәүләт университетын ачуны “Татарстан телләре турындагы 

Законны” гамәлгә кую программасына “Мәгариф” берлеге күптән керткән иде 

инде. Әмма Югары Шураның даими комиссийәләре ныклык һәм эзлеклелек 

күрсәтә алмады. Соңгы сессийәдә ул кергән икән, димәк депутатлар инде моңа 

“пешеп” җиткән иде. Әмма, урыс әйтмешли, “парадный выход” белән нәтиҗәле 

гамәл арасында айырма җир белән күк арасы.  Университет мәсьәләсе бүген 

дәүләт югарылыгына күтәрелгән икән, бу, беренче чиратта, “Мәгариф” 

берлегенең, милли университетны ойыштыручыларның эзлеклеге, фидакәр 

хезмәт нәтиҗәсе. Әйе, бинасыз, акчасыз, теркәүсез университет кадәр 
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университет ачу зур тәвәккәллек, каһарманлык хәтта корбанчылык таләп итә 

иде. 

Мин шәхсән үз өстемә ут яудырачакларын, пычыракка батырачакларын 

аңлап эш иттем. Әмма башка юл юк иде. Татар мәктәпләре ачылып килә, ә 

татар югары уку йортлары юк. Тагы бер-ике йылга сузсаң, ачылган мәктәпләр 

дә урыслашу юлыннан китәчәк иделәр. Әлбәттә бу хөкүмәткә гамәли басым 

иде. Өлфәт әфәнде дә моны таный. Әмма басымны да белеп ясарга кирәк дип, 

безне гайепли. Шунда инде бөтен сер дә. Мин аларны эшләргә мәҗбүр 

иткәнмен. Югары Шура комиссийәләредә Мәгариф министрлыгы да, Мөлеков- 

Фәтхуллин төркеме дә бергә берләшеп мине законнан тыш дип игълан иттеләр. 

Милли университетны дәүләт университетына әйләндергән булып (бетерергә 

куркалар) юкка чыгару юлына бастылар. Ә шулай да нишләп хөкүмәткә 

басымны абруйлы-дәрәҗәле Мөлеков-Фәтхуллиннар ясамаган, нишләп әзерне 

генә көтеп ятканнар. Ә хөкүмәт ул басымга да бирешмәгәч, университет кыйын 

хәлгә калгач, йокыдан уянганнар? Ә бит ул басым булмаса, университет 

гамәлдә эшләп китмәсә, матбугат, беренче чиратта, “Татарстан хәбәрләре” бу 

хакта җәмагатьчелеккә җиткермәсә һәм милли университет турындагы хәбәр 

күрше республикаларга таралып, аларның җитәкчеләре безнең җитәкчеләрне 

тәбрик итмәсә, бүгенге “геройларның” тавышы чыгар идеме? Юк әлбәттә, 

һаман да шул резолюцийәләрне кабул итеп утырырлар иде. Ә бүген 

университетта бер көн эшләмәсәләр дә, аның проблемалары белән 

кызыксынмаслар да, түгәрәк өстәлләр ойыштырырлар, радио-телевиденийедән 

чыгыш ясыйлар, берлекнең киңәйтелгән президиумын җыялар, матбугатка 

чыгышлар ясыйлар. Гонаһтан курыкмыйча ялган тараталар. Мөлеков исә 

үзенең “Мәгърифәт” гәзитендәге (№31, 13 нче август 1994 йыл) мәкаләсендә 

Әмирханов университетны ташлап китте дип яза. Ә чынында исә Гардановка 

мине университетка якын да китермәскә дигән бойырык бирелгән. Гарданов 

үзенең шушы кәмиттә курчак ролен башкарганын яхшы аңлый. Шуңа күрә 

минем белән элемтәне өзмәскә тырыша. Элитар төркем тарафыннан ашыгыч  

рәвештә академик-ректор эзләү бара. Әмма, акчасыз, бинасыз, гаугалы 

университетка «акыллы» кешене табуы кыйын. Менә дәүләтнеке булып акчага 

туйынса, рәхәтләнеп дистәләгән ректор килергә әзер. Концепцийәләре, 

программалары бармы, юкмы, анысы әһәмийәтле түгел, исем-дәрәҗә генә 

булсын. 

Гардановка килгәндә исә, мин үзем аны башта педагогийә факультеты 

деканы, аннан соң проректор итеп билгеләгән идем. Чөнки ул университетка 

үзенең 6- мәктәптә ойыштырган лицей төркеме белән килеп керде. Бу 

төркемнән Мәгариф министрлыгы баш тарткан икән. Балалар “түбәсез” калган. 

Мин исә аларны кызганып педагогийә факултеты ачарга ризалык бирдем. 

Чөнки Казанда өч педагогийә институты эшләп килгәнгә, без әлегә алар белән 

конкуренцийәгә керергә теләмәдек. Безнең максат милли мәгариф 

Концепцийәсенә таянып башлангыч үсеш факультеты ачу иде. Шулай да 

киләчәктә милли рухлы татар мөгаллимнәре әзерләү максаты белән без ул 

факультетны ачарга булдык. Тик мин бу факультетның Мөлеков әзерләгән 

“троян аты” икәнлеген аңламаганмын. Шуннан файдаланып ул милли 

университетны бары шул факультет аша гына “күрде”. Университет 
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җәмәгәтьчелегеннән Гардановны гына таныды. Чөнки Марат әфәнде өчен 

милли мәгариф, милли университет концепцийәләре “кытай иероглифы” гына 

булды. Бу БТИҮ эшен күрсәтергә тырышу гына иде. 

Мөлеков, университетка милли хәрәкәттә катнашмаган кешеләр килеп 

керде, ди. Монда берникадәр хаклык бар. Мин үзем милли хәрәкәт 

җитәкчеләренең берсе буларак, катгый рәвештә түбәндәгеләрне әйтә алам. 

Милли хәрәкәттә катнашучыларның күпчелеге профессиональ яктан зәгыйфь, 

хәттә булдыксыз! Тәгълимәт, сәйәсәт, икътисад, хокук мәсьәләләрендә алар, 

нигездә, дилетантларча фикер йөртә. Резолюцияләр, карарлар, мөрәҗәгатьләр 

нигезендә дәүләт белән идарә итмәкчеләр. Йөрәк белән ми килешмичә эшли. 

Милли хәрәкәтнең элитар төркеменең төп максаты дин, мәгариф, мәдәният тел 

мәсьәләләре түгел, ә хакимийәткә килү. Аның аскы өлешен исә рухи һәм 

социаль яктан изелгән, кимсетелгән, люмпен дәрәҗәсенә төшкән катлам 

тәшкил итә. Хәрәкәтнең рухи-этник халыкчан катламы исә яңа гына ойышып 

килә. Чөнки әлегә кадәр бу катлам мөлековчеләр тарафыннан актив сәйәсәттән 

читләштерелеп килде. Мондый шартларда университетка татар өчен янып-

көйеп йөргән, әлегә теге яки бу сәбәпләр аркасында милли хәрәкәттә актив 

катнашмаган, әмма профессиональ яктан шактый әзерлекле булган зыялылар 

килә. Шулар арасында Мәрьям Ахиярова, Ринат Галимуллин, Ким Шакиров 

кебек фидакарь җаннар бар. Соңгы вакытта эшнең иң авыры шулар җилкәсенә 

төшә. Фәтхуллин белән Мөлеков безне милли университет белән дәүләт 

университетын айыруда гайеплиләр. Бу да мәсьәләнең хокукый, концептуль 

ягын аңламаудан килә.  

Татар дәүләт университеты мәсьәләсе Татарстан Югары Шурасы кабул 

иткән программага кертелүе хокукый яктан нигезләнмәгән. Бу айерым 

депутаталарның сәйәси демаршы гына. Университетның эшләп килүе, 

җәмәгатьчелек фикеренең ныгуы гына, депутатларны бу тәкъдим белән 

ризалашырга мәҗбүр итте. Гамәлдә моның хокукый яктан ничек тормышка 

ашырыласын алар белми. 

Эш шунда ки, Татарстанда югары мәктәп системасы гына түгел, хәттә 

гомумбелем мәгарифе дә Рәсәй дәүләт мәгарифенең айырылгысыз өлеше. 

Өлешчә алганда, югары мәктәп РФның Югары белем буйынча дәүләт комитеты 

тарафыннан идарә ителә. Кызганыч, Татарстан хөкүмәте бу вазыйфаларны үз 

өстенә ала алмады. Хәтта Рәсәй кануннарында бирелгән хокуклардан да 

файдаланмады. Шуңа күрә Татарстанда яңа дәүләт университетын ачу, дәүләт 

хокукы тарафыннан четрекле мәсьәлә. Бүген республикада өч университет (шул 

исәптән КДУ) эшләп килә. Берничә Рәсәй университетларының филиаллары да 

бар. Татарча укыту зарурлыгы бар икән, шуларда укытыгыз дийәрләр. Шуңа 

күрә Рәсәй татар университетының максатын, милли-илаһи әһәмийәтен һәм 

безнең бу мәсьәләләрне дәүләт югарылыгына күтәрүебезне “аңламаячак”. 

Фәндәс Сафиуллин да бит сессийәдәге чыгышында Геббельснең яулап 

алган халыкларга туган телләрендә югары белем бирмәскә дигән күрсәтмәсен 

телгә алды. Бу халыклар туган телләрендә башлангыч белем генә алырга 

хокуклы. Татарстан мәгариф министрлыгының пешекче таныклыгы да бирергә 

хокукы юк. Ул Рәсәй сертификатлары һәм белем стандартлары белән эш итә.  
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Өстәп шуны әйтәсем килә. Хөкүмәт программасы нигезендә милли-

дәүләт университеты 1995 - йылда ачылырга тийеш. Әмма әйтеп киткәнчә, 

әлегә моңа хокукый нигез дә, аны булдырырга теләүчеләр дә юк. Сәйәси 

максатка ирешкәч, шауладылар да тындылар. Йегәрлекләре сыбызгыга гына 

җитте. Шулай булгач, дәүләтнең татар милли университеты ачуына өмет юк 

дийәрлек. 

Ә бит безнең милли университет эшләп килә. Әмма Өлфәт Фәтхуллинга, 

Гали Даутовка, гомумән, “татар элитасына” аның кирәге булмагач, кабул 

ителгән шәкертләрне таратырга, яңаларын алмаска кирәк. Боларча фикер 

йөртсәң, дәүләт университеты булмагач, милли университет та кирәкми. Димәк 

безнең университет ачып йөрүебез буш хыял гына. Шулай булгач, югары 

мәктәбе булмаган татар мәгарифе үләргә тийеш. Мөлеков белән Фәтхуллинның 

фикер йөртеше шуңа илтә түгелме? Болай булгач кемгә соң алар хезмәт итә? 
 

ӨСТӘМӘ 

Бу мәкалә кыскартылган вариантта “Мәгариф” гәзитенең 28. 08. 94 йыл 

санында басылып чыккач, мәгариф тирәсендә берникадәр үзгәрешләр булып 

алды. Өлфәт әфәнде милли һәм дәүләт университетлары белән эшне бетергәч, 

кечкенә генә “Рамазан” мәчетендә “Әл-Фәтхи” дигән Ислам “университеты” 

ачып җибәрде. Политехник, сәүдә, инде менә “ислам университеты”. Соңгысы 

безгә үч итеп. Чөнки без аны рухи-дөньяви милли университетны сәүдә уку 

йортына әверелдерергә тырышуда гайепләдек. Ә ул кызган табага төшкән 

борчак шикелле, хәттә ислам университетына сикергән. Бер сүрә белмәсә дә, 

гомерендә бер намаз укымаса да, бер генә югары дәрәҗәдә дин гыйлеме 

үзләштергән мөгаллиме булмаса да. Төп максат идейәне үзләштереп, безгә 

киртә кую. Шуңа күрә аның барып чыгасына өмет аз. Чөнки ул рухи-дөньяви 

белемгә, хокукый, икътисадый нигезгә түгел, ә шәхси амбицийәгә, хәрәмгә 

корылган.  

Шуны да әйтеп үтәргә кирәк. Казанда бу инде дүртенче дини югары уку 

йорты. Әмма аларның берсе дә әле авыл мәдрәсәсенә дә тартмый. Бергәләшеп 

ойышып эшләү урынына, һәркем үз ягын кайыра. Шуңадыр ахры безнең өч 

муллабызга бер мөфти, биш шәкерткә бер “ректор” туры килә. Югыйсә 

революцийәгә кадәр дүрт мең мәхәлләбезгә бер мөфти дә җиткән иде.  

Җыйып әйткәндә, барысына да даһилык һәм акча чире йоккан. Җитмеш 

биш йыллык атеизм зәхмәтедер инде. Тик менә шытымы гына ничек булыр.  

Гыйнвар айында “Мәгариф” берлегенең  язмышы хәл ителгән. 1992 

йылда милли мәгарифнең мөстәкыйльлегенә каршы чыккан кешеләр, ниһайәт, 

үз максатларына ирешкәннәр. Рәсми мәгариф, элитар галим-голәмәләр, кесә 

милләтчеләре, мәгариф тирәсендә буталып йөрүче, әмма әлифне таяк дип тә 

белмәүче ийәрченнәр, бергә берләшеп, яңа корылтай җыйып, яңа идарә сайла-

ганнар. Нәкъ татар иҗтимагый үзәгенең кесә корылтайы мисалында. Рәисе 

итеп, әлбәттә, Рәшит Ягъфаров сайланган. Әмма тавышы да, бер гамәле дә юк. 

Инде тынычланып түрәләр, хуҗалар белән каршылыкка килмичә, 

рәсәйчел унитар мәгарифенең йомышчы малайы рәвешендә, “фидакарьләрчә” 

милли мәгариф өчен көрәшергә була. Дөресрәге, булса була булмаса “юрганыңа 

карап аягыңны сузасың инде”. Юрганның ифрат кыска икәнлеген исәпкә алсак, 
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бүкән хәлендә йоклаудан ары китмәбез ахры. Һәрхәлдә милли мәгариф белән 

“саташкан” Илдус Әмирхан шикелле башны ташка орып булмый, ләбаса. 

Шәхсән мин үзем бу корылтай эшендә катнашмадым. Беренче корылтай 

белән чагыштырганда, бу сәяйәси кәмит кенә иде. Җәмәгәтьчелек бу вакыйгага 

игътибарсыз калды. Шулай булса да милли мәгариф өчен көрәш дәвам итә. 

Тусанынчы йылларда башлаган бу эшләрнең уңышсыз тәмамлануын  

күбрәк Мәскәүгә сылтыйбыз. Әйе, безнең баш өстендә Мәскәү карачкысы тора. 

Моны исәпкә алмыйча булмый. Әмма безнең очракта төп гайеп үзебезнең  

“затлы элитада”.  Аурупага тиң дәүләт төзибез, Сорбонналар, Оксфордлар, 

Гарвардлар  ачабыз дип  йөргән, “элита”,  безне  “кара  халыктан” санап, астан 

күтәрелгән милли хәрәкәткә үсеп китәргә бирмәде,  аның барлык милли идарә  

структураларын җимерә барды. Шул исәптән мәгарифнең дә. Бүген дә әле 

шуның шаукымы дәвам итә.  Мисалга 2006 йылда “Татарская нация в XXI 

веке” дигән китапта басылган Искәндәр Гыйләҗев мәкәләсеннән  өзек китерәм. 

 “Аның (ягъни университетның) төп максаты – татар халкының 

интеллектуал элитасын, зыялыларын әзерләү. Исем артыннан гына куылып 

эшләсәк, Казан университетының кечкенә генә бер копийәсен ачып җибәрсәк 

– без, минемчә, милли укыту өлкәсендә тагы бер хата җибәрәчәкбез. Ә бит 

заманында Казанда кайбер өлгер кешеләребез (бу безнең турында инде) Татар 

милли университетын ачтык дип, шапырынып йөргәннәр иде. Студентлар 

җыйдылар, укытучылар чакырдылар. Аның ахырын һәрберебез яхшы белә. Ул 

чара якты һәм гадел хыялның дискредитацийәсенә генә әйләнеп калды бит.  

Әгәр дә без милли университетта милли элита тәрбийәләргә тийеш дип 

планлаштырабыз икән, аның төзелеше башта ук конкрет принципларга 

таянырга тийеш дип уйлыйм.  ...  фәннең интернационал характерда икәнен 

онытмыйк. Татар физикасы, татар химийәсе була алмый. Татар милли 

университеты гуманитар университет булып ачыла ала”.  

Шул ук рухта Татарстан Дәүләт Советы депутаты Марат Хәйруллин 

“Звезда Поволжье” гәзитендә дә яза. Татарның милли идеологы булып саналган 

фәннәр докторы Дамир Исхаков та безне “акылга таманнар” дип саный. 

Болар хакында нәрсә әйтим. Хакыйкәтне белергә теләгән кеше минем 

“Татар фәлсәфәсе һәм милли мәгариф” һәм “Татарская национальная система 

образования” исемле китапларыма мөрәҗәгәт итә ала. Аларда ак белән караны, 

ярмадан кибәкне айыра белгән кеше өчен  бар нәрсә дә әйтелгән.  

Бүгенге “элита” ул вакыттата университ өчен көрәшнең кискенлеген дә, 

асылын да, эчтәлеген дә, принципларын да, хокукый якларын да белми. Көфер 

мәгариф һәм фән системасында исем-дәрәҗә алган күпчелек доктор-

профессорлар, шәрәфле һәм мактаулы академиклар  милли-илаһи мәгариф һәм 

фән системасының нәрсә икәнлеген аңламый һәм аңларга да теләми. Шуңа күрә 

бу мәсьәләләрдә аларга таянырга ярамый. Коръән кәримдә әйтелгәнчә, болар 

аркаларына китап төйәгән ишәк кебектер. Чабатаны читеккә алмаштырып, 

сәнәктән көрәк булып, җәһли җәмгыйәттән төрле исем-дәрәҗә  алып кына 

илаһи гыйлемгә ирешеп булмый. Болар Оксфорд белән Сорбонналарның да 

урта гасыр исламы йогынтысында монастыр мәгәрәләрендә кяфер патшалардан 

йәшеренеп илаһи орлыктан үсеп чыкканнарын белми. Җәһлийәткә батып 

илаһийәт юлына чыга алмый. Анысына әле түзәр идең. Ә бит алар астан 
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күтәрелгән мәгърифәтчелек хәрәкәтен буарга тырыша. Йәнәсе ул милли 

мәгариф, милли университет идейәләрен дискредитацийәли. Ә нигә алар үзләре 

бу эшкә алынмый. Татардан чыккан йөзләгән доктор-профессор эшне каян 

башларга икәнен дә белми. Фәннәр академийәсе дәшми, Татарстан Югары 

Советы, Министрлар кабинеты, Мәгариф министрлыгы эшләми, татарлар 

җитәкләгән югары уку йортлары аяк чала. Чыннан да, татар түрә булса 

чабатасын түргә элә икән шул.   

Татар мәктәпләрен дә бит түрәләр, академик профессорлар түгел, милли 

хәрәкәт ача. Югары мәктәпсез ул мәктәпләрнең бетәсен белеп, югары белем 

системасы өчен көрәшә. Рәсми мәгариф тә бу мәктәпләрне эш астан барып 

чыккач кына таный. Ә безнең “элита” йәрдәмне һаман да “алга киткән” 

Америкадан, Ауропадан, Төркийәдән, акчалы гарәпләрдән көтә. Алар, әлбәттә, 

бернәрсәне дә дискридацийәләми, чөнки болар кебек ук бернәрсә дә эшләми. 

 

Татар милли мәгариф концепцийәсе 

(нигезнамә) 
 

Үсеш тәгълимәте һәм милли мәгариф 
Мәгълүм булганча, бүгенге көндә дөньяның барлыкка килүенә ике капма-

каршы караш йәшәп килә. Берсе аның - яратылыш, яки креацион, икенчесе - 

үсеш, ягъни эволюцион тәгълимәт. Бу ике караш ике кыйммәтләр системасын, 

ике йәшәү рәвешен тудыра. Беренчесе аның рухи цивилизацийәгә ярашлы 

булса, икенчесе матдәви цивилизацийәгә ятышлы. Бүген йәшәп килгән мәгариф 

һәм фән системасы да матдәви  цивилизацийә җимеше. Беренче булып ул 

көнбатыш дөньясында калыплана. Йәһүди-нәсара кыйммәтләре дә 

матдәвиләштерелеп шуңа буйсындырыла. Рәсәй дәүләте дә “Аурупага тәрәзә 

ачкач”, шушы кыйммәтләр  системасына кереп китә. Аның мәгарифе дә 

көнбатыш мәгарифенең урыслаштырылган нөсхәсенә, төгәлерәк итеп әйткәндә, 

күчермәсенә әйләнә, икенчел вазыйфасын үти башлый. Әкренләп урыс 

мәгарифе үзенең милли асылын югалта. Татар мәгарифе исә рухи кыйммәтләр 

системасында калганлыктан, 1917 йыл октябрь инкыйлабына кадәр, мөмкин 

кадәр, үзенең мөстәкыйльлеген саклап кала. Әмма инкыйлабтан соң, урыс 

мәгарифе калыпларына куып кертелә һәм көнбатыш мәгарифенең 

татарлаштырылган өченчел күчермәсенә әйләнә. Үз дәүләте, үз милли 

җәмгыйәте булмаганлыктан, ул бик тиз урыслаша башлый һәм 80 йылларга 

тәмам дийәрлек юкка чыга. Ә инде 1986 йыл апрель инкыйлабыннан соң татар 

мәгарифе яңадан термәкләнә башлый. Әмма бу процесс урыс мәгарифе 

калыпларында барганлыктан әллә ни үсеш ала алмый. Чөнки аның тышчасы 

татар булса да, эчлеген урыслаштырылган көнбатыш кыйммәтләр системасы 

тәшкил итә. Илаһи асылын югалтканлыктан, ул дөньяви дип атала башлый. 

Рәсәйдә дин дәүләттән айырылган булганлыктан, ул тәмам дәһриләшә. Шулай 

итеп нинди телдә, кайсы мохиттә укытуга карамастан илкүләм унитар дәһри-

дөньяви мәгариф системасының этник өлгесенә әйләнә. Шуңа күрә алга таба 

без бу мәгариф системасын унитар-дәүләти дип атарбыз һәм аңа альтернатив 

итеп милли рухи-илаһи мәгариф системасын куярбыз. 
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Фәлсәфи яктан унитар-дөньяви мәгариф системасы үсеш тәгълимәтенә 

нигезләнгән. Анда бар нәрсә дә унификацийәләнгән, шул исәптән, тел дә, 

мәдәнийәт тә, хәттә, дин дә. Болар барысы да адәм баласының матдәви һәм 

җәсади максатларына хезмәт итә. Бу мәгариф калыпларында тел, милләт, дин 

төшенчәләренең дә әһәмийәте ифрат түбән. Алар кешенең эчке халәтенә бик аз 

тәэсир итә, бары тик мәгарифнең милли төсмер вазыйфаларын гына үти. Шуңа 

күрә аны гомумкешелек кыйммәтләренә җавап бирә дип әйтеп булмый.  

Матдәви-җәмгыйәви (материалистик) кануннарга нигезләнгән унитар-

дөньяви мәгарифтән айырмалы буларак, рухи-этник мәгариф яратылыш 

тәгълимәтенә, ягъни илаһийәт һәм табигать кануннарына нигезләнә һәм милли 

мәгарифнең фәлсәфи асылын тәшкил итә. Ягъни,  унитар-дөньяви мәктәптә 

беренче урында җәсади тормышка хезмәт итүче һөнәр торса, милли мәктәптә 

иман сагында торучы илаһи тәрбийә тора. Бу тәрбийә исә ана карыныннан 

башланып ахирәткә кадәр дәвам итә. Әмма иман савытының ныклыгына иң зур 

йогынтыны карын-күкрәк һәм гаилә тәрбийәсе ясый. Биш йәштән бала инде 

“бозыла” башлый. Соңга калып “тазару” да нәтиҗәсез булуы мөмкин. 

Күргәнебезчә, бүгенге унитар-дөньяви дәүләт мәгарифе белән милли 

мәгариф икесе ике дөнья. Беренчесе аның адәм баласын “үсеш” аша юкка 

чыгара, икенчесе исә, “таркалыш” аркылы мәңгелеккә илтә. Хәттә коммун 

мәктәбе дә әхлаки яктан бүгенге мәктәптән өстенрәк иде. Чөнки октябрят, 

пионер, комсомол ойышмалары аркылы берникадәр дәрәҗәдә, матдәви караш 

аркылы булса да, диннең социаль тәләпләре (җәмгыйәви йәшәйеш, социаль 

гаделлек, иҗтимагый хезмәт, мохтаҗларга йәрдәм һ.б.) үтәлә иде. Илаһийәттән 

айыру гына бу ойышмаларны зәгыйфьләндерде, ахыр чиктә, аларның 

таркалуына китерде. Бүгенге мәктәп исә илаһи кыйммәтләрдән дә, социаль 

кыйммәтләрдән дә мәхрүм ителгәнгә, җәмгыйәтнең авыру чыганагына әйләнде. 

Илаһи рухы булмаган тел, имла һәм гадәт алмаштырып кына бу афәттән 

котылып булмый.  

Без тәкъдим итә торган милли мәгарифнең тәгълимәти нигезләре  

(концепцийәсе) исә рухи-этник кыйммәтләр системасына нигезләнеп төзелде  
 

Кыйммәти ийерархийдә милли мәгарифенең урыны  
Милли мәгарифнең эчтәлеген, әлбәттә, беренче чиратта,  милли 

кыйммәтләр тәшкил итә. Алар шушы милләт вәкиленең милли аңын 

формалаштыра. Әммә милли кыйммәтләр гомумкешелек кыйммәтләренең 

айырылгысыз бер өлеше булганда гына алар милләтнең тәрәккый үсешен 

тәэмин итә алалар. Шул ук вакытта гомумкешелек кыйммәтләре дә милли 

кыйммәтләрне инкарь итә алмыйлар, киресенчә, шулар белән байытылганда 

гына кешелек дөньясының бөтенлеген һәм бердәмлеген саклый алалар. Әмма, 

кызганыч ки,  йыш кына милли кыйммәтләр гомумкешелек кыйммәтләренә 

каршы куйылалар һәм шул сәбәпле шовинистик яки космополитик көчләр 

тарафыннан инкарь ителәләр. Бу исә җәмгыйәтнең тотрыксызлыгына, 

милләттара каршылыкларга китерә. 

Кыйммәти иерархийә принципларының мәгарифкә нинди мөнәсәбәте бар 

соң? Эш шунда ки, дәүләт, җәмгыйәт нинди принципларда төзелсә, аның 

мәгарифе дә шушы принципларда төзелә. Әгәр дәүләттә ийерархийә 
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принциплары тулысынча үтәлсә, димәк аның мәгарифендә беренче урында 

илаһи (рухи-әхлаки), икенче урында этник (милли-мәдәни), өченче урында 

социаль (социаль-җәмгыйәви), дүртенче урында матдәви (шәхси ихтыяҗи) 

кыйммәтләр тора. Шушы кыйммәтләр эзлеклелелегендә укыту-тәрбийә 

програмалары төзелә, белгечләр әзерләнә, фәнни эзләнүләр алып барыла. Әмма 

бу кыйммәтләр эзлеклелеге барлык дәүләт-җәмгыйәтләрдә теге яки бу 

дәрәҗәдә бозылган, имгәтелгән. Берәүләр этник (милли-мәдәни) кыйммәтләрне 

өскә куйса, икенчеләр исә, социаль (җәмгыйәви-икътисади) кыйммәтләргә 

өстенлек бирә, өченчеләр, гомумән, матдәви (физиологик-җәсади) 

кыйммәтләрне алга куя. Башка төр кыйммәтләр исә шуларга буйсындырыла. 

Бүгенге көндә күпчелек дәүләт-җәмгыйәтләр үзләренең тәрәккый үсешен, 

бәйсез йәшәйешен  этник кыйммәтләргә нигезлиләр. Илаһи кыйммәтләр дә 

шушы кыйммәтләрнең өскорма вазыйфасын үти. Буйсынган, бәйсезлеген 

югалткан дәүләт-җәмгыйәтләр социаль кыйммәтләр югарылыгыннан күтәрелә 

алмый. Чөнки аларның дини мөстәкыйльлеккә генә түгел, милли 

мөстәкыйльлеккә дә хокуклары юк. Татарстан җөмһүрийәте дә шулар исәбенә 

керә. Иң беренче монда рәсми рәвештә дин дәүләттән айырылган дип игълан 

ителә. Мәктәп исә дәүләт учрежденийесе булганлыктан илаһи кыйммәтләрдән 

мәхрүм ителгән. Димәк Татарстан мәктәпләрендә нинди телдә укытуга 

карамастан, илаһи, ягъни рухи-әхлаки тәрбийә була алмый. Шул ук вакытта 

Татарстанның милли йәшәйешкә дә хокукы юк. Чөнки ул рәсми рәвештә милли 

йөзе булмаган җөмһүрийәт дип игълан ителгән. Бу очракта милли тәрбийә 

Русийә тәрбийә системасының этник төсмере генә булып тора. Шуңа күрә 

бүгенге Татарстан мәгарифе, татар мәктәбен дә кертеп, социаль-җәмгыйәви 

кыйммәтләргә нигезләнгән дип әйтә алабыз. Ягъни бу мәгариф системасы 

беренче-икенче дәрәҗә кыйммәтләр югарылыгын югалтып, өченче дәрәҗә 

кыйммәтләр түбәнлегендә төзелгән дип әйтергә була. Ул гына да түгел, социаль 

җәмгыйәттән матдәви җәмгыйәткә күчү сәбәпле, мәгариф системасы 

кыйммәтләр иерархийәсенең иң түбән (шәхси-ихтыяҗи) дәрәжәсенә төшеп 

килә. Димәк безгә җәмгыйәтне савыктыруны, иң беренче нәүбәттә, мәгариф 

системасын кыйммәтләр ийерархийәсе нигезендә корудан башларга кирәк. 

Әмма җәмгыйәт төзелешенә кыйммәти ийерархийә күзлегеннән карашның 

фәлсәфи асылына төшенмичә, мәгариф системасында да югары үсеш 

күзәтелмәйәчәк. 
 

Мәгариф һәм дин 
Бүгенге көндә Рәсәйдә һәм Татарстанда дин дәүләттән айырылган дип 

игълан ителгән. Бу матдә аларның төп кануннарына (конституцийәләренә) 

кертелгән. Гамәлдә бу нәрсәне аңлата соң? Турыдан-туры әйткәндә, бу 

җөмһүрийәтләрдә халык Алла кануннары белән түгел, кеше уйлап чыгарган 

дөньяви кануннар белән йәши дигән сүз. Кайсы дин күзлегеннән карасак та, бу 

зур гонаһ санала. Шул сәбәпле Алла кануннары белән йәшәмәгән халык 

дөньялыкта һәләкәткә, ахирәттә җәһәннәмгә дучар ителгән. Әмма халыкның 

күпчелеге, хәттә Аллага ышанганы да, бу шулай булырга тийеш дип уйлый. 

Чөнки кешене диннән айыру аны бакыйлыктан мәхрүм итүгә тиң. Бу инде тән 
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һәләкәте генә түгел, җан һәләкәте дә. Димәк динсезлек адәм баласы өчен иң зур 

афәт ул. 

Дәүләтнең диннән айерылуы, аның тулысынча матдәвичелек 

(материализм) һәм үсеш (эволюцийә) тәгълимәтләренә буйсынуы дигән сүз. 

Әлбәттә инде бу тәгълимәтләрдә илаһи (идеалистик) һәм яратылыш (креацион) 

тәгълимәтләргә урын юк. Димәк татар җәмгыйәте, татар милләте коммунистик 

дәвердән килгән алласызлык тәгълимәте нигезендә йәшәвен дәвам итә. Моны 

дөньяви дәүләткә буйсынган рәсми дин дә үзгәртә алмый. Чөнки илаһи һәм 

яратылыш тәгълимәтләренең гамәли формасын тәшкил иткән дин халыкның 

җәмгыйәви тормышыннан чыгарылган. Бүгенге көндә ул  схоластика белән 

имгәтелеп, илаһи гыйлем һәм дөньяви белем чыганагы булудан туктаган.  

Диннең дәүләттән айерылуы  аның мәктәптән айырылуына китергән. Шул 

сәбәпле дәүләт мәктәбендә дини тәрбийә һәм илаһи белем бирелми. Әмма 

милли мәктәп этник һәм илаһи кыйммәтләр югарылыгында эшләгәнлектән, 

дәүләт мәгариф системасына керергә тийеш түгел. Шулай булгач, диннең 

дәүләттән айырылуы аның мәктәптән айырылуына сәбәп була алмый. 

Дәүләтнең мәктәп монополийәсенә дәгъва итәргә хокукы юк. Югыйсә, бу 

кешене милли рухына җавап биргә торган белем-тәрбийәдән мәхрүм итү була. 

Эш шунда ки, мәктәп дәүләт учрежденийесе түгел, ә җәмгыйәт учрежденийесе. 

Ә ирекле дәүләттә дин җәмгыйәттән айырылмаган. Дәүләт игәнәсе мәктәпне 

динсез итәргә хокук бирми. Мәктәп халык игәнәсенә йәши. Белем-тәрбийәнең 

эчтәлеген дә халык билгели. Әлегә Рәсәй белән Татарстанда дәүләт дине булып 

дәһрилек кала бирә. Димәк, мәктәптә дә дәһрилек монополийәсе хөкем сөрә. 

Шуңа күрә милли мәктәп дәүләт мәктәбеннән айырылырга һәм дәүләттән 

бәйсез  мөстәкыйль система булып ойышырга тийеш. Дәүләте дә, милли 

җәмгыйәте дә булмаган татарның Русийә мәгариф кырында милли мәктәбе була 

алмый. Шулай булгач, милли мәктәптә илаһи тәрбийәнең урынын белгән 

кешегә “дин мәктәптән айырылган” дигән шигарнең нинди афәт икәнен аңлау 

читен түгел. 

Әлбәттә, Алла кануннары белән йәшәмәгән җәмгыйәттә  милли-илаһи 

мәгариф системасын төзү ифрат катлаулы мәсьәлә. Шуңа күрә бу эш татар мә-

гърифәтчеләреннән зур фидакарьлек, тирән белем, көчле ихтыяр тәләп итә.  

Дөрес, рәсми дин кысаларында дини уку йортлары ачу рөхсәт ителгән. Әмма 

аларда милли җәмгыйәт өчен кирәкле белгечләр әзерләнми. Чөнки дөньяви 

белем бирә торган мәктәпләрдә илаһи гыйлем-тәрбийә, дини белем бирә торган 

мәктәпләрдә дөньяви белем бирелми. Шулай итеп тәне җаныннан айырылган 

кеше иҗтимагый мәйеткә әйләнә. Бу хәләт татар дөньясында инде дүрт 

гасырдан артык дәвам итә. Әнә революцийәгә кадәр дә бит безне дөньяви 

белемнән айырып гарәп схоластикасына (ислам диненә түгел!) куып 

керткәннәр. Шуннан артта калдык. Бүген исә, киресенчә, дөньяви белем дигән 

булып, диннән айыралар. Үзгәртеп кору чорында да диннән, милли 

йәшәйештән айырылган, әмма татар дип саналган мәктәп-гимназийәләр динсез 

урыс мәгариф системасының зәгыйфь күчермәләре булып кала бирә. Сүздә 

татар мәктәбе, милли мәгариф дип сөйлибез, ә чынлыкта бер генә илаһи-

дөньяви мәктәп ача алганыбыз юк. Рәсми мәгариф моның турында ишетәсе дә 

килми. Бигрәк тә соңгы вакытта. Әнә, йәнәсе дини уку йортлары бар. Шунда 
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укысыннар. Ә бит рухи тәрбийә ана карынында башлана, күкрәк сөте белән 

дәвам итә. Бала рухи-илаһи яктан биш йәштә инде формалаша. Шуңа күрә 

карын-күкрәк тәрбийәсе илаһи милли мәгарифнең нигезендә ятарга тийеш. 

Булачак ата-ана андый тәрбийәне каян алсын? Динсез гаиләдә туа, динсез 

бакчага йөри, динсез мәктәптә укый, динсез уку йортында һөнәр ала. Дини 

тәрбийәгә, дини мәктәпкә, дини гыйлемгә вакыт калмый. Кайберәүләрнең 

пенсийә йәшенә җиткәч «күзе ачыла». Әмма бу йәштә зиһен дә таркау, иман да 

зәгыйфь. Йәшләр исә күп очракта дини мәктәпләргә иман чакыруы буйынча 

түгел, дөньялык өчен кәсеп алу сәбәпле киләләр. Шулай булгач каян килсен 

безгә укымышлы муллалар, динле җитәкчеләр, илаһи гыйлемгә ийә галимнәр, 

мөгаллимнәр, табиблар, инженерлар. Ә үзебез дөнья ник болай бозык дип 

зарланабыз. Дин, әхлак дип сөйләргә яратабыз, ә үзебез динсез мәктәпкә 

ябышып ятабыз.  

Әмма иман мәсьәләсендә компромисс була алмый. Иман ул йә бар, йә юк. 

Миңа бу синең фаҗигаң диләр. Бәлки шулайдыр. Әмма бу милләтебез 

фаҗигасе. Чөнки бездән көлүчеләр дә фаҗигадә: бу бозыклыктан, бу фаҗигадән 

үз акыллары белән чыкмакчы булалар. Алла кануннарына буйсынмыйча, 

Коръәнгә таянмыйча, шәригать кануннарын танымыйча. Ә рәсми динчеләрнең 

зыяны нидә? Алар халыкка илаһи хакыйкәтне ачмыйлар, исламча йәшәйешне 

аңлатмыйлар, динне вәсвәсәгә, сафсатага, әфйүнгә әйләндерәләр, социаль 

гаделлек, хәләл йәшәйеш турында сөйләү урынына, күбрәк корбанга чала 

торган малның колагы–тоягы нинди булырга тийешлеге турында бәхәсләшәләр. 

Кәнфиттә, даруда, маргаринда хәрәм эзлиләр, ә хәләл йәшәйешкә бернинди 

җирлек калдырмаган түрәләр белән бер савыттан ашыйлар. Без күтәргән 

идейәләрне алып, без сөйләгән сүзләрне сөйләп,  дин белән фәнне кушкан 

булып, ислам нурын таркаталар, төп максатны җимерәләр, гамәли исламны 

бетерәләр. «Ислам тынычлык дине» дигән булып, динебезнең иң явыз 

дошманнары белән берләшеп мөселман «террорчыларына» каршы көрәшәләр. 

Әлбәттә, халык та аларның тасма телләренә ышанган була, чөнки җан да жәл, 

мал да жәл. Алла әллә бар, әллә юк, ә дөнья ләззәтен бүген татыйсы килә. Шуңа 

күрә дин  берәүләр өчен сәйәсәткә, икенчеләр өчен «страховка»га, өченчеләр 

өчен кәсепкә әйләнә. Динсезләргә, мөшрикләргә исә боларның берсе дә 

кирәкми. «Тәңречеләр»гә дә ислам төп дошманга әйләнеп бара. Нәтиҗәдә, 

көферлек арта, халык кырыла, бозыклык ишәйә, җинайәтчелек үсә. 

Кайберәүләр рәсми динчеләрнең кыланышын күреп, минем мөселманча 

йәшйешкә өндәвемне артка өстерәү дип бәйәлиләр. Йәнәсе, компьютер, 

кибернетика заманында нинди ул дин! Моны кибернетиканың «к» хәрефен дә 

белмәгән кешеләр әйтә. Ә бит мин дингә мәдрәсәләрдә укып түгел, шул 

кибернетика аркылы килдем. Көнбатыш галимнәре дә мәдрәсәләрдә укымаган, 

әмма Коръәннең хаклыгын раслаган шушы фәннәр аркылы исламга киләләр. 

Бүгенге мәдрәсәләр, хәттә «университетлар» әлеге хакыйкәттән йырак тора. Бар 

да мулла, бар да ректор, әмма имам, мәктәп юк.  

Шуңа күрә илаһи гыйлем белән дөньяви белемнең куәте дин белән 

мәгарифнең берлегендә икәнлеген һич кенә дә истән чыгарырга ярамый. 
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Татар милли мәктәбе төшенчәсе 
1. Татар милли мәктәбе төшенчәсенә адәм баласын ана карынына 

салынганнан алып, шәхес булып житешкәнче илаһи һәм дөньяви белем-тәрбийә 

бирүне өзлексез тәэмин итүче мәгариф челтәре керә. 

2. Мәктәп үзенең гыйльми-тәрбийәви вазыйфаларын милли булганда 

гына үти ала. Ул балаларга һәм йәшләргә заман таләпләре югарылыгында 

белем бирү белән беррәттән, кабатланмас шәхес буларак, табигый сәләтләрен 

ачу һәм үстерү өчен барлык мөмкинлекләрне тудыра. Әмма моңа бары тик 

милләтнең буыннан-буынга тапшырылып килүче иң югары һәм җуйылмас 

кыйммәтләрен саклау бәрабәренә генә ирешеп була. Айырым социаль 

төркемнәрнең генә мәнфәгатьләрен канәгатьләндерүгә йүнәдерелгән белем һәм 

тәрбийә системасы кеше рухын җимерә, җәмгыйәтнең бәла һәм хәсрәт 

чыганагына әйләнә. 

3. Милли мәктәп, чын мәгънәсендә, халык мәктәбе генә була ала. Гамәлдә 

бу шуны аңлата: барлык мәгариф системасы, тулысы белән милләт кулында 

булып, астан өскә таба ойыша, ягъни һәр мәктәп, халык инициативасына 

таянып, мәгариф эшен үзенең изге бурычы итеп санаган айырым шәхес яки 

фикердәш мәгърифәтчеләр төркеме тарафыннан ойыштырыла; укыту-тәрбийә 

системасы исә заман сынавы үткән халык педагогикасына һәм мәгърифәт 

өлкәсендә ирешелгән дөньякүләм казанышларга таяна. Милли мәктәп, теләсә 

нинди шартларда да, татар халкын саклап калу һәм аның үсешен тәэмин итү 

сәләтенә ийә булырга тийеш. Мисалга, патша Рәсәйе шартларында тудырылган 

бербөтен татар милли мәгариф системасын китерергә була. Халык 

башлангычында барлыкка китерелгән бу система, төрле кысу, кимсетүләргә 

карамастан, татар халкын милләт буларак саклап калуда хәлиткеч роль уйнады. 

4. Милли мәктәп белем һәм тәрбийәне, башлыча, туган телдә һәм милли 

мохит шартларында бирә. Ул, нигездә, өч өзлексез баскычтан тора: беренче 

баскыч - гаилә мәктәбе - карын тәрбийәсеннән алып, мәхәллә мәктәбенә әзерләү 

сыйныфына кадәр белем-тәрбийә бирүне эченә ала; икенче баскыч - мәхәллә 

мәктәбе - ибтидаи (башлангыч) сыйныфтан алып,  икенче баскыч рөшдийәнең 

санавийә (кече белгеч) сыйныфына кадәр белем-тәрбийә бирүне эченә ала; 

өченче баскыч - дарелголум – игъдадийә (урта белгеч) сыйныфыннан алып, 

гыйлемийә (галим) сыйныфына кадәр белем-тәрбийә бирүне эченә ала. Милли 

мәктәп структурасына шулай ук, мөстәкыйль рәвештә, фән һәм гыйлем 

йортларын эченә алган дарелфөнүн (академик институтлар) системасы да керә. 

5. Шәкертләрнең шәхси сәләтләрен ачу һәм үстерү максатыннан, 

мәктәпләр түбәндәге һөнәр юнәлешләрен ала алалар: инсани, социаль-

җәмгыйәви, төгәл фәннәр, табигәт, техника-технологийә, сәнгать фәннәре. 

6. Уку юнәлешенә карап, өйрәнү тирәнлеге буйынча, өч төр программа 

кертелә: җиңел, гадәти һәм катлаулы. Мәктәп шурасы тәкъдиме белән (айырым 

шәкертләр өчен) шәхси яки төркем программалары да эшләнә ала. 

7. Мәктәптә фәнни-методик эш кафедраларда алып барыла. Аларда 

мәктәпнең баскычына, һөнәр йүнәлешенә һәм үзләштерү тирәнлегенә карап, 

шәкертләргә бирәсе белем-тәрбийәнең эчтәлеге эшләнә. 

8. Төрле баскычтагы һәм йүнәлештәге милли мәктәпләр дәүләт яки 

милләт карамагында була алалар. Барлык төр мәктәпләр кануный яктан тигез 
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хокукка ийә. Айырым мәгърифәтчеләр (фикердәшләр) төркеме тарафыннан 

ойыштырылган шәхси мәктәпләр милли мәгариф таләпләренә тулырак җавап 

бирә. 
 

Унитар һәм милли мәктәпнең чагыштырма сыйфатлары 
Адәм баласы дөньяга үз теләге белән килми һәм аннан үз теләге белән 

китми. Әмма җиргә ул үз йәшәү программасы белән килә. Моның өчен аңа 

Алла тарафыннан билгеле бер күләмдә гомер бирелә. Тик бүгенге белем-

тәрбийә системасы кешенең гомер программасын ача алмый, генетик 

(тумыштан килгән) мирасын тулысынча файдаламый. Табигый асылы көчләп 

тагылган системага каршы килеп, кеше йәшәү мәгънәсен югалта. Күп очракта 

белем эстәү дә газапка әйләнә. Кеше гомер программасын үтәү урынына, 

рухына ят мохиткә яраклаша башлый. Нәтиҗәдә йәшәү куәте ялган 

кыйммәтләргә, вакытлы өстенлекләр бирә торган исем-дәрәҗәләр даулауга 

сарыф ителә. Әмма тыштан кеше канәгать булып күренсә дә, эчтән бәхетсез 

булып кала. Бу исә, күп очракта, юлдан язуга, батыйл (бозык) гамәлләр кылуга 

этәрә. Җәмгыйәтне дә фетнә баса. Тормыш тәҗрибәсе күрсәткәнчә, кеше гомер 

программасын үтәгәндә генә бәхетле була. Ахирәтне дә фаҗига итеп түгел,  

бакый йәшәйеш итеп кабул итә. Йәшәү шартлары нинди генә авыр булмасын, 

күпме генә кыйынлыклар килмәсен, үз юлыннан баручы адәм баласы аларга 

бирешми. Киресенчә, үз кыйбласын җуйган бәндә никадәр байлык тупламасын, 

нинди генә дәрәҗәләргә ирешмәсен, күпме генә рәхәт диңгезендә йөзмәсен, 

беркайчан да җан тынычлыгы таба алмый, аз гына кыйынлык килгәндә дә, 

йәшәүгә өметен өзә. Бүгенге йәшәп килүче унитар дәүләт мәктәбе адәм баласын 

үзенә “чиста кәгазь” буларак кабул итә һәм аны дәүләтнең социаль заказы 

(хөкүмәт күрсәтмәсе) нигезендә калыплауны  максат итеп куя. Урыс телендә бу 

гамәл “образование” дип атала. Ягъни, кеше Алла кушканча түгел, ә айырым 

социаль төркемнәрнең (башлыча, түрәләрнең) матдәви мәнфәгатьләреннән 

чыгып әвәләнә. Рухи-дөньяви мәктәп исә, киресенчә, адәм баласын шәхси 

генетик мирасы белән кабул итә һәм мәгърифәт нуры аркылы ана карынына 

салынганнан алып ахирәткә күчкәнчегә кадәр гомер програмасы белән йәшәүгә 

әзерләүне максат итеп куя. Урыс телендә бу гамәл “просвещенийе” дип атала. 

Димәк, “образованийе” белән “просвещенийе” төшенчәләре мәгарифкә ике 

караш барлыгын күрсәтә. Беренче караш кеше шәхесен җәмгыйәви күрсәтмә 

(социаль заказ) буйынча калыплауга нигезләнсә, икенчесе исә аны әзер 

орлыктан үстерүгә корылган. Шуңа күрә бу ике системаның укыту-тәрбийә 

ысуллары да төрле. Түбәндә аларның кайбер чагыштырма сыйфатлары бирелә. 
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Унитар татар мәктәбе 

1. Кешене дәүләтнең социаль заказы 

буйынча калыплау (әвәләү).  

2. Баланың сәләт юнәлешен мәктәп 

дәверендә ачыклау, ягъни, шәхеснең 

үсешен тоткарлау. 

3. Укыту-тәрбийә программаларын 

уртак рәвештә стандартлаштыру.     

4. Белем эстәү принцибы - “укыту”. 

5. Белгеч итү принцибы - “минемчә 

эшлә”. 

6. Укыту-тәрбийә процессының 

калыплануы: уку вакытының һәм 

дәвамының кысалануы, шәхес 

әзерләүнең гомуми агымга куйылуы. 

7. Белем белән хезмәтнең 

айырымлылыгы. Сарыф ителгән белем. 

Кичектерелгән гамәл. Мәҗбүри хезмәт.  

8. Мәгарифнең элитарлыгы. Бер фәнне 

икенче фәннән, бер һөнәрне икенче 

һөнәрдән,  акыл хезмәтен физик 

хезмәттән өстен кую. 

9. Дөньяви белемнең рухи гыйлемнән 

өстенлеге. 

10. Белем дәрәҗәсен һәм тәрбийә 

югарылыгын читтән торып бәйәләү. 

Балаларны “яхшы-яманга” бүлү. 

11. Олы һәм кече буыннарның үзара 

читләшүе. Мәнфәгтләр каршылыгы. 

Гаилә-ыруг таркаулыгы. 

12. “Миннән соң җир упсын” дигән 

фаталь фикер сеңдерү. 

13. Табигәттән, табигый мохиттән  

читләшү, танып белүне өйрәнү объект-

ларыннан айыру. Табигткә карата 

кулланучылык карашы тәрбийәләү.  

14. Шәкерт-остаз каршылыгы, үзара 

сайлашу мөмкинлегенең тарлыгы, уку-

укыту процессының ике як өчен дә 

газапка әйләнүе. 

15. Балаларның җенси айырымлыгын 

исәпкә алмау. Җенси яктан имгәтү. 

16. “Бушлай” белемгә корылган 

массакүләм гарипләндерү. Баланың 

гомер программасын җимерү.   

Татар милли мәктәбе 

1. Шәхес тәрбийәләүне  генетик мираска 

нигезләү. 

2. Баланың сәләт йүнәлешен мәктәпкәчә 

ачыклау һәм мәктәп дәверендә үтәлешен 

тәэмин итү. 

3. Укыту-тәрбийә программаларын го-

мер программасы белән тәңгәлләштерү. 

4. Белем эстәү принцибы - “уку”.  

5. Белгеч итү принцибы - “үзеңчә эшлә”. 

 

6. Уку вакыты һәм дәвамының табигәт, 

йәшәү мохите, үзләштерелә торган 

һөнәр  һәм шәхси үсеш программасы 

белән бәйле булуы. 

7. Белем һәм һөнәр алуны бәйләп алып 

бару. Белем һәм һөнәрләрне цикллап 

бирү. Хезмәт – йәшәү рәвеше.  

8. Мәгарифнең халыкчанлыгы. 

Фәннәрнең һәм һөнәрләрнең тиңдәшле-

леге. Акыл һәм физик хезмәтнең 

тәңгәллеге.  

9. Рухи гыйлемнең дөньяви белемнән 

өстенлеге. 

10. Белем дәрәҗәсен һәм тәрбийә 

югарылыгын үзара бәйәләү. Яхшы бе-

лән яман мәсьәләсен үзара хәл итү. 

11. Гаилә-ыруг берлеге. Олы һәм 

кечеләрнең үзара вазыйфалар бүлешүе. 

Мәнфәгтләр тиңдәшлеге. 

12. Нәсел-ыруг, милләт өчен йәшәү 

хиссийәтен иңдерү, ахирәткә әзерләү. 

13. Кеше һәм табигәт берлеге,  кеше 

табигәтен гомер программасы белән 

тәңгәлләштерү, табигәт объектларын 

белем һәм тәрбийә чыганагы итү. 

14. “Шәкертнең шәкерте шәкерт” 

принцибына нигезләнгән, үзара 

аңлашуга корылган  тотрыклы шәкерт-

остаз мөнәсәбәтләре. 

15. Айырым җенси тәрбийә. Җенси саф-

лык- иман сафлыгы төшенчәсен иңдерү. 

16. Үзтәэминатка, үзара хезмәттәш-

леккә, гомер программасын үтәүгә 

корылган белем һәм тәрбийә.  
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Бу төшенчәләргә кыскача аңлатмалар бирик. 

1. Нәрсә ул генетик мирас? Беренче чиратта, ул адәм баласының нәсел 

геналары аркылы буыннан-буынга тапшырылып килә торган шәхси сыйфатлар 

тупламасы (ДНК, РНК кебек төшенчәләр). Ягъни, рухи-этник, милли-мәдәни, 

физик һәм психик потенциалының эмбриональ хәләте. Рухи-дөньяви 

мәгарифнең бурычы - шушы потенциалны ачу һәм аны эмбриональ хәләттән, 

тискәре (сыйышмый торган) тәэсирдән саклап, тулы һәм камил организм 

буларак үстерү. Унитар мәктәп исә, айырым очраклардан кала, 

унификацийәләнгән хәләттән чыгып эш итә һәм, нәтиҗәдә, шәхеснең табигый 

хәләтен имгәтә.  

2. Башлангыч тәрбийәне бала карын-күкрәк, гаилә-ыруг тәрбийәсе 

сыйныфларында ата-ана, әби-баба, гаилә-ыруг аркылы ала. Бу тәрбийә, нигездә, 

биш йәшкә кадәр дәвам итә. Биш йәштән сигез йәшкә кадәр ул мәктәпкә 

әзерлек сыйныфын үтә. Бу сыйныфта махсус методика нигезендә аның сәләт 

йүнәлеше  ачыла һәм аны үтәү потенциалы ачыклана. Бала мәктәпкә табигый 

омтылыш белән (табигый мохиткә) гомер программасын үтәү өчен килә. 

3. Һәр балага гомер программасына тәңгәлләштерелгән белем-тәрбийә 

программасы эшләнә. Ул ата-ана белән килешеп, гаилә мөгаллиме тарафыннан 

әзерләнә. Кирәк тапкан очракта үзгәрешләр кертелә. 

4. “Уку” һәм “укыту” төшенчәләре арасында принципиаль айырма бар. 

Укыту принцибы унитар мәктәпкә кагыла. Чөнки анда бала шәхси программа 

буйынча түгел, унификацийәләнгән программа нигезендә укый. Бу очракта ул 

ийәрчен хәлендә була һәм шәхси инициативасын югалта. Рухи-дөньяви 

мәктәптә исә шәхси программа шәхси инициативага корыла һәм бала белемне, 

нигездә, мөстәкыйль рәвештә үзләштерә. Ягъни, аны “укытмыйлар”, ул үзе 

укый. Әлбәттә башлангыч сыйныфларда шәкерт-остаз мөнәсәбәтләре ныграк 

була. Өлкәнрәк сыйныфларга күчкән сайын  шәкертнең мөстәкыйльлеге арта 

бара. Иң югары сыйныфларда инде инициативаны ул тулысынча дийәрлек үз 

кулына ала. Алдынгы мәгариф системаларында эш нәкъ шулай куйылган. 

Безнең кадими ысулыбыз да шушы мөсәлләмәгә (принципка якын) булган. 

5. Һөнәрчелек-осталык, белем-гыйлем бары тик гомер программасын үтә-

гәндә, ягъни “үзеңчә эшләгәндә” генә профессиональ дәрәҗәдә үзләштерелә.  

Чын остаз үзен кабатлатмый, ә шәхеснең табигый сәләтен ача һәм аны 

камилләштерә. Шәкерт остазга ийәрми, ә аңардан осталыкка өйрәнә. Остаз 

талант түгел, оста тудыра. Бүген бу мөсәлләмә элитар дип саналган сәнгать 

мәктәпләрендә генә үтәлә. Ә башка һөнәрләр, башлыча, “минемчә эшлә” 

принцибы нигезендә үзләштерелә. Шулай калыпка салынган белгечләр 

барлыкка килә. Мәсәлән, кеше хәтерендә ийәреп барган йорт түгел, үзең эзләп 

тапкан йорт кала.  

6. Милли мәктәптә уку ике - кышкы һәм җәйге дәвергә бүленә. Кышкы 

дәвер октябрь-апрель айларына, җәйге дәвер май-сентябрь айларына туры килә. 

Кыш көне  мәктәп шартларында нәзәри (теоретик) белем, ә ябык остаханәләрдә 

һөнәрчелек-осталык гамәлләре үзләштерелә. Җәй көне исә алган нәзәри белем 

һәм практик гамәл нәтиҗәле хезмәттә кулланыла. Уку-хезмәт һәм ял 

графиклары шәхси программаны, йәшәү һәм табигать шартларын, исәнлек-

сәләмәтлекне, йәш зурлыгын һәм башка үзенчәлекләрне истә тотып, шәкерт 
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белән остаз килешүе нигезендә (яки ата-ана белән килңәшеп) эшләнә.  Гомумән 

алганда, милли мәктәп, бигрәк тә югары сыйныфлар өчен йөреп, йәисә читтән 

торып уку төшенчәсе юк. Шәкерт уку формасын үзе сайлый. Мәктәп аны уку-

тәрбийә программалары, методик әсбаплар, дәреслекләр белән тәэмин итә. 

Алар кәмпитер, видео- һәм аудио язмалар, полиграфик эшләнмәләр 

формаларында тәгъдим ителә алалар. Кирәк булганда йырак төбәкләрдә 

айырым сыйныфлар өчен киңәш (консультацийә) үзәкләре ойыштырыла. 

Шәкертләр үзләре теләгән вакытта шушы үзәкләргә мөрәҗәгать итә алалар. Бу 

бигрәк тә лабораторийәләр, остаханәләр, махсусханәләр белән бәйләнгән һөнәр 

алу, белгечлек йүнәлешләренә кагыла. Сынау, имтиханнар вакытын да 

шәкертләр, әзерлекләренә карап, үзләре билгели. Уку дәвамы конкрет сроклар 

белән чикләнмәгән. Ул шәкертнең тырышлыгына һәм мөмкинлегенә бәйле. 

Белем һәм һөнәр алуга төп таләп - үз өлкәңдә оста, остаз, галим, гыйлем ийәсе 

дәрәҗәсенә ирешү. Кызганыч ки, авторитар җәмгыйәттә әлегә кадәр осталык, 

белем, гыйлем югарылыгы түгел, ә белем таныклыгы өстенлек итте. Шуның 

нәтиҗәсе буларак өскә үрмәләүдә ришвәти гамәлләр үрчеш алды. Бу исә, үз 

чиратында, җәмгыйәтне таркалу хәләтенә китерде. Илаһи җәмгыйәттә исә 

беренче урынга белем таныклыгы түгел, осталык, белем, гыйлем дәрәҗәсе өскә 

чыгачак. Милли мәктәп шушы йүнәлештә эшли һәм бернинди ришвәти 

гамәлләргә юл куймый.    

7. Белем, башлыча, айырым темалар, хәттә фәннәр буйынча үзләштерелә. 

Һәр цикл практик гамәл белән ныгытыла һәм үзләштерү таныклыгы белән 

раслана. Нәзәри белем һәм практик гамәл бергә үрелеп бара. Шәкерт үсеш 

процессын кичерә, белем эстәү һәм нәтиҗәле хезмәт йәшәү рәвешенә әйләнә. 

8. Халыкчан мәгариф фәкать астан, гаилә, мәхәллә шартларында гына 

ойыша ала. Өстән ойыштырылган мәгариф нинди генә куәткә ийә булмасын, 

айырым шәхеснең гомер программасын ача алмый, ул йәшәгән мохитнең 

үзенчәлекләрен белми. Киресенчә, тоталь күзәтү ойыштырып шәкерт-остаз 

мөнәсәбәтләрен гарипләндерә. Халыкчан мәгариф кенә шәкерт-остаз, гаилә-

мәктәп, мәхәллә-милли җәмгыйәт бәйләнешләрен табигый хәләткә кертә. 

Халыкчан мәгарифтә бер фәнне икенче фәннән, бер һөнәрне икенче һөнәрдән, 

акыл сәләтен физик сәләттән өстен кую юк. Физик фәннәр, физик һөнәрләр 

кешелекнең әзер потенциалын (генетик мирасын) файдалануга нигезләнсә, 

акыл фәннәре, акыл һөнәрләре аның яңа мирасын (потенциалын) туплауга 

хезмәт итә. Баланың сәләт йүнәлешен ачыкламыйча, акыл-гамәл каршылыгына 

куып кертү, аны шәхес буларак гарипләндерүгә китерә. 

9. Бүгенге көндә дөньяви һәм дини уку йортлары бер-берсенән айырылган 

хәлдә йәшиләр. Әмма бу бүленү тәннән җанны айыруга (ягъни, шәхесне юк 

итүгә) бәрабәр. Хәзерге дини мәктәп кешене дөньялыкка, дөньяви мәктәп 

ахирәткә әзерләми. Нәтиҗәдә кеше Алла биргән камиллеген саклап кала алмый. 

Шуңа күрә җәмгыйәттә дә тотрыксызлык хөкем сөрә. Милли мәктәп исә рухи 

һәм дөньяви тәрбийәне айырып карамый. Аларны бербөтен итеп күрә. Шул ук 

вакытта җанның мәңгелек, тәннең вакытлы икәнен исәпкә алып, рухи 

тәрбийәне дөньяви тәрбийәдән өстен куя. Аллаһы Тәгалә тарафыннан 

иңдерелгән барлык изге Китаплар дөньяви йәшәйешнең рухи йәшәйеш белән 

идарә итүен таләп итә. Дөньяви тәрбийәне рухи тәрбийә белән тәңгәлләштерү, 
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бигрәк тә беренчесен икенчесеннән өстен кую, кеше шәхесен җимерүгә, 

җәмгыйәтне таркатуга китерә. Дәһри тәгълимәт турында әйтеп тә торасы юк. 

Аның аяныч нәтиҗәләре һәркемгә мәгълүм. Гыйбрәт аласы гына кала. 

10. Унитар-дөньяви мәктәптә шәкертнең тәртибен, холкын, рухи-әхлаки 

сыйфатларын мөгаллим бәйәли. Күп очракта моның гадел дә булуы мөмкин. 

Әмма бу бәйәләү шәкертне куып керткән мохит шартларына туры килә. Мохит 

алмашыну белән бәйәләүнең дә үзгәрүе мөмкин. Шуңа күрә дөрес бәйә бирү 

өчен шәкерткә үз мохитен булдырырга кирәк. Моны исә остаз йәрдәмендә, 

сыйныфташлары теләктәшлегендә ул үзе генә тудыра ала. Шушы максаттан 

чыгып, үз-үзеңне һәм үзара бәйәләү өчен махсус методика эшләнә. Бу методика 

рухи-әхлаки сыйфатларны гына түгел, белем-гамәл дәрәҗәсен дә бәйәләү 

мөмкинлеге бирә. Балалар, йәшүсмерләр, хәтта йәшләр коллективында 

“кыйын” һәм “кулай” балалар төшенчәсе юк. Аларны мәктәп тормышына 

олылар коллективы кертә. Балаларны өстән торып “яхшыларга” һәм 

“яманларга” бүлү  укыту-тәрбийә процессына тискәре йогынты ясый.  Үзара 

бәйәләү генә дөрес тәрбийә ысулы була ала. Шушы ысул гына камил шәкерт-

остаз мөнәсәбәтләрен тудыра. 

11. Милли җәмгыйәт булмау сәбәпле бүген татар гаиләсе тирән таркалыш 

(кризис) кичерә. Тулы һәм камил булмаган гаиләләр артканнан арта бара. 

Гаилә-ыруг бәйләнешләре какшый. Бала өзелгән яфрак хәләтендә кала. Мондый 

хәлдә аңа йәрдәмгә милли мәктәп кенә килә ала. Шуңа күрә аның төп тәрбийәви 

бурычы - гаилә нигезен ныгыту, гаилә-ыруг мөнәсәбәтләрен торгызу, олы һәм 

кечеләрнең үзара җаваплылыгын булдыру, көндәлек тормышта вазыйфалар 

бүлешү, йәшәү мәнфәгатьләрен тәңгәлләштерү буйынча тәрбийәви гамәл кылу. 

Моны ул ата-аналар, гаиләләр, ыруг-кардәшләр өчен ойыштырыла торган, 

карын-күкрәк, гаилә-ыруг тәрбийәсен һәм мәктәпкә әзерләү сыйныфларын 

эченә алган гаилә мәктәбе аркылы тормышка ашыра. 

12. Гамәлдәге унитар-дөньяви мәктәп кешенең йәшәү кыйбласын 

билгеләми, йәшәү серен ачмый, тормыш мәгънәсен ачыкламый. Аны матдәви 

мәнфәгатьләр кочагына ташлый, җитештерү түгел, кулланучанлык хисе иңдерә. 

Кеше үзенең илаһи максатын җуйып, “миннән соң җир упсын” принцибы белән 

йәши. Милли мәктәп исә адәм баласында нәсел-ыруг, милләт-халык өчен йәшәү 

тойгысы тәрбийәли. Изге гамәлләр кылу, саваплы эшләр башкару юлы белән 

аны мәңгелек ахирәттә Алла хозурына ирештерүне максат итеп куя. Моны ул  

махсус тәрбийә программалары аркылы тормышка ашыра. 

13. Кеше табигәтнең таҗы дигән төшенчә адәм баласында табигәткә 

карата өстенлек хисе уятты. Нәтиҗә буларак, аңа карата кулланучанлык 

карашы өскә чыкты. Шулай итеп табигәт-кеше, эчке мохит белән тышкы мохит 

тәңгәллеге бозылды. Табигәткә карата бәләкәй генә саксызлык та кеше 

җәрәхатенә әйләнде. Кеше йәшәйешенең гомерлек программасы табигәтнең 

йәшәү программасының бер өлеше генә икәнлеге онытылды. Тормышның йәме 

китте, йәшәүнең мәгънәсе бетте. Әлбәттә мондый хәлгә милли мәктәп битараф 

кала алмый. Шуңа күрә барлык белем-тәрбийәви эшен табигәт-кеше 

тәңгәллеген торгызуга йүнәлтә. Моның өчен ул табигәтне төп белем-тәрбийә, 

үзеңне танып белү, гомер программасын ачу чыганагына әйләндерә. Шәкертнең 

уй-фикерен, гамәл-фигылен эчке мохитенең көзгесе булган табигәтне саклауга 
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һәм пакълауга йүнәлтә. Моңа ул махсус тәрбийә программалары, йәшәү 

мохите, йәшәү фәлсәфәсе, этник культура, этник психологийә, этник 

педагогика, табигәт, сәнгәт фәннәре аркылы ирешә.  

14. Милли мәктәптә шәкерт-остаз мөнәсәбәтләре белән берлектә 

“шәкертнең шәкерте шәкерт” принцибы йәши. Бу принцип нигезендә  өлкәнрәк 

сыйныфтагы шәкертләр ошаш гомер программасына ийә түбәнрәк сыйныф 

шәкертләренә карата мөгаллимлек вазыйфаларын башкаралар. Бу исә, үз 

чиратында, шәкертләрнең сыйныф буйынча түгел, төркем принцибында 

ойышуын таләп итә. “Шәкертнең шәкерте шәкерт” принцибы үзара 

бәйәләшүгә, гомер программасын үтәүдә йәрдәмләшүгә, үзара сайлашу 

нигезендә тотрыклы шәкерт-остаз мәнәсәбәтләрен урнаштыруга хезмәт итә. 

15. Җенси тәрбийә милли мәктәпнең иң мөһим бурычларының берсе. 

Чөнки аның нәтиҗәләре кешенең, җәмгыйәтнең, милләтнең рухи һәм физик 

сәләмәтлегенә бәйле. Бүгенге унитар мәктәп шәкерләрнең сәләт йүнәлешен, 

этник үзенчәлекләрен, генетик мирасын гына түгел, җенси айырымлыкларын да 

исәпкә алмый. Нәтиҗәдә җенси яктан тотрыксыз җәмгыйәт барлыкка килә. Бу 

исә, үз чиратында, сәләмәт булмаган йәшәү рәвешенә китерә. Бары тик илаһи 

нигезгә корылган җенси тәрбийә генә җәмгыйәтнең тотрыклы рухи-әхлаки 

йәшәйешен һәм үсешен тәэмин итә ала. Кызлар белән малайларның, йегет һәм 

кызларның үзара мөнәсәбәте саф, керсез, серле булганда гына сөйү, гаилә, 

йәшәү бәхете туа ала. Моның өчен, беренче чиратта, кызлар белән малайларны 

айерым тәрбийә кылу сорала. Һәрхәлдә, балигъ булып җитешкәнчегә кадәр. Бу 

чорда аларның үзара аралашуы мөмкин кадәр чикләнгән булырга тийеш.  

Айыруча, җенси сафлыкны саклау зур әһәмийәткә ийә. Беренче кавышу 

гомерлек психик хәләткә генә түгел, физик халәткә дә тирән йогынты ясый. Ул 

туачак балаларның генофондын билгели. Башка ата да бу хәләтне үзгәртә 

алмый. Ир белән хатын арасында гомер буйына “өченче кеше” шәүләсе йәши. 

Бу исә гаиләнең тотрыксызлыгына, ахыр чиктә, таркалуына китерә. Беренче 

кавышуның нәсел генофондына тәэсир итүен “телегонийә” фәне  өйрәнә. Һәм 

әлеге дәлилләр аның тарафыннан нигезле исбатланганнар. Бу фән шулай ук 

бала төшерүнең нәсел һәм кешелекнең генофондына тискәре йогынты ясавын 

исбат итә. Айыруча бу беренче бала төшерүнең аяныч нәтиҗәләренә кагыла. 

Шуңа күрә дә барлык дини тәгълимәтлар, бигрәк тә ислам дине, җенси сафлык 

мәсьәләсенә зур игътибар бирәләр. Җенси бозыклык иң зур гонаһлардан санала. 

Шул сәпәпле балаларны дәһри мәктәпкә түгел, милли мәктәпкә укыту кирәк. 

16. Милли мәктәп дәүләт игәнәсенә йәшәми. Чөнки татарның милли 

дәүләте дә, милли җәмгыйәте дә юк. Рәсәй дәүләт мәктәбе исә татар телендә 

белем-тәрбийә биргән өчракта да татар шәхесен тәрбийәләми. Аның 

үзенчәлекле рухи-әхлаки, милли-мәдәни, матди-дөньяви генетик мирасына 

нигезләнгән гомер программасын үтәүгә теләктәшлек итми. Шулай да күпчелек 

ата-аналарны һәм шәкертләрне түләү һәм белем таныклыгы мәсьәләсе борчый. 

Чөнки гамәлдәге дәүләт мәктәпләрендә уку бушлай дип санала һәм шәкерткә  

Рәсәй белем таныклыгы бирелә. Әмма бу иллюзийәдән арынырга вакыт. Чөнки 

моның киләчәктә күп мәртәбә кыйммәткәрәк төшүе ихтимал. “Бушлай” белемгә 

көйләнгән унитар-дәүләти мәгарифнең кайбер тискәре яклары күрсәтеп үтелгән 

иде. Аның шәхесне җимерүче система икәнлеген аңлап алган ата-аналар күптән 
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инде балаларын яңа ысуллы мәктәпләргә бирә башладылар. Дөрес, алар әлегә 

элитар (затлы) нигездә ойыша. Дөресрәге, хәлле гаиләләр өчен. Формаль яктан 

алар дәүләт иганәсендә калсалар да, башка чыганаклардан да туйыналар. Әмма 

күпчелек мәктәпләр хәйерче хәлдә кала бирә. Алга таба эшләрнең яхшыруына 

өмет аз. Ирекле җәмгыйәттә “бушлай” белем системасы әкренләп бетүгә 

барачак. Бу тенденцийә көннән-көн көчәйеп килә. Мәктәп бөлгенлеккә төшә 

бара. Төзәтү, хуҗалык эшләренә акча юк. Уку-укыту җиһазлары, методик 

кулланмалар, күргәзмә әсбаплар алу мөмкинлеге һаман да кими. 

Укытучыларның хезмәт хакы  җан асрауга да җитми. Шул сәбәпле уку да, 

укыту да формаль процесска әйләнеп бара. Сәләтле укытучылар мәктәпне 

ташлап китәләр. Әлегә күпчелек ата-аналар мәктәптә барган бу тискәре 

процессларга битараф. Күп очракта алар балаларының югары уку йортларына 

керүләре белән канәгәтләнәләр. Әмма аларда да инде күптән таркалыш 

процесслары бара. Ә иң аянычы шунда ки, бу  процессларны инде туктатып 

булмый. Чөнки алар табигый һәм котылгысыз. Унитар-дәүләти мәгарифнең 

ялган кыйммәтләргә корылу нәтиҗәсе. Әмма аңа алмашка килүче элитар 

мәгариф тә кешенең гомер про-граммасын үтәүгә түгел, ә заманга яраклашуга, 

яңа социаль заказ үтәүгә корылган. Алар кешенең милли үзенчәлекләрен, 

социаль хәләтен исәпкә алмый.  

Тагы шуны әйтеп үтәргә кирәк. Татар мәктәбе өчен “гимназийә”, “лицей”, 

“көллийәт” төшенчәләре юк. Алар татар дөньясына үзләренең матдәви 

асыллары белән ят мохиттән кергәннәр һәм элитар-дәүләти татар мәктәбенә 

дәгъва итәләр. Асылда исә, урыс телле элитар мәктәпнең сукыр эчәге 

вазыйфасын башкаралар. Шуңа күрә, милли мәктәп, рухи-дөньяви уку йорты 

буларак, элитар-дәүләти мәгариф юлыннан да бара алмый. Иктисадый яктан да 

ул дәүләтнең асрамасына түгел, шәкертләрнең акыл һәм физик иҗат 

эшчәнлегенә таяна. Ягъни, “эшләп ашау” гына түгел, “эшләп уку” принцибы да 

алга сөрелә. Шул сәбәпле шәкертләр нәтиҗәле хезмәткә тартыла. Әлбәттә, 

башлангыч этапта ата-аналарның һәм хәйрийәчеләрнең булышлыгы да кирәк 

булачак. Кәттиж төзергә, затлы автомобиль, кыйммәтле җиһазлар алырга 

мөмкинлек тапкан ата-аналар акчаларын, беренче чиратта, балаларын укытуга 

һәм тәрбийә кылуга йүнәлдерергә бурычлылар. Балага салынган капитал - ул иң 

табышлы капитал. Тик аны көннәр буйы сникерслар, киндерлар ашауга, видик, 

телик кычкыртуга, адидас, саламандралар белән масаюга йүнәлдерергә 

кирәкми. Шул ук вакытта, байлык артыннан куылып, элитар мәктәпләрдә дә 

гарипләндерергә ярамый. 

Кайбер ата-аналар бүгенге унитар мәктәп белән канәгәт булмыйча, заман 

югарылыгындагы милли мәктәп буласына ышанмыйча, балаларын чит илләргә 

укырга җибәрә. Күп очракта иманлы итү максатында түгел, ә җәмгыйәттә 

социаль өстенлекләргә ирешү өчен эшлиләр. Нәтиҗәдә бала имансыз да кала, 

милли мохиттән дә айырыла, җәмгыйәттән дә читләшә. Иманлы, милләтпәрвәр, 

ватан-пәрвәр шәхес милли мәктәптә генә җитешә. Гомумән алганда, ата-ана, 

нигездә, бала өчен йәши һәм моны баласын  милли мәктәпкә биреп кенә 

дәлилли ала. 

Ә инде белем таныклыкларына килгәндә, милли мәктәп шәкертләрне 

милли җәмгыйәт өчен әзерли һәм таныклыкларны да үзе бирә. Милли мәктәп 
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татар баласын татар рухи-дөньяви мохитендә үстереп, чит-ят мохиткә хезмәт 

итәргә әзерләми. Шул ук вакытта попка укып, муллалык вазыйфаларын 

башкаруга да юл куймый. Ике урындыкта утырып, гомер программасын 

үтәмичә, кабатланмас шәхес булып булмый.  Ә иң әһәмийәтлесе, кеше үз 

телендә, үз мохитендә, дөнья үсеше югарылыгында, җаны теләгәнчә йәшәү 

мөмкинлегенә ирешә. Үзен дә, шәкертләрен дә шәхесне җимерүче мәҗбүрийәт 

калыпларына кертми. Үзе өчен дә, шәкертләре өчен дә уку-тәрбийә процессын 

газапка әйләндерми. Алла биргән иманын саклап, тирә-як мохитне дә иманлы 

итә. 
 

Мәктәпнең милли йөзе һәм укыту-тәрбийәви теле 
Гамәлдәге татар мәктәбенең, унитар-дөньяви нигезгә корылганлыктан, 

милли йөзе юк. Бу исә, үз чиратында, бала һәм йәшүсмер аңының томалануына, 

адәм баласының, шәхес буларак, гарипләнүенә китерә. Катнаш урыс телле 

мәктәпләр, аларның башка (шул исәптән, татар) телле нөсхәләре җәмгыйәтнең 

социаль-икътисадый, милли-мәдәни һәм рухи-әхлаки яктан зәгыйфьләнүенә төп 

сәбәпче булып килделәр. Алга таба да шундый мәктәпләргә ябышып яту, 

милләтләрнең таркалу процессын тизләтәчәк кенә. Бары тик милли-илаһи 

мәктәп кенә, бигрәк тә, милләтнең дәүләтчелеге булмаган шартларда да аның 

мөстәкыйль үсешен тәэмин итә ала һәм нәкъ шуны күздә тотып ойыша. 

 Тел ул - милли йәшәйешнең гамәли күрсәткече, милләт сагында торучы 

соңгы корылма. Шуңа күрә милли мәктәптә төп укыту-тәрбийә теле туган тел 

санала. Әмма, тел ул, мәдәни үсеш көзгесе. Татар халкы берничә гасыр 

дәвамында ят мохиттә йәшәү сәбәпле, үзенең мәдәни үсешен җитәрлек күләмдә 

тәэмин итә алмады һәм, нәтиҗәдә, теле дә шактый зәгыйфьләнде. Бу бигрәк тә 

мәдәни үсешнең рухи-әхлаки, матди-социаль, иҗтимагый-сәйәси, фәнни-техник 

өлкәләренә кагыла. Алга таба татар теленең үсеше татар халкының шушы 

өлкәләрдә алга китешенә бәйле. Чөнки тел мәдәни үсеш чыганагыннан (милли-

этник мохиттән) читтә үсә алмый. Башка телнең йогынтысына дучар була. Бу 

исә телнең этник нигезен какшата, башка телнең, башка милли мохитнең әсире 

итә. Нәтиҗәдә, телнең информацион куәте кими, мәдәни тәңгәллеге бозыла. 

Шуңа күрә милли мәктәп, беренче чиратта, татар теленең бүгенге информацион 

куәтен ачыкларга, мәдәни тәңгәллек принцибына таянып, мөмкин кадәр этник 

жирлеккә нигезләнеп, аның терминологик, фонетик, грамматик, гомумән 

алганда, лингвистик стандартларын эшләргә тийеш булачак. Әлбәттә, бу эш 

татар халкының рухи-мәдәни мирасына нигезләнеп башкарылырга тийеш.  

Ошбу максатта мәктәптә милли мохит булдыру алгы чиратка куйыла. 

Бары тулы милли мохит шартларында гына татар мәдәнийәте тамырга китә ала. 

Шушы тамырда гына телнең информацион куәте үсүе мөмкин. Бары тик милли 

мохиттә генә баланың этник рухы калыпланып, шәхси аңына, психикасының 

тирән катламнарына үтеп керә ала. Тел дә рухның айырылгысыз өлешенә 

әверелә. Татар теленең информацион куәте тийешле дәрәҗәгә җиткәнче, 

фәннәрнең мәдәни тәңгәллеген саклау максатыннан, айырым фәннәр урыс, 

инглиз, төрек, гарәп һәм башка телләрдә укытылуы мөмкин. 
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Татар имласы нигезләре 
Ислам дине белән татар дөньясына килеп кергән гарәп имласы татар 

илаһи яңарышының нигезе булып тора. Шулай булгач, милли мәктәптә татар 

язуы гарәп имласына гына нигезләнә ала. Татар теле дә ислам мәдәнийәте, 

гарәп имласы аркылы гына илаһи хәләтенә кайта ала. Шушы максатлардан 

чыгып, милли мәктәптә татар язуында төп имла булып гарәп-татар имласы 

санала. Күчеш чорында шушы имла белән кәмпитер йәрдәмендә 

тәңгәлләштерелгән татар-кирилл, татар-латин, татар-рун имлалары да кертелә. 

Урыс, инглиз, гарәп телләре кирилл, латин, гарәп имлалары аркылы өйрәнелә. 

Татар-гарәп имласы нигезендә рухи-дөньяви мөселман татарлары теле 

торгызыла һәм үзләштерелә.  
 

Милли мәктәпнең гомумкешелек асылы 
Милли мәктәп үзенең милли үзенчәлеген, тулылыгын һәм 

мөстәкыйльлеген саклаган хәлдә, тулайым гомумкешелек кыйммәтләренә таяна 

һәм дөньякүләм мәдәни-мәгърифәти киңлекнең айырылгысыз өлеше булып 

тора. 

 Милли мәктәп шәхесне милли-, ватанпәрвәрлек рухында тәрбийәли. 

Халыклар дуслыгын ныгытуда уңай тарихи тәҗрибәгә таяна. Алар тарихында 

булган тискәре мөнәсәбәтләрдән ришвәти файдаланмый. Бу күренешләрне 

айырым социаль төркемнәрнең хәрәмгә корылган ихтияҗы итеп саный. 

 Милли мәктәп укыту-тәрбийәви эшендә башка милләтләрнең уңай 

педагогик тәҗрибәсен үз милләтенең милли-мәгърифәти һәм тарихи-мәдәни 

традицийәләре аша үткәреп файдалана. Шушы максаттан чыгып, башка милли 

мәктәпләр белән методик элемтәләр урнаштыра. 
 

Милли мәктәп төзүнең төп принциплары 
Һәр халыкның үзенә генә хас милли мәктәбе бар. Ул аны үзенең 

мәгърифәтчелек тәҗрибәсенә, үзенчәлекле матди-мәдәни мирасына таянып 

төзи. Бу күренеш, әлбәттә, татар мәктәбенә дә хас. 

Мәктәп үзенең укыту-тәрбияйәви эшендә түбәндәге принципларга таяна: 

- белем һәм тәрбийәнең берлеге; гыйлем эстәүгә, белем алуга 

омтылышны хуплау, гыйлемне изгеләштерү; илаһийәтне дөньялыктан өстен 

кую; 

- табигәткә рухи һәм матди йәшәйеш чыганагы итеп карау, табигәт белән 

адәм баласының тәңгәллеген саклау; 

- укыту-тәрбийә процессын татар халкының милли җәмгыйәтен торгызу 

һәм аның милли яңарышын тәэмин итү гакыйдәсеннән чыгып алып бару; 

- һәр бала - ата-ананың гына түгел, милләтнең киләчәге һәм терәге; бер 

татар баласы да милләтнең кайгыртуыннан һәм хәстәреннән читтә кала алмый; 

- барлык татар мәгариф системасында милли мохитне булдыру, аны 

саклау һәм тирәнәйтү; 

- укыту-тәрбийә эшендә, башлыча, шәрекъ, ислам, төрки дөньясына йөз 

тоту; көнбатыш мәгърифәтенең алдынгы казанышларыннан файдалану; 

- мәктәптә һәр бала үзен ирекле, тулы хокуклы шәхес итеп тоярлык уңай 

шартлар тудыру; 
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- өлкәннәргә ихтирам тәрбийәләү, кечеләрнең олылар фатихасында 

торуы; 

- нәсел бәйләнешләрен саклау һәм, буыннарның йыраклыгына 

карамастан, туганлык, кардәшлек хисләрен яңарту, бабалар рухын изгеләштерү; 

- дини һәм милли кардәшлекне ныгыту һәм тирәнәйтү, үзара 

мөнәсәбәтләрдә “апа-абый”, “энем-сеңелем”, “кызым-улым” кебек туганлык 

мөнәсәбәтләрен куллану; 

- халыкның гореф-гадәтләрен, дине-инануларын, тарихи-мәдәни 

традицийәләрен ихтирам итү; 

- гаилә һәм мәктәп тәрбийәсенең бердәмлегенә һәм гаилә абруйын 

саклауга ирешү; 

- ир һәм кыз балаларны айырым укыту; бу гадәт кысаларына түгел, ә 

тәрбийә таләпләренә керә; чөнки, дөньялыкта ир белән хатын-кызларның 

вазыйфалары нык айырылганлыктан, алар өчен үзенчәлекле тәрбийә ысуллары 

таләп ителә. Айыруча бу әхлаки һәм җенси тәрбийәгә кагыла; 

- мәктәпләрнең һөнәр өйрәтү йүнәлешен билгеләгәндә, укыту-тәрбийә 

ысулларын эшләгәндә, укыту вакытын һәм дәвамын билгеләгәндә, җирле (авыл, 

шәһәр, йәшәгән мохит, табигать һ.б.) шартларны исәпкә алу. 

Тулайым алганда, татар милли мәктәбенең укыту-тәрбийәви эше 

халыкның мәгърифәти мирасын эченә алган тарихи тирәнлеккә һәм хәзерге 

заман фәнни югарылыкка корыла. 
 

Милли мәктәпнең айырым баскычларының бурычлары һәм  

гыйльми-тәрбийәви эчтәлеге 
 

Гаилә мәктәбе 

Мәктәпнең бурычлары: 

- карын тәрбийәсе сыйныфы - баланы ана карынына салынгач  та, ана 

аркылы тәрбийә кылу; бу чорда атаның һәм әби-бабаның вазыйфаларын 

билгеләү; 

- күкрәк тәрбийәсе сыйныфы - баланы туган көненнән алып, имезүне 

туктатканчыга (ике йәшкә) кадәр ата-ана аркылы тәрбийәләү, бу чорда гаилә 

әгъзаләренең вазыйфаларын билгеләү; 

- гаилә-ыруг тәрбийәсе сыйныфы - баланы ике йәштән биш йәшкә кадәр 

биошәхес буларак тәрбийәләү, кан кардәшлеге тойгысын иңдерү; 

- мәхәллә мәктәбенә әзерләү сыйныфы - баланы мәхәллә мәктәбе 

шартларында укуга әзерләү, җәмгыйәви фикер уяту. 

Балага 6 йәш тулгач та, тәрбийәчеләр, укытучылар, мөгаллимнәр, 

табиблар, психологлардан ойыштырылган махсус педологик комиссийә, аның 

мәхәллә мәктәбенә әзер булуын билгели. Әгәр теге яки бу сәбәпләр (мәсәлән, 

физиологик үсеш тоткарланышы) аркасында бала мәктәпкә әзер түгел дип 

табыла икән, ул мәктәпкә әзерләү сыйныфында җиде, хәттә сигез йәшкә кадәр 

кала ала. Балага озакка сузылачак укыту-тәрбийә процессының башлангыч 

этабында тоткарлану файдалырак. Бу очракта ул шәхесне җимерүче түбәнсенү-

кимсенү тойгысыннан азат булачак. Җәмгыйәт өчен дә бу уңай нәтиҗә бирәчәк. 

Мәхәллә мәктәбенә алты йәштә керү мәҗбүрийәт кысасына керми, ә йәш 
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зурлыгына куйылган иң түбән таләп. Шәхси үсеш тоткарлануы - ул физиологик 

җитешсезлек түгел, ә биологик үзенчәлек. Әгәр бала сигез йәштә дә педологик 

комиссийә тарафыннан җәмгыйәви мәктәпкә тәкъдим ителми икән, бу аның 

үзенә генә хас айырым үзенчәлеген күрсәтә. Җәмгыйәви программалар нинди 

генә сыгылмалы булмасын, уртак тәләпләргә корылганлыктан, мондый 

балаларга ярамыйлар. Бу очракта һәр балага аның психик хәләтенә зарар 

китерми торган шәхси программа эшләү таләп ителә. Өстәмә матди чыгымнар 

соралса да, тулайым алганда, җәмгыйәви мәктәп өчен бу зур отыш. Чөнки 

“нормаль” балалар өчен укыту-тәрбияйәи мөмкинлекләр арта. “Нормаль 

булмаган” балаларга белем-тәрбийә гаилә яки айырым төркем ойыштыру 

шартларында бирелә. Мондый бала тулысы белән мәхәллә карамагында тора. 

Татар мәгарифе традицийәләрендә “акыллы” һәм “акылсыз”, “затлы” һәм 

“затсыз” балалар мәктәпләре юк. Бу күренеш татарга ят мохиттән кергән һәм 

аннан арыну хәйерлерәк. Мондый хәләт бер милләт балаларын айыруга, бер-

бересенә каршы куюга китерә; 

- тигезләү төркеме - гаилә мәктәбе шартларында тәрбийә алмаган 

балаларны мәхәллә мәктәбенә әзерләү өчен ойыша; төп бурычы - милли 

мохиткә кертү, туган телне үзләштерү; 

- махсус әзерләү төркеме - алты йәштә педологик комиссийәне үтә 

алмаган балалар өчен ойыша; төп бурычы – йәш зурлыгын исәпкә алып, 

балаларның нормаль физиологик үсешен тәэмин итү, коррекцийә, 

реабилитацийә ысулларын куллану. 
 

Мәктәпнең тәрбийәви эчтәлеге: 

- карын тәрбийәсе - йөкле ананың рухи һәм физик сәламәтлеген тәэмин 

итүгә, хезмәтен һәм ялын ойыштыруга, сөйләменә, хиссийәтенә, гамәленә 

йүнәлтелгән; аның һәр җыры, һәр сүзе, көйе-моңы, уйы-хыялы бала калебенә 

сеңдерелә; даими хәләте - намаз, гыйбадәт; 

- күкрәк тәрбийәсе - ананың һәм баланың эчке дөньясын хиссийәт, ярату 

аркылы тәңгәлләштерүгә йүнәлгән. Бу чордагы тәрбийәнең иң әһәмийәтле 

гамәли ысуллары: чисталык, пөхтәлек, сөйү, ярату, дога, җыр, моң, көй; 

туклану, тугандагы зәгыйфьлекне төзәтү, сәләмәтлекне саклау ысулларына 

өйрәтү; 

- гаилә-ыруг тәрбийәсе - нигездә, баланың үзенә йүнәлгән. Төп эчтәлеге 

шуннан гыйбарәт:  

- - үзеңнең туган-тумачаларыңны, ыруг-кардәшләреңне белү, алар белән 

үзеңне бер нәсел итеп сизү; 

- - гаилә-ыруг йәшәйешенең иң гадел кагыйдәләренә: дус-ишләрең белән 

дустанә мөнәсәбәткә, пөхтәлеккә, чисталыкка, йомыш үтәргә өйрәнү; 

- - абый-апа, сеңел-энеләреңә карата җаваплылык хисе сизү; 

- - гаилә һәм ыругтагы туганлык, буйсынучанлык бәйләнешләрен белү; 

- мәктәпкәчә тәрбийә - 5 йәштән 8 йәшкә кадәр алып барыла. Бу дәвердә 

бала түбәндәге кагыйдәләрне үзләштерә: 

- - физик сәләмәтлекне ныгыту; 

- - тирә-як табигатьне танып белү; 

- - хәреф танырга өйрәнү; 
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- - унга кадәр исәп-хисап гамәлләрен үзләштерү; 

- - сөйләү байлыгын арттыру, шигырь, җыр, хикәйә, әкийәтләр сөйләргә 

өйрәнү; 

- - табигый ихтыярга таянып, кулдан килгән хуҗалык эшләрен башкару; 

- - зурлар һәм кечкенәләр белән аралашу кагыйдәләрен үзләштерү.  
 

Мәхәллә мәктәбе 

Мәктәпнең бурычлары: 

- ибтидаи сыйныфы - балаларга башлангыч белем бирү, аларны 

биосоциаль шәхес буларак формалаштыру; 

- беренче баскыч рөшдийәнең гомумбелем сыйныфы - балаларга тулы 

булмаган урта белем һәм башлангыч профессиональ йүнәлеш бирү, аларны 

этношәхес буларак формалаштыру; 

- беренче баскыч рөшдийәнең санавийә сыйныфы - икенче баскыч 

рөшдийәнең гомумбелем сыйныфына узмаган балаларга башлангыч 

профессиональ белем бирү; 

- икенче баскыч рөшдийәнең гомумбелем сыйныфы - балаларга тулы урта 

белем һәм башлангыч белгечлек йүнәлеше бирү, аларны милли шәхес буларак 

формалаштыру; 

- икенче баскыч рөшдийәнең санавийә сыйныфы - дарелголумның 

игъдадийә баскычына узмаган балаларга урта профессиональ белем бирү; 

- остазлык шурасы - мөгаллимнәргә оста, остаз исемнәре бирү.  

Мәктәпнең укыту-тәрбийәви эчтәлеге: 

- ибтидаи сыйныфы -  

- - сөйләм, уку, язу, хисап күнекмәләрен үстерү һәм тирәнәйтү, туган 

телнең нигезләрен өйрәнү, башка телләрне үзләштерү, туган як тарихын һәм 

мәдәнийәтен өйрәнү; 

- - музыкаль, сынлы һәм гамәли сәнгать нигезләрен өйрәнү, шәхси һәм 

җәмгыйәви иҗат алымнарын үзләштерү; 

- - биосоциаль шәхеснең гомумкешелек аңын уяту; 

- - мөстәкыйль фикерләү һәм гамәл кылу сыйфатларын үстерү, шәхси-

җәмгыйәви мөнәсәбәтләрне җайлау кагыйдәләренә өйрәнү; 

- - үз халкыңның һәм кешелек дөньясының рухи мирасына таянып, 

фикерләүнең рациональ һәм иррациональ формаларын үстерү; 

- - биофизик, социаль һәм рухи яктан сәләмәт йәшәүнең нигезе булган 

хезмәт тәрбийәсен  үзләштерү, гигийена таләпләренә өйрәнү, иман иңдерү; 

- беренче баскыч рөшдийәнең гомумбелем сыйныфы -  

- - дөньяны танып белү мөмкинлеге бирә торган төп инсани, табигый, 

төгәл һәм гамәли фәннәрне үзләштерү; 

- - башлангыч җәмгыйәви йәшәү күнекмәләрен үзләштерү; 

- - этник тамырларның мәгънәсенә төшенү, аларны тарихи-мәдәни яктан 

барлау һәм йәшәү гамәленә кертү; 

- - табигәт һәм кеше тәңгәллегенә инану; табигәтне саклау, экологик 

тигезләнеш кануннарын үзләштерү; 

- - йәшәү мохитенең кеше сыйфатларын формалаштырудагы ролен 

ачыклау; 
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- - этник аң һәм социаль кыйммәтләр бәйләнешләрен өйрәнү; 

- - социаль гаделлек принципларын, ирек һәм коллык, хәләл һәм хәрәм, 

нәфес һәм тыйылу, хак һәм нәхак төшенчәләрен үзләштерү; 

- - шәхесне яклау кануннарын өйрәнү; 

- беренче баскыч рөшдийәнең санавийә сыйныфы - 

- - табигый сәләт буйынча мөстәкыйль йәшәп китү өчен башлангыч һөнәр 

алу; 

- - башлангыч профессиональ бәйләнешләр урнаштыру; 

- - мәктәп шартларында җитештерү процессында катнашу; 

- икенче баскыч рөшдийәнең гомумбелем сыйныфы - 

- - тормышны кору, аны камилләштерү, илаһи сиземләү мөмкинлеге бирә 

торган рухи-дөньяви фәннәрне өйрәнү; 

- - милли җәмгыйәтне төзү-кору канун-кагыйдәләрен үзләштерү; 

- - милли аңның формалашу, милләтнең ойышу канунчылыгын өйрәнү; 

- - милләтнең үсеш шартларын һәм таркалу сәбәпләрен ачыклау; 

- икенче баскыч рөшдийәнең санавийә сыйныфы - 

- - табигый сәләт буйынча тормыш өчен кече белгеч булу; 

- - җәмгыйәви белгечлек берләшмәләре белән элемтәләр урнаштыру; 

- - мәктәп шартларында башлангыч һөнәр бирүдә катнашу. 
 

Дарелголум 

Мәктәпнең бурычлары: 

- игъдадийәнең гомуми махсус белем сыйныфы- шәкертләргә гомуми 

махсус урта белем бирү, аларны ватанпәрвәрлек рухында тәрбийәләү; 

- игъдадийәнең белгечлек сыйныфы – галийәнең гомуми махсус белем 

сыйныфына узмаган шәкертләргә махсус урта профессиональ белем бирү; 

- галийәнең гомуми махсус белем сыйныфы - шәкертләргә гомуми югары 

белем бирү, аларны гомумкешелек кыйммәтләре югарылыгында тәрбийәләү; 

- галийәнең белгечлек сыйныфы – гыйлемийәнең махсус белем 

сыйныфына узмаган шәкертләргә махсус югары профессиональ белем бирү; 

- гыйлемийәнең гомуми махсус белем сыйныфы - шәкертләргә илаһи 

гыйлем бирү, аларны галәми шәхес буларак тәрбийәләү; 

- гали шура - мөгаллимнәргә галим исеме бирү. 

Мәктәпнең гыйльми-тәрбийәви эчтәлеге: 

- игъдадийәнең гомуми махсус белем сыйныфы -  

- - тормышны иҗади камилләштерү мөмкинлеге бирә торган рухи-

дөньяви фәннәрне өйрәнү; 

- - туган ил, туган жир, ватан, милли бәйсезлек, милли дәүләт, милли 

үзбилгеләнү, милли үзидарә төшенчәләрен үзләштерү; 

- - дәүләт төзүнең канун-кагыйдәләрен өйрәнү; 

- игъдадийәнең белгечлек сыйныфы - 

- - табигый сәләт буйынча тормышны иҗади кору өчен урта белгеч  булу; 

- - җәмгыйәви белгечлек ойышмалары төзүдә катнашу; 

- - милли мәгариф системасында кече белгечләр әзерләүдә катнашу; 

- галийәнең гомуми махсус белем сыйныфы- 
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- - тормышны көйләү мөмкинлеге бирә торган рухи-дөньяви фәннәрне 

үзләштерү; 

- - гомумкешелек кыйммәтләре белән милли аңның бәйләнешләрен 

ачыклау; 

- - халыкара ойышмаларның кешелек белән идарә итү принципларын 

өйрәнү; 

- - кешелек җәмгыйәтендә үзеңнең шәхси урыныңны билгеләү; 

- галийәнең белгечлек сыйныфы- 

- - табигый сәләт буйынча тормышны иҗади көйләү өчен югары белгеч 

булу; 

- - җәмгыйәви белгечлек ойышмаларын иҗат итү һәм төзү; 

- - милли мәгариф системасында урта белгечләр әзерләүдә катнашу;  

- гыйлемийәнең гомуми махсус белем сыйныфы- 

- - галәмне танып белү мөмкинлеге бирә торган рухи-дөньяви фәннәрне 

өйрәнү; 

- - галәми шәхес буларак формалашу; 

- - галим булып җитешү; 

- - дөньяви фән һәм илаһи гыйлем берлеген танып белүгә ирешү; 

- гыйлемийәнең белгечлек сыйныфы- 

- - үз белгечлегең буйынча галим дәрәҗәсенә ирешү; 

- - милли мәгариф системасында югары белгечләр әзерләүдә катнашу. 
 

Дарелфөнүн 
 Максаты һәм бурычлары: 

- фән йорты - 

- - татар фәнен ойыштыру; 

- - фәнни-практик тикшеренүләр алып бару; 

- - фәнни-иҗади төркемнәр туплау; 

- - фәнни шура - фән белгече исемен бирү;  

- гыйлем йорты - 

- - татар гыйлемен иҗат итү; 

- - фундаменталь гыйльми эзләнүләр алып бару; 

- - гыйльми иҗади төркемнәр туплау. 

- гыйльми шура - гыйлем ийәсе исемен бирү. 

Фәнни-гыйльми эше 

- фән йорты- 

- - татар фәненең милли үзенчәлеген ачыклау; өйрәтелә торган фәннәрнең 

исемлеген булдыру; аларның күләмен, тирәнлеген билгелү; эчтәлеген иҗат итү; 

- - башка халыкларның фәнни казанышларын милли мохит аша 

үзләштерү; 

- - мәктәп кафедралары белән берлектә, татар фәнен укыту һәм өйрәтү 

методикаларын булдыру; 

- - фәнни-гамәли конференцийәләр, симпозиумнар, семинарлар үткәрү; 

- - татар фәнен халыкара ойышмаларда күрсәтү; 

- гыйлем йорты- 

- - татар халкының илаһи югарылыктагы гыйльми аңын формалаштыру; 
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- - илаһи юнәлештә фундаменталь эзләнүләр алып бару; 

- - башка халыкларның гыйльми казанышларын татар милләтенең рухи-

этник җирлеге аша үзләштерү; 

- - татар халкының кешелек дөньясы  каршында Аллаһы Тәгалә 

тарафыннан йөкләтелгән бурычларын ачыклау һәм галәмдәге урынын билгеләү; 

- - Аллаһы Тәгаләнең дөньяны ярату мәгънәсен һәм технологийәсен 

өйрәнү. 

Остазлык, гали, фәнни, гыйльми шураларның нигезнамәләре айырым 

эшләнә. Оста, остаз, галим, фән белгече, гыйлем ийәсе исемнәре шушы 

нигезнамәләр буйынча бирелә. 
 

Милли мәктәпнең хокукый нигезе 
Рәсми яктан милли мәктәп дип бүгенге Рәсәй унитар дәүләт мәгарифе 

системасына кергән урыс телле булмаган мәктәпләр санала. Шушы күзлектән 

караганда, милли мәктәп урыс телле унитар мәктәпнең урыс телле булмаган 

нөсхәсе генә. Хәттә аның программаларына берникадәр дәрәҗәдә милли 

тәрбийә һәм милли белем компонентлары керсә дә, асылда ул урыс дәүләт 

мәгарифе стратегийәсенә эшли. Димәк, хокукый күзлектән караганда, бүгенге 

көндә мөстәкыйль татар милли мәгарифе юк. Андый мәгариф фәкать 

мөстәкыйль милли идарәсе булган милли җәмгыйәттә генә була ала. Әмма 

татарның андый җәмгыйәте юк. Татарстан хакимийәте, татар җәмәгатьчелеге, 

хәтта татар зыялылары урыс дәүләте структураларыннан бәйсез  андый 

җәмгыйәтне күз алдына да китерә алмыйлар. Милли мәктәпне дә Рәсәй 

дәүләтчелеге кысаларында гына күрәләр. Дөрес, урыс халкының да милли 

җәмгыйәте юк. Әмма аның унитар булса да үз дәүләте бар. Бу дәүләт берүк 

вакытта унитарлашкан урыс милли җәмгыйәте вазыйфаларын да үти. Шуңа 

күрә урыс дәүләт мәгарифе берникадәр дәрәҗәдә урыс милли мәктәбе 

вазыйфаларын да башкара. Татар мәктәбенә дә шушы юнәлештә йогынты ясый. 

Әлбәттә, аның рухы да шушы калыпка салына. 

Татар халкының исә, үз мөстәкыйль дәүләте булмаганлыктан, милли 

мәктәп вазыйфаларын башкара торган дәүләт мәгарифе дә юк. Татарстан дәүләт 

мәгарифе тулысы белән дийәрлек Рәсәй дәүләт мәгарифенә буйсына. Ягъни 

аның кануный һәм аттестацийә, уку-укыту планнары һәм программалары, 

белем стандартлары һәм таныклыклары калыпларында эшли. 

Шулай булгач, бүгенге көндә татар мәктәбенең милли дә, дәүләти дә 

хокукый нигезе юк. Татар халкының дүрттән өч өлеше Татарстаннан читтә 

йәшәгән шартларда бу хәләт айыруча борчылу тудыра. Димәк татар милли 

мәгарифенең хокукый нигезен яңабаштан булдырырга кирәк. Бу эш өч 

йүнәлештә күзаллана.    

 Беренче йүнәлеш - Рәсәй дәүләт мәгарифе системасы кысаларында. 

Бу очракта милли мәктәп урыс дәүләт мәктәбенең милли мәктәбе 

статусына ийә. Укыту-тәрбийә эше Рәсәй белем стандартларына нигезләнә. 

Әмма бу стандарт эчендә региональ компонент һәм милли тел бар. Бу 

шартларда милли мәктәпнең бурычы- шушы мөмкинлекләрдән тулырак 

файдалану. Белем таныклыгы мәсьәләсе Рәсәй дәүләт белем сертификатлары 

кысаларында хәл ителә. 
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 Икенче йүнәлеш - Татарстан дәүләт мәгарифе кысаларында. Бу очракта 

милли мәктәп Татарстан дәүләт мәктәбе статусына ийә. Әмма Татарстан әлегә 

мондый дәүләт югарылыгына күтәрелә алганы юк. Шулай да, Рәсәй дәүләт 

мәгарифенең бер  өлеше булган Татарстан дәүләт мәгарифенең  республика 

чикләрендә рәсми статуска ийә рөхсәтнамә (лицензийә) бирү хокукы бар. Бу 

исә аңа милли мәгарифнең дәүләти булмаган белем-тәрбийә учрежденийеләрен 

булдырырга мөмкинлек бирә. Әлеге йүнәлешне вәкыфлар системасы аша 

үстерегә була. Вәкыф мәктәпләре мөстәкыйль рәвештә дә, дәүләт мәгарифе 

учрежденийеләре белән килешеп тә эшли алалар. Бу мөмкинлек Татарстанның 

мәгариф турындагы канунында каралган. Һәр очракта дәүләт мәгарифе белән 

милли мәгариф функцийәләрен үзара бүлешәләр. Бу йүнәлештә эш иткәндә 

милли белем стандартлары киңрәк һәм тирәнрәк гамәлгә керәләр. 

Белем таныклыгы мәсьәләсе исә Татарстан дәүләт тамгасы суккан Рәсәй 

белем сертификатлары нигезендә хәл ителә. Бу таныклыклар Рәсәй һәм 

Татарстан территорийәләрендә хокукый статуска ийә. Башка территорийәләрдә 

аларның хокукы дәүләтара килешүләр нигезендә киңәйтелә ала. 

 Өченче йүнәлеш - татар милли мәгарифе кысаларында.  

Бу очракта милли мәктәп дәүләт белем системасына керми. Аның каравы, 

ул милли  белем стандартларын тулысы белән гамәлгә кертә ала. Мәктәп үзенең 

белем сертификатларын булдыра һәм шуның нигезендә белем таныклыклары 

бирә. Айырым очракта милли идарә органнарының тамгасы сугыла. Рәсәй 

дәүләт мәгарифе сертификатлары да кулланыла ала. 

Кыйынлык шунда ки - татар милли идарә органнары рәсми яктан 

танылмаганлыктан, милли белем таныклыклары танылмавы да мөмкин. Әмма 

милли мәктәпләр челтәре киңәйгән сайын моның кирәге дә бетә бара. Татар 

мәгарифе татар милли йәшәйеше  шартларында үз тормышы белән йәши 

башлый. Мондый мәгариф бөтен татар дөньясының бербөтен татар милли 

мәгариф системасын тәшкил итә ала. 
 

Милли мәктәпне ойыштыру принциплары 
Милли мәктәп өч рәвештә ойыша: 

- мөстәкыйль рәвештә; 

- татар-мөселман мәктәп-мәдрәсәләре калыпларында, айырым программа 

буйынча; 

- татар дәүләт мәктәпләре кысаларында, айырым программа буйынча; 

- татар балалары укый торган урыс мәктәпләре кысаларында -  

- - татар төркемнәре өчен айырым программалар буйынча; 

- - урыс сыйныфларында укучы татар балаларына алмаш һәм өстәмә 

фәннәр кертү рәвешендә. 

Милли мәктәп дәүләт мәктәпләре белән килешүләр төзегәндә, үзара 

килешенгән программалар нигезендә эшлиләр. 

Милли мәктәп элитар нигездә ойыша алмый. Ул үзенең гыйльми һәм 

тәрбийәви вазыйфаларын балаларның һәм шәкертләрнең шәхси сәләт 

үзенчәлекләреннән чыгып кына башкара. 

Милли мәктәп укыту-тәрбийә процессының бөтенлеген һәм өзлексезлеген 

тәэмин итә. Бөтенлек принцибы шуннан гыйбарәт: милли мәктәпләр,  нинди 
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генә органнарга һәм ойышмаларга карамасын, белем һәм тәрбийә бирүне бер үк 

рухи-дөньяви, милли-дәүләти нигездә алып баралар. Өзлексезлек принцибы 

исә, кешенең шәхес буларак формалашуын, ана карынына салынганнан алып, 

галим булып җитешкәнчегә кадәр бер тоташ программа нигезендә алып баруны 

күздә тота. Һәр шәхеснең сәләт юнәлешендә үз профессиональ баскычы һәм 

белгечлек басмалары бар. Ягъни, шәхес баскыч ысулы нигезендә формалаша. 

Бу очракта бер баскычны үтмичә икенчесенә күчү, бер басмадан икенчесенә 

сикерү рөхсәт ителми. Бер баскычтан икенчесенә үтү һөнәр-белгечлек 

таныклыклары, бер басмадан икенчесенә күчү имтиханнар аркылы тәэмин 

ителә. Унитар дәүләт мәктәбеннән милли мәктәпкә күчкән очракта, һәр 

шәкерткә үз баскычы, үз басмасы тәкъдим ителә. Кирәк булганда, махсус 

әзерлек (адаптацийә) сыйныфы оештырыла. 

Милли мәктәптә дәүләт мәгариф һәм фән системасында алган исем-

дәрәҗәләр гамәлдә түгел. Айырым очракларда аларны гамәлгә кертү өчен 

мәхәллә мәктәбе, дарелголум йәисә дарелфөнүн шураларының рөхсәте сорала. 
 

Милли мәктәпнең  төзелеше һәм идарә системасы 
1. Татар милли мәгариф системасы мөстәкыйль рәвештә ойыша. Аның иң 

югары вәкаләтле органы булып татар милли мәгарифе хезмәткәрләренең 

корылтайы санала. Чираттагы ике корылтай арасында милли мәгариф белән 

аның Югары идарә шурасы идарә итә. Милли мәгарифнең концептуаль 

мәсьәләләре, милли белем стандартлары һәм сертификатлары белән аның 

Югары методик шурасы шөгыльләнә. Татар милли мәгариф идарәсе 

структурасына астан өскә таба буйсыну рәвешендә төбәк, җирле, мәктәп идарә 

һәм методик шуралары керә. Татарстан төбәк идарә һәм методик шуралары 

башка төбәк идарә һәм методик шураларарына карата Үзәк вазыйфасын үти. 

Дәүләт мәгарифе һәм милли мәгарифнең берләшеп эшләве максатында, төбәк, 

җирле, мәктәп милли-дәүләти мәгариф үзәкләре ойыштырыла. Алар 

арасындагы хокукый һәм гамәли вазыйфалар үзара килешү нигезендә бүленә. 

2. Милли мәгарифнең тулылыгын һәм өзлексезлеген саклау максатыннан, 

милли мәктәп тулы бер система булып ойыша. Аңа гаилә, мәхәллә мәктәпләре, 

дарелголум (югары мәктәп), дарелфөнүн (фәнни үзәк) керә. Бу система Үзәк 

шура аркылы идарә ителә. Үзәк шураның башында аның рәисе тора. Һәр мәктәп 

үзенең мөстәкыйльлеген саклаган хәлдә, Үзәк шурага буйсынып эшли. Һәр 

мәктәпнең үз мөдире, һәр сыйныфның үз җитәкчесе бар. Үзәк шура мәктәп 

мөдирләре, мәктәп имамнары, мәктәп мөдәррисләре, мәктәп табиблары, мәктәп 

казыйлары составында ойыша. 

3. Үзәк шураның вазыйфалары түбәндәгедән гыйбарәт: 

- мәктәп шураларының эшен ойыштыру; 

- гаилә мәктәбе, мәхәллә мәктәбе, дарелголум өчен уку планнары һәм 

программалары, методик кулланмалар, уку-укыту әсбаплары, дәреслекләр 

эшләү, аларны күпләп чыгаруны ойыштыру һәм мәктәпләрне шулар белән 

тәэмин итү; 

- дәүләт укыту-тәрбийә учрежденийеләре белән уртак тоташ укыту 

программалары төзү, милли һәм дәүләт мәгариф системаларының кушылып 
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эшләүләрен ойыштыру, чыгарылыш сыйныфларын белем сертификатлары 

белән тәэмин итү; 

- укытучы-тәрбийәче, мөгаллим-галимнәрнең белемен камилләштерү һәм 

күтәрү программаларын төзү, аларны укыту-методик әсбаплар белән тәэмин 

итү, укытучыларның белемен күтәрү буйынча эшләүче дәүләт 

учрежденийеләре белән уртак программалар төзү һәм аларны гамәлгә кертү; 

- Үзәк шура каршындагы кафедраларның эшләрен карау һәм раслау; 

- укыту-тәрбийә процессы өчен айыруча әһәмийәтле проблемаларны 

чишү өчен вакытлы иҗади төркемнәр туплау; 

- кафедраларның эш планнарын раслау; 

- кафедралар эшләнмәләренә бәйәләмәләр бирүне ойыштыру; 

- остазлык, гали, фәнни, гыйльми  шуралар бирә торган исемнәрне раслау. 

Үзәк шура каршында түбәндәге укыту-методик кафедралар ойыша: 

- башлангыч үсеш; 

- гомуми нигез белем; 

- профессиональ һәм махсус белем; 

- дин гыйлеме; 

- милли-мәдәни үсеш; 

- филологийә һәм лингвистика; 

- табигәт фәннәре; 

- техника һәм технологийә фәннәре; 

- тарих һәм иҗтимагый фикер; 

- төгәл фәннәр; 

- сәнгать фәннәре; 

- йәшәү фәлсәфәсе; 

- педагогика һәм психология; 

- һөнәрчелек; 

- илаһи һәм дөньяви хокук; 

- икътисад, социологийә һәм соционика; 

- мәгарифне ойыштыру. 

Үзәк шура карары белән башка кафедралар да ойыштырыла ала. 

4. Мәктәп җитәкчеләренең вазыйфалары. 

Мәктәп мөдире вазыйфалары түбәндәгедән гыйбарәт:  

- мәктәпнең максатын тормышка ашыруны һәм бурычларын үтәүне 

барлык идарә структуралары аркылы тәэмин итү;  

- мәктәпнең милке белән идарә итү; 

- Үзәк шурага чыгарыла торган мәсьәләләрне әзерләү; 

- мәктәпкә кабул итүне ойыштыру, сыйныфларның өзлексез, килешеп 

эшләвен тәэмин итү; 

- мәктәп идарә шурасы кабул иткән документларны раслау һәм аларның 

үтәлешенә күзәтчелек итү; 

- бәйге мәгариф структуралары белән бәйләнештә тору; 

- ата-аналар, җәмәгәтчелек белән элемтәләр урнаштыру; 

- мөгаллимнәргә һәм хезмәткәрләргә уңай эш шартлары тудыру, 

вакытында хезмәт хакы түләү; 

- эш барышындагы низагларны хәл итү; 
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- мөгаллимнәрне һәм хезмәткәрләрне эшкә алу һәм эштән бушату 

мәсьәләләрен хәл итү; 

- хезмәткәрләрнең финанс һәм хуҗалык эшенә күзәтчелек итү; 

- мәктәп казыйе тәкъдиме нигезендә мөгаллимнәргә, хезмәткәрләргә, 

шәкертләргә карата мактау, йәисә җәза чаралары куллану. 

Мәктәп имамы вазыйфалары түбәндәгедән гыйбарәт: 

- мәктәпкә эшкә алына торган хезмәткәрләрнең һәм кабул ителә торган 

шәкертләрнең әхлаки сыйфатларына бәйә бирү; 

- дини укыту-тәрбийә программаларын һәм методик әсбапларны эшләүне 

ойыштыру, гамәлдәге дини әдәбийәтне экспертиза аша үткәреп, укуыту-

тәрбийә процессына кертү; 

- рухи-әхлаки тәрбийә процессы белән җитәкчелек итү; 

- укыту процессының илаһи эчтәлегенә күзәтчелек итү; 

- иман иңдерү йоласын башкару; 

- дини бәйрәмнәрне үткәрүне ойыштыру; 

- мәктәп һәм гаилә шартларында дини йолалар башкару; 

- дини ойышмалар белән элемтәләр урнаштыру. 

Мәктәп мөдәррисе вазыйфалары түбәндәгедән гыйбарәт: 

- мәктәпкә эшкә алына торган мөгаллимнәрнең белгечлек сыйфатына 

бәйә бирү; 

- дөньяви уку-укыту программаларын һәм методик әсбапларны эшләүне 

ойыштыру, гамәлдәге дөньяви әдәбийәтне экспертиза аша үткәреп, уку-укыту 

процессына кертү;  

- укыту-тәрбийә процессы белән җитәкчелек итү; 

- укыту-тәрбийә процессының сыйфатына күзәтчелек итү; 

- һөнәрчелек, белгечлек, гыйльми юнәләш паспортларын эшләү; 

- дәүләт мәктәпләре белән методик элемтәләр урнаштыру; 

- мәктәпкә керәсе балаларны исәпкә алу; 

- шәхси, махсус, гаилә укыту-тәрбийә программаларын эшләүне 

ойыштыру; 

- мәхәллә мәктәбенә әзерлек таныклыкларын бирү. 

Мәктәп табибы вазыйфалары түбәндәгедән гыйбарәт: 

- мәктәпкә эшкә алына торган мөгаллимнәрнең, хезмәткәрләрнең, укырга 

кабул ителүче шәкертләрнең сәләмәтлеген тикшерү; 

- рухи-этник асылга нигезләнгән сәләмәтлек саклау, дәвалау ысулларын 

үзләштерү һәм мәктәп шартларында аларны гамәлгә кую; 

- баланың мәхәллә мәктәбенә керү өчен физиологик яктан җитлегүе 

турында белешмә бирү; 

- чисталык, пакълек, рух һәм тән сәламәтлеге, җенси тәрбийә 

мәсьәләләренә караган фәннәрнең укытылыш сыйфатына күзәтчелек итү; 

- дәүләт сәламәтлек учрежденийеләре белән элемтәләр урнаштыру; 

- мәктәп балалары булган гаиләләрдә сәләмәт мохит булдыруга йәрдәм 

итү; 

- мәктәптә санитарйә-гигийена таләпләренең үтәлүенә, мәктәп тирәсе 

мохитенең сәләмәтлегенә күзәтчелек итү. 

Мәктәп казыйының вазыйфалары түбәндәгедән гыйбарәт: 
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- мәктәпкә эшкә алынган мөгаллимнәрнең һәм хезмәткәрләрнең, кабул 

ителгән шәкертләрнең вазыйфаларын билгеләү; 

- мәктәпнең эчке йәшәү кагыйдәләрен эшләү; 

- мөгаллимнәрнең, хезмәткәрләрнең, шәкертләрнең үз вазыйфаларын, 

мәктәпнең эчке кагыйдәләрен үтәүләренә күзәтчелек итү; 

- мөгаллимнәрнең, хезмәткәрләрнең, шәкертләрнең үз вазыйфаларын, 

мәктәпнең эчке йәшәү кагыйдәләрен үтәүләренә бәйә бирү һәм мәктәп 

мөдиренә аларны мактауга, йәисә җәза бирүгә тәкъдим итү; 

- ата-аналарга балаларның тәртибе, әхлаки тотышы турында мәгълүмат 

биреп тору, тәртип саклау эшенә җәмәгатьчелекне тарту.    

Мәктәпнең финанс, хуҗалык һәм тәэминат эшен мөдирнең хуҗалык 

эшләре буйынча йәрдәмчесе алып бара. Хуҗалык эшләре буйынча мөдир 

йәрдәмчесенең вазыйфалары түбәндәгедән гыйбарәт: 

- мәктәп хезмәткәрләре белән җитәкчелек итү; 

- төзелеш, төзәтү, җиһазлау эшләрен алып бару;  

- ут, су, ягулык белән тәэмин итү, йорт-җирне төзекләндерү; 

- үстерү-җитештерү эшләрен ойыштыру; 

- финанс белән тәэмин итү, исәп-хисап эшләрен башкару; 

- мөгаллимнәрне, шәкертләрне Үзәк шура тәкъдим иткән укыту-тәрбийә 

программалары, дәреслекләр, методик кулланмалар, күргәзмә әсбаплар белән 

тәэмин итү; 

- мәктәпне хуҗалык кирәк-яраклары, физкультура-спорт, сәнгать, уйын-

тәрбийә җиһазлары белән тәэмин итү; 

- мөгаллимнәргә, хезмәткәрләргә, шәкертләргә уңай көнкүреш  шартлары 

тудыру. 

Мөгаллимнәрнең, хезмәткәрләрнең, шәкертләрнең  вазыйфалары мәктәп 

низамнамәсендә күрсәтелә. 
 

5. Мәктәпнең кабинет-бүлмә төзелеше. 

Махсус кабинетлар: 

- татар теле; 

- урыс теле; 

- гарәп теле; 

- инглиз теле; 

- төрек теле; 

- тарих һәм археологийә; 

- дөнья әдәбийәте; 

- фәлсәфә; 

- йәшәү мохите; 

- педагогика һәм психологийә; 

- мантыйк, кибернетика, информатика; 

- математика; 

- физика; 

- биология һәм физиологийә; 

- табигать белеме, җәграфийә; 

- химия; 
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- сызым, конструкторлык; 

- нәфис сәнгать; 

- гамәли сәнгать; 

- музыкаль сәнгать; 

- казылма байлыклар; 

- ризык һәм туклану; 

- механика, электромеханика, электроника; 

- икътисад, социологийә һәм соционика; 

- хокук һәм иҗтимагый фикер; 

- химик, биохимик һәм биофизик әверелеш-ясалыш процесслары; 

- җылы-, массалмаш процесслар; 

- аэрогидродинамика, гидравлика һәм гидромеханика; 

- агротехника. 

Махсусханәләр: 

- санакханә (кәмпитер бүлмәсе); 

- гыйбадәтханә; 

- спортханә; 

- сынханә (матурлык бүлмәсе); 

- зәбанханә (сүз сәнгате бүлмәсе); 

- ашханә; 

- остаханә; 

- сатуханә; 

- шифаханә; 

- китапханә; 

- фитоханә; 

- фотоханә; 

- кийенү-чишенү бүлмәсе (гардероб). 
 

Махсус бүлмәләр: 

- шуралар бүлмәсе; 

- тамаша залы; 

- тәһәрәт бүлмәсе; 

- җыйыштыручылар бүлмәсе; 

- каравыл бүлмәсе. 
 

Идарә бүлмәләре 

Гаилә мәктәбе: 

- мөдир бүлмәсе; 

- хуҗалык бүлмәсе; 

- карын тәрбийәсе сыйныфы тәрбийәчеләре бүлмәсе; 

- күкрәк тәрбийәсе сыйныфы тәрбийәчеләре бүлмәсе; 

- мәктәпкә әзерләү сыйныфы тәрбийшчеләре бүлмәсе. 

Мәхәллә мәктәбе: 

- мөдир бүлмәсе; 

- хуҗалык бүлмәсе; 

- мөдир йәрдәмчеләре бүлмәсе; 

- ибтидаи сыйныфы мөдире бүлмәсе; 
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- ибтидаи сыйныфы укытучылары бүлмәсе; 

- беренче баскыч рөшдийә сыйныфы мөдире бүлмәсе; 

- беренче баскыч рөшдийә сыйныфы укытучылары бүлмәсе; 

- икенче баскыч рөшдийә сыйныфы мөдире бүлмәсе; 

- икенче баскыч рөшдийә сыйныфы укытучылары бүлмәсе. 

Дарелголум: 

- дарелголум мөдире бүлмәсе; 

- мөдир йәрдәмчеләре бүлмәсе; 

- хуҗалык бүлмәсе; 

- игъдадийә сыйныфы мөдире бүлмәсе; 

- игъдадийә сыйныфы мөгаллимнәре бүлмәсе; 

- галийә сыйныфы мөдире бүлмәсе; 

- галийә сыйныфы мөгаллимнәре бүлмәсе; 

- гыйлемийә сыйныфы мөдире бүлмәсе; 

- гыйлемийә сыйныфы мөгаллимнәре бүлмәсе. 

Дарелфөнүн: 

- дарелфөнүн мөдире бүлмәсе; 

- хуҗалык бүлмәсе; 

- фән эшләре буйынча мөдир йәрдәмчесе бүлмәсе; 

- фәнни хезмәткәрләр бүлмәсе; 

- гыйльми эшләр буйынча мөдир йәрдәмчесе бүлмәсе; 

- гыйльми хезмәткәрләр бүлмәсе; 

- инсани фәннәр буйынча галимнәр бүлмәсе; 

- төгәл фәннәр буйынча галимнәр бүлмәсе; 

- табигать фәннәре буйынча галимнәр бүлмәсе; 

- сәнгать фәннәре буйынча галимнәр бүлмәсе. 
 

Милли мәктәпне гамәлгә кую этаплары 

Беренче этап - мәктәпне хокукый яктан ойыштыру: 

- мәктәпәнең концепцийәсен һәм нигезнамәсен эшләү; 

- мәктәпнең белешмә-проспектын эшләү; 

- концепцийәне, нигезнамәне һәм белешмә-проспектны нәшер итү; 

- мәктәпнең юридик адресын булдыру; 

- мәктәпкә рөхсәтнамә алу. 

Икенче этап - фәнни-методик үзәк ойыштыру: 

- фәнни төркемнәр туплау; 

- укыту-тәрбийә программаларын төзү; 

- методик кулланмалар, дәреслекләр әзерләү; 

- укыту-методик материалларны нәшер итү. 

Өченче этап - мәктәп өчен мөгаллимнәр әзерләү: 

- мәктәпнең проспектын тарату; 

- рөшдийәнең, игъдадийәнең, галийәнең белгечлек сыйныфларына 

шәкертләр туплау; 

- мәктәпкә керү өчен әзерлек курслары ойыштыру;  

- керү имтиханнарын алу;  

- укыту процессын ойыштыру. 
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Дүртенче этап -  гаилә мәктәбен гамәлгә кую: 

- мәхәллә биләмәләрен билгеләү; 

- ата-аналарны һәм 8 йәшкә кадәр булган балаларны барлау; 

- хатын-кыз консультацийәләре, балалар бакчалары белән элемтәләр 

урнаштыру; 

- гаиләгә тәрбийәви йәрдәм күрсәтү; 

- тигезләү һәм махсус әзерләү төркемнәре ойыштыру һәм алар белән 

эшләү. 

Бишенче этап - мәхәллә мәктәбен гамәлгә кую: 

- мәктәпкә балалар барлау; 

- гомумбелем һәм һөнәр мәктәпләре белән килешүләр төзү; 

- укыту-тәрбийә, һөнәр бирү эшләрен гамәлгә кую. 

Алтынчы этап - дарелголумне гамәлгә кую: 

- мәктәпкә шәкертләр барлау һәм туплау; 

- махсус урта һәм югары белем мәктәпләре белән элемтәләр урнаштыру; 

- белгечләр әзерләүне гамәлгә кую. 

Җиденче этап - дарелфөнүнне гамәлгә кую: 

- фәнни һәм гыйльми төркемнәр туплау; 

- фәнни һәм гыйльми бүлекләр ойыштыру; 

- фәнни тикшеренү һәм гыйльми эзләнү программасын төзү; 

- фәнни һәм гыйльми эшләр алып бару. 

Сигезенче этап - мәктәпне төзү: 

- акционерлар барлау; 

- җир бүлеп алу; 

- пройектлар эшләү; 

- материаллар туплау; 

- төзелеш эшләрен алып бару.  

Тугызынчы этап - милли мәгарифнең Үзәк комплексын төзү; 

Унынчы этап - милли мәгариф челтәрен булдыру: 

- милли мәгърифәтчеләрне табу, барлау һәм туплау; 

- Үзәк комплекста конференцийәләр, семинарлар үткәрү, милли мәгариф 

укуларын ойыштыру;  

- милли мәгариф челтәрен булдыру. 
 

Мәктәпнең кереме һәм аннан файдалану 
Милли мәктәпнең дәүләт бюджетыннан тәэмин ителү мөмкинлеге аз. 

Беренчедән, Рәсәйнең һәм Татарстанның мәгариф турындагы кануннары 

нигезендә мәктәп нинди статуска ийә булуга карамастан, дәүләт белем 

стандартлары күләмендә финансланырга тийеш булса да, гамәлдә бу таләп 

үтәлми; дәүләттән тыш мәгариф учрежденийеләре (бигрәк тә, милли мәктәп) 

җәмгыйәтнең үги баласы хәлендә кала бирә. Икенчедән, мәгарифне финанслау 

ифрат дәрәҗәдә түбән, аның да шактый өлеше шәхеснең гомер программасын 

башкаруга түгел, ә җәмгыйәтнең социаль заказын үтәүгә һәм айырым социаль 

төркемнәрнең мәнфәгатьләрен канәгатьләндерүгә йүнәлгән. Өченчедән, дәүләт 

белем стандартларының айырым шәхеснең гомер программасына тәңгәл 
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килмәве, хәтта шуңа да акчаның җитмәве, кеше холкын гарипләндерүгә китерә 

һәм йәшәүне җан асрауга гына кайтарып калдыра. 

Димәк, “бушлай белем”, иллюзийә буларак, тыштан матур күренсә дә, 

эчтән шәхесне җимерү хезмәтен үти. Шәхси гомер програмасына туры 

килмәгән ярым белем, ярым тәрбийә, ярым һөнәр, бигрәк тә алар батыйль 

булганда, бөтенләй булмавы хәйерлерәк. Гомер программасына туры килә 

торган белем-тәрбийәне, һөнәр-профессийәне бары тик үзтәэминат нигезендә 

генә алып була. 

Әлбәттә, бу очракта белем-тәрбийә, һөнәр-профессийә бирүне һич кенә дә 

кәсепкә кайтарып калдырырга ярамый. Бу эш айырым шәкертләрнең, ата-

аналарның, мөгаллимнәрнең, бөтен мәхәлләнең уртак эшенә әверелергә тийеш.  

Җыйып әйткәндә, үзтәэминатка корылган белем-тәрбийә, һөнәр-

профессийә бирү системасы белем таныклыклары алуга түгел, ә шәхеснең 

гомер программасын үтәүгә нигезләнә.  
 

Милли мәктәпкә кабул ителү шартлары 
Шәкертләр мәктәпнең теләсә кайсы баскычыннан һәм сыйныфыннан 

башлап кабул ителә алалар. Мәктәпкә кабул итү түбәндәге шартларда бара. 

1). Карын тәрбийәсе сыйныфына йәрәшкән яки никахлашкан, йәисә 

балага узган йәш аналар кабул ителә. Мәктәпкә керү алдыннан аларның әхлаки 

тотрыклылыклары һәм сәләмәтлекләре тикшерелә.  

2). Күкрәк тәрбийәсе сыйныфына имчәк балалары булган йәш аналар 

алына. Мәктәпкә керү алдыннан аларның әхлаки тотрыклылыклары, ана 

булырга әзерлекләре, үзләренең һәм балаларының сәләмәтлекләре тикшерелә. 

3). Карын һәм күкрәк тәрбийәсе сыйныфларында уку атнага бер мәртәбә 

дүртәр сәгать (икешәр пар), барлыгы - 120 сәгать күләмедә планлаштырыла. 

Фәннәр буйынча сәгатьләр бүленеше түбәндәгечә тәкъдим ителә: 

     йәшәү мохите - 20;  нәфис сәнгать  - 6; 

     бала карау       - 20;  музыкаль сәнгать  - 6; 

  татар теле           - 14;  гамәли сәнгать - 6; 

  этнокультура       - 12;  сүз сәнгате  - 6; 

  этнопедагогика    -  6;  сын сәнгате - 8; 

  этнопсихологийә -  6;  гаилә тормышы - 10; 

Карын һәм күкрәк тәрбийәсе сыйныфларында укучы аналар һәм аларның 

балалары даими рәвештә мәктәп табибы күзәтүе астында торалар. 

4). Гаилә-ыруг тәрбийәсе сыйныфына карын-күкрәк тәрбийәсе 

сыйныфларын, йәисә шушы сыйныфлар программалары нигезендә сынау үткән 

аналарның балалары алына. Гаилә-ыруг тәрбийәсе сыйныфында тәрбийә йә 

гаилә, йә мәктәп шартларында бирелә. Беренче очракта мәктәп шурасы 

тарафыннан гаилә тәрбийәчесе билгеләнә. Ата-аналар үзләре дә мәктәп 

мөгаллиме һәм табибы күзәтүе астында тәрбийәче вазыйфаларын үти алалар. 

Моның өчен мәктәп шурасының айырым рөхсәте кирәк. Гаилә-ыруг тәрбийәсе 

сыйныфында баланың тормыш программасы ачыклана һәм шуның нигезендә 

тәрбийәви гамәл кылына. Гаилә-ыруг тәрбийәсе айырым методика буйынча 

үткәрелә. 
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5). Мәктәпкә әзерләү сыйныфына гаилә-ыруг тәрбийәсе сыйныфын, йәисә 

шушы сыйныф күләмендә махсус сынау үткән балалар алына. Мәктәпкә 

әзерләү гаилә шартларында да, мәктәптә дә алып барыла ала. Беренче очракта 

мәктәп шурасы тарафыннан гаилә мөдәррисе билгеләнә. Бу вазыйфаны 

мәктәптә махсус әзерлек курслары үткән ата-ана да үти ала. Мәктәпкә әзерләү 

сыйныфында 600 сәгать күләмендә баланың шәхси сәләтенә карап түбәндәге 

фәннәр үзләштерелә:   

  халык иҗаты;           нәфис сәнгать; 

  татар теле;            музыкаль сәнгать; 

  табигать белеме;           гамәли сәнгать; 

  яшәү мохите;           сүз сәнгате; 

  этнокультура;           сын сәнгате; 

  математика;           физкультура. 

Сәгатьләр бүленеше гаилә мәктәбенең методик шурасында хәл ителә. 

Гаилә мөгаллименә йәрдәмгә махсус фәннәр буенча айырым укытучылар 

беркетелә. 

6). Ибтидаи сыйныфына мәктәпкә әзерләү сыйныфын, йәисә шушы 

сыйныф программасы күләмендә махсус сынау үткән балалар алына. 

Педологик комиссийәне, йәисә сынауларны үтә алмаган балалар тигезләү, 

йәисә махсус әзерлек сыйныфларына юлланалар. 

7). Беренче баскыч рөшдийәнең гомумбелем сыйныфына ибтидаи 

сыйныфын, йәисә шушы сыйныф программасы күләмендә махсус сынау үткән  

балалар алына. 

8). Беренче баскыч рөшдийәнең санавийә сыйныфына аның гомумбелем 

сыйныфын тәмамлаган, йәисә шушы сыйныф программасы күләмендә һәм 

сайлаган һөнәр юнәлешендә махсус сынау үткән балалар алына. 

9). Икенче баскыч рөшдийәнең гомумбелем сыйныфына беренче баскыч 

рөшдийәнең гомумбелем сыйныфын тәмамлаган, йәисә шушы сыйныф 

күләмендә имтихан тапшырган шәкертләр алына. 

10). Икенче баскыч рөшдийәнең санавийә сыйныфына аның гомумбелем 

сыйныфын тәмамлаган, йәисә шушы сыйныф күләмендә имтихан тапшырган 

һәм сайлаган һөнәрчелек юнәлешендә махсус сынау үткән шәкертләр алына. 

11). Унитар-дәүләти мәктәптән милли мәктәпкә җайлы күчү өчен, 

гамәлдәге мәктәпнең 5-9 сыйныфларында, өстәмә рәвештә, атнага ун сәгать 

күләмендә татар теле, гарәп теле, татар тарихы, этнокультура фәннәре кертелә. 

Айырым очракта укучылар шул ук күләмдә башка фәннәрдән азат ителә алалар. 

12). Игъдадийәнең гомумбелем сыйныфына икенче баскыч рөшдийәнең 

гомумбелем сыйныфын тәмамлаган, йәисә шушы сыйныф күләмендә имтихан 

тапшырган шәкертләр алына. 

13). Игъдадийәнең белгечлек сыйныфына аның гомумбелем сыйныфын 

тәмамлаган, йәисә шушы сыйныф күләмендә имтихан тапшырган һәм 

сайланган белгечлек йүнәлеше буйынча махсус сынау үткән шәкертләр алына. 

14). Галийәнең гомумбелем сыйныфына игъдадийәнең гомумбелем 

сыйныфын тәмамлаган, йәисә шушы  сыйныф күләмендә имтихан тапшырган 

шәкертләр алына. 
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15). Галийәнең белгечлек сыйныфына аның гомумбелем сыйныфын 

тәмамлаган, йәисә шушы сыйныф күләмендә имтихан тапшырган һәм сайлаган 

белегечлек йүнәлеше буйынча махсус сынау үткән шәкертләр алына. 

16). Гыйлемийәнең гомумбелем сыйныфына галийәнең гомумбелем 

сыйныфын тәмамлаган, йәисә шушы сыйныф күләмендә имтихан тапшырган 

шәкертләр алына. 

Башлангыч этапта мәктәп үзенә укытучы-тәрбийәчеләрне, мөгаллим-

галимнәрне унитар-дәүләти уку йортларын тәмамлаган белгечләрдән әзерли. 

Моның өчен ул махсус курслар ойыштыра.       

Курсларга шәкертләр икенче баскыч рөшдийәнең санавийә, игъдадийәнең 

һәм галийәнең белгечлек сыйныфларына кабул ителәләр. 

Курсларны гомум урта (урта-профессиональ) белем нигезендә 

тәмамлаучыларга кече белгеч, махсус урта белем нигезендә тәмамлаучыларга- 

урта белгеч, югары белем нигезендә тәмамлаучыларга - югары белгеч 

таныклыгы бирелә. 

Эш күрсәткечләренә карап, мәктәп шурасы тарафыннан бу белгечләргә, 

тиңдәшле рәвештә, оста, остаз, галим исемнәре бирелә. 

Курсларга кабул ителүчеләрнең әхлаки тотрыклылыклары һәм 

сәләмәтлекләре тикшерелә. Барлык сыйныфлар өчен дә татар теле, татар 

тарихы, этнокультура фәннәреннән имтиханнар тапшырыла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 81 

Милли мәктәпнең сыйныфый вазыйфалары 

Беренче җәдвәл 
 

Мәктәп, 

гыйлм 

йорт-

лары 

 

Сыйныфлар 

Йәш 

зур-

лыгы 

 

Тәрбийә бирү 

йүнәлеше 

Белем-тәрбийә 

таныклыклары 

(белешмәләре) 

 

Гамәлдәге 

укыту-тәрб., 

фән йортла-

рына тәңгәл. 

1. Гаилә 

мәктәбе 

1.1.Карын тәрбийәсе 

сыйныфы: 

бер йыллык йөкле аналар 

курслары 

 

 

- 

Йөкле аналарның 

үз-үзен рухи- әхла-

кый һәм физиологик 

яктан тотышы 

 

 

 

Хатын-кызлар 

консультаци-

йәсе 

 1.2. Күкрәк тәрбийәсе 

сыйныфы: 

күкрәк балалары булган 

йәш аналар курслары 

 

0-2 

Имезүче аналар 

өчен имчәк баласын 

карау  тәрбийәләү 

кагыйдәләре 

 

 

- 

 

Йәсле 

 1.3. Гаилә-ыруг тәрбийәсе 

сыйныфы: өй-бакча, 

ыруг-кардәш төркемнәре 

 

2-5 

Ата-ана, ыруг-

кардәш тәрбийәсе 

Мәхәллә 

мөдәррисе 

белешмәсе 

Балалар 

бакчасы 

 1.4. Мәктәпкә әзерләү 

сыйныфы 

5-8 Физик тәрбийә һәм 

үзара мөнәсәбәт 

кагыйдәләре 

Мәхәллә мәктәбе 

шурасы 

белешмәсе 

Балалар 

бакчасы, 

башлангыч 

мәктәп 

2.Мәхәл-

лә 

мәктәбе 

2.1. Ибтидаи сыйныфы 6-8 - 

10-12 

Биошәхес 

тәрбийәсе, 

иман иңдерү 

Ибтидаи 

(башлангыч) 

белем таныклыгы 

Гомумбелем 

мәктәбенең 

1-3 (4) 

класслары 

 2.2. Рөшдийә: 

2.2.1.Беренче баскыч 

рөшдийәнең гомумбелем 

сыйныфы 

10-12 - 

14-16 

 

Этносоциаль  

тәрбийә 

Рөшдийәнең 

беренче баскыч 

сыйныфы (тулы 

булмаган урта 

белем) 

таныклыгы 

Гомумбелем 

мәктәбенең 

4(5)-8(9) 

класслары 

 2.2.2. Беренче баскыч 

рөшдийәнең санавийә 

сыйныфы 

14-16 - 

15-17 

 Һөнәрче 

таныклыгы 

Профтехбелем-

нең тулы 

булмаган урта 

белемгә 

нигезләнгән 

һөнәрчелек 

мәктәбе 

 2.2.3. Икенче баскыч 

рөшдийәнең гомумбелем 

сыйныфы 

14-16 - 

16-18 

 

Милли тәрбийә 

Рөшдийәнең 

икенче баскыч 

сыйныфы (гомум 

урта белем 

таныклыгы) 

Гомумбелем 

мәктәбенең 

9(10)-10(11) 

класслары 

 2.2.4. Икенче баскыч 

рөшдийәнең санавийә 

сыйныфы 

16-18 - 

17-19 

 Кече белгеч 

таныклыгы 

Профтехбелем-

нең урта 

белемгә 

нигезләнгән 

һөнәр мәктәбе 

(лицей) 

 Педагогик шура   Педагогик 

исемнәр 
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3. Дарел-

голум 

3.1. Игъдадийә: 

3.1.1. Махсус белем 

сыйныфы 

16-18 - 

18-20 

Ватанпәрвәрлек 

тәрбийәсе 

Галийә 

сыйныфына керү 

таныклыгы 

Махсус урта 

белем мәктәбе 

(техникум, 

көллийәт) 

 3.1.2. Белгечлек сыйныфы 18-20 - 

19-21 

 Урта белгеч 

таныклыгы 

 

 3.2. Галийә: 

3.2.1. Махсус белем 

сыйныфы 

18-20 - 

20-22 

Гомумкешелек 

тәрбийәсе 

Гыйлемийә 

сыйныфына керү 

таныклыгы 

Югары уку 

йортының 3-4 

курслары 

 3.2.2. Белгечлек сыйныфы 20-22- 

21-23 

 Югары белгеч 

таныклыгы 

Югары уку 

йортының 5-6 

курслары 

 3.3. Гыйлемийә: 

3.3.1. Махсус белем 

сыйныфы 

20-22 - 

22-24 

Илаһи (галәми) 

тәрбийә 

Галим 

таныклыгы 

 

Аспирантура 

(фән 

кандидаты) 

 3.3.2. Диссертацийә яклау   Гыйлем ийәсе 

таныклыгы 

Докторантура 

(фән докторы) 

 Гыйльми шура   Гыйльми исемнәр  

4. Дарел- 

фөнүн 

4.1. Фән йорты 

4.1.1. Инсани фәннәр бүлеге 

4.1.2. Төгәл фәннәр бүлеге 

4.1.3. Табигать фәннәре 

бүлеге 

4.1.4. Сәнгать бүлеге 

Фәнни шура 

   

 

Фәнни дәрәҗәләр 

Фәнни- 

тикшеренү 

(эзләнү) 

институтлары 

 4.2. Гыйлем йорты 

4.2.1. Дөньяви белем бүлеге 

4.2.2. Илаһи гыйлем бүлеге 

Гали шура 

   

Гали дәрәҗәләр 

Фәннәр 

академийәсе 

институтлары 
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Мәхәллә мәктәбе сыйныфларында дәресләр бүленеше 
Икенче җәдвәл 

 

 

№ 

Фәннәр исеме Ибтидаи 

сыйныфы 

Рөшдийәнең беренче 

баскычы 

Рөшдийәнең 

икенче баскч. 

  1 2 3 4 1 2 3 4 Сан. 

сыйн. 

1 2 Сан. 

сыйн. 

1 Татар теле 6 6 6 6 4 4 2 2 1    

2 Урыс теле 5 5 5 5 3 3 1 1 1    

3 Чит тел     2 2 2 2 1 3 3 1 

4 Татар һәм Татарстан 

тарихы 

    1 1 1 1 1/0    

5 Дөнья тарихы     1 1 1 1 1/0 1 1 1/0 

6 Диннәр тарихы     1 1 1 1 0/1 1 1 0/1 

7 Халык иҗаты, татар 

әдәбийәте 

1 1 1 1 1 1 1 1 1/0 1 1 1/0 

8 Дөнья әдәбийәте       1 1 0/1 2 2 1 

9 Йәшәү фәлсәфәсе 

(җәмгыйәт белеме) 

       1 0/1 1 1 1/0 

10 Дин гыйлеме       1 1 1/0 1 1 0/1 

11 Йәшәү мохите 1 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 

12 Этнокультура  0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

13 Этнопедагогика          0/1 0/1 0/1 

14 Этнопсихологийә          1/0 1/0 1/0 

15 Мантыйк, лингвистик 

кибернетика 

         1 1 1/0 

16 Системотехника          1 1 0/1 

17 Математика 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 

18 Информатика     1/0 1/0 1 1 0/1 2 2 1 

19 Физика, механика     1 1 2 2 1/0 2 2 1 

20 Астрофизика          1 1 1/0 

21 Гомуми, тарихи, этник 

җәграф., йәшәү җирл. 

 1/0 1/0 1/0 1 1 1 1 1/0    

22 Табигать белеме, 

биологийә 

 0/1 0/1 0/1 1 1 1 1 0/1    

23 Анатомийә, физиолог.       1 1 1/0 1 1 0/1 

24 Химийә       1 1 0/1 1 1 1/0 

25 Сызым, конструкторл.   1/0 1/0 0/1 0/1 1 1 0/1 1 1 0/1 

26 Нәфис сәнгать 1 1 1 1 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0    

27 Музыкаль сәнгать 1 1 1 1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1    

28 Гамәли сәнгать 1 1 1 1 1 1       

29 Сүз сәнгате   0/1 0/1 0/1 0/1 0/1      

30 Сын сәнгате 1 1 1 1 1/0 1/0 1/0      

31 Физкультура 1 1 1 1 1 1 1 1 1/0    

32 Хезмәт 1 1 1 1 1 1 1 1 1/0 1 1 0/1 

 Мәҗбүри минимум 24 24 25 25 27 27 28 28 14 27 27 14 

 Өстәмә фәннәр  1 2 3 4 6 6 7 3 9 9 4 

 Махсус фәннәр         18   18 

 Тулы нагрузка 24 25 27 28 31 33 34 35 35 36 36 36 

 Түгәрәкләр һәм 

нәтиҗәле хезмәт 

2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 

 Махсус практика         72   144 
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Мәхәллә мәктәбе сыйфатында эшләүче дәүләт мәктәбенең милли 

сыйныфларында дәресләр бүленеше 

Өченче җәдвәл 
 

 

 

№ 

 

 

Фәннәр исеме 

Башлан. 

сыйныф 

Тигезл. 

сыйн. 

Тулы булмаган урта 

белем сыйныфы 

 

Һөнәр 

сый- 

ныфы 

Лицей 

сыйныфы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Кече 

белг. 

клас. 

1 Татар теле 6 6 6 6 4 4 4 2 2 1    

2 Урыс теле 5 5 5 5 3 3 3 1 1 1    

3 Чит тел     2 2 2 2 2 1 3 3 1 

4 Татар тарихы     1 1 1 1 1 1/0    

5 Дөнья тарихы     1 1 1 1 1 1/0 1 1 1/0 

6 Диннәр тарихы     1 1 1 1 1 0/1 1 1 0/1 

7 Халк иҗат, татар әдәб. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1/0 1 1 1/0 

8 Дөнья әдәбийәте        1 1 0/1 2 2 1 

9 Йәшәү фәлсәфәсе         1 0/1 1 1 1/0 

10 Дин гыйлеме        1 1 1/0 1 1 0/1 

11 Йәшәү мохите 1 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 

12 Этнокультура  0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

13 Этнопедагогика           0/1 0/1 0/1 

14 Этнопсихологийә           1/0 1/0 1/0 

15 Мантыйк, лингвистик 

кибернетика 

          1 1 1/0 

16 Системотехника           1 1 0/1 

17 Математика 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 

18 Информатика     1/0 1/0 1/0 1 1 0/1 2 2 1 

19 Физика, механика     1 1 1 2 2 1/0 2 2 1 

20 Астрофизика           1 1 1/0 

21 Гомуми, тарихи, этник 

җәгрф., йәшәү җирлеге 

 1/0 1/0 1/0 1 1 1 1 1 1/0    

22 Табигать белеме, биол.  0/1 0/1 0/1 1 1 1 1 1 1/0    

23 Анатомийә, физиолог.        1 1 1/0 1 1 0/1 

24 Химийә        1 1 0/1 1 1 1/0 

25 Сызым, конструкторл.   0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 1 1 0/1 1 1 0/1 

26 Нәфис сәнгать 1 1 1 1 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0    

27 Музыкаль сәнгать 1 1 1 1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1    

28 Гамәли сәнгать 1 1 1 1 1 1        

29 Сүз сәнгате   0/1 0/1 0/1 0/1 0/1       

30 Сын сәнгате 1 1 1 1 1/0 1/0 1/0       

31 Физкультура 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1/0    

32 Хезмәт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0/1 1 1 0/1 

 Мәҗбүри минимум 24 24 25 25 27 27 27 28 28 14 27 27 14 

 Өстәмә фәннәр  1 2 3 4 5 6 6 7 3 9 9 4 

 Махсус фәннәр          18   18 

 Тулы нагрузка 24 25 27 28 31 32 33 34 35 35 36 36 36 

 Түгәрәкләр һәм 

нәтиҗәле хезмәт 

2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 

 Махсус практика          72   144 
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Мәхәллә мәктәбе сыйфатында эшләүче дәүләт мәктәбенең катнаш 

сыйныфларында дәресләр бүленеше 

Дүртенче җәдвәл 
 

 

 

№ 

 

 

Фәннәр исеме 

Башлан. 

сыйныф 

Тигезл. 

сыйн. 

Тулы булмаган урта 

белем сыйныфы 

Һөнәр 

сый- 

ныфы 

 

Лицей 

сыйныфы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Кече 

белг. 

клас. 

1 Татар теле 5 5 5 5 4/3 4/3 4/3 1 1     

2 Урыс теле 4 4 4 4 2/3 2/3 2/3 1 1 0/1    

3 Чит тел     2 2 2 2 2 1 3 3 1 

4 Татарстан тарихы     1/0 1/0 1/0 1/0 1/0     

5 Дөнья тарихы     1 1 1 1 1 1/0 1 1 1/0 

6 Диннәр тарихы     0/1 0/1 0/1 0/1 0/1  0/1 0/1 0/1 

7 Дөнья әдәбийәте        1 1 0/1 2 2 1 

8 Йәшәү фәлсәфәсе 

(җәмгыйәт белеме) 

        1 0/1 1 1 0/1 

9 Дин гыйлеме        0/1 0/1  1/0 1/0 1/0 

10 Мантыйк, лингвистик 

кибернетика 

          1 1 1/0 

11 Системотехника           1 1 0/1 

12 Математика 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 

13 Информатика     1/0 1/0 1/0 1 1 1/0 2 2 1 

14 Физика, механика     1 1 1 2 2 1 2 2 1 

15 Астрофизика           1 1 1/0 

16 Гомуми җәграфийә, 

йәшәү җирлеге 

 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 0/1    

17 Табигать белеме, 

биологийә 

 0/1 0/1 0/1 1 1 1 1 1 1/0    

18 Анатомийә, 

физиологийә 

       1 1 0/1 1 1 0/1 

19 Химийә        1 1 1/0 1 1 1/0 

20 Сызым, 

конструкторлык 

  0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 1 1 0/1 1 1 0/1 

21 Нәфис сәнгать 1/0 1/0 1/0 1/0          

22 Музыкаль сәнгать 0/1 0/1 0/1 0/1          

23 Гамәли сәнгать  1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0      

24 Сүз сәнгате   1/0 1/0          

25 Сын сәнгате 0/1 0/1 0/1 0/1          

26 Физкультура 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

27 Хезмәт 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1  

 Мәҗбүри минимум 18 18 19 19 20 20 20 21 22 8 23 23 11 

 Мәҗбүри 

өстәмә фәннәр 

6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 4 4 4 

 Ирекле өстәмә фәннәр  1 2 3 4 5 6 6 7 3 9 9 3 

 Махсус фәннәр          18   18 

 Тулы нагрузка 24 25 27 28 31 32 33 34 35 35 36 36 36 

 Түгәрәкләр һәм 

нәтиҗәле хезмәт 

2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 

 Махсус практика          72   144 
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Мәхәллә мәктәбе сыйфатында эшләүче 

дәүләт мәктәбенең катнаш сыйныфларында татар 

балалары өчен мәҗбүри өстәмә фәннәр бүленеше 

Бишенче җәдвәл 
 

 

 

№ 

 

 

Фәннәр исеме 

Башлан. 

сыйныф 

Тигезл. 

сыйн. 

Тулы булмаган урта 

белем сыйныфы 

 

Һөнәр 

сый- 

ныфы 

 

Лицей 

сыйныфы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Кече 

белг. 

кл. 

1 Татар теле 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1    

2 Татар тарихы     1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0    

3 Диннәр тарихы     0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1    

4 Халык иҗаты, татар 

әдәбийәте 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Дин гыйлеме        0/1 0/1 0/1 1 1 1 

6 Йәшәү мохите 1 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 

7 Этнокультура  0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

8 Этнопедагогика           1/0 1/0 1/0 

9 Этнопсихологийә           0/1 0/1 0/1 

10 Нәфис сәнгать 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1    

11 Музыкаль сәнгать 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0    

12 Гамәли сәнгать 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1       

13 Сүз сәнгате     0/1 0/1 0/1 0/1      

14 Сын сәнгате 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0      

15 Тарихи, этник җәграф., 

йәшәү җирлеге 

    1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0    

 Барлыгы мәҗбүри 

өстәмә фәннәр 

6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 4 4 4 

 

Этнокультура, йәшәү мохите, йәшәү фәлсәфәсе, этнопедагогика, 

Этнопсихологийә фәннәренең сыйныфлар буйынча сәгатьләргә бүленеше 

(дәүләт мәктәбенең сыйныфларга бүленеше кысаларында) 

Алтынчы җәдвәл 
 

Сый-

ныф 

Этно- 

культура 

Йәшәү  

мохите 

Йәшәү  

фәлсәфәсе 

Этно- 

педагогика 

Этно- 

психология 

Барлыгы 

1  32    32 

2 16 16    32 

3 16 16    32 

5 32 16 16   64 

6 32 16 16   64 

7 16 32 16   64 

8 16 32 16   64 

9 16 16 32   64 

10 16 16 16 16  64 

11 16 16 16  16 64 

 176 208 128 16 16 544 
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Аңлатмалар 

1. Өстәмә фәннәр шәкертләр тарафыннан мәҗбүри яки мәҗбүрийәттән 

тыш фәннәр арасыннан сайланып алына. Өстәмә фәннәр, нигездә, сыйныф 

төркемнәренә берләштерелеп укытыла (икенче, өченче, дүртенче  җәдвәлләр). 

2. Махсус фәннәр һөнәрчелек-осталык исемлегеннән чыгып кертелә 

(икенче, өченче, дүртенче җәдвәлләр). 

3. Түгәрәкләр мәҗбүри, өстәмә, һөнәрчелек-осталык фәннәре нигезендә 

ойыштырыла (икенче, өченче, дүртенче җәдвәлләр). 

4. Мәҗбүри өстәмә фәннәр милли төркемнәр өчен кертелә. Милли 

төркемнәр ойышмаган мәктәпләрдә гадәти укыту планы буйынча укытыла 

(бишенче җәдвәл). 

5. Мәҗбүри өстәмә фәннәр айырым милли төркемнәргә бүленеп укытыла 

(бишенче җәдвәл). 

6. Мәҗбүри өстәмә фәннәр, нигездә, татар мәктәпләре булмаган 

төбәкләргә тәгъдим ителә (дүртенче җәдвәл). 
 

Йәшәү мохите һәм фәлсәфә фәннәренең тематик бүленеше 

(дәүләт мәктәбенең сыйныфларга бүленеше кысаларында). 

Җиденче җәдвәл 
 

Сыйныф Йәшәү мохите Йәшәү фәлсәфәсе 

1 Шәхси гигийена  

2 Су, һава, җир пакълеге  

 Кызлар    Малайлар  

3 Иман    Ризык  

5 Гыйбадәт    Шифалык   Йәшәү максаты 

6 Ризык    Ныклык   Җәмгыйәт кануннары 

7 Шифалык    Иман   Табигать кануннары 

8 Матурлык    Гыйбадәт   Галәм кануннары 

9 Җенси тәрбия   Метафизика 

10 Әйләнә-тирә мохит сәләмәтлеге   Язмыш-тәкъдир 

11 Шәхеснең рух һәм тән сәләмәтлеге   Ахирәт 

 

Шәригать фәннәре (ирекле рәвештә) 
 

1. Гакыйдә (дөньяга Исламча караш).  

2. Коръән гыйлеме.  

3. Хәдис гыйлеме. 

4. Гыйбадәтел исламийә.  

5. Фикһ (исламда хокук белеме). 

6. Сира (пәйгамбәрләрнең тормыш юлы).  

7. Тәҗвид (Коръәнне уку кагыйдәләре).  
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Милли мәктәпнең сәнәвийә сыйныфларында  

өйрәнелә торган һөнәрләр  
 

I. Һөнәрчелек, осталык. 

 
 1. Электр җайланмалары көйләү остасы. 

 2. Электрон җайланмалар көйләү остасы. 

 3. Механик җайланмалар көйләү остасы. 

 4. Су, газ җайланмалары көйләү остасы. 

 5. Агач эшкәртү остасы.  

 6. Тимер эшкәртү остасы. 

 7. Ташчы һөнәре. 

 8. Терлекче һөнәре. 

 9. Игенче һөнәре. 

10. Кырчылык һөнәре. 

11. Урманчылык һөнәре. 

12. Кортчылык һөнәре. 

13. Кошчылык һөнәре. 

14. Тегүче һөнәре. 

15. Бәйләү һәм чигү остасы. 

16. Буяу һәм бизәү остасы. 

17. Аш-су остасы. 

18. Тире эшкәртү остасы.  

19. Күн эшкәртү остасы. 

20. Җиһазлау остасы (дизайн).  

 

 21. Буяу ясау остасы. 

22. Көмешче. 

23. Чүлмәкче. 

24. Фотоэш остасы. 

25. Фитоэш остасы. 
26. Пакълек, чисталык саклау һөнәре. 

27. Шәфкать туташы. 

28. Хисапчы һөнәре. 

29. Сәркатип һөнәре. 

30. Полиграфийә остасы. 

31. Санакта эшләү һөнәре . 
32. Мәгълүмат туплау һәм тарату һөнәре. 

33. Элемтәче. 

34. Китапханәче. 

35. Каллиграфийә остасы. 

36. Нәкыш остасы. 

37. Матурлык остасы (косметолог). 

38. Чәч алу остасы (чәчтараш). 

39. Машина йөртүче. 

40. Сәүдә остасы 

II. Белгечлек. 
 

 1. Татар теле белгече. 

 2. Гарәп теле белгече. 

 3. Төрек теле белгече. 

 4. Инглиз теле белгече. 

 5. Тарих белгече. 

 6. Дин белгече. 

 7. Милли йәшәйеш белгече. 

 8. Хәбәрче. 

 9. Математика белгече. 

10. Физика белгече. 

11. Механик. 

12. Теплотехник. 

13. Гидротехник. 

14. Электромеханик. 

15. Электроник. 

16. Технолог. 

17. Полиграфийә белгече. 

 18. Икътисадчы. 

19. Социолог. 

20. Хокук белгече. 

21. Археолог. 

22. Этнограф. 

23. Психолог. 

24. Физик спорт белгече. 

25. Логопед. 

26. Биолог. 

27. Химик. 

28. Нәфис сәнгать белгече. 

39. Гамәли сәнгать белгече. 

30. Музыкаль сәнгать белгече. 

31. Сын сәнгате белгече. 

32. Тыйб белгече -табиб. 

33. Табигать белгече -эколог. 

34. Фармацевт. 
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Галийә һәм гыйлемийә сыйныфларында өйрәнелә 

торган төп фәннәр 
 

1. Татар теле:  

1.1. Хәзерге заман татар әдәби теле.  

1.2. Иске татар теле. 

1.3. Татар имласы (гарәп, кирилл, латин, рун хорафатында). 

2. Урыс теле: хәзерге заман урыс әдәби теле. 

3. Инглиз теле. 

4. Гарәп теле: 

4.1. Гарәп әдәби теле. 

4.2. Гарәп сөйләм теле. 

4.3. Гарәп теле грамматикасы 

- әсват (фонетика), 

- сарыф (морфологийә), 

- нәхү (синтаксис). 

4.4. Тәҗвид (Коръән уку кагыйдәләре). 

4.5. Кирилл имласында авазлаштыру (транскрипцийә) кагыйдәләре. 

4.6. Татарчага (урысчага) тәрҗемә кагыйдәләре. 

5. Төрек теле.  

6. Фарсы теле. 

7. Тарих: 

7.1. Дөнья тарихы.                                   

7.2. Ватан тарихы. 

7.3. Татарстан тарихы. 

7.4. Татар халкы тарихы 

- татар халкының рухи-этник тарихы, 

- татар  халкының милли-мәдәни тарихы, 

- татар  халкының социаль-иҗтимагый тарихы. 

7.5. Төрки-татар этногенезы. 

7.6. Туган як тарихы. 

7.7. Сира (пәйгамбәрләр тарихы). 

7.8. Диннәр тарихы. 

8. Әдәбийәт: 

8.1. Дөнья әдәбийәте. 

8.2. Урыс әдәбийәте. 

8.2. Татар әдәбийәте. 

9. Фәлсәфә:  

9.1. Көнчыгыш фәлсәфәсе. 

9.2. Көнбатыш фәлсәфәсе. 

9.3. Милли фәлсәфә. 

9.4. Дини фәлсәфә. 

9.5. Йәшәү фәлсәфәсе.  

9.6. Суфыйчылык. 

10. Дөньяның яратылыш (креацион) һәм үсеш (эволюцион) тәгълимате. 

11. Гакыйдә (дин гыйлеме). 
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12. Дин белеме (Әһле Китап). 

13. Гыйбадәтел исламийә. 

14. Коръән гыйлеме:  

14.1. Коръәнне кирил имласында авазлаштыру. 

14.2. Коръәннең юл тәрҗемәсе. 

14.3. Коръәннең гыйльми тәфсире. 

15. Сөннә (исламча йшәйеш).  

16. Хәдис белеме (Мохаммәд. г.с. йәшәү рәвеше). 

17. Педагогика: 

17.1. Гомум педагогика. 

17.2. Халык педагогикасы. 

17.3. Этнопедагогика. 

18. Карын тәрбийәсе. 

19. Күкрәк тәрбийәсе, физик реабилитацийә. 

20. Гаилә тормышы нигезләре. 

21. Психологийә: 

21.1. Гомум психологийә. 

21.2. Социаль психологийә. 

21.3. Этник психологийә. 

21.4. Дини психологийә. 

21.5. Психоанализ. 

22. Парапсихологийә, экстрасенсорика, медитацийә. 

23. Астрологийә һәм мифологийә, легендалар һәм ривайәтләр. 

24. Оккультизм һәм магийә. 

25. Табигый мохит, этноэкологийә. 

26. Йәшәү мохите (тән һәм рух сәламәтлеге). 

27. Мәдәнийәт: 

27.1. Культорологийә. 

27.2. Дөнья мәдәнийәте. 

27.3. Татар мәдәнийәте. 

27.4. Этнокультура (этник реабилитацийә), халык иҗаты. 

28. Психик һәм рухи яңарту (рухи реабилитацийә). 

29. Хәвеф-бәладан саклану нигезләре. 

30. Дару эшләү һәм җитештерү  (фармакологийә). 

31. Дару үләннәре белән дәвалау  (фитотерапийш). 

32. Җәмгыйәт белеме: 

32.1. Социаль җәмгыйәт. 

32.2. Милли җәмгыйәт. 

32.3. Дини җәмгыйәт. 

32.4. Кешелек җәмгыйәте. 

32.5. Җәмгыйәви йәшәйеш. 

33. Хокук: 

33.1. Дөньяви хокук. 

33.2. Милли хокук. 

33.3. Дини хокук. 

34. Шәригать белеме: 
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34.1. Гыйльме каләм (ислам дәгъвате). 

34.2. Гыйльме фикх (исламның социаль доктринасы). 

35. Икътисад белеме: 

35.1. Казна (банк) эше. 

35.2. Икътисади идарә (менежмент). 

35.3. Финанс эше. 

35.4. Хисап эше (бухгалтерское дело). 

35.5. Тауар әйләнеше (товароведение). 

35.6. Сәүдә эше (коммерцийә). 

35.7. Реклама. 

35.8. Базар мөнәсәбәтләре (маркетинг). 

36. Ислам икътисады. 

37. Эшмәкәрлек (предпринимательство). 

38. Социологийә. 

39. Системотехника. 

40. Соционика. 

41. Информатика, информатив тупланмалар, кәмпитер полиграфийәсе. 

42. Технологийә: 

42.1. Процесслар һәм аппаратлар. 

42.2. Чимал эшкәртү технологийәсе. 

42.3. Ризык әзерләү технологийәсе. 

42.4. Ясау-җитештерү технологийәсе. 

42.5. Төзү-төзәтү технологийәсе. 

43. Дөньяны ярату технологийәсе. 

44. Табигатьтәге әверелеш-ясалыш процесслары. 

45. Математика: 

45.1. Элементар математика. 

45.2. Югары математика. 

45.3. Кулланма математика. 

45.4. Математик кибернетика. 

46. Физика. 

46.1. Элементар физика. 

46.2. Гомум физика. 

46.3. Релятивистик физика. 

47. Гомум механика:  

47.1. Нәзәри механика. 

47.2. Техник механика. 

48. Гамәли механика: 

48.1. Материаллар каршылыгы. 

48.2. Механизмнар һәм машиналар теорийәсе. 

48.3. Машина детальләре. 

48.4. Сызыкча геометрийә һәм графика. 

48.5. Техник модельләштерү. 

49. Махсус механика: 

49.1. Термодинамика. 

49.2. Теплофизика. 
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49.3. Гидромеханика. 

49.4. Диффузийә процесслары. 

49.5. Гидродинамик һәм гидравлик процессларны һәм аппаратларны 

модельләштерү. 

50. Кулланма элетротехника һәм электроника. 

51. Механик приборлар һәм җайланмалар. 

52. Электрон һәм техник диагностика. 

53. Техник кибернетика. 

54. Мантыйк һәм кибернетик лингвистика. 

55. Астрономия һәм астрофизика. 

56. Химийә. 

57. Биохимийә. 

58. Биофизика. 

59. Биологийә. 

60. Табигать белеме. 

61. Анатомийә. 

62. Физиологийә. 

63. Антропологийә. 

64. Җәграфийә: 

64.1. Гомуми җәграфийә. 

64.2. Тарихи җәграфийә. 

64.3. Этник җәграфийә. 

64.4. Туган як җәграфийәсе. 

65. Демографийә. 

66. Сызым һәм конструкторлык. 

67. Нәфис сәнгать. 

68. Музыкаль сәнгать. 

69. Кул сәнгате. 

70. Сын сәнгате (хореографийә, гимнастика). 

71. Тел сәнгате (риторика). 

72. Физкультура. 

73. Һөнәрчелек. 

74. Махсус белгечлек курслары. 

75. Гыйльми йүнәлешләр. 
 

Милли мәгариф системасында кулланыла торган  

кайбер уку-укыту әсбапларына тәләпләр  
 

Бүгенге дөньяви дәүләт мәктәбендә укытыла торган фәннәрнең күпчелеге 

исемнәре буйынча да, эчтәлеге буйынча да милли (рухи-дөньяви) мәктәп тәләп-

ләренә җавап бирми. Шуңа күрә милли мәктәп каршында торган проблемалар-

ның хокукый мәсьәләләрдән кала иң зурысы – аның рухына туры килә торган 

уку-укыту планнарын, белем-тәрбийә программаларын, бигрәк тә инде дәрес-

лек-әсбапларын эшләү. Барлык укыту баскыч-сыйныфларын исәпкә алганда, 

милли мәктәп өчен 800 чамасы белем-тәрбийә программалары кирәк. Кайберәү-

ләре аларның дөньяви мәктәп программаларына якын, кайберәүләрен яңартыр-

га, кайберәүләрен, бигрәк тә, инсани циклга кагылганнарын яңабаштан дийәр-
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лек эшләргә туры килә. Бу язмада аларның тулы эчтәлеге бирелми. Моның өчен 

айырым программалар җыйынтыгы эшләнә. Әмма аларның йүнәлешен күзал-

лау өчен кайбер дәреслек-әсбапларга куйылган тәләпләрне китерәбез. 

1. Гарәп әдәби теле 

1.1. Башлангыч гарәп теле 

1.2. Гарәп теле грамматикасы 

2. Коръән уку китабы 

2.1. Коръән әлифбасы 

2.2. Тәҗвид фәне 

2.3. Коръәнне кирилда авазлаштыру 

2.4. Коръән сүзлеге 

2.5. Коръәннең юл тәрҗемәсе 

Бүгенге көндә гарәп телен өйрәнү буйынча урыс һәм татар теленә 

нигезләнеп эшләнгән күп кенә әсбап-дәреслекләр бар. Татарстанда ислам 

күтәрелешенә аларның файдасы күп булды. Әмма әлегә дәреслек буларак төгәл, 

методик яктан камил, полиграфик яктан зәвыклы итеп эшләнгән әсбаплар юк. 

Булганнарының айырым өстенлекләре булса да, тулайым алганда, фонетик, 

тематик, бигрәк тә коръәни яктан эшләнеп бетмәгәннәр. Шуңа күрә, бу 

җитешсезлекләрдән азат булган мөселман татарлары теленә нигезләнгән, 

коръәни гарәп теле дәреслеген эшләү кирәк санала. Ул үз эченә тәҗвид, сарф 

(морфология), нәхү (синтаксис), сөйләм кагыйдәләрен һәм Коръәни кәримне 

укырлык күләмдә сүз байлыгын тупларга тийеш. 

3. Коръән гыйлеме 

3.1. Ислам гакыйдәсе 

3.2. Коръәннең гыйльми тәфсире.  

3.3. Яратылыш тәгълимәте 

Әлбәттә, ислам гыйльме нигезендә Коръәни кәрим ята. Моннан мең дә 

дүрт йөз йыл элек иңдерелгән Изге китапны бүгенге фикер яссылыгнда аңлату - 

ислам галимнәренең төп бурычы. Бу һич тә Коръәннең мәгънәсен үзгәртү түгел 

(Алла сакласын!), ә бәлки Алла Сүзен заманави телдә, заман фәне нигезендә 

ачыклау, гади һәм аңлайышлы итеп халыкка җиткерү. Моны Аллаһы Тәгалә 

Үзе кирәк тапкан. Шушы максатта пәйгамбәрләр арасында Үзенең Сүзен 

аңлатучы мөршид-галимнәр җибәргән. Чөнки Ул Үзе дә - галимнәрнең галиме. 

Күркәм исемнәрнең дә берсе – Галим. Әлбәттә, сүз Коръән һәм хәдис гыйлемен 

белүче, аларны заман фәне югарылыгында тәфсир кылучы галимнәр турында 

бара. Бүгенге дөньяви фикерле галимнәр нинди генә исем-дәрәҗәгә ийә 

булсалар да, бу исәпкә керми. Моның өчен, беренче чиратта, ислам гакыйдәсен 

белергә кирәк. Дөрес, ислам гакыйдәсе буйынча эшләнгән әсбаплар шактый 

күп. Әмма алар югарыда куйылган таләпләргә туры килеп бетмәү сәбәпле, 

заман фәне югарылыгындагы «ислам гакыйдәсе» дәреслеген яңабаштан 

эшләргә туры килә. Әмма ислам гакыйдәсен дөрес бирү өчен Коръәни кәримне 

гарәп телендә үзләштерергә кирәк. Моның өчен аның һәрбер сүзенә грамматик 

анализ ясалырга тиеш. Гарәп теле ул яхшы механизм кебек (гарәп теле галиме 

Микула Юшман фикере) җиңел таркатыла  һәм җыйнала ала. Шуңа күрә һәрбер 

кәлимәне һәм җөмләне айырым кисәкләргә бүлеп, төгәл тәрҗемә итәргә була. 

Шулай итеп Коръәни кәримнең юл тәрҗемәсе эшләнә. Әмма кәлимәи тәрҗемә 
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ул әле Коръән тәрҗемәсе түгел. Чөнки гарәп телендә иңдерелгән Алла сүзен 

бернинди телгә дә тәрҗемә итеп булмый. Әгәр гарәп теленнән дә камилрәк тел 

булса, Аллаһы Тәгалә Үзенең Сүзен шушы телдә иңдергән булыр иде. Димәк 

башка телләрдә аның теге яки бу дәрәҗәдә камил тәфсирен генә будырып була. 

Бу камиллек телнең рухи һәм мәгънәви байлыгына, тәфсир кылучының 

заманави гыйлем югарылыгына бәйле. Коръәни кәримнең мөселман татарлары 

телендәге юл тәрҗемәсе һәм соңгы йылларда тупланган рухи-дөньяви гыйлем 

бу Изге китапның заманави гыйльми тәфсирен булдырырга мөмкинлек бирә. 

4. Хәдис гыйлеме 

4.1. Ризаэтдин Фәхреддин. «Җәвамигуль кәлим шәрхе». 

4.2. Сахихи (хакикый) хәдисләр җыйынтыгы. 

Коръән гыйлеме Алла Сүзе булса, хәдис гыйлеме ул – Мохаммәд 

галәйһиссәламның Алла Сүзе нигезендә йәшәү гамәле. Хак мөселманнарның да 

бурычы - шул рәвешле йәшәргә тырышу. Шуңа күрә мөселман тормышында 

хәдисләргә зур урын бирелә. Аларның төгәл саны безгә мәгълүм түгел. Әмма 

безгә бүген меңгә якын мәшһүр сахихи хәдис билгеле. Аларны мөселман 

кешесенә белү фарыз дәрһҗәсендә йөри. Сахихи дип кәлимәи һәм мәгънәви 

яктан төгәл, тапшырылу тәртибе ачыкланган, дөреслеге шиксез һәм катгый 

рәвештә исбатланган хәдисләр санала. Әлеге хәдисләр буйынча байтак 

җыйынтыклар чыккан. Әмма алар бик ук аңлайышлы булмаган иске татар 

телендә һәм мәгънәләре ачылып бетмәгән урыс телендә эшләнгән. Шуңа күрә 

бүгенге көндә Ризаэтдин хәзрәтләренең «Җәвамигуль кәлим шәрхе» исемле 

җыйынтыгын яңадан эшләү һәм «Сахихи хәдисләр җыйынтыгын» төзү бурычы 

тора.  Әлбәттә, алар хәдисләрнең тапшырылу чылбыры, барлыкка килү сәбәбе, 

вакыты һәм урыны турындагы мәгълүматлар белән тулыландырылырга тийеш. 

5. Ислам гыйбадәтләре 

Бу дәреслек өч әсбаптан тора 

5.1. Гыйбадәтел исламийә 

5.2. Догалар җыйынтыгы (Һәфтийәк шәриф) 

5.3. Дини бәйрәмнәр һәм изге кичәләр  

Әлеге әсбаплар (тулы Коръәнне дә эченә алган) магнит тасмалары яки 

кәмпитер аудио-, видио язмалары белән тулыландырыла. 

Мөселман кешесе Коръән һәм хәдис гыйлемен белү белән бергә тийешле 

күләмдә ислам гыйбадәтләрен дә башкарырга тийеш. Моның өчен махсус 

«Гыйбадәтел исламийә» дәреслеге эшләнә.  Туганнан алып үлгәнчегә, йыл 

башыннан йыл ахырына, иртәдән кичкә кадәр үтәлергә тийешле фарыз, ваҗиб, 

сөннәт, нәфел гамәлләрен башкаруда кулланыла торган сүрәләр, айәтләр, 

хәдисләр, догалар тупланмасы рәвешендә «Догалар җыйынтыгы» эшләнә. Ка-

мил уку максатында ул магнит язмалары белән тулыландырыла. Шуларга өстәп 

Коръәни кәримнең тулы магнит язмасы тәкъдим ителә. Дөрес, соңгы йылларда 

байтак кына «Гыйбадәтел исламия», догалар җыйынтыклары чыгарылды. Әмма 

аларга җитәрлек төгәллек, методик камиллек, полиграфик сыйфат җитми.  Яңа 

дәреслек шушы хата-кимчелекләрдән азат булыр дип уйлыйбыз. 

6. Татар-мөселман җәмгыйәте 

Бу дәреслек алты әсбаптан тора 

6.1. Шәригать белеме  
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6.2. Татар-мөселман хокукы  

6.3. Татар-мөселман икътисады  

6.4. Татар-мөселман мәгарифе 

6.5. Ислам тыйббы 

6.6. Татар-мөселман мәхәлләсе 

Бу әсбаплар һәрбересе берничә кисәккә бүленеп чыгарыла ала. 

Дөньялыкта вакытта адәм баласы рухи тормыш белән генә түгел, дөньяви 

тормыш белән дә йәши. Коръәни кәрим дә ахирәткә күчкән кешеләргә түгел, 

дөньялыкта йәшәгән кешеләргә иңдерелгән. Әмма аларның дөньялыкта 

йәшәйеше тулайым Коръәни кәрим һәм Сөннә таләпләренә җавап бирергә 

тийеш. Гомумән, дөньяви йәшәйеш ике төрле генә була ала. Беренчесе – Аллаһ 

кануннарына таянып, икенчесе – иблис вәсвәсәсенә ийәреп. Бүгенге көндә 

дөньяви тормышыбыз, нигездә, иблис вәсвәсәсенә корылган. Безнең күпчелек 

гамәлләребез Аллаһ исеме белән түгел, потлар  (дәүләтләр, конституцийәләр, 

патшалар, дөньяви мәҗлес-канун карарлары, фиркаләр, лидерлар, дәһри 

галимнәр һәм шуның ишеләр) исеме белән башкарыла. Димәк Аллаһка алмаш 

ясала. Бу ислам динендә генә түгел, бөтен диннәрдә дә бөйек ширк санала.  

Шуның өчен дә дөньялыктагы һәр эшебез (гамәлебез, шөгылебез) Аллаһ 

исеме, ягъни «бисмиллаһ» белән башкарылырга тийеш. Беренче чиратта, бу 

хокук системасына кагыла. Мәсәлән, дөньяви дәүләттә хөкем-идарә эше Аллаһ 

исеме белән түгел, дөньяви (асылда, динсез) дәүләт кануннары белән башкары-

ла. Нәтиҗәдә бу гаделсезлеккә, җавапсызлыкка китерә. Хәттә хөкем гадел 

чыгарылса да, хөкем чыгаручы кеше гонаһлы була. Үлем җәзасы чыгаручы исә 

үтерүче санала. Аллаһ исеме белән хөкем кылу, идарә итү кешегә зур 

җаваплылык йөкли.  Чөнки Аллаһның хөкеме шактый катгый.  

Шундый ук таләп икътисад системасына да куйыла. Милек, ийәлек, 

казна, акча, мал, салым-ясак мәсьәләләре дә Аллаһ кануннарына таянып 

чишелергә тийеш. Дөньяви дәүләттә исә алар җәмгыйәтнең айырым социаль 

төркемнәре файдасына хәл ителә. Димәк, Аллаһ каршында зур гонаһ эшләнә.  

Шулай ук белем-тәрбийә эшен эченә алган мәгариф системасы да Аллаһ 

кануннарына таянып төзелергә тийеш. Бүгенге алласыз-динсез дөньяви 

мәгариф системасы исә җәмгыйәтнең рухи җәллады вазыйфасын үти. Бала 

тәрбийәсе ана карыныннан башлана. Чөнки карында вакытта ук балага Аллаһы 

тәгалә тарафыннан фитрый иман иңдерелә. Тәрбийәнең төп максаты – Аллаһ 

биргән иманны ахирәткә кадәр саклау. Ана карынына бисмилласыз салынган, 

күкрәк сөте белән илаһи тәрбийә алмаган бала иблис корбанына әйләнә. Һөнәри 

белем дә Аллаһ гыйлеменең бер өлеше булырга тийеш. Шуңа күрә, динне 

белем-тәрбийә системасыннан айыру иң зур көферлек санала.  

Ислам тыйббы (медицинасы) нигезендә дә Аллаһ кануннары ята. Чөнки 

рух сәламәлегеннән башка тән сәламәтлеге була алмый. Рух дин белән 

ныгытыла. Динсез кеше ул - тере мәйет. Шуңа күрә дә динсез тыйбб мәйет юуга 

бәрабәр. Рух сәләмәт булганда тән җәрәхәтләре дә, тормыш авырлыклары да, 

кайгы-хәсрәт тә җиңелрәк кичерелә. Ахирәткә дә кеше җиңеллек белән күчә. 

Дөрес, бүгенге йәшәйеш ислам кануннарына корылмаган. Шуңа күрә 

мөселман татарлары үз җәмгыйәтләрен мәхәлләләр нигезендә корып йәшәргә 

тийешләр. Әлбәттә, хәзерге шартларда бу ифрат кыйын мәсьәлә. Әмма ислам 
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йәшәйеше буйынча җитәрлек белем туплагач, әкренләп бу эшкә дә керешеп 

була.  Нәкъ шушы максатларда «Ислам хокукы», «Ислам икътисады», «Татар-

мөселман мәгарифе»,  «Ислам тыйббы»,  «Татар-мөселман җәмгыйәте» исемле 

өлешләрдән торган «Татар-мөселман җәмгыйәте» дәреслеге эшләнә.  

7. Татар-мөселман тарихы 

Бу дәреслек өч әсбаптан тора 

7.1. Пәйгамбәрләр тарихы 

7.2. Ислам тарихы 

7.3. Татар тарихы 

Бу әсбаплар һәрбересе берничә кисәккә бүленеп чыгарыла ала. 

Бүгенге көндә татар-мөселман тарихы юк дийәргә була. Хәзерге татар 

тарихы – йә ул Аурупага йөз тоткан Русийә тарихының бер өлеше, йә исламга 

бөтенләй дийәрлек бәйләнеше булмаган патшалар, ханнар, дәүләтләр, яулар 

тарихы. Тарихка Аллаһ гамәле буларак караш бөтенләй дийәрлек юк. Шуңа 

күрә андый тарих безне  фани дөнья белән бәйләп, бакый йәшәйештән мәхрүм 

итә. Әлбәттә, татар тарихы да, йәһүдләр, нәсаралар һәм башка халыклар тарихы 

кебек, Адәм атабыздан башланып, җиргә килеп киткән барлык пәйгамбәрләр 

белән бәйләнештә булган. Димәк, пәйгамбәрләр тарихы безнең дә тарихыбыз, 

төгәлрәк итеп әйткәндә - аның рухи нигезе. Әмма бүгенге көндә безнең 

кулыбызга килеп ирешкән пәйгамбәрләр тарихлары, башлыча, миф, әкийәт, 

уйдырма, вәсвәсә төсен алганнар һәм пәйгамбәрләрнең дәверләр алмашу 

чорында нинди максатлар белән җибәрелгәнлеген һәм халыклар язмышында 

нинди урын тотканлыкларын ачыкламаганнар. 

Пәйгамбәрләр тарихы ислам тарихы белән нык бәйләнгән. Бүгенге көндә 

ислам тарихы соңгы пәйгамбәребез Мохаммәд галәйһиссәламнән башланган 

дип бәян ителә. Әмма ислам дине Адәм атабыздан бирле килә һәм барлык 

пәйгамбәрләр дә - хак мөселманнар. Дөньяда башка диннәр бар, яки булган 

икән, алар барысы да, яки ислам диненең урын-вакыт чагылышы, яки бүгенге 

бозык нөсхәләре. Шулай итеп ислам тарихы барлык халыкларның тарихы кебек 

ук - татар тарихы да. Ислам тарихы аркылы без рухи һәм матдәви 

тормышыбызны беләбез, дөнья белән ахирәтне бәйләп, йәшәйешебезне 

өзлексез итәбез. Ислам тарихы тормышыбызны максатчан, мәгънәле һәм 

ышанычлы итә. Татар тарихы исә, пәйгамбәрләр һәм ислам тарихы белән 

бәйләнешле булганда гына, тулы, бөйек, эзлекле һәм мәгънәле була ала. Ә татар 

тарихына бүгенге тар караш кеше тормышын өзлексез, максатсыз итә, аның 

язмышын очраклы вакыйгалар уйнашына әйләндерә. Аллаһ белән, Коръән 

белән, пәйгамбәрләр белән тоташкан тарих кына  Адәм баласын патшалар, 

түрәләр һәм мал колы хәләтеннән Алла колы дәрҗәсенә күтәрә. «Пәйгамбәрләр 

тарихы», «Ислам тарихы», «Татар тарихы» өлешләрен эченә алган «Татар-

мөселман» тарихы шушы таләпләрдән чыгып эшләнә. 

8. Татар-мөселман теле. 

Бу дәреслек ике әсбаптан тора: 

8.1. Татар - мөселман теле.                                      

8.2. Татар-мөселман теленең аңлатмалы сүзлеге.  

Бу әсбаплар һәрбересе берничә кисәккә бүленеп чыгарыла ала. 
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Әлбәттә, әлеге дәреслекләр рухи-илаһи яктан байытылган мөселман 

татарлары телендә язылырга тийеш. Әмма, билгеле сәбәпләр аркасында, 

бүгенге татар теле рухи яктан да, мәгънәви яктан да ифрат дәрәҗәдә 

гарипләндерелгән. Хәттә ул илаһисызландырылган урыс теленең айырым бер 

шивәсенә әйләнгән. Мондый телдә, әлбәттә, куйылган таләпләргә җавап бирер-

лек дәреслекләр эшләп булмый. Шуның өчен, беренче чиратта, татар теленең 

рухи-илаһи, милли-мәдәни асылын торгызырга, аны заман фәне терминоло-

гийәсе белән байытырга, һәр кәлимәсен үз канунчылыгына буйсындырырга 

кирәк. «Татар-мөселман теле» дәреслеге шушы максатлардан чыгып эшләнә. 

9. Татар-мөселман фәлсәфәсе. 

Бу дәреслек ике әсбаптан тора: 

9.1. Ислам һәм татар милләте 

9.2. Дөньяны ярату тәгълимәте 

Бу әсбаплар һәрбересе берничә кисәккә бүленеп чыгарыла ала. 

Бүгенге көндә заманави татар-мөселман фәлсәфәсе юк дәрәҗәдә. Октябрь 

инкыйлабына кадәр иске татар имласында язылган хезмәтләр йә заман 

шаукымы белән юкка чыгарылган, йә булмаса мирасханәләрдә үз вакытларын 

көтеп ята. Совет чорында исә без матдәви фәлсәфә белән сугарылдык. Хәттә 

мәгънәви фәлсәфәгә дә тәнкыйть күзе белән карадык. Илаһи фәлсәфә, бигрәк тә 

ислам фәлсәфәсе белән бөтенләй дийәрлек шөгыльләнмәдек. Өйрәнгәнебез дә 

йә көнбатыш, йә урыс фәлсәфәсе булды. Бүген дә шул калыплардан чыга 

алмыйбыз. Ә бит чын фәлсәфәнең асылы йәшәү  мәгънәсен ачып бирү, шуңа 

таянып дөньялыктагы тормышны кору, ахирәткә әзерләнү. Әлбәттә, татар 

милләтенең дә йәшәү мәгънәсе, аны дөньялыкта һәм ахирәттә тоткан урыны 

бар. Бу урынны безгә исламның илаһи тәгълимәтенә таянган татар-мөселман 

фәлсәфәсе күрсәтеп торырга тийеш. «Ислам һәм татар милләте»,  «Дөньяны 

ярату тәгълимәты» әсбаплары шушы максаттан чыгып эшләнә. 

10. Әсасый (төгәл, табигәт, техника-технология һ.б.ш.и.) фәннәр. 

Халыкның күпчелеге, шул исәптән галимнәр (хәтта ислам галимнәре) 

әлеге фәннәрнең илаһийәт белән бәйләнешен йә инкарь итәләр, йә моның 

әһәмийәтен киметәләр. Әнә бит дәһри-дөнҗяви татар профессоры Искәндәр 

Измайлов төгәл фәннәр (физика, математика һ.б.) интернациональ фәннәр дип 

атый, Татар милли университетын да гуманитар, яки инсани итеп кенә күрә. 

Әлбәттә, инде монда да ул татар теленнән ары китми. Иң яхшы очракта безнең 

дин галимнәребез илаһийәт белән инсани фәннәрне генә бәйлиләр. Аларын да 

нигездә интернациональ урыс телендә. Ә чынында исә әсасый фәннәр хәзерге 

заман илаһи гыйлемнең төшен тәшкил итәләр. Моның төп сәбәбе шунда ки, 

күпчелекнең әсасый фәннәргә «теше үтми», шуңа күрә аларны илаһийәт белән 

бәйли алмый. Нәтиҗәдә илаһи фәннәр «сүз боткасы»на әверелеп  вәсвәсәгә 

әйләнә. Әле җитмәсә, әсасый фәннәр илаһи гыйлемсезлектә гаепләнә. 

Ә мәсьәлә бөтенләй киресенчә. Бүгенге әсәсый фәннәр заманында илаһи 

китапларны (беренче чиратта Коръәни кәримне) тәфсир кылу бөтенләй дийәр-

лек мөмкин түгел. Бу китаплар һәр кешегә заман гыйлеме нигезендә ачыла. 

Әгәр аны урта гасыр гыйлеме нигезендә ачарга тырышсаң, ул вәсвәсәгә әйләнә. 

Безнең күпчелек ислам галимнәре, имамнар әсәсый фәннәрне белмәгәнлектән, 

халыкның күпчелеге ислам динен урта гасыр вәсвәсәсе дәрәҗәсендә кабул итә 
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һәм илаһи гыйлемгә карата сукыр булып кала бирә. Бүгенге ислам дөньясының 

техник үсештән артта калуын да шушы сәбәпләр белән аңлатырга була.  

Шуңа күрә дә безнең әсасый фәннәргә караган дәреслекләребез, беренче 

чиратта, Аллаһы Тәгаләнең кануннарын, Аның дөньяны ярату технологийәсен  

хәзерге заман фәне югарылыгында ачып бирергә тийешләр. Шул ук вакытта бу 

фәннәр кеше куәтен, аның мөмкинлекләрен күп тапкырлар арттырырга сәләтле 

булганлыктан әхлакый таләпләргә дә җавап бирергә тийешләр. Чөнки аларның 

казанышларыннан әхлаксыз кешеләр файдаланырга мөмкин. 

Шуңа күрә әсасый фәннәр дәреслекләрен милли мәктәпләр өчен 

яңабаштан карап чыгарга, йәисә яңадан эшләргә туры килә. Кызганыч ки, бүген 

татарда андый галимнәр юк. Булганнарын да измайловлар мәсхәрә итә. 
 

ТАТАР МАХСУС БЕЛЕМ СИСТЕМАСЫ 
 

Татар мәгарифе һәм  милли университет 
Күптән инде татар җәмәгәтчелеге Татар милли университетын ачу мәсь-

әләсен күтәреп килә. Берничә мәртәбә ул Татарстан югары шурасында да 

каралды. Әмма дәүләт күләмендә аның чишелеше әлегә күренми. Һәм моңа 

әллә ни өмет тә багларга кирәкми. Эш нәрсәдә соң? Ни өчен һаман да мондый 

университет ачыла алмый? Берәүләр, акча юклыктан, диләр. Икенчеләр, бина 

мәсьәләсе белән бәйлиләр. Өченчеләр, әле без моңа әзер түгел, диләр. Ә иң 

кыюлары, хөкүмәтне гайеплиләр. Әмма бу фикерләрдә берникадәр хаклык 

булса да, төп сәбәп анда түгел. Сәбәп, күпкә тирәндә ята. Моның асылына 

төшенү өчен, беренче чиратта милли университет төшенчәсенә аңлатма бирик.  

Беренче мәртәбә Татар милли университетын ачу мәсьәләсе 1991 йылда 

Казан “Мәгариф” комитетында күтәрелде. Бер төркем татар галимнәре бу эшне 

ойыштыруны башлап та җибәрде. 1992 йылның 9 гыйнварендә булып үткән 

гомумтатар “Мәгариф” берлегенең беренче корылтайы Татар милли универси-

тетын ачу турында карар кабул итте. Әмма ул вакытта ук бу мәсьәләгә карата 

ике караш туды. Беренчесе - Татар милли университетын дәүләт мәгарифе 

структурасы кысаларында ачу. Аны дәүләт иганәсенә, дәүләт карамагына кую. 

Ягъни, сүз татар телле дәүләт югары белем системасын тудыру турында барды. 

Икенчесе - дәүләттән бәйсез милли университет булдыру һәм аны мөстәкыйль 

татар милли мәгарифенең үзәге итү. Бу очракта барлык мәгариф эшен халык үз 

кулына ала, хокуки һәм матди тәэминат мәсьәләләрен дә үзе хәл итә. Шәхсән 

мин үзем икенче караш тарафдары идем. Ни өчен соң миңа, беренче карашка 

бәхәссез булып күренгән, беренче юлны кабул итмичә, ифрат дәрәҗәдә кыйын 

юлны сайларга туры килде? Моның төп сәбәпләре түбәндәгеләр иде. Беренче, 

Татарстанның рәсми мәгарифе урыс булмаган халыкларны ассимилйәциягә 

дучар итә торган Рәсәй мәгариф стратегийәсенә эшләгәнлектән, милли мәгариф 

проблемаларын хәл итә алмый. Икенче, тулы милли бәйсезлеккә ирешмәгән 

шартларда, уйдырма автономийәләштерү һәм суверенлаштыру бербөтен татар 

милләтен бүлгәләнүгә һәм таркалуга гына китерә. Өченче, патша Рәсәйе 

шартларында да татарны тулысынча бетүдән саклап калган дәүләттән бәйсез 

бербөтен татар милли мәгариф системасы йәшәп килде. Дүртенче, Рәсәй 

мәгариф системасы аркылы үткәрелгән рухи таркалышның милләт өчен 
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айыруча куркыныч булуы. Бишенче, дәүләт мәгарифе матдәви-социаль нигезгә 

корылса, милли мәгариф рухи-этник нигезгә корыла. Бу дәлилләрем корылтай 

делегатлары тарафыннан тулы яклау тапты. Әмма моның белән ике тарафның 

каршылыгы бетмәде. Ул бары тик эчке сыйфатларга күчте. Аның асылын мин 

дүрт матдәдән чыгып карар идем. 
Беренче матдә - фәлсәфи караш. Әйтеп үткәнчә, унитар мәктәп 

эволюцион тәгълиматкә нигезләнә. Бу тәгълиматкә, ягъни матдәви кыйммәтләр 

системасына һәм социаль кануннарга корылган мәгариф системасы дөньяви 

дип атала. Шуңа күрә бу система калыпларында тел, милләт, дин 

төшенчәләренең дә әһәмияте ифрат түбән. Алар кешенең эчке халәтенә бик аз 

тәэсир итә, бары тик унитар мәгарифнең төсмер вазыйфаларын гына үти.  

Мәгариф системасында бу тәгълимәт түбәндәге белем-тәрбийә рәвешен 

ала. Бала анадан “чиста такта”, “язусыз кәгазь” рәвешендә туа. Мәктәп, җәм-

гыйәт аңа теләсә нәрсә яза ала. Шул язуның сыйфаты шәхеснең сыйфатын 

билгели. Белем-тәрбийә дәвамында кеше камилләшә бара, аң-белем туплый, 

осталыгы арта һәм шушы “үсеш” юлын үтеп... үлеп китә. Алла дәрәҗәсенә 

дәгъва кылучы адәм баласы җир кортлары ризыгына әверелә. 

Дөньяви мәгарифтән айырмалы буларак, милли мәгариф яратылыш 

тәгълимәтенә, ягъни илаһи һәм табигәт кануннарына нигезләнгән рухи-этник 

кыйммәтләр системасына корыла. Яратылыш тәгълимәтен корылган мәгариф 

адәм баласын дөньяга камил зат буларак кабул итә. Чөнки бу тәгълимәт 

нигезендә дөньяны Аллаһы тәгалә камил итеп яраткан һәм һәр тереклек ийәсе 

дөньяга камил, ягъни иманлы булып туа дип беләбез. Шуңа күрә дә милли 

мәктәпнең төп бурычы - адәм баласының Аллаһы Тәгалә тарафыннан ана 

карынында ук иңдерелгән иманын, тумыштан бирелгән  илаһи асылын саклау.  

Күргәнебезчә, унитар һәм милли мәгариф системаларның сыйфатлары 

нык айырыла, фундаменталь мәсьәләләрдә хәттә капма-каршы. Без тәгъдим 

ителгән татар милли мәгарифе концепцийәсендә аларның 16 сы күрсәтелгән.  

Икенче матдә - хокукый як. Без дәүләт мәгарифе дип барабыз икән, 

димәк гамәлдәге дәүләтчелекне күздә тотабыз. Ягъни, аның кануный 

нигезләренә таянабыз. Бүген исә мөстәкыйль татар дәүләте юк. Формаль яктан 

дәүләт булып саналса да, ул урыс мәмләкәтенең бер өлеше. Шуңа күрә 

мәгарифе дә, шул исәптән югары белем системасы да урысныкы. Кайберәүләр 

татар телендә укытуга берникадәр мөмкинлек бирүне татар мәгарифен 

тудыруга нигез була ала дип уйлыйлар. Әмма бу ялгыш фикер. Беренчедән, 

белем-тәрбийә нинди генә телдә алып барылмасын, ул урыс дәүләтчелегенә, 

урыс тәгълимәтенә, урысча йәшәү рәвешенә корылган. Ул Мәскәүдә расланган 

белем стандартлары, укыту-тәрбийә программалары, дәреслекләр, методик 

кулланмалар, күргәзмә әсбаплар, белем таныклыклары (сертификатлар), рөхсәт 

кәгазьләре (лицензийәләр), белгечлек тәләпләре (аттестацийә) аркылы 

тормышка ашырыла. Татар телендә укыткан очракта да, татар мәгарифе шушы 

калыплардан чыкмаска тийеш була. Икенчедән, югары белем, белгечләр 

әзерләү, аттестацийә, фән системалары тулысы белән Мәскәү хакимийәте 

кулында. Бу мәсьәләдә ул айыруча таләпчәнлек күрсәтә. Димәк, татар 

мәгарифе, татар югары мәктәбе, татар фәне урыс дәүләтчелеге калыпларында 

туа алмый. Өченчедән, Рәсәй хөкүмәте укыту-тәрбийә эшенең эчтәлегенә генә 
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түгел, гомумән, татар телендә укытуга һәрвакыт каршы килеп торачак. Бу 

бигрәк тә югары белем һәм фән системасына кагыла. Тормыш моны 450 йыл 

буйына раслап килә. Әле дә бу сәйәсәтнең үзгәргәне юк. Бары без генә аңа 

күнегеп киләбез. Димәк, татар дәүләт мәгарифе дигән төшенчә бары тик 

вәсвәси мәгънәгә генә ийә. Иң яхшы очракта да ул нийәттән ары китә алмый. 

Урыс дигәннән, сүз этник урыс турында түгел, этник аңын җуйган, милли 

йәшәү рәвешен оныткан, марганал, манкортлашкан мәмләкәтчел урыс турында 

бара. Бу исәпкә татарның да бер өлеше керә. Шул уңайдан бер гыйбарә 

китерәм. Татарны көчләп чукындыру чорында, Казан миссионерлары бу эш 

чыгымнарны акламый, нык тырышуга карамастан, нәтиҗәләр ифрат түбән дип, 

синодка мөрәҗәгәт итәләр. Тегеннән исә мондый җавап килә: эшегезне дәвам 

итегез, чыгымнардан курыкмагыз, сез салган орлыклар 30-40 йылдан шытып 

чыгачак. Чыннан да, бу фараз артыгы белән расланды. Татар бүген көчләүгә 

буйсынып түгел, үз теләге белән иманынан яза. Тулысы белән дийәрлек 

урыслашып бара. Иң эзлекле милләтпәрвәрләребез дә исламга чит-ят дин итеп 

карый. Үзләрен мөселман дип санаучылар да, мөселманча йәшәү рәвешеннән 

шактый йырак торалар. Бу хәлгә төшүебезнең төп сәбәбе - үзебезнең милли 

йәшәү рәвешебездән, беренче чиратта, рухи-этник мәгарифебездән айырылу, 

рухыбызга ят белем-тәрбийә системасына кереп китү. Димәк, милли 

мәгарифне, шул исәптән, татар югары белем системасын тудыру өчен бездә 

хокуки нигез юк. Хәзер йәшәп килгән татар мәктәбе Ильминский мәктәбенең 

заманави нөсхәсе. Әмма анда да әле безгә ят булса да, дин-иман булган, милли 

мохит сакланган. Бүген исә дин дә юк, иман да юк, милли мохит тә юк. Урыс-

татар мәктәбен бетергән татар баласы, Мәскәүдән исем-дәрәҗә алган татар 

галиме ничек кенә татар җанлы булып күренмәсен, беркайчан да чын татар 

була алмый. Болардан беркайчан да Имәниләр, Бигиләр, Фәхретдиннәр, 

Барудилар, Мәрҗаниләр, Максудилар, Исхакыйлар, Тукайлар, Әмирханнар 

чыкмаячак. Аларның исеме белән ришвәт кылучы мөнафикълар гына туачак. 

Балалары яки оныклары исә урыска яки манкортка әйләнеп бетәчәк. 

Кызганыч ки, бүгенгә күпчелек татар йәшләре зур-зур акчалар түгеп, 

динсез-кыйбласыз уку йортларына керәләр, ә татар милли уку йортларында 

бушлай булса да укырга теләмиләр. Чөнки күпчелек өчен дин-иман, милли рух, 

генетик мирас белән килгән һөнәр түгел, ә кеше өстеннән хакимлек итәргә 

мөмкинлек бирә торган диплом кирәк. Бигрәк тә юрист, финансист, банкир 

дипломы. Ата-аналар да балаларын шушы юлга этәрә. Дөнья җәһәннәмгә барса 

да, боларга бай-бичә булырга кирәк. Ә иң аянычы шул, моның турында татар 

ректор-директорлары, татар рәсми мәгариф җитәкчеләре, татар галимнәре, 

татар зыялылары уйлап та карамый. Чөнки үзләре дә динсез-кыйбласыз уку 

йортларын тәмамлаганнар, имансыз исем-дәрәҗәләр алганнар. Милли мәктәпне 

татар телендә укыту дип кенә санап, моны шәкертләрне надан калдыру дип 

саныйлар. Ә рухи-илаһи милли мәгариф тарафдарларының гамәли 

омтылышларын саташу дип кенә кабул итәләр. Бүген Татарстанда йөзләп 

дәүләти һәм дәүләти булмаган дөньяви югары уку йорты бар. Аларга  рәсми 

мәгариф органнары рөхсәт таныклыклары бирә. Хәттә татар матбугаты да дәү-

ләти булмаган татар милли уку йортларын ачуга да каршы чыга. Татар милли 

мәгарифенә бердәнбер юлны яба. Татар милләтпәрвәр булып дәүләт-дәүләт дип 
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кычкыра, ә үзе мәскәүчел хакимийәттән пот ясый.  Милли мәгарифкә мондый 

тискәре караш патша хөкүмәтенең иң карагруһ чорларында да булмады. 

Өченче матдә - укыту-тәрбийәнең эчтәлеге. Монда аңлашылмаучанлык 

тагы да тирәнрәк. Чөнки татар мәктәбенең эчтәлеге урыслашкан татар телендә 

укытудан, берникадәр милли сәнгатькә игътибар арттырудан ары китми. Бола-

ры да бик зәгыйфь, примитив һәм ийәрү хәләтендә. Татар мәктәбендә укучы 

баланың теле, холкы, үз-үзен тотышы, хәттә исем-атамасы урыс баласының 

шушы сыйфатларыннан айырылмый дийәрлек. Татар милли мәктәбенең, белем-

тәрбийәви нигезләре кимендә өч өлештән торырга тийеш: 1) рухи-илаһи тәрби-

йә, 2) милли-этник тәрбийә, 3) һөнәр-белгечлек белеме. Иң зур каршылыкка 

дучар булган өлеш - ул рухи-илаһи тәрбийә. Моны күпчелек дини тәрбийә, 

башлыча ислам тәрбийәсе белән бәйли. Ә динне дәүләттән айырылган дип белә. 

Димәк, дәүләт тә мәктәпнеке булгач, анда дини тәрбийә булырга тийеш түгел. 

Шулай итеп, мәктәптән белем-тәрбийәнең иң әһәмийәтле өлеше төшеп кала. 

Татар җәмәгәтчелеге, хәттә зыялылары моның белән килешеп кенә калмый, күп 

очракта илаһи тәрбийәгә каршы килә. Милли тәрбийәгә дә караш бик тар. Бу 

мәсьәләнең фәлсәфи нигезен, гамәли максатын аңлаучылар ифрат аз. Һөнәри-

белгечлек белеменә килгәндә, монда берникадәр уртаклык булса да, эчтәлек, 

нийәт, максат, гамәл мәсьәләләрендә шактый гына каршылыклар бар. Чөнки 

рухи-илаһи, милли-этник тәрбийә алмаган бала бу белемне бары тик дөньяви 

максатларда гына үзләштерә һәм гамәле дә җәмгыйәт өчен бәрәкәтле булмый. 

Дүртенче матдә - татар җәмгыйәтенең милли мәгарифкә карашы.  Бу 

карашта хокукый чикләнгәнлек барлыгын әйтеп киткән идек инде. Шулай да, 

урыс хакимийәте татарның үсешенә нинди генә киртә куймасын, белем-тәрби-

йәнең эчтәлеге хәзергә никадәр зәгыйфь булмасын, әгәр татар кешесе бу мәсьә-

ләнең асылын аңлап, эчке дөньясын үзгәртсә, һичшиксез берникадәр вакыттан 

югары үсешкә ийә булыр иде. Әмма әлегә бу күренешләрне ул гадәти итеп ка-

бул итә һәм үзенең эчке сыйфатларын үзгәртергә талпынып та карамый. Шуңа 

күрә бездә милли мәгариф тә, милли университет та, татар фәне дә, татар җәм-

гыйәте дә, татар дәүләте дә туа алмый. Һәм моның төп сәбәбе үзебездә. Беренче 

чиратта безгә бу төшенчәләрнең асылына төшенергә, шуңа бәйле рәвештә 

фикер дөньябызны үзгәртергә, аннан соң гына гамәл кыла башларга тийешбез. 

Ә инде һаман да иске карашта калып, бернәрсәне дә үзгәртмәсәк, киресенчә, 

артка тәгәрәвебезне дәвам итәчәкбез. Бу хәләттән безне көннән-көн арта барган 

академикларыбыз да, зур-зур исем-дәрәҗәләр яулаган зыялыларыбыз да, 

дөньякүләм “танылган” милләттәшләребез дә коткара алмаячак. 

Һәрхәлдә, татар милли мәгарифен булдырмыйча, төрек-татар лицейларын 

ачып кына, Төркийәгә, Гарәбстанга (Ауропа, Америка турында әйтмим дә инде) 

барып укып кына тулы канлы милләт буларак йәшәп китә алмаячакбыз  

Әлегә татар түрәләре, татар зыялылары, татар җәмәгәтчелеге чын милли 

йүнәлешкә белеп тә, белмичә дә аяк чалып килде. Хәттә милли хәрәкәт тә, уңы 

да, сулы да, өсте дә асты да милли мәгарифкә битараф калды. Татар мәктәбен 

даулап йөргәндә дә, урыс мәктәбен татарлаштырудан ары китмәде. Әлбәттә 

моның тирән сәбәпләре дә бар. 450 йыл буйына безнең чын милли зыялылары-

быз бетерелеп килде. Яңа катлам барлыкка килгән сайын, аны юк итә тордылар. 

Моны урыс хезмәтенә ялланган, аннан исем-дәрәҗәләр, социаль өстенлекләр 



 102 

алган “служилый” татарлар эшләде. Иң зур зыянны 70-80 йылга сузылган 

дәһрилек чоры китерде. Безне дини яктан да, милли яктан да, социаль яктан да 

гарип ясадылар. Шушы гарипләрдән “служилый” зыялылар туа. Татарның 

тамыр системасыннан айырылганлыктан, алар икенче буында ук урыслаша 

башлый һәм Мәскәүнең иң ышанычлы хезмәтчесенә әверелә. Мондый 

“зыялылар” татар мәгарифенең, татар югары мәктәбенең, татар фәненең милли 

асылын аңламыйлар һәм аларны чит тамырда үстерүне алга сөрәләр. 

Димәк татар милли университетын ачу өчен безгә, беренче чиратта, аның 

хокукый нигезләрен булдырырга, эчтәлеген тудырырга, һөнәр-белгечлек 

йүнәлешләрен билгеләргә кирәк. 1993 йылның 20 сентябрендә ачылган Татар 

милли университеты нәкъ шушы матдәләргә нигезләнеп эшли башлаган иде. 

Әмма ул рәсми яктан танылмаганга татар җәмәгәтчелеге тарафыннан яклау 

тапмады һәм очраклы кешеләр кулына эләгеп, әкренләп таркатылды.  

Бүген дә әле Татар милли университеты мәсьәләсен Дәүләт шурасы 

югарылыгында, хөкүмәт даирәләрендә, матбугат битләрендә күтәрүчеләр әлеге 

дүрт матдәнең асылын аңламыйлар һәм татар югары белем системасын 

татарлаштырылган урыс яки көнбатыш мәгариф калыпларында гына күрәләр. 

Йәнәсе, аларга Оксфордлар, Сорбонналар кирәк, татар һәвәскәрлеге кирәкми.  

Рәсми хакимийәттән, рәсми мәгарифтән аңлау, теләктәшлек тапмагач, без 

дә дәүләти булмаган татар милли мәгариф системасын төзергә керештек. Аның 

үзәгендә Колшәриф исемендәге татар рухи-дөньяви университеты тора. Шушы 

зәгыйфь орлыктан, кояшы байып барган көнбатыш цивилизацийәсе кыйммәтлә-

рен үзләштереп, үзебезнең рухи-этник, милли-мәдәни тамырларыбызда, 

Оксфорд, Сорбонналар мисалында, төрки-мөселман дөньясының айырылгысыз 

өлеше булган мөстәкыйль татар мәгарифе үсеп чыгар дип уйлыйбыз. 
 

Университетны ойыштыру проблемалары 
Татар милли мәгарифен ойыштыру никадәр кыйын эш икәнлеген хәттә 

милли мәгариф, милли университет дип йөрүчеләр дә күз алдына китерми. 

Алар акча булса, барысы да була дип уйлыйлар. Әмма күргәнебезчә эш акчада 

гына түгел, ә фикер торгынлыгында. Милли мәгарифне ойыштыру өчен бөтен-

ләй башка кыйммәтләр баскычына күтәрелергә кирәк.  Ассызыклап кабат 

әйтәбез: милли мәгариф ул урыс мәктәбен татарлаштыру, ягъни татар телле итү 

һәм татар төсмере бирү, дәүләтнең социаль заказын үтәү түгел, ә рухи-этник 

яссылыкка чыгу, ягъни, нигез итеп рухи-илаһи тәрбийәне алу, халыкның 

тарихи-мәдәни этник тамырларына кайту, һөнәр-белгечлекне шәхеснең генетик 

мирасына нигезләнеп бирү. Бу мәсьәләнең тәгълимәти ягы. Монда берникадәр 

аңлашу бар әле. Ә менә иң кыйыны, эш гамәлгә җиткәч башлана. Дәүләт 

югарылыгында аның рухи-этник асылын алып ташлыйлар, ягъни җанын 

теләләр. Дәүләти булмаган хәләтен бөтенләй танымыйлар. Чөнки монда 

искиткеч тәвәккәллек, фидакарьлек, кыюлык кирәк. Акчасын да, бинасын да 

үзеңә табарга, хокуки һәм матдәви тәэминатны да үз өстеңә алырга туры килә. 

Инде моңа да күнәр идең. Тик шуңа да юл куймыйлар. Урыска, йәһүдкә рөхсәт 

бар, безгә юк. Халыклар төрмәсе булган Рәсәйдә моңа рөхсәт булган, ә суверен 

Татарстанда моңа рөхсәт юк. “Служилый” имамнар әзерләргә, Гарәбстанда, 

Мисырда, Төркийәдә, Английәдә укырга, төрек лицейлары ачарга (болары да 

булсын!) рөхсәт бар, ә менә татар-мөселман мәктәпләре ачарга рөхсәт юк. 
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Урыс-йәһүди мәктәпләренең ниндиен генә ачып бетермәдек. Френе, 

Либерман, Махариши, Вальдердорф, “Озарение” һәм башкалар. Урыс-йәһүди 

педагогларын ничек кенә күккә чөймибез. Бер беребезне уздырып, Ушинский, 

Крупская, Макаренко, Сухомлинский, Шаталов, Эльконин, Давыдов, Ильин, 

Шацкий, Выготский, Рубенштейн, Занков, Гальперин ысулларын алга сөрәбез. 

Нинди генә өйрәтмәләргә ийәрмибез. Ә үзебезнең мең йыллык мәгърифәти 

мирасыбызны, Мохаммәдийә, Галийә, Иж-Буби, Хөсәйенийә кебек атаклы 

мәдрәсәләребезне, Ризаэтдин Фәхретдин, Шиһабетдин Мәрҗани, Хөсәйен 

Фәйезхан, Хөсәйен Әмирхан, Каюм Насыйри кебек олуг шәхесләребезнең 

мәгърифәти мирасын бөтенләй дийәрлек файдаланмыйбыз. Боларны артталык 

билгесе буларак кабул итәбез. Ә бит нәкъ шулар безнең милләтебезне тәмам 

бетүдән саклап калганнар. Киләчәк буыннарның йәшәйешен тәэмин иткәннәр. 

Ә әлеге атап киткән урыс-йәһүди мәгърифәтчеләреннән безгә әллә-ни файда 

юк. Аларның эше көнбатыш мәгарифенең технологик ысулларын 

камилләштерүгә генә кайтып кала. Тулысынча аларга ийәрсәк, без татар 

мәктәбе дигән төшенчәне бетерәбез. Бу исемнәр, бу ысуллар, бу мәктәпләр, бу 

өйрәтмәләр безнең галим-голәмәләргә диссертацийәләр яклау, исем-дәрәҗәләр 

алу өчен генә кирәк. Бүген татарда никадәр академик, профессор, доктор һәм 

башкалар. Әмма барысы бергә бер Ризаэтдин Фәхреддингә тормыйлар. 

Мәсәлән, тәрбийә мәсьәләләре буйынча никадәр хезмәт яздылар, никадәр 

диссертацийә якладылар, әмма Ризаэтдин Фәхретдиннең “Җавамигуль каләм 

шәрхе” хезмәте дәрәҗәсендәге бер генә хезмәт тә иҗат итә алганнары юк. 

Ә бит татар мәгърифәтчеләренең урыстан алган бернинди исем-

дәрәҗәләре булмады. Киресенчә, алар, иманнарын саклап, көфер дөньясыннан 

мөмкин кадәр йыраграк тордылар. Ә татардан чыккан бүгенге галимнәребезнең 

күпчелеге Мәскәү биргән исем-дәрәҗә өчен иманнарын җуйдылар, 

диннәреннән, телләреннән, хәттә исем-атамаларыннан ваз кичтеләр. 

Дөрес, шул ук исем-дәрәҗә алу максатыннан, тарихи-мәдәни яктан, татар 

мәгарифен тасвирларга, татар мәгърифәтчеләрен олыларга мөмкин, әмма 

гамәли яктан, ягъни татар-мөселман мәктәпләрен ачу ягыннан моңа рөхсәт юк.  

Дөресен әйткәндә, безгә аларның рөхсәте кирәкмәс тә иде. Ахирәт өчен 

иман, дөньялык өчен һөнәр булгач, нигә безгә аларның кәгазьләре. Әмма 

шәкертләр, ата-аналар, татар җәмәгәтчелеге моңа әзер түгел әле. Бездәге укыту-

тәрбийәнең эчтәлеге белән килешсәләр дә, рухи-дөньяви белем системасын 

хупласалар да, беренче урынга белем таныклыклары, кайда эшләү, хәрби 

хезмәткә алыну-алынмау, социаль яклау мәсьәләләрен куялар. Ягъни, татар 

мулласына укып, йәһүд кәгазе алып, урыс побы булып эшләргә дә ризалар. 

Дөрес, барысы да түгел, әмма күпчелеге. Нишлисең бит, татар түрәсе, татар 

галиме, татар зыялысы аңламаган нәрсәне гади кешегә аңлату ифрат кыен.  

Шуңа күрә безгә ике юлны сайларга туры килә. Беречесе - рөхсәт 

таныклыклары алган урыс-йәһүди мәктәпләре белән килешүләр төзү, аларның 

белем таныклыклары белән файдалану, әмма мөмкин кадәр үзебезнең 

рухыбызда  белем-тәрбийә бирү. Моның өчен алар бездән бик зур акча 

сорыйлар. Ни аяныч, татар-мөселман җирендә урыс-йәһүдигә акча түләп 

укырга туры килә. Ә менә урыс-татар мәктәпләре, урыс татарлары белән 

килешү дә төзеп булмый. Алар мөселман татарлары мәктәбенә урыс-йәһүдидән 
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дә каршырак. Икенчесе, патша Рәсәйендәге кебек милли белем стандартлары 

буйынча укыту, үзебезнең белем таныклыкларын булдыру. Бу очракта уку 

чыгымнары күпкә ким. Халыктан, хәлле кешеләрдән берникадәр йәрдәм 

булганда, үзтәэминатка күчкәндә, шәкертләрне бушлай да укытып була 

Мин Татар милли университетын ачып йөргәндә, безнең бер зур түрәбез 

болай дигән иде: татарлар милли университет ачсалар, моны урыслар, чуашлар, 

йәһүдләр дә таләп итәчәк, шуңа эш белән мавыкмыйк. Ягъни, татар булып калу 

өчен безгә милли сыйфатларыбыздан арынырга кирәк. Гаҗәйеп фикер! 

Юк, без бернинди яңалыктан, көнбатышның яки көнчыгышның тәрәккый 

казанышларыннан баш тартырга җыйынмыйбыз. Аларны бары тик үзебезнең 

рухи, милли-мәдәни һәм тарихи җирлегебездә үзләштерергә телибез. 

Шуңа күрә Колшәриф университетының эшен, бернинди кыенлыкларга 

карамастан, дәвам итәргә тырышабыз. Чөнки саф татар милли университетын 

тудыра алмасак, татар милли мәгарифе, татар милли җәмгыйәте, татар милли 

дәүләте беркайчан да тумаячак. 70-80 йыл буена дәһрилек, миллисезлек чорын-

да йәшәгән бүгенге буын, нинди генә изге теләктә булмасын, бу вазыйфаны үти 

алмый. Моның өчен ана карынынан башлап шәхес булып җитешкәнчегә кадәр 

рухи-илаһи, милли-этник тәрбийә алган яңа буын кирәк. Андый буын бары тик 

мөстәкыйль татар милли мәгариф системасында гына туа ала. 

Шуны да әйтергә кирәк. Безгә килгән балаларның күпчелеге фәкыйрь 

гаиләләрдән, башлыча, авылдан. Аларның укырга да, торырга да, ашарга-эчәргә 

дә акчалары юк. Әмма күбесе иманлы, сәләтле, тырыш. Очраклы рәвештә килеп 

эләккәннәр бик тиз төшеп кала. Безгә аларны тартып-сузуның мәгънәсе юк. 

Чөнки без Колшәриф университеты нигезендә халкыбызның киләчәген  

әзерлибез. Милләтебезнең, һәрберебезнең язмышы азынган байбәтчәләрдә, чит 

илләрдә, элитный урыс-йәһүди мәктәпләрендә укучыларда түгел, ә иманлы, 

сәләтле, тырыш, әмма әлегә фәкыйрь, шушы балаларда.  
 

Колшәриф университеты буйынча кыскача белешмә  
 

Колшәриф университеты мөстәкыйль татар милли мәгариф системасы 

таләпләреннән чыгып төзелде. Аның хокукый нигезен шәригать кануннары һәм 

Татар кануны тәшкил итә. Белем-тәрбививи нигезе өч өлештән тора: 1) рухи-

илаһи тәрбийә, 2) милли-этник тәрбийә, 3) һөнәр-белгечлек белеме. 
 Бүген йәшәп килгән дини уку йортлары балаларга дөньяви белем, 

дөньяви мәктәпләр илаһи тәрбийә бирми. Әмма гыйлемсез дин, динсез белем 

кешене шәхес булудан мәхрүм итә, аның йәшәү мәгънәсен бетерә. Колшәриф 

университеты исә татар дөньясында беренче рухи-дөньяви уку йорты. Аның 

төп максаты - шәкертләрнең калебләрен илаһи мәгърифәтчелек нуры белән 

яктыртып, ана карынына салынганнан алып, шәхес булып җитешкәнчегә кадәр 

дөньялыкта йәшәргә өйрәтү һәм  мәңгелек ахирәткә әзерләү. 

Университетта күпбаскычлы белем системасы кертелә. 

Башлангыч баскыч - дөньяви мәктәпләрдән килгән барлык шәкертләргә 

рухи һәм милли реабилитацийә үткәрә, тормыш өчен башлангыч һөнәр бирә. 

Беренче баскыч - махсус урта белем бирә һәм урта белгечләр әзерли; 

          Икенче баскыч -  махсус югары белем бирә һәм югары белгечләр әзерли; 

Өченче баскыч - милли мәгариф системасы өчен галимнәр әзерли. 
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Университет каршында гаилә һәм мәхәллә мәктәпләре эшли. Аларда, 

нигездә, университет мөгаллимнәре һәм шәкертләре белем-тәрбийә бирә. 

Гаилә мәктәбе - балаларга карын тәрбийәсеннән алып мәхәллә мәктәбе-

нә кадәр белем-тәрбийә бирә, йөкле һәм имезүче аналарны, йәш аталарны гаилә 

тормышына өйрәтә, гаилә мөгаллимнәре һәм тәрбийәчеләре әзерли.  

Ике басмалы гомумбелем мәхәллә мәктәбе- беренче басмада рухи 

тәрбийә һәм тулы булмаган гомум урта белем бирә, өйрәнчекләр әзерли, икенче 

басмада исә, милли тәрбийә һәм гомум урта белем бирә, кече белгечләр әзерли.  

Дөньяви мәктәпләрдән килгән барлык шәкертләр башлангыч баскычны 

үтәләр.Башлангыч баскычка шәкертләр әңгәмә нигезендә кабул ителәләр. 

Башлангыч баскычта уку дәвамы бер, калган баскычларда икешәр йыл. 

Университетта килеп тә, читтән (йырактан) торып та укырга мөмкин. 

Университетта 15 төрле белгечлек буйынча әзерләү каралган.  

1. Татар теле белгече. Бүгенге татар теле үзенең рухи һәм этник 

нигезеннән нык дәрәҗәдә айырылган. Шуңа күрә төп әһәмийәт аның рухи-

илаһи, милли-мәдәни асылын кайтаруга, канунчылыгын торгызуга бирелә. Төп 

максат- төрки-мөселман татарлары телен торгызу, татар теленең әдәби-сәнгати, 

социаль-иҗтимагый, фәнни-техник, кәмпитер стандартларын эшләү, мөселман 

татарларының язу имласын булдыру. 

Төп фәннәр: борынгы татар теле, мөселман татарлары теле, татар имласы: 

рун, латин, кирилл, гарәп хорафатында; гарәп теле, фарсы теле, төрек теле. 

2. Гарәп теле белгече. Коръән гыйлемен өйрәнү максатында әзерләнә.  

Төп фәннәр: гарәпчә уку, гарәпчә язу, әсват (фонетика), сарыф 

(морфология), нәхү (синтаксис), гарәпчә сөйләм, татарчага тәрҗемә. 

3. Тарих һәм археология белгече. Бүгенге тарих фәне, нигездә, 

дәүләтләр, патшалар, сугышлар тарихын өйрәнә. Анда халыкның илаһи 

инануларына, рухи-этник кыйммәтләренә, милли-мәдәни йәшәйешенә әһәмийәт 

аз бирелә. Кешелек дөньясының Адәм атабыз, Хава анабыздан башлап 

бербөтен организм буларак ойышып йәшәйешен тасвирламый. Бу унитар 

мәгарифнең матдәви кыйммәтләр системасына корылганлыгыннан килә. Милли 

мәгариф исә тарихны гомумкешелек берлегеннән, илаһи кыйммәтләр 

системасыннан, милли-мәдәни җирлектән чыгып өйрәнә. 

Төп фәннәр: төрки-татар этногенезы, татарның милли-мәдәни, социаль-

иҗтимагый тарихы, Татарстан тарихы, диннәр һәм пәйгамбәрләр тарихы. 

4. Педагогика һәм психологийә белгече. Бүгенге педагогика һәм психо-

логийә фәннәре, нигездә, кешенең социаль йәшәйешен өйрәнә, рухи-этник йә-

шәйешкә бөтенләй дийәрлек кагылмый. Татарның йәшәү рәвешенә тәңгәл кил-

ми. Безнең педагогика һәм психологийә рухи-этник йәшәйешне дә эченә ала. 

Төп фәннәр: гомум педагогика,  социаль психологийә, дини психологийә, 

этнопедагогика, халык педагогикасы, әхлак тәрбийәсе, этнокультура. 

5. Җәмгыйәт белгече. Җәмгыйәт белән идарә итү белгече. 

Төп фәннәр: социологийә, соционика, социаль җәмгыйәт, милли 

җәмгыйәт, дини җәмгыйәт, кешелек җәмгыйәте, иҗтимагый йәшәйеш. 

6. Системалар белгече. Катлаулы системаларны төзү, көйләү белгече. 

Төп фәннәр: информатика, кибернетика, мантыйк, системотехника. 
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7. Дин белгече. Бүген дәүләт мәгарифе дин белгечләре әзерләү белән 

шөгыльләнми. Кайбер Рәсәй инсанийәт уку йортларында “религиоведение” 

дигән белгечлек юнәлеше кертелсә дә, ул, башлыча, урыс-православие 

кыйммәтләр системасына нигезләнә. Мөселман дини уку йортлары диннең 

фәнни ягына җитәрлек игътибар бирми. Дини мәктәпләр өчен мөгаллимнәр, 

мәчетләр өчен руханилар әзерли. Рәсми дингә корылган мәгариф, башлыча, 

җәмгыйәтнең өске катлам ихтыйаҗын канәгатьләндерә. Колшәриф 

университеты исә илаһи гыйлемне хәзерге заман фәне югарылыгында бирә һәм 

халыкның барлык катламнарының да рухи-илаһи ихтыяҗын үти. 

Төп йүнәлешләр һәм фәннәр. Беренче йүнәлеш: гарәп теле, тәҗвид, 

Коръән гыйлеме, Коръәннең татарчага гыйльми тәфсире, гакаид, гыйбәдәтел 

исламийә, хәдис гыйлеме, шәригать белеме, диннәр тарихы; икенче йүнәлеш: 

теологийә, гомум фәлсәфә, махсус фәлсәфә (суфыйчылык, оккультизм һәм 

магийә, астрологийә һәм мифологийә, парапсихологийә һәм экстрасенсорика). 

8. Хокук белгече. Бүгенге дөньяви уку йортлары хокук белгечләрен 

матдәвиләштерелгән йәһүди-нәсара кыйммәтләре белән байытылган рум хо-

кукы нигезендә әзерли. Башлыча ул җәмгыйәтнең өске социаль катламына хез-

мәт итә. Рәсми дин мәктәпләрендә өйрәтелә торган шәригать белеме дә дөньяви 

хокук таләпләренә буйсындырыла. Колшәриф университеты шәкертләре дөнь-

яви хокук нигезләре белән беррәттән, төрки-ислам хокук системасын да өйрәнә. 

Төп йүнәлешләр һәм фәннәр. Беренче йүнәлеш- дөньяви хокук: 

гражданлык, җинаять, хезмәт кодекслары, дәүләт хокукы; икенче йүнәлеш- 

милли хокук: милли үзбилгеләнү, татар кануны, милли йәшәйеш; өченче 

йүнәлеш- илаһи хокук (гыйльме каләм): тәүхид, гадәләт, нәбүвәт, мигад, 

имамат; илаһи хокук (гыйлме фикх): гыйбадәт, гакадәт, икагәт, иһкам.  

9. Икътисад белгече. Көнбатыш икътисады салым-ясак, сәрмәйә-табыш, 

әҗәт-процент, уйын-отыш кебек икътисади мөнәсәбәтләр системасын тәшкил 

итә. Бу системаның рухи-этник нигезе юк. Барысы да матдәви ихтыяҗга 

буйсындырылган. Дөньяви икътисад белгечләре дә шушы максаттан чыгып 

әзерләнә. Ислам икътисад системасы исә илаһи таләпләрдән чыгып төзелә. Бер 

ук вакытта халыкның милли йәшәйеш традицийәләрен дә исәпкә ала. 

Колшәриф университетында икътисад белеме хезмәт-табыш, йәрдәм-

теләктәшлек, хәйер-садака кебек мөнәсәбәтләргә нигезләнә. 

Төп фәннәр: дөньяви икътисад, ислам икътисады, идарә эше, хисап 

(бухгалтер) эше, казна (банк) һәм финанс эше, тауар әйләнеше (товароведение), 

сәүдә эше (коммерцийә), реклама, базар мөнәсәбәтләре (маркетинг). 

10. Сәнгать белгече. Бүген йәһүди-нәсара дөньясыннан татар тормышы-

на үтеп керә торган сәнгать милли тормышның нигезен җимерүгә йүнәлгән. 

Шуңа сәнгать белгечләрен әзерләү татар сәнгатен торгызу максатында эшләнә. 

Төп йүнәлешләр. Беренче йүнәлеш- музыкаль сәнгать, икенче йүнәлеш- 

нәфис сәнгать, өченче йүнәлеш- гамәли сәнгать, дүртенче йүнәлеш- сын сәнгате 

(хореографийә), бишенче йүнәлеш- сүз сәнгате (нәфис сүз, сөйләм сәнгате). 

11. Сәләмәтлек белгече. Бүгенге сәләмәтлек хезмәте башлыча кешенең 

җәсади авыруын дәвалауга йүнәлгән. Бу системада кеше организмының рухи 

һәм физик берлеген һәм камиллеген саклауга әһәмийәт аз бирелә. Дәва ысул-

лары да бөтенләй дийәрлек матдәвиләшкән, кеше табигәтен бозуга йүнәлгән. 
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Төп йүнәлешләр һәм фәннәр. Беренче йүнәлеш- тыйб: җәсади тыйб, ислам 

тыйбы, көнчыгыш тыйбы; икенче йүнәлеш- йәшәү мохите: табигый мохит, 

этноэкологийә, рухи мохит; өченче йүнәлеш-фармакологийә, фитотерапиә.  

12. Табигәт фәннәре белгече. Илаһийәт һәм табигәт фәннәре бәйлелеге.  

Төп йүнәлешләр һәм фәннәр. Беренче йүнәлеш: биологийә, физиологийә, 

анатомийә, антропологийә; икенче йүнәлеш: химийә, биохимийә, биофизика; 

өченче йүнәлеш: гомум җәграфийә, этноҗәграфийә, демографийә, табигәт 

белеме. 

13. Төгәл фәннәр белгече. Илаһийәт белән төгәл фәннәр бәйлелеге.  

Төп фәннәр: математика, физика, механика. 

14. Техника белгече. Илаһийәт белән техник тәрәккыйәт бәйлелеге. 

Төп фәннәр: гамәли механика, электротехника, электроника. 

15. Технологийә белгече. Илаһийәт белән технологик тәрәккыйәт 

бәйлелеге. 

Төп йүнәлешләр. Беренче йүнәлеш- аппаратлар һәм процесслар 

технологийәсе; икенче йүнәлеш- галәмдәге һәм табигәттәге әверелеш-ясалыш 

процесслары; өченче йүнәлеш- чимал эшкәртү технологийәсе; дүртенче 

йүнәлеш- ризык әзерләү технологийәсе; бишенче йүнәлеш- ясау-җитештерү 

технологийәсе; алтынчы йүнәлеш- төзү-төзәтү технологийәсе. 

Университетта фәнни һәм методик әзерлек камиллегеннән чыгып, укыту 

татар, урыс һәм чит телләрдә алып барыла. 

Университетка гаризалар йыл әйләнәсендә кабул ителә.  

Колшәриф университеты системасында укучы балалар кая йәшәвенә 

карамастан, кайчан да диненән, милләтеннән, теленнән язмаячак һәм көферлек-

кә чумган дәүләт структураларына даими ялынып, түбәнлеккә төшмәйәчәк. 

Моның өчен ул бары тик нәфестән арынып, үз көнен үзе күрә башларга тийеш. 

Шәкертләрне һәм ата-аналарны түбәндәгеләр белән искәртәбез. 

Колшәриф университеты матдәвиләштерелеп көнбатышта калыпланган 

йәһүди-нәсара кыйммәтләренә һәм Рәсәй дәүләт хокукына корылган мәгариф 

системасына керми. Шуңа күрә монда дәүләт стандартлары һәм дәүләт белем 

таныклыклары дигән төшенчә юк. Шәкертләр  милли белем стандартлары 

буйынча укыйлар һәм милли белем таныклыклары алалар, бернинди дәүләт 

ташламаларыннан файдаланмыйлар. Чөнки бүгенге дәүләт мәгарифе белем-

тәрбийәне “бездән имана, сездән иман” дигән шартларда гына бирә. 

 Әлбәттә, милли белем таныклыклары, милли белем стандартлары рәсми 

яктан танылмавы да мөмкин. Әмма без шәкертләрне динсез дәүләт 

структуралары өчен түгел, милли җәмгыйәт өчен әзерлибез. Анда иманлы һәм 

камил белемгә ийә белгечләргә һәрвакыт урын табылыр. Ирекле җәмгыйәттә бу 

шулай булган һәм шулай булачак та. Уку хәйрийәви йәрдәм дә, зякәт-садака 

исәбенә бара. Шуннан башка университет йәши алмый. Татар  моңа битараф 

калса, аның киләчәге юк. Дөньялыкта да, ахирәттә дә.  

Кайбер шәкертләр университетның төп максатын аңламыйча, йә аңларга 

теләмичә, аңа имтихансыз кереп, бушлай укып, йә укыган булып дәүләт 

дипломы алу, армийәдән калу, дәүләтнең социаль ташламаларыннан файдалану 

өчен килә. Алар бигрәк тә хокук, икътисад белгечлекләрен сайлый. Ягъни 

җиңел кәсеп белән инде кырык мәртәбә таланган халыкны бөлдереп, үзенчә 
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хөкем итеп муллыкта йәшисе килә. Безгә мондый шәкертләр кирәкми. Чөнки 

без ул белгечләрне,  хәрәмгә чик куйып, хәләл юл белән йәшәү, җәмгыйәттә 

Аллаһы Тәгалә кануннарын урнаштыру өчен әзерлибез.  
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“Әмирхания”  татар рухи-дөньяви көллийәте 
 (тулы булмаган гомум урта белем нигезендә дөньяви уку йортларын тәмамлаучылар өчен)  

 

Уку планы 
Бер йылга сәгатьләр саны 

 

 

 

    

  

  

         Гаилә мөгаллиме                Дин белгече                 Хокук белгече  

№             Фәннәр            Кече белгеч     Урта белгеч 

Бш.     баскычы            баскычы 

          Кече белгеч     Урта белгеч 

Бш.     баскычы            баскычы 

       Кече белгеч     Урта белгеч 

Бш.   баскычы          баскычы  

  бс.   1   2  мх. 

 сн. 

  1   2  мх. 

 сн. 

бс.   1   2  мх. 

 сн. 

  1   2  мх. 

 сн. 

бс.   1   2 мх. 

 сн. 

  1   2 мх. 

 сн. 

 1                2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15    16  17  18  19  20  21  22  23 

                 Мәҗбүри фәннәр 

 1 Татар теле  60  60  30  30   60  60   60  30  30  30  30   30  30  30   30  30  30  30   30  30  30  

 2 Урыс теле   60  60  30  30  60  60   60  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30 

 3 Чит тел  60  60  30   -   60  60    -  30  30  30   -   30  30   -  30  30  30   -   30  30   - 

 4 Дөнья, Ватан, Татарстан, 

татар, туган як, диннәр, 

пәйгамбәрләр тарихы  

 30  30  30    -  30  30   -  30  60  60    -  60  60    -  30  60  60    -  60  60    - 

 5 Дөнья, урыс, татар 

әдәбийәте   

 30  30  30    -  30  30   -   -  30  30    -  30  30   -   -  30  30    -  30  30   - 

 6 Фәлсәфә   -   -   -   -  30  -   -   -   -   -   -  30  -   -   -   -   -   -  30  -   - 

 7  Яратылыш  тәгълимәте    -   -   -    -   -  30   -   -   -   -    -   -  30   -   -   -   -    -   -  30   - 

 8 Дин белеме (изге китап., 

хәдисләр, теологийә)  

 30  30  30  30   30  30   30  60  90  90  60   90  90  60   30  60  60  30   60  60  30  

 9 Гомум, халык, этник 

педагогика  

 30  30  30  60   30  30    -  30  30  30   -  30  30   30  30  30  30   -  30  30   30 

10 Карын тәрбийәсе   -   -   -   -  30  30   60   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

11 Күкрәк тәрбийәсе   -   -   -    -  30  30   60   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   - 

12 Гаилә тормышы 

нигезләре 

 30  30  30  30   30  30    -  30  30  30   -  30  30    -  30  30  30   -  30  30    - 

13 Гомум, социаль, этник 

һәм дини психологийә  

  -  30  30  60   30  30   60   -  30  30   -   30  30    -   -  30  30   -   30  30    - 
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 1                2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15    16  17  18  19  20  21  22  23 

14 Әйләнә-тирә мохит 

сәләмәтлеге   

 30  30  30  30   30  30   30  30  30  30  30   30  30   30  30  30  30  30   30  30   30 

15 Йәшәү мохите  (тән һәм 

рух сәләмәтл. нигезләре)  

 30  30  30  30   30  30   30  30  30  30  30   30  30   30  30  30  30  30   30  30   30 

16 Культурологийә,  

этнокультура 

 30  30  30  30   30  30   30  30  30  30  30   30  30   30  30  30  30  30   30  30   30 

17 Физик һәм психик 

реабилитацийә 

нигезләре 

  -  30  30  30   30  30   30   -  30  30   -  30  30    -   -  30  30   -  30  30    - 

18 Җәмгыйәт белеме, 

дәүләти, милли, дини 

хокук нигезләре   

 30  30  30  -  30  30    -    30  60  60  30  60  60  30  60  90  90  60  90  90  60 

19 Икътисад белеме һәм 

эшмәкәрлек нигезләре  

  -   -  30   30    -  30    -   -   -  30  30    -  30   30   -   -  30  30    -  30   30 

20 Социологийә   -   -   -   -   -  30    -   -  60  60  60   60  60  60   -  60  60  60   60  60  60 

21 Математика   -  30  30  30   -   -   -   -  30  30  30   -   -   -   -  30  30  30   -   -   - 

22 Физика, механика   -  30  30  30   -   -   -   -  30  30  30   -   -   -   -  30  30  30   -   -   - 

23 Химийә, биохимийә, 

биофизика 

  -  30  30  30   -   -   -   -  30  30  30   -   -   -   -  30  30  30   -   -   - 

24 Биологийә һәм табигать 

белеме  

  -  30  30  30  30   -   -   -  30  30  30   -   -   -   -  30  30  30   -   -   - 

25 Анатомийә һәм  

физиология 

  -  30  30   -   -   -    -   -  30  30   -   -   -    -   -  30  30   -   -   -    - 

26 Җәграфийә   -  30  30  30   -   -   -   -  30  30  30   -   -   -   -  30  30  30   -   -   - 

27 Информатика  60  30  30  30  30  30  30  60  30  30  30  30  30  30  60  30  30  30  30  30  30 

28 Технологийә  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30 

29 Сызым һәм 

конструкторлык  

  -  30  30  30  30   -   -   -  30  30  30   -   -   -   -  30  30  30   -   -   - 

30 Рәсем сәнгате    -  30  30  30  30   -   -   -  30  30  30   -   -   -   -  30  30  30   -   -   - 

31 Музыка сәнгате   -  30  30  30  30   -   -   -  30  30  30   -   -   -   -  30  30  30   -   -   - 

32 Гамәли сәнгать   -  30  30  30  30   -   -   -  30  30  30   -   -   -   -  30  30  30   -   -   - 

33 Физкультура һәм спорт 

сәнгате  

  -  30  30  30  30   -   -   -  30  30  30   -    -   -   -  30  30  30   -    -   - 
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 1                2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15    16  17  18  19  20  21  22  23 

34 Риторика   -  30  30  30  30   -   -   -  30  30  30   -   -   -   -  30  30  30   -   -   - 

35 Һөнәрчелек (махсус 

курслар) 

300 120 120 330  60  60 480 360  60  60 360  90  60 480 360 120  90 360  90  60 360 

 Барлыгы мәҗбүри 

сәгатьләр саны 

840 102

0 

990 111

0 

900 780 102

0 

810 108

0 

111

0 

108

0 

780 780 900 810 114

0 

114

0 

108

0 

780 780 780 

          Ирекле фәннәр  

 1 Гарәп теле   -  60  60   -  60  60    -   -  60  60   -  60  60    -   -  60  60   -  60  60    - 

 2 Инглиз теле   -  60  60   -  60  60    -   -  60  60   -  60  60    -   -  60  60   -  60  60    - 

 3 Диннәр һәм 

пәйгамбәрләр тарихы  

 30  30  30   -  30  30   -  60  90  90  60  60  60   60  30  60  60  60  30  60  60 

 4 Изге китаплар, хәдисләр 

һәм дини йолалар  

 30  30  30   -  30  30   -  60  90  90  60  60  60   60  30  60  60  60  30  60  60 

 5 Дини психологийә  30  30  30   -  30  30   -  30  30  30   -  30  30   -  30  30  30   -  30  30   - 

 6 Рухи сәләмәтлек 

нигезләре  

 30  30  30   -  30  30   -  30  30  30   -  30  30   -  30  30  30   -  30  30   - 

 7 Дини хокук нигезләре  30  30  30   -  30  30    -  60  60  60  60  60  60   60  60  60  60  60  60  60   60 

 8 Җәмгыйәви тормышны 

ойыштыру нигезләре 

 30  30  30   -  30  30   -  30  30  30  30  30  30   30  30  30  30  30  30  30   30 

 Барлыгы ирекле 

сәгатьләр саны 

 

180 300 300   - 300 300   - 270 450 450 210 390 390 210 210 390 390 210 330 330 210 

 Барлык уку сәгатьләре  

 

102

0 

132

0 

129

0 

111

0 

120

0 

108

0 

102

0 

108

0 

153

0 

156

0 

123

0 

117

0 

126

0 

111

0 

103

0 

153

0 

153

0 

129

0 

111

0 

111

0 

960 

 Шулардан мөстәкыйль 

сәгатьләр  

  60 360 330 150 240 120   60  60 570 600 270 210 210   -  90 570 570 330 150 150   - 
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“Әмирхания”  татар рухи-дөньяви көллияте 
 (гомум урта белем нигезендә дөньяви уку йортларын тәмамлаучылар өчен) 

 

 Уку планы  
Бер йылга сәгатьләр саны   

 

 

 

    

  

  

 

         
        Гаилә мөгаллиме                Дин белгече                 Хокук белгече  

№             Фәннәр                           Урта белгеч  

Башл.                баскычы 

                          Урта белгеч  

Башл.                баскычы 

                       Урта белгеч  

Башл.                баскычы 

   баск. 

 

     1 

 

    2 Махсус  

 сыйн.     

 баск.     1     2 Махсус  

 сыйн. 

 баск. 

 

    1     2 Махсус  

 сыйн. 

 1                   2     3     4     5      6     7     8      9    10    11     12     13    14 

                                        Мәҗбүри фәннәр 
 1 Татар теле    60    60    60      60    60    30    30    30     60    30    30     30  

 2 Урыс теле     60    60    60      60    60    30    30    30    60    30    30     30 

 3 Чит тел    60    60    60        -    60    30    30     -    60    30    30      - 

 4 Дөнья, Ватан, Татарстан, 

татар, туган як, диннәр, 

пәйгамбәрләр тарихы  

   30    30    30       -    30    60    60      -    30    60    60       - 

 5 Дөнья, урыс, татар 

әдәбийәте   

   30    30    30      -     -    30    30     -    -    30    30      - 

 6 Фәлсәфә      -    30     -      -      -    30     -     -      -    30     -      - 

 7 Яратылыш тәгълимәте       -     -    30      -      -     -    30     -      -      -    30      - 

 8 Дин белеме (изге китаплар, 

хәдисләр, теологийә)  

   30    30    30     30    30    90    90    60     30    60    60     30  

 9 Гомум, халык, этник 

педагогика  

   30    30    30       -    30    30    30     30    30    30    30     30 

10  Карын тәрбиясе     -    30    30     60     -     -     -     -     -      -      -      - 

11 Күкрәк тәрбиясе     -    30    30     60     -     -     -     -     -      -      -      - 

12 Гаилә тормышы  

нигезләре 

   30    30    30       -    30    30    30       -    30    30    30       - 
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 1                   2     3     4     5      6     7     8      9    10    11    12    13    14 

13 Гомум, социаль, этник һәм 

дини психологийә  

    -    30    30      60     -    30    30       -     -    30    30       - 

14 Әйләнә-тирә мохит 

сәләмәтлеге   

 

   30    30    30      30    30    30    30     30    30    30    30     30 

15 Яшәү мохите  (тән һәм рух 

сәләмәтлеге нигезләре)  

   30    30    30      30    30    30    30     30    30    30    30     30 

16 Культурологийә,  

этнокультура 

   30    30    30      30    30    30    30     30    30    30    30     30 

17  Физик һәм психик 

реабилитацийә 

 нигезләре 

    -    30    30      30      -    30    30       -     -    30    30       - 

18 Җәмгыйәт белеме, дәүләти, 

милли, дини хокук 

нигезләре   

   30    30    30       -      30    60    60    30    30    90    90    60 

19 Икътисад белеме һәм 

эшмәкәрлек нигезләре  

     -     -    30      -      -     -    30     30     -      -    30     30 

20  Социологийә     -     -    30      -      -    60    60    60     -     60    60    60 

21 Информатика    60    30    30    30    60    30    30    30    60     30    30    30 

22 Технологийә    30    30    30    30    30    30    30    30    30     30    30    30 

23 Конструкторлык     -    30     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

24 Рәсем сәнгате     -    30     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

25 Музыка сәнгате 

 

    -    30     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 

26 Гамәли сәнгать 

 

    -    30     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

27 Физкультура һәм спорт 

сәнгате 

    -    30     -     -     -     -        -     -     -     -        -     - 

28 Риторика 

 

    -    30     -     -     -   -   -   -   -   -   -   - 

29 Махсус курслар   300    60    60    480   300    90    60   480   300    90    60   360 

 Барлыгы мәҗбүри 

сәгатьләр саны  

 

  840   900   780     990   810   780   780   900   810   780  780   780 
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 1                   2     3     4     5      6     7     8      9    10    11     12     13    14 

                Ирекле фәннәр 

 1 Гарәп теле      -    60    60       -      -    60    60       -     -    60    60       - 

 2 Инглиз теле      -    60    60       -      -    60    60       -     -    60    60       - 

 3 Диннәр һәм пәйгамбәрләр 

тарихы  

   30    30    30      -    60    60    60    60   30    30    60    60 

 4 Изге китаплар, хәдисләр 

һәм дини йолалар  

   30    30    30      -    60    60    60    60   30    30    60    60 

 5 Дини психологийә    30    30    30      -   30    30    30      -   30    30    30     - 

 6 Рухи сәламәтлек нигезләре     30    30    30      -   30    30    30      -   30    30    30     - 

 7 Дини хокук нигезләре    30    30    30       -   60    60    60     60   60    60    60     60 

 8 Җәмгыйәви тормышны 

ойыштыру нигезләре 

   30    30    30      -   30    30    30     30   30    30    30     30 

 Барлыгы ирекле сәгатьләр 

саны 

 

  180   300   300      -  270   390   390   210  210   330   330   210 

 Барлык уку сәгатьләре  

 

 1020  1200  1080   990 1080  1170  1170  1110 1020  1110   1110   990 

 Шулардан мөстәкыйль 

сәгатьләр  

    60   240   120    30  120   210   210   150   60   150    150    30 

 

 “Әмирхания”  татар рухи-дөньяви көллийәте 
 (тулы булмаган гомум урта белем нигезендә дөньяви уку йортларын тәмамлаучылар өчен)  

Уку планы 
 

Бер йылга сәгатьләр саны   
               

 

 

    

  

  

 

 

 

 

 

             

Башлангыч 

сыйныф мөгаллиме 

 

Мәктәпкәчә яшьтәге 

балалар өчен татар 

теле мөгаллиме 

 

Гомумбелем мәктәбе 

өчен татар теле 

мөгаллиме 

 

Гомумбелем мәктәбе 

өчен гарәп теле 

мөгаллиме 

 №              Предметы Бш  Кеч. белг.   Урта 

           бас.      белг. бас. 

Бш.    баскычы      

баскычы 

Бш    Кеч. белг.   Урта 

           бас.      белг. бас. 

баскычы 

Бш     Кеч. белг.   Урта 

           бас.      белг. бас. 

 

Бш    Кеч. белг.   Урта 

           бас.      белг. бас. 

 

кычы 
  

 

 

бс 1 2 М

сн 

1 2 М

сн 

бс 1 2 М

сн 

1 2 М

сн 

бс 1 2 М

сн 

1 2 М 

сн 

бс 1 2 М

сн

н

н 

 

1 2 М

сн 
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 1                   2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

                            Мәҗбүри фәннәр 
 1 Татар теле 30 30 30 30  30 30  30 60 60 60 60  60 60  60 90 90 90 90  90 90  90 60 60 60 60  60 60  60 

 2 Урыс теле  30 30 30 30 30 30  30 30 30 30 30 30 30  30 30 30 30 30 30 30  30 30 30 30 30 30 30  30 

 3 Чит тел 30 30 30   -  30 30    - 30 30 30   -  30 30    - 30 30 30   -  30 30    - 60 60 60 30  30 30  30 

 4 Дөнья, Ватан, Татарстан, 

татар, туган як, диннәр, 

пәйгамбәрләр тарихы  

30 30 30    - 30 30   - 30 30 30    - 30 30   - 30 30 30    - 30 30   - 30 30 30    - 30 30   - 

 5 Дөнья, урыс, татар 

әдәбияте   

30 30 30    - 30 30   - 30 30 30    - 30 30   - 30 30 30    - 30 30   - 30 30 30    - 30 30   - 

 6 Фәлсәфә   -   -   -   - 30  -   -   -   -   -   - 30  -   -   -   -   -   - 30  -   -   -   -   -   - 30  -   - 

 7  Яшәү барлыкка килү 

тәгълимате  

  -   -   -    -   - 30   -   -   -   -    -   - 30   -   -   -   -    -   - 30   -   -   -   -    -   - 30   - 

 8 Дин белеме (изге китаплар, 

хәдисләр, теология)  

30 30 30 30  30 30  30 60 60 60 60  60 60  60 30 30 30 30  30 30  30 30 30 30 30  30 30  30 

 9 Гомум, халык, этник 

педагогика  

30 60 60 60  60 60    - 60 60 60 60  60 60    - 60 60 60 60  60 60    - 60 60 60 60  60 60    - 

10 Карын тәрбиясе   -   -   -   - 30 30  60   -   -   -   - 30 30  60   -   -   -   - 30 30  60   -   -   -   - 30 30  60 

11 Күкрәк тәрбиясе   -   -   -    - 30 30  60   -   -   -    - 30 30  60   -   -   -    - 30 30  60   -   -   -    - 30 30  60 

12 Гаилә тормышы нигезләре 30 30 30 30  30 30  - 30 30 30 30  30 30  - 30 30 30 30  30 30  - 30 30 30 30  30 30  - 

13 Гомум, социаль, этник һәм 

дини психология 

  - 60 60 60  60 60  60   - 30 30 60  30 30  60   - 30 30 60  30 30  60   - 30 30 60  30 30  60 

14 Әйләнә-тирә мохит 

сәламәтлеге   

30 30 30 30  30 30  30 30 30 30 30  30 30  30 30 30 30 30  30 30   30 30 30 30 30  30 30  30 

15 Яшәү мохите  (тән һәм рух 

сәләмәтлеге нигезләре)  

30 30 30 30  30 30  30 30 30 30 30  30 30  30 30 30 30 30  30 30  30 30 30 30 30  30 30  30 

16 Культурология,  

этнокультура 

30 60 60 30  60 60  30 30 30 30 30  30 30  30 30 30 30 30  30 30  30 30 30 30 30  30 30  30 

17 Физик һәм психик 

реабилитации нигезләре 

  - 30 30 30  30 30  30   - 30 30 30  30 30  30   - 30 30 30  30 30  30   - 30 30 30  30 30  30 

18 Җәмгыять белеме, дәүләти, 

милли, дини хокук нигезл.   

30 30 30  - 30 30    -   30 30 30  - 30 30    -   30 30 30  - 30 30    -   30 30 30  - 30 30    -   

19 Икътисад белеме һәм 

эшмәкәрлек нигезләре  

  -   - 30 30    - 30    -   -   - 30 30    - 30    -   -   - 30 30    - 30    -   -   - 30 30    - 30    - 
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 1                   2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

20 Социология   -   -   -   -   - 30    -   -   -   -   -   - 30    -   -   -   -   -   - 30    -   -   -   -   -   - 30    - 

21 Математика   - 30 30 30   -   -   -   - 30 30 30   -   -   -   - 30 30 30   -   -   -   - 30 30 30   -   -   - 

22 Физика, механика   - 30 30 30   -   -   -   - 30 30 30   -   -   -   - 30 30 30   -   -   -   - 30 30 30   -   -   - 

23 Химия, биохимия, 

биофизика 

  - 30 30 30   -   -   -   - 30 30 30   -   -   -   - 30 30 30   -   -   -   - 30 30 30   -   -   - 

24 Биология һәм табигать 

белеме  

  - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   - 

25 Анатомия һәм  физиология   - 30 30   -   -   -    -   - 30 30   -   -   -    -   - 30 30   -   -   -    -   - 30 30   -   -   -    - 

26 Җәграфия   - 30 30 30   -   -   -   - 30 30 30   -   -   -   - 30 30 30   -   -   -   - 30 30 30   -   -   - 

27 Информатика 60 30 30 30 30 30 30 60 30 30 30 30 30 30 60 30 30 30 30 30 30 60 30 30 30 30 30 30 

28 Технология 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

29 Сызым һәм 

конструкторлык  

  - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   - 

30 Рәсем сәнгате  

 

  - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   - 

31 Музыка сәнгате   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   - 

32 Гамәли сәнгать   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   - 

33 Физкультура һәм спорт 

сәнгате  

  - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   - 

34 Риторика   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   -   - 30 30 30 30   -   - 

35 Һөнәрчелек (махсус 

курслар) 

30

0 

12

0 

12

0 

33

0 

 

60 

 

60 

48

0 

30

0 

12

0 

12

0 

33

0 

 

60 

 

60 

48

0 

30

0 

12

0 

12

0 

33

0 

 

60 

 

60 

48

0 

30

0 

12

0 

12

0 

33

0 

 

60 

 

60 

48

0 

 Барлыгы мәҗбүри 

сәгатьләр саны 

84

0 

10

20 

99

0 

11

10 

90

0 

78

0 

10

20 

84

0 

10

20 

99

0 

11

10 

90

0 

78

0 

10

20 

84

0 

10

20 

99

0 

11

10 

90

0 

78

0 

10

20 

84

0 

10

20 

99

0 

11

10 

90

0 

78

0 

10

20 

                                 Ирекле фәннәр 

 1 Гарәп теле   - 60 60   - 60 60    -   - 60 60   - 60 60    -   - 60 60   - 60 60    -   - 90 90   - 90 90    - 

 2 Инглиз теле   - 60 60   - 60 60    -   - 60 60   - 60 60    -   - 60 60   - 60 60    -   - 60 60   - 60 60    - 

 3 Төрек теле   -  -  -   -  -  -   -   - 30 30   - 30 30   -   - 30 30   - 30 30   -   -  -  -   -  -  -   - 

 4 Фарсы теле   -  -  -   -  -  -   -   - 30 30   - 30 30   -   - 30 30   - 30 30   -   -  -  -   -  -  -   - 

 5 Диннәр һәм пәйгамбәрләр 

тарихы  

30 30 30   - 30 30   - 30 30 30   - 30 30   - 30 30 30   - 30 30   - 30 30 30   - 30 30   - 

 6 Изге китаплар, хәдисләр 

һәм дини йолалар  

30 60 60   - 60 60   - 30 30 30   - 30 30   - 30 30 30   - 30 30   - 30 60 60   - 60 60   - 
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 1                   2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 7 Дини психология 30 30 30   - 30 30   - 30 30 30   - 30 30   - 30 30 30   - 30 30   - 30 30 30   - 30 30   - 

 8 Рухи сәламәтлек нигезләре  30 60 60   - 60 60   - 30 30 30   - 30 30   - 30 30 30   - 30 30   - 30 30 30   - 30 30   - 

 9 Дини хокук нигезләре 30 30 30   - 30 30    - 30 30 30   - 30 30    - 30 30 30   - 30 30    - 30 30 30   - 30 30    - 

10 Җәмгыяви тормышны 

оештыру нигезләре 

30 30 30   - 30 30   - 30 30 30   - 30 30   - 30 30 30   - 30 30   - 30 30 30   - 30 30   - 

 Барлыгы ирекле сәгатьләр 

саны 

 

18

0 

36

0 

36

0 

  - 36

0 

36

0 

  - 18

0 

30

0 

30

0 

  - 30

0 

30

0 

  - 18

0 

30

0 

30

0 

  - 30

0 

30

0 

  - 18

0 

30

0 

30

0 

  - 30

0 

30

0 

  - 

 Барлык уку сәгатьләре  

 

10

20 

13

80 

13

50 

11

10 

12

60 

11

10 

10

20 

10

20 

13

80 

13

50 

11

10 

12

60 

11

10 

10

20 

10

20 

13

20 

12

90 

11

10 

12

00 

10

80 

10

20 

10

20 

13

20 

12

90 

11

10 

12

00 

10

80 

10

20 

 Шулардан мөстәкыйль 

сәгатьләр  

  

60 

42

0 

39

0 

15

0 

30

0 

18

0 

  

60 

  

60 

42

0 

39

0 

15

0 

30

0 

18

0 

  

60 

  

60 

36

0 

33

0 

15

0 

24

0 

12

0 

  

60 

  

60 

36

0 

33

0 

15

0 

24

0 

12

0 

  

60 

 

“Әмирхания”  татар рухи-дөньяви көллияте 
(гомум урта белем нигезендә дөньяви уку йортларын тәмамлаучылар өчен) 

 

Уку планы 

Бер йылга сәгатьләр саны 
 

 

 

    

  

  

 

 

 

 

 

             

         Башлангыч  

   сыйныф мөгаллиме  

 

  Мәктәпкәчә яшьтәге 

   балалар өчен татар  

     теле мөгаллиме 
 

   Гомумбелем мәктәбе 

       өчен татар теле 

            мөгаллиме 
 

Гомумбелем мәктәбе 

       өчен гарәп теле 

            мөгаллиме 
 №              Фәннәр                   Урта белгеч  

Баш             баскычы 

                  Урта белгеч  

Баш             баскычы 

                  Урта белгеч  

Баш             баскычы 

                  Урта белгеч  

Баш             баскычы 

  баск. 

 

   1 

 

    2 Мах 

сый. 

сый

н.     

баск. 

 

   1 

 

    2 Мах 

сый. 

сый

н.     

баск. 

 

   1 

 

    2 Мах 

сый

. 

сый

н.     

баск. 

 

   1 

 

    2 Мах 

сый. 

сый

н.     
 1                     2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 

                          Мәҗбүри фәннәр 

 1 Татар теле   30   30   30    30   60   60   60    60   90   90   90    90   60   60   60    60 

 2 Урыс теле    30   30   30    30   30   30   30    30   30   30   30    30   30   30   30    30 

 3 Чит тел 

 

  30   30   30      -   30   30   30      -   30   30   30     -   60   30   30    30 
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 1                     2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 

 4 Дөнья, Ватан, Татарстан, 

татар, туган як, диннәр, 

пәйгамбәрләр тарихы  

  30   30   30     -   30   30   30     -   30   30   30    -   30   30   30    - 

 5 Дөнья, урыс, татар 

әдәбийәте   

  30   30   30    -   30   30   30    -   30   30   30    -   30   30   30    - 

 6 Фәлсәфә     -   30    -    -     -   30    -    -    -   30    -    -    -   30    -    - 

 7 Яратылыш тәгъләмәте      -     -   30    -     -    -   30    -    -     -   30    -    -    -   30    - 

 8 Дин белеме (изге китаплар, 

хәдисләр, теологийә)  

  30   30   30    30   60   60   60    60   30   30   30    30   30   30   30    30 

 9 Гомум, халык, этник 

педагогика  

  30   60   60     -   60   60   60     -   60   60   60     -   60   60   60    - 

10  Карын тәрбийәсе     -   30   30    60     -   30   30    60    -   30   30    60    -   30   30    60 

11 Күкрәк тәрбийәсе     -   30   30    60     -   30   30    60    -   30   30    60    -   30   30    60 

12 Гаилә тормышы нигезләре   30   30   30     -   30   30   30     -   30   30   30     -   30   30   30     - 

13 Гомум, социаль, этник һәм 

дини психологийә  

    -   60   60    60     -   30   30    60    -   30   30    60    -   30   30    60 

14 Әйләнә-тирә мохит 

сәләмәтлеге   

 

  30   30   30    30   30   30   30    30   30   30   30    30   30   30   30     30 

15 Йәшәү мохите  (тән һәм 

рух сәләмәтлеге нигезләре)  

  30   30   30    30   30   30   30    30   30   30   30    30   30   30   30    30 

16 Культурологийә,  

этнокультура 

  30   60   60    30   30   30   30    30   30   30   30    30   30   30   30    30 

17  Физик һәм психик 

реабилитацийә нигезләре 

    -   30   30    30     -   30   30    30    -   30   30    30     -   30   30    30 

18 Җәмгыйәт белеме, дәүләти, 

мил., дини хокук нигезләре   

  30   30   30     -     30   30   30     -     30   30   30     -     30   30   30     -   

19 Икътисад белеме һәм 

эшмәкәрлек нигезләре  

   -    -   30     -     -    -   30     -    -    -   30     -    -    -   30     - 

20  Социологийә     -    -   30    -     -    -   30     -    -    -   30     -    -    -   30     - 

21 Информатика   60   30   30  30   60   30   30   30   60   30   30   30   60   30   30   30 

22 Технологийә   30   30   30  30   30   30   30   30   30   30   30   30   30   30   30   30 

23 Конструкторлык 

 

   -   30     -   -     -   30     -     -    -   30    -    -    -   30     -     - 
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 1                     2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 

24 Рәсем сәнгате    -   30     -   -     -   30     -     -    -   30    -    -    -   30     -     - 

25 Музыка сәнгате    -   30     -   -     -   30     -     -    -   30    -    -    -   30     -     - 

26 Гамәли сәнгать    -   30     -   -     -   30     -     -    -   30    -    -    -   30     -     - 

27 Физкультура һәм спорт 

сәнгате 

   -   30     -   -     -   30     -     -    -   30    -    -    -   30     -     - 

28 Риторика    -   30     -   -     -   30     -     -    -   30    -    -    -   30     -     - 

29 Махсус курслар  300   60   60 480  300   60   60  480  300   60   60  480   300   60   60  480 

 Барлыгы мәҗбүри 

сәгатьләр саны  

 840  900  780 990  840  900  780   990  840  900  780   990   840  900  780   990 

                 Ирекле фәннәр 

 1 Гарәп теле    -   60   60     -    -   60   60     -    -   60   60      -     -   90   90      - 

 2 Инглиз теле    -   60   60     -    -   60   60     -    -   60   60      -     -   60   60      - 

 3 Төрек теле    -    -    -    -    -   30   30    -    -   30   30     -     -    -    -     - 

 4 Фарсы теле    -    -    -    -    -   30   30    -    -   30   30     -     -    -    -     - 

 5 Диннәр һәм пәйгамбәрләр 

тарихы  

  30   30   30    -   30   30   30    -   30   30   30     -   30   30   30     - 

 6 Изге китаплар, хәдисләр 

һәм дини йолалар  

  30   60   60    -   30   30   30    -   30   30   30     -   30   60   60     - 

 7 Дини психологийә   30   30   30    -   30   30   30    -   30   30   30     -   30   30   30     - 

 8 Рухи сәләмәтлек нигезләре    30   60   60    -   30   30   30    -   30   30   30     -   30   30   30     - 

 9 Дини хокук нигезләре   30   30   30     -   30   30   30     -   30   30   30      -   30   30   30     - 

10 Җәмгыйәви тормышны 

ойыштыру нигезләре 

  30   30   30    -   30   30   30    -   30   30   30     -   30   30   30    - 

 Барлыгы ирекле сәгатьләр 

саны 

 180  360  360    -  180  300  300    -  180  300  300     -  180  300  300    - 

 Барлык уку сәгатьләре  

 

1020 1260 1140  990 1020 1260 1140  990 1020 1200 1080  990 1020 1200 1080  990 

 Шулардан мөстәкыйль 

сәгатьләр  

    60   300  180    30    60  300  180   30    60  240  120    30    60  240  120   30 
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Место 

для фото 
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Личная 

подпись 

студента 

 

 

 

 

 

 

Республика Татарстан 
Татарский духовно-светский 

университет имени Кулшарифа 
 

 

Татарский 

креационный колледж 

«Амирхания» 
 

Зачетная 

книжка 
 

 

 Студенты, не сумевшие сдать межкурсовые экзамены 

в течение одного последующего семестра, 

отчисляются из колледжа. Студентам, не сдавшим 

после окончания учебы выпускные экзамены, может 

представляться годовая отсрочка. Если студент не 

смог сдать выпускные экзамены и повторно, то ему 

выдается удостоверение об окончании колледжа 

соответствующей ступени с указанием выпускных 

оценок. При наличии уважительных причин, студенту 

может представляться академический отпуск  не 

более чем на год. 

Выпускникам, имеющим средний балл выпускных 

оценок 4,5 и выше, выдается диплом с отличием, от 

4,0 до 4,5 - диплом первой степени, от 3,5 до 4 - 

диплом второй степени, от 3 до 3,5 - диплом третьей 

степени. Оценки соответствуют глубине изучения 

предметов по данной специальности. 

Затраты на учебу покрываются за счет 

самофинансирования и самообеспечения. С этой 

целью при колледже создаются хозяйственные 

общества, производственные бригады и группы 

оказания услуг. Вводится широкая форма 

самоуправления, самообеспечения и 

самообслуживания с учетом личного трудового 

вклада каждого студента. 

Доли доходов (включая личный трудовой, 

материальный и имущественный вклад) и расходов 

колледжа рассчитываются на каждого студента за 

каждый месяц. При превышении доли доходов от 

доли расходов студенту выплачивается стипендия в 

размере разницы долей, а при превышении доли 

расходов от доли доходов, студент вносит разницу 

долей. 
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Дистанционное обучение осуществляется, в основном, 

на базе компьютерной техники, входящей в единую 

компьютерную сеть колледжа. В качестве дистан-

ционных средств обучения могут использоваться 

носители типа дисков, дискетов, аудио-, видиокассет, 

полиграфических пособий. На дистанционное 

обучение отводится не менее 150 стационарных 

учебных часов в год. Учеба в колледже делится на 

следующие этапы: на очном отделении – 

      собеседование и прием, сдача переходных 

экзаменов - сентябрь; 

      первый учебный семестр - октябрь-декабрь, зимние 

зачеты - январь;  

      второй учебный семестр - февраль-апрель, 

весенние межкурсовые и выпускные экзамены - май;  

      летний трудовой семестр и отдых - июнь-август; 

на заочном отделении - собеседование и прием- 

август; 

      осенняя установочная сессия и сдача переходных 

экзаменов – сентябрь;                                                                                      

      первый учебный семестр - октябрь-январь, зимние 

зачеты - январь; 

      второй учебный семестр - февраль-апрель, 

весенние экзамены - май; 

      третий учебный семестр - июнь-июль, летние 

межкурсовые и  

      выпускные экзамены - август; 

дистанционное обучение - собеседование и прием, 

межкурсовые, 

      переходные и выпускные  экзамены стационарно - 

август; 

      прием промежуточных зачетов и экзаменов 

дистанционно-  

                                                                  в течение 

учебного года.        

 Татарстан Республикасы 

Колшәриф исемендәге татар рухи-дөньяви 

университеты 

«Әмирхания» татар рухи-дөньяви 

көллияте 
 

Белем кенәгәсе 
 

———————           

 ——————————— 

Шәкертнең исем-атамасы                   

Фамилия, имя, отчество студента 

 

 

——————————————                 

——————————————— 

Нигез белеме                                              

Стартовое образование 

 

 

————————————————                

————————————————— 

Тәмамлаган мәктәбе                                           

Какую школу окончил 

 

 ————————————————              

 —————————————————  

Белгечлеге                                                      

Специальность 

 

 

        ————————————————              ———

—————————————— 

             Кергән ае һәм елы                                                 
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Начальная ступень            20    /20     учебный год 

Экзамены (имтиханнар) 

       Лицам, окончившим начальную ступень колледжа 

на базе общего основного образования присваивается 

квалификационное звание ремесленник (һөнәрче), а 

общего среднего образования - младший специалист 

(кече белгеч). При успешной сдаче переходных экза-

менов, окончившие начальную ступень на базе обще-

го основного образования переводятся на первую, а 

на базе общего среднего образования - на вторую 

ступень колледжа. Лицам, окончившим эти ступени 

присваивается соответственно квалификационное 

звание - младший специалист и средний специалист 

(урта белгеч). После окончания образовательного 

уровня первой ступени, студенты сдают переходные 

экзамены на вторую ступень. Принятые на вторую 

ступень от учебы на специальном уровне первой 

ступени освобождаются, а не принятые завершают 

учебу на специальном уровне. Успешно окончившие 

общеобразовательный уровень второй ступени  

принимаются на вторую ступень духовно-светского 

университета Кулшарифа. 

      Продолжительность обучения на  начальной сту-

пени и специальных уровнях - 1 год, на общеоб-

разовательных уровнях - 2 года. В колледже вводятся 

следующие формы обучения: очная, заочная и 

дистанционная. Очное обучение проводится в стацио-

нарных условиях в объеме не менее 1200 учебных 

часов в год. Вводится шестидневный (в неделю) 

режим обучения  в среднем по шесть учебных часов в 

день. На заочное обучение отводится не менее 400 

стационарных учебных часов в год. 

 Первый семестр  

№ Предмет Кол

час. 

Фамилия 

препод. 

Оцен

ка 

Да

та 

Подп. 

преп. 
 

1        

2        

3        

4        

5        

 Второй семестр  

№ Предмет Кол

час. 

Фамилия 

препод. 

Оцен

ка 

Да

та 

Подп. 

преп. 
 

1        

2        

3        

4        

5        

 Третий семестр  

№ Предмет Кол

час. 

Фамилия 

препод. 

Оцен

ка 

Да

та 

Подп. 

преп. 
 

1        

2        

3        
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Первая ступень (общеобразовательный уровень)      

2 курс 

Экзамены (имтиханнар)                    

20    /20     учебный год 

 Икенче  баскыч (белгечлек басмасы) 

Сынаулар (зачеты)                  

20    /20      уку йылы 

 Первый семестр  Беренче семестр 

№ Предмет Кол

час. 

Фамилия 

препод. 

Оцен

ка 

Да

та 

Подп. 

преп. 
 №

                 

             Фән Сәг.

с 

Мөгаллим 

исеме 

Бил

ге 

Кө

н 

Имза 

1        1       

2        2       

3        3       

4        4       

5        5       

 Второй семестр  Икенче семестр 

№ Предмет Кол

час. 

Фамилия 

препод. 

Оцен

ка 

Да

та 

Подп. 

преп. 
 №              Фән Сәг.

с 

Мөгаллим 

исеме 

Бил

ге 

Кө

н 

Имза 

1        1       

2        2       

3        3       

4        4       

5        5       

 Третий семестр  Өченче семестр 

№ Предмет Кол

час. 

Фамилия 

препод. 

Оцен

ка 

Да

та 

Подп. 

преп. 
 №              Фән Сәг.

с 

Мөгаллим 

исеме 

Бил

ге 

Кө

н 

Имза 

1        1       

2        2       

3        3       
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Вторая  ступень (общеобразовательный уровень)      

1 курс 

Экзамены (имтиханнар)                  

 20    /20     учебный год 

 Икенче  баскыч (гомумбелем басмасы) 

1 сыйныф 

Сынаулар (зачеты) 

20    /20        уку йылы 

 Первый семестр  Беренче семестр 

№ Предмет Кол

час. 

Фамилия 

препод. 

Оцен

ка 

Да

та 

Подп. 

преп. 
 №              Фән Сәг.

сан 

Мөгаллим 

исеме 

Бил

ге 

Кө

н 

Имза 

1        1       

2        2       

3        3       

4        4       

5        5       

 Второй семестр  Икенче семестр 

№ Предмет Кол

час. 

Фамилия 

препод. 

Оцен

ка 

Да

та 

Подп. 

преп. 
 №              Фән Сәг.

сан 

Мөгаллим 

исеме 

Бил

ге 

Кө

н 

Имза 

1        1       

2        2       

3        3       

4        4       

5        5       

 Третий семестр  Өченче семестр 

№ Предмет Кол

час. 

Фамилия 

препод. 

Оцен

ка 

Да

та 

Подп. 

преп. 
 №              Фән Сәг.

сан 

Мөгаллим 

исеме 

Бил

ге 

Кө

н 

Имза 

1        1       

2        2       

3        3       
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Вторая  ступень (общеобразовательный уровень)      

2 курс 

Экзамены (имтиханнар)                           

 200    /200     учебный год 

 Беренче  баскыч (белгечлек басмасы) 

Сынаулар (зачеты)                              

 200    /200        уку йылы 

 Первый семестр  Беренче семестр 

№ Предмет Кол

час. 

Фамилия 

препод. 

Оцен

ка 

Да

та 

Подп. 

преп. 
 №              Фән Сәг.

сан 

Мөгаллим 

исеме 

Бил

ге 

Кө

н 

Имза 

1        1       

2        2       

3        3       

4        4       

5        5       

 Второй семестр  Икенче семестр 

№ Предмет Кол

час. 

Фамилия 

препод. 

Оцен

ка 

Да

та 

Подп. 

преп. 
 №              Фән Сәг.

сан 

Мөгаллим 

исеме 

Бил

ге 

Кө

н 

Имза 

1        1       

2        2       

3        3       

4        4       

5        5       

 Третий семестр  Өченче семестр 

№ Предмет Кол

час. 

Фамилия 

препод. 

Оцен

ка 

Да

та 

Подп. 

преп. 
 №              Фән Сәг.

сан 

Мөгаллим 

исеме 

Бил

ге 

Кө

н 

Имза 

1        1       

2        2       

3        3       
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Первая   ступень (специальный уровень) 

Экзамены (имтиханнар)                       

20    /20     учебный год 

 Икенче  баскыч (гомумбелем басмасы)     

2 сыйныф 

Сынаулар (зачеты)                                

 20    /20        уку йылы 

 Первый семестр  Беренче семестр 

№ Предмет Кол

час. 

Фамилия 

препод. 

Оцен

ка 

Да

та 

Подп. 

преп. 
 №              Фән Сәг.

сан 

Мөгаллим 

исеме 

Бил

ге 

Кө

н 

Имза 

1        1       

2        2       

3        3       

4        4       

5        5       

 Второй семестр  Икенче семестр 

№ Предмет Кол

час. 

Фамилия 

препод. 

Оцен

ка 

Да

та 

Подп. 

преп. 
 №              Фән Сәг.

сан 

Мөгаллим 

исеме 

Бил

ге 

Кө

н 

Имза 

1        1       

2        2       

3        3       

4        4       

5        5       

 Третий семестр  Өченче семестр 

№ Предмет Кол

час. 

Фамилия 

препод. 

Оцен

ка 

Да

та 

Подп. 

преп. 
 №              Фән Сәг.

сан 

Мөгаллим 

исеме 

Бил

ге 

Кө

н 

Имза 

1        1       

2        2       

3        3       
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Вторая  ступень (специальный уровень) 

Экзамены (имтиханнар)                          

20    /20     учебный год 

 Беренче баскыч (гомумбелем басмасы)     

2 сыйныф 

Сынаулар (зачеты)                                      

20    /20        уку елы 

 Первый семестр  Беренче семестр 

№ Предмет Кол

час. 

Фамилия 

препод. 

Оцен

ка 

Да

та 

Подп. 

преп. 
 №              Фән Сәг.

сан 

Мөгаллим 

исеме 

Бил

ге 

Кө

н 

Имза 

1        1       

2        2       

3        3       

4        4       

5        5       

 Второй семестр  Икенче семестр 

№ Предмет Кол

час. 

Фамилия 

препод. 

Оцен

ка 

Да

та 

Подп. 

преп. 
 №              Фән Сәг.

сан 

Мөгаллим 

исеме 

Бил

ге 

Кө

н 

Имза 

1        1       

2        2       

3        3       

4        4       

5        5       

 Третий семестр  Өченче семестр 

№ Предмет Кол

час. 

Фамилия 

препод. 

Оцен

ка 

Да

та 

Подп. 

преп. 
 №              Фән Сәг.

сан 

Мөгаллим 

исеме 

Бил

ге 

Кө

н 

Имза 

1        1       

2        2       

3        3       
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Первая ступень (общеобразовательный уровень)      

1 курс 

Экзамены (имтиханнар)                         

20    /20     учебный год 

 Выпускные экзамены 

Чыгарылыш имтиханнары 

 Первый семестр  №              Фән Сәг.

сан 

Мөгаллим 

исеме 

Бил

ге 

Көн Имза 

№ Предмет Кол

час. 

Фамилия 

препод. 

Оцен

ка 

Да

та 

Подп. 

преп. 
 1       

1               

2        2       

3               

4        3       

5               

 Второй семестр  4       

№ Предмет Кол

час. 

Фамилия 

препод. 

Оцен

ка 

Да

та 

Подп. 

преп. 
 5       

1               

2         

3        Дипломная работа 

Диплом эше 

4         

5         Сәг

сан. 

Билг

е 

Мөгаллим  

исеме 

Мөгал. 

имз 

 Третий семестр  Тема Кол

час 

Оцен

ка 

Фамилия 

препод. 

Подп. 

преп 

№ Предмет Кол

час. 

Фамилия 

препод. 

Оцен

ка 

Да

та 

Подп. 

преп. 
      

1             

2             

3             
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Итоговые зачеты 

Соңгы сынаулар 

 Беренче баскыч (гомумбелем басмасы)    

 2 сыйныф 

Сынаулар (зачеты) 

20    /20        уку йылы 

№ Предмет Кол

час. 

Фамилия 

препод. 

Оцен

ка 

Да

та 

Подп. 

преп. 
 Беренче семестр 

1        №              Фән Сәг.

сан 

Мөгаллим 

исеме 

Бил

ге 

Кө

н 

Имза 

        1       

2        2       

        3       

3        4       

        5       

4        Икенче семестр 

5        №              Фән Сәг.

сан 

Мөгаллим 

исеме 

Бил

ге 

Кө

н 

Имза 

        1       

 

Специальная практика                                

Махсус күнекмә 

 2       

3       

№ Предмет Кол

час. 

Фамилия 

препод. 

Оцен

ка 

Да

та 

Подп. 

преп. 
 4       

        Өченче семестр 

1        №              Фән Сәг.

сан 

Мөгаллим 

исеме 

Бил

ге 

Кө

н 

Имза 

2        1       

3        2       

4        3       
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Татарский духовно-светский университет имени 

Кулшарифа 

Татарский креационный колледж «Амирхания» 

 Башлангыч баскыч                          

20    /20        уку йылы 

Сынаулар (зачеты) 

 

                            Выписка из устава колледжа 

          

         Татарский креационный колледж «Амирхания» 

(«Әмирхания» татар рухи-дөньяви көллияте) 

учрежден просветительским фондом «Амирхания».  

В колледже вводится трехступенчатая система 

образования: начальная, первая и вторая ступени. На 

каждой ступени, кроме начальной, существуют 

общеобразовательный и специальный уровни. 

Все обучающиеся, независимо от уровня стартового 

образования, проходят через начальную ступень, в 

задачу которого входит: духовная подготовка 

личности; определение профессиональной 

склонности, типов мышления, личностных качеств, 

природных данных и генетического наследия 

поступающих; обучение ремеслам по профилю 

будущей специальности; физико-психическая 

реабилитация и коррекция личности; обучение 

рабочим языкам колледжа. Прием в начальную 

ступень осуществляется по индивидуальному 

собеседованию. 

         С каждым принятым студентом колледж 

заключает договор, в котором указываются условия 

обучения, права и обязанности сторон. За студентов, 

не достигших совершеннолетия договор подписывают 

родители или лица, ответственные за их обучение. 

 Беренче семестр 

 №              Фән Сәг.

сан 

Мөгаллим 

исеме 

Бил

ге 

Кө

н 

Имза 

 1       

 2       

 3       

 4       

 5       

 Икенче семестр 

 №              Фән Сәг.

сан 

Мөгаллим 

исеме 

Бил

ге 

Кө

н 

Имза 

 1       

 2       

 3       

 4       

 5       

 Өченче семестр 

 №              Фән Сәг.

сан 

Мөгаллим 

исеме 

Бил

ге 

Кө

н 

Имза 

 1       

 2       

 3       
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Татарский духовно-светский 

университет   имени Кулшарифа 

Татарский креационный колледж 

“Амирхания” 

 

Удостоверение № 

 

__________________________ 

слушатель начальной ступени 

колледжа «Амихания» 

200  /200   года обучения 

Действительно  по  00.00. 00 г. 

 

Диектор  колледжа 

 Колшәриф исемендәге 

татар рухи-дөньяви университеты 

“Әмирхания” 

татар рухи-дөньяви көллияте 

 

Таныклык № 

_______________________ 

«Әмирхания» көллиятенең 

башлангыч 

баскычының 200  /200    уку елы 

укучысы 

200    елның  00.00  кадәр яраклы 

 

Көллият мөдире 

 

 

Татарский й духовно-светский 

университет   имени Кулшарифа 

Татарский креационный колледж 

“Амирхания” 

Студенческий билет № 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Время поступления 

Специальность 

 

Директор 

 

 Колшәриф исемендәге 

татар рухи-дөньяви университеты 

“Әмирхания” 

татар рухи-дөньяви көллияте 

Шәкерт таныклыгы № 

 

Фамилийә 

Исем 

Атасының исеме 

Укырга керү вакыты 

Белгечлек 

 

Мөдир 
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уровень          ступень      курс 

20    /20    уч/год  

 Рук. специальности       

 уровень          ступень      курс 

20    /20    уч/год  

 Рук. специальности       

уровень          ступень      курс 

20    /20    уч/год  

 Рук. специальности       

уровень          ступень      курс 

20    /20    уч/год  

 Рук. специальности       

уровень          ступень      курс 

20    /20    уч/год  

 Рук. специальности       

 

 баскыч          басма       сыйныф 

20    /20    уку йылы.  

 Белгечлек җитәкчесе       

 баскыч          басма       сыйныф 

20    /20    уку йылы.  

 Белгечлек җитәкчесе       

баскыч          басма       сыйныф 

20    /20    уку йылы.  

 Белгечлек җитәкчесе       

баскыч          басма       сыйныф 

20    /20    уку йылы.  

 Белгечлек җитәкчесе       

баскыч          басма       сыйныф 

20    /20    уку йылы.  

 Белгечлек җитәкчесе      
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Колшәриф исемендәге татар рухи-дөньяви  университеты 
(гомум урта белем нигезендә дөньяви уку йортларын тәмамлаучылар өчен) 

 

Уку планы 

Бер йылга сәгатьләр саны 
  

 

 

    

  

  

 

             

Татар теле белгече Гарәп теле белгече Тарих һәм археол. белгече 

Педагогика һәм психология 

белгече   

Җәмгыять белгече Системалар белгече 

Дин белгече Хокук белгече Икътисад белгече 

Сәнгать белгече Сәламәтлек белгече Табигать фәннәре белгече 

Төгәл фәннәр белгече Техника белгече Технология белгече 

 

№ 

 

Фәннәр 

    Урта бел.  Бакалавр Магистр 

Бш    баскч.      баскч.      баскч.. 

        Урта бел. Бакалавр Магистр 

Бш    баскч.      баскч.      баскч. 

    Урта бел. Бакалавр Магистр 

Бш    баскч.      баскч.      баскч. 

 

 

 

 бс 1 2 М
сн 

1 2 М
сн 

1 2 бс 1 2 М
сн 

1 2 М
сн 

1 2 бс 1 2 М
сн 

1 2 М
сн 

1 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
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Диплом 

 

Шәһәдәтнамә 

 

Diplom 
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Шәһәдәтнамә 

(югары белгеч таныклыгы) 

ЮБ № 0001 

 

«Әмирханийә» мәгърифәтчелек вәкыфының 

Колшәриф исемендәге татар 

рухи - дөньяви университетының 

Гыйльми шурасының 

нумерлы  карары белән 

 

 

югары белгеч 

дәрәҗәсе бирелде 

 

Белгечлеге – 

Белем йүнәлеше – 

 

Укырга керү вакыты – 

Укуны тәмамлау вакыты – 

 

Гыйльми шура рәисе 

 

Гыйльми шура сәркатибе 

  

Диплом 

высшего  специалиста 

ЮБ № 0001 

 

Решением Ученого совета № 

Татарского духовно-светского 

университета имени Кулшарифа 

просветительского фонда “Амирхания” 

 

 

 

присвоена квалификация 

высшего специалиста 

 

Специальность – 

Специализация – 

 

Время поступления – 

Время окончания – 

 

Председатель Ученого совета 

 

Секретарь Ученого совета 

. 
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20 Общая философия 160    Выписка 

итоговых оценок успеваемости к диплому 

ЮБ № 0001 

(без диплома не действительна) 
 

за время обучения в Татарском духовно-светском 

университете им. Кулшарифа обнаружил (а) 

следующие знания 

21 Философия жизни 120  

22 Креационная теория 160  

23 Теория эволюции 160  

24 Астрология, мифология 120  

25 Оккультизм и магия 120  № Предметы Кол.ч. Оцен. 

26 Национ. просвещение 160  1 Татар.-мусульм. язык 320  

27 Национ. культура 120  2 Русский литер. язык 320  

28 Национ. искусство 120  3 Арабский литер. язык 400  

29 Национ. общество 120  4 Тәжвид 240  

30 Общая педагогика 120  5 Турецкий литер. язык 240  

31 Народная педагогика 120  6 Мировая литература 120  

32 Общая психология 120  7 Татарская литература 120  

33 Национ. психология 120  8 Мировая история 120  

34 Религиозн. психология 120  9 Истор. татар. народа 120  

35 Психоанализ 120  10 Истор. татар. культ. 120  

36 Светское право 160  11 История ислама 120  

37 Национальное право 120  12 Тюрко-татар. этногнз 120  

38 Обществоведение 120  13 Экология жизни 120  

39 Социология 120  14 Основы семейной жизни 120  

40 Мировая экономика 120  15 Акида (теология) 320  

41 Национ. экономика 120  16 Кораническое знание 320  

42 Исламская экономика 120  17 Шаригать 240  

43 Иеформационное поле 120  18 Гыйбадәтел исламия 160  

44 Информатика 160  19 Хадисоведение 160  
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                                   Чыгарма 

 ЮБ№ 0001 шәһәдәтнәмәсенә өлгергәнлек нәтиҗәләре 

   буйынча бирелә (шәһәдәтнамәдән башка яраксыз) 

  

 Колшәриф исемендәге татар рухи-дөньяви универси-   

етында уку дәверендәт үбәндәге белемнәрне күрсәтте: 

  20 Гомум фәлсәфә 160  

21 Йәшәү фәлсәфәсе 120  

22 Үсеш тәгълимате 160  

23 Яратылыш тәгълимәте 160  

24 Астрологийә, мифологийә 120  

  №                  Фәннәр Сәг. 

сан 

Билге 25 Оккультизм һәм магийә 120  

1 Татар-мөселман теле 320  26 Милли мәгариф 160  

2 Урыс әдәби теле 320  27 Милли мәдәнийәт 120  

3 Гарәп әдәби теле 400  28 Милли сәнгать 120  

4 Тәҗвид фәне 240  29 Милли җәмгыйәт 120  

5 Төрек әдәби теле  240  30 Гомум педагогика 120  

6 Дөнья әдәбийәте 120  31 Халык педагогикасы 120  

7 Татар әдәбийәте 120  32 Гомум психологийә 120  

8 Дөнья тарихы 120  33 Милли психологийә 120  

9 Татар халкы тарихы 120  34 Дини психологийә 120  

10 Татар мәдәнийәте тарихы 120  35 Психоанализ 120  

11 Ислам дине тарихы 120  36 Дөньяви хокук 160  

12 Төрки-татар этногенезы 120  37 Милли хокук 120  

13 Йәшәү мөхите 120  38 Җәмгыйәви йәшәйеш 120  

14 Гаилә тормышы 120  39 Социологийә 120  

15 Гакыйдә 320  40 Дөньяви икътисад 120  

16 Коръән гыйлеме 320  41 Милли икътисад 120  

17 Шәригать белеме 240  42 Ислам икътисады 120  

18 Гыйбадәтел исламия 160  43 Мәгълүмат кыры 120  

19 Хәдис белеме 160  44 Информатика 160  
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               Шәһәдәтнамә 

              (урта белгеч таныклыгы) 

                         УБ № 0011 

 

«Әмирханийә» мәгърифәтчелек вәкыфының 

  Колшәриф исемендәге татар рухи – дөньяви 

            университеты каршындагы  

«Әмирханийә» татар рухи-дөньяви 

көллийәте 

Гыйльми шурасының 

                                                     нумерлы  

        карары белән 

 

  

 

                           урта белгеч  

                            дәрәҗәсе бирелде 

 

           Белгечлеге –  

           Белем йүнәлеше –  

 

      Укырга керү вакыты –  

      Укуны тәмамлау вакыты –  

 

                                 Гыйльми шура рәисе 

                                                          

                                 Гыйльми шура сәркатибе 

                                                          

  

                    Диплом  

                  среднего специалиста 

                           УБ № 0011 

   

Решением Ученого совета № 

      Татарского креационного колледжа 

                           «Амирхания»  

         при Татарском духовно-светском 

          университете имени Кулшарифа  

     просветительского фонда “Амирхания”                

 

  

 

                        присвоена квалификация  

                     среднего специалиста  

                             

                 Специальность –  

                 Специализация – 

 

       Время поступления –  

       Время окончания – 

 

                            Председатель Ученого совета 

 

                             Секретарь Ученого совета 
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Чыгарма 

УБ № 0011 шәһәдәтнамәсенә өлгергәнлек 

нәтиҗәләре буйынча бирелә (шәһәдәтнамәдән 

башка яраксыз) 

«Әмирханийә» рухи-дөньяви көллийәтендә уку 

дәверендә түбәндәге белемнәрне күрсәтте: 

   14 Милли сәнгать    80  

 15 Карын тәрбийәсе    80  

 16 Күкрәк тәрбийәсе    80  

№          Фәннәр Сәг. 

сан. 

Билге  17 Гаилә тормышы    80  

 1 Татар әдәби теле   120   18 Милли һәм җәмгыйәви 

йәшәйеш 

  240  

 2 Урыс теле   120   19 Милли мәгариф    80  

 3 Гарәп әдәби теле   240   20 Милли хокук нигезләре   200  

 4 Тәҗвид фәне    120   21 Ислам хокукы нигезләре   320  

 5 Фәлсәфә   120   22 Дөньяви хокук нигезләре   320  

 6 Татар тарихы    120   23 Коръән гыйлеме   320  

 7 Туган як тарихы     80   24 Хәдис белеме   160  

 8 Дөнья тарихы   120   25 Гакыйдә   160  

 9 Татар әдәбийәте   120   26 Гыйбадәтел исламийә   240  

 10 Дөнья әдәбийәте   120   27 Диннәр тарихы   120  

 11 Яратылыш тәгълимәте 

нигезләре  

  160   28 Икътисад нигезләре һәм 

эшмәкәрлек 

  240  

 12 Йәшәү мөхите   120    29 Һөнәрчелек    240  

 13 Этноэкологийә һәм 

милли мәдәнийәт 

  120   30 Информатика   160  
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14 Национальное 

 искусство 

   80   Выписка 

итоговых оценок успеваемости к диплому 

УБ № 0011 

(без диплома не действительна) за время  

обучения в Татарском кркационном колледже 

“Амирхания” обнаружила следующ. знания: 

15 Внутриутробное 

воспитание 
 

 

   80  

 

 16 Внеутробное 

воспитание 

   80  

17 Семейная жизнь    80  №                Предметы  Кол. 

часов 

Оценка 

18 Национальная и 

общественная жизнь 

  240  1 Татарский литературный 

язык   

  120  

19 Национальное 

просвещение 

   80  2 Русский язык   120  

20 Основы национ. права   200  3 Арабский лит. язык   240  

21 Основы мусул. законов. 
 

  320  4 Тэжвид    120  

22 Основы светск. права 
 

 

 

  320  5 Основы турецкого языка    120  
 

 23 Кораническое знание   320  6 Татарская история  

 

  120  

24 Хадисоведение   160  7 История родного края     80  

25 Акида (теология)   160  8 Мировая история 

 

  120  

26 Религиозная практика 

(гибадэтел исламия) 
 

  240  9 Татарская литература   120  

27 История религий   120  10 Мировая литература   120  

28 Основы экономич. 

знаний и предприним. 

  240  11 Основы креационной 

теории 

  160  

29 Ремесла   240  12 Экология жизни   120   
30 Информатика   160  

 

13 Этноэкология  и нацио-

нальная культура 

  120  
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Киләчәккә өмет бармы? 
 

Күргәнегезчә, туксанынчы йылларның беренче яртысында милли мәгариф 

системасын торгызу максатында байтак кына эшләр эшләнде. Шушы дәвердә 

дистәләгән, хәтта йөзләгән татар мәктәп-гимназийәсе ачылды. Бер татар мәктәбе 

дә булмаган Казанның үзендә генә дә илледән артык татар мәктәбе булды. Күп 

кенә махсус (һөнәр бирүче) урта һәм югары уку йортларында татар төркемнәре 

булдырылды. Инде Татар гуманитар-педагогийә  университеты ачылды. Балалар 

бакчалары да читтә калдырылмады. Саф татар бакчалары белән берлектә урыс 

телле бакчаларда да татар төркемнәре ойыштырылды. Бер карашка, бакча 

тәрбийәсеннән алып, югары белем бирүгә кадәр булган, күптән хыялланган 

бербөтен һәм өзлексез татар милли мәгарифе туа башлады. Ул гына да түгел, 

Татарстанның үзендә генә дә меңнән артык мәчет төзелде, алар каршында мәктәп-

мәдрәсәләр эшләп китте, урта һәм югары дини уку йортлары, шул исәптән Рәсәй 

ислам университеты ачылды. 

Тик шулай да саф милли-илаһи татар мохите туа алмады. Чит төбәкләрдә 

генә түгел, Татарстанның үзендә дә. Шәһәрләрдә, бигрәк тә, милли мәркәзебез 

саналган Казанда урыс мохите хөкем сөрә. Әхлаксызлык, йөгәнсезлек тоташ 

чиргә әйләнде. Динсезлек, дәһрилек чире дә безгә бу кадәр афәт алып килмәде. 

Әллә чыннан да,  дин, милләт, тел төшенчәләре тәрәккый үсешкә комачаулык 

итүче искелек калдыгымы? Алардан арынып, дөньявилык, матдәвичелек 

кыйммәтләренә ябышу кулайрак булмасмы? «Гомумкешелек кыйммәтләренә» 

таянып, дөньякүләм глобальләшүгә ийәреп, күктән йолдыз тота башламаскамы?  

Әнә бит ничек Аурупа, Америка «алтын бозауга» табынып, рәхәттә, балда-майда 

йөзә. Безнең шикелле өтек-китектән, йыртык-сүтектән көлеп ята. Тик нигә без 

аларның бал-майларына кызыгып, тагы да тирәнрәк шакшылыкка кереп баттык? 

Нигә без һаман да каш төзәтәбез дип, күз чыгарып ятабыз? Нигә безгә коммунизм 

да, дин дә, мили мәктәп тә йәрдәм итми? 

Төп сәбәпләрне мин  «Татар фәлсәфәсе һәм милли мәгариф» исемле 

китабымда ачыкларга тырыштым. Монда аларга киң тукталып тормыйм, бары тик 

әйтәсем килә, без нәрсә теләгәнебезне, кая барганыбызны, нәрсә эшләгәнебезне 

белмибез. Кем бүген көчле, шул безгә хуҗа. Адәмме, җенме, фәрештәме – безгә 

барыбыр. Үз кыйблабыз булмагач, ят кыйблага, чит потларга ийәрәбез. Шулар 

көйен көйлибез, шулар җырын җырлыйбыз. Шуңа күрә, ни Аллага, ни дуска, ни 

дошманга ярамыйбыз. 

Мондый шартларда мөстәкыйльлек, тел, имла, дин турында сәйләшүләребез 

монафыйклык, риялык, тышкы масаю гына. Эчтән көю, яну, иҗтиһад булмаганда, 

болар барысы да төтәп-пыскып көлгә әйләнәчәк һәм очкын булып очып бетәчәк. 

Ә бит тышкы басым никадәр көчле, эчке януыбыз  да шул кадәр тирән булырга 

тийеш. Ә без, киресенчә, милли мәгариф, тәрбийә өлкәсендә булган фундаменталь 

эшләнмәләрне кире кагып, вәсвәсәгә, сүз боткасына, җәһлийәт кереп батабыз. Ә 

каршы як тик тормый. Һаман да безнең тамырга чаба, үсмәс-төкәнмәс итә. 

Моннан берничә йыл элек федераль мәгариф министрлыгы безнең милли 

мәгариф концепцийәбезне нык тәнкыйтләп (йәнәсе без Рәсәйгә милли үсешнең 

көнчыгыш  йүнәлешен тәкъдим итәбез), үзенең «цивилизаторлык» концепцийәсен 

тагарга маташты. Аның нигезендә татар милләте урыс халкы эчендә эреп баручы 
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бер этник төркемгә әйләнеп бетәргә тийеш иде. Бу концепцийә татар мәгарифенең 

үсешен берникадәр тоткарласа да, тулайым аны туктата алмады. Туксанынчы 

йылларда туплаган эчке милли куәт моңа каршы тора алды. Инде менә яңа басым 

башланды. Фән белән куәтләндерелгән шул ук министрлык милли мәгарифне 

Рәсәй мәнфәгатьләреннән чыгып түгел, Ауропа, бөтендөнья мәгариф 

стандартларына таянып бетерергә тырыша. Шушы максаттан чыгып эшләгән 

концепцийә  «этник азчылыкны» гына түгел, урысның үзен дә аямый. Әлеге 

«халыкара документ» Рәсәй халкын ниндидер экзотик «бербөтен сәйәси-

гражданлык» милләтенә (халкына да түгел, милләтенә!) әйләндерә. Шул ук 

вакытта «без-алар» принцибында «урыс-милли» мөнәсәбәтләр каршылыгын да 

тудыра. Бу принцип нигезендә милли мәгариф идейәсе бөтенләйгә юкка чыгарыла 

һәм урыс булмаган милләтләрнең мәгарифе  урыс телле «бербөтен сәйәси-

гражданлык» милләте мәгарифенең этник төсмеренә (тышкы бизәгенә) әйләнә. 

Шулай итеп без алтмышынчы йылларның мәктәпне милләтезләндерү сәйәсәтенә 

кайтабыз. Инде тагы да кырысрак, басым нык көчәйгән шартларда. Татарстан 

рәсми мәгарифе исә, гадәтенчә, хуҗасын да уздырып җан-фәрманга дөньякүләм 

глобальләшүгә омтыла. Милли күтәрелеш чорында барлыкка килгән бөтен 

казанышларны чүпкә санап, юкка чыгарырга тырыша. Гаилә, әхлак тәрбийәсе, 

рухи тәрбийә кебек «үтә тар» мәсьәләләргә өстән карый. Шуңа күрә Татарстан 

рәсми мәгарифенә бернинди өмет багларга ярамый. Аның төп вазыйфасы – 

Мәскәүнең биш гасырга сузылган ассимиляцийә сәйәсәтен башкару. Милләт, дин, 

тел, әхлак кебек мәсьәләләр бу сәйәсәттә вәсвәси уйын гына.  

Рәсми дин дә безнең өчен таяныч була алмый. Ул коммунистик тәгълимәтне 

дини вәсвәсәгә алмаштырып, диннән әфьюн ясап, Аллаһ исеме белән ришвәт 

кылып, рәсми мәскәүчел хакимийәтне изгеләштерү максатын гына үти. Мондый 

шартларда безгә  бу басымга нәрсә белән каршы торырга? 

Беренче чиратта, гаилә һәм мәхәллә мәктәпләренә төп игътибарны 

йүнәлтергә кирәк. Чөнки гаилә-мәхәллә системасын, җәмгыйәви үзидарә 

системасына кергәнлектән, рәсми мәгарифтән берникадәр дәрәҗәдә бәйсез итәргә 

була. Әгәр без балаларыбызны унике йәшкә кадәр булса да рухыбызга ят динсез-

кыйбласыз рәсми мәгариф системасыннан айыра алмасак, безнең дин, милләт, 

дәүләт, тел, имла дип һаваланып йөрүебез бернинди уңай нәтиҗә бирмәйәчәк. 

Чөнки бу максатларны тормышка ашыручы кеше булмаячак. Рәсми мәктәп нинди 

генә «милли» булмасын, ул Мәскәү тарафыннан юк итүгә дучар ителгән. Бүген дә 

ул җайланган, көйләнгән милли система рәвешендә түгел, айырым 

мөгаллимнәрнең, мәктәп мөдирләренең, кайбер роно,  министрлык белгечләренең 

фидакарь эшчәнлеге исәбенә йәши. Әмма аларның саны көннән-көн кими бара. 

Татарстаннан читтә йәшәгән милләттәшләребез хакында әйтеп тә торасы юк. 

Алар өчен гарип кенә булса да бер татар мәктәбе  ачу котыпка юл салу белән бер. 

Урысны, йәһүдне яки башкортны тиргәп кенә бу хәлдән чыгып булмый. Без 

һәммәбез Мәскәү тудырган «кара упкын» корбаннары. Бу упкыннан безне 

үзебездән башка беркем дә чыгармаячак. Үз балаларыбызга, үз оныкларыбызга 

үзебез хуҗа булыйк. Мәскәү кушмый дип торсак, иманыбызны алырга да күп 

сорамаслар. Аннан җиңел юл да эзләмик. Әнә бит Коръән дә «җәннәткә җиңел 

генә керербез дип уйлыйсызмы?» - ди. Әгәр иманда ихлас булсак, тәкәббер, 

куркак, вайымсыз, битараф, көнчел, холыксыз булмасак, Аллаһтан башка безгә 
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юлны беркем дә киртәли алмас. Бу юлны безгә үзебезнең нәфсебез киртәли. Мал, 

байлык, дөньялык өчен балаларыбызны корбан итәбез.   

Гаилә-мәхәллә мәктәпләре рәсми мәгарифтән бәйсез, мөстәкыйль булганда 

гына, милләтебезнең рухи-илаһи, милли-мәдәни төшен хасил итә ала.  

Бүгенге көндә шушы төшне хасил итү милләтнең төп максаты булырга 

тийеш. Әгәр милләт моны аңласа, котыпта да ул шушы максатка эшләйәчәк. Ә 

инде эттән сөйәк, иблистән иман сорап йөрергә көне калса - бу беткән халык.  

Әмма бу максатка ирешү өчен аның үз имамы булырга тийеш. Көтүнең 

башы, бал күченең анасы, кырмыска оясының хуҗасы, кошларның ийәртүчесе 

булмаса болар барысы да таркалачак. Милләтнең имамы булмаса – ул  бетәчәк.  

Бүгенге көндә безнең тарафтан рухи-илаһи, милли-мәдәни татар мәгариф 

системасы тәгълимәти-гамәли, хәттә хокукый яктан шактый эшләнгән. Ул адәм 

баласын ана карынына салынганнан алып галим булып җитешкәнчегә кадәр 

булган, бүгенге заман фәненең иң югары казанышларына корылган фән һәм 

мәгариф баскычларын эченә ала. Кызганыч ки, аның гамәлгә керүен, башлыча, 

Мәскәү, урыс, йәһүд түгел, ә дүрт ярым гасыр рухи коллыкта йәшәгән 

түрәләрнең, зыялыларының, руханиларның каршылыгы, татар кешесенең 

битарафлыгы, комсызлыгы тоткарлый.  

Шулай да рәсми мәгарифнең афәтен аңлаган, милли-илаһи мәгарифкә йөз 

тоткан кешеләр дә бар әле. Алар инде моның гамәли юлларын эзлиләр. 

Әлеге кешеләргә йәрдәм итү йөзеннән, татар милли мәгариф системасының 

беренче баскычларын хасил иткән, шәхеснең генетик мирасын нигез итеп алган 

гаилә-мәхәллә мәктәпләрен оештыруның кайбер эшләнмәләрен тәкъдим итәбез. 
 

Ислам гыйлеме нигезләре 
(Гаилә мәктәбендә ислам дине буйынча нигез белем) 
 

Ислам гакыйдәсе нигезләре 

Нәрсә ул ислам дине? 

Кемнәр ул мөселманнар? 

Кәлимәи шәһадәт. Тәүхид (бераллалык). 

Кәлимәи иман.  

Аллаһы тәгаләгә иман китерү (ышану). 

Пәйгамбәребез Мохаммәд гәләйһиссәлләмгә иман китерү. 

Аллаһның китапларына иман китерү. 

Коръәни кәрим – мөселманнарның изге китабы. 

Әһле Китап (Тәүрәт, Зәбүр, Инҗил). 

Китап кешеләре (йәһүдләр, насаралар). 

Фәрештәләргә иман. 

Пәйгамбәрләргә иман. 

Китапларга иман. 

Кыямәт көненә һәм мәхшәр мәйданына иман. 

Бәгескә (үлгәннән соң терелүгә) иман. 

Тәгъдиргә иман.  

Җәннәт һәм җәһәннмм. Сыйрат. 

Нийәт, саләт (намаз), гыйбадәт, дога. 

Сәүм (руза). 
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Зякәт, садака. 

Хаҗ, миграҗ, хиҗрәт. 

Ширек  катмау (Аллаһу тәгаләгә иптәш тотмау). 

Иманга керү һәм иманнан чыкмау. 

Кяфер, мөшрик (мәҗүси), дәһри булмау. 

Китап кешеләренә хөрмәт. 

Сахихи (кануный) хәдисләр. 

Иҗма. 

Кыяс. 

Фәтвә. 
 

Ислам тәрбийәсе һәм әхлагы нигезләре. 

Фарыз гамәлләр.  

Ваҗип гамәлләр. 

Сөннәт гамәлләр. 

Мөстәхәб гамәлләр. 

Хәрәм гамәлләр. 

Мәкруһ гамәлләр. 

Мөстәкрәһ гамәлләр. 

Худитләр (Аллаһ чикләре). 

Амәнәткә (вәгъдәгә) тугрылык. 

Итәгать итү, тәүбәгә килү. 

Пакълек, чисталык, тәһәрәт. 

Йәтимнәрне, мескеннәрне яклау. 

Рөхсәт сорау. 

Тәкъвалык (Аллаһтан курку). 

Күркәм холык. 

Сәлам бирү һәм сәлам алу.  

Ата-ана хакы. 

Туганнар, кардәшлек хакы. 

Күрше хакы. 

Аллаһ биргәнгә шөкер итү. 

Зиннәтле урыннарны каплау. 

Рибаны, ришвәтне хәрәм санау. 

Бәйтел (казна) малына кермәү. 

Бер өммәгә (җәмәгәткә) берләшү. 

Хәяле булу (ояла белү). 

Шайтанны дус итмәү. 

Алдамау, ялган сөйләмәү. 

Кыю, гайрәтле булу. 

Сабыр, түземле булу. 

Саранлык, ач күзлелек күрсәтмәү. 
 

Дини-милли йолалар, бәйрәмнәр. 

Гарәфә көне 

Корбан бәйрәме. Тәшрик көннәре. 

Һиҗри йыл башы. 
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Гашура бәйрәме. 

Һиҗрәт кичәсе һәм көне. 

Мәүлид кичәсе һәм бәйрәме. 

Рәгаиб кичәсе. 

Мигъраҗ кичәсе һәм көне. 

Бәраәт кичәсе һәм көне. 

Фәтех Мәккә көне. 

Кадер кичәсе һәм көне. 

Гайдел–фитыр көннәре – Ураза бәйрәме. 

Изге Җомга көне. 

Бәби туе. 

Никах туе. 

Ахирәт туе. 

Дини уку, мәктәп-мәдрәс.  

Шамаилләр. 

Мөнәҗәтләр. 

Галим-голәмәләр, мөдәрисләр, мөгаллимнәр. 
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ЭТНОКУЛЬТУРА ФӘНЕННӘН 

2-11 сыйныфлар өчен үрнәк программа 
 

2-сыйныф (16 сәгать) 

1. Этнокультура фәне нәрсәгә өйрәтә. Башка тәрбийәви фәннәрдән нәрсә 

белән айырыла? Аның милли аңны үстерүдә тоткан урыны (1 сәг.). 

2. Минем исем-фамилийәмнең татарча төгәл әйтелеше, язылышы һәм килеп 

чыгышы. Татар исем-фамилийәләрен ясауда гарәп, латин, урыс телләренең 

йогынтысы. Мин үземнең исем-фамилийәмне ничек атар идем (1 сәг.).  

3. Минем шәхси анкетам: исем-фамилийәм; туган көнем, айым, йылым; туган 

һәм торган җирем; әти-әнийемнең, әби-бабаларымның, туганнарымның, 

дусларымның исемнәре; этем, песийем, йорт хайваннарымның исем-атамалары; 

йәшәгән адресым - боларның саф татарча әйтелеше һәм язылышы (1 сәг.). 

4. Минем шәҗәрәм: әтийем һәм әнийем буйынча (1 сәг.). 

5. Урыс кирилы. Аны татар авазларына җайлаштыру, күнегүләр (2 сәг.). 

6. Гаилә, туган-тумача арасындагы бәйләнешләр: әти, әни, әби, бабай, абый, 

апа, энем, сеңелем, җизни, түтәй, кода, кодагый төшенчәләре (1 сәг.). 

7. Ыруг-кабиләчелек, авылдаш, якташ төшенчәләре. Дус-иш, күрше-күлән 

мөнәсәбәтләре. Күрше хакы – Тәңре хакы (1 сәг.). 

8. Мин яраткан әкийәтләр, халык әкийәте төшенчәсе, татар халык 

әкийәтләренең төп сыйфатлары (2 сәг.). 

9. Мин яраткан җырлар, халык җырлары, җыр безгә нәрсә бирә (2 сәг.). 

10. Мин яраткан табышмаклар; күк җисемнәре, җир һәм аның рельйефы, 

файдалы казылмалар, сулар, йыл фасыллары, йыл, атна, тәүлек, табигәт 

күренешләре, агач-куаклар, урман-болын, кыр-дала, җиләк-җимеш, җир-су 

турында табышмаклар (4 сәг.). 
 

                                3 сыйныф (16 сәгать) 

1. Үзем йәшәгән урам, авыл (бистә) исемнәренә мөнәсәбәтем, аларның ничек 

аталуын теләр идем (1 сәг.). 

2. Нәселем мирасы. Нәселемдә кемнәр булган, алар ни белән 

шөгыльләнгәннәр, кая йәшәгәннәр, нинди шәхесләр белән аралашканнар, туган, 

йәшәгән һәм ахирәткә күчкән урыннары (2 сәг.). 

3. Татар телендә авазлар әйтелеше, фонемалар, диалектлар (2 сәг.).  

4. Төрек латины. Аны татар авзларына җайлаштыру, күнегүләр (2 сәг.). 

5. Йәшәгән мохитнең сөйләмгә, холыкка йогынтысы, «кендек бәйләнгән 

җир», туган тупрак, туган як төшенчәсе (1 сәг.). 

6. Тылсымлы әкийәтләр, алар безне нәрсәгә өйрәтә (3 сәг.). 

7. Туган ил, туган як, туган җир турында җырлар (2 сәг.). 

8. Үлән-үсемлекләр, игенчелек-кырчылык, йәшелчә-җимеш, бөҗәкләр, 

кошлар, балыклар, хайваннар, җәнлекләр турында табышмаклар (3 сәг.). 
  

                               5 сыйныф (32 сәгать) 

1. Татар теленең килеп чыгышы, тугандаш телләр, аларның тарихта һәм 

бүгенге көндә дөньяда тоткан урыннары (2 сәг.). 

2. Татар теленең канунчылыгы, башка телләргә йогынтысы, алынма сүзләр 

һәм аларны татар теле кануннарына буйсындыру кагыйдәләре (3 сәг.). 

3. Гарәп әлифбасы. Аны татар авазларына җайлаштыру. Күнегүләр (2 сәг.). 
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4. Татар милли һөнәрчелеге, осталык һәм остазлык (4 сәг.). 

5. Татар сөйләм культурасы (2 сәг.). 

6. Хак белән нәхак, хәләл белән хәрәм, яхшылык белән яманлык, изгелек 

белән явызлык, дуслык белән дошманлык, дөрес белән ялган, тугрылык белән 

хыйәнәт, вөҗдан белән вөҗдансызлык, намус белән намуссызлык ( 3 сәг.). 

7. Гыйбрәтле һәм маҗаралы әкийәтләр, алар безне нәрсәгә өйрәтә ( 2 сәг.). 

8. Әти-әни, әби-бабай турында җырлар (2 сәг). 

9. Кеше һәм аның төзелеше; туганлык-гаилә бәйләнешләре; авыл-каралты, өй 

һәм аның өлешләре, өй төзеклеге турында табышмаклар (4 сәг.). 

10. Йола һәм уйын җырлары: ырымнар (3 сәг.). 

11. Кыска җырлар: туган җир һәм туган як, дуслык һәм татулык, урман һәм 

җир, кыр-дала, чишмә һәм су турында ( 3 сәг.).  

12. Мәзәкләр: байлар һәм ярлылар, зирәк һәм тапкыр, хәйләкәр кешеләр, 

ялкаулар, белемсезләр һәм наданнар турында (2 сәг.). 
 

                              6 сыйныф (32 сәгать) 

1. Татар халкының барлыкка килүе. Аның төрки халыклар арасында тоткан 

урыны (2 сәг.). 

2. Татар топонимикасы. Татарлар йәшәгән тарихи урыннар. Аларның 

югалган, бозылган һәм бүгенге исемнәре. Татар атамаларын торгызу (3 сәг.). 

3. Татар халкының милли бәйрәмнәре: нәүрүз, нардуган, сабан туйы; 

тормыш-көнкүреш йолалары: никах туйы, бәби туйы, каз өмәсе (4 сәг.). 

4. Ата-аналарга, өлкәннәргә, кечеләргә мөнәсәбәт; гаиләдә, җәмгыйәттә үз-

үзеңне тоту кагыйдәләре (2 сәг.).   

5. Татар рәсем сәнгате үрнәкләре (1 сәг.). 

6. Татар музыка сәнгате үрнәкләре, татар милли музыка кораллары (2 сәг.). 

7. Татар кул сәнгате үрнәкләре (1 сәг.). 

8. Сатирик һәм юмористик әкийәтләр (2 сәг.). 

9. Туганлык, дуслык турында җырлар (2 сәг.). 

10. Өй җиһазлары, савыт-саба, азык-төлек, аш-су әзерләү, ашау-эчү; кул эше: 

талку, эрләү, туку, тегү-чигү турында табышмаклар (4 сәг.). 

11. Йола һәм уйын җырлары: фант җыю һәм һөнәр күрсәтү белән бәйле 

уйыннар, әйлән-бәйлән, түгәрәк уйыннары, каршы сафларга тезелеп һәм 

парлашып уйналучы уйыннар (3 сәг.). 

12. Кыска җырлар: тормыш турында уйланулар, кайгы-хәсрәт, өмет-ышану, 

йегетлек, уңганлык; читтә бәхет эзләүчеләр, солдатлар турында (3 сәг.). 

13. Ахмак, тиле, беркатлы, хыялый, мактанчык, ялганчы, куркак, саран, 

комсыз, әрсез кешеләр, эчкечеләр, караклар турында мәзәкләр (2 сәг.). 
 

                                   7 сыйныф (16 сәгать) 
1. Татар ашлары: аш-су белән эш итү, аш-суга хөрмәт, табын әзерләү, 

табында утыру кагыйдәләре (3сәг.). 

2. Йорт-җир, кура-каралты төзеклеге, йорт тирәсе чисталыгы; мунча, бәдрәф, 

чүп һәм юынтык су түгү урыннарын булдыру һәм аларның чисталыгын тәэмин 

итү мәсьәләләре (3 сәг.). 

3. Хат язу һәм тәбрикләү үрнәкләре, туганнар, дуслар арасында йөрешү, 

үзара йәрдәмләшү кагыйдәләре (2 сәг.). 
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4. Авыл, табигәт турында җырлар (2 сәг.). 

5. Йола һәм уйын җырлары: йыл фасыллары белән бәйле бәйрәмнәр, 

әйтемнәр (нәүрүз, нардуган, келәүләр, сөрән салулар (2 сәг.). 

6. Дөнья көтү, байлык, ярлылык, акча, исәп-хисап, юл-сәфәр, транспорт 

чаралары турында табышмаклар (2 сәг.). 

7. Кыска җырлар: кызлар язмышы турында борчылулы җырлар, шәкерт 

җырлары, йәш гомер һәм йәшәү кадере турында (2 сәг.). 
 

                                   8 сыйныф (16 сәгать) 
1. Татар милли кийемнәре, кийем осталары, кийем-салымны саклау, 

чистарту, пөхтә кийенү кагыйдәләре (2 сәг.). 

2. Сәүдә, алыш-биреш итү, әҗәткә алу һәм бирү кагыйдәләре (2 сәг.). 

3. Башка милләтләргә карата мөнәсәбәт, үзара ихтирам кагыйдәләре. Милли 

горурлык төшенчәсе (1 сәг.). 

4. Бизәнү һәм ясану әйберләре, аларны куллану ысуллары, бүләкләр сайлау, 

туган көн, юбилей, бәйрәмнәр белән котлау мәсьәләләре (2 сәг.). 

5. Кеше милкенә мөнәсәбәт, кеше әйберләрен куллану, кайтару кагыйдәләре, 

уртак килешүләр, өмәләр, үзара тауар алмашу (бартер) (1 сәг.). 

6. Тел, уку-язу, хат-хәбәрләшү, музыка кораллары, радио, телевизор; сугыш 

кораллары, аваз-хәрефләр, сүз-иҗек турында табышмаклар (2 сәг.). 

7. Чәнечкеле шаян җырлар, хат битләрендәге җырлар (1 сәг.). 

8. Мәзәкләр: Хуҗа Насретдин мәзәкләре (2 сәг.). 

9. Бәйетләр: тарихи вакыйгалар, шәхси фаҗигаләр турында, хәрби-тарихи 

бйәетләр (сугыш, әсирлек, солдат бәйетләре) (3 сәг.).  
 

                                  9 сыйныф (16 сәгать)  

1. Фикер, сүз һәм гамәл берлеге. Уй һәм тел тәңгәллеге. Дөрес, төгәл, кыска 

итеп сөйли белү сәләте (2 сәг.). 

2. Тылсым көченә, ырымнарга, йолаларга, хорафатларга, язмыш-тәкъдиргә 

ышану-ышанмау мәсьәләләре (2 сәг.). 

3. Савап белән гөнаһ, нийәт белән гамәл төшенчәләре (2 сәг.). 

4. Диннең милләтнең формалашуында йогынтысы (2 сәг.). 

5. Туй йоласына караган йола һәм уйын җырлары: яучы такмаклары, кыз 

йылату җырлары, сыктаулар, «яр-яр», «ишек бавы», туй мәҗлесе, бирнә сорау, 

килен төшерү җырлары, арбаулар (2 сәг.). 

6. Җир һәм ирек өчен көрәш (ышна, перипись, тоткыннар, ирексез һәм авыр 

хезмәт), михнәтле язмыш (җиде кыз), сак-сок бәйетләре (2сәг.). 

7. Мәзәкләр: гайшык-мәхаббәт, кызлар-егетләр, киленнәр-кияүләр, кода-

кодагыйлар, ир белән хатын, ата-ана һәм балалар турында (2 сәг.). 

8. Шарадалар, сорау һәм арифметик табышмаклар (2 сәг.). 
 

                                 10 сыйныф (16 сәгать)  

1. Этнос, милләт, халык төшенчәләре. Төрек этносы, татар халкы һәм татар 

милләте. Шивә, кабилә, ыруг, кәвем төшенчәләре (3 сәг.). 

2.Туган ил, Ватан, ватанпәрвәрлек, бәйнәлмиләлчелек (интернационализм) 

төшенчәләренә, гомумкешелек кыйммәтләренә милли караш (2 сәг.). 

3. Милли җәмгыйәтләр, милли үзидарә мәсьәләләре (2 сәг.). 

4. Шәхес, җәмгыйәт һәм милләт мөнәсәбәтләре (1 сәг.). 
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5. Мөнәҗәтләр: туган-үскән җир, ана һәм бала, гомер, йәшәү, үлем, ахирәт 

турында уйланулар (2 сәг.). 

6. Йәшлек һәм мәхәббәт турында җырлар (2 сәг.). 

7. Милли каһарманнар, милләтпәрвәрләр турында ривайәтләр һәм истәлекләр 

(2 сәг.). 

8. Татар милләтенең истәлекле урыннары, музейлары, театрлары һәм башка 

милли-мәдәни учаклары (2 сәг.). 
 

                                  11 сыйныф (16 сәгать) 

1. Гаилә Канунының һәм Гаилә кодексының төп төшенчәләре (4 сәг.). 

2. Карын-күкрәк тәрбийәсе нигезләре. Гаиләдә кийәү-килен, ата-ана, әби-

бабаның тоткан урыны. Ана-кыз, ата-ул мөнәсәбәтләре. Гаиләдә, тормышта 

хатын-кызның һәм ир-атның тоткан урыны һәм вазыйфалары (4 сәг.). 

3. Татарның милли-мәдәни мирасы: китаплары, журналлары, гәзитләре, 

сәнгать әсәрләре, архитектура, төзелеш һәйкәлләре, кул һөнәре, осталык, иҗат 

үрнәкләре (4 сәг.). 

4. Татарның этник төркемнәре, аларның рухи һәм мәдәни үзенчәлекләре, 

йәшәгән урыннары, үсеш һәм ойышу перспективасы (2 сәг.). 

5. Тантаналы рәвештә «Татар анты»н кабул итү (2 сәг.). 

 

Гаилә мәктәбендә укыту-тәрбийә эшен ойыштыру 
 

Гаилә мәктәбенең ойышу тәртибе (үрнәк рәвешендә) 
 

Балалар (2-11 йәш) мәктәбе– дүшәмбе-йәкшәмбе (шимбә, йәкшәмбе балалар 

өйдә ял итә алалар ) 

Йәшүсмерләр (11-18 йәш) мәктәбе – йәкшәмбе. 

Йәшләр мәктәбе (18-30) мәктәбе – йәкшәмбе. 

«Тәүхид» мәктәбе (30 дан олы) – шимбә. 

Гаилә мөгаллимнәре мәктәбе - сишәмбе, чәршәмбе, пәнҗешәмбе, җомга. 
 

Оя тәрбиясе һәм мәктәпкә әзерлек сыйныфларында көн манзарасы 
 

Тәүлек төркеме Көндезге төркем 

Тору 

Һавада күнегүләр 

Иртәнге тәһәрәт, урын-

җир 

Иртәнге аш 

Дәрескә әзерлек 

Уку сәгатьләре 

Һавада уйыннар 

Төшке аш 

Көндезге ял 

Уку сәгатьләре  

Көндезге чәй 

Тәрбийә сәгатьләре 

Кичке аш 

7.00 

7.00-7.30 

7.30-8.00 

 

8.00-8.30 

8.30-9.00 

9.00-11.00 

11.00-12.00 

12.00-13.00 

13.00-14.00 

14.00-16.00 

16.00-16.30 

16.30-18.30            

18.30-19.00 

 

 

 

Балаларны кабул итү 

Иртәнге аш 

Дәрескә әзерлек 

Уку сәгатьләре 

Һавада уйыннар 

Төшке аш 

Көндезге ял 

Уку сәгатьләре  

Көндезге чәй 

Тәрбийә сәгатьләре 

Кичке аш 

 

 

 

7.00-8.00 

8.00-8.30 

8.30-9.00 

9.00-11.00 

11.00-12.00 

12.00-13.00 

13.00-14.00 

14.00-16.00 

16.00-16.30 

16.30-18.30            

18.30-19.00 
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Кичке һава 

Мөстәкыйль эш 

Йокларга яту 

19.00-20.00 

20.00-22.00 

22.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

Йәшүсмерләр мәктәбенең көн манзарасы 

Дәресханә                   9.00-13.00 

Төшке аш                  12.00-13.00 

Остаханә                   14.00-17.00 

Кич утыру                 17.00-19.00 
 

Йәшләр мәктәбенең көн манзарасы 

Дәресханә      13.00-16.00 

Остаханә        16.00-19.00 

Кичке уеннар 19.00-22.00 
 

Гаилә мөгаллимнәре мәктәбенең көн манзарасы 

Дәресханә       9.00-13.00.  
 

«Тәүхид» мәктәбенең көн манзарасы 

Дәресханә                9.00-12.00 

Төшке аш               12.00-13.00 

Остаханә                13.00-18.00 

Ял кичәсе               18.00-21.00 
 

Йәшүсмерләр, йәшләр, гаилә мөгаллимнәре, «Тәүхид» җәмгыйәте әгъзаләре 

өчен тору, тәһарәт, аш-су, кийенү-ясану вакытлары - 7.00-9.00. 

Йокларга яту – 22.00. 
 

Оя тәрбийәсе, мәктәпкә әзерлек, ибтидаи сыйныфларында белем һәм 

тәрбийә сәгатьләре бүленеше 
 

Сыйныфлар 2 3 4 5 6 7 I II III IV 

Белем - 1 2 3 4 4 5 5 6 6 

Тәрбийә 6 5 4 3 2 2 2 2 2 2 

  

Барлыгы 20 сыйныф: 10 малай һәм 10 кыз. 
 

Гаилә мәктәбе хезмәткәрләре һәм хезмәт чыгымы 
 

Хезмәткәр Берәмлек Хезмәт хакы 

 

Хезмәт хакы Бер елга 

(сум) 

Мөдир 1 6000 6000  

Мөдир йәрдәмчесе 1 5000 5000  

Мөгаллим 3 4000 12000  

Тәрбийәче 2 3500 7000  

Бала караучы 20 3000 60000  

Табиб 1 4000 4000  

Хисапчы 1 3000 3000  

Хуҗалык мөдире 1 3000 3000  
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Барлык түләү  100000 1200000 

Өстәмә түләү 

(төп түләүдән 40%) 

 500000 

Ашау-эчү (40сум х 

250 көн х 300 бала) 

 3000000 

Торак (600 кв.м х 

250сум/кв.м х 12 ай) 

 1800000 

Әсбаплар (1000 сум/ 

бала х 300 бала) 

 300000 

Хуҗалык эшләре 

(җиһаз,техника һ.б.) 

 400000 

Бар йыллык чыгым  7200000 
 

Бер балага йылына 7200000 сум: 300 бала = 24000 сум; бер айга – 2000 сум. 

Тәрбийә сәгатьләре           40 сум/сәг. 

Уку сәгатьләре                 50 сум/сәг. 

Күзәтү сәгатьләре (көн)  30 сум/сәг. 

                                (төн)  20 сум/сәг. 

 

Өстәмә мәгълүматлар 

1. Кызлар һәм малайлар айырым укыйлар. 

2. Бер сыйныфта 12-20 (уртача 15) бала укый. 

3. Бүлмәләр саны 30 (600 кв.м : 20 кв. м) яки 3 бүлмәле 10 фатир. 
 

Бала караучы вазыйфалары: 

1. Балаларны кабул итү. 

2. Чишендерү-кийендерү. 

3. Ашарга пешерү, ашату-эчертү. 

4. Уйнату. 

5. Һавада йөртү. 

6. Йоклату, ял иттерү. 

7. Өйгә озату. 

8. Күзәтчелек итү. 

9. Дәрескә туплау. 

10. Җыйыштыру. 
 

Чыгымнарны каплау 

1. Ата-аналардан килгән керем 

2. Ата-аналарның түләүле ойыштыру, тәрбийә, белем бирүдә катнашуы. 

3. Балаларга якын кешеләрнең уку мәйданы (фатир), техника, транспорт 

чаралары һәм башка төр җиһазлар белән тәэмин итүе. 

4. Мәхәлләдән килгән зякәт, садака һәм башка төр йәрдәм. 

5. Эшмәкәрләр, меценатлар йәрдәме. 
 

Татар (гомумтөрек) әлифбасы 

Tөп шәкелләр (тартык авазлар) 
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Гарәп 

имласында 

Кирил 

имласында 

Латин 

имласында 

Хәрефнең әйтелеше 

Баш, 

юл 

Айыр., 

ахыр  

Баш Юл Баш Юл Татар-

ча 

Гарәпчә 

б ءاب Б б B b бы ب ب ’үн 

   П п P p пы پ پ

т ءات Т т T t ты ت ت ’үн 

с ءاث С с С с сы ث ث ’үн 

җ ميج Җ җ C c җы  ج (ج)  ج мү

н 

   Ч ч Ç  ç чы  چ (چ)  چ

х ءاح Х х Х х хы  ح (ح) ح ’үн 

д لاد Д д D d ды د د лүн 

з لاذ З з Z z зы ذ ذ лүн 

р ءار Р р R r ры ر ر ’үн 

 зәйн үн نيز З з Z z зы ز ز

   Ж ж J j жы ژ ژ

с نيس С с S s сы س س нүн 

ш نيش Ш ш Ş  ş шы ش ش нү

н 
 әйн үн‘ نيع Г г G g гы ع (ع) ع (ع)

ф ءاف Ф ф F f фы ف ف  ’үн 

 ك(ک) ک(ک)

 گ 

К к K k кы فاک к фүн 

   ң  ņ ңы  گ  گ

л مال Л л L l лы ل ل мүн 

м ميم М м M m мы م م мүн 

н نون Н н N n ны ن ن нүн 

һ ءاه Һ һ H h һы ه (ه) ه (ه) ’үн 

в واو В в V v вав و و вүн 

 ي

 

й ءاي Й й Y y йы ى (ى) ’үн 

         

         

 

 

        Искәрмәләр: 
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 хәрефләре башка төрек (башкорт, казах) (ж, j) ژ ,(з, z) ذ ,(с) ث .1

әлифбасыннан алынды, кирәк булганда алар татар теленә дә кертелә ала. 

2. Гарәп, кирил, латин шәкелләре тулысынча кәмпитердә тәңгәлләштерелә. 

Бер имлада җыйналган текст конвертер ярдәмендә икенче имлага күчерелә ала. 
 

Сузык авазлар һәм тамгалар 

Сүз башында: آ а (а),  ََ َِ  ,ә (ә) ا َِ و ,ү (ü) وئ,у (u) ا   ,е (е) أ,ы (ı) إ ,и (i) ا  о ئ

(о),  

َ  و  .ө (ö) ئ

Сүз уртасында:  — - а (а),  ََ  —  - ә (ә),    َِ —  - и (i),    َ — - ы (ı),   َ — - е 

(е),  

  َ — - у (u),    ئ  َ — -ү (ü),   َِ َ   ئ — - о (о),    َ َ   ئ — - ө (ö). 

Өстәмә тамгалар:     َْ —  - сәкен (кирил белән латинда куелмый),   

  َ — - диалектик катырту тамгасы (мәсәлән, г, к, т, д, с, з, р   хәрефләрендә). 

Кирил белән латинда апостроф (’) белән тамгалана (куллану мәҗбүри түгел). 

Басымны белдерүче мәд хәрефләре: (ا)ا басым а(а), ә(ә), е(е) хәрефләренә 

төшкәндә, 

  басым и(i), ы(ı), ү(ü), о(о), ө(ö) хәрефләренә төшкәндә  (ى, ي) ى 

 .басым у (u)  хәрефенә төшкәндә  و

        Кирил белән латинда (  ́ ) өстамгасы белән тамгалана. 
 

Мисаллар:   
Мәдәнийә́т    mәdәniyә́t    َْ ََ تا َِ ي ََ ن ََ د    нәшрийә́т    nәşriyә́т  م (ندم),

 َْ ََ تا َِ ي َْ ر ََ ش َْ   әдәбийә́т    әdәbiyә́т ,(نشر) ن ََ تا َِ ي ََ ب ََ د ا (بدا),  

мөфтийә́т   möftiyә́т   َْ ََ تا َِ ي َْ ت َ  ف َ  ئ    алмаштыручы́  almaştıruçı́م  (وتف), 

َ  ى َ  چ َ  ر َْ ت َ  ش َْ م ́ йәшәйешкә ,آل  yәşәyеşkә ́ ََ ا   َْ ک َ  ش ََ ي ََ ش  ي,

үзәкләштерелгә́н́  üzәklәştеrеlgәń   َْ ََ نا َْ ع َ  ل َ  ر َْ ت ََ ش َْ ل ََ ک  ватанпәрвәр́  زوئ,

vatanpәrvәŕ  َْ ََ را َْ و ََ ر َْ پ َ  ن َ  ت ́ миңгерәйтелүو,   miņgеrәytеlǘ  

َ  وئ َ  ل َْ ت ََ ي َ  ر َْ ع َِ گ َ  و  кыйынлаштыру́ kıyınlaştırú  م, َ  ر َْ ت َ  ش َْ ل َ  ن َ  ي ک, 

җәйәвләше́п  cәyәvlәşép     َْ َ  پا ََ ش َْ ل ََ و ََ ي َْ  авы́л  avı́l   ج, َ  لي  ́ исәнләшү  ,آو

isәnlәşǘ  وئ  َ ََ ش َْ ل ََ ن َِ س َ  ىي   бары́й   barı́y ا, َ  ر َِ ى   бари́   barí  ب , َ  ر     ب, 

ба́́ры  bárı   َ َ  را َ  ىي разы́й razı́y   ب,  َ  ذ  урманчылы́к  urmançılı́kر, 

 َْ َ  کي َ  ل َْ چ َ  ن َْ م َ  ر وْ  ылысла́в  ılısláv ا, ٓل  َْ َ  س   сәвдәләшү́  sәvdәlәşǘ لإ,

َ  وئ ََ ش ََ ل َْ د ََ و َْ     кыйафәтсе́з  kıyafәtséz  س,  َ  زا َْ س ََ ت َ  ف َ  ي    олыгайу́ ک,

olıgayú  و  َ َ  ي َ  ع َِ لو َ  و ойалу́ oyalú ئ, َ  ل َِ يو   мәг’лүма́т  mәg’lümát ئ,
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 َْ َ  تا َ  مئ َْ ل ََ ع ( م َْ َ  تا َ  مئ َْ ل  َ ََ ع َ  وئ  өметләнү́ ömetlәnǘ ,(م ََ ن َْ ل َ  ت َ  مو   ئ, 

өйләнергә́  öylәnergә ́ ا ََ َْ ع َ  ر ََ ن َْ ل َ  يو  ئ.

 

 
 

Тәҗвид фәне 
 

Коръәни Кәримне өйрәнү нигә кирәк? 

Мәгълүм ки, татар халкы ислам динен рәсми рәвештә 922 йылда Болгар 

дәүләте чорында кабул итә. Әмма бу дин Идел-Урал төбәгенә җиденче гасырда ук 

үтеп керә башлый. Ул мәҗүселек дәрәҗәсенә төшерелгән тәңречелеккә алмашка 

килә. Ислам дине гарәп миллли йәшйәеше белән үрелгән кебек, тәңречелек тә 

безнең милли традицийәләребез, гореф-гадәтләребез, йола-инануларыбыз белән 

нык бәйләнгән була. Чөнки тәүхид, яки бераллалык идейәсе, Коръән раславы 

буйынча, бар халыкларга да килә. Пәйгамбәрләр дә шушы халык арасыннан була. 

Шул сәбәпле дин эчтәлеге белән илаһи булса, формасы белән милли. Әмма төрки 

халыклар җәһлийәткә батып, диннең илаһи асылын югалталар. Аның милли 

формасын, йола-гадәтләрен генә калдырып, мәҗүсилеккә кереп баталар. Әлбәттә 

инде, җәза озак көттерми. Барлык төрки халыклар милли дәүләт-җәмгыйәтләрен 

югалтып, башка халыкларның колына әвереләләр. Шулай да Аллаһы тәгалә 

рәхмәтеннән ташламый. Татар милләтен, төрки халыклар арасыннан 

беренчеләрдән булып, «гарәп дине» аркылы җәһлийәттән илаһийәткә кайтара. 

Ислам дөнясының иң йырак төбәгендә Бөйек Болгар дәүләте барлыкка килә. Ул 

йылдан йыл үсә, чәчәк ата. Көнчыгыш Аурупаның бер гүзәл төбәгенә әйләнә. 

Әмма артык масайып китеп, тәкәбберлек чиренә батып, илаһи асылын югалта. Бу 

юлы бәла монгол яулары белән килә. Болгар халкы яңадан коллыкка төшә. Шулай 

да рәхим һәм шәфкать ийәсе булган Аллаһы тәгалә төрки-татар халкын яңадан 

дәүләтле итә һәм моны ислам дине белән ныгыта. Әмма «бөйеклек» чире иңгән 

түрәләрнең бер-бересенә баш бирмәве аркасында төрки, угор халыкларының 

уртак ватаны булган Бөйек ил – Алтын Урда җимерелеп, вак биләмәләргә таркала. 

Алла кануннарын дөняви максатларда гына файдаланган бу биләмәләр бер-

бересенә юл куймыйча, әкренләп көфер дөнясы тарафыннан йотылып бетә. Татар 

халкы берничә мәртәбә ислам кануннары буйынча йәшәйешкә кайтырга 

тырышып караса да, көферлек, мәҗүсилек, монафикълык, хөсетлек, мөртәтлек, 

ихлассызлык аркасында җәһлийәткә бата бара һәм, ниһайәт, дәһрилек баткагына 

чума, Аллаһы тәгалә белән тәмам мөнәсәбәтен өзә. 

Әмма Аллаһы тәгалә һаман да кайчандыр иман китергән халкын ташламый. 

Үзгәртеп корулар дәверендә берникадәр вакытка хөррийәткә чыгара. Иманлы 

бәндәләр яңадан калкып чыга. Әмма көфер дөнясыннан үтеп кергән яман секу-

лярлык (илаһи йәшәйешне дөнявилаштыру) чире дине зәгыйьфләнгән татарның 

барлык күзәнәкләренә үтеп керә һәм үлем чиренә әйләнеп бара. Моңа каршы 

бердәнбер дәва ул –  хак ислам дине. Ә ислам дине нигезендә Әһле Китапның 

(Аллаһ Китабының) соңгы нөсхәсе – Коръәни кәрим ята. Шушы Китапны 

өйрәнмичә без үлем чиреннән котыла алмаячакбыз. 
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Әлбәттә Коръәни кәримне төп нөсхәсендә, илаһи гарәп телендә өйрәнергә 

кирәк. Чөнки, иң камил тәфсир дә безне илаһи хакыйкәткә чыгармаячак. 

Бу изге гамәлне кылу  тәҗвид фәнен өйрәнүдән башлана. Әлеге фәнгә нигез 

итеп Салихҗан Барудиның «Тәҗвид фәне» дәреслеге алынды. Әмма аның асыл 

нөсхәсе Үктәбер түнтәрешенә кадәр иске татар телендә һәм имласында 

эшләнгәнлектән, бүгенге укучыны канәгатьләндерә алмый. Хәзерге заман татар 

телендәге һәм кирил имласындагы нөсхәсе дә гарәп авазларын җитәрлек төгәллек 

белән бирми. Гарәп теленнән алынган тәҗвид терминнарының эчтәлеге 

ачыкланмаган, аларның гарәпчә төгәл язылышы бирелмәгән. Гарәп һәм кирил 

имласында бирелгән бер үк авазларны тәңгәлләштерү  эзлеклелеге сакланмаган. 

Бу җитешсезлекләр Коръәни кәримне дөрес итеп укуны кыйынлаштыра. 

Әлбәттә, гарәп авазларын кирил имласында абсолют төгәллек белән биреп 

булмый. Моның өчен гарәп телен камил үзләштерергә кирәк. Әмма башлангыч 

чорда Коръән телен өйрәнүне күнегелгән имлада башлау методик яктан дөрес 

булыр дип карала. Бары тик шушы имладагы авазлар системасын гарәп теленең 

авазлар системасына мөмкин кадәр якынайтырга кирәк. Без гарәп теленең авазлар 

системасын татар кирилында авазлаштыруны кулайрак таптык. Моның өчен 

түбәндәге авазлар алынды: а, ә, б, в, г, д, е, җ, з, и, й, к, л, м, н,  р, с, т, у, ү, ф, х, ш, 

ы. Алардан гарәп авазлары шәкелләре ясалды. Кайбер уку кагыйдәләрен аңлату 

өчен ң, о, ө, э, ь, ъ хәрефләре дә кулланылды.  

Коръәнне дөрес итеп уку кагыйдәләре аның Согуд басмасында бирелгән. Бу 

кагыйдәләр Коръәнне укуны җиңеләйтә. Шуңа күрә Коръәннең асыл нөсхәсен, 

башлангыч чорда булса да, Согуд басмасында өйрәнергә тәкъдим итәбез. Аның 

Казан басмасын уку өчен тәҗвид кагыйдәләрен яхшы итеп үзләштеререгә кирәк.  

Коръәни кәримне дөрес итеп укуда сиңа уңышлар телибез.  
          

         1. Нәрсә ул тәҗвид фәне?    

Тәҗвид   ٌ ٌ  دي ٌ  و ٌ  ج   .сүзе гарәп телендә көйләп уку мәгънәсен аңлата  ت

            ٌ ٌ  دا    ,матур, яхшы итеп сөйләү - (دوج тамыры) أ  ج

  ٌ ٌ  ةد ٌ  و  .өстен, яхшы сыйфатлы булу – (داج(  күзәнәге) ج

Әлбәттә, бу төшенчәләр матур укуга гына кайтып калмый. Тәҗвид фәне 

гарәп теле канунчылыгына нигезләнә. Ул берникадәр  дәрәҗәдә  

  ٌ ٌ  تا ٌ  ي ٌ  ت ٌ  و  ٌ ٌ   ٱصل ٌ  م ٌ  ل  ع

әсват (фонетика),   ٌ ٌ  ف ٌ  ر  ٌ ٌ   ٱصل ٌ  م ٌ  ل ٌ  و ,сарыф (морфологийә) ع  ٌ ٌ  ح  ٌ  ٱنل

  ٌ ٌ  م ٌ  ل  нәхү (синтаксис) кагыйдәләрен дә эченә ала.  Коръән шигърийәте дә ع

шушы кагыйдәләргә буйсына. 

 

2. Гарәп әлифбасы 
  

А. Кирил имласында язылышы (транскрипцийәсе) 
 

Хәрефләрнең йазылу шәкеле Авазлашт. Хәреф исеме 
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Ахыр Урта Баш Аерым билгесе Гарәп Кирил 

 әлифүн’ أ ل ف    ا ا ا ا

ٌ   [б] ب ب ب ب ٌ  ءا ََ б ب ә’үн 

ٌ   [т] ت ت ت ت ٌ  ءا ََ т ت ә’үн 

ٌ   [с] ث ث ث ث ٌ  ءا ََ с ث ә’үн 

ٌ   [җ] ج ج ج ج ٌ  مي ََ җ ج имүн 

ٌ   [х] ح ح ح ح ٌ  ءا ََ х ح ә’үн 

х] خ خ خ ح ]   ٌ ٌ  ءا х خ  ََ а’үн 

ٌ   [д] د د د د ٌ  لا ََ д د әлүн 

ٌ   [з] ذ ذ ذ ذ ٌ  لا ََ з ذ әлүн 

ٌ   [р] ر ر ر ر ٌ  ءا ََ р ر а’үн 

ٌ   [з] ز ز ز ز ٌ  ن ٌ  ي
 ز

зәйнүн 

ٌ   [с] س س س س ٌ  ني ََ с س инүн 

ٌ   [ш] ش ش ش ش ٌ  ني ََ ш ش инүн 

] ص ص ص ص ]   ٌ ٌ  دا
 ص

 ََ адүн 

ٌ   [ ض ض ض ض ٌ  دا
 ض

д ََ дүн 

ٌ   [ ط ط ط ط ٌ  ءا ََ  ط а’үн 

ٌ   [ ظ ظ ظ ظ ٌ  ءا ََ з ظ ’үн 

ٌ   [‘] ع ع ع ع ٌ  ن ٌ  ي
 ع

‘әйнүн 

ٌ   [ѓ] غ غ غ غ ٌ  ن ٌ  ي
 غ

ѓайнүн 

ٌ   [ф] ف ف ف ف ٌ  ءا ََ ф ف ә’үн 

ٌ   [ќ] ق ق ق ق فا

  ٌ  ٌ  ق

ќ ََ афүн 

ٌ   [к] ك ك ك ك ٌ  فا
 ک

к ََ әфүн 

ٌ   [л] ل ل ل ل ََ л مال әмүн 

ٌ   [м] م م م م ٌ  مي ََ м م имүн 

ٌ   [н] ن ن ن ن ٌ  نو ََ н ن үнүн 
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ٌ   [һ] ه ه ه ه ٌ  ءا ََ һ ه ә’үн 

ٌ   [в] و و و و ٌ  وا ََ в و әвүн 

 ي
 

ٌ   [й] ى ي ي ٌ  ءا ََ й ي ә’үн 

    
 

Б. Фонетик яңгырашы (авазлаштыру) 

(Юшманов буйынча) 
 

          Тамак шартлавы (җиңелчә йөткерүгә ошаш) ء

 [б] ب

 [т] ت

 Сакау [с] (тел очы ике теш арасында) – башкорт телендәге [с] ث

  Татар телендәге [җ] авазына ошаш (төгәлрәк әйтелеше – [дҗь],  [д] ج

авазы тел очына гына тийеп китә) 

 Кече тел артындагы юлны кысып чыгарыла торган көчле ح

шыпылдау (хырылдавык [х]) 

 Телне кийереп каты итеп әйтелә торган [х] خ

  (төгәлрәк әйтелеше, [дь]) [д] د

 Сакау [з] (тел очы ике теш арасында) – башкорт телендәге [з] ذ

 (һәм [ръ]  әйтелешләре бар [рь]) [р] ر

 (безелдәвек [зе]) [з] ز

 [c] س

       Йомшартылган [ш ь] ش

  ص

Телне һәм ийәкләрне кийереп, телнең артын йомшак аңкауга 

күтәреп түбән тавыш белән (каты) әйтелә торган [с]([съ]), [д]([дъ]), 

[т]([тъ]), [з]([зъ]) 

 

 ض

 ط

 ظ

 Тамак мускуллары нык кысылганда килеп чыккан тавыш ع

(Габдулланың «Г» сыннан Абдулланың «А» сына күчкәндә йотыла 

торган [г] 

 Телне кийереп (каты) әйтелә торган [г] (татар телендәге каты [г]) غ

 [ф] ف
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 Телне кийереп (каты) әйтелә торган [к] (татар телендәге каты [q]) ق

 (татар телендәге йомшак әйтелешле [ке]) [к] ك

 Урта яңгырашлы [л] ([ль] һәм [лъ] әйтелешләре бар) ل

 [м] م

 [н] ن

 Татар телендәге [һ] ه

 Иреннәрне бөрештереп әйтелә торган [в] (татар телендәге [w] –вау) و

 [й] ى

          

          3. Тәҗвид кагыйдәләре 
 

1.     ٌ ٌ  ة ٌ  ک ٌ  ر  .хәракәтүн (хәрәкә)- тартыкны сузыклаштыру билгесе    ح

Хәрәкәләргә фәтхә, кәсра, даммә, сәкен, тәнвин, тәшдид һәм хәмзә керә. 

Алар түбәндәгечә авазлаштырылалар: 

2.    ٌ ٌ  ة ٌ  ح ٌ  ت ََ          фәтхәтүн (фәтхә)  ف — - ә, а. 

3.   َ ٌ  ر ٌ  س َِ                кәсрун (кәсра)  ک — - и, ы, ый. 

4.    ٌ ٌ  ة  ٌ ٌ  م  .аммәтүн (даммә)        — - ү, у  ض

5.    َ ٌ  ن ٌ  ک َْ               сәкнүн (сәкен)   س —  . 

Сәкен билгесе тартык авазлар һәм мәд хәрефләре өстенә куйыла, сәкен 

сузык авазның  булмавын белдерә. 

6.    َ ٌ  ني ٌ  و ٌ  ن ََ тәнви  ت нүн (тәнвин)         َ —   - үн (өн), ун (он), 

                                                           َ —   - ин (эн), 

                                                           َ —   - ән, ан. 

Укыганда тәнвин сузыгы айырым сузыкка караганда  кыскарак (өн, он, ын, 

эн итеп) укыла.  Шуңа күрә кирил имласында тәнвин курсив белән языла.  

7.    ٌ ٌ  دي ٌ  د ٌ  ش ََ тәшд  ت идүн (тәшдид)      َ — (икеләтеп уку тамгасы). 

8.    ٌ ٌ  ة ٌ  ز ٌ  م َ            һәмзәтүн (хәмзә)  ه — (өздереп уку тамгасы).   

Кирил имласында  хәмзә өске [’] тамгасы белән бирелә. 

9.   ٌ ٌ  ة ٌ  طو ٌ  ب ٌ  ر ٌ  م ٌ   ٱل ٌ  ءا  ٌ ٌ  تل ََ әтт’ أ ә’ү-л мәрб ََ атү (тә мәрбүтә, 

түгәрәк «тә») -    .ة, ة     

Кирил имласында астына сызылган т [т] хәрефе белән бирелә. 
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10.   َ ََ را َْ ه и’  ظإ һ ََ әрун (изһәр) – ачык итеп уку.  

Тәнвин яки нүн сәкен (сәкенле нүн) бугаз хәрефләренең берсенә очраса, ул 

«изһәр» була. 

Бугаз хәрефләре:    . غ, ع, خ, ح, ا                                    

Бугаз хәрефе белән аннан алда килгән хәреф айырымачык итеп укыла.  

Мәсәлән,  ََ ََ ََ ٌ  ت ٌ  م ٌ  ع  хәрефләре айырымачык итеп ع  һәм  ن ән‘әмтә’  أ  ن

укыла. 

11.   ٌ ٌ  ة  ٌ ٌ  ن ٌ  ع ٌ   ٱل ٌ  ع ٌ  م  ٌ  ما ٌ  غ ٌ  د ََ идеѓ’  إ амүммә‘ә-л ‘үннәтү (идгам мәгәл 

гүннә) борынга җибәреп тулы ошаштыру.   

Тәнвин яки нүн сәкен үзләреннән соң килүче و, ن, م, ى  хәрефләренең 

берсенә очраса, «идгам мәгәл гүннә» була.  

Алдагы хәрефне үзеннән соң килгән хәрефкә кертеп, борынга җибәреп 

тотыбрак укыла.  

Мәсәлән,         ٌ ٌ  ن ٌ  م ٌ  و  ٌ ٌ  ي ٌ  م ( ٌ  ن ٌ  م ٌ  و ٌ  ي  ٌ  ن  мәййәвминү дип (мән     م)

йәвминү дип түгел),   ٌ ٌ  مي ٌ  ق ٌ  ت ٌ  س  ٌ ٌ  م ٌ  طا ٌ  ر ٌ  ص ( ٌ  مي ٌ  ق ٌ  ت ٌ  س ٌ  م  ٌ  طا ٌ  ر   ص)

сыйр ََ ыйммүстәќ ََ ыми дип (сыйр ََ ат ыйн мүстәќ ََ ыми дип түгел). Беренче 

очракта    ن     хәрефе      ى   хәрефенә кертелеп     ى  - гә, икенче очракта исә, 

тәнвиннең нүне мим хәрефенә кертелеп  م - гә  әйләнә (яки ى һәм ن  хәрефләре 

икеләтелеп  борын эчендә тотыбрак укыла). Шул сәбәпле һәр очракта ике сүз бер 

сүз  итеп укыла.  

Кирил имласында ى – гә әйләнгән ن  һәм     م – гә әйләнгән   ن хәрефләре 

курсив белән языла. Коръәннең Согуд басмасында алдагы хәрефкә кертеләсе 

хәреф хәрәкәсез языла. 

12.   ٌ ٌ  ة  ٌ ٌ  ن ٌ  ع ٌ  ال ٱل ٌ  ب  ٌ  ما ٌ  غ ٌ  د  ٌ ََ идеѓ’  إ амүм билә-л ‘үннәтү (идгам билә 

гүннә) – борынга җибәрмичә тулы ошаштыру.  

Тәнвин яки нүн сәкен үзләреннән соң килүче ل ,ر хәрефләренең берсенә 

очраса «идгам билә гүннә» була. Тәнвин яки нүн сәкен үзеннән соң килгән 

хәрефкә кертелеп, борынга җибәрмичә, тәшдидле итеп  укыла.  

Мәсәлән,   ٌ ٌ  م ٌ  ه  ٌ ٌ  ب  ٌ ٌ  ر ٌ  م ( ٌ  م ٌ  ه  ٌ ٌ  ب ٌ  ر  ٌ  ن  мирраббиһим дип (мин م)

раббиһим дип түгел),   

  ٌ ٌ  ك  ٌ ٌ  ل ٌ  ر ٌ  ي ٌ  خ  ( ٌ  ك ٌ  ل  ٌ  ر ٌ  ي ) айрулләкә дип خ) айрун ләкә дип 

түгел). Беренче мисалда ن  хәрефе ر хәрефенә кертелеп   ر  - гә әйләнгән, икенче 

мисалда исә, тәнвин нүне       ل хәрефенә кертелеп,    ل - гә әйләнгән. Һәр очракта 

ике сүз кушылып бер сүз итеп укыла. Басма кирил имласында алмашынган   ن  

хәрефе курсив белән языла. 
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         13.     َ ٌ  ب ٌ  ل ٌ  ق   .иќыләбүн (иклаб) – үзгәртү, алмаштыру’  إ

         Тәнвин яки нүн сәкен    ب    хәрефенә очраса, ул «иклаб» була.  

         Бу очракта тәнвиннең «н» хәрефе һәм нүн сәкен  م  - гә әйләнеп, борынга 

җибәрелеп, бераз тотыбрак укыла.  

         Мәсәлән,   ٌ ٌ  ري ٌ  ص ٌ  عيمب  ٌ  م ٌ  ) س ٌ  ري ٌ  ص ٌ  ب  ٌ  عي ٌ  م ََ сәм – س) и‘үм  

бә  ََ ыйрун дип (сәм ََ и‘үн бә  ََ ыйрун дип түгел),    ٌ ٌ  ه ٌ  د ٌ  ع ٌ  ب  ٌ  م م 

(  ٌ ٌ  ه ٌ  د ٌ  ع  ٌ ٌ  ب  ٌ  ن ََ мим бә‘диһ –م)  и дип (мин бә‘диһ ََ и дип түгел).  

         Бу очракта һәр сүз айырым укыла, ягни сүзләр кушылмый. Басма кирил 

имласында  م - га алмашынган ن  курсив белән языла. 

14.     ٌ ٌ  ة  ٌ ٌ  ن ٌ  ع ٌ   ٱل ٌ  ع ٌ  م  ٌ  ءا ٌ  ف ٌ  خ ََ ихф’      إ ә’ә мә‘ә-л ‘үннәтү (ихфә 

мәгәл гүннә) – борынга кертеп йәшерү. Ихфә мәгәл гүннә тәнвин яки нүн сәкен 

үзләреннән алда килгән унбиш ихфә хәрефләренең берсенә очраганда була.  Ихфә 

хәрефләре:  .د, ذ, ز, ج, ت, ث, ص, ض, ط, ظ, س, ش, ق, ك, ف 

Ихфә хәрефләре алдыннан килүче тәнвиннең «н»сы һәм ن хәрефе аз гына 

тотыбрак, борын куышына җибәреп укыла. Бу хәрефләр борын куышында алдагы 

сузыкка ялганып киткән «ң» авазын хәтерләтә. Ягни, бу сузык ң-ланып (әмма ң-га 

әйләнмичә) озайтыла. 

Мәсәлән,  َْ ٌ  م ٌ  ت  ,әңтүм (әңтүм)’ أ  ن

  ٌ ٌ  مي ٌ  ل ٌ  س  ٌ  ب ٌ  ل  ٌ ٌ  ق ََ биќалбиң сәл   ب им (биќ ََ албиң сәл ََ им). 

Басма кирил имласында «ң» хәрефе итеп язылганда, «ң» хәрефе курсив 

белән языла. Сүзләр кушылып дийәрлек укылсалар да, айырым язылалар. 

15.       ٌ ٌ  ة  ٌ ٌ  ن ٌ  ع ٌ   ٱل ٌ  ع ٌ  م  ٌ  ء ٌ  ل ٌ  ث ٌ  م  ٌ  ما ٌ  غ ٌ  د ََ идеѓ’      إ амүм  мислә’ин 

мә‘ә-л ‘үннәтү (идгам мисләин мәгәл гүннә).  

Идгам мисләин мәгәл гүннә мим сәкен م - мимгә очраганда була. Беренче 

мимне икенче мимгә кертеп, бераз тотып укыла.  

Мәсәлән,   ٌ ٌ  ة ٌ  ر ٌ  ف ٌ  ع  ٌ ٌ  م ٌ  ه ٌ  ل  ( ٌ  ة ٌ  ر ٌ  ف ٌ  ع ٌ  م  ٌ  م ٌ  ه  -  ل)

ләһүммә‘фиратүн дип (ләһүм мә‘фиратүн дип түгел). Беренче мим борынга кереп 

югалгандай була. Тотыбрак уку икенче мимне сузыбрак укуга әйләнә. Кирил 

имласында сүзләр кушыла, ә беренче мим  курсив белән языла. 

16.    ٌ  ٌ ٌ  ى ٌ  و ٌ  ف ٌ  ش   ٌ  ءا ٌ  ف ٌ  خ их’  إ ф ََ ә’ә шәфәвиййүн (ихфә шәфәвийә).  

Ихфә шәфәвийә мим сәкен    ب   «бә» хәрефенә очраганда була. Бу очракта 

 .мимне качырып укыйбыз  - م

Мәсәлән, ا ََ َِ ه َ  ومب  َِ ه  َ ََ ب ََ ر (ا َِ ه َْ ب  َ  م َ  ه َِ ََ ب ََ раббиһүм биһ  ر) ә дип 

(раббиһүм биһ ََ ә дип түгел).  
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Мим ирен арасында алдагы сузыкка (ب - га) кереп югалгандай була. Басма 

кирил имласында сүзләр айырым языла, мондый «мим» курсив белән языла.  

Мим сәкен «мим» (م) белән «бә» (ب) дән башка хәрефләргә очраганда, 

«изһар» була, ягни сәкенле “мим” дә, алдагы хәреф тә ачык итеп укыла. 

17.   ٌ ٌ  ة  ٌ ٌ  ن ٌ  ع ٌ  ال ٱل ٌ  ب  ٌ  ء ٌ  ل ٌ  ث ٌ  م  ٌ  ما ٌ  غ ٌ  د ََ идеѓ’  إ амүммислә’им билә-л 

‘үннәтү (идгам мисләин билә гүннә).  

Идгам мисләин билә гүннә «мим» белән «нүн»нән башка сәкенле хәреф үзе 

шикелле сәкенсез хәрефкә очраганда була. Бу очракта беренче хәрефне сәкен 

белән, икенче ошаш хәрефне хәрәкәсе белән укып китәбез. 

Мәсәлән,    ََ ََ ٌ  ت ٌ  ت  ٌ ٌ  ر  ,фәрраттә  ف

                     ٌ ٌ  م ٌ  ه ٌ  ت ٌ  را ٌ  ج ٌ  ت   ٌ  ت ٌ  ح ٌ  ب ٌ  ر ا ََ фәм   مف ә  рабихәт 

тиҗ ََ әратүһүм. 

Ошаш хәрефләр бер-берсенә тоташып киткәндәй була, әмма тәшдид белән 

укылмый. Шуңа күрә басма кирил имласында, әлеге хәрефләр  икесе ике сүздә 

булганда, бу сүзләр кушылмый, алдагы хәреф курсив белән языла. 

18.   ََ ٌ  ل ٌ  ق ٌ  ل   .ќалќалә (кәлкәлә, ягни, тибрәндерү)  ق

Сүзнең  уртасында  яки азагында د, ج, ب, ط, ق  хәрефләренең берсе 

сәкенле булса, бу хәрефләр кәлкәлә итеп, яки тибрәндереп укыла. Кирил имла-

сында    нечкә  د, ج, ب  хәрефләреннән соң өскә, тибрәнүне күрсәтүче тамга итеп 

«е», каты ,ق  طхәрефләреннән соң «ы» хәрефе куйыла. Мәсәлән: бидеѓат,  

фәләќы. 

19.   َِ  َ ٌ  د ٌ  م  :ә-л мәдди (мәд хәрефләре) – озын сузыклар’  أ  ل

  .әлиф -  ا ,вәү -    و   ,йә -  ى

Мәд кагыйдәләре: «әлиф» үзеннән алда килүче  фәтхәне, «йә» кәсрәне, 

«вәү» даммәне озын сузыкка әйләндерә: 

ٌ  ى  —    ََ и,  ََ ы ( ََ ый),   و  ٌ —  ََ ү ( ََ у),   ا  ٌ —   ََ ә ( ََ а).  

Мәсәлән,   ى َِ ََ ф  ف  и, او  َ َ  لو ََ ќ    ق ул ََ ү,  َِ ََ ضا ََ р   ر ый.  

Озын сузык ике кыска сузык микдары сузыла. Кирилл имласында озын 

сузык өстенә төртке (басым билгесе) куйыла. 

20.    ٌ ٌ  ة ٌ  ز ٌ  م  .хәмзәтүн (хәмзә). Хәмзә  билгесе гарәп әлифбасына керми ه

Ул уку барышында төрттереп алуны (уколны) белдерә. Сүз башында килгәндә аңа 

терәк (подставка) булып һәрвакыт дийәрлек әлиф (ا), сүз уртасында килгәндә 

теләсә кайсы мәд хәрефе (ا,و, ى) аңа терәк була ала. Сүз ахырында (озын сузык 

ясаганда) сүз башында исә терәксез языла. Хәмзә, нигездә, хәрәкәне кистереп 

укуны белдерә. Кирил имласында хәмзә  (’) өстамгасы белән бирелә. 
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Мәсәлән,   ٌ ٌ   ,әл’ أ  ل ٌ  ر ٌ  م ٌ  أ ٌ    ,йә’мүруي   ٌ  م ٌ  ئا ََ ќ ق а’им,   َ َْ ء َ  ر   ,бүр’ү ب

 َْ ٌ  م ٌ  ه ٌ  ؤا ٌ  با ََ ’ ء әб ََ ә’үһүм. Соңгы очракта ике әлиф бергә язылмасын өчен, 

хәмзә терәксез языла. 

21.   ٌ  ٌ ٌ  ى ٌ  ع ٌ  ب ٌ  ط   ٌ ٌ  د ٌ  م  ٌ  –ә-л мәдди аби‘иййи (мәдде табигый)’ أ  ل

табигый мәд.  

Мәд хәрефеннән соң хәмзә сәбәбе (терәге) мәд булмаса, мәдде табигый 

була, ягъни мәд хәрефе озын сузык вазыйфасын үти.  

Мәсәлән,   ى  ٌ  ٌ ٌ  ب ََ рабб  ر и,  ى  ٌ ٌ  ل ََ әл‘ ع ә,  او  ٌ ٌ  لو ََ ќ  ق ул ََ ү. 

22.   ٌ ٌ  ل ٌ  ص  ٌ ٌ  ت ٌ  م   ٌ ٌ  د ٌ  م -ә’ أ  ل ыйли (мәдде мөттәсыйл) – 

кушылган мәд.  

Мәд хәрефеннән соң хәмзә сәбәбе (хәмзәгә терәк булып)  мәд килсә, болар 

икесе дә бер сүздә булсалар, бу мәдде мөттәсыйл була. Мәдде мөттәсыйл дүрт 

кыска сузык микдары сузыла. 

Мәсәлән,    ٌ ٌ     ءآل ٌ  ءآ ٌ      ج ٌ  ءآ  س

(сә’әә’ү). Бу очракта мәд хәрефе  өстенә мәддә   [~]   билгесе куйыла, хәмзә 

хәрәкәсе белән ахырда языла, әмма сүзгә кушылып укыла. 

23.   ٌ ٌ  ل ٌ  ص ٌ  ف ٌ  ن ٌ  م   ٌ ٌ  د ٌ  م ә-л мәдди мүңфә’ أ  ل ыйли (мәдде мөнфәсыйл) – 

айырылган мәд.  

Мәд хәрефеннән соң хәмзә сәбәбе мәд килсә, болар икесе ике сүздә 

булсалар, «мәдде мөнфәсыйл» була. Мәдде мөнфәсыйл, уку рәвешенә карап, бер 

кыска сузык микъдарыннан  дүрт кыска сузык микдарына  кадәр сузыла. 

Мәсәлән,    ٌ ٌ  م ٌ  ت ٌ  ن  ٌ ٌ  أ آل в  و вәлә’әә) ’әңтүм,    ٌ ٌ  م ٌ  ت ٌ  آل ٱن   و

вәләңтүм.  

               ٌ ٌ  د ٌ  ب ٌ     آل أ  ع ٌ  د ٌ  ا =آ  ;лә‘бүдү  آل ٱبع   (әә’) أ

Мәд хәрефе өстенә мәддә [~]   билгесе куйыла, ягни мәдде мөнфәсыйл һәм 

мәддә мөттәсыйл тамгалары ошаш. 

24.    ٌ ٌ  م ٌ  ز ٌ  ل   ٌ ٌ  د ٌ  م   .ә-л мәдди ләзим (ләзем, ягни тийешле мәд)’ أ  ل

Мәд хәрефеннән соң мәд сәбәбе «сәкен ләзим» (укылырга тийешле сәкен) 

килеп, икесе дә бер үк сүздә булсалар, «мәдде ләзим» була. Сәкен ләзим (ягъни, 

сәкенне алмаштырган мәд) дүрт кыска сузык микдары сузыла.  

Мәсәлән,       َ ٌ  س ٌ  ي  ~  ن   ٌ  َ ٌ  س +     ى

  َ َ  م َ  لا ~ م ٌ  ي ٌ  م+    مال+ا

  ٌ ٌ  م ٌ  ز ٌ  ل   ٌ  ن ٌ  ک  сәкнү (сәкен) ләзим – туктаганда да, туктамаганда да  س

укыла торган сәкен (ягни, сәкенне алмаштырган мәд). Сәкен ләзим булып 



 163 

укылучы хәреф өстенә мәддә [~] билгесе куйыла. Кирил имласында мәддә билгесе 

саклана. 

25.   ٌ  ٌ ٌ  ى ٌ  زي ٌ  ر ٌ  غ   ٌ ٌ  د ٌ  م ََ ә-л мәдди ѓар’ أ  ل изиййүн (мәдде гарыйз) – 

бирелгән мәд.  

Мәд хәрефеннән соң мәд сәбәбе  «сәкен гарыйз» (туктаганда гына укылырга 

тийешле сәкен) килеп, икесе дә бер үк сүздә булсалар, «мәдде гарыйз» була. Ике, 

өч, дүрт кыска сузык микдары сузыла.  

Мәсәлән,     ٌ ٌ  نو ٌ  د ٌ  ما ََ   خ а    ٌ ٌ  ني ٌ  ع ٌ  ت ٌ  س     ن

(туктамаганда хәрәкәсе белән укыла), 

 َْ ٌ  نو ٌ  د ٌ  ما ََ  خ амид ََ үн,   ٌ ٌ  ني ٌ  ع ٌ  ت ٌ  س ََ ‘нәстә ن ин (туктаганда сәкен 

белән  укыла).  

Басма кирил имласында сәкен ләзим кебек үк мәд хәрефе өстенә мәддә (~) 

билгесе куйыла. 

26.     ٌ ٌ  ني  ٌ ٌ    ٱل  ٌ ٌ  د ٌ  م ٌ  ل ََ ә-л мәдди-л л’ أ ини (мәдде лин) – озын сузык.  

Мәдде лин хәрефләре ике -  ى һәм و. Мәдде лин хәрефләреннән соң мәд 

сәбәбе «сәкен ләзим» йаки «сәкен гарыйз» килеп, икесе дә бер сүздә булсалар 

«мәдде лин» була. Мәдде лин хәрефләре һәрвакыт сәкенле. Әгәр мәд сәбәбе 

«сәкен ләзим» булса, мәдде ләзим (дүрт мәртәбә), сәкен гарыйз булса, мәдде 

гарыйз (ике-дүрт мәртәбә) кебек сузыла. 

Мәсәлән,    َ َ  ق َ  س ٌ   — ع َ  ف ٌ  ا ٌ  ق + َ  ن ٌ  ي ٌ  س + َ  ن ٌ  ي ќа   ع

 

  ٌ ش   ٌ  َ  ٌ  ٌ ٌ  ي ٌ  ر ќураи   ق ш  (ќурайшин). 

27.   َ َْ ٌ  ف ٌ  ق   .вәќфүн (вәкыф) – туктау  و

Укыганда туктау кагыйдәләре (38 – мәддәне кара).  

28.    ٌ ٌ  ءال ٌ  ع ٌ  ت ََ исти‘әл’) (ولع тамыры) إ  س ә’үн) – истигалә (калын итеп уку 

– веляризация – звучность).  

Истигалә хәрефләре җиде: ظ, ط, ض, ص, ق, غ, خ - калын итеп укыла 

торган хәрефләр. Истигалә хәрефләреннән соң фәтхә, даммә, кәсрә калын (а, у, ы 

йаки ظ, ط, ض, ص хәрефләреннән соң -ый) итеп укыла. Кирил имласында  

истигалә хәрефләренең өстенә төртке (басым билгесе) куйыла.  

29.    ٌ ٌ  ءال ٌ  ف ٌ  ت ٌ  س ولف тамыры) إ үн) – истифәлә (нечкә итеп 

уку).  

Истифәлә хәрефләре унсигез:                                                                                 

 -         ب, ت, ث,  ج, ح, د, ذ,ز, س, ش,  ع, ف,  ك, م,  ن, و,  ه, ى

нечкә итеп укыла торган хәрефләр.  

а) истифалә хәрефләреннән соң фәтхә, даммә, кәсрә нечкә (ә, ү, и ) итеп 

укыла.   
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б)  ل, ر  хәрефләре нечкә дә, калын да укыла ала (30,31 кагыйдәләрне кара). 

в) ا, و, ى  хәрефләре озын сузыкны белдергәндә фәтхә, даммә, кәсрә белән 

бергә нечкә яки калын итеп укыла –  ََ ә( ََ а),  ََ ү ( ََ у),  ََ и ( ََ ы,  ََ ый).    

30.     ٌ ٌ  م    .кагыйдәсе (ләм)  ل

хәрефе ләф   ل атүлл ََ аһ  сүзендә (  ٌ ٌ  ه  ٌ ٌ   ٱلل  ٌ ٌ  ة ٌ  ظ ٌ  ف  (Алла сүзе - ل

калын яки нечкә итеп укыла. Ләфзәтуллаһның алдындагы хәреф фәтхәле яки 

даммәле булса «л» хәрефе калын  (ягни, «ла» дип), кәсрәле булса нечкә итеп (ягни 

«ли» дип) укыла.    

Мәсәлән,    ٌ ٌ  ه  ٌ ٌ   ٱلل ٌ  ر ٌ  ص َِ    ,руллаһи    ن ََ ه  َ َِ ل  .лилләһи    ل

ََ ا .31   .кагыйдәләре  ر

  .фәтхә яки даммә хәрәкәсе белән бирелсә, калын итеп укыла -  ر(1

Мәсәлән,    ََ ََ ٌ  ت ٌ  ي ٌ  أ ٌ  ا ,әра’әйтә’ -   أ  ر  ٌ ٌ  ب ٌ  ر    ;үрубән‘ -  ع

2) сәкенле ر  алдыннан фәтхәле яки даммәле хәреф килсә,  ر хәрефе калын 

итеп укыла.  

Мәсәлән,    َْ ٌ  ه ٌ  ب ٌ  ح ٌ  ر ٌ     ,мәрхәбәһ   م ٌ  نو ٌ  م ٌ  ح ٌ  ر ََ түрхәм   ت үнә; 

3) сәкенле رалдындагы хәреф тә сәкенле булса, аның алдындагы хәрефкә 

карыйбыз. Ул фәтхәле, яки даммәле булса,  ر  хәрефе калын итеп укыла.  

Мәсәлән,  َْ ٌ  رو ٌ  ک ََ шүк   ش үр,    ٌ ٌ  رو ٌ  ف ََ ѓаф  غ үр; 

 дан соң калын әйтелешле    ر алдындагы хәреф кәсрәле, ә сәкенле  ر       (4

хәрефләр булса,  ر   хәрефе калын итеп укыла.  

Мәсәлән,    ٌ ٌ  دا ٌ  ص ٌ  ر мир    م  ََ ад,    َ ٌ  ض ٌ  ٱرأل вә-л ’әр  و ый; 

  .калын итеп укыла رалдындагы «хәмзә» аст хәрәкәле булса, сәкенле ر (5

Мәсәлән,  ََ ٌ  ظ  ٌ  ت ир’   إ  ر а; 

6) сәкенлеر алдындагы бәйләүче «һәмзә» өст хәрәкәле килсә, ر калын итеп 

укыла.  

Мәсәлән, و  َ َِ ع َْ ج ََ ‘әрҗи’  أ  ر ү;         

7) сәкенле    ر  алдыннан кәсрәле хәреф килсә,  ر    нечкә итеп укыла. 

Мәсәлән,   َْ ٌ  ري ٌ  د  ٌ  ٌ ََ кад -  ق ир;     

  .хәрефе аст хәрәкәле булганда, һәрвакыт нечкә итеп укыла  ر   (8

Мәсәлән,   ََ ٌ  م ٌ  ر َْ   ,җүримә - ج ٌ  مي ٌ  ر   -   ک
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Басма кирил имласында калын «р» хәрефе өстенә төртке куйылмый, басма 

рәвештә куйы итеп йазылмый, чөнки калын итеп укылганда да, нечкә итеп 

укылганда да «р» хәрефе артыннан «а», «у», «и» сузыклары языла. Бу очракта 

«р»ны куйы итеп язу укылыш кагыйдәләрен аңлату өчен генә бирелә.   

32.   ٌ ٌ  س ٌ  نا ٌ  ج ٌ  ت ٌ  م  ٌ  ما ٌ  غ ََ идеѓ  إ  د амүммүтәҗ ََ әнисүн (идгам 

мөтәҗәнисәин – ошаш) –  җенестәш, ошаштырылган (уподобление).  

Җенестәш хәрефләр:   

 ث.-ب , ذ  -ت , م  -ت , د  -ط ,  ط  -ذ , ت  -د , ظ  -ت  
Әгәр сүз сәкенле хәреф белән тәмамланса һәм бу хәреф үзеннән соң килгән 

сүзнең беренче хәрефе белән җенестәш булса, яки беренче сәкенле хәрефкә 

икенче җенестәш хәреф кушылса, беренче хәреф икенчесенә кертелеп икеләтелеп 

укыла. Кирил имласында әйләнгән хәреф курсив белән языла. 

Мәсәлән,  ت-   ٌ ٌ  د:  ٌ  ن  ٌ ٌ  ي ٌ  ب  ٌ ٌ  ت ٌ  ق ( ٌ  ن  ٌ ٌ  ي ٌ  ب ٌ  ت  ٌ  د  ٌ  ќаттәбәййинә ق)

дип (ќаде тәбәййинә дип түгел); 

ٌ   - ظ  ٌ  ذ: او ٌ  م ٌ  ل  ٌ ٌ  وا) إ  ظ ٌ  م ٌ  ل ٌ  ظ из’ – (إ  ذ аләм ََ ү   дип 

(’из аләм ََ ү дип түгел); 

ٌ    -ت   ٌ  ط:   ٌ ٌ  ت ٌ  س ٌ  ب  (  ٌ ٌ  ت ٌ  ط ٌ  س бисәттә дип (бисәт – ب) тә дип 

түгел); 

ٌ   -ط  ٌ  ت:  ٌ  ة ٌ  ف ٌ  ئا  ٌ ٌ  ط ٌ  لا ٌ  ق ٌ  و ( ٌ  ة ٌ  ف ٌ  ئا ٌ  ط  ٌ  ت ٌ  لا ٌ  ق  – و)

вәќ ََ аләт  ََ а’ифәтүн дип (вәќ ََ аләт т ََ ’ифәтүн дип түгел); 

ٌ   -د  ٌ  ت:   ٌ  ه  ٌ ٌ  ٱلل ٌ  و ٌ  ع  ٌ ٌ  د ٌ  ل ٌ  ق ٌ  ث ٌ  أ ( ٌ  ه  ٌ ٌ   ٱلل ٌ  و ٌ  ع ٌ  د  ٌ  ت ٌ  ل ٌ  ق ٌ  ث  – أ)

’әсќаләддә‘әвәлл ََ аһә дип  (’әсќаләт  дә‘әвәлл ََ аһә дип түгел);  

ٌ    -م   ٌ  ب: ا ٌ  ن ٌ  ع  ٌ  ٌ  ٌ ٌ  م ٌ  ک ٌ  ر ٌ  إ  (ا ٌ  ن ٌ  ع ٌ  م  ٌ  ب ٌ  ک ٌ  ر  – إ)

’иркәммә‘ән ََ ә  дип (’иркәбе мә‘ән ََ ә дип түгел); 

ٌ    -ذ   ٌ  ث:  ٌ  ك ٌ  ل ٌ  ذ ٌ  هل ٌ  ي  ( ٌ  ك ٌ  ل ٌ   ذ ٌ  ث ٌ  ه ٌ  ل  йәлһәззәликә дип – ي)

(йәлһәс зәликә дип түгел). 

33.   ٌ ٌ  ب ٌ  ر ٌ  ق ٌ  ت ٌ  م  ٌ  ما ٌ  غ ٌ  د ََ идеѓ’ إ (برقتم ~ برق+ت+م) амүм 

мүтәќаррабүн (идгам мөтәкаррабин)  - якын булу (быть близким).  

Идгам мөтәкаррибин парлары:   ل -ق ,ر  -ك   - ясалыш урыннары бер, 

укылышлаы төрле булган парлар. Шушы парларның беренчеләре сәкенле, 

икенчеләре ачык иҗек хәрефе булса, беренчеләре икенчеләренә ошатып укыла.  

Кирилл имласында ошатылган хәреф курсив белән языла. 

Мәсәлән,    ٌ ٌ  ب  ٌ ٌ  ر ٌ  ق   ( ٌ  ب  ٌ  ٌ  ٌ ٌ  ر  ٌ  ل  ќуррабби дип (ќул рабби дип  ق)

түгел);   ٌ ٌ  م  ٌ ٌ  ک ٌ  ل ٌ  ح ٌ  ن  ٌ  م ٌ  ) أ  ل ٌ  م ٌ  ک ٌ  ق ٌ  ل ٌ  ح ٌ  ن  ٌ  م  әләм нәхләккүм дип’ (أ  ل

(’әләм нәхләќкүм дип түгел). 
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34.    ٌ  ٌ ٌ  ى ٌ  س ٌ  م ٌ  ش   ٌ  ما ٌ  غ ََ идеѓ   إ  د амүң  шәмсиййүн (идгам шәмсийә) – 

койаш хәрефләре: .س, ش,  ص,  ض, ط, ظ, ت, ث, ن, ل, د, ذ,ر,ز 

Әгәр ләмү-тәгриф  ( ٌ  أ ل   артикле) –   َ َِ يف َْ ر ََ ع  َ َ   ٱتل  مال

(л ََ әмүттә‘р ََ ифү) идгам шәм-сийә (кояш) хәрефеннән башланган сүзгә ялганып 

килсә, укыганда ل  хәрефе шу-шы кояш хәрефенә ошый, ягъни «л» хәрефе 

югалып, кояш хәрефе икеләтеп укыла. 

Мәсәлән,   ٌ ٌ  با ٌ  و  ٌ ٌ  ا ٱثل ٌ  و ( ٌ  با ٌ  و ٌ  ث ٌ  ا أ  ل ََ вә-с сәв و) әбү дип укыла 

(в ََ ә’әлсәв ََ әбү дип түгел), ني  ٌ  ٌ ٌ  او (ٱتل ٌ  ني ٌ  ت ٌ  ا أ  ل ََ вә-т т   و) ини дип укыла 

(в ََ ә’әлт ََ ини дип түгел). 

Бу очракта ләмү-тәгриф алдыннан килгән сүзнең соңгы иҗеге озын сузыкка 

(озын ачык иҗеккә) тәмамланса, әлеге озын сузык кыскара (стяженийе). Ләмү-

тәгрифнең хәмзәсе сузыгы белән бергә юкка чыга, ягъни вәсыйләнә. Кирил 

имласында кояш хәрефенә әйләнгән «ләм» хәрефе курсив белән языла. 

ىٌّ .35 ََ را قََمر  َْ ه ظ إ     һ ََ әрун ќамәриййүн (изһәр кәмәрийә) 

, ه, و, ي ف, ق, ك, م,ا, ب, ج, ح, خ, ع, غ     хәрефләре алдыннан 

килүче ләмү тәгърифнең ләме ачык итеп укыла 

36.   َ َْ ت ََ ک        .сәктүн (сәктә) - туктау (остановка)  س 

Коръән укыганда сулышны өзмичә, тавышны кисеп, бераз туктау очраклары 

бар. Аңа сәктә диләр. Коръәндә «сәктә» белән дүрт җирдә укыла. 

1)   َ ٌ  ف ٌ  ه ٌ  ک ٌ  ا сүрәсендә (әлкәһфүн’)   أ  ل ٌ  م  ٌ  ٌ ٌ  ي ٌ  اسق  ٌ  ج ٌ  و   ивәҗәң‘)  ع

ќаййимүн сүзләре ‘ивәҗ ََ әс ќаййимән дип укыла. Сәктәле сүзнең тәнвине алынып 

( ََ ә) итеп укыла, тавыш өзелә, туктап алганнан соң язылганча дәвам ителә; 

2)  َِ  َ ٌ  س йәс) ي н) сүрәсендә ا  ٌ ٌ  ذ  ٌ ٌ  اسه  ٌ  ن ٌ  د ٌ  ق ٌ  ر ٌ  م  ٌ  ن   م

(миммәрќадин ََ ә  һ ََ әз ََ ә) дигән урында туктау «һәзә» алдыннан: 

миммәрќ ََ адинәс;  

3)   ٌ ٌ  ة ٌ  ما ٌ  ي ٌ  ق ََ әлќый’)  أ  ل әмәһ) сүрәсендә    ٌ ٌ  قا ٌ  سر  ٌ  ن ٌ  م  ٌ  لي ٌ  ق   و

(вәќ ََ ылә мирр ََ аќ ََ ын) дигән урында сәктә «мин»нән соң (вәќ ََ ылә минс 

р ََ аќ ََ ын), ягъни идгам юк;  

4)   ٌ ٌ  ني ٌ  ف  ٌ ٌ  ف ٌ  ط ٌ  م ََ аффиф أ  ل инү) сүрәсендә  ََ ََ نا َْ سر ََ ل ب 

 ََ  َ ََ ال ََ кәлл) ک ә бәрр ََ анә) дигән урында сәктә «бәл»дән соң (кәлл ََ ә бәлс р ََ анә), 

ягъни идгам юк.  

Коръәндә шулай ук җиде урында «һә» сәктәсе бар. Алар түбәндәге сүзләрдә: 
ٌ  س ٌ  ه ٌ  ن ٌ  س ٌ  ت ٌ  ي  ٌ  م ٌ  ل  ,(раләм йәтәсәнәһс)   ر

ٌ  س ٌ  ه ٌ  د ٌ  ت ٌ  ٱق  (вәќытәдиһс)  و
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ٌ  س  ٌ  ه ٌ  ي ٌ  با ٌ  ت ََ кит)  ک әбийәһс), 

ٌ  س  ٌ  ه ٌ  ي ٌ  با ٌ  س ََ хис)  ح әбийәһс), 

ٌ  س  ٌ  ه ٌ  ي ٌ  لا ََ м)  م әлийәһс), 

ٌ  س  ٌ  ه ٌ  ي ٌ  نا ٌ  ط ٌ  ل сүл)  س  ََ анийәһс), 

 
ٌ  س ٌ  ه ٌ  ي ٌ  ها ََ м)  م әһийәһс).   

Бу сүзләрнең ахырларында сәктә кылыныр. Коръәндә сәктә өске тамга 

рәвешендә  س хәрефе белән тамгалана. Кирил имласында «с» хәрефе белән 

бирелә. 

  .һә» хөкеме (кагыйдәсе)» -   ه  .37

1) Сүз ахырында ялганып килүче «һә»нең алдагы хәрефе хәрәкәле булса, 

«һә» сузыбрак укыла. 

Мәсәлән,   ٌ ٌ  ه  ٌ ٌ  ن ََ иннәһ’  إ ү,  َِ َِ ه ََ لا ََ м    م әлиһ ََ и,    ٌ ٌ  ه ٌ  لا ََ м    م әләһ ََ ү; 

2) Сүз ахырында килгәндә «һә»дән алдагы хәреф хәрәкәле булса, ә аннан 

соңгы сүз ләмү-тәгриф белән башланса, «һә» сузылмый. 

Мәсәлән,   ٌ ٌ  ني  ٌ ٌ   ٱدل ٌ  ه  ٌ ََ ләһү-д д  ل инә, 

  ٌ ٌ  تا ٌ  وا ٌ  م  ٌ ٌ   ٱسل ٌ  ه  ٌ ٌ  ي ٌ  س ٌ  ر ََ күрсиййүһү-с сәм  ک әв ََ әти; 

3) «һә» хәрефеннән алда мәд хәрефе яки сәкенле хәреф килсә, «һә»нең 

хәрәкәсе сузып әйтелми. Ул кыска укыла.  

Мәсәлән,   َ َْ ه ََ ن َِ   ,әнһү‘  ع َِ هي ََ ф  ف  иһи,    ٌ ٌ  ه ٌ  ن  .минһү   م

38.    ٌ ٌ  ر ٌ  س ٌ  ک   .тәкәсәра (кәсралаштыру) – кәсрә  белән уку ت (رس +ت)

Өст тәнвин ләмү-тәгрифкә очраганда аңа кәсрә өстәлер һәм алдагы сүзгә 

кушылып укылыр, ә ләмү-тәгъриф вәсыйл кылыныр. 

Мәсәлән,  ََ ََ ة َِ لي ََ س َْ و َ  لأ  َ  د ََ ََ م َ  ح ََ م  ( ََ ة َِ لي ََ س َْ و  ٱل

 َِ َِ ن َ  د ََ ََ ََ ََ م َ  ح ََ мүхәммәдини-л вәс  م) иләтә, 

َِ ى                   َ  ذ ََ َ  لأ  َ  دو َْ م ََ ح َِ م  (ى ََ ذ  َ َِ  ٱل ََ ن َ  دو َْ م ََ ح   م)

мәхм ََ үдәни-л  ләз ََ и, 

                     ٌ ٌ  ه  ٌ ٌ  لل ٌ  أ  ٌ  د ٌ  ح ٌ  )أ  ٌ  ه  ٌ ٌ   ٱال  ٌ ٌ  ن ٌ  د ٌ  ح ََ әхәдүни-л л’ أ) аһү. 

Кирил имласында өстәлгән кәсра курсив белән языла.    

39. Тукталу тамгалары: 

 ;туктау тийеш (ләзем) -   (м) م 

 ;айәт тәмамланмаган, бу урында тукталмаска кирәк  - (лә) ال

 айәтттәге мәгънә аңлашылып бетмәгән, туктасаң ярый, ләкин -  (җ) ج 

туктамау яхшырак;  
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 ;туктау ярый, әмма дәвам итү яхшырак -   (кл)  ىلق

 .туктау әйбәтрәк, ләкин туктамасаң да йарый -  (сл) ىلص 

Коръәндәге башка тамгаларның мәгънәсен Согуд басмасының ахырында 

бирелгән кагыйдәләр буйынча белергә була. 

Искәрмә 1. Тукталу тамгаларына җиткәнче сулыш бетеп вәкыф кылынса, 

туктаган җирдән алдагы бер-ике сүзне кайтарып  укырга кирәк. Сүз уртасында 

туктарга ярамый. 

Искәрмә 2: ан(ән), ун(үн), ин тәнвиннәре,  а(ә), у(ү) сузыклары һәм аларның 

тәҗвид кагыйдәләре буйынча үзгәреше айәт ахырында туктаганда укылмый. 

Шуңа күрә алар өске тамгалар рәвешендә языла. Бу айәт уртасындагы 

тукталышка да кагыла. Ә туктау түгәрәк [т] белән тәмамланган сүздән соң булса, 

түгәрәк [т]  да, аның тәнвине дә укылмый. Әмма бу очракта түгәрәк [т] тәнвин-

хәрәкәсе белән бергә [һ] хәрефенә ошатып укыла.  

Мәсәлән, мәрративсл  сүзеннән соң туктау булса, мәрраһ дип укыла ([һ] 

хәрефе сулыш өзелгәндәй кысылып чыга. 

 

 “Әмирханийә” 

мәгърифәтчелек вәкыфы бәйгеләре 
 

Татар халкының XXI гасырга тулы канлы милләт буларак аяк басуын 

тәэмин итү максатыннан, “Әмирханийә” мәгърифәтчелек вәкыфы түбәндәге 

даими бәйгеләрне игълан итә: 
 

                   Татар язучылары XXI гасырга 

                   Татар галимнәре XXI гасырга 

                   Татар мөгаллимнәре XXI гасырга 
 

Бәйгенең шартлары: 
 

1. Конкурста катнашу хокукына үзендә иҗади сәләт барлыгын тойган һәр 

татар кешесе ийә. 

2. Конкурска тәкъдим ителә торган иҗади хезмәтләр XXI гасырга аяк 

басачак татар халкының рухи-әхлаки, мәдәни-мәгърифәти, социаль-икътисади 

үсешенә йогынты ясау дәрәҗәсенә ийә булырга тийешләр. 

3. Татар язучылары конкурска теләсә нинди жанрда иҗат иткән әсәрләрен    

тәкъдим итә алалар. 

4. Татар галимнәренең түбәндәге йүнәлешләрдә иҗат иткән хезмәтләре 

кабул ителә: 

- татар һәм Ауразийә халыкларының хак тарихы; 

- татар фәлсәфи һәм иҗтимагый фикеренең үсеш тарихы; 

- татарның тарихи этнографийәсе һәм демографийәсе; 

- татарның фәнни-техник, иҗтимагый-сәйәси, әдәби-сәнгати терминологик 

сүзлекләре; 

- гомумтатар фонетикасы һәм орфографийәсе; 

- гомумтатар грамматикасы; 

- татар ономастикасы һәм топонимикасы. 
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5. Татар мөгаллимнәренең түбәндәге фәннәр буйынча уку әсбаплары, 

методик кулланмалары һәм уку-укыту программалары карала: 

- татар теле (татар телен яхшы, начар белгән һәм бөтенләй белмәгән балалар 

өчен); 

- татар тарихы; 

- диннәр тарихы; 

- дин гыйлеме; 

- милли фәлсәфә; 

- этнокультура; 

- этнопсихологийә; 

- этнопедагогика; 

- этноҗәграфийә; 

- йәшәү мохите; 

- нәфис сәнгать; 

- музыкаль сәнгать; 

- гамәли сәнгать; 

- сын сәнгате (көрәш, хореографийә); 

- һөнәрчелек. 

Конкурска төгәл һәм табигый фәннәргә кагылган хезмәтләр дә тәкъдим 

ителә ала. 

Конкурска шулай ук түбәндәге йәнәлештәге тәрбийә программалары, 

әсбаплары, методикалары кабул ителә: 

- карын тәрбийәсе; 

- күкрәк тәрбийәсе; 

- гаилә тәрбийәсе; 

- рухи тәрбийә; 

- хезмәт тәрбийәсе; 

- социаль тәрбийә; 

- милли (этник) тәрбийә; 

- гомумкешелек тәрбийәсе. 

6. Конкурска тәкъдим ителә торган барлык хезмәтләрнең илаһи фикергә, 

милли нигезгә корылуы шарт. 

7. Конкурска әзер хезмәтләр кабул ителә. Аларның күләме бер басма табак-

тан артмаска тийеш. Конкурска шәхси һәм күмәк хезмәтләр тәкъдим ителә ала. 

Зур күләмле хезмәтләргә вәкыфның махсус премийәләре бирелә. 

8. Хезмәтләрнең язма машинкада, йә принтерда татар телендә ике данәдә 

басылуы шарт. 

9. Конкурска җибәрелгән хезмәтләр йыл дәвамында “Әмирханийә” вәкыфы 

бүлекчәләрендә өзлексез кабул ителә һәм махсус комиссийәләрдә карала. 
 

Конкурс йомгаклары 

1. Конкурс йомгаклары вәкыфның иҗат җыйыннарында игълан ителә. Иҗат 

җыйыннары йылга ике мәртәбә: язын (март айында) һәм көзен (октябрь айында) 

үткәрелә. Бер җыйында игътибарга лайык дигән хезмәтләр сайланып алынса, 

икенчесендә исә, җиңүчеләр билгеләнә.  

Беренче гыйнварга кадәр җибәрелгән хезмәтләр язгы җыйында, беренче 

августка кадәр җибәрелгәннәре көзге җыйында карала. 
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2. Конкурста җиңүчеләргә түбәндәге кыйммәткә ийә бүләкләр тапшырыла 

(долларларда): 

                    беренче бер бүләк - 300; 

                    икенче ике бүләк  - 200; 

                    өченче өч бүләк    - 100. 

 

Һәр төр конкурска айырым йомгак ясала. 

3. Икътибарга лайык дип табылган хезмәтләргә “Әмирханийә” вәкыфының 

истәлек бүләкләре тапшырыла. 

4. Конкурста җиңүчеләргә “Әмирханийә” вәкыфының “беренче (икенче, 

өченче) дәрәҗә лауреаты” дигән исем бирелә. 

5. Конкурс йомгаклары матбугатта игълан ителә. 

 

“Әмирханийә” мәгърифәтчелек вәкыфы укулары темалары 
 

МӘГЪРИФӘТ НУРЫ  

 

I. Хакыйкәт эзләп 

1. Шәхси эзләнү юлы 

2. Мәңгелек кыйммәтләр 

һәм шәхси белем 

3. Нәрсә ул яшәү? 

4. Нәрсә ул үлемсезлек? 

5. Ахырзаман булырмы? 

II. Рухи мәгърифәт һәм 

дөньяви белем 

1. Кеше – информацийә 

савыты 

2. Нәрсә ул белем? 

3. Нәрсә ул мәгърифәт? 

4. Шәхес ничек туа? 

III. Җан һәм тән 

проблемалары 

1. Җан һәм тән берлеге 

2. Кеше нигә картая? 

3. Нәрсә ул сәләмәтлек? 

4. Иман һәм дин 

5. Гыйлем һәм белем 

IV. Аваз һәм сүз 

1. “Әлиф” һәм “би” 

2. Тел - гасырлар авазы 

 

 3. Алфавитмы, әлифбамы? 

4. Әлифба галәмнән килә 

V. Кеше һәм җәмгыйәт 

1. Дәүләт һәм милләт 

2. Хуҗа һәм көтү, көтүче һәм 

көтү башы 

3. Җәмгыйәт һәм шәхес 

4. Гомумкешелек кыйммәтләре 

һәм милли аң 

5. Милләтнең үсеш һәм 

таркалу сәбәпләре 

6. Йәшәү мохите һәм кеше 

сыйфатлары 

7. Хәйер-садака һәм салым 

8. Ирек һәм коллык 

VI. Адәмнең ике асылы. 

1. Мәхаббәт һәм нәфрәт. 

2. Дөрес һәм ялган. 

3. Хәләл һәм хәрәм. 

4. Нәфес һәм тыелу. 

5. Яхшылык һәм явызлык. 

6. Ният һәм гамәл. 

ҖЙҺАНДАГЫ ӘВЕРЕЛЕШ-ЯСАЛЫШ ПРОЦЕССЛАРЫ  
 

1. Җиһанның һәләкәтен тоткарлауда белем-тәрбийәне рухи нигезгә 

күчерүнең әһәмийәте 
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2. Барча төр энергийәнең һәм процесс-әверелешләрнең асылы - 

микрокисәкчекләр хәрәкәтендә 

3. Табигәттә, техникада, технологийәдә бер типтагы физик процесслар 

4. Бер төрдәге физик процесслар тәгълимәтендә ошашлык һәм 

универсаллык принциплары 

5. Бер төрдәге физик процесслар тәгълимәтендә төркемнәргә бүлүне һәм 

термин-атамаларны камилләштерүнең әһәмийәте 

6. Фәннәрне төзүдә эзлеклелек һәм баскычлылык принциплары 

7. Фәннәрдә абстракт төшенчәләр куллануның уңай һәм тискәре нәтиҗәләре 

 
СИСТЕМАЛАР ДӨНЬЯСЫНДА КЕШЕ  
 

1. Тирә-йүнгә системалы якын килү 

2. Кеше - системалар системасы 

3. Шәхес проблемалары һәм психиканың серле бүлмәсе (СБ) 

4. СБнең вазыйфалары һәм үзенчәлекләре 

5. СБнең мәкерлеге һәм наянлыгы 

6. Һәркем куллана, әмма күпләргә билгеле булмаган тел 

7. Йоклаганда холкыңны йәшереп буламы? 

8. Ялганны сиземләү алымнары 

9. Шәхесләрнең төрлелеге һәм охшашлыгы 

10. Күңелең белән әңгәмә алымнары 

 
ЭЗОТЕРИК ФӘЛСӘФӘ  
 

1. Аллаһ галәме 

2. Дөнья халыкларының урын вакыт киңлегендә РУХИ ГЫЙЛЕМЕнең 

энциклопедик тәсвире 

3. Иҗтимагый системаларның эшчәнлеге һәм тәрәккый үсешендә 

резонансларның әһәмийәте 

4. Бөйек шәхесләр үрнәгендә (соционик эзләнүләр) 

5. Кадер кичәсе һәм илаһи нурланыш 

7. Биоаномалийәләр (соматик әверелешләр) 

 

Татар-мөселман гаиләсе институты 
 

Кереш сүз 
 

Гаиләнең    халыкара күләмдә таркалыш кичерүе татар милләтенең дә үсеш 

перспективасына  кагыла.  Бу  нәтиҗә  түбәндәге күрсәткечләрдән ясала: 

- гаиләнең тотрыксыз тормыш шартларына яраклаша алмавы; 

- гаилә мөнәсәбәтләренең катлаулануы; 

- никахлашуларның кимүе, айырылышуларның артуы;  

- үлем-китемнең артуы, кеше гомеренең кыскаруы;   

- тол калуларның, йәтимлекнең артуы; 

- бала табуның кимүе, йәш балаларның үлеме артуы; 

-  тудыручы  аналарның үлеме, сәләмәт булмаган  балалар тууның артуы; 

- балаларны һәм йәшүсмерләрне тәрбийәләүнең кыйынлашуы; 
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- тулы  (ата яки анасыз, әби-бабасыз) булмаган гаиләләрнең артуы; 

-  тудырырга  сәләтле аналарның, айыруча  йәшләрнең  бала төшерүе артуы; 

-  никахсыз  гаилә коруның, гражданлык, бер җенесле “гаиләләрнең”, балигъ 

булмаган  йәшләр арасында җенси азгынлыкның, фәхишәлекнең артуы; 

-  йәшүсмерләр  арасында  эчкечелек, әфьйүнчелек,  зиначылыкның үсүе; 

-  йәшләр арасында эшсезлекнең, ата-аналарга, олыларга карата мәрхәмәт-

сезленең, җинайәтчелекнең,  җәмгытйәт өчен зарарлы гамәлләрнең артуы.  

Шулай  итеп,  җәмгыйәтнең  гаилә буларак  ойышып  йәшәү  сәләте кими.   

Гаиләдәге  кийеренкелек  арта,  мөнәсәбәтләр   каршылыгы тирәнәйә.  Икътисади  

таркалыш, хокукый  яктан  яклау-камалмау гаиләнең җәмгыйәви ролен  киметә,  

аның тотрыклы йәшәү   сәләтен  какшата.  Нәтиҗәдә,  гаилә  таркала,   җәмгыйәт 

зәгыйфьләнә. Нәтиҗәдә, халык саны кимү тотрыклы сыйфатка кереп бара. 

Гаилә  тормышын  бәйәләү, дәүләтнең гаиләгә  булган  мөнәсәбәте аның   

бүгенге  хәләтенә тәңгәл  килми  дигән  нәтиҗә ясарга мөмкинлек  бирә.  Бу  исә,  

һич  кичекмәстән,  гаиләнең   реаль халәтенә  җавап  бирә торган дәүләт сәйәсәтен  

кискен  үзгәртүне таләп  итә  һәм аны тормышка ашыру программасын  эшләүне   

алгы  планга китереп куя.  

Әмма  гаилә  дәүләтнең  башлангыч  ойышмасы   булган хәлдә, 

җәмгыйәтнең дә беренчел күзәнәге. Шуңа күрә гаилә проблемаларын  чишү 

барлык җәмгыйәтне ойыштыру  структураларының үзара  хезмәттәшлегенә бәйле. 

Бу, беренче чиратта, дәүләт идарә органнарының  җирле  һәм  җәмгыйәви  

үзидарә,  дини,  милли  һәм ижтимагый  ойышмалар белән үзара мөнәсәбәтенә 

кагыла. Әмма  алар арасында аңлашу һәм вазыйфалар бүлешү әлегә бик зәгыйфь. 

Димәк, бу мөнәсәбәтләр  программада тулы чагылыш табарга тийеш. 

Шул  ук  вакытта,  шәхеснең, гаиләнең, җәмгыйәтнең үзлегеннән йәшәп   

китүе  өчен  барлык  шартлар  да  тудырылмаган.  Беренче чиратта, бу тормыш 

сынавын үткән традицион рухи-әхлаки,  милли-мәдәни һәм җәмгыйәви йәшәйеш 

чыганакларына кагыла. 

Гаилә  проблемаларын матдәви яки социаль чыганаклар  исәбенә генә  

чишеп  булмый. Чөнки аларны җитештерү һәм  гадел  рәвештә куллану  кыйммәти  

яктан югарырак булган рухи-әхлаки  и  милли-мәдәни чыганакларга бәйле. 

Гаилә  проблемаларын  чишүгә  хокукый  чикләрнең  тарлыгы  да 

комачаулый. Бүгенге көндә бу проблемалар дәүләти-дөньяви  хокук чикләрендә  

генә хәл ителә. Эшнең нәтиҗәлелеген  арттыру  өчен, аларны  җәмгыйәви хокук 

йүнәлешендә киңәйтү сорала. Шушы дөньяви-иҗтимагый хокук  кырында дәүләт 

органнары белән берлектә  дини, милли,  иҗтимагый һәм башка җәмгыйәви 

ойышмалар эшли ала.  Ягъни, сүз  гаилә проблемаларын чишүне дәүләти-

җәмгыйәви хокук нигезенә салу турында бара. 

Гаилә      программасы     айырым кешеләрнең    тар мәнфәгатьләреннән 

чыгып   төзелгәндә,    югары    кыйммәтләр системасына,   киң   ижтимагый-

фәлсәфи  карашка,   фәнни-гамәли нигезгә  корылмаганда,  үз максатларына  

ирешә  алмый.  Бүгенге көндә җәмгыйәт эчтәлеге буйынча анык булмаган,  

тәгълимәти яктан үтә  матдәвиләштерелгән гомумекшкелек кыйммәтләренә 

таянып йәши. Бу кыйммәтләрне  инкарь  итмичә  генә,  аларны  илаһи-табигый 

нигезгә корылган, традицион йәшәйешкә тартым, рухи-әхлакый, милли-мәдәни 

кыйммәтләр белән тулыландырырга кирәк. 
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Әмма гамәли яктан алар төрле дин һәм милләт вәкилләре  өчен тәңгәл  

килмәгәнлектән,  дәүләт  гаилә  программасында    болар тулысынча  бирелә  

алмый.  Шуңа күрә, дәүләт программасы  белән берлектә,  Татарстан халкының 

айырым дини һәм этник төркемнәренә кагылган иҗтимагый-дәүләти  

программалар  да   эшләргә   туры киләчәк. Ягъни,  гаилә  программалары  

дәүләти  һәм  дәүләти-иҗтимагый статуска ийә.  

Иҗтимагый-дәүләти  статуска  ийә  документларга   түбәндәгеләр  керә: 

- милли (татар, урыс, чуваш һ.б.) гаиләне төзүнең концептуаль нигезләре; 

- милли (татар, урыс, чуваш һ.б.) гаиләнең йәшәү кодексы; 

- милли (татар, урыс, чуваш һ.б.) гаиләне төзү программасы. 

Бу  документлар дәүләти булмаган ойышмалар  тарафыннан дәүләт орган-

нары йәрдәме белән дәүләт статусына ийә документларга нигезләнеп эшләнә. 

Айырым  алганда,  тәкъдим ителә торган "Татар гаиләсен  үстерү 

программасы"  түбәндәге документларны эченә ала: 

- татар гаиләсен төзүнең концептуаль нигезләре; 

- татар гаиләсенең  йәшәү кодексы; 

- татар гаиләсен төзү программасы. 

Программага  ихтыяҗ  иң  катлаулы  мәсьәләләрнең  берсе.  Бер яктан,   

югарыда әйтеп үтелгәнчә, гаиләнең бүгенге  хәләте  аңа ашыгыч  йәрдәм 

күрсәтүне тәләп итә. Икенче яктан исә,  хәттә  иң яхшы  программага  да халыкта 

ышаныч бик аз. Чөнки  бай  тормыш тәҗрибәсе үткән кеше өстән вәгъдә ителә 

торган уңайлыкларга бик сагайып  карый.  Ул  аларны  эш башында 

утыручыларның  чираттагы уйдырмасы  дип  кенә  кабул  итә. Шуңа  күрә  

программа  үзенең эчтәлеге,  тормышка  ашыру механизмнары һәм  үтәлеш  

нәтиҗәләре белән  һәркемгә дә ачык, аңлайышлы, үтә күренмәле булырга  тийеш. 

Эш  шунда ки, дәүләт нинди  генә куәткә ийә булмасын, нинди генә изге  нийәттә 

тормасын, гаиләнең үзлегеннән йәшәйешен,  иминлеген, тотрыклылыгын тәэмин 

итә алмый. Ул гаиләгә теге яки бу  рәвештә йәрдәм  итә  икән,  моны  ул  бары  

тик  милекне  гаиләара  бүлү рәвешендә  генә  хәл итә ала. Ә бу бүлү гадел 

рәвештә  булмаса, байны  тагы  да  байыту, ярлыны тагы да хәйерчеләндерү  

рәвешендә барса,  җәмгыйәт тагы да тирәнрәк бөлгенлеккә төшә  бара.  Шуңа 

күрә  программага кертелгән чара-әмәләр халыктан җыйелган  малны теге  яки  бу  

рәвештә  бүлүгә генә кайтып  калмыйча,  гаиләнең үзлегеннән йәшәп китүе өчен 

шартлар тудыруга йүнәлтелергә тийеш.  

          Бу беренче чиратта түбәндәге шартларга кагыла: 

- гаиләнең  җәмгыйәви (мәсәлән, мәхәлләләр ойыштырып)  йәшәү 

рәвешенең хокукый нигезләрен һәм механизмнарын булдыру; 

-    гаиләнең, бигрәк тә гаилә башының, ийәлек хокукын тәэмин итү; 

-    гаиләнең барлык төр хәләл табышын салым-ясак системасыннан 

арындырып, зякәт-сәдака системасына кертү; 

-  хатын-кызны   гаиләгә  кайтаруның   җәмгыйәви-икътисади 

нигезләрен булдыру; 

-    балаларга, йәшләргә белем-тәрбийә бирү системасын формасы һәм  

эчтәлеге  белән гаилә ихтыяҗына, рухи-илаһи,  милли-мәдәни традицийәләргә 

көйләү; 
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- гаилә имамы, гаилә мөгаллиме, гаилә табибы, гаилә казыйы 

институтларының хокукый һәм җәмгыйәви-икътисади нигезен булдыру; 

- чит  илгә  китеп  эшләп алу, чит ил  эшмәкәрләре  белән 

хезмәттәшлеккә    керү   мөмкинлекләрен    тудыру,    чыгу-керү чикләүләрен 

йомшарту; 

-    йәш гаиләләрне дәвамлы түләү рәвешендә йәшәү шартлары белән тәэмин 

итүнең хокукый һәм дәүләти-җәмгыйәви нигезләрен эшләү; 

- торак  һәм  җир-тупрак базарын булдыру,  туры  тәэминат 

элемтәләрен гадиләштерү; 

- кеше  көче кермәгән табигый байлыкларны җәмгыйәт  милке санап,  

алардан  файдаланганда, һәр гаиләгә, һәр  шәхескә  өлеш чыгару механизмнарын 

эшләү; 

-    дини һәм милли традицийәләргә корылган гаилә мөнәсәбәтләрен 

хокукый нигезгә салу. 

Гаилә  институтын  системалы кризиска китергән  сәбәпләр  һәм алардан  

килеп чыккан проблемалар турында югарыда әйтелгән  иде инде. Гаилә 

үзлегеннән  йәшәп  китү  мөмкинлнгнннән   мәхрүм ителгәнгә,  башлангыч  чорда 

булса да ул  дәүләт  һәм  җәмгыйәт йәрдәменә мохтаҗ. 

Бүгенге  көндә  гаилә  проблемалары  белән  күпсанлы   дәүләт 

учрежденийеләре,   дини   һәм  иҗтимагый  ойышмалар   шөгыльләнә. Мәсәлән,  

мәгариф  органнары үз өсләренә  гаиләнең  тәрбийә  һәм белем  бирү  

вазыйфаларын алганнар. Сәләмәтлек  органнары  исә, үзләренә гаиләнең   

сәләмәтлеген  тәэмин   итү   вазыйфаларын йөкләгәннәр.  Социаль  тәэминат 

органнары  үзләрен  тәэмин  итә алмаган  гражданнарга  йәрдәм күрсәтә.  җирле  

идарә  органнары, нигездә,  гаиләнең  көнкүреш мәсьәләләрен  хәл  итә.  

Иҗтимагый ойышмалар   хакимийәт  белән  җәмгыйәт  арасында  арадашчылык 

вазыйфасын үти. Дини ойышмалар жәмгыйәтнең рухи ихтыяҗларын үти. ГХАТ  

органнарына исә туу, өйләнешү, үлем-китем хәләтен дәүләти теркәү   

вазыйфалары   йөкләнгән.   Димәк   һәр   ойышма   гаилә проблемаларын  үзе  

аңлаганча хәл итә.  Гаиләгә  тулайым,  ягъни комплекслы караш юк. Нәтиҗәдә 

маңгай күзе күреп тә, күңел  күзе күрмәгәч,  күп  очракта, гаилә  бихисап  

проблемалары  каршында берүзе  торып кала. Бу проблемаларны тулайым 

рәвештә  чишү  өчен барлык  ойышмаларның эшен килештерүче ойыштыру  һәм  

идарә  үзәге кирәк. 

Әлбәттә,  гаилә  нинди дә булса кыйммәтләргә таянып  йәшәмәсә, аның  

йәшәйешенең  мәгънәсе  сайыклана.   Әлбәттә,  йәшәү  мәгънәсе кыйммәтләр  

югарылыгыннан тора. Һәрхәлдә аларны  дүрт  баскычка бүлеп карарга була: иң 

югары баскычны - рухи-илаһи, аннан соң милли-мәдәни, шуннан соң - матдәви-

иҗтимагый, иң түбән баскычны исә,  физиологик-җәсади  кыйммәтләр   били.  

Әмма  бу  кыйммәти дәрәҗәләр аларның нинди  фәнни һәм тәгълимати нигезләүгә 

бәйле. Бүгенге көндә бу кыйммәтләр системасы йөзтүбән капланган дийәргә була. 

Җәмгыйәттә физиологик-җәсади, аннан соң матдәви иҗтимагый кыйммәтләр 

өстенлек итә, Милли-мәдәни һәм рухи-илаһи кыйммәтләр иң  түбән баскычларга 

төшерелгән. Гаилә институтының кризисы да нигездә  шушы  кыйммәтләр 

системасының табигый  хәләтен  бозуга бәйле.  
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Бүгенге  көндә гаиләнең үзлегеннән йәшәп китүе һәм үзтәэминаты өчен  

барлык төр чыганаклар да гамәлгә кертелмәгән. Бу, беренче чиратта, гасырлар  

буйы  җәмгыйәтнең  тотрыклылыгын,  гаиләнең иминлеген,  шәхеснең  

бөтенлеген уңышлы рәвештә  саклап  килгән традицион  рухи-этник чыганакларга 

кагыла.  Шушы  чыганаклардан тулы күләмдә файдаланмаган   очракта,   матдәви-

иҗтимагый чыганаклар нәфесне беркайчан да канәгатьләндерә алмаячак 

Программаны хокукый яктан тәэмин итү мәсьәләсе бүгенге  көнгә җитәрлек  

хәл  ителмәгән. Хәзерге вакытта гаилә  проблемаларына караган  хокукый  

мәсьәләләр  тулысынча  дийәрлек  дөньяви   рум хокукына нигезләнгән дәүләт 

хокукы калыпларында хәл ителә. Әмма гаилә  җәмгыйәт институты буларак бу 

калыпларга  сыймый.  Рухи-илаһи, милли-мәдәни, җәмгыйәви кыйммәтләргә 

мөрәҗәгәт итү хокук чикләрен  дини,  милли, җәмгыйәви хокук йүнәлешләрендә  

киңәйтергә туры  килә. Бу исә дәүләт һәм иҗтимагый хокук системаларын  бер 

бересенә  яраклаштыруны  таләп итә. Ул вакытта  дәүләти,  дини, милли,  

иҗтимагый  ойышмалар  гаилә йөген  бер  тәртәгә  җигелеп тартырлар  иде.  

Әлбәттә, бу мәсьәләләр дә программада  чагылыш табарга тийеш. 

Җыйып  әйткәндә,  гаилә  программасы  тәгълимәти  һәм  хокукый яктан 

илаһи һәм  табигый   кыйммәтләр  системасына таянып эшләнмәсә,    

матдәви   максатлардан    гына чыгып, айырым ведомстволарның   тар  

мәнфәгатьләрен  канәгатьләндерүгә   генә йүнәлтелсә, югарыда санап үткән гаилә 

проблемаларын беркайчан да чишә алмаячак. 
 

2. Программаның иҗтимагый югарылыгы 
 

Әйтеп  үткәнчә,  гаилә проблемаларын чишү җәмгыйәтнең  барлык 

структураларының  үзара  хезмәттәшлегенә  бәйле.   Әмма әлегә дәүләти,  дини, 

милли, иҗтимагый һәм җәмгыйәви ойышмалар арасында хокукый  яктан  нигезле  

мөнәсәбәтләр  урнаштырылмаган.   Алар арасында  вазыйфалар  бүлешү  юк  

дәрәҗәсендә.  Һәркем  гаиләгә мөнәсәбәтен  үз  күзаллавыннан чыгып белдерә,  

аңа  йәрдәмне  үз мөмкинлекләреннән  чыгып күрсәтә. Һәрхәлдә,  бу  гамәлләр  

үзара килешеп эшләмәгәндә, күп очракта бер-берсенә каршы да килә.  Ачык итеп  

әйткәндә,  бүген дәүләт һәм җәмгыйәт  арасында  вазыйфалар бүлешү  юк. Ягъни, 

әлегә бездә гражданлык җәмгыйәте  була алмый. Җәмгыйәт вазыйфаларын  

дәүләт үзенә йөкләгән. Шуңа  күрә  дә  ул  аларны күтәрә  алмый.  Нәтиҗәдә гаилә 

үзлегеннән дә йәшәп  китә  алмый, дәүләткә  дә   чынлап  торып  таяна  алмый.  Бу  

хәләт гаилә  программасын эшләүдә зур кыйынлыклар тудыра. 

Дәүләтнең  һәм  җәмгыйәтнең бүгенге мөнәсәбәтләреннән  чыгып, 

иҗтимагый   югарылык  буйынча  түбәндәге  программаларны эшләү сорала. 

1). ГХАТ    идарәсе   программасы.   Бу   программа ГХАТ 

учрежденийеләре-нең дәүләти вазыйфаларыннан һәм мөмкинлекләреннән чыгып  

эшләнә.  Дәүләти  хокук  ягыннан  башка  ведомстволарның вазыйфаларына  

йогынты ясый алмый һәм җәмгыйәви  ойышмалар  белән нигезле хезмәттәшлеккә 

керә алмый. 

2).  Дәүләт  программасы. Бу программа  аерым  ведомстволарның гаиләгә  

карата  булган вазыйфаларыннан чыгып дәүләт  күләмендә эшләнә.    Әмма    

ведомстволар   арасында    ныклы    бәйләнеш булмаганлыктан, мондый 

программаны эшләү шактый кыенлаша. Нинди дә  булса  килештерү үзәге аша 



 176 

моңа ирешеп булган  очракта  да, җәмгыяви оешмалар белән эшлекле элемтәләр 

булмавы, аның гамәли нәтиҗәлелеген  киметә.  Әлегә мондый  программаны  кем  

эшләргә тиешлелеге ачыкланмаган. 

3).  Җәмгыять  программасы.  Әлеге программа  гаилә  дәүләтнең 

башлангыч оешмасы  һәм җәмгыятьнең беренчел күзәнәге халәтеннән чыгып 

эшләнә.  Шуңа күрә ул дәүләтнең генә түгел, ә җәмгыятьнең дә  гаиләгә  карата 

булган вазыйфаларын үз эченә  ала. Әмма  җәмгыять структуралары бүгенге 

көндә дәүләтнең үги баласы хәлендә  кала  бирәләр.  Алар үзләренең  җәмгыяви  

вазыйфаларын үтәүдән  бөтенләйгә диярлек читләштерелгәннәр.   Хәер,  боларны 

алар  үзләре  дә белеп тә бетермиләр, шуңа күрә  тиешле  хокуки вазыйфаларын  

кайтарырга да тырышмыйлар. Шуңа  күрә  бу программаны эшләргә алынучы бер 

генә дәүләти һәм җәмгыяви оешма да әлегә юк. 

Фәлсәфи  яктан  бүгенге гаиләнең  таркалыш  кичерүе җәмгыйәви-

икътисадый  проблемаларга түгел,  дөньяны  танып  белүдә матдәви яки илаһи 

карашка бәйле. 

Мәгълүм  булганча,  октябрь  инкыйлабына  кадәр  халык  илаһи нигезгә 

корылган кыйммәтләр системасы шартларында йәшәгән. Шуның нәтиҗәсе  

буларак  гаилә  институты  җитәрлек  дәрәҗәдә ныклы булган. Гаилә 

тормышы дәүләт сәйәсәтенә аз бәйле гасырлар сынавы үткән  йәшәү  рәвешенә  

корылган. Кешенең  дөньяга  карашы дини инанулар һәм   милли  гореф-гадәтләр  

нигезендә  формалашкан. 

Октябрь инкыйлабыннан соң бу карашлар әкренләп матдәви карашлар 

белән  алмаштырылган.  Гаиләнең илаһи һәм  табигый  вазыйфалары җуйылган, 

ул   җәмгыйәтнең  матдәви-икътисадый   мәнфәгәтләрен  канәгатьләндерүгә 

көйләнгән. Гаиләгә таркаулык  керә  башлаган. Шулай  да  аның торыклылыгы 

ясалма рәвештә булса да коммунистик тәгълимәт  аркылы тәэмин ителгән. Ягъни 

кеше үзе турында  түгел, күбрәк җәмгыйәт турында кайгырткан. 

1986 йыл апрель  инкыйлабыннан соң гаиләне тәмам  таркалудан саклап 

торучы бу тәгълимәт тә кире кагылган. Рухи-этник, милли-мәдәни, җәмгыйәви-

икътисадый кыйммәтләр, традицийәләр юкка чыккач, гаиләне берникадәр 

дәрәҗәдә тотып торучы био-физиологик,  ягъни хайвани  инстинктлар  гына 

калган. Бүген менә  шушы  тәгълимәти таркалышның әче җимешләрен татырга 

туры килә. 

Димәк,  гаиләнең  тотрыклы йәшәйешен тәэмин итү  өчен  әкренләп аны  

илаһи һәм табигый йәшәйеш рәвешенә кайтару сорала.  Әмма  моның өчен  

дөньяны  танып белү мөмкинлеге бирә  торган  кыйммәтләр системасын 

яңабаштан бәйәләп чыгарга кирәк.  Бу, беренче чиратта, рухи-этник 

кыйммәтләргә кагыла. Матдәви кыйммәтләр яссылыгында гына гаилә 

проблемаларын чишеп булмый. Әмма  бүгенгә  матдәви фәлсәфә белән 

сугарылган кешегә  рухи-этник  йәшәйешнең  асылын аңлар өчен заманави  фәнни  

һәм  гамәли эзләнүләр кирәк. 

Бүгенге көндә җәмгыйәтнең, шул исәптән гаиләнең төп проблемалары  

социаль-җәмгыйәви аң югарылыгында хәл ителә. Ягъни, беренче урынга 

шәхеснең куллану психологийәсе, матдәви нәфесе чыга. Милли-мәдәни, рухи-

әхлакый кыйммәтләр икенче, өченче урынга чигерелә. Социаль-җәмгыйәви аң 

күзаллавы буйынча, бу кыйммәтләр социаль-икътисадый, социаль-психологик, 



 177 

мәгълүмәти-социологик, мәдәни-тәрбийәви, сәләмәтләндерү-агарту һәм белем-

һөнәр  бирү мәсьәләләрен эченә алган  социаль-җәмгыйәви проблемаларны 

уңышлы хәл итүгә бәйле. Турыдан туры рухи һәм этник кыйммәтләргә 

мөрәҗәгать итү йә йәшерен рәвештә, йә ачыктан-ачык тыю кысаларына кертелде. 

Чөнки беренчеләре законнан тыш дип игълан ителгән дини инануларга, 

икенчеләре гасырлар сынавы үткән, әмма социаль җәмгыйәт тарафыннан кире 

кагылган милли традицийәләргә нигезләнгән иде. Шул сәбәпле соңгы вакытта 

дини һәм милли күтәрелеш тә бер нәрсә дә дийәрлек бирмәде. Чөнки алар 

артында дини һәм милли бизәкләргә төренгән шул ук социаль-җәмгыйәви, матди-

матдәви ихтыяҗлар тора иде. Социаль-җәмгыйәви гаделлек принципларына 

нигезләнгән коммунистик идеаллардан да баш тарткач, җәмгыйәт өнсез-

кыйбласыз калды, әхлаки тотрыклыгын югалтты.   

Димәк, матдәви күзаллауга гына нигезләнгән җәмгыйәви-икътисадый тәрәк-

кыйәт рухи кыйммәтләр белән байытылмаган очракта иртәме, соңмы таркалышка 

дучар. Моны бүген без үз тормышыбызда күзәтәбез. Шулай булгач, рухи кыйм-

мәтләргә кайту, җан таләбе генә түгел, йәшәйешне дәвам иттерүнең асылшарты. 

 Җыйып әйткәндә, җәмгыйәви гаилә программасын төзү түбәндәге 

кыйммәтләргә нигезләнергә тийеш. 

1. Матди-мәдәни кыйммәтләр. Җәмгыйәви яктан матдәви (материалистик) 

күзаллауга,  фәнни яктан үсеш (эволюцийә) тәгълимәтенә таяна. Йәшәү рәвеше 

матди һәм мәдәни ихтыяҗга нигезләнә. Кеше ихтыяры белән туган җәмгыйәт 

кануннары белән көйләнә.  

2.  Милли-мәдәни кыйммәтләр. Милли-мәдәни яктан табигәт кануннарына, 

фәнни яктан экологик тәгълимәтләргә таяна. Йәшәү рәвеше милли 

традицийәләргә, гореф гадәтләргә нигезләнә.  

3. Рухи-әхлаки кыйммәтләр. Рухи-әхлаки яктан илаһи кануннарга, фәнни 

яктан яратылыш тәгълимәтенә таяна. Йәшәү рәвеше формасы белән төрле, 

эчтәлеге белән охшаш дини  өйрәтмәләргә,  әхлак кагыйдәләренә нигезләнә.  

Кызганычка каршы, бу кыйммәтләрнең барысы да тигез дәрәҗәдә бүгенге 

фән тарафыннан ышанычлы рәвештә нигезләнмәгән. Бигрәк тә бу милли-мәдәни, 

айыруча рухи-әхлакый кыйммәтләргә кагыла. Бүгенге көндә матдәви 

(материалистик) фән, нигездә, җәмгыйәтнең матди-матдәви ихтыяҗларын 

канәгатьләндерүгә эшли. Шуңа күрә кулланучанлык карашына бәйле кыйммәтләр 

генә  фәнни яктан нигезле санала. Ә рухи-әхлакый, милли-мәдәни кыйммәтләр  

дингә һәм гореф-гадәтләргә тапшырылып, фәнни яктан нигезсез, ягъни уйдырма 

дип кабул ителә. 

Моның төп сәбәбе, фәнни яктан ныклы һәм ышанычлы итеп “исбатланган” 

үсеш (эволюция) тәгълимәтенең кеше аңына тирән үтеп керүендә. Әмма 

җәмгыйәтнең тотрыклы үеше өчен барлык төр кыйммәтләрнең фәнни тәэминатын 

булдырырга кирәк. Бүгенге фәннең потенциалы бу дәрәҗәгә җитеп килә инде дип 

әйтергә була. Бу бигрәк тә тыйб (медицина) фәненең, генетика, биологийә, 

физиологийә, кибернетика, информатика, асторофизика, психологийә фәннәренең 

үсешенә кагыла. Болар нигезендә гасырлар сынавы үткән рухи-әхлакый, этник-

мәдәни традицийәләрнең ныклы фәнни нигезе барлыгын ышанычлы рәвештә 

исбатлыйлар. Әмма фикри торгынлык,  матдәви карашның катып калуы,  акыл 

сайлыгы, аң томаулыгы тийешле ккыйммәти  югарылыкка менүне тоткарлап 
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торалар. Болар барысы да гомумкешелек кыйммәтләренә дөрес бәйә бирүгә 

комачаулык итәләр. Бүген һәммәсе - патриоты-интернационалисты, либералы-

радикалы, шовинисты-милләтчесе, монархисты-анархисты, элитары-халыкчысы 

бертавыштан дийәрлек гомумкешелек кыйммәтләренең, кеше хокукының 

өстенлеге турында сөйлиләр. Әмма, асылда, һәркем бу  мәсьәләдә үзенең шәхси, 

төркем яки кавем күзаллавыннан чыгып фикер йөртә. Әлбәттә, универсаль 

булмаган бу карашлар, күп вакытта, бер-берсенә каршы килә. Табигый ки, 

мондый шартларда гомумкешелек кыйммәтләренә күпчелекне 

канәгатьләндерерлек универсаль аңлатма бирү ифрат дәрәҗәдә кыйын. 

Шулай да кешелек дөньясының күпгасырлы җәмгыйәви, этник һәм дини 

тәҗрибәсенә таянып, гомумкешелек кыйммәтләренең ийерархик 

классификацийәсен бирү кирәктер. 

Җәмгыйәттәге каршылыкларның көчәюе шушы кыйммәтләрнең ийерархик 

принципларын бозудан килә. Өлешчә алганда, бу кыйммәтләр белән ришвәти 

уйнау гаилә, җәмгыйәви мөнәсәбәтләрне дә патологик хәләткә китерә. 

Эчке тулылыгын җуйган, мәгънәсезлек дәрәҗәсенә җиткерелгән 

гомумкешелек кыйммәтләре кайбер сәйәси төркемнәр тарафыннан рухи-әхлаки, 

милли-мәдәни кыйммәтләрнең альтернативасы итеп карала башлады. 
 

  3. Гаилә институтын җәмгияви-хокукый яктан үстерү 
 

  Рухи-әхлакый, милли-мәдәни, матдәви-иҗтимагый гомумкешелек 

кыймәтләре белән берлектә гаиләгә кан кәрдәшлеге, милли бергәлек, дин 

кардәшлеге кебек кыйммәтләр җитди йогынты ясый. Шуңа күрә, бу кыйммәтләр 

нигезендә ойышкан  җәмгыйәтләрне кире кагу, аларны үзидарә системасыннан 

чыгару айырым шәхеснең, гаиләнең генә түгел, бөтен җәмгыйәтнең 

тотрыклыгына зыян китерде. Әлбәттә, сүз  гаиләнең элекке, искергән 

формаларына кайту турында түгел, ә аны заманави югарылыкка күтәрелгән 

халыкның “тутыкмас һәм күгәрмәс” (Габдулла Тукай) җәүһәрләре  белән байыту 

турында бара. Тормышны сәнәгәтләштерү һәм шәһәрләштерү, икътисадый һәм 

мәдәни аралашу, җәмгыйәтне тирәнгә кереп мәгълүматлаштыру, гаилә 

тормышына кире кайтарып ала алмаслык үзгәрешләр керттеләр. Шулай да гаиләгә 

гасырлар сынавы үткән рухи-этник кыйммәтләрен, җәмгыйәт булып йәшәү  

кагыйдәләрен кайтару бурычын дәүләт һәм җәмгыйәт үз өстеннән төшерә алмый. 

Ә бу үз чиратында җәмгыйәви үзидарә институтын яңадан торгызуны таләп итә. 

Социализм төзү чорында күмәк йәшәү рәвешәнә төп игътибар бирелсә дә, бу эш 

шәхесне юк итү, җәмгыйәви инициативаны бетерү йүнәлешендә барды. Бу исә 

кешеләрдә  “алма пеш, авызыма төш” психологийәсе тудырды. Гаилә тәэминатын 

дәүләт үз өстенә алды, әмма моны үтәп чыга алмады. Гаилә үзлегеннән йәшәү 

сәләтен югалтты. Әлеге шартларда гаилә институты тәмам таркалуга килде.  

Җәмгыйәтне артык социальләштерү нәтиҗәсендә кан кардәшлегенә, милли 

яки дини кардәшлеккә нигезләнгән мәхалләләр дә ойышып китә алмады. Димәк 

күмәкләшеп эшләү, үзара йәрдәмләшү рухи көчен югалтты.  

Бүгенге көндә гаиләгә теге яки бу яктан йогынты ясый алырлык иң якын 

ойышма булып җирле үзидарә органнары санала. Алар берникадәр дәрәҗәдә 

гаиләнең эчке тормышына йогынты ясый алалар, әмма бу органнар социаль-
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җәмгыйәви нигездә ойышканлыктан гаиләнең рухи-әхлакый, милли-мәдәни 

хәләтен җитәрлек дәрәҗәдә көйли алмыйлар.  

Әмма җирле идарә органнары дәүләти булмасалар да, нигездә, дәүләт 

сәйәсәтен үткәрәләр һәм халык идарәсе принципларына корылган җәмгыйәви 

үзидарә структураларын алмаштыра алмыйлар. Шуңа күрә хокукый яктан аларга 

бу структураларны ойыштыру вәкәләтләрен бирү максатка ярашлы булыр. Ул 

вакытта җирле үзидарә органнары дәүләт һәм җәмгыйәт арасында арадашчы 

вазыйфасын үтәп, гаилә проблемаларына якынрак килерләр иде. Шулай булса, 

гаилә, җәмгыйәви үзидарә структуралары, җирле үзидарә органнары, дәүләт идарә 

органнары үзара  тыгыз мөнәсәбәткә кереп, гаилә проблемаларын чишү буйынча 

нәтиҗәлерәк эшләрләр иде.  

Гомумән алганда, сүз гаилә белән идарә итү вазыйфаларын өстән аска таба 

тапшыру һәм моны хокукый, кирәк булганда социаль-икътисадый яктан тәэмин 

итү турында бара.  

Шулай итеп гаиләнең йәшәү тотрыклыгы һәм үзтәэминаты кан һәм дин 

кардәшлеге нигезендә ойышкан рухи-җәмгыйәви яки милли-жәмгыйәви 

мәхәлләләргә төшә. Әлбәттә, моның өчен күп кенә хокукый һәм социаль-

җәмгыйәви мәсьәләләрне хәл итәргә туры киләчәк. Ул вакытта дәүләткә үзара 

бүленгән вазыйфаларны көйләү эше генә кала. Тәрәккый үсеш ягыннан алга 

киткән илләрдә гаилә проблемалары нәкъ шулай хәл ителә.  

Моның өчен, беренче чиратта, гаиләнең ийәлек хокукын тәэмин итә 

алырлык түбәндәге хокукый механизмнарны эшләргә кирәк: 

- гаиләнең һәм мәхәлләнең уртак хезмәткә корылган ийәлек хокукын тәэмин 

итү; 

- гаилә һәм мәхәллә хуҗалыгын алып баруның хокукый нигезләрен 

булдыру; 

- гаилә, мәхәллә һәм дәүләт арасындагы икътисадый бәйләнешләрне 

хокукый нигезгә салу.  

      Шул ук вакытта гаилә һәм мәхәллә йәшәйешен тәэмин итү һәм хуҗалык 

эшләрен алып бару өчен “гаилә белеме” кысаларында һөнәр бирү мөмкинлеген дә 

тудырырга кирәк:  

-  аналарга  - педологик әзерлек (тыйб нигезләре,  педагогика һәм 

психологийә); 

-  аталарга – җәмгыйәви әзерлек (хокук нигезләре, икътисад  һәм 

социологийә). 

Балаларны гаилә һм мәхәллә мәктәпләрдә тәрбийәләүне хокукый нигезгә  

куярга кирәк. Ул вакытта бала балигъ булып җитешкәнче гаилә һәм иң якын 

туганнарының күзәтүендә булачак. 

Гаиләнең үзлегеннә йәшәп китүен тәэмин итү максатында эшләнгән бу 

хокукый таләпләр “Татар гаиләсе программасы” нда тийешле урын алсын иде.   
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Татар гаиләсенең әхлак кануны  
 

 (Татар халкының гаилә мөнәсәбәтләрендә социаль, милли һәм рухи 

бердәмлеккә рухи-әхлаки, милли-мәдәни кагыйдәләрнең һәм социаль-хокукый 

нигезләренең тупламасы) 
  

Төп билгеләмәләр 
 

Татар милләте - үзен һәм туган телен татар, Татарстанны “кендек җире” 

итеп таныган, Рәсәй җирлегендә яшәгән төбәкләрен тарихи ватаннары дип 

санаган, үзенең бербөтен милли үзидарә структураларын булдырган һәм алар 

кабул иткән канун-карарларга нигезләнеп яшәгән инсаннар берлеге. 

Татар халкы - үз язмышын татар милләте белән бәйләгән, татарның тарихи 

ватаннарында дәүләтчелекләрен торгызуга, кайда яшәүләренә карамастан, милли 

үзидарә структураларын булдыруга хокукын таныган, татар телен белгән, йә үз 

иткән, аны Татарстанның рәсми,  теле итеп таныган инсаннар берләшмәсе. 

Татарның төп шивәсе - үзен татар милләте вәкиле дип санаган, әдәби татар 

телендә сөйләшкән, исламны үзенең рухи-әхлакый яшәү кануны итеп санаган 

инсаннр берлеге. 

Татарның аерым шивәсе - үзен татар милләте яки татар халкы вәкиле итеп 

санаган, татар теленең аерым диалектларында сөйләшкән, традицион исламнан 

бүтән дини-әхлакый тәгълимат йогынтысында яшәгән инсаннар берлеге. 

Шимал төрекләре - төрки телләрдә сөйләшкән, төрки телне, төркичә яшәү 

рәвешен торгызырга омтылган һәм шушы юнәлештә гамәл кылган Идел-Урал  

төрекләре. 

Яһүди-нәсара цивилизациясе - Ислам кануннарының яһүди һәм нәсара 

тайпылышында барлыкка китерелгән дөньякүләм яшәү рәвеше. Тыштан Муса һәм 

Гайсә пәйгамбәрләр тарафыннан вәхи ителгән Коръәни Кәримнең Тәүрәт һәм 

Инҗил нөсхәләренә, ә асылда, дәһрилек (атеизм), матдәвичелек (материализм), 

җәмгыяви ришвәтчелек (социал-прагматизм), монафикълык вәсвәсәсенә таяна. 

Бүгенге көндә глобаль йогынтыга ия. Төрки дәүләтләргә, хәтта традицион 

мөселман илләренә дә үтеп кергән. Әлегә аның тискәре йогынтысына каршы 

торырлык ике илаһи көч  бар.  Ул да булса,  саф мөселманча яшәү рәвеше һәм 

илаһият белән бәйле мүсбәт (хак) милләтчелек. 

Төрки-ислам цивилизациясе - Исламның һәм төрки халыкларның рухи-

әхлакый кануннарына, милли-мәдәни, матди-социаль яшәү рәвешенә нигезләнеп 

корылган гомумкешелек кыйммәтләренең төзек һәм камил системасы. 

Суперэтнос - килеп чыгышлары белән охшаш, төрле төбәкләрдә яшәүче 

тугандаш этносларның тотрыклы тупланмасы. 

Этнос - тарихи-мәдәни мираслары бер, охшаш телләрдә сөйләшүче, бер 

табигый мохиттә, уртак җирлектә яшәүче инсаннарның тотрыклы тупланмасы. 

Кабилә - тугандаш ыругларның тотрыклы берләшмәсе  (14 нче буынга 

кадәр). 

Ыруг - тугандаш гаиләләрнең тотрыклы берлеге (җиденче буынга кадәр). 

Гаилә - иң якын туганнарның тотрыклы төркеме (өченче буынга кадәр). 

Кавем - дини, милли, этник аралашулардан барлыкка килгән, әмма нинди дә 

булса ыруг-кабилә тирәсендә тупланып яшәгән тотрыксыз этносоциаль төркем. 
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Мәҗүсилек - Алладан башка кемсәләргә һәм нәмәстәләргә табыну: кояшка, 

айга, йолдызларга, потларга, шәхесләргә, фиркаләргә, сыннарга, исем-

дәрәҗәләргә, акча, мал һәм шулар ише дөньяви кыймәтләргә; күпаллалык, 

хорафатлык, күрәзәчелек. 

Кяферлек - алласызлык, динсезлек, монафикълык; инсаннарга пәйгамбәрләр 

аркылы Алла тарафыннан иңдерелгән (әһли) Китапларны инкарь итү, аларны 

бозып гамәл кылу, Исламга карата дошманлык, җәмгыяви ришвәтчелек. 

Прагматизм (социал-прагматизм) - дөньяви максатлардан чыгып, рухи-

этник кыйммәтләрне корбан итү яки бәясезләндерү бәрабәренә матди-социаль 

кыйммәтләргә корылган ришвәти сәясәт (җәмгыяви ришвәтчелек). 

Монафикълык - дөньяви максатларда дин белән ришвәт кылу, хак динне 

эчтән җимерү. 

Фарыз - шул гамәлдер ки, аны кылган кеше саваплы, кылмаган кеше 

гөнаһлы булыр. Аның фарызлыгына ышанмаган кеше кяфер булыр. 

Ваҗип - шул гамәлдер ки, аны кылган кеше саваплы булыр, кылмаган кеше 

гөнаһлы булыр, аның ваҗиблыгына ышанмаган кеше зур гөнаһлы булыр. 

Сөннәт - шул гамәлдер ки, аны кылган кеше саваплы булыр, әмма кылмаган 

кеше гөнаһлы булмас. Ләкин Мөхәммәд галәйһиссәламның шәфәгатенә лаек 

булмас. 

Мөстәхәб - шул гамәлдер ки, аны кылган кеше саваплы булыр, әмма 

кылмаган кеше гөнаһлы да булмас, кыямәт көнне шелтә дә алмас. 

Хәрәм - шул гамәлдер ки, аны кылган кеше зур гөнаһлы булыр, аны хәләл 

дигән кеше кяфер булыр. 

Мәкруһ - шул гамәлдер ки, аны кылган кеше гөнаһлы булыр. Аны дөрес 

дигән кеше дә гөнаһлы булыр. 

Мөстәкрәһ - шул гамәлдер ки, аны кылган кеше гөнаһлы булмаса да, 

әдәпсезлек кылган булыр. 

Хәләл - фарыз, ваҗип, сөннәт, мөстәхәб гамәлләргә корылган саваплы эш. 

Шул саваплы эш өчен дөнья һәм ахирәт бүләкләре. 

Савап - ахирәт оҗмахына юл ача торган дөньялыкта кылган күркәм эш һәм 

яхшы ният. 
 

1. Гаилә - милләтнең нигезе 
 

Башка халыклар кебек үк, татар халкы да, милләт булып оешуның беренче 

баскычы итеп гаиләне күргән. Гаилә, нигездә өч буынны эченә ала: әби-баба, ата-

ана, бала-чага. Гаиләнең бер генә буыны булмаса да, ул тулы гаилә булып санала 

алмый. Гаилә булып яшәүнең төп шарты: бергә яшәү, бер хуҗалык алып бару, 

бер-берең турында кайгырту, үзара вазыйфалар бүлешү, мал уртаклыгы, яңа 

гаиләләр барлыкка китерү. 

Гаилә кануны буенча яшәүче гаилә генә татар гаиләсе була ала. Гаилә башы 

итеп иң өлкән, физик һәм психик яктан сәламәт, холкы белән камил, ир затыннан 

булган гаилә әгъзасе санала. Балигъ булмаган ир бала гаилә башы булып санала 

алмый. Гаиләдә балигъ ир булмаган очракта, гаилә башы вазыйфалары гаиләдәге 

иң олы, физик һәм психик яктан сәламәт, холкы белән камил хатын-кызга күчә. 

Гаилә башын билгеләп булмаган очракта, гаилә башка гаилә карамагына күчә. Бу 

мәсьәләне ыруг башы хәл итә. 
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2. Ыруг, кабилә, милләт, дәүләт 
 

2.1. Ыруг җиде буынга кадәр тугандаш гаиләләрне берләштерә. Ыруг 

җиденче буын ир затыннан килгән бер нәсел агачын тәшкил итә. Ыруг нәсел 

башы исемен йөртә. Ыруг белән җитәкчелек итү өчен ыруг җыенында ыруг башы 

билгеләнә. Ыруг башы итеп ыругның иң кыю, иң гадел, сәламәт акыллы, камил 

холыклы ир-егете, яки хатын-кызы сайлана.  

Ыруг башының төп вазыйфалары түбәндәгедән гыйбарәт: 

- ыругның Татар кануны буенча яшәвен тәэмин итү; 

- ыругны тәшкил иткән гаиләләрнең бөтенлеген саклау, аның ныклыгын, 

иминлеген тәэмин итү; 

- ыругны ят ыруг-кабиләләрнең һәм милләт-дәүләтләрнең һөҗүм-изүеннән 

саклау; 

- ыругка яшәү җирлеге булдыру, аның матди  һәм рухи яшәешен тәэмин 

итү; 

- ыругка яңа гаиләләр кабул итү, йәисә ыругтан чыгару. 

Ыругтагы балигъ булган барлык сәламәт ир-егетләр ыругның сакчыл 

төркемен хасил итәләр. Сакчыл төркемнең башында ыруг башы тора. 

Ыругтагы балигъ булган барлык хатын-кызлар ыругтагы балигъ булмаган 

балаларның тәрбиясе белән шөгыльләнәләр. 

Ыругтагы балигъ булган ир-егетләрнең төп вазыйфасы - гаиләләрне һәм 

ыругны матди яктан тәэмин итү. Ыруг өчен салым күләме ыруг җыенында 

билгеләнә. Салым микъдары, матди халәтеннән чыгып, һәр гаиләгә аерым бүленә. 

Бүгенге шартларда татар халкы ыругларга анык бүленмәгән. Ыруг булып 

яшәү рәвешен торгызуны җирле яки тугандаш мәхәлләләр корып яшәүдән 

башларга кирәк. 

2.2. Кабилә 14 буынга кадәр гаиләләрне эченә алган тугандаш яки аркадаш 

ыругларны берләштерә. Ул 14 буын ир затыннан килгән нәсел агачын тәшкил итә. 

Кабилә нәсел башы исемен йөртә. Кабилә белән идарә итү өчен кабилә 

корылтаенда  кабилә башы сайлана. Кабилә башы ыруг башы сыйфатларына 

җавап бирә. 

Кабилә башының төп вазыйфалары түбәндәгедән гыйбарәт: 

- кабиләнең Татар кануны буенча яшәвен тәэмин итү; 

- кабиләне ят кабилә-милләтләрнең һөҗүм-изүеннән саклау өчен ыругларны 

берләштерү; 

- ыруглар арасында  татулык-хезмәттәшлек урнаштыру; 

- кабилә биләмәләрен билгеләү, аларны дошманнардан саклауны оештыру; 

- кабиләгә яңа ыруглар кабул итү, яисә кабиләдән чыгару. 

Бүгенге шартларда татар халкы кабилә булып оешу рәвешен югалткан. 

Әмма татарның аерым шивәләре әкренләп кабилә булып яшәү рәвешен ала 

алалар. Бу юл татар халкын этник яктан савыктыруга алып бара. 

2.3. Татар милләте. 

Татар милләте татар кабиләләренең үзара килешүе нигезендә оеша. Татар 

милләте Татар кануны буенча яши, шушы Канунга таянып үзенең милли идарә 

структураларын төзи һәм алар аркылы милләт белән идарә итә.  
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Бүгенге көндә татар халкының дәүләт булып та, милли җәмгыять оештырып 

та яшәү формасы юк. Милләт булып оешуны татар җәмгыятен һәм аның 

мөстәкыйль идарә органнарын төзүдән башларга кирәк. 

2.4. Татар дәүләте һәм татар халкы. 

Дәүләт милләтнең рухи-этник социаль берләшмәсе итеп карала. Татар 

милләте дәүләт төзүче халык булганда, бу дәүләт милли татар дәүләте булып 

санала. Татар дәүләтендә яшәгән барлык этник төркемнәр һәм башка милләт 

вәкилләре татар халкын тәшкил итә. Дәүләтсез яшәгән татар кешесе шушы 

дәүләтнең хокуки кануннарын таныган хәлдә, Татар кануна буйсынып яши. 

Милли кануннар дәүләт кануннарыннан өстен йөри. 
 

3. Гаилә кору 
 

3.1. Гаилә кору ике этаптан тора: ярәшү һәм никахлашу. Балигъ булган ир 

һәм кыз балалар ярәшү хокукына ия. Кыз бала 9 яшьтә, ир бала 12 яшьтә балигъ 

санала. Бу яшьләрдә балигъ булып җитешүләре билгеле булмаса, алар 15 яшьтән 

балигъ санала. Ярәшү ике гаиләнең теләге һәм балаларның ризалыгы белән 

башкарыла. Ярәшү йоласы гаилә мәҗлесендә, ир бала өендә, мәхәллә имамы 

катнашында үткәрелә. Ярәшү имам догасы белән илаһилаштырыла һәм мәхәллә 

имамы тарафыннан рәсмиләштерелә (ягъни, ярәшү таныклыгы бирелә). Ярәшкән 

балалар гаиләләрендә, ак әби һәм махсус тәрбиячеләр күзәтүе астында очраша-

аралаша алалар. Ярәшү балаларга һәм ата-аналарга булачак гаиләнең рухи-әхлаки 

сафлыгын тәэмин итүне һәм саклауны йөкли. 

Ярәшү бозылган очракта ярәшү таныклыгы юкка чыгарыла. Ярәшү ир 

баланың тәкъдиме белән ата-аналар шаһитлыгында гамәлдән чыгарыла. 

Ярәшү җаваплылыгыннан чыккан балалар кабат ярәшү өчен азат саналалар.  

Ярәшү никахка кадәр бер-береңне якыннан танып белү, гаиләләр белән 

аралашу һәм мөнәсәбәтләрне ачыклау, булачак никахның ныклыгына инану өчен 

кирәк. Ярәшү чорында гаиләләр үзара йөрешүгә зур әһәмият бирәләр. 

3.2. Никах гаиләнең нык булачагына инангач кына башкарыла. Никахка 

кадәр ярәшү дәвамы бер елдан да ким булмаска тиеш. Никахлашу өчен 

балаларның гына түгел, гаилә башларының да ризалыгы сорала. Аларның 

ризалыгыннан һәм мәхәллә имамыннан башка гамәл кылган никах илаһи никахка 

саналмый, дөньяви никах дәрәҗәсендә генә йөри. Никахларның хәрәм һәм 

хәләлләре Коръәннең “Хатыннар” сүрәсенең 23-24 нче аятләре һәм “Нур” 

сүрәсенең 2 нче аяте белән билгеләнә. Никахланган яшьләр ир һәм хатын итеп 

игълан ителәләр. Никах гаилә башлары (йә аларны алмаштыручылар), ата-ана, 

гаилә әгъзаләре, яшьләр ягыннан икешәр шаһит һәм имам катнашында 

башкарыла. Никах мәхәллә мәчетендә рәсми рәвештә теркәлә. Никахланучылар 

Алла каршында гаилә төзүләре турында дога кылып таныклык бирәләр. 

Яңа төзелгән гаилә ир ыругына рәсми рәвештә кабул ителә. Башка ыругтан, 

йәисә башка милләттән, башка диннән алынган хатыннар шушы ыругның, шушы 

милләтнең, шушы диннең кануннарын кабул итәләр һәм шушы кануннар 

нигезендә гаилә төзиләр. 
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Гаилә тормышы, бигрәк тә, Коръәннең “Хатыннар”, “Нур”, “Локман” 

сүрәләренә җавап бирергә тиеш. Аерылу, талак кылу “Талак” сүрәсенә нигезләнә. 

Талак кылу җаваплылыгы иргә йөкләтелә. Хатын аерылырга теләсә, ире аркылы 

талак кыла. Бу хатын-кызның хокукын кысу түгел, ә Алла каршында талак кебек 

олы җаваплылыкны  ир өстенә йөкләү була. Чөнки аерылышу Алла өче күркәм 

гамәл түгел. Ир кешенең хатыныннан дөньяви өстенлеге “Хатыннар” сүрәсенең 

34 нче аяте белән билгеләнә. Әмма бу ирнең Алла каршында хатыныннан 

өстенлеген расламый, ә бәлки аның хатыны каршында җаваплылыгын арттыра. 

Илаһи никахтан башка корылган гаилә кануни никах саналмый, ягъни, 

андый гаилә уйнаш яки зина гамәлендә санала. Никахсыз туган бала уйнаштан 

туган бала исәбенә керә. Дәүләт хокукы нигезендә теркәлү дә илаһи никахны 

алмаштыра алмый.  

Татар милләтенең кануни нигездә оешып китүе өчен барлык гаиләләрнең, 

шул исәптән, дөньяви никахта торучыларның да, илаһи никахка керүләре кирәк. 

Татар ыругы кануни гаиләләрне генә үзенә кабул итә ала. Башка дин, башка 

милләт нигезендә оешкан татаркатнаш гаиләләр аркадаш ыруглар хасил итә 

алалар. Татаркатнаш ыруглар татар кабиләсенә, йәисә татар милләтенә кергәндә, 

Татар кануны нигезендә яшәргә тиешләр. 

3.3 Никахтан соң өч көн эчендә туй мәҗлесе оештырыла. Туйдан соң яшь 

гаиләгә ир ягыннан аерым торак урыны (яшәү почмагы) бирелә. Әмма тулы 

гаиләне тәэмин итү рәвешендә. Егет бүләге һәм кыз бирнәсенең күләме, микъдары 

һәм җисеме ике гаилә тарафыннан никахка кадәр хәл ителә. Бу килешү мәхәллә 

имамы догасы һәм килешү таныклыгы белән беркетелә. Килешү мәсьәләләрен ир 

ягыннан яучы хәл итә һәм ул ике якның очрашуларын оештыра. Яучы шәхесе 

белән кыз ягы килешмәгән очракта, яңа яучы билгеләнә. Яучы мөһерен ир ягы хәл 

итә. 

3.4. Туй мәҗлесеннән соң егет белән кызның ир һәм хатын буларак 

кавышулары беренче күремнән соң 10-20 көн эчендә булуы шарт. Бу туачак 

баланың ата-аналы булу дәлиллеге өчен кирәк. Беренче күрем һәм беренче 

кавышу, һич кимендә, булачак кендек әбигә билгеле булырга тиеш. Күрем 

булмаган очракта, бу мәсьәләдә кыз белән егетнең үзара килешүе һәм бу хакта иң 

якын туганыңа, һич булмаса, булачак кендек әбигә җиткерелүе шарт. Аерым 

очракта, бу хәләтнең мәхәллә имамы һәм мәхәллә табибы катнашында ачыклануы 

мөмкин. Булачак ир белән хатынның никахка кадәр җенси мөнәсәбәткә керүе зур 

гөнаһлардан санала. Мөселман кешесенә зина кылучы белә никахка керү кагътый 

рәвештә тыела. Бу хакта Коръәни Кәримнең “Нур” сүрәсендә ачык итеп әйтелә. 
 

4. Шәхес тәрбияләү 
 

4.1. Карын тәрбиясе. 
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Бала ана карынына салынгач та (ягъни, ананың балага узуы мәгълүм булгач 

та), карын тәрбиясен башлана. Карын тәрбиясе ананың физик һәм әхлакый 

тотышына, хезмәтен һәм ялын оештыруга, сөйләменә, хиссиятенә, гамәленә 

юнәлтелгән. Йөкле ана үзенең һәр гамәлен баланың Алла, үзе, әтисе, гаилә 

әгъзаләре белән бәйләнешенә юнәлтә. Аның һәр җыры, моңы, һәр сүзе, уе-хыялы 

бала калбенә сеңдерелә. Даими халәте - намаз, гыйбадәт. Бу чорда ана балага 

тискәре йогынты ясаучы барлык гамәлләрдән тыела. Карында алынган тәрбия 

баланың иман савытын ныгытуга юнәлгән. 

4.2. Бала туып имчәктән аерылганчыга кадәр дәвам итә. Ягъни, ике яшь 

тулганчыга кадәр  (Коръән Кәрим, Локман сүрәсе, 14 нче аять). 

Күкрәк тәрбиясе, нигездә, имчәк баланың үзенә юнәлгән. Бу дәвер бала 

белән ананың иң тыгыз бәйләнгән вакыты. Һәм бу халәтне бернәрсә белән дә 

алмаштырырга ярамый (татар халкында сөт анасы дигән төшенчә юк). 

Бу дәвердә ананың эчке дөньясы баласының эчке дөньясы белән хиссият, 

ярату аша тәңгәлләштерелә. Күкрәк тәрбиясе вакытында атаның да балага аеруча 

якын булуы кирәк.  Ата-ананың үзара мөнәсәбәте исә, бала психикасының иң 

тирән катламнарына сеңеп кала. Бу чордагы тәрбиянең иң әһәмиятле гамәли 

ысуллары: чисталык, пөхтәлек, сөю-ярату, дога, җыр, моң, көй, өстәмә яхшы 

сыйфатлы туклану, тугандагы зәгыйфьлекне төзәтү, үсүен, авырлыгын күзәтеп 

тору, инфекцияләрдән саклау. 

Беренче чәч (карын чәче) ата-ана, йәисә әби-баба кулы белән алынып, 

аерым төргәктә, йәисә савытта гомер буе саклана саклана. Кеше үлгәч, кабергә 

бергә салына. 

4.3. Исем кушу. 

Исем кушу гаиләдәге зур вакыйга. Исем кушу бала тугач та, бер атна-ун көн 

эчендө башкарыла. Балага исем кушу “бәби туе” белән ныгытыла. Балага исем 

гаилә тәкъдиме белән мәхәллә имамы тарафыннан кушыла. Исем кушу 

мәҗлесендә ата-ана, әби-баба, гаилә әгъзаләре һәм кендек әби катнашырга тиеш. 

Исем кушу Алла, милләт, баланың үзе каршында зур җаваплылык. Шуңа 

күрә дә исем илаһи, милли һәм әһәңле булырга тиеш. Исемнең күп вакытта 

җисеменә туры килүен истә тотарга кирәк. Чөнки исем ул, яшәү туграсы, гомер 

тамгасы. Балага исем кушу йоласы мәхәллә имамы таныклыгын тапшыру белән 

тәмамлана. Балага дөньяви туу таныклыгы илаһи таныклык нигезендә бирелә. 

Исламда имам кушкан исем генә  кануный санала. 

4.4. Карын-күкрәк тәрбиясе чорында ата-ананың үзара тотышы. 

Ата белән ана баланың карын-күкрәк тәрбиясе чорында бер-беренә аеруча 

игътибарлы булырга тиешләр. Бу бигрәк тә ата кешегә кагыла. Ананың физик, 

рухи халәте, камил хиссияте өчен, нигездә, ул җавап бирә. Бу дәвердә ата кеше 

анага яшьлек мәхаббәтенең иң гүзәл үрнәкләрен күрсәтергә бурычлы. Ярату-сөю 

хисе, йомшак сүз, игелекле гамәл, төрле күңелсезлекләрдән саклау атаның бу 

дәвердәге табигый халәте. 

Ана исә шушы сөю-кайгыртучанлыкны балага юнәлдерергә бурычлы. Шул 

ук вакытта иренең хис-тойгыларына да үзенең мәрхамәте һәм ихтирамы белән көч 

бирергә тиеш. Ата кеше ана мәхаббәтенең шактый өлеше балага юнәлтелгән 

булуын да истә тотарга тиеш. 
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Бу чорда җенси якынлыкка керү - тыелу кысасына керә. Җенси якынлык 

кылу табигате белән нәфес билгесе түгел, ә нәсел үрчетү гамәле. Җенси ләззәт 

ешлыгы кешенең табигате бозылудан килә. Ул эчкечелек, әфьюнчелек, 

комсызлык дәрәҗәсендә йөри. 

Бала төшерү, саклангыч  куллану хатын өчен дә, ир өчен дә зур гөнаһ 

санала. Монда бернинди аклану да була алмый. Һәр бала дөньяга үз ризыгы белән 

килә. Җанны бары тик Алла гына бирә. Аның гына җанны алырга хокукы бар. 

Бердәнбер игътибарга лаек дәлил - ананың сәламәтлеге. Җирдәге халык үрчемен 

Алла билгели. Ата-ананың бурычы - иманлы нәсел үрчетү. Бала төшерү 

милләтнең үлем чире. 

4.5. Гаилә-ыруг тәрбиясе. 

Гаилә тәрбиясе ике яшьтән биш яшькә кадәр дәвам итә. Гаилә тәрбиясе, бер 

үк вакытта, ыруг тәрбиясен дә эченә ала. Чөнки бу тәрбиядә барлык ыругдашлар, 

кан кардәшләр катнаша. Биш яшькә кадәр бала шушы ыруг йогынтысында үсә. 

Гаилә-ыруг тәрбиясенең төп сыйфатлары: 

- үзеңнең туган-тумачаларыңны, ыруг-кардәшләреңне танып белү, алар 

белән үзеңне бер нәсел итеп сизү; 

- гаилә-ыруг яшәешенең иң гади кагыйдәләренә: дус-ишләрең белән дустанә 

мөнәсәбәткә, пөхтәлеккә, чисталыкка, йомыш үтәргә өйрәнү; 

- абый-апа, сеңел-энеләреңә карата җаваплылык хисе сизү; 

- гаилә һәм ыругтагы туганлык, буйсынучанлык бәйләнешләрен белү. 

4.6. Мәктәпкәчә тәрбия. 

Мәктәпкәчә тәрбия 5 яшьтән 8 яшькә кадәр алып барыла. Бу дәвердә бала 

түбәндәге кагыйдәләрне үзләштерә: 

- физик сәламәтлекне ныгыту; 

- тирә-як табигатьне танып белү; 

- хәреф танырга өйрәнү; 

- унга кадәр исәп-хисап гамәлләрен үзләштерү; 

- сөйләү байлыгын арттыру, шигырь, җыр, хикәя, әкиятләр сөйләргә өйрәнү; 

- табигый ихтиярга таянып, кулдан килгән хуҗалык эшләрен башкару; 

- зурлар һәм кечкенәләр белән аралашу кагыйдәләрен үзләштерү. 

Шәхси әзерлегенә карап, бала 7 яки 8 яшьтән мәктәпкә керә ала. Мәктәпкә 

керү әзерлеген мәхәллә мөдәррисе һәм мәхәллә табибы раслый. 

4.7. Рухи тәрбия (иман иңдерү). 

Иман иңдерү кыз балаларга 7 яшьтән, ир балаларга тугыз яшьтән башлана. 

Кыз балалар өчен 9 яшькә, ир балалар өчен 12 яшькә кадәр дәвам итә. Иман 

иңдерү балаларның балигъ булулары белән тәмамлана. Кыз балалар рухи 

тәрбияне мәхәллә мәктәбенең ибтидаи (башлангыч) сыйныфында, ир балалар 

рөшдиянең беренче баскычында (нигез белем мәктәбендә) алалар. Рухи тәрбия 

мәхәллә имамы таныклыгын алу белән тәмамлана. Балигъ булган иманлы балалар 

мөселман дип игълан ителәләр. 

Рухи тәрбия түбәндәге кагыйдәләргә нигезләнә: 

- гыйбадәти исламияне өйрәнү; 

- Коръән Кәримнең балалар өчен эшләнгән тәфсирен үзләштерү; 

- Коръән буенча гамәл кылу; 

- Аллага иман китерү. 
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Иманлы балалар рухани мәктәпләрдә белем һәм тәрбия алырга хокуклылар. 

4.8. Җенси тәрбия. 

Җенси тәрбия, нигездә, балалар балигъ дип игълан ителгәч башлана һәм 

никахка кадәр дәвам итә. Җенси тәрбияне мәхәллә имамы, мәхәллә мөдәррисе, 

мәхәллә табибы җитәкчелегендә әби-баба, ата-ана, ак һәм кендек әбиләр башкара. 

Җенси тәрбиянең төп юнәлешләре: 

- балаларга ярату, сөю-сөелү, мәхаббәт, җенси тартылу, җенси якынлык 

төшенчәләренең мәгънәсен аңлату; 

- кыз һәм ир балаларны үзара тотыш, чисталык, пөхтәлек, пакълек 

кагыйдәләренә өйрәтү, егет һәм кызларда бер-берсенә карата ихтирам һәм хөрмәт  

мәнәсәбәтләре тәрбияләү; 

- кызлык һәм егетлек намусын саклауның әһәмиятен төшендерү; 

- кызларны булачак ана, егетләрне булачак ата вазыйфаларын башкаруга 

өйрәтү; 

- кызлар белән егетләрне үзара аралашу кагыйдәләренә өйрәтү. 

Кызлар белән егетләрне аерым тәрбия кылу. Аерым укыту җенси тәрбиянең 

асылшарты. 

Бер гаиләдәге балигъ булган кыз һәм ир балаларга аерым торак урыны 

булдырыла. 

4.9. Милли тәрбия. 

Милли тәрбия (миллипәрвәрлек) рөшдиянең (урта мәктәпнең) гомумбелем 

сыйныфында 10-16 яшькә кадәр алып барыла.  

Милли тәрбиянең төп юнәлешләре: 

- үзеңнең шәҗәрәңне, ыруг-кабиләңне белү, аларның оешу, яшәү 

кануннарын өйрәнү; 

- үзеңне милләт баласы итеп тану, Татар кануны, милли кануннар нигезендә 

яшәргә өйрәнү; 

- милләткә ант китерү, кануни татар булу. 

Кануни татарга багышлау мәхәллә мәктәбендә ыруг-кабилә, милләт, дәүләт 

вәкилләре катнашында башкарыла. Мәхәллә башы, мәхәллә имамы тарафыннан 

раслана һәм рәсми беркетелә. 

4.10. Төрки (этник) тәрбия.  

Этник тәрбия рөшдиянең гомумбелем сыйныфында 14-18 яшькә кадәр алып 

барыла. 

Этник тәрбиянең төп юнәлешләре: 

- үзеңне төрки кавем вәкиле итеп тану; 

- төрки халыкларның тарихи, мәдәни мирасын өйрәнү, гомумтөрки язу һәм 

сөйләм үрнәкләрен үзләштерү; 

- шималь төркиләренең милли берлеген танып белү һәм шул юнәлештә 

гамәл кылу. 

4.11. Ватанпәрвәрлек тәрбияләү. 

Ватанпәрвәрлек тәрбиясе рөшдиянең беренче сыйныфыннан башлап, 

дарелголумнең игъдадия сыйныфына (урта белгечлек мәктәбендә18-20 яшькә) 

кадәр дәвам итә.  

Ватанпәрвәрлек тәрбияләүнең төп юнәлешләре: 
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- кендегең бәйләнгән җирне төп ватаның итеп тану, туган туфрак буларак 

кальбеңә беркетеп кую, хиссият дөньясына кертү; 

- татар милли идарәсе карамагында булган барлык биләмәләрне милли 

ватаның итеп санау, аның табигый халәтен саклау; 

- Татарстанны татар милләтенең, татар халкының тарихи Ватаны итеп тану, 

аны шушы сыйфатта саклауны үзеңнең изге бурычың итеп тану; 

- туган җиргә, милли һәм җирле ватанга турылыклы булу, аларны чит-ят 

кавемнәрнең хөҗүменнән саклау. 

4.12. Гомумкешелек тәрбиясе. 

Гомумкешелек тәрбиясе рөшдиянең икенче сыйныфыннан башлап, 

дарелголумның галия сыйныфына ( югары белгеч мәктәбендә 21-23 яшькә) кадәр 

дәвам итә. 

Гомумкешелек тәрбиясенең төп юнәлешләре: 

- үзеңне бөтен кешелекнең аерылгысыз әгъзасе буларак танып белү; 

- кешелек дөньясының хак тарихын өйрәнү; 

- кешелек дөньясы туплаган мәдәни мирасны үзләштерү; 

- башка милләтләргә, башка диннәргә карата хөрмәт тәрбияләү; 

- халыкчан бәйләлмиләлчелекне ялган интернационализмнан аерырга 

өйрәнү. 

4.13. Хезмәт тәрбиясе һәм социаль тәрбия. 

Хезмәт тәрбиясе гаилә тәрбиясе чорыннан башланып, дарелголумның галия 

сыйныфына кадәр дәвам итә.  Бу дәвердә татар баласы осталык, белгечлек 

баскычларын үтә. Һөнәрчелек, осталык, белгечлек таныклыклары гаилә һәм 

мәхәллә мәктәпләрендә, дарелголумдә бирелә. 

Хезмәт тәрбиясе татарда мәҗбүрият итеп түгел, ә табигый яшәү шарты итеп 

карала. 

Социаль тәрбия түбәндәге юнәлештә бара: 

- адәм баласының Алла каршында тигезлеген тану; 

- зәгыйфь, гарип, ятим балаларга ярдәм итү; 

- хәрәм белән хәләлне аерырга өйрәнү; 

- байлыкка кызыкмау, хәерчелекне булдырмау. 

Социаль тәрбия Коръәни Кәримгә нигезләнеп, илаһи кануннарга таянып 

алып барыла. Илаһи кануннар бозылганда, дөньяви кануннар эшләми дигән 

төшенчәдән чыгып гамәл кылына. 

4.14. Тәрбия  ысуллары. 

Тәрбия ысуллары татар милли мәгариф системасында эшләнә һәм гамәлгә 

кертелә. Тәрбия эше, аны оештыру, гамәлгә кую белән һәр мәхәлләдә гаилә һәм 

мәхәллә мәктәпләре, дарелголум һәм дарелфөнүн фән йортлары) бүлекләре 

шөгыльләнә. Тәрбия эше белән мәхәллә башы, мәхәллә имамы, мәхәллә 

мөдәррисе, мәхәллә табибы, мәхәллә казые идарә итә. Карын-күкрәк, гаилә-ыруг 

тәрбиясе, мәктәпкәчә тәрбия, нигездә, гаилә шартларында гаилә мәктәбе 

җитәкчелегендә алып барыла. Мәктәпкәчә яшьтәге баланың әнисе, кагыйдә 

буларак, иҗтимагый-җәмгыяви эштә катнашмый, гаиләдә төп тәрбияче 

вазыйфаларын башкара. Ак әби, кендек әбиләр мәхәллә мәктәбе каршында 

теркәләләр һәм мәктәп тәкъдим иткән тәрбия ысулларын кулланалар. 
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Рухи, җенси, милли, төрки, социаль тәрбия, ватанпәрвәрлек, гомумкешелек, 

хезмәт тәрбиясе мәхәллә мәктәбе һәм дарелголум шартларында алып барыла. 

Татар шәхесе тәрбияләү - милли мәгариф системасының изге бурычы. Әмма 

милли дәүләтсезлек шартларында ул бу гамәлен дәүләт мәгарифе аркылы да 

тормышка ашыра. 

Бернинди шартларда да татар баласы Татар кануны, Гаилә кодексы 

нигезендә эшләмәгән укыту-тәрбия йортларына бирелми, махсус интернат-

мәктәпләргә озатылмый. Татар баласының язмышын бары тик гаилә, ыруг-кабилә 

һәм милләт кенә хәл итә. 
 

5. Әби-баба вазыйфалары 
 

Әби-баба нәселнең нигезе. Аларның төп вазыйфалары түбәндәгедән 

гыйбарәт: 

- кайната-кайнана, кода-кодагый, ул-кыз, кияү-килен мөнәсәбәтләрен 

җайлау, аларны камилләштерү; 

- кызың өчен кайгыртсаң киявеңне, улың өчен кайгыртсаң киленеңне ярат 

дигән кагыйдәгә таянып гамәл кылу; 

- гаилә тормышын җайлау, гаилә кагыйдәләренең үтәлешенә күзәтчелек итү; 

- бабайга гаилә башы, әбигә ак әби, йәисә кендек әби вазыйфаларын 

башкару; 

- гаиләнең милли һәм имани тотрыклылыгын булдыру; 

- аш-су әзерләү, хуҗалык эшләрен оештыру, мәҗлесләр үткәрү; 

- күршеләр, туган-тумачалар, кан-кардәшләр, ыругдашлар белән аралашуны 

оештыру; 

- гаилә башына казыйлык вазыйфаларын башкару; 

- оныклар тәрбияләү. 

Татарда картлар йорты дигән төшенчә юк. Картларны андый йортларга 

озату гаиләдән, ыруг-кабиләдән чыгаруга тиң. Бу чараны милләтне тарату гамәле 

итеп кабул итәргә кирәк. 
 

6. Ата-ана вазыйфалары 
 

Ата-ана - гаилә тоткасы. Аларның төп вазыйфалары шуннан гыйбарәт: 

- балаларны сау-сәламәт итеп тудыру; 

- гаилә һәм мәхәллә мәктәпләре аркылы шәхес тәрбиясен алып бару; 

- анага төп тәрбия вазыйфаларын башкару, мәхәллә бишлеге күрсәтмәләрен 

үтәү; 

- атага төп матди һәм социаль тәэминат вазыйфаларын башкару, үзенең 

мөстәкыйль, бәйсез эшен булдыру; 

- аш-су әзерләү, хуҗалык эшләрен алып бару; 

- балаларга һөнәр бирү, аларны мөстәкыйль тормышка әзерләү, тискәре 

йогынтылардан саклау, рухи һәм физик сәләмәтлекләре турында кайгырту; 

- өйләндерү, башка чыгару; 

- яшь гаиләгә беренче ярдәмне күрсәтү. 
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Кагыйдә буларак, ана кеше баланы мәктәпкә биргәнче өйдә хуҗабикә 

вазыйфаларын үти. Тәрбия, гаилә эшләрен алып баруда ул мәхәллә, ыруг хатын-

кызлары белән аралаша, алар белән берлектә тәрбия ысулларын үзләштерә, 

тәрбияви гамәл кыла. 

Ата-ана бернинди шартларда да үз баласын рухына ят балалар бакчасына, 

махсус мәктәп-интернатларга бирми. Бу гамәл алар өчен зур гөнаһ санала. 

Татарда ялгыз ана төшенчәсе юк. Бу халәт йә уйнаш кылудан, йә ыруг-

кабиләдән баш тартканнан килә. 

Үз гаиләсенә, үз ыруг-кабиләсенә, үз милләт-дәүләтенә хыянәт иткән ир 

татар ире була алмый. Зина кылган, ыруг-кабиләдән, милләттән ваз кичкән ир-

хатыннар ыруг-кабиләдән чыгарылалар һәм гөнаһларыннан арынып, ихлас 

тәүбәгә килгәннән соң гына, яңадан кабул ителә алалар. 
 

7. Бала-чага вазыйфалары 
 

Бала-чага нәсел дәвамчысы. Ыруг-кабилә, милләт-дәүләтнең киләчәге. 

Гадәттә бала биш яшькә кадәр ярдәмче вазыйфаларын үти, унбиш яшьтән 

шәхес булып таныла. 

Баланың әби-бабасына, ата-анасына карата вазыйфалары түбәндәгеләр: 

- 5 яшьтән 15 яшькә кадәр әби-бабасының, ата-анасының ярдәмчесе, 

булышчысы булу; 

- әби-бабасын, ата-анасын хөрмәт итү, аларның сүзеннән чыкмау, игелекле, 

тәүфыйклы булу, каршы сөйләшмәү, усал гамәлләр кылмау; 

- балигъ булып җитешкәч тә, үз почмагыңны булдыру, аны пөхтә, чиста 

итеп тоту; 

- шәхес булып җитешкәч, әби-бабасын, ата-анасын карау, аларның 

сәламәтлеге турында кайгырту, үлем-китем булганда барлык йолаларга туры 

китереп җирләү, аларның рухына багышлап хәтер кичәләре үткәрү, әрвахларга 

багышлап дога кылу; 

- бер-береңә карата ярдәмчел, игътибарлы, туган җанлы булу. 

Татар баласы бернинди шартларда да әби-бабасын, ата-анасын картлар 

йортына, махсус интернат-шифаханәләргә бирми. 
 

8. Гаиләдә ир затының иҗтимагый-җәмгыяви урыны һәм бурычы 
 

Ир кеше гаиләнең генә түгел, ыругның, кабиләнең, милләтнең, дәүләтнең дә 

терәге. Боларга карата аның вазыйфалары түбәндәгеләр: 

- гаиләсе, ата-анасы, хатыны, балалары намусын яклау; 

- ыругның милеген, яшәү канун-кагыйдәләрен саклау; 

- кабилә, милләт, милли дәүләтнең куркынычсызлыгы, мөстәкыйльлеге, 

бәйсезлеге сагында тору; 

- чит милләтләрнең, чит мәмләкәтләрнең патшаларына буйсынмау, гаиләгә, 

ыруг-кабиләгә, милли дәүләткә хыянәт итүчеләрне фаш итү; 

- ыруг-кабилә, милләт-дәүләт идарә органнарына бары тик иманлы, диндәш, 

милләттәш, ватандаш кешеләрне генә сайлау; 

- чит дәүләт-милләтләргә милләт-дәүләт малын бирмәү, аларга салым 

түләмәү. 
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      9. Шәхес-гаилә, ыруг-кабилә, милләт-дәүләт мөнәсәбәтләре 
 

Дәүләт милләтсез, милләт кабиләсез, кабилә ыругсыз, ыруг гаиләсез, гаилә 

шәхессез булмый. Шуңа күрә, шәхес - гаилә, гаилә - ыруг, ыруг -кабилә, кабилә - 

милләт, милләт - дәүләт канун-кагыйдәләренә буйсынып яшәргә тиеш. Шушы 

чылбырның бер боҗрасы гына зәгыйфьләнсә дә, шәхес, гаилә, милләт, дәүләт 

зәгыйфьләнә. Ягъни, дәүләт зәгыйфьләнсә, милләт, милләт зәгыйфьләнсә, кабилә, 

кабилә зәгыйфьләнсә, ыруг, ыруг зәгыйфьләнсә, гаилә, гаилә зәгыйфьләнсә, шәхес 

зәгыйфьләнә. Нәтиҗәдә, адәм баласы җирсез-кыйбласыз тузан бөртегенә әверелә 

һәм яшәү мәгънәсен югалта.  

Шуңа күрә, шәхес-гаилә, ыруг-кабилә, милләт-дәүләт боҗрасының асыл 

күрсәткече - милләтнең күптармаклы нәсел шәҗәрәсе. 

Милләт шәҗәрәсе аерым шәхестән башланып, тарихи тирәнлектә, җирле 

киңлектә төзелә һәм һәр милләт баласының шәхси бөтиенә әверелә. 

Һәр шәхеснең, һәр гаиләнең, һәр ыругның, һәр кабиләнең үз нәсел 

шәҗәрәсен төзүе, милләт каршындагы изге бурычы. 
 

10. Көндәлек гамәлләр 
 

Фарыз гамәлләр: 

иманлы булу; ислам диненең хаклыгына ышану, һәр көн биш вакыт намаз 

уку, Рамазан аенда һәр көн ураза тоту, һәр елда малның зәкятен бирү, дәүләте 

җитәрлек кешегә гомерендә бер тапкыр булса да Мәккәи Мөкаррәмәгә барып хаҗ 

кылу; үз милләтеңнең мөстәкыйльлеге өчен тырышу, үз дәүләтеңнең бәйсезлеге 

өчен көрәшү; туган телеңне саклау һәм яклау; дин дошманнарына каршы көрәшү; 

ата-анаңны үлгәнче асрау, кыз туганнарыңның кая яшәвенә карамастан даими 

рәвештә хәлен белеп тору; дини һәм милли идарә эшләре өчен салым түләү; 

зиратларны төзек һәм чиста тоту, даими рәвештә үлгәннәр рухына багышлап дога 

уку.  

 

 

Ваҗип гамәлләр:  

витр һәм гайд намазларын уку, фитыр сәдакасын бирү, корбан чалу; 

Мөхәммәт өммәтләрен хөрмәт иткән башка пәйгамбәр өммәтләренә ихтирам 

белән карау, аларга карата ярдәмчел булу; ятимнәрне, сабыйларны, картларны, 

гарипләрне, фәкыйрьләрне яклау һәм аларга ярдәм кылу; һич кимендә җиде 

буынга кадәр шәҗәрәңне белү, туганнарың белән аралашып, аларның хәлен белеп 

тору, дин кардәшләреңә, милләттәшләреңә ярдәмчел булу; гаиләңнең иминлеген 

саклау, балаларыңа дини һәм милли тәрбия бирү, тормыш иптәшең турында 

кайгырту, аңа турылыклы булу; вафат булган кардәшләреңә, якын дусларыңа, 

бергә аралашып, хезмәттәшлек итеп яшәгән дин кардәшләреңә һәм 

милләттәшләреңә җеназа кылу, фаҗигагә элләккән инсаннарга беренче ярдәм 

күрсәтү; үлеп яткан мал-туарны, хайван-җәнлекләрне, кош-кортларны 

“бисмиллаһ” әйтеп җирләү; җирнең, суның, һаваның пакълеген, чисталыгын 

саклау. 

Сөннәт гамәлләр: 
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яхшы гамәлләрне “бисмиллаһ” белән башлау; Коръән уку алдыннан “әгузе” 

әйтү, төчкергәч “әлхәмделиллаһ” дию, яшен яшьнәгәндә, сокланганда 

“сөбеханаллаһ” әйтү, ихтиярсыз яки ихтияр белән ялгыш гамәл кылганда тәүбә 

кылу; иманлы кешеләргә сәлам бирү, сөннәт намазлар уку; дин һәм милләт 

файдасына яхшы гамәлләр кылу; мәчетләр салу, мәктәп-мәдрәсәләр ачу, дин һәм 

милләт юлында йөргәннәргә мал һәм акча белән ярдәм итү, мал -туарны кыйблага 

каратып “бисмиллаһ” әйтеп бугазлау; туй йолаларын (никах, бәби туу, үлем-

китем) бары мөселманча, милли рухта үткәрү; яңа елны мөселман календаре 

белән каршылау, мөселман һәм милли бәйрәмнәрне әзерләү һәм үткәрү; сөннәтле 

булу; дин гыйлеменә һәм дөньяви белемгә өйрәнү. 

Мөстәхәб гамәлләр: 

нәфел намазларын уку, нәфел уразалар тоту, нәфел сәдакалар бирү, буш 

вакытларда Коръән уку; чишмәләргә, кизләүләргә, коеларга корылмалар ясау; 

йорт-җирләрне, өй алларын чиста тоту, агач утырту, чишмә-су юлларын чистарту, 

сукмак-юл өстендә яткан әйберләрне алып ташлау, кыргый җәнлекләрне саклау, 

кош-кортларга җим бирү, аларга оялар ясау; туган-тумача, дус-ишләр белән 

даими рәвештә хәбәрләшеп тору, хат алышу, бәйрәмнәр, истәлекле көннәр белән 

тәбрикләү; зур һәм әһәмиятле эшләрне күмәкләшеп, өмә ясап үткәрү (өй күтәрү, 

йорт торгызу, язы-көзе өй юу, каз өмәсе, мал сую, чәчү-уру, яшелчә-җимеш 

җыю); кунакчыл, ярдәмчел, ачык күңелле булу; сәламәтлекне саклау; чиста, пакъ 

булу; чиста һәм пөхтә итеп киенеп йөрү; вакытында чәч төзәтү, тырнак кисү, 

юыну-таһарәтләнү, ятагыңны чиста тоту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хәрәм гамәлләр: 

җан иясен үтерү; кеше һәм хайванны җәберләү; бала төшерү; гайбәт сөйләү; 

урлау; исерткеч эчү; , әфьюн куллану, хәрәм ризыклар ашау; зина кылу; ялган юл 

белән кеше малын, җәмәгать милке үзләштерү; ришвәт бирү, кеше хезмәте 

кермәгән табигый байлыклар (җирләр, урманнар, сулыклар) белән сәүдә итү, 

әҗәттән табыш алу; монафикъ булу; хак, гадел тәгълиматлардан, кеше 

ышанычыннан, хезмәт урынынан ришвәти файдалану; ата-ананы рәнҗетү; кеше 

хезмәтен үзләштерү, сабыйлар, ятимнәр, гарипләр, картлар хакына керү; аш-суны 

бозу; табигатьне пычрату,  урман-куаклыкларны бетерү, сулыкларны, 

сазлыкларны киптерү; кыргый җәнлекләрне, кош-кортларны, бөҗәкләрне юк итү. 

Мәкруһ гамәлләр: 
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отыш уеннар уйнау, әдәпсез җырлар җырлау, кеше алдында, кунакта 

әдәпсез кылану; нәфескә бирелү; юлчыны юлда, мосафирны урамда калдыру; 

юлларны-сукмакларны бозу, аларны киртәләү; кешегә юл бирмәү, ярдәмгә 

килмәү; чүпне, юынтык суларны тиешсез урынга ташлау; бәдрәф, мунчасыз яшәү; 

азык-төлекне, ипи-суны сарыф итү, бозык ризык белән сәүдә итү, бурычны 

түләмәү; дини һәм милли бәйрәмнәрдә, җомга көн нәфес өчен эшләү. 

Мөстәкрәһ гамәлләр: 

базарда, йә урамда ашау, сагыз чәйнәү, үз-үзеңне килбәтсез тоту, җәмәгать 

урыннарын пычрату, авызны капламыйча иснәү, кычкырып кикерү һәм төчкерү; 

юынмыйча, пычрак килеш, чишенеп-тузынып йөрү; әйберләрнең үз урынын 

белмәү; урын-җирне җыештырмау; кием-салымны пөхтә итеп тотмау; кешегә 

сәлам бирмәү; ризык, кисәк калдыру, ипи валчыкларын таптау; кеше ял иткәндә 

тавышлану, ут алу; кеше ураза тотканда ачыктан-ачык күрсәтеп ашау. 

 

 Фатих Әмирхан – татарның милли идеологы 
 

(“Ирек мәйданы” гәзите журналисты Римма Бикмохаммәтова белән әңгәмә).  
 

1. Фатыйх Әмирханның тормыш юлы. Әти-әнисе, туганнары кем була? 

Сезнең гаилә хәтирәләрендә ул нинди холыклы кеше буларак сакланган? 

Фатих Әмирханның шәҗәрәсе Әмирханнар нәселе аркылы Гәрәй морза 

ыруына барып тоташа. Бу ыруг бишенче буында Мулла Морат, җиденче буында 

Габделмәннән, сигезенче буында Әмирхан, тугызынчы буында Хөсәен, унынчы 

буында бертуган Мохәммәтзариф һәм Мохаммәтнәҗип исемле  танылган 

шәхесләрне бирә. Фатих Әмирхан Мохәммәтзарифнең улы буларак, минем әтием 

Мохаммәтнәҗип улы Госман белән бергә шушы ыруның унбе-ренче буынына 

керә. Әмирханнар нәселе шушы ыруның сигезенче буынын тәшкил иткән 

Әмирхан бабабыздан башлана. Риваятьләр буенча, Казан ханлы-гына Мәскәү 

басымы көчәйгәч, 1530-1535 елларда 5 меңгә якын мөһаҗир Кырымнан Казанга 

килә һәм анда кырым фиркасен тәшкил итә. Сафагәрәй хан белән килгән морзалар 

арасында безнең бабабыз Гәрәй морза да була. Аларның бер өлеше Чистай 

өязендә, бер өлеше Казанда төпләнә. Фатих Әмирхан исә шәхсән Казанлы 

Әмирханнар төркеменә керә. Дөньяга иҗтимагый карашы тумыштан ук шәһәр 

шартларында формалаша. Әтием Госман, апабыз Зәйнәп сөйләве буенча ул ифрат 

горур, берәүгә дә баш имәс кеше була. Холкы буенча оптимист, үткен сүзле, 

чәнечкеле телле, юморга бай шәхес буларак исләрендә калган. Хөр күңелле, 

тормышны яратучан булганга, ул үз тирәсендә алдынгы карашлы яшьләрне 

туплый алган. Апам Зәйнәп сөйләве буенча, аңа да Фатих абыйсының йогынтысы 

зур була. Әтисе Зариф хәзрәт шактый кырыс холыклы кеше булса да, әнисе 

Бибирабигә ифрат йомшак күңелле шәфкать иясе була. 

Фатих Әмирханның тормыш юлы, иҗади эше турында күп язылган, мин 

моңа әллә ни өсти алмыйм. Әмма кайбер “хакыйкәт әһелләренең” Фатих Әмир-

хан Мәскүдән урыслашып, бозылып кайтты дигән гайбәтләренә  битараф кала 

алмыйм. Моңа беркем дә ышанычлы дәлил китерә алмый. Моңа җирлек тә, вакыт 

та булмый. Беренчедән, егерме яшьлек егетне Мәскәүгә “Тәрбияви әтфаль” 

журналы чакыра. Мондый эшкә бозык кешене берәү дә чакырмый. Икенчедән, ул 

Мәскәүдә ярты елдан аз гына артыграк яши – 1906 елның ахы-рыннан 1907 елның 
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авгусына кадәр. Мулла гаиләсендә яхшымы-яманмы ислам тәрбиясе алган, 

яшьтән ук гомерен тәрбия һәм мәгариф эшенә багышланган шәхес шулай тиз 

генә, ярты ел эчендә бозылып, урыслашып өлгердеме икән. Инде тәмам 

урыслашып беткәч тә, Мәскәүдән Казанга нигә кайтты икән.  

Ә чынлыкта исә эш нәкъ киресенчә. Ул шушы кыска гына вакыт эчендә дә 

Мәскәүнең шакшылыгын яхшы аңлый һәм шушы шакшылыкка батмас өчен, 

хорафатка чумган Казанга кайта һәм бөтен гомерен татар үсешенә багышлый. 

Әйе, Фатих Әмирхан “барышнялар белән танцевать” итәргә яраткан. Ул 

моны үзенең көндәлекләрендә яза. Авызына хәмер дә эләккәндер. Һәм бу хәл-ләр 

кемнең башыннан үтмәгән, бигърәк “тиле яшьлек” вакытында. Мин үзем дә вальс, 

танго, фокстротларны “танцевать” итәргә ярата идем. Башым әйләнеп 

егылганчыга кадәр. Әйләнә-әйләнә каядыр очасы килә иде. Авызга да “шайтан 

суы” кермичә калмады. Мәскүдәдә дә ярты ел түгел, дүрт ел тордым. 

Аспирантурада укыдым. Фатих Әмирхан күргәннәрне үз күзем белән күрдем. 

Аны бетергәч тә Краснодарга җибәрделәр. Яхшы, гәзәл як. Әмма татар җире, 

Казан төбәге түгел. Шуңа күрә гаиләм белән “кендек җиремә”  кайттым. 

Әмирханнар кая гына китмәсеннәр, кая гына куылмасыннар, беренче мөмкин-лек 

белән Казанга кайталар. Таш астында булса, да шунда баш асырыйлар. 

Әмирханнарда җитешсезлек бик күп. Әмма аларда икейөзлелек, монафикълык 

дигән нәрсә юк. Яхшылыкны ихлас эшлиләр, ялгышканда ихлас ялгышалар. 

Фатих Әмирхан да шундый булган һәм моны берәү дә инкарь итә алмый. 

2. Фатыйх Әмирхан җәдитчелек хәрәкәтенең башында торучы, аның 

идеологы була. Аны, чыннан да, шулай дип санап буламы? Ул үзенең бер 

көндәлегендә: “без дөрес юлдан бармыйбыз, милләт эчкечелеккә бирелә башлады” 

дигән фикерен язып калдыра (бу минем төгәл түгел, Илдус абый, ишетеп кенә 

беләм, бәлки, Ибраһим Нуруллинда ул бардыр). Ул җәдитчелек белән мавыгуны 

хата дип таныймы? 

Фатыйх Әмирхан җәдитчелек хәрәкәтенең башында торучы, аның идеологы 

була дигән фикер артык күпертелә булса кирәк.  Гомумән, тере булган 

халыкларда һәрвакыт ике иҗтимагый юнәлеш бар. Аурупада шуларның берсе 

консерватив (безнеңчә, кадими),  икенчесе – либерал (безнеңчә, җәдиди) хәрәкәт 

дип атала.  Аларның үзара каршылыгы уңай күренеш, чөнки  бу мил-ләтнең 

тәрәккый үсешен тәэмин итә. Бары тик пассионар куәте кимегән халыкларда бу 

ике юнәлешне  иярләргә көчләре җитми. Аларның үзара көрәше конфронтацион 

төс ала. Шушы күзлектән караганда Фатих Әмирханны ислах-чы (реформатор), 

хәтта аның идеологы дип атарга була. Минемчә Фатих Әмирхан  “Аурупага 

тәрәзә ачкан” урыс патшасы Петрның һәм урыс чиркәвен  (динне түгел!) инкарь 

иткән Лев Толстойның татарча кушымтасы. Ягъни ул дөньяви яктан Аурупа 

культурасын үзләштереп, илаһи яктан динне мәгъри-фәтләштереп татарның 

пассионар куәтен арттырырга тели. Ул вакытта кадими һәм җәдиди каршылык 

үзара инкарь итешүгә түгел, ә милләтнең тәрәккый үсе-шенә хезмәт итәчәк дип 

күзаллана. Шушы максаттан чыгып “Әл-ислах” гәзите дә чыгарыла. Аның фактик 

мәхәррире һәм идеологы егерме яшьлек Фатих Әмирхан була. Шушы күзлектән 

караганда,  аны татарның  XIX-XX арасы мил-ли идеологы дип тә атарга була. 

Тик бүген дә әле моны таный алмыйбыз. 
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Ә “без дөрес юлдан бармыйбыз, милләт эчкечелеккә бирелә башлады” дигән 

фикере миңа мәгълүм түгел. Бәлки шәһәрләшә башлаган татарда эчке-челек 

күренеше арту аны да борчыгандыр. Әмма ул вакытта бу күренеш  милли фаҗига 

төсен алмаган була әле. Шуңа күрә ислахчылар татарның инкыйразын беренче 

чиратта, наданлыкта, артталыкта, дини хорафатта күргәннәр. Гаяз Ис-хакый да 

“Ике йөз елдан инкыйраз” дигән әсәрен шушы күзлектән чыгып яза. 

3. Фатыйх Әмирханның мәхәббәте турында легендалар йөри. Аның нечкә 

лирикалы “Хәят” повесте дә авторның кичерешләренә нигезләнә. “ТНВ”да аның 

гашыйк булып йөргән кыз Сара Әхмәрова булырга мөмкин дип әйттеләр. Ләкин 

Фатыйх Әмирхан яратып йөргән тагын бер кыз була – Шәмсениса. Алар ни өчен 

кавышмыйлар? Моның турында берәр нәрсә билгелеме? 

Бу легендаларда никадәр хаклык бардыр, әйтә алмыйм. Бары тик Фатих 

Әмирхан тирәсендәге яшьләр төркеменә кергән Зәйнәп апа истәлекләреннән 

чыгып кына бу хакта берничә сүз әйтә алам. Зәйнәп апа аны “влюбчивый” дип 

атый. Аның тирәсендә бөтерелгән байтак кына кызларга ул гашыйк булган. Әмма 

Сара Әхмәрова дигән кызны апа хәтерләми. Хәят образының прототибы 

булгандыр бәлки. Әмма бу образны ул, башлыча, үзенең хатын-кызга либераль 

карашыннан чыгып тудыра. Шулай да гашыйк ул мәхәббәт түгел. Әмирханнар 

хәтере буенча аның бердәнбер мәхәббәббәте Закир ишан Камаловның төпчек 

кызы Шәмсениса була. Закир ишан минем бабам Нәҗипнең кайнатасы булган-

лыктан ул аяклары исән чакта Шәмсенисаны күрер өчен Чистайга килеп йөри. 

Шәмсениса да апасына килеп йөрегәнгә, алар Нәҗип хәзрәт өендә очрашалар. 

Аралары никадәр якынайгандыр, анысы миңа мәгълүм түгел. Әмма аның 

Мәскәүгә китеп баруы бу мөнәсәбәтләрнең артык тирәнгә китмәве хакында сөйли. 

Монда Закир ишанның хатыны Бибифатыйманың да тәэсире булгандыр дип 

уйлыйм. Чөнки ул кияве Нәҗипне яратып бетерми.  “Домулла киявебездән 

уңмадык”, ди. Төпчек кызының да шул нәселгә чыгуын теләмәгәндер. Ә инде 

Мәскүдән аяксыз кайткач, үзен гарип санаган Фатих гаилә кору ниятеннән 

бөтенләйгә баш тарта. Шәмсениса исә башка кешегә кияүгә чыга. 

4. Фатыйх Әмирхан ил белән идарә итү Совет власте кулына эләгүенең 

шаһиты була. Ул моны күреп ниләр кичерә? Бу милләтнең трагедиясе итеп кабул 

итәме? Әллә совет властенә мөнәсәбәен белдрми, яшерәме? Аның гаиләсе чит 

илгә чыгып китә алыр иде, ләкин монда калалар. Аларның гаиләсе большевиклар 

тарафыннан таланамы, эзәрлекләнәме? 

Фатих Әмирхан, ислахчы буларак, Рәсәйдә вәзгыятьнең татар файдасына 

үзгәрүен, әлбәттә, тели. Шуңа күрә кайбер социалистлар белән элемтәгә бара. 

Алар хакимиятькә килгән очракта, татарның да тәрәккый үсешкә чыгасына өмет 

итә. Әмма  большевиклар режимы урнашкач ул югалып кала. Элеккечә инде яза 

алмый, яңача язарга теләми. Шуңа күрә тышкы яктан берникадәр лояльлек 

күрсәтсә дә, эчтән бу режимны кабул итми.  Яше утыз тирәсендә генә булса да, 

җәмгыяви активлыгы  гаять дәрәҗәдә кими. Әмма һаман да нәрсәгә-дер ышынып 

яши. Совет режимының уңай якка үзгәрүенә өмет итә. Үзе исән чакта җәбер-

золымга дучар ителми. Әтисе, Нәҗип абыйсы дә  алда булачак җәбердән үлеп 

котыла. Милек тә әллә-ни күп булмый. Үзе дә зур репрессияләр-гә килеп җитми. 

Егерме алтынчы елда вафат була. Әмма үзе үлеп ун ел үткәч, бөтен Әмирханнар 

нәселе илдән качып китәргә мәҗбүр була. Качып китә алма-ганнар үлемгә дучар 
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ителә. Шулар арасында энесе Ибраһим, ике туган энесе Гомәр дә була. Бөтен 

милек, җир-йортлар тартып алына. Казанда, Татарстанда Әмирханнардан бер генә 

кеше дә калмый диярлек. Әмирханнар беркайчан да чит илгә китү максатын 

куймыйлар. Анда киткәч нәсел бетә дип уйлыйлар. Шуңа күрә алтмышынчы 

елларда барысы да диярлек Казанга кайталар. 

5. Ул вакытта аның башка әдәбият әһелләре белән дә мөнәсәбтләре кискен 

була дип әйтәләр. Мәсәлән, Һади Такташ, Гадел Кутуй кебек яшьләр Фатыйх 

Әмирханнан ачыктан-ачык көлгән дигән сүзләр йөри. Бу сүз дөресме? 

Әйе, Фатих Әмирханның татар зыялылары белән мөнәсәбәте катлаулы. 

Әмма беркайчан да ул каршылыкка шәхси мөнәсәбәттән чыгып керми. Һади 

Такташ, Гадел Кутуй кебек шәхесләргә килгәндә, ул аларның пролетар 

ярсуларын, Галимҗан Ибрагимовның кызыл теллеген кабул итә алмый. Әтием 

Госман хәтерләве буенча, Такташ, Кутуйларның Маяковскийның футуризмына 

ияреп сәхнәләргә менеп “Айга менәм, айны бораулыйм! Уң белән! Сул белән!” 

дип кычкырып йөрүләреннән көлә. Хәтта этенә “Футурист” дигән исем бирә. 

Дөрес, Такташ белән Кутуй чын талант ияләре буларак, бу чирдән коты-

лалар һәм Фатих Әмирханны  бөек әдип буларак таныйлар. Галимҗан Ибраһи-мов 

исә башка пролетар язучылар кебек аны сыйнфый дошман итеп күрә. 

Шулай да Фатих Әмирханны “сыйнфый дошманнар түгел”, ә яңа режимга 

турылыклы хезмәт иткән “бер винтиклы” урындык ияләре рәнҗетә. 

6. Фатыйх Әмирхан Тукай белән дуслар булганы билгеле. Ул аны башлы-

күзле итәргә дә омтылган, туганы Зәйтүнә Мәүледова белән дә таныштырган, 

Тукайның эчеп йөрүенә дә пошынган, аны тиргәгән, җәлләгән. Әмирхан да олпат 

язучы, фикер иясе булган. Ләкин татарда Тукайга табыну бар, аны күтәреп, 

Фатыйх Әмирхан күләгәдә калуын, сез, аның нәсел дәвамчылары ничегрәк кабул 

итәсез? 

Берникадәр дәрәҗәдә каршылыклы. Беренчедән Тукай татар милләтенең 

символы буларак кабул ителгән. Урысның  Пушкины кебек. Символлар алар күп 

булмый. Күп булса, таркаулык килеп чыга. Моңа көнләшергә кирәкми. Бигрәк тә 

Тукайдан. Ә инде аерып карау дөрес түгел дип уйлыйм. Бер мисал китерәм. 1996 

елның 15 мартында “Әмирхания” мәгърифәтчелек вәкыфы йөздән артык татар 

зыялыларын һәм әмирханнарны җыеп Актерлар сараенда Тукай һәм Әмирханның 

дуслыгына багышланган “Рух һәм хиссият берлеге” исмле кичә үткәргән иде. 

Шул вакытта бер олы түрәбез Тукай белән Әмирхан кичәләрен аерым үткәрергә 

киңәш итте. Ягъни безнең кичә Тукайның абруен төшерә. Ярый әле, Тукай белән 

Әмирхан моны ишетмиләр, бик рәнҗерләр иде. 

Шул ук вакытта Әмирханны нәселеннән аерып карау да дөрес түгел дип 

уйлыйм. Чөнки тамыры һәм җимеше булмаган шәхеснең киләчәге юк.  

7. Әмирхан иҗаты ни кадәр өйрәнелгән? Аның шәхси әйберләре 

сакланганмы? 

Әмирхан иҗаты тулысынча өйрәнелмәгән. Бигрәк тә аның фәлсәфи хез-

мәтлере читтә калган. Чөнки аларның эчтәлеге заман таләбенә каршы килгән. 

Бүген андый таләп булмаса да, аларны өйрәнү игътибар үзәгендә тормый. 

Җәмәгатьчелектә әле аларга ихтыяҗ формалашмаган. Минем фикеремчә, дөн-ьяда 

барган бүгенге вәзгыять әмирханчылык хәрәкәтененә этәргеч бирәчәк.  



 197 

Шәхси әйберләренә килгәндә, дәһшәтле елларда аның мирасы, кайбер 

хезмәтләре белән бергә юкка чыгарылган. Әмма архивларда, шул исәптән Равил 

Әмирхан гаиләсендә, башка гаиләләрдә Фатих Әмирхан тормышына багышланган 

байтак кына материал (нигездә, хатлар, фоторәсемнәр) саклана. 

8. Фатыйх Әмирхан башкалардан аермалы, авылдан түгел, ә Казанда 

туып-үскән татар зыялысы. Шәһәрдә татар икенче буында ук урыслаша. Сезнең 

нәсел очрагында бу ничегрәк? (Әмирханнар вакыфы мисалын сөйли аласыз, 

күченеп кайтуларны)  

Әмирханнар нәселе, нигездә, шәһәр шартларында формалашкан. 

Шәһәрләрдә татар мохите булганда, бу уңай фактор булган. Шәһәр нәселне 

мәдәни яктан да, җәмгыяви яктан да ныгыткан. Татар җирлегеннән куылгач та, 

урыс арасында түгел, татарлар, төрки халыклар арасында яшәргә тырышкан-нар. 

Шулай итеп 12 буынга кадәр урыслашуга бирешмәгәннәр. Әмма кайтканда 

урыслашкан шәһәрләргә кайтканнар. Чөнки авылларда нигез булмаган. Шулай 

итеп әмирханнарга да урыслашу куркынычы туган. Бу афәткә каршы тору өчен 

без бергәләшеп “Әмирхания” мәгърифәтчелек вәкыфын оештырган идек. Бу 

берникадәр дәрәҗәдә нәселне  саклап калырга ярдәм итте. Әмма Казанда 

бөтенләй диярлек милли саклык структуралары булмаганга, инде картаеп бар-ган 

бер нәселгә дәүләтнең урыслаштыру сәясәтенә каршы тору ифрат кыен. Шуның 

өчен нәселебезнең соңгы буыннары әкренләп урыслашып бара. Моңа татарның 

шәһәр культурасын торгызып һәм татар-мөселман мәхәлләләре корып кына 

каршы торырга була. Әмма әлегә бу юнәлештәге бөтен тырышлык мәскәүчел 

хакикимият тарафыннан сүндерелә бара.  Авылдан чыккан түрәләрнең күпчелеге 

татар булса да, урыслашуга каршылык күрсәтми. Чөнки аларга, беренче чиратта 

дин, тел, милләт түгел, җәмгыятьтәтә өстенлеккә ирешү өчен хакимлек кирәк. 

Әгәр якын арада шәһәрдә милли мохит булдыра алмасак, татарның иң көчле 

нәселләре дә урыс арасында бөтенләй эреп бетәчәк. Мондый халыкка мөстәкыйль  

дәүләт тә милләтне саклау өчен түгел, шәхси максатларда милләттәшләре 

өстеннән хакимлек итү өчен кирәк. 

9. Фатыйх Әмирхан безгә язучы, җурналист яисә идеолог буларак 

кыйммәтлеме? Аны милләтчелеге нидә чагыла? Милли позициясе нидән 

гыйбәрәт? Милләт киләчәген ничек күзаллаган? Аның әйтеп калдырган васыяте 

булганмы? 

Инде әйтеп үткәнемчә, ул, беренче чиратта, идеолог буларак кыйммәтле. 

Идеологиясе аның – татарны дөнья цивилизациясе дәрәҗәсенә күтәрерә сәләтле 

татар ислахы. Язучы буларак та, публицист буларак та ул шул максатка эшли. 

Милләт киләчәген ничек күзаллаган дисез? Моны без аның “Фәтхулла хәзрәт” 

исемле әсәре аркылы белә алабыз. Милләтчелеге аның, кайберәүләр раслаганча, 

урыслашу яки аурупалашу түгел, ә бөтен дөнья кыйммәтләрен үз-ләштереп, татар 

мохитенә кертү. Пәйгамбәребез Мохаммәт г.с. дә, гыйлемне Кытайга барып булса 

да алырга кирәк ди. Шунда инде аның милләтчелеге дә. 

Фатих Әмирханның миңа мәгълүм булган васияте юк. Әмма Әмирхан-

нарның буыннан буынга күчеп килә торган васияте бар: “Дәрәҗәгә омтыл-магыз, 

хезмәт итегез галиҗанәп халыкка!” Фатих Әмирхан да шулай иткән. 

10. Аны трагик шәхес итеп санап буламы? Инвалид буларак, ул 

кимсенгәнме, рухи яктан нык булуга ул ничек ирешә алган? Нәрсә ярдәм иткән?  
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Күптән түгел мин үземнең  “Газап боҗрасы яки Әмирханнар фаҗигасы” 

исемле хезмәтемне тәмамладым. Анда Фатих Әмирхан трагик яки фаҗигалы 

шәхес дип күрсәтелгән. Гарип булганнан түгел, максаты үтәлмәгәннән, хыялы 

тормышка ашмаганнан. Гарип булудан кимсенмәгән. Ирексез булудан кимсенгән. 

Шулай да эчендә татарга ниндидер ышаныч калган, иреккә өмет сакланган.. 

Шушы ышаныч, шушы өмет аңа яшәү дәрте һәм рухи көч биргән.  

Шәхси мин үзем дә шул ышаныч, шул өмет белән яшим. 
 

Әмирханчылык хәрәкәте 

Дәрәҗәгә омтылмагыз, хезмәт итегез галиҗанәп халыкка! 
                                                                            Әмирханнар нәселе шигаре 
 

Мәгълүм ки, туксанынчы еллар башы милли күтәрелешеннән соң татар 

тормышы яңадан торгынлык чорына кайта башлады. Бу бигрәк  тә милли 

мәгарифкә, тел, милли тәрәккыят һәм дини яңарыш мәсьәләләренә кагыла.  

Бу чигенеш һәм торгынлык хәләтенең төп сәбәбе, әлбәттә, Рәсәй милли 

сәясәтенең яңадан үз калыпларына кайтуында, тел, мәгариф кебек милләт өчен 

үтә мөһим мәсьәләләрдә һөҗүмчәнлек рәвешен алуында. Шулай да бар гаепне 

Рәсәйгә, Мәскәүгә, урыска ташлау хакыйкий яктан гадел булмас иде. Һәрхалдә, 

моннан әллә ни зур файда да көтеп булмый. Үз хаталарыбызга күбрәк игътибар 

бирсәк, отышлырак булмасмы иде икән. Чөнки үзебездә дә гаеп аздан түгел. 

Туксанынчы еллар башында буш (күбрәк шәхси ихтыяҗга корылган), 

сәясәткә артык игътибар биреп, мәгърифәтчелек хәрәкәтенә аяк чалдык, милли 

тамырларны җәелдерелергә, тирәнәйтергә, ныгытырга ирек бирмәдек. Шул 

сәбәпле милли мәгариф системасы тудырылмады, Татар милли университеты 

ачылмады, реаль икетеллек тормышка ашмады, имлабыз торгызылмады.  

Инде менә, үз ата-анасын ашап ятимлектә калган тимсах шикелле, күз 

яшьләребезне коябыз. Милли мәгариф, милли университет, гыйльми тел, 

мәгърифәтле дин кебек какшамас кальгалардан колак кагып, «милли 

компонентлар» рәвешендә коры сөяккә калган телебезне сорап ялварабыз. 

Ә күпчелеккә инде бу да кирәкми, чөнки ул бар нәрсәгә кулын селтәгән. 

Әммә шулай да, туксанынчы еллар башында җәһли караңгылыкны 

яктыртып алган мәгърифәтчелек хәрәкәтенең илаһи орлыклары шытымсыз 

калмаган икән. Алар бик җәелеп китмәсәләр дә, шайтан төкермәгән урыннарда 

тирән генә тамыр җибәргәннәр. Шушы тамырлар аркылы  җирдән тереклек алган 

яңа үсентеләр, яфракларын колачлап, кояшка, илаһи күккә үрелә. 

Мин боларны яңа сулыш алган «әмирханчылык» хәрәкәтендә күрдем. 

Әмирханчылык хәрәкәте дип мин татар әдәбяты классигы, әтиемнең 

икетуган абыйсы Фатыйх Зариф улы Әмирханның рухи мирасына, гакыйдәсенә 

нигезләнгән рухи-мәдәни, иҗтимагый фикер юнәлешен атыйм. Шуңа күрә аны 

әдәби мирас төшенчәсе белән генә чикләргә ярамый. Шул ук вакытта искәртәсем 

килә- бу үтә җитди, әмма күп фикерле, каршылыклы хәрәкәт.    

Тарихи каршылыкларга кереп китәсем килми, алар бүгенге көндә бик күп 

тәнкыйди әдәбиятта яктыртылган. Бүгенге заманга килгәндә, әдипнең иҗатына 

бәя, нигездә, өч позициядән чыгып бирелә.  Көнбатыш цивилизациясе, Аурупа 

мәдәнияте тарафдарлары аның иҗатын татар милли традицияләренә, ислам 
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диненә, бигрәк тә шәригать кануннарына каршы кую өчен файдалана. Алар 

фикеренчә, бу «искергән» кыйммәтләр татарның тәрәккый үсешен тоткарлый. 

Радикаль карашлы татар милләтчеләре исә, киресенчә, Фатыйх Әмирханның 

иҗаты урыслаштыру максатын үти диләр. Әлеге фикерне бигрәк тә милли 

язучыларыбыз Фәүзия Бәйрамова һәм Айдар Хәлим алга сөрә. Мисал өчен 

кыскача гына Айдар Хәлимнең әдипкә бирлгән бәяләмәсен китерәм: «Фатих 

Әмирхан татар чынбарлыгына «коммунистик интернационализм» орлыкларын 

коммунистларның үзләреннән дә алдарак, остарак чәкәне, прогрессивлык 

идеяләре белән котырып, безгә урыслашу орлыкларын урысның үзеннән дә 

илһамланыбырак чәчкәне өчен мактала икән. Шуңа күрә, Гаяз Исхакый  белән 

Фатыйх Әмирханны без «яратмасак» та, бездән аларны Мәскәү үзе яраттырачак. 

Без бүген тоташыбыз белән Фатыйх Әмирхан чакырган урамда яшибез. «Рус 

урамы»на күчкәннән соң безнең татарга һәм аның әдәбиятына нинди «заман 

каһарманнары» килүе мөмкин идеме соң?! Без нәрсә эзләп маташкан булабыз? 

Фатыйх Әмирхан «чукындыру интернационализмының» Ильминскийлар тәкъдим 

иткән ысулларыннан да нечкәрәк ысуллар тәкъдим итеп, үзе үк шуларның 

корбаны булды. Ул бу ысуллар безне коткарыр дип уйлаган иде, ю-у-к, бу 

ысуллар безне ычкына алмаслык капканга каптырды». Мин бу ике кырый 

карашны бөтенләйгә инкарь итәргә җыенмыйм. Беренчедән, аларның барлыкка 

килүенә берникадәр  хакыйки җирлек тә бар, икенчедән, болар булмаса, 

әмирханчылык хәрәкәтенең урталыкта булган төп юнәлеше- мәгърифәтчелек юлы 

бөтен яктылыгы һәм калкулыгы белән күренмәс иде. 

Эш шунда ки, татар халкы милли бәйсезлеген югалтканнан соң өч ярым 

гасыр буена үзенең кабыгына бикләнеп яшәде. Тирә ягын чорнап алган ят 

мохитка пәрдә корды. Чөнки шул пәрдә артында аны тәре тотып кара сакаллар 

көтә иде. Әмма заман үзгәргән саен, пәрдәгә төренеп яшәү авырлаша барды. 

Тынчу, торгынлык артты. Пәрдә аркылы зәһәр җилләр генә түгел, кояш нуры да 

үтми башлады. Озак еллар милләтне бетүдән саклап торган дин дә, заман 

сулышыннан мәхрүм булып, милләтне исертүче, йоклатучы әфьюнгә әйләнә 

башлады. Бу бигрәк тә хатын-кыз язмышында ачык чагылды.  

Әмма бу тончуга түзә алмаган хөр фикерле кайбер татар яшьләре шушы 

пәрдә артына ыргыла башлады. Әлбәттә аларның күбесен кара өермә бик тиз урап 

алды. Хәтта олуг милләт хәдимнәренә дә аның кара канаты кагылмый калмады. 

Татар әфьюнына урыс исерткече кушылды. Ә шулай да яңа дөньяга пәрдә 

ачылган иде инде. Яхшыны яманнан аеру өчен көрәш мәйданы кирәк булды. 

Шулай итеп җәдитчелек хәрәкәте барлыкка килде. Аларга кадимчеләр каршы 

чыкты. Хәтта аталар һәм балалар каршылыгы туды. Ул Фатих Әмирханның 

гаиләсен дә читләтеп үтмәде. Шактый кырыс холыклы Зариф хәзрәт (әтием аны 

«дәү әти» дип атый иде) улын, «тәртәгә кертә» алмыйча, өеннән куып чыгара. 

Хәтта Рабига җиңгинең елап ялварулары да ярдәм итми. 

Бүген күпчелек  зыялыларыбыз җәдитчелек хәрәкәтен «евроислам»га 

тиңләп прогрессив, ә кадимчелекне  «фундаментализм» белән чагыштырып, 

регрессив дип бәялиләр. Минемчә бу карашларда фикри чикләнгәнлек сизелә. 

Эш шунда ки, татар кабыгына бикләнеп, пәрдә артына качып бөтенләй 

һуштан язмас өчен, иртәме-соңмы камалыштан, резервациядән чыгып көрәшкә 

ташланырга тиеш иде. Моны үз өстенә җәдитчеләр алды. Ә кадимчеләр 
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югалтуларны киметте. Күпләр әсирлеккә төште, әмма татар милләт буларак 

камалыштан чыкты. Әгәр большевизм булмаса, бу татар өчен зур җиңү иде. 

Без җәдитчеләрне тиргәгәндә бер нәрсәне онытабыз: патша хөкүмәтенә 

татарның рухи-мәдәни резервациядә калуы кирәк иде. Моңа ул йомышчы 

мөфтиләр, указной муллалар аркылы иреште. Урысның бер атаклы миссионеры 

болай дигән иде: мәгърифәтле татар надан татардан күпкә куркынычрак. Чыннан 

да, надан татарны империя колына тиз әйләндереп булса, мәгърифәтле татарны 

кол итү шактый авыр. Шуңа күрә дә патша хөкүмәте татар мәгәрифен гыйльми 

дәрәҗәгә үсәргә бирмәде, ә дәүләт мәгариф системасына керүне чикләде. 

Җәдитчелек инкыйлабыннан соң күп кенә татар яшьләре дәүләт уку йортларына 

(гимназияләргә, институтларга, университетларга, училищеларга) ыргылды.  

Хәтта чит илләрдә дә белем ала башлады. Әлбәттә, болар мөселман мәктәпләре 

түгел иде. Әмма гаиләдә дини, милли тәрбия алган яшьләр иманнарына туры 

калдылар. Ныклы белем алгач та, шәхси татар мәктәпләрен ача башладылар. 

Бөтен ил күләмендә аларның тулы бер челтәре булдырылды. Шулай итеп татар 

әкрен генә мәгърифәти караңгылыктан чыга башлады. 

Әмма Октябрь түнтәреше бу якты өметләргә чик куйды. Әгәр патша 

хөкүмәте татар милли мәгарифенең үсешен төрле ысуллар белән чикләргә генә 

тырышса, большевиклар режимы исә сыйнфый көрәш сылтавы белән татар 

мәгърифәтчеләрен юк итү эшенә кереште. Чөнки аларның күбесе югары катлау 

вәкиләре иде. Шулай итеп милләт имамнарсыз гына түгел, мәгърифәтчеләрсез дә 

калды. «Пролетар мәгърифәтчеләр» татар мәктәбен бөтенләй бетерде. 

Димәк «урыс урамын»а татар милләтен җәдитчеләр һәм әмирханчылар 

түгел, ә татар большевиклары һәм аларның бүгенге варислары китерде. 

Әмирханнар исә гасырлар буе «татар урамы» өчен көрәште һәм көрәшә. Әлбәттә, 

«урыс урамыннан» да гыйбрәт һәм,  кирәк булганда, үрнәк алып. 

Шуны да басым ясап әйтергә кирәк. Җәдитчелек инкыйлабы иң беренче 

чиратта татар кызларын рухи тозактан азат итте. Алар моңа рәхмәтле булдылар. 

Иң беренче булып, яңа белем учакларына ыргылдылар. Шуңа күрә татар 

мәгърифәтчеләренең күбесе хатын-кызлар иде. Әмма милләтебезнең йөзек 

кашыдай булган бу кызлар әлеге юлда үтә фаҗигалы юл үттеләр. Күбесе аларның 

большевизм корбаннары булдылар, ә кайберәүләрен кулларына богау салып, 

Сталин җәлладлары газап юлыннан атлатты.  

Моның турында әмирханчы татар галиме Тәэмина Биктимерова үзенең «Ил 

язмышын салып иңнәренә» дигән китабында тирән әрнү белән яза. Анда ул 

тетрәткеч фактларга таянып, мәгърифәтче татар кызларының фаҗигале язмышын 

бәян итә. Фатыйма Фәридә Нәүрузова, Зөһрә Акчурина-Гаспарлы, Мәрьям 

Акчурина, Гайшә Габдула кызы, Гайшә Закир кызы, Гайшә Габделхәмит кызы 

Апанаевалар, Зөһрә, Рабига, Фатыйма, Әминә Апанаевалар, Фатиха Аитова, 

Суфия һәм Мәрьям Мозафаровалар, Әминә Галиева, Мәймүнә Шәфигуллина, 

Суфия Коләхмәтова, Мәрьям Мөштәри кебек сөекле хатын-кызларыбыз язмышы 

безнең өчен горурлык һәм үкенеч хисе уятып торалар.  

Ә бит боларның күбесе рухи резервациядә интеккән атаклы руханилар 

нәселеннән. Һәм аларның берсе генә дә «урыс урамына» күчмәгән. Шуңа күрә 

безгә җәдитчелек китергән ирек белән большевизм инкыйлабы биргән ирекне 

аерырга вакыт җиткәндер. Чыннан да, большевизм инкыйлабы биргән ирек безне 
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котылгысыз «урыс урамына» илтә, ә менә җәдитчелек хөррияте тудырган ирек 

безне илаһи хөррияткә илтә һәм мәңгелек инкыйраздан коткара.  

Совет чоры һәм ике меңенче еллар башы реакция дәвере большевизм 

инкыйлабы өстенлеге белән барды һәм бара. Шушы чорда формалашкан «азат 

хатыннарыбыз» җәдитчелек хөррияте тудырган хатыннарыбызның бүген дә 

көндәше булып кала бирә. Бу, әлбәттә, ир-егетләребезгә дә кагыла. Бүгенге көндә 

социаль-большевизм тудырган җенси ирек ннинди генә (дини, милли, дәүләти, 

социаль) киемгә төренмәсен, илаһи гыйлемнең, хөр фикернең, зыялы сафлыкның 

дошманы булып кала бирә. Әмма XIX гасыр  азагында, XX гасыр башында 

җәдитчелек хәрәкәте салып калдырган илаһи ирек орлыклары бүген үзләренең 

бәрәкәтле шытымнарын инде бирә башлады. Бу җәдитчелек хәрәкәтенең җимеше 

булып җитешкән әмирханчылык хәрәкәтендә дә сизелә. 

Әлеге атама беренче булып Казан шәһәренең 170 мәктәбендә Фатыйх 

Әмирхан истәлегенә багышланган шәкертләр конференциясендә яңгырады. Мин 

исә аны шактый уңышлы һәм урынлы санап, кулланышка гына кертәм. 

Әмирханчылык хәрәкәтенең  шактый уңышлы шытымнарын, хәтта 

җимешләрен мин күптән түгел «Әмирхания» мәгрифәтчелек вәкыфы һәм 170 

мәктәп оештырган  ике күркәм чара аркылы күрсәтәсем килә.  

Беренчесе аның күренекле дин эшлеклесе, тарихчы, 1849 елдан Казанның 

Яңа Татар бистәсендәге Иске таш мәчете имамы Хөсәен Әмирхан улы 

Әмирханның тууына 195 ел тулуга багышланган Әмирханнарның бүгенге 

варислары оештырган аш мәҗлесе. Мәҗлес 2009 елның 17 гыйнварендә Спартак 

урамы, 35 йортта  урнашкан “Сөембикә” кафесында узды. 

Мәҗлескә әмирханнар һәм күренккле әмирханчылар чакырылган иде.  

Шәҗәрә исәбе бунча бүген ил күләмендә әмирханнарның йөздән артык 

туры варисы яши. Әлеге мәҗлестә аларның чирегеннән артыгы катнашты. 

Максат- нәсел аталарының берсе булган Хөсәен Әмирханны искә алу, әмирханнар 

нәселен барлау һәм ныгыту, әмирханчылык хәрәкәтенә куәт бирү. 

Мәҗлес эчкерсез шартларда, туганлык рухында барды. 

Иң беренче булып Хөсәен Әмирханның рухына багышлап Коръән аятләре 

укылды. Аннан соң татарның халык җырчычы Гөлзадә Сафиуллина мәҗлесне 

рухи яктан туплау максатыннан зикерләр әйтте. Аңа бөтен мәҗлес кушылды. 

Шуларга нур өстенә нур булып мөнәҗәтләр яңгырады. Гөлзада әмирханнарга 

багышлап татар халкы гимнына торырлык җыр алып килгән иде. Аны бөтен 

мәҗлес шым булып тыңлап торды һәм алкышлап хуплады. 

Күренекле галимнәребез Марсель Әхмәтҗанов, Нурмөхаммәт Хисамов, 

Фирдәүс Гарипова, Флера Баязитова, Фәйзелхак Ислаев, Зөбәрҗәт Гарипова, 

Тәэминә Биктимерова, Әлфия Галләмова мәҗлесебезнең күрке булдылар. Алар 

мәҗлесебезгә фәнни җыен төсен бирделәр. Беренче чиратта, Хөсәен Әмирханның 

иҗади эшчәнлегенә югары бәя бирелде. Җәдитчелек инкыйлабының татар 

халкының тәрәккый үсеше өчен никадәр зур әһәмиткә ия булуы турында фикер 

бердәм булды. Бу хәрәкәтнең барлыкка килүендә һәм үсешендә Фатыйх 

Әмирханның тоткан роле югары бәяләнде. Мәҗлестә шулай ук бакый дөньяга 

күчкән татар галимнәре Рашат һәм Равил Әмирханнар турында да байтак кына 

җылы истәлекле сүзләр әйтелде.  
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Мәҗлестә шулай ук әмирханчылык хәрәкәтенә куәт биргән 170 мәктәп 

вәкилләре дә катнашты. Мәктәп директоры Рәмзия Исламова, аның беренче 

урынбасары Равия Абдулова, мәктәпнең Фатих Әмирхан музее мөдире Алсу 

Муртазина мәҗлеснең түр башында булдылар. Мәктәп хәрәкәтнең абруен гамәли 

яктан күтәрде. Бу мәктәптә өч елдан артык инде Фатих Әмирхан музее эшләп 

килә, дүрт ел буена республика күләмендә Фатих Әмирхан истәлегенә 

багышланган конференцияләр үткәрелә. Аларда район җыеннарында җиңеп 

чыккан татар һәм башка төбәк халыкларының тарихына һәм мәдәниятенә 

багышланан нотыклар тыңлана. Конкурс рәвешендә сайланып алынган хезмәт 

авторларыа төрле дәрәҗәдәге дипломнар, истәлекле бүләкләр тапшырыла. 

Җыенда шулай ук күренекле сәнгать белгече Розалина Шаһиева үзенең 

ялкынлы нотыгында республика күләмендә әмирханчылык хәрәкәттенең тулы 

панорамасын булдырырга чакырды. Аны куәтләп, сәнгать белгече Фәсиев 

җөмһүриятебезнең экскурсяләр программасында Әмирханнарга багышланган  

маршрут булдырырга һәм бу нәселнең мәгърифәтчелек эшен пропагандаларга 

тәкъдим итте. Әлеге фикерләргә барлык әмирханчылар кушылды. 

Җыенны мәгълүмати яктан үзләрен әмирханчылар исәбенә керткән   

«Азатлык» радиосы мөдире Римзил Вәлиев һәм шушы радио журналисты Рәфис 

Җәмлеханов тәэмин итте. Алар эшләгән зур күләмле аудио-видео репортаж белән 

«Азатлык» радиосы сайтында танышырга була. 

Мәҗлес Мөхаммәдзакир Камалов исемендәге Чистайның «Нур» мәчете 

имамы, төбәк мөхтәсибе урынбасары Абубәкәр хәзрәт Азизоввның Хөсәен 

Әмирханга багышланган үтә хиссиятле догасы белән тәмамланды. Әбүбәкәр 

хәзрәт үзенең чыгышында шулай ук бик гыйбрәтле нәтиҗә ясады. Милләтләр, 

диде ул, гаиләләр, ыруглар, кабиләләр таркалуы аркасында таркала. Бүген исә 

тулы бер нәселнең оешуын күрәбез. Башкалар да шуннан үрнәк алсын иде. Ул 

вакытта милләт тә, тел дә бетмәс, Аллаһ иманнан да мәхрүм итмәс. 

Мәҗлес тиз генә таралмады. Гөзадага ияреп барысы да җырга кушылды. 

Мәҗлес халкына мөселманча киенгән кызлар ихлас хезмәт күрсәттеләр.  

Әмирханчылык хәрәкәте белән бәйле тагы бер чара ошбу елның 23 

гыйнварендә 170 мәктәптә узды. Ул да булса Фатих Әмирхан истәлегенә 

багышланган чираттагы (дүртенче) фәнни-практик шәкертләр конференциясе. Я, 

Хода, Фатих Әмирхан шушы шәкертләрне үз күзе белән күрсә иде. Менә ичмасам, 

ул хыялланган укымышлы, тәртипле, иманлы татар шәкертләре хәрәкәте! 

Конференциядә 150 дән артык нотык тыңланды. Аларның өчтән бере диярлек 

дипломнарга, бүләкләргә лаек булды. Дүрт ел эчендә 500 дән артык нотык. Ә бит 

әле болар республика югарылыгына үткәннәре. Мәктәп, район күләмендә алар 

күпме булган- меңләп исәпләнә торганнадыр. Бу әле бер «урыс» мәктәбе буенча. 

Ә бит башка мәктәпләр дә бар. Беренче, икенче, өченче татар гимназияләре, 

Галимҗан Ибраһимов исемендәге татар мәктәбе бу юнәлештә күпме хезмәт куя! 

Башкаларны атамаганга гаепләмәсеннәр иде. Сүзем берникадәр үзенчәлекле 

халәткә кагыла- «урыс» мәктәпләренә. Ә бит аларда 50%-тан артык татар баласы 

укый. Ни кызганыч- бу сан елдан ел арта. Татар мәктәпләренең саны кими, татар 

теле кысрыклана бара.  

Моннан 15-17 ел элек Гомумтатар «Мәгариф» берлеген җитәкләгәндә мин 

татар милли мәгариф системасының мөстәкыйль педагогик индустриясен 
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булдырып,  дәүләт мәгариф системасыннан аерып алырга чакырган идем. Хәттә 

милли мәгариф концепциясен эшләп, «Татарстан мәгарифе турындагы» канунга 

аны арым бишенче матдә булып кертүгә ирештем. Моңа хәтта «федераллар» да 

каршы булмады. Әмма ул вакытта хөр телле милләтпәрвәрләр, «тәрәккый» 

зыялылар без татар дәүләт мәгариф системасын булдырабыз дип, моңа каршы 

чыктылар һәм бүгенге аяныч хәлгә калдылар. Анысы хуш! Тик бүген нәрсә 

эшлиләр соң алар. Һаман да Мәскәүне тиргиләр. Әйтеп үткәнемчә, кухня өчен дә 

ярамаган «региональ (милли дә бит түгел әле!) компонентны» кайтаруны сорап 

түбәнчелек белән «күз яшьләренә ышанмаучы» Мәскәү гыйфритләренә ялваралар. 

Әмирханнардан «ильминский» остазлары ясыйлар. 

Ә менә 170 «урыс» мәктәбе башка юлны сайлаган. Фатих Әмирхан 

гакыйдәсенә таянып, ул большевиклар тарафынан «урыс урамына» күчерелгән 

татар балаларын әкрен генә «татар урамына» күчерергә тырыша. Моның өчен 

татар педагогик индустриясе булмаган шартларда, урыс педагогик индустриясен 

кулланырга тырыша. Мәктәп директоры Рәмзия Исламова болай ди: «безнең 

мәктәп урыс мәктәбе генә түгел, татар мәктәбе дә. Чөнки балаларның яртысы 

татар». Ә менә аның урынбасары Равия Абдулова: «Мин татар теленнән башка 

татарның киләчәген күрмим», ди. Ә Фатих Әмирхан музее мөдире Алсу 

Муртазина бәләкәй генә «татар» мәйданын балалар һәм мөгаллимнәр өчен кече 

«хаҗга» әйләндергән. Музейның, фәнни-иҗади эшләрнең, конференцияләрнең 

фәнни җиткчесе Раушания Шәфигуллина (ике талантлы татар шагыйрьләре Фаил 

һәм Әлмира Шәфигуллиннарның кызы) мәктәптәге әмирханчылык хәрәкәтенең 

рухына әверелгән. Талантлы, белемле, ике телдә дә саф, төпле, гыйльми рухта 

сөйләшүче бу яшь татар галимәсен чын мәгънәсендә Фатих Әмирхан хыялланган 

«татар кызы» өлгесе итеп алыр идем. Бөек әдип үзе исән булса, «Татар кызы» 

әсәрен бөтенәй башка рухта язар иде.  Аңа тиңдәшле рәвештә конференцияәрдә 

яңа буын укымышлы татар яшьләре үсеп килә. Җиденче-унберенче сыйныф  

шәкертләре үзләренең хезмәтләрен фәнни телдә, заман техникасы ярдәмендә 

зәвыклы итеп эшләгәннәр. Минем кулыма җиденче сыйныф укучысы 

Сәлимгәрәеваның «Минем авылымның тарихы» дигән хезмәте эләкте (җитәкчесе 

татар теле укытучысы Зарипова). Кыска гына әйтим- зәвыклы хезмәт. Чыгышы да 

затлы, зыялы. Комиссия карары белән  бу татар кызына югары дәрәҗәле диплом 

тапшрылды. Дини проблема да бу нотыкларда гыйльми, зыялы яңгырый. Бигрәк 

тә миңа бу проблемага багышланган бер мәхдүмәбезнең чыгышы ошады. Димәк,  

динебез дә җәһли хорафаттан арынып, гыйльми асылына кайтыр, иншалла. 

Татар баласын «урыс урамыннан» «татар урамына» күчерү өчен үзләренең 

вакытларын олуг татар галимнәре дә кызганмыйлар. Һәр конференциядә мин 

пленар һәм секция утырышларында Марсель Әхмәтҗанов, Резеда Ганиева, Зөфәр 

Рәмиев, Фоат Галимуллин, Валериан Габдулхаков кебек күренекле 

галимнәребезне очратам. Әлбәттә, үзләрен әмирханчылар дип атаган бу 

галимнәрне «ильминский варислары» дип атарга минем телем әйләнми. 

Туксанынчы еллар башында без татар мәктәбен дәүләт мәктәбе 

калыпларында калдырып зур хата ясадык. Инде бүген дә җәһли популизмга 

ияреп, татар баласын «урыс урамының» бөтен куәтен файдаланып, Фатих 

Әмирхан хыялланган динле-иманлы, гыйлемле-мәгърифәтле, затлы-зыялы  «татар 
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урамына» алып чыгарырга тырышучы әмирханчыларга  аяк чалмыйсы иде. 

Киресенчә, аларга ярдәмгә килеп, бу хәрәкәтне куәтлисе иде. 

Мин бәлки матур бизәкләрне күбрәк кулланганмындыр. Зурдан кубып 

мактанырлыгыбыз юк әле. Эш әле башлана гына. Әммә күрсәтеп үткән кайбер 

гүзәл башлангычлар бүгенге кара дәвердә өмет чаткылары булып балкый. Һич 

арттырмыйча әйтә алам, шул чаткыларны ялкынга әйләндерергә татарның һаман 

да әле потециалы бар. Мин моны үз тәҗрибәмдә күрдем. 

 

.Казан,  25 гыйнвар, 2009 ел. 
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Югары белем нинди булырга тиеш? 
 

Мәгълүм булганча, Татарстанда 18 дәүләт һәм 17 дәүләти булмаган югары 

уку йоры бар. Шулай ук башка төбәк вузларының 13 филиалы эшли. Аларда 

хәзерге вакытта 74,5 мең шәкерт укый. 1997 елда Татарстан вузлары 12 мең 

белгеч әзерләгән. Бу күрсәткеч 1990 ел белән чагыштырганда 23 % ка артык. 

Димәк, бернинди кыенлыкларга карамастан, Татарстан югары уку йортларында 

белгечләр әзерләү үсеше күзәтелә. Шул ук вакытта белгечлек юнәлешләренең 

үзгәреше сизелә. Мәсәлән, төгәл, техника-технология фәннәре белән бәйләнешле 

белгечлекләргә ихтыяҗ берникадәр кимегән, ә менә хокук, икътисад, социология, 

психология, идарә юнәлешендәге белгечлекләргә, киресенчә, ихтияҗ арткан. 

Мәгариф, сәләмәтлек, мәдәният, сәнгать белгечлекләренә ихтияҗ һаман да югары 

урында тора. 

Шулай да хәзерге кытлык заманында Татарстан югары уку йортларының 

хәле ничек соң? Аларга игътибар, дәрәҗәләре таләп иткәнчә, югарымы? 

Шуны ачыклау максаты белән без “Татарстан” җурналы хәбәрчеләре Илдус 

Әмирхан һәм Әгъзам Фәйзрахманов Татарстан югары уку йортларының 

Ректорлар шурасы утырышында катнашып, кайбер сорауларга җавап алдык. 

Әңгәмә түбәндәге сорауларга җавап бирү юнәлешендә барды.  

1. Татарстан югары уку йортларының хокукый статусы. 

2. Татарстанда югары белемле белгечләргә ихтыяҗ. 

3. Татарстанда югары белгечләрне дөнья белем таләпләреннән чыгып 

әзерләү сыйфаты. 

4. Татарстан югары уку йортларын финанс-икътисади һәм техник-матдәви 

яктан тәэмин итү дәрәҗәсе. 

5. Татарстан югары уку йортларында татар телендә укыту халәте. 

6. Татар милли университетына мөнәсәбәт. 

7. Дәүләти булмаган югары уку йортларына мөнәсәбәт. 

8. Татарстан югары уку йортларының яшәү һәм үсеш перспективасы. 

9. Мөгаллимнәрне һәм шәкертләрне социаль яктан яклау мәсьәләсе. 

Әңгәмәдә түбәндәге Шура әгъзаләре һәм белгечләр катнашты: 

Наил Хәйруллин- Казан дәүләт финанс-икътисад институты ректоры, 

Татарстан югары уку йортларының Ректорлар шурасы рәисе. 

Сергей Дьяконов- Казан дәүләт технология университеты ректоры, 

Татарстан Президентының фән һәм югары белем буенча киңәшчесе. 

Рамил Вәлиев- Татарстан Вәзирләр Шурасының югары һәм урта 

профессиональ белем буенча идарә башлыгы. 

Юрий Коноплев- Казан дәүләт университеты ректоры. 

Гүзәл Мөхаммәтҗанова- Казан социаль-юридик институт ректоры, 

Татарстанның дәүләти булмаган югары уку йортлары Ассоциациясе рәисе. 

Рубин Абдуллин- Казан дәүләт консерваториясе ректоры. 

Рәфгать Юсупов- Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать академиясе ректоры. 

Газим Идрисов- Казан дәүләт ветеринария медицинасы академиясе ректоры. 

Рүзәл Юсупов- Казан дәүләт педагогия университеты ректоры. 

Геннадий Дегтярев- Казан дәүләт техник университет ректоры. 
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Валерий Куприянов- Казан дәүләт архитектура-төзелеш академиясе 

ректоры. 

Җәүдәт Фәйзрахманов- Казан дәүләт авыл хуҗалыгы академиясе ректоры. 

Борис Хәйбуллин- Рәсәй Федерациясе эчке эшләр нәзарәте юридик 

институтының Казан филиалы башлыгы урынбасары. 

Владимир Кушниренко- Мәскәү дәүләт коммерция университеты Казан 

институтының укыту-методик бүлеге мөдире.  

Юрий Болонин- капиталь төзелеш һәм яңарту буенча Казан дәүләт 

университеты проректоры. 

Петр Краевский- Татарстан Вәзирләр Шурасының югары һәм урта 

профессиональ белем буенча идарә белгече. 

Марат Бариев- балалалар һәм яшьләр буенча Татарстан дәүләт комитеты 

рәисе. 

Альберт Бикмуллин- Казан шәһәр администрациясенең балалар һәм яшьләр 

буенча комитеты рәисе урынбасары. 

Әңгәмәне Татарстан югары уку йортларының Ректорлар шурасы рәисе Наил 

Хәйруллин алып барды. 

Беренче сорауга килгәндә, аңа җавап болайрак булды. Татарстан югары уку 

йортларының хокукый статусы Татарстанның дәүләти статусы белән бәйләнгән. 

Шуңа күрә алар, нигездә, Рәсәй дәүләт югары белем системасының региональ 

өлешен тәшкил итәләр. Кайбер региональ сыйфатларны һәм үзенчәлекләрне 

исәпкә алмаганда, алар Рәсәй дәүләт белем стандартлары һәм сертификатлары 

нигезендә эш итәләр. Әмма кайбер югары уку йортлары социаль-икътисади яктан 

Татарстан буйсынуына тапшырылган. Бу уку йортларына Рәсәй белем 

стандартлары кысаларында берникадәр региональ компонентлар иреге бирелгән. 

Әммә Татарстан югары уку йортларының хокукый статусы әлегә тулысынча хәл 

ителмәгән дияргә була. 

Икенче сорауга җавап, ягъни югары белгечләргә ихтыяҗ, Наил Хәйруллин 

фикеренчә, әлегә бик “тайгак”. Чөнки дәүләт заказы юк дәрәҗәсендә. Бүгенгә бу 

ихтыяҗ югары уку йортларына кабул итү күләме һәм эшкә урнашу мөмкинлеге 

белән билгеләнә. Әлегә югары уку йортларын тәмамлап эшкә урнашучылар саны 

80% тан артып китә. Егетләрнең армиягә алынуларын, кызларның кияүгә 

чыгуларын һәм башка шәхси сәбәпләр белән эшкә урнашмауны исәпкә алганда, 

югары белгечләрне әзерләү һәм ихтыяҗ тәңгәл килә дияргә була. Шулай да, 

Сергей Дьяконов фикеренчә, югары белгечләргә ихтыяҗның объектив 

күрсәткечләре дә бар. Рәсәй мәгарифе законы буенча бу күрсәткеч 1000 кешегә 

исәпләгәндә 150 кешедән ким булмаска тиеш.  Татарстанда исә ул 198 гә тигез. 

Алга киткән илләрдә бу күрсәткеч 500 дән артып китә. Наил Хәйруллин 

фикеренчә, без вузлар республикасы булып саналсак та, бу күрсәткеч буенча 

кайбер күрше төбәкләрдән (Чувашстаннан, Башкортстаннан һәм башкалардан) 

артта калабаз. Гомумән алганда, күпчелек, югары белгечләргә ихтияҗ кимемәячәк 

кенә түгел, киресенчә артачак дип раслый. Валерий Куприянов исә, бу фикерне 

куәтләп, Япония һәр кешегә югары белем бирү бурычын куя дип мәсьәләне 

ныгытып куйды. 

Белгечләрне әзерләү сыйфатына караган өченче сорауны күпләр көтеп 

алгандай булды. Барысы да диярлек үз югары уку йортларында белгечләрне 
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әзерләү сыйфатын дөнья таләпләренә җавап бирә дип чыкты. Сергей Дьяконов 

хәтта, көнбатыш мәгълүматларына таянып, Американың селикон һәм кәмпитер-

мәгълүмат системасы тулысынча Рәсәй югары уку йортларын тәмамлап чыккан 

белгечләр тарафыннан эшләнгән дигән фикерне әйтте. “Татарстан” җурналы 

хәбәрчесенең “Ә нишләп соң без Көнбатыш дөньясыннан техник-технологик һәм 

социаль-икътисади яктан һаман да артта калабыз?” дигән соравына, җавап 

түбәндәгечәрәк булды: “Рәсәйдә, шул исәптән Татарстанда хезмәткә түләү 

дәрәҗәсе Көнбатышка караганда күп мәртәбә түбән”. “Ә нигә түбән?” дигән сорау 

һавада эленеп калды. Берәү дә моның төп сәбәпләренә тирән кереп китәсе 

килмәде булса кирәк. 

Өченче сорауга бәйләнешле рәвештә дүретенче сорауга да җавап туды. 

Барлык фикерләрне җыеп әйткәндә, Рәсәйдәге сәяси-иҗтимагый, социаль-

икътисади кризис югары белем системасына да ифрат тискәре тәэсир итте. 

Беренчедән, белгечләргә дәүләт заказлары кискен рәвештә кимеде, кайбер 

юнәлешләрдә ул бөтенләй юкка чыкты. Шуңа бәйле рәвештә, югары уку 

йортларын социаль-икътисади һәм матди-техник яктан тәэмин итү дә күпкә 

кыенлашты. Башта матди-техник базаны финанслау кимеде. Кайберәүләр 

әйткәнчә, инде электр лампочкасын сатып алу да проблемага әйләнеп бара. Аннан 

соң эш өчен түләүдә кыенлыклар туды. Бүген исә мөгаллимнәр хезмәт хакын ел 

башындагына караганда ике мәртәбә азрак алалар. Анысы да тоткарлык белән. 

Бәяләрнең туктаусыз үсүе дә югары уку йортларының социаль-икътисади хәлен 

көннән-көн начарлата. Мондый шартларда җитәкчеләр үзтәэминат юлларын 

эзлиләр. Белгечлек буенча яңа юнәлешләр булдырыла. Түләп уку сферасы 

киңәйтелә. Башка оешмалар белән хуҗалык килешүләре төзелә. Әмма бу чаралар 

гына югары мәктәп проблемаларын хәл итә алмый. Хөкүмәт тарафыннан җитди 

икътибар кирәк. 

Татарстан югары уку йортларында татарча укытуга караган бишенче сорауга 

җаваплар берникадәр каршылыклы булды. Наил Хәйруллинның фикере буенча, 

татар телендә укырга теләүчеләрнең саны ифрат дәрәҗәдә аз. Без диде ул һәр ел 

беренче курс шәкертләре арасында сорау үткәрәбез. Әмма үткән елда татар 

телендә укырга теләүчеләр икәү генә булды, ә быел берәү дә табылмады. Чөнки 

икътисад фәннәре буенча терминнар барысы да урыс телендә. Мондый шартларда 

татарча укыту мәсхәрә булыр иде, дигән фикерне әйтте. Валерий Куприянов Казан 

дәүләт архитектура академияседә татар телендә укытыла торган берничә 

төркемнең күптән инде уңышлы эшләп килүен сөйләде. Җәүдәт Фәйзрахманов 

урыс һәм татар телендә укыту хокукын уку йортлары низамнамәләренә теркәп 

куярга тәкъдим итте. Авыл хуҗалыгы белгечләрен татар телендә әзерләүгә без зур 

икътибар бирәбез, диде ул. Рүзәл Юсупов та аның фикерен куәтләде. Татар 

телендә мөгаллимнәр әзерләү педагогия университетының төп бурычларыннан 

берсе дип чыкты ул. Юрий Коноплев Казан дәүләт университетында махсус татар 

филологиясе, тарихы һәм көнчыгыш телләр факультеты эшләвен искәртеп үтте. 

Шулай ук башка факультетларда да татар телендә укытуга мөмкинлекләр 

тудырыла, диде ул. Казан университеты Татар инсаният университетын 

оештыруда да үз өлешен кертте, дигән фикер яңгырады. Ә менә Геннадий 

Дегтярев Татарстан югары уку йортларында укыту иң интегратив телдә барырга 

тиеш дигән фикерне әйтте. Андый тел, диде ул - инглиз теле. Бүгенгә әле без моңа 



 208 

әзер түгел. Аннан кала, икенче интегратив тел ул - урыс теле. Димәк, укыту, 

нигездә, урыс телендә алып барылырга тиеш, диде. Гомумән алганда татар 

телендә укытуга караш уңай булды. Әмма моның өчен югары уку йортларының 

тырышлыгы гына җитми икән. Бу эштә фән активлык күрсәтергә, терминнар 

мәсьәләсен хәл итәргә тиеш. Әлбәттә, моның өчен зур гына чыгымнар да сорала. 

Дәүләт заказы булганда Татарстан югары уку йортлары татар телендә укытуны үз 

өсләренә алырга һәрвакыт әзер дигән нәтиҗә ясалды.  

Шулай да алтынчы сорауга кагылган Татар милли университеты турындагы 

фикер һавада эленеп калды. Әңгәмәдәшләр бу сорауга бөтенләй әзер түгел булып 

чыкты. Күпчелек Татар милли университеты нәрсә һәм нигә кирәк икәнлеген күз 

алдына китерми булса кирәк. Аларның уйлавынча, гамәлдәге югары уку 

йортларында татарча укыту җайга салынса, шул җиткән. Югары уку йортларын 

милли принципта коруның кирәге юк дигән фикер өстенлек итте. 

Җиденче сорауда күтәрелгән мәсьәләгә мөнәсәбәт, нигездә, уңай булды. 

Бүгенге көндә 17 дәүләти булмаган уку йортларында 11 меңгә якын шәкерт укый. 

Шуларның 55,5%- көндезге бүлектә, 42,2%- читтән торып, 2,3%- кичке бүлектә 

укый. Бу уку йортлары, нигездә, зур чыгым сорамый торган 11 юнәлештәге 16 төр 

белгечләрне әзерли. Зур чыгым сорый торган һөнәрләр дәүләт уку йортлары 

карамагында кала бирә.  Дәүләти булмаган вузларда иң күп шәкерт хокук 

юнәлешендә укый. Алар барлык шәкертләрнең 26,2%ын тәшкил итәләр. Аннан, 

кала финанс һәм кредит юнәлеше- 25,6%, дөнья икътисады- 6,5%. Шулай ук 

тәрҗемә, менеҗмент, психология, социология кебек һөнәрләргә ихтыяҗ зур. Шул 

сәбәпле бу уку йортларына кабул итү күләме елдан-ел арта. 1995/96 уку елында 

аларга 953 шәкерт кабул ителгән булса, 1997/98 уку елына бу күрсәткеч 20780 гә 

җитте. Димәк, дәүләти булмаган уку йортлары Татарстан югары белем 

системасының аерылгысыз бер өлешен тәшкил итә. Шулай да бу төр уку 

йортларына караш бер төрле түгел.  Күпчелек дәүләти булмаган уку йортларының 

барлыкка килүен һәм яшәвен килеп туган иктисади кризис һәм белгечлек 

юнәлешләренең артуы белән бәйли. Ягъни дәүләт уку йортларының хәле 

яхшырган һәм социаль-икътисади нигезләре ныгыган очракта дәүләти булмаган 

уку йортларының кирәге калмаячак. Наил Хәйруллин, мәсәлән, Германиядә 

дәүләти булмаган югары уку йортларының саны- 2, Франциядә- 1 дигән 

мәгълүмат бирде. Әмма, диде Гүзәл Мөхәммәтҗанова, дәүләт уку йортлары 

кебек ук, дәүләти булмаган уку йортлары арасында да аерма зур. Берәүләр базар 

мөнәсәбәтләре шартларында белгечлек бушлыгын тутыра, икенчеләре исә 

һәвәскәрлек белән шөгыльләнә. Аның уенча, иң әһәмиятлесе, дәүләти һәм дәүләти 

булмаган уку йортларының берләшеп эшләве. Дәүләт уку йортларының 

ярдәменнән башка дәүләти булмаган уку йортлары эшләп китә алмаячак, диде ул. 

Юрий Коноплев фикеренчә, дәүләти булмаган уку йортлары дәүләт уку 

йортларының галимнәрен җәлеп итеп, уку-укыту эшенә һәм фәнни эшкә зыян 

китерәләр. Наил Хәйруллин мондый уку йортларының күпчелеге дәүләт уку 

йортларының программалары һәм мөгаллимнәре белән эшләгәнлектән югары 

белем системасының үсешенә әллә-ни зур файда китермәячәк дип уйлый. Дәүләти 

булмаган уку йортларының бурычы- белгечлек бушлыгын тутыру һәм үзләренең 

мөгаллимнәр корпусын булдыру, диде ул. Шулай да, дәүләти булмаган уку 

йортлары заман таләбе нигезендә барлыкка килде дигән фикер өстенлек итте һәм 
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бу юнәлешкә Ректорлар шурасы үзенең теләктәшлеген белдерде. Шуны да әйтеп 

үтәргә кирәк, 1998 елның 27 августында Татарстан хөкүмәте рәисе урынбасары 

Илгиз Хәйруллин дәүләти булмаган уку йортларының ректорлары белән киңәшмә 

уздырды. Анда җитди рәвештә бу тип уку йортларының үсеш перспективасы 

каралды. Ректорлар каршында төп бурыч итен, бу уку йортларында бирелә торган 

белемнең дәләти вузларда бирелә торган белемгә тәңгәл килүе куелды. 

Перспектив үсеш юллары күрсәтелде. 

Татарстан югары уку йортларының яшәешенә һәм үсешенә кагылган 

сигезенче сорау ректорларның авырткан җире булып чыкты. Чөнки сүз монда 

икътисади кыенлыклардан да бигрәк, дәүләт уку йортларының дәүләткә ни 

дәрәҗәдә кирәклеге турында барды. Дәүләт заказының кимүе, ә кайбер 

белгечлекләр буенча бөтенләй булмавы, югары уку йортларының үсешен чикли. 

Аларга үз көннәрен үзләренә күрергә туры килә. Бу исә аларны дәүләти булмаган 

уку йортлары статусына якынайта. Бигрәк тә Мәскәүгә турыдан-туры буйсынган 

вузларның хәле авыр. Аларны Рәсәй хөкүмәте бөтенләй онытып бара булса кирәк. 

Татарстан буйсынуында булган уку йортларының хәле берникадәр яхшырак. Һич 

югында хезмәт хакын вакытында түләп баралар. Шулай да ректорлар күңел 

төшенкелегенә бирелмиләр булса кирәк. Иртәме-соңмы югары белемгә мөнәсәбәт 

яхшырачагына ышаналар. Чөнки бер генә дәүләт тә үзенең югары белем 

системасын ныгытмыйча тәрәккый үсешкә өмет итә алмый. Әлегә Татарстан 

вузлары яшәп калуның һәм үсешнең яңа, заманави юлларын эзлиләр. Бу мәсьлә 

шулай ук Татарстан хөкүмәте икътибарыннан да төшми. 1998 елның 29 июлендә 

Татарстан хөкүмәте рәисе Рөстәм Миниханов югары уку йортларына кагылышлы 

мәсьәләләр буенча махсус киңәшмә үткәрде. Анда “1999-2002 елларга Татарстан 

Республикасында югары белемнең үсеш программасы”н эшләргә дигән карар 

кабул ителде. Шуңа бәйле рәвештә Ректорлар шурасы нигезнамәсен эшләү 

бурычы куелды. Тиешле оешмаларга конкрет күрсәтмәләр бирелде. Шулай ук 

вузларны социаль яктан яклау мәсьәләләре каралды. 

Тугызынчы сорауда куелган мөгаллимнәрне һәм шәкертләрне яклау 

мәсьәләсе ректорларның гына түгел, Татарстан хөкүмәтенең дә күзәтүендә тора 

икән. Югары уку йортларына дигән бюджетның яртылаш кыскартылуы бу 

мәсьәләне тагы да кискенәйткән. Наил Хәйруллин әйтүенчә, вузларны финанслау 

күләме бюджет буенча 3 % тәшкил итсә, гамәлдә ул 1,32 %ка калган. Бу бигрәк тә 

шәкертләрнең матди хәленә тискәре йогынты ясаган. Стипендия фонды нык 

кыскарган. Мондый шартларда шәкертләрне социаль яктан яклау бурычы алгы 

планга килеп баскан. Һәр югары уку йортында шушы юнәлештә конкрет 

программа эшләнгән. Бу программаның үтәлеше Татарстан хөкүмәте караралары 

белән тәэмин ителгән. Рамил Вәлиев биргән мәгълүмат буенча, Татарстанда 

шәкертләрне, балаларын тәрбия кылучы яшь гаиләләргә ярдәм республикада 

гамәлдә булган халыкны адреслы яклау механизмы аркылы күрсәтелә. Бүгенге 

көндә компенсация күләме җан башына 195 сумга тигез. Ул чеклар белән бирелә. 

Балаларга исә бу сумма 300 сум тәшкил итә. 1998 елның 8 ае буеча компенсация 

алучы шәкертләрнең һәм аспирантларның саны 23 меңгә җитте. Бу барлык укучы 

яшьләрнең 19,8% ын тәшкил итә. 1997 елда бу сан 15,9% ка тигез иде. 1998 елның 

8 аенда шәкертләргә Татарстан бюджетыннан ярдәм 18,6 млн. сум тәшкил иткән. 

Барлык өстәмәләр шәкертләргә аларның матдәви хәленнән чыгып бирелә. 
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Шулай да бернинди кыенлыкларга карамастан Татарстанның югары белем 

системасы тотрыклы рәвештә эшләвен дәвам итә. Бу фәнни хезмәткәрләр 

әзерләүдә дә күренә. Хәзерге вакытта Татарстан вузлары каршында 25 

аспирантура һәм 7 докторантура эшли. Аспирантлар саны 1600 дән артып китә. Бу 

сан 1995 ел белән чагыштырганда 21,1% ка артык. 

Шулай да Татарстан югары белем системасының иң йомшак ягы, ул татарча 

укытуның түбән дәрәҗәдә булуы һәм Татарстан вузларында татар мохите 

булмавы. Татарстан хөкүмәте һәм Ректорлар шурасы бу мәсьәләгә әле берничә 

мәртәбә кайтыр дип ышанабыз. 

Геннадий Дегътяровтан алынган өстәмә мәгълүмат.  

Хәбәрче Илдус Әмирхан аңардан интегратив тел турында төгәлрәк 

мәгълүмат бирүне үтенде. Чөнки аның фикеренчә, фәннәр мөмкин кадәр уртак 

телдә укытылырга тиеш. Андый тел - инглиз теле. Әмма бүгенге көндә Россиядә 

аның кулланылышы әлегә тар. Бүгенгә аның вазыйфаларын урыс теле үти. Шуңа 

күрә нигездә урыс телендә укытырга кирәк. Ул чакта милли телнең үсеше 

чикләнмәсме дигән сорауга җавап түбәндәгечә булды. Милли тел нигезендә туган 

фәннәрне шушы телдә укыту дөрес булыр иде. Бу урыс теленә дә, татар теленә дә 

кагыла. Әмма дөньякүләм телдә туган фәннәрне башка телләргә тәрҗемә итеп 

укыту халыкара белем стандартларыннан тайпылу булыр иде. Бу өлкәдә фәнни 

аралашуны да чикләр иде. Шуңа күрә мин дөньякүләм әһәмияткә ия фәннәрне 

инглиз телендә укыту ягында. Ә инде милли, региональ әһәмияткә ия фәннәрне 

милли яки региональ телләдә укытуга мин каршы түгел. Татар югары белем 

системасы да шул шартларга җавап бирсә яхшы булыр иде. Заман шаукымы 

астында техник фәннәргә ихтыяҗ кимемәдеме дигән сорауга җавап шундый 

булды. Гомумән алганда, юк. Традицион белгечлекләргә конкурс шулай ук калды 

дияргә була. Әлбәттә, заман таләпләрен дә исәпкә алмыйча булмады. Укыту 

программаларына икътисад, хокук, социология, психология, менеҗмент кебек 

фәннәр кертелде. Бу исә безгә төп контингентны саклап калырга мөмкинлек 

бирде. Икътисади яктан без берникадәр үз көчебезгә таянабыз. Хуҗалык 

килешүләре төзибез. Башка уку йортлары белән элемтәләрне ныгытабыз. Сыйфат 

ягына килгәндә, безнең белгечләребез бүген дә иң әзерлекле санала. Бездә укып 

чыккан белгечләргә эшкә урнашу проблемасы юк. 

Өстәмә. Бу мәкаләм Татарстан хөкүмәтенең рәсми органы булган 

“Татарстан” җурналы өчен әзерләнде. Шуңа күрә анда хөкүмәтнең югары белем 

системасына рәсми карашы өстенлек итә. Әлбәттә, шәхси минем фикерем бу 

мәсьәләгә башкача. Моны шушыхезмәтемдә урнаштырылган мәкаләләремдә 

күрергә була. Күргәнебезчә, ректорлар һәм хөкүмәтнең рәсми вәкилләре милли 

мәгариф, милли югары белем, милли фән проблемаларын бөтенләй диярлек 

аңламыйлар. Алар бары тик унитар-дәүләти һәм дөньви-матдәви кыйммәтләр 

калыпларында гына фикер йөртәләр. Милли белем системасын да шул 

кыйммәтләрнең милли телдәге күчермәсе буларак кына кабул итәләр. Әлбәттә, 

мондыйшартларда мөстәкыйль, үзкыйммәткә ия татар белем-тәрбия 

системасының туасы юк. Әмма әлегә боларның фикер юнәлешен үзгәртеп 

булмый. Чөнки шундый ук фикердә күпчелек татар галимнәре, татар зыялылары 

тора. Алар көнбатыш кыйммәтләрен төрки-мөселман кыйммәтләренә 

алмаштыруны күз алдына да китермиләр. Шуңа күрә татар мәгарифе, татар фәне 
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мәсьәләләрендә урыс, яһүд, татар галимнәренең фикерләре бертөрле диярлек. 

Чөнки барысы бергә бер казанда кайнаган. Әнә бит, Татар милли университетын 

ачу эше дә Татарстан Президентының фән һәм югары белем буенча киңәшчесе, 

Казан дәүләт технология университеты ректоры Сергей Дьяконовка йөкләтелгән. 

Әлбәттә инде ул безнең төрки-мөселман кыйммәтләренә корылган мәгарифебезне 

дә, аерым алганда, милли университетыбызны да кире кага. Моның белән 

“милләтпәрвәрләребез” дә килешә. Чөнки аларның милли хисләре 

көнбатышчылык кыйммәтләр системасында калыпланган.  

Мин бу фикерләремне татар җәмәгатьчелегенә күпме генә үткәрергә 

тырышсам да, татар галимнәре, татар зыялылары, татар түрәләре тарафыннан 

теләктәшлек тапмадым. Һәм моңа инде өмет тә итмим. Әлеге фикерләремне яшь 

буынга җиткерәсем генә килә.  
 

Татар галиме нинди булырга тиеш? 
 

Әле Казан университетында укып йөргәндә, без еш кына алама-сәләмә 

киенгән, сакал-мыек баскан, кулына һәрвакыт озын гына скрипка тартмасын 

тоткан бер сукбайны күрә торган идек. Юлында очраган һәрбер кешене туктатып, 

ашыгып-кызып аћа нидер аңлатырга тырыша иде. Берәүләр туктап аз-маз тыңлый, 

икенчеләр исә кул селтәп китеп бара. Берзаман мин дә аңа тап булдым. Авыл 

гадәте буенча, олы кешене рәнҗетмим дип, дикъкать белән тыңларга керештем. 

Минем сабырлыгымны күргәч, мавыгып китеп, үзенең скрипка тартмасын ачып 

җибәрде. Карасам, туп-тулы нидер язылган, сызылган кәгазьләр. Язмаларның 

матурлыгы, сызымнарның төгәллеге һәм пөхтәлеге искитмәле. Кара туш белән 

эшләнгән бу хезмәт борынгы манускриптны хәтерләтә иде. Әллә ни аңламасам да 

(беренче сыйныф шәкерте нәрсә белсен!), кызыксынып ул кәгазьләрне актара 

башладым. Әңгәмәдәшем фикердәшен тапкандай, бу язмаларның эчтәлеген 

аңлата башлады. Беренче истә калганы - мәңгелек двигатель һәм тулы биткә 

искиткеч матур итеп ясалган терекөмеш тәгәрмәче. Мәңгелек двигатель турында 

мин мәктәптә ук ишеткән идем. Әмма аның тормышка ашмас хыял икәнлеге дә 

миңа мәгълүм иде. Шушы мизгелдә миндә бу кешегә карата соклану да, кызгану 

да хисе туды. Шул кадәр ихлас күңелдән эшләгән хезмәткә, төгәл һәм катлаулы 

формулаларга, могҗиза рәвешен алган сызымнарга карап ничек сокланмыйсың 

да, ничек теләктәшлек күрсәтмисең? Ә инде кызгану бу хезмәтнең кемгә дә 

кирәкмәгәнлегеннән, шушы нәтиҗәсез эшкә бөтен гомерен сарыф иткәненнән 

килә. Ирексездән, тимердән алтын ясарга тырышып гомер үткәргән алхимиклар 

язмышын искә төшердем. Шундый хисләргә буталып, әңгәмәдәшемне бераз 

тыңлап тордым да, ниндидер сәбәп табып, үз юлыма китеп бардым. Әмма үземнән 

канәгать булмау хисе әле озак сакланды, бүген дә әле, искә төшкән саен, күңелне 

тырнап куя. Моның сәбәбен байтак еллар үткәч кенә аңлый башладым. Дөньяда 

мәңгелек двигатель да, алхимия дә бар икәнлегенә бик соң гына төшендем. Ул да 

булса, Аллаһы Тәгалә һәм Ул  юктан барлыкка китергән Дөнья!  

Нәрсә, адәм баласы Алла дәрәҗәсенә дәгъва кыламы? Әйе, кайберәүләр 

бәрәңге үстерә белмәсәләр дә, кыла. Әмма болар, юк! Бары тик Тәңребез аларга 

Үз кодрәтен башкаларга караганда артыграк биргән һәм йөкне дә болар үз 

өсләренә, күп очракта, күтәрә алмаслык итеп алалар. Иң югары максатларына 

ирешә алмасалар да, “юл уңаенда”, байтак кына ачышлар ясыйлар, безнең 
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яшәвебезгә мәгънә бирәләр. Үзләре дәрвиш хәленә төшсәләр дә, дөньякүләм данга 

ия галимнәр тудыралар. Кайвакытта дөньяның кендеге шул дәрвишләрдәдер дип 

уйлап куясың. Бәлки ялгыштыр. Әмма хәдисләр дә бит, дөнья дәрвишләр догасы 

белән яши диләр. Гади халык та аларга икътибарлы, рәхмәтле.  

Тормыш дәвамында миңа андый шәхесләрне байтак күререгә туры килде 

һәм һәр очрашкан саен үземне бер баскычка күтәрелгән кебек хис иттем. 

Киресенчә, кайбер зур дәрәҗәле, абруйлы, әмма тәкәббер галимнәр белән 

аралашу, күңелдә ниндидер бушлык хасил итә иде. Бүген дә мондыйлар белән еш 

кына очрашырга туры килә.  

Казанда инде җитмешне узган бер галим белән байтак очрашырга туры 

килде. Ул һәр очраган кешегә үзенең “дөньякүләм ачышларын” сөйли. Аның 

берсе - бүгенге фәннең кризисы магнит үлчәнешенең дөрес бирелмәвендә икән. 

Янәсе, бу мәсьәләне чишми торып, дөньяның мәңге төзәләсе юк. Моның турында 

ул кая гына язмаган да, кемгә генә сөйләмәгән. Элеккеге СССР Фәннәр 

Академиясеннән алып, милли оешмаларга кадәр. Аларның җавапларын чәчми-

түкми җыеп барган һәм шаккаттыргыч нәтиҗәгә килгән: Рәсәй галимнәренең һәм 

җитәкче даирәләрнең белеме ун сыйныфка да тартмый икән. Аның уенча, бөтен 

мәгърифәт эшен  шушы үлчәнешне төзәтүдән башларга кирәк. Югыйсә, дөнья 

бетте-китте. Икенче ачышы исә шуннан гыйбарәт: җәмгыятьне әхлак-вөҗдан 

юлына кайтару өчен эчкечелекне бетерү кирәк. Шуны белгән-аңлаган кешеләрне 

таба алмый интегеп йөри. 

Икенче бер галимебез җитмеш яшенә җиткәндә галәм кануннарын яңадан 

ачып йөри. “Дөнья системасы бәяны” исемле гаять зур күләмле хезмәт тә язган. 

Талантлы гына бер әдибебез аны татарчага тәрҗемә дә иткән. Әлбәттә ике 

галимебез дә зур эш башкарганнар. Сүз дә юк, акыллы, белемле кешеләр. Шигем 

юк, икесе дә дөрес фикер йөртәләр. Әйе, магнит үлчәнеше мәсьәләсе бүген 

күпләрне борчый. Бу башка төр үлчәмнәргә дә кагыла. Мәсьәләнең чишелмәве 

техник үсеш процессын тоткарлый. Эчкечелек мәсьәләсен дә кемнәр генә 

күтәрми. Галәм кануннары да бүгенге фән кысаларына сыймый. Боларның 

барысы турында да дөньяның намуслы галимнәре, фикерле адәмнәре уйлана. 

Безнекеләрнең дә читтә калмавы күңелне сөендерә. Ягъни, без дә төшеп 

калганнардан түгел. 

Әмма эш нәрсәдә соң? Нәрсә борчылу тудыра? Эш шунда ки, без һаман да 

иярчен хәлендә калабыз. Җитмәсә, таркалып барган җисемнең иярчене. 

Яңартылып, татарчалатып булса да, башкаларның үткән юлын кабатлыйбыз. Бу 

исә безне әйдәүче милләт түгел, иярчен милләт халәтенә куя, Ә иярчен, иртәме-

соңмы, ияртүче йогынтысыннан чыга алмыйча, аның эчендә эреп юкка чыга. 

Моның өчен әллә нинди фәнни ачыш кирәкми. Күз алдыбызда бу кабатланып 

тора. Аз-маз фикер офыгын гына киңәйтергә кирәк.  

Төгәл фәннәрнең кризисы белән таныш булмаган адәмнәр дөньяның бүгенге 

тотрыксызлыгы, орыш-афәт, вөҗдансызлык-әхлаксызлык, башлыча, җәмгыятьнең 

социаль-икътисадый кризисыннан килә дип уйлыйлар. Нәтәҗә буларак, дөрес, 

сәбәп буларак, юк. Чөнки бу кризис бүгенге фән белән бәйләнгән дөньяны танып 

белү кризисы. Әгәр дә фән алга таба да әлеге юнәлештә хәрәкәт итсә, дөньяны 

һәлакәткә китерәчәк. Дәлилләр җитәрлек. Аңлатып та торасы юк. Аллаһы Тәгалә, 

әлбәттә, моңа юл куя алмый. 
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Казан университетында укыганда ук дөньяның тотрыксызлыгы фәннең 

тотрыксызлыгы белән бәйле икәнлеген сизенә башлаган идем. Беренче чиратта 

гаепне гуманитар фәннәрдә күрдем. Әмма гыйлем дәрәҗәсе җитәрлек 

булмаганлыктан, төгәл фәннәрнең гөнаһын күрмәдем. Алар миңа бигрәк 

итагәтьле булып күренделәр. Бары тик Мәскәүдә аспирантурада укыганда, гаҗәеп 

шәхесләр белән аралашып үзем өчен гыйбрәтле нәтиҗәләр ясадым. Әмма төп 

нәтиҗә шул булды: дөньяның кем тарафыннан, ничек итеп яратылганын белми, 

шуларны бүгенге фән телендә аңлатмый торып, җирдәге бер проблема да, шул 

исәптән рухи-этник, социаль-икътисади мәсьәләләр дә хәл ителмәячәк. Ә бу исә, 

үз чиратында, гамәлдәге фәнне яңабаштан, бөтенләй башка күзлектән чыгып 

карауны таләп итә. Беренче чиратта, фәнне тармакларга бүлмичә, аңа бербөтен 

илаһи көч итеп карау мохтаҗлыгы туды. Рухи җәмгыятьләр чорында фәлсәфә 

фәне нәкъ шушы вазыйфаны үтәгән. Матдәви чор гына аны таркалышка китергән, 

чөнки җансыз җисем таркалуга дучар. Фәннәрнең илаһи берлеге генә яшәешне 

тәэмин итә ала дигән фикергә килдем. Һәрхалдә мин үземне шуңа әзерләдем. 

Педагогия институты биргән филологик, университетта алган физика-математика, 

аспирантурада үзләштергән автоматика-компьютер белеме шундый эзләнүләргә 

этәргеч булды. Мәскәү медицина институтында белем алган иптәшем Әлфирә 

йогынтысында биология, биофизика фәннәре белән таныштым. Уникаль фикер 

йөртүче Мәскәү галимнәренең дә йогынтысы зур булды. Анда мин Николай, 

Елена, Святослав Рерих хезмәтләрен өйрәндем. Мәгърибнең экзотерик (матдәви), 

шәрекънең эзотерик (илаһи) фәлсәфәсен үзләштердем. Әмма шулай да тулы 

канәгатьләнү хисе кичермәдем. 

Бервакыт авылга кайтканда, юл кырыена ял итәргә утырдым һәм ихтыярсыз 

шыксыз гына бер кыр үләнен өзеп алдым. Башка вакытта икътибар итмичә йөзләп 

таптап киткән бу үлән кисәге миңа дөнья ачкандай булды. Аның төссез генә чәчкә 

төзелеше мине гаҗәпкә калдырды: сабак эчендә сабак, тартма эчендә тартма, таҗ 

өстендә таҗ, серкә астында серкә, акыл җитмәс камиллек - кем аны уйлап тапкан 

да, кем аны хасил иткән? Җитмәсә, болар барысы да үсеш, яңарыш халәтендә. 

Ә мин автоматик идарә системаларының баш конструкторы, дистәләгән 

союзкүләм проектлар авторы - шул мизгелдә үземне бер бичара бәндә итеп 

сиздем. Шагыйрь булмасам да, ихтыярсызга башыма шундый шигъри юллар 

килде:   

                      Иң бәхетле кеше булыр идем,  

                      Гыйлемнәрнең үтеп барысын -  

                      Туплый алсам бары меңнән берен  

                      Бер чәчкәгә киткән акылның. 

Шушы акыл каршында минем гомум кыр теориясен табарга тырышуым, 

галәмнең дөнья хасил булганчы сингуляр (башлангыч) халәтен эзләвем, 

Эйнштейн механикасының, Фридман бәйләнешләренең асылын ачыкларга 

тырышуым, Риман, Лобачевский кәкрелекләренә чыгуым бер тузан бөртегенә дә 

тормавын аңладым. Горурлыгым сынды, акылым гаҗиз булып калды. Шул 

халәтемдә Коръәнгә ябыштым. Әмма акыл белән аның дөреслеген аңласам да, 

җаным белән тиз генә кабул итә алмадым. Бүгенге фән белән тәңгәлләштерергә 

тырыштым. Һәм, ниһаять, бүгенге прагматик, матди нигезгә корылган фәннең 

моңа сәләтсез икәнлегенә төшендем. Яңа эзләнүләр китте. Һәм монда мин 
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үземнең ялгыз түгеллегемне күрдем. Әйе, без Алла дәрәҗәсенә күтәргән фән, 

хәтта, ни гаҗәеп, аның төгәл дип исәпләнгән өлешләре дә бүген гаять тирән 

кризис кичерә. Космологик мәгънәдә, ул “кара упкынга” (“черная дыра”га) 

әйләнгән. Менә-менә шартларга тора. Бу халәт җирдә җил-давыл, өермәләр 

тудыра. Бәхеткә каршы, сирәк булса да, бу “кара упкын”ны якты йолдызга (йә 

йолдызларга) әйләндерергә тырышучы шәхесләр туып тора. Андыйлар Мәгъриб 

дөньясында да, Шәрекъ дөньясында да бар. Мисалга Америка астрофизигы 

Хойлне, һинд галиме Нарликарны китерергә була. Алар Эйнштейн, Фридман, 

Риман тәгълиматларын өлешчә калдырып, Галәм төзелеше кануннарын, үзләре дә 

сизмәстән, Коръән югарылыгына күтәрә алдылар. Дөрес, матдиәви дөнья моны 

танырга ашыкмый әле. Түбәсе ишелеп төшүдән курка. Әлбәттә, Исламны рух һәм 

хиссият аша кабул иткән адәмнәргә моның әллә ни кирәге юк. Болар тумыштан 

бәхетле кешеләр. Әмма күпләр Исламга урау юлыннан килә. Боларга яңа тип 

галимнәрне генә түгел, “Агни йога” тарафдарларын, урысның Даниил Андреев, 

Сергей Лазарев, Геннадий Малахов кебек олы шәхесләрен кертергә була. Шулай 

да тулы хакыйкәткә бары Коръән аша гына ирешеп була. Әмма безнең татарның 

күбесе, үзен мөселман дип санаса да, Ислам кануннарын аңлаудан, бигрәк тә 

үтәүдән ерак тора. Күп очракта эзләнүчеләр дәрәҗәсенә дә җитә алмый. Рухи-

хиссияти кичереш булмагач, без моны акыл аша ирешергә тырышабыз. Әмма еш 

кына ялгыш юлга кереп китәбез. Фәнни караш дигән булып, җанны тәннән 

аерабыз. Тик мондый фәннең инде киләчәге юк. Тән белән җанны бер итеп күргән 

фән генә чын фән була ала һәм ул хак дингә (Исламга) тәңгәл килә. Чын фән ул 

хак диннең заман тәфсире. Чөнки Алла Сүзенең мәгънәсе мәңге үзгәрмәс булса, 

басма сүзнең мәгънәсе вакыт белән үзгәрешкә дучар.  Шуңа күрә бүген күбебез 

Коръәнне аңламый. Аны тәфсир кылырлык гыйлемгә омтылмый. Иң яхшы 

очракта, дөньялык өчен җайланган материалистик фән белән чикләнә. Исемнәр, 

дәрәҗәләр алабыз, шулай да дөнья тынычлыгы таба алмыйбыз. Кызганыч ки, 

бүгенгә әле татар фәне илаһи юлдан түгел, дәһрилек, хәтта хәрәм юлыннан бара. 

Шуны да хәтергә алыйк. Тәңрелек, бераллалык безгә, төрки халыкларга, 

гарәпләрдән алда иңгән. Әмма галимебез Равил Һади фикеренчә, безнең 

бабаларыбыз Тәңре (Аллаһы Тәгалә) Сүзен Китапка теркәп бармаганнар. 

Мәгънәсен бозудан курыкканнар. Бары күңелләренә сеңдереп кенә барганнар. 

Шуңа күрә халкыбыз иманлы, нык, кыю, тугры һәм намуслы булган. Бүген исә 

шушы хәтерене җуйганбыз. Галәмнәр хуҗасы Тәңрене күпаллалык, потчылык 

дәрәҗәсенә төшергәнбез. Шулай да халык иманын Коръән аша яңарткан. Әмма 

Тәңре Сүзе 1400 ел элек гарәп теле, гарәп культурасы нигезендә теркәлгәнлектән, 

безгә аны үз мохитебезгә җайлап, илаһи фән югарылыгында тәфсир кылырга 

кирәк. Шушы максаттан чыгып, Аллаһы Тәгалә безгә пәйгамбәрләр арасында 

галимнәр биргән. Кызганыч ки, аларның ялганнары да күп булган. Иблис 

коткысына бирелеп, алар безне дәһрилек, көферлек юлына алып кергәннәр. Мин 

алда атап киткән галимнәр дә шул исәпкә керә. Чөнки алар Алланы, Коръәнне 

инкарь итәләр. Бүгенге материалистик фәнне  Алладан өстен куеп, бердәнбер 

хакыйкәт итеп күрәләр. Шуңа күрә, бозыклыкка, әхлаксызлыкка, эчкечелеккә 

каршы көрәшүләре дә файдасыз. Көферлеккә баткан Аурупага барып семинарлар 

үткәрәләр, аеклык җәмгыятьләре төзиләр, яңадан-яңа уңышсыз дәвалар уйлап 

чыгаралар.  Янәшә яткан Коръәнне ачып карарага гыйлемнәре җитми. Якындагы 
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мәңгелек һәм саф чишмә суыннан ваз кичеп, татлы саналган, чит илләрдән 

кайтарылган химия юынтыкларын эчәләр. 

Әйтәсе сүзем шул: татар галимнәре татар халкын мәңгелек галәми милләт 

итәселәре килсә, матдәви фәнне көферлектән арындырып, киләчәк фәнен 

тудырырга тиешләр. Ягъни, Коръәни-Кәримне шушы фән телендә тәфсир 

кылсыннар иде. Моның өчен татар телен камилләштерергә, аның җуелган илаһи 

сәләтен кайтарырга кирәк. Яңа сүз, яңа төшенчә башка культураларның җимеше 

булган тел күчермәсе буларак түгел, ә татар халкының рухи һәм матди 

культурасы нигезендә туарга тиеш. Ә моңа рухи-мәдәни, матди-социаль 

культурабызны галәми дәрәҗәгә күтәреп кенә ирешеп була. Бу исә бездән Аллаһы 

Тәгаләнең бербөтен һәм мәңгелек икәнлеген фәнни тануны, Аның Галәмне 

яратудагы фикер эзлеклелегенә ирешүне, Бөек Конструктор буларак Дөньяны 

юктан бар итү технологиясен үзләштерүне һәм шуларны татар телендә, илаһи фән 

югарылыгында аңлатып бирүне таләп итә. Шушы югарылыкка ирешеп кенә без 

үзебезне дөньяга галәми милләт итеп таныта алабыз. Шушы югарылыкта гына 

Аллаһы Тәгалә яраткан дөньяның бер өлеше булып саналырга лаеклыбыз. Әгәр 

шушы югарылыкка күтәрелергә көч тапмыйча, башкаларга ияреп котылабыз 

дисәк, бөтен тырышлыгыбыз юкка булачак. Галәмдә бер нәрсә дә кабатланмый. Ә 

иң әһәмиятлесе шунда ки, шушы югарылык безнең вакытлы дөньялыгыбызны да, 

мәңгелек ахирәтебезне дә тәэмин итәчәк. Милләтнең дә, һәр бәндәнең дә. Шушы 

югарылыкка күтәрелә алмасак, дөньялыгыбызның да, ахирәтебезнең дә газап 

боҗрасыннан чыгасы юк. 

Боларны мин үзем һәм башкалар катнашында төзегән Татар уку-укыту 

үзәге, Татар милли мәгариф системасы, Татар милли университеты аркылы 

гамәлгә ашырырга теләдем. Шуның өчен 1977 елда Мәскәүдән Казанга кайттым, 

милли хәрәкәткә килдем. Әмма максатыма ирешә алмадым. Кыйналдым, 

тиргәлдем, куылдым. Аеруча татарның үзе тарафыннан. Илаһи гыйлемгә 

күтәрелергә чакыруымны комганга кайтуга тиңләделәр. Янәсе, кибернетика, 

компьютер, фән үсеше вакытында нинди ул дин! Кыргыйлык, хорафатлык, 

наданлык бит бу. Бигрәк тә кибернетикага, компьютерга, техник тәрәккыяткә 

бернинди кагылышы булмаган “гуманитарлар” дулады. Әмма рәнҗемим. Вакыты 

җитмәгәндер әле. Бер нәрсәне генә кисәтәсем килә: динсез фән, динсез белем, 

динсез тәрбия үсеш, үрчем, нәсел бирә алмый. Динсез милләт, динсез җәмгыять 

үлемгә, таркалуга дучар. 

Ниһаять татар галимнәре шуны аңлап, татарның илаһи фәнен булдыру 

юлына басарлар дип уйлыйм. Һәрхалдә, шуңа өмет итәм. 
 

Татар фәне бармы? 
 

Соңгы елларда миңа күп төрле фәнни, фәнни-гамәли конференцияләрдә, 

семинарларда, татар югары мәктәбенә һәм фәненә багышланган утырышларда, 

конгрессларда, очрашуларда, җыеннарда катнашырга туры килде. Аларның 

күпчелеге халыкара һәм бөтенроссия статусына ия буларак, башлыча, 

гомумкешелек проблемаларын күтәрде. Нотыклар да, чыгышлар да, нигездә, урыс 

яки инглиз телендә сөйләнде. Хәтта татар дөньясына кагылышлылары да. 

Шулардан нәтиҗә ясап, мин шундый фикергә килдем: гомумән, татар фәне 

бармы? Әллә фән, чыннан да, интернациональ гына була аламы? Ә нигә ул 
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вакытта урыс, алман, инглиз, француз фәннәре бар? Нигә татар фәне генә 

интернациональ? Әгәр татар фәне бар икән, ул нинди вазыйфаларны үтәргә, кемгә 

һәм нәрсәгә хезмәт итәргә тиеш? 

Бу сораулар һич тә нигезсез түгел. Мин аларны үземә тагы бер мәртәбә 1998 

елның 17-19 февралендә үткәрелгән Татарстан фәннәр академиясенең еллык 

җыенында бирдем. Җыен, тулысы белән, интернациональ рухта барды. Академия 

президенты Мансур ага Хәсәнов та үзенең чыгышында моны басым ясап әйтте. 

Ул вакытта Татарстан фәннәр академиясе нинди максатларда оешкан соң? Әллә, 

кайберәүләр әйтмешли, Мәскәү бирмәгән исем-дәрәҗәләрне алу өчен генәме, 

әллә, чыннан да, татар милләтен үстерү, Татарстанның дәүләт бәйсезлеген ныгыту 

өченме? Шуңа ачыклык кертү өчен һәрбер чыгышны дикъкать белән тыңлап 

утырдым һәм аларда түбәндәге сорауларга җавап эзләдем: 

1. Татарстан фәннәр академиясе милли үсешкә, дәүләт бәйсезлегенә илтә 

торган фундаменталь фәнни эзләнүләр алып барамы, татар халкының дәүләти һәм 

милли идеологиясе Татарстан галимнәре тарафыннан эшләнәме? 

2. Татар дәүләт теленең иҗтимагый-сәяси, әдәби-сәнгати, социаль-

икътисади, фәнни-техник терминологик сүзлекләре, имла һәм аваз стандартлары, 

дөнья мәгълүмат кырына чыга алырлык информацион-компьютер системасы 

эшләнәме? 

3. Татарстанның җирле, этник һәм рухи традицияләренә нигезләнгән 

мәдәният, мәгариф, икътисад, хокук системаларын тудыру өстендә эзләнүләр 

алып барыламы? 

4. Татарстанның дәвамлы һәм тотрыклы социаль-икътисади үсешен тәэмин 

итәрлек чимал, энергетика чыганакларын табу, яңа техника-технологияләр 

булдыру буенча фәнни казанышлар бармы? 

5. Татарстаннан читтә яшәгән татарларның рухи-мәдәни, социаль-икътисади 

үсешен тәэмин итү буенча фәнни-гамәли концепцияләр эшләнәме? 

Секцияләрдә һәм пленар утырышта ясалган чыгышларда бу сорауларга 

кагылышлы мәсьәләләр теге яки бу рәвештә берникадәр яктыртылса да, алар 

академиянең стратегик курсын билгеләмәде. Чыгышларга анализ ясап, түбәндәге 

нәтиҗәләрнене ясарга була. 

1. Татарстан хөкүмәтенең татар фәненә карата төп стратегик юнәлеше юк. 

Бу татар халкының мөстәкыйль дәүләтчелеге булмавы белән аңлатыла. 

2. Татар фәненә, бигрәк тә фундаменталь эзләнүләргә бүленеп бирелә 

торган бюджет акчасы ифрат дәрәҗәдә аз. 

3. Галимнәрнең эш хакы гаять дәрәҗәдә түбән. 

Шуңа өстәп тагы ике сәбәпне күрсәтергә була. 

1. Татарстан галимнәренең күпчелеге, бигрәк тә татар милләтеннән 

булмаганнары Татарстан дәүләтенең, татар милләтенең фундаменталь милли 

проблемаларын аңламый һәм аларны чишү юлларын күрми. 

2. Татарстан галимнәренең казанышлары китергән рухи һәм матди 

байлыклар интернациональ кыйммәткә ия булганлыктан, Татарстан һәм татар 

халкына тулы күләмдә ирешми.   

Әмма шулай булуга карамастан, Татарстан фәненең үз иҗтимагый йөзе бар 

дип әйтергә була. Бу Татарстан фәннәр академиясенең еллык отчетыннан да яхшы 

күренә. Мәсәлән, бер ел эчендә генә дә Татарстан фәннәр академиясе 
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институтлары 52 хезмәт килешүләрен башкарган. Алты меңнән артык фәнни 

хезмәт бастырган. 15 фән докторы, 47 фән кандидаты әзерләгән. 29 патент, 19 

лицензия алган. 130 фәнни конференция үткәргән. Ел дәвамында Академия 

институтлары йөздән артык чит ил галимнәрен кабул иткән. Җитмешләп 

Татарстан галиме чит илләрдә булып кайткан. “Мәгариф” нәшрияте татар 

галимнәре әзерләгән дистәләрчә дәреслекләр, методик кулланмалар, 

монографияләр бастырып чыгарган. Компьютер лингвистикасы буенча җитди 

эшләр башкарылган. Татарстан энциклопедиясе дәүләт статусы алган. Байтак 

кына соңиаль-икътисади һәм социологик эзләнүләр алып барылган. Икътисадны 

көйләүнең дәүләт механизмы эшләнгән. Татарстанның икътисади нигезен 

булдыруда байтак кына эшләр башкарылган. Киң таралган авыруларга каршы 

профилактика чаралары эшләнгән. Байтак кына нәтиҗәле биологик эзләнүләр 

алып барылган. Авыл хуҗалыгы өлкәсендә ирешелгән фәнни казанышлар да бар. 

Республика күләмендә һәр гектардан 37,5 цетнер уңыш җыеп алуда да аларның 

өлеше зур. 

Төгәл фәннәр - математика, физика, механика өлкәсендә ирешелгәннәр дә 

мактауга лаек. Экология мәсьәләләренә дә икътибар шактый арткан. 

Гомумән алганда, Татарстан фәннәр академиясе җәмгыятьтә үз йөзен 

булдырган һәм тәрәкъкый үсеш юлына баскан. Моны Фәннәр академиясенең эчке 

төзелеше дә әйтеп тора. 

Шулай да нотыкларда һәм чыгышларда байтак кына борчулы фикерләр дә 

яңгырады. 

Беренче чиратта, бу халыкның сәләмәтлеген саклау мәсьәләләренә кагыла. 

Сүз, чын мәгънәсендә, яшәү мөмкинлеге турында бара. Медицина академиясе 

ректоры Марс Михайлов чыгышында түбәндәге күңелсез фактлар китерелде: 

1. Татарстан халкының 87 % ы хәерчелек сызыгы артында тора. 

2. Яшүсмерләрнең 75 % ы хәрби хезмәткә ярамый. 

3. Соңгы 10 ел эчендә уртача гомер озынлыгы 9 елга кыскарган. 

4. Россия социаль-икътисади тәэминат ягыннан 180 ил арасында 135 нче 

урында тора. 

5. Үлүчеләр саны туучылар санын узып киткән. Аерма елдан-ел үсә. Бу 

күрсәткеч критик ноктага килеп җиткән. Сүз, чын мәгънәсендә, үлем белән яшәү 

арасында бара. 

6. Көндәлек кулланыштагы су эчәргә ярамас дәрәҗәдә пычранган. 

7. Җәмгыятьнең яшәү куәте, биологик яшәешнең барлык функцияләре 

зәгыйфьләнә. Кешенең хезмәт, физик һәм интеллектуаль потенциалы кими. 

Академик Әхмәт Мазгаров Татарстан нефтенә таяныч вакытлы күренеш 

кенә ди. Бу мәсәләдә без конкуренциягә сәләтсез. Әлегә елына 30 млн тонна нефть 

чыгарылса да, һәр скважинаның уртача дебиты 4 тоннадан артмый. Ул да булса, 

тирә-як мохитне пычратучы күкертле нефть. Гарәп илләрендә бу күрсәткеч 680-

780 тоннага җитә. Шул ук вакытта бу чиста нефть. Әзербәйҗан, Төрекмәнстан 

кебек илләр дә нефть табу буенча безне күпкә узып китеп баралар. Якын елларда 

Татарстанда нефть чыгару отышсыз булачак. Ягъни нефть рреспубликаның 

икътисадый нигезе булудан туктаячак. Нефтьне эшкәртү технологияләре буенча 

да без артта калганбыз. Чимал сату бер тоннага 20 доллар гына табыш китерсә, 

аңардан алынган беренчел продукция- 200, икенчел продукция 2000 доллар 
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табыш китерә. Беренчел продукцияне үсеп килүче илләр җитештерсә, икенчел 

продукцияне алга киткән илләр җитештерә. Без исә һаман да чимал сату 

дәрәҗәсендә калабыз. Яңа техника-технологияләр булдыру буенча да 

кызыксынучанлык юк. Чөнки галимнәрнең күпчелеге картаеп бара, яшьләр фәнгә 

килми. Шәхси һәм хосусый лабораторияләрнең юклыгы да тәрәкъкый үсешне 

тоткарлый. Бу халәттән чыгуның бердәнбер юлы - фәнгә карашның уңай якка 

кискен үзгәрүендә. Фән, техника, технология исәбенә чимал чыганаклары 

булмаган илләр дә тәрәкъкый үсешнең гаять зур күрсәткечләренә ирешкәннәр. 

Бигрәк тә бу Япония, Көньяк Корея, Сингапур кебек фәнни яктан алга киткән 

илләргә кагыла. 

Россия, өлешчә алганда, Татарстан фәненең артта калуына академик Ирек 

Фәхретдинов та тукталып үтте. Бездә иң зур чимал чыганаклары, иң яхшы 

галимнәр, диде ул. Әмма тәрәкъкый үсешебез 99% чималга, 1% технологияләргә 

корылган. Төп сәбәп- дәүләнең фәнгә карата җинаятчел битарафлыгында. 

Бюджетны да фән исәбенә кыскарталар. Эшләр алга таба да шулай барса, без 

тәрәкъкыять итүче халыклар исәбеннән бөтенләйгә төшеп калачакбыз. Америка 

артыннан иярү турында сөйлисе дә юк. 

Академик Александр Коновалов фән һәм дәүләт, дәүләт һәм фәнни-техник 

сәясәт мәсьәләләренә кагылды. Гамәли фән табыш исәбенә яши алса да, диде ул, 

киләчәккә юнәлгән фундаменталь фән дәүләт ярдәменнән башка яши алмый. 

Бүген исә фундаменталь фәнгә игътибар юк. Моның аяныч нәтиҗәләре киләчәктә 

үзен нык сиздерәчәк. 

Инсани фәннәр җәмгыятькә нәрсә бирә дигән сорауны академик Мирза 

Мәхмүтов күтәрде. Ул бүгенге фәннең рухи-әхлаки якларына тукталды. 

Җәмгыять рухи яктан савыга алмаса, фән казанышлары әллә ни уңай нәтиҗәләргә 

китермәячәк дип чыкты ул. 

Секцияләрдә исә күбрәк куелган проблемаларның гамәли чишелешенә 

икътибар ителде. Татар язмышына турыдан туры кагылышлы тел, тарих, әдәбият, 

мәдәният, мәгърифәт, фәлсәфә, дин, иҗтимагый фикер мәсьәләләре дә күтәрелде. 

Әмма чыгышларда уңышларга ирешүдән бигрәк, бу проблемаларны чишүдәге 

кыенлыкларга икътибар өстенлек итте. 

Гомумән алганда, Татарстан галимнәренең фәнни потенциалы икътибарга 

лаек. Уңай шартлар тудырылганда, аларның хезмәте дәүләтебезнең һәм 

халкыбызның рухи-әхлаки, социаль-икътисадый үсешенә уңай йогынты ясар иде. 

Әмма әлегә фәнгә карата игътибар, йомшак итеп әйткәндә, җитми. 

Шулай да галимнәрнең үзләрендә дә бу турыда уйлауга системалы караш 

юк,  әлеге халәтнең тирән сәбәпләрен аңлау һәм ачыклау җитми. 

Безнең карашка төп сәбәп - фәнгә илаһи караш булмауда. Халыкның милли-

мәдәни, рухи-әхлакый потенциалын җитәрлек кулланмауда. Ирек, азатлык 

төшенчәләренең җуелып, коллык хисенең аңның тирән катламнарына үтеп 

керүендә. Мондый хәлгә төшерелгән халык тәрәкъкыятькә ирешә алмый. Моңа 

бары тик милли фән генә сәләтле. Шуңа күрә сүз башына куелган “Татар фәне 

бармы?” дигән сорау һич тә нигезсез түгел.  

 

Татар юлы - илаһи мәгърифәт  
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Цивилизацийәләр … үтерү корбаны түгел мордарлык корбаны 

                                                                                          А. Дж. Тойнби        

                               Мәгърифәт нуры ачар күп нәрсәләрнең ялганын  

                                                                                         Габдулла Тукай  
    

Татар халкы 460 йыл инде Алла биргән иреген югалту сәбәпле күпчелек 

халыклар шикелле җәһлийәт коллыгнда йәши. Шул дәвердә ул күп мәртәбә 

иреккә омтылыш ясап караса да, зур югалтулар белән артка чигенә. Соңгы 1986 

йыл апрель инкыйлабы да аны бу хәләттән чыгармады. Әлеге чорда барлыкка 

килгән милли күтәрелеш тә җиңелүгә дучар ителде. Халык үз язмышына 

буйсынып әкәм-төкәм шикелле яңадан үз кабыгына кереп бикләнде. Рухи, милли-

мәдәни үсеш тукталды, җәһлийәткә батып татар яңадан мәрткә китте. 

Ә иң аянычы - һәр җиңелүдән соң ул үзенең илаһи куәтен җуя бара. Чөн-ки 

һәр хәлиткеч бәрелештә милләтнең иң яхшы уллары кырыла, мәсхәрә ителә, 

мыскаллап җыйылган каймагы юыла. Аның каравы, милли таркалыш нәтиҗә-седә 

барлыкка килгән зарарлы матдәләре, иң яман сыйфатлары туплана. Болар 

коллыкка каршы торган тумыштан килгән иммун системасын җимерә.  

Шуның нәтиҗәсе буларак 460 йыллык коллык дәверендә Алла колыннан 

адәм колына әйләнде, исәбе буйынча да  урыска караганда 20 мәртәбә кимеде. 

Калганы да илаһи, милли, җәмгыйәви сыйфатларын җуйып урыс халкының бер 

маргинал кавеменә әйләнде. Ә иң яманы шул, бу процесс тизләнешле рәвештә 

дәвам итә, язмыш торбасында бернинди яктылык күренми.  Шуңа карамастан, 

безнең рәсми түрәләребез милли фаҗигадән үзенә табыш ясавын дәвам итә.  

Ничек болай булды әле, зур мәмләкәтләр төзегән, цивилизацийәләр 

тудырган, куәтле дәүләтләр корган горур һәм буйсынмас түрек кәвеменең 

варислары мескен коллар дәрәҗәсенә төштеләр? Кайчан һәм ничек кулга 

ийәләштереп булмаган бүреләр ялагай этләргә әйләнделәр? Ни өчен ирекле 

кешеләрнең табигый сыфатлары булган намуслылык, турылык, миһербанлык 

хәшәрәт коллар мәкерлегенә, хаинлегенә һәм куркаклыгына әйләнде? Ни өчен һәр 

иреккә омтылыш тагы да тирәнрәк коллыкка төшү белән тәмамлана? Рухның бу 

кадәр тирән түбәнлеккә төшүенең төп сәбәбе нидә? Татар халкының кайчан да 

булса иреккә чыгуына өмет бармы? Әллә инде ул чыннан да мәңгелек йокыга 

талган? Әллә мәңгегә бәйдәге этләрнең язмышына дучар ителгән?  

Әгәр без бу сорауларга өздереп җавап бирә алмасак, һәр ирек даулавыбыз 

коллыкны тирәнәйтәчәк, һәр җиңелүебез каршы көчләрнең куәтен арттырчак.   

Әлегә исә без үзебезнең коллык хәләтебезне Мәскәүдән күрәбез. Әмма 

безнең һәрбер җиңелүебез Мәскәүнең баскынчылык сәйәсәтеннән бигрәк, татар 

җәмгыйәтенең тирән таркалышы, бик күп катламнарга бүленеше, кыйбласын, 

йәшәү йегәрлеген югалтуы, илаһи куәте кимүе, гасырлар буйы тәрбийәләп 

үстергән рухи, милли-мәдәни, матди-җәмгыйәви тамырларыннан айырылып,  

рухына ят үсентеләргә тоташуы белән билгеләнгән. Шул сәбәпләр аркасында, 

зәррә дәрәҗәсенә төшкән милли таркалыш, гомумән алганда, татар халкының һәм 

татар милләтенең барлыгы мәсьәләсен бөтен кискенлеге белән куя. 

Кызганыч ки, минем күпчелек милләттәшләрем бу аяныч хәлнең сәбәбен 

бары тик татарның мөстәкыйль дәүләте булмаудан күрәләр һәм дәүләт булгач та 

милләт  тиз тереләчәк дип уйлыйлар. Һәм һич тә, милләт дәүләт беткәч түгел, 

кыйбласын югалткач бетә дигән фикер белән килешмиләр. Мин исә  дәүләт кору  
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өчен, беренче чиратта, милләтне торгызырга һәм моның өчен аның кыйб-ласын 

турыларга кирәк дип саныйм. Шунда инде безнең бар каршылык. Бөтен хикмәт 

шунда ки, татар кыйбла итеп кайсы дөньяны сайлый – илаһийәт  дөнья-сынмы, 

көфер дөньясынмы. Бүген исә аның бөтен вөҗүде садум гонаһына баткан көфер 

дөньясына йүнәлгән. Аңа таянып дәүләт корырга һәм милләт булып ойышырга 

тели. Әмма бу дөньяның максаты татарга ирек бирү түгел, ә бөтен дөньяга хуҗа 

булу. Шуңа күрә дә татар үз максатына ирешә алмый.   

Татар милләт булып көфер дөньясына каршы торырлык илаһи гакыйдәгә 

таянып кына ойыша алачак. Әгәр ул моны эшли алмаса, урысның, йәһүднең һ.б. 

халыкларның икенчел-өченчел күчермәсенә әйләнап, бөтенләйгә таркалып 

бетәчәк.  Моны расларга күп кирәкми. Әлеге  процесс күз алдында бара.  

Шул уңайдан бер фикер китерәм. Без үзебезнең дәүләт бәйсезлегебезне 

югалтуны нигездә Мәскәүгә, урыска, “явыз иванга” сылтыйбыз. Тик нигәдер 

монда “татар өлешен”  күрсәтмәскә тырышабыз. Шаһгалилар, Камай морзалар 

турында түгел, үзара тәхет, мал бүлүче ханнар, морзалар турында әйтәм. Ә бит 

Бөйек Болгарны, дәһшәтле Алтын Урданы да урыслар, йәһүдләр түгел, төрки-

татарлар җимергән. Әнә Ибак дигән бер “морза” Алтын Урданың соңгы ханы 

Әхмәтне үтереп шәхси үзе Мәскәү патшасы Василийны шатландырган. Аксак 

Тимер, Токтамыш, Идегәй турында әйтмим дә инде. Болар турында тарихчылар 

яхшы белә. Ә без мәйданда 22 йәшлек “явыз ванькага” озын сакал элеп кәгазь 

рәсемен яндырабыз.  Бар явызлыкны аңа сылтыйбыз. Ә Казан ханнары тәүфик 

ийәсе, беркемгә дә юктыр тийәсе. Ә нигә шагыйребез Мохаммәдяр да “кяфер 

белән әле йәшәп була, ә залим белән йәшәп булмый ди”. Мәскәү белән Казанны 

ул Кяфер белән Золым исемле ике игезәк итеп күрә һәм Мәскәүгә авыша.  

Юк, мин Мәскәүне дә, урысны да, үзебезнең Мохаммәдярны да акларга 

җыйынмыйм, һәркемнең Алла каршына барасы бар, әмма күңелгә ни кадәр авыр 

булмасын, татарга диагнозны дөрес куярга кирәк. Шунда гына дөрес дәва таба 

алачакбыз. Югыйсә өч фиркәгә бүленгән ике татарга иртәгә дәүләт бирсәң (алу юк 

та юк инде) бройлер чебиләр кебек бер беребезне ашап бетерәчәкбез. Чөнки 

көфер китсә, золым кала. Аннан арыну көферне куудан күпкә кыйынрак. Әнә бит 

күренекле инглиз социологы Арнолд Тойнби юкка гына әйтмәгәндер       

“цивилизацийәләр … үтерү корбаны түгел, ә мордарлык корбаны”, дип. 

Туксанынчы йылларда берничә төрки халык дәүләтле булды, әмма ирекле 

булды дип әйтеп булмый, чөнки дәүләт башында шул ук залимнәр калды. Ә гади 

халык һаман да аны гасырлар буйы изеп яткан көфердән йәрдәм көтә. Ә бит 

Мохаммәд г.һ.с. бер дә юктан мең ярым йыл йәшәүче дөньякүләм ислам 

цивилизацийәсен тудыра. Гарәпләрне бөтен дөньяга таныта. Ә безнең патшалар 

төзегәнен дә туздыра. Төрки халыкларны хурлыклы коллыкка төшерә. 

Кайберәүләр фикере буйынча татар пассионар куәтен сарыф итеп әйдәүче 

милләт булудан туктаган һәм башка әйдәүче милләтләргә ийәреп котылгысыз 

рәвештә инкыйразга бара. Шуңа күрә аны коткарырып маташу да кирәкми. Әнә 

бит, Алла да бозык халыкларны башка халыклар белән алмаштырырмын дигән.  

Бәлки бу татарга да кагыладыр. Аны Алла юлыннан тайпылган өчен урыс халкы 

белән алмаштыргандыр. Явыз иваннарны моңа сәбәпче генә иткәндер.  

Татарның маргинал катламы бүген дә милләт язмышына йә битараф,  йә 

аның кирәклеген инкарь итә. Кайбер имамнарыбыз да диндә милләт юк дип 
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баралар. Ә бит Алла үзе Мин сезне тәкъвалылыкта сынашу һәм алдымда исәп 

тоту өчен кавем-кавем яраттым, ди. Әнә бит, Шиһабетдин Мәрҗани дә ни ди: 

“Татар булуны бер кимчелек санап, ул исемнән чирканып, без татар түгел, 

“мөселман” дип, тавыш-җәнҗал чыгаручылар бар. Татар булмасаң, гарәп, таҗик, 

нугай түгел, кытай, урыс, француз да түгел, инде кем булырсың?”  

Шулай да Алла безне динсез калдырмаган. Тәңресеннән баш тартса да, 

динен ислам нуры белән яңарткан. Шуңа күрә җәһли коллык шартларында 

югалткан илаһи гакыйдәсен (идейәсен) һәм милли өлгесен торгызган очракта ул 

туып килүче рухи цивилизацийәнең әйдәүче бер кавеме була алачак. Әлбәттә 

моның өчен иң беренче үзенең сыйфат күрсәткечләрен (идентификаторларын) 

торгызырга һәм илаһи силсиласын (рухи куәтен) кайтарырга тийеш булачак.  

Татарның илаһи гакыйдәсен кыскача итеп болай формалаштырырга була: 

татарлар бер Аллага буйсынган мөэмин милләт буларак  формалаша һәм илаһи 

кыйммәтләр системасына күчкән башка милләтләр белән бергә әйдәүче милләт 

сыйфатында төрки, славян, угор халыкларының уртак ватаны булган Бөйек Ил-

Русийәне туып килүче дөньякүләм рухи цивилизацийәнең әйдәүчесе итеп үзгәртү 

өчен тырыша.   Шуннан түбән дәрәҗәдәге гакыйдә бу халыкларны рухи яктан 

таркалыш кичергән җәһлийәт дөньясының казанында эретеп, икыйразга илтә һәм 

тарихи йәшәү перспективасыннан мәңгегә мәхрүм итә. Бу мәсләк үзен дәүләт 

төзүче дип санаган урыс халкына да кагыла. Чөнки аның да милләт булып ойышу 

өчен илаһи гакыйдәсе дә, милли өлгесе дә юк. Ә без тәкъдим итә торган милли 

өлге башка милләтләргә дә үрнәк була ала. Мин монда мөселман татарларының 

милли өлгесен китерәм, башкаларның моңа үз ихтыяры. 

Әлеге илаһи гакыйдәдән килеп чыккан татарның сыйфат күрсәткечләре 

(индификаторлары) аның милли өлгесен хасил итә һәм рухи куәте рәвешендә 

цивилизацион потенциалын билгели.  Кыскача аларның эчтәлеге мондый:  

1. Этник йәшәү җирлеге (“татар иле”) – Алтын Урда, Идел-Урал,  Бөйек 

Болгар чикләре. Шуңа күрә без аны таркатырга җыйынмыйбыз. Бары тик аны 

илаһийәт юлына чыккан милләтләрнең уртак ватаны итәргә тырышабыз. 

2. Милли ойышу үзәге («кендек җире»)  - Татарстан.  

3. Дине - илаһи татар исламы. 

4. Теле – иске татар теленнән үсеп чыккан, аның лингвистик нормаларына 

(кануннарына) нигезләнеп хәзерге заман гарәп, фарсы, түрек, славян, латин 

терминологийәсе белән байытылган бүгенге  илаһи төрки-татар теле.  

5. Имласы – кәмпитер конверторы йәрдәмендә кириллицага, латинга, руни 

язуга җиңел күчерелә торган бүгенге заман татар-гарәп имласы.  

6. Мәгариф системасы – милли. Теле – татар-мөселман теле. Эчтәлеге – 

рухи дөньяви. Фәнни гакыйдәсе – яратылыш тәгълимәте, креацион тәгълимәт. 

7. Милли исемнәр –  кануный яктан бозылмаган төрки-татар исемнәре.   

8. Милли ономастика и топонимика – татарның “кендек җире” һәм милли 

ватаны белән бәйле, аның йәшәү мохитен тәэмин итүче, кануный яктан төзек һәм 

этник асылы бозылмаган (калькалаштырылмаган) төрки-татар терминары.   

9. Җәмгыйәви тормышы: илаһи хокук, икътисад системалары, исламның 

социаль доктринасы,  дини һәм милли  гореф-гадәт, йолалар нигезендә.  

10. Милли идарә системасы - халык идарәсе - астан өскә йүнәлгән вертикаль 

буйынча: шәхес, гаилә, мәхәллә, җәмгыйәт, җыйын, мәҗлес.  
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Әлеге өлге теләсә нинди мәдәни-социаль үзгәрешләр, рефоралар, 

яңартуларга карата һәрвакыт инвариант (үзгәрешсез) кала. Мисалга кайбер 

математик матрицаларны, гарәп теленең тамыр системасын китерергә була.  

Бу өлгене эшләүне мин туксанынчы йылларда ук башлаган идем.  Әмма 

күпчелекнең суверенитет, дәүләтчелек идейәләре белән мавыккан чагы иде. Без 

исә моның өчен, әйткәнемчә, башта милләт булып форалашырга кирәк санадык. 

Милли гакыйдәсе, камил өлгесе булмаган, тирән таркалыш кичергән милләт 

дәүләт кора алмый. Бу шулай булды да. Бар энергийә фетнәгә кайтып калды. Әйе, 

татарның яңарыш потенциалы безгә үги булган дәүләт структуралары белән 

чикләнгән. Дәүләт тарафыннан милли йәшәйеш системасы танылмаганга милли 

үсеш тә тотрыклы булмады. Дөньяви тормышта да, дини тормышта да. Әмма 

бүгенге шартларда милләтне торгызу мөмкинлеге дәүләт кору мөмкин-легеннән 

күпкә зур. Шул мөмкинлектән файдалана белергә генә кирәк.  

Ә бит патша заманында да татарның милли йәшәйеш системасы рәсми як-

тан танылмады, әмма татар җәмгыйәте өчен аның легитимлыгы инкарь ителмә-де. 

Бүген татар моны үзе танылмый. Дәүләт белән бәйле структуралар да моны кабул 

итәргә теләми. Моңа гыйлемнәре дә, хокуклары да, аңнары да җитми. Төрле 

элитар чаралар, сабан туйлары үткәреп кенә моңа ирешеп булмый. Ә иң аянычы, 

татарның бүген үз дәүләт структуралары булса да, аның белән татар түрәләре 

идарә итсә дә, алар белән эш итү урыска караганда кыйынырак. Моңа мин утыз 

йыл милли хәрәкәттә эшләү дәверендә инандым. Иң зур каршылыкны урыс 

түрәләре түгел, рәсми хакимийәт белән бәйле татар түрәләре, татар милләтчеләре, 

татар дин әһелләре, татар зыялылары күрсәтте. Берәүләр га-мәлдәге мәскәүчел 

хакимийәткә, икенчеләр буласы милли дәүләткә сылтап.  Моңа татарның гыйльми 

чикләнгәнлеге, фикер тарлыгы, риялылыгы, иман зәгыйфьлеге, вак җанлылыгы, 

бер-бересенә баш бирмәве сәбәп булды. Бу хәләттән без рухи-илаһи кыйммәтләр 

системасына кайтып  кына чыга алабыз.   

Татар кыйбла итеп алган бүгенге көнбатыш цивилизацийәсе үзе иң югары 

дип санаган кыйммәтләр системасын гомумкешелек кыйммәтләре дип атый. 

Аның үзәген шәхес иреге дигән ялган гыйбарә хасил итә. Бу гыйбарә буйынча 

шәхес иң югары кыйммәт ийәсе  дип игълан ителә. Аның ихтыярына түбәнрәк 

дәрәҗәдә саналган җәмгыйәви, милли, илаһи кыйммәтләр буйсындырыла. Ягъни 

аларның бәйәсен кеше үзе билгели. Шуңа күрә үзен дөньяви, ягъни Алла 

кануннары белән йәшәмәгән җәмгыйәттә иң югары хакимийәт ийәсе булып патша 

санала. Патша тарафыннан идарә ителгән җәмгыйәт “государство”, ягъни 

государь (патша) биләмәләре дип санала. Дөньяви, социаль, дәһри дәүләтне иң 

югары кыйммәт ийәсе дип санаган, җәмгыйәви кануннарны шәхес ирегеннән 

чыгып кабул иткән кешеләр җәһлийәт әһелләре булып саналалар.  

Димәк бүген кешелек дөньясы, шул исәптән татар халкы да җәһлийәт 

кануннары белән йәши. Шуңа күрә аның дәүләтчеләре дә, милләтчеләре дә, 

динчеләре дә җәһлийәт әһелләре булып саналалар һәм нинди генә кыйммәти 

кабыкка төренмәсеннәр, җәһли җәмгыйәткә, аның каһинәләренә  буйсыналар. 

Барлык гозерләре белән потларга (патшаларга, түрәләргә) мөрәҗәгать итәләр. 

Алланы йә танымыйлар, йә таныган очракта да Аңа бер ритуаль зат итеп кенә 

карыйлар. Әгәр ихластан Аллага, илаһи җәмгыйәткә иман китерәселәре килсә, иң 
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беренче, үзләрен ничек итеп атамасыннар җәһли кыйммәтләр системасыннан 

арынып, илаһи кыйммәтләр системасына чыгарга тийешләр.  

Кызганыч ки, бүгенге кешелек җәмгыйәте, шул исәптән күпчелек дин 

әһелләре, милләт хәдимнәре илаһи бакыйлыкны ачыктан-ачык инкарь итмәгән 

очракта да, җәһли кыйммәтләр кысасында гына күрә, чөнки анда да милләт тә, 

дин дә бар, әмма дәүләткә, патшага буйсыну рәвешендә. Без тәкъдим итә торган 

илаһи кыйммәтләр системасын алар саташу, милләтне, дәүләтне инкарь итү дип 

кабул итәләр. Ә чынлыкта исә илаһи кыймәтләр системасында гына илаһи 

милләт, шушы милләт сагында торган рухи җәмгыйәт, динен, милләтен хөрмәт 

итеп, Алла, табигать кануннары нигезендә йәши торган илаһи шәхес була ала. 

Әгәр без үзебезгә илаһи сыйфатларны кайтара алмасак, коллык хәләтебез 

тирәнәйәчәк кенә. Җәһлийәт шартларында “гомумкешелек кыйммәтләренә”, 

күсәк-йодрык сәйәсәтенә таянып фетнә рәвешендә шәхси дан һәм шөһрәт өчен 

“азатлык”, “бәйсезлек”  даулап йөрү ул бары тик милли морадарлык кына. 

Әлбәттә, гамәлдәге җәһли кыйммәтләр системасыннан илаһи кыйммәтләр 

системасына күчү ифрат дәрәҗәдә авыр. Бу татар җәмгыйәтенә генә түгел, 

дөньяның барлык халыкларына, диннәргә, милләтләргә, дәүләтләргә кагыла. Сүз, 

чын мәгънәдә, илаһи җәмгыйәт кору мөмкинлеге яки ахырзаман якынаю, җәннәт 

яки җәһәннәм юлын сайлау тирәсендә бара. Шуңа күрә дә бүген бөтен дөнья ут 

һәм кан эчендә. Һәр шәхес, һәр патша, һәр дәүләт, һәр халык, һәр милләт, һәр дин 

үзенең дөньяви өстенлеген раслыйсы килә. Әмма бу юл алар арасына фетнә кертү, 

ахрызаманга, җәһәннәмгә илтүче җәһлийәт юлы.  Без тәкъдим итә торган 

илаһийәт юлы исә кешеләр, патшалар, дәүләтләр, халыклар, милләтләр, диннәр 

арасына фетнә салу түгел, илаһи мәгърифәт кертү юлы. Ке-шелек дөньясы 

ахырзаман бусагасына  килеп җиткәндә әлеге юлны пәйгамбәр-ләр, аларның 

сәхабәләре, мөршидләр, илаһийәт галимнәре тәкъдим иткән.  

Бүген исә бу вазыйфа илаһийәт галимнәренә йөкләнә. Моны алар илаһи 

мәгърифәт юлына чыгып кына үти алалар. Шәхсән мин үзем дә гомер буйына 

җәһли фетнәгә каршы торып, илаһи мәгърифәт өчен көрәштем. Шушы максатка 

таянып үземнең илаһи мәгърифәт концепцийәсен эшләдем. Аңа нигезләнеп 

дистәләгән нәзари хезмәт яздым, аларны гамәлгә кертәргә тырыштым. Ачык-лык 

өчен кыскача гына илаһи мәгърифәт төшенчәсенә аңлатма биреп үтик.  

Мәгърифәт сүзе татар теленә гарәп теленнән кергән. Ул гореф, мәгариф 

сүзләре кебек ук “грф” тамырыннан ясала һәм өйрәнү, танып белү (познание) 

төшенчәсен аңлата. Аның күплек саны булган “мәгариф” сүзе белем алу, 

мәгърифәтле булу төшенчәсен бирә. “Гореф” исә үтәү, башкару, безнең очракта 

алган белемне гамәлгә кую мәгънәсен бирә. Безнең өчен иң әһәмийәтле урында 

“мәгърифәт” сүзе тора. Чөнки илаһи кыйммәтләр системасында беренче урында 

танып белү тәгълимате (теория познания) тора. Бу тәгълиматның нигезен дүрт 

мөсәлләмә (принцип, постулат) тәшкил итә. Иң югары баскычта - илаһи гыйлем 

(сакральное или божественное знание), аннан түбән баскычта - милли рух яки 

этник аң (национальный дух или этническое сознание), тагы да түбән  баскычта – 

дөньяви белем (светское знание), иң түбән баскычта  - нәселдән килә торган 

генетик мирас яки шәхси йәшәйеш программасы (генетитическое наследие или 

индивидуальная программа жизни) тора.  Әлеге мөсәлләмә иерархийәсе илаһи 
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кыйммәтләр иерархийәсеннән килеп чыга. Шуңа күрә илаһи җәмгыйәт шушы 

мөсәлләмәләргә таянып төзелә. Гамәли яктан ул илаһи мәгарифтән башлана.  

Бүген гамәлдә булган дөньяви (светский) мәгариф системасы нигезендә 

шушы  мөсәлләмәләрнең берсе генә - дөньяви белем мөсәлләмәсе ята. Әмма ул 

өстән илаһи гыйлем һәм милли рух, астан генетик мирас мөсәлләмәләре белән 

сугарылмагач, бу мәгариф системасы, башлыча, җәһел ийәсе, җәһли җәмгыйәт 

ихтыяҗларына эшли. Шуңа күрә бу мөсәлләмәләрне инкарь итеп дөньяви  

мәгарифкә ясала торган бер реформа да илаһи җәмгыйәт файдасына эшләми.  

Шул ук вакытта бездә илаһи мәгариф системасы да юк. Нигездә рәсми 

(дәүләткә бәйле) дини уку йортлары илаһи җәмгыйәткә түгел, дөньяви 

җәмгыйәткә эшлиләр. Анда илаһи гыйлем урынына, кайбер коръәни фәннәр  

белән бергә, башлыча, дини вәсвәсә (схоластика) хөкем сөрә. Милли рух, дөньяви 

белем, генетик мирас мөсәлләмәләре бөтенләй дийәрлек эшләми. Җитмәсә бу уку 

йортларының белем таныклыкларын (сертификатларын) дөнь-яви дәүләт 

танымый. Шуңа күрә аларда укучы шәкертләрнең саны йылдан-йыл кими. 

Бүгенге дин әһелләре, мөфтиләр, имамнар моны яхшы белсәләр дә, илаһи 

мәгариф системасын кабул итә алмыйлар. Моңа белем-гыйлемнәре җитми.  

Илаһи мәгърифәт системасының җаны (рухы), әлбәттә, кыйммәтләр 

иерархийәсенең башында торган илаһи гыйлем мөсәлләмәсе. Әмма татарның 

гыйлем чишмәсе бүген шул кадәр сайыккан ки, ул чыннан да бернәрсәгә дә 

“тотып карамыйча ышанмый”. Гайб пәрдәсе артында булган бер нәрсәне дә 

күрми. Тышкы (экзотерик) дөнья белән генә мавыгып, эчке (эзотерик) дөньяны 

сиземләми. Исламның дөньяви белемгә җан  өрүче илаһи гыйлем икәнен 

тойымламый. Коръәнне гарәп телендә ихлас укыган кеше анда йөзләгән “глм” 

тамырыннан ясалган сүзләрне очрата. Беренчеләрдән булып моңа мәшһүр 

американ галиме Франц Роузенталь игътибар итә. Ул үзенең урыс теленә 

күчерелгән “Гыйлем тантанасы” исемле фундаменталь хезмәтендә Коръән тоташ 

“глм” тамырына нигезләнгән дигән фикерне әйтә. Шуңа күрә китапның айырым 

бүлекләрен ул “Ислам ул – гыйлем”, “Ислам ул – нур”, “Ислам ул – фикер”, 

“Ислам ул – җәмгыйәт” кебек бәйәләмәләр белән атый. Совет галиме академик 

А.В. Сагадеев та марксистик күзлектән булса да бу хезмәткә югары бәйә бирә. 

Дөрес, бу китапны укуы җиңел түгел, әмма анда Коръәннең фәнни 

квентэссенциясе салынган. Дәһри-дөньяви калыплардан чыга алмаган, урыс 

күчермәсендә формалашкан татар фикере бу югарылыкка җитмәгән әле.     

Шулай да укучыны бер нәрсә борчуы ихтимал. Ни өчен шундый илаһи-

фәнни тәңгәллеккә ийә исламның бүгенге заманда кешелек дөньясына йогынтысы 

көнбатыш тәгълимәтләре белән чагыштырганда зәгыйфьрәк? Ни өчен Аурупа 

цивилизацийәсе “алга киткән” дә, ислам дөньясы “артка калган”. 

Башта шуны искәртик. Җәһлийәт дөньясы IX-XIII гасырларда йоклап 

ятканда ислам цивилизацийәсе дөньякүләм йогынтыга ийә була. Хәтта яңарыш 

(возрождение) дәверен дә, бүгенге Аурупа цивилизацийәсен дә ул тудыра. Моңа 

дәлилләр җитәрлек. Шуңа күрә моңа әллә-ни туктап тормыйм.  

   Өстәп шуны гына әйтәсем килә, безнең әле дә күп кенә зыялыларыбыз 

аурупачыларга ийәреп ул чорны “караңгылык, гарәп вәсвәсәсе (схоластикасы) 

чоры” дип атый. Ә чынлыкта исә IX-XIII гасырларда ислам дөньясының иң чәчәк 
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аткан чоры була. Шуңа күрә дә Франц Роузенталь үзенең китабына “Урта гасыр 

исламында гыйлем концепцийәсе” дигән өстәмә исем бирә. 

Ислам белән килгән илаһи гыйлем гарәпләргә гасырлар буйына бөтен дөнья 

туплаган белемне үзәштереп аңа  илаһи нур өрергә мөмкинлек бирә.  

Иң беренче бу антик цивилизацийәгә, көнчыгыш фәлсәфәсенә, фарсы 

мәдәнийәтенә кагыла. Ислам Аристотель, Платон, Сократ тәгълимәтләрен үзенә 

сеңдереп, аларны илаһи баскычка күтәрә. Ислам булмаса күп кенә бөйек акыл 

ийәләренең хезмәтләре онытылган булыр иде.  Ибрагим, Муса, Иса г.һ.с. 

дәрәҗәсендәге рәсулларның илаһи вәхиләре мифлар булып кына калыр иде.     

Илаһи нур белән сугарылган дөньяви фән дә кешелек дөньясын яңа үсеш 

баскычына күтәрә. Моннан ислам дөньясы гына түгел, бөтен кешелек дөньясы 

файдалана. Шул исәптән Аурупа да. Әмма ислам цивилизацийәсе тудырган 

дөньяви казанышлар йәрдәмендә җәһли караңгылыктан чыккач, ул үзенең 

коткаручыларына каршы тәре яулары ойыштыра һәм ислам дөньясын  җәһли 

хәләткә төшерә. Аны бу хәләттән садум гонаһына баткан җәһлийәт дөньясына 

ийәрү түгел, Алла кануннарына нигезләнгән  илаһи җәмгыйәт кенә коткара ала.  

Әлбәттә моның өчен, беренче чиратта, илаһи мәгърифәт югарылыгына 

күтәрелергә кирәк. Тукайча әйтсәк, бары мәгърифәт нуры ачар күп нәрсәләрнең 

ялганын. Җәһлийәт әһелләрен нәкъ шушы илаһи нур куркыта да. Шуңа күрә дә 

алар, башлыча, дөньяви фетнәгә түгел, илаһи мәгърифәткә каршы чыгалар. 

Бүгенге илаһи гыйлемнең илаһи кыйммәтләр белән сугарылган дөньяви фән 

икәнлеген аңламыйча, мәҗүсилек дәрәҗәсенә төшкән дини вәсвәсә, сафсата белән 

чикләнәләр. Аңламагач, илаһи гыйлемгә саташу итеп кенә карыйлар. Шуңа күрә 

безгә бүген дәһрилектән чыга алмаган “исламовед”лар, дин белгечләре,  динсез, 

милләтсез доктор-академиклар түгел, ә Әбугалисина, ибн Рушд, әл-Газали, әл-

Бируни дәрәҗәсендәге илаһийәт галимнәре кирәк. Мондый галимнәр дәүләт 

биргән исем-дәрәҗәләргә, данга-шөһрәткә мохтаҗ түгел. Алар кагылып-сугылып 

йөргәндә дә, җәбер-золымга дучап ителгәндә дә иманнарын сатмаганнар, 

кыйблаларын алмаштырмаганнар, залимнәргә яраклашмаганнар. Алла биргән 

гыйлемнәрен халыкка таратканнар. Бүгенге җәһлийәт заманында да мондый 

галимнәр чыга тора. Әмма аларны җәберләү, мыскыллау  бүген дә дәвам итә. Йөз 

йылга бер туа торган шәхесләрнең китаплары Рәсәйдә дә, Татарстанда да тыйыла. 

Кызганыч ки, бу һаман да татар җәһлийәт әһелләре кулы белән эшләнә. Моңа 

җәһлийәткә баткан татар халкы игътибар да бирми. Инде ничек мондый халыкка 

илаһи ирек килсен, Алла аны дәүләтле итсен. 

Мин үзем дә ярты гасыр буйына имамнар һәм мәгърифәтчеләр булган 

бабаларым Закир Камалов, Хөсәйен, Зариф, Нәҗип Әмирханнар мирасына туры 

калырга тырыштым. Гомер буйына татар исламы, татар мәгарифе, татар фәне 

өчен эшләдем. Илаһи кыйммәтләргә нигезләнгән университетлар ачарга 

тырыштым. Әмма рухи остазларым кебек ук мәсхәрәгә дучар ителдем.  

Бүгенге шартларда илаһийәт галимнәре үсеш (эволюцийә) тәгълиматенә 

корылган дөньяви мәгариф системасында түгел, ә яратылыш (креацийә) тәгъли-

мәтенә нигезләнгән илаһи мәгариф системасында гына туа ала. Мин татар мәга-

рифенә багышланган хезмәтләремдә бу системаны дөньяви мәгарифтән айыру 

өчен милли мәгариф системасы дип атадым. Сүз монда дөньяви мәктәпнең татар 

телле нөсхәсе турында түгел, ә рухи-дөньяви мәгариф турында бара.   
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Кызганыч, татарның күпчелеге боларны белергә дә, аңларга да теләми. Ул 

тәмам дийәрлек мал колына әверелгән. Мәчет-мәдрәсәләрен дә җәһәннәмнән 

котылу өчен түгел, дөньялык өчен сала. Шуңадыр бәлки ишекләреннән йозак 

төшми, җырда җырланганча караклар салган мәчетләрдә шайтан намаз укый. 

Сүз, әлбәттә, хәләл көче, хәләл малы белән мөселман өммәттен үстергән 

иманлы татар турында түгел,  зәррә дәрәҗәсендә таркалыш кичергән залим татар 

турында бара. Мондый татарның халкы да, милләте дә, дәүләте дә юк. Ул нинди 

генә урын биләмәсен, нинди генә дәрәҗәгә ирешмәсен, нинди генә байлык 

тупламасын, иртәме-соңмы башка бер милләтнең ашламасына әйләнә. Боларның 

фаҗигасы шунда ки, алар көфер дөньясында формалашкан, матдәви яктан 

тәрәккый  булып күренгән, әмма рухи яктан таркалыш кичергән дөньяви 

кыйммәтләрнең тоткыны булуларын аңламыйлар. Иң яхшы очракта милли 

кыйммәтләрне шушы кыйммәтләр калыбына салырга тырышалар. Татарның 

милли өлгесе дә аны нәкъ шушы хәләттән чыгару өчен эшләнә. 

Әмма эш гамәлгә килеп җиткәч, дәүләтчеләренең дә, милләтчеләренең дә, 

динчеләренең дә нийәтләре кыйммәтләр системасында иң түбән дәрәҗәдә бул-ган 

шәхси максатларга, ахирәткә түгел, дөньялыкка йүнәлгән булып чыкты. Дәүләт 

әһелләре “суверенитет”, “федерализм” уйыны уйнап хакимийәттә ка-лырга, милли 

харәкәт әһелләре “азатлык”, “бәйсезлек”, “бердәмлек” шигарләре астында фетнә 

ясап хакимийәткә килергә, дин әһелләре динсез дәүләт әһелләре-нең  рухи 

йомышчылары сыйфатында Алла йортларына ийә булырга кереш-теләр. Дәһрилек 

чорында формалашкан  “зыялылар”  “эт чаба дип, бет чаба“ дигәндәй бер-бересен 

уздырып кемгә дә кирәкмәгән диссертацийәләр якларга керештеләр. Докторлар, 

профессорлар, академиклар  булдылар.  Мөһдиш Иван тарафыннан  моннан 460 

йыл элек коллыкка төшерелгән халыкның хакимийәт-кә үрмәләгән варислары 

урысны да уздырып милләтен талап җыйган миллион-нарын, миллиардларын 

доллар, евро белән генә саный башладылар. Әлбәттә, боларның берсенә дә 

бернинди дә илаһи мәгърифәт тә, илаһи гыйлем дә, милли рух та, дөньяви белем 

дә, генетик мирас та кирәкми иде. Кирәк кадәре дә социаль уңышка ирешү, дөнья 

малы туплау өчен генә файдаланылды. Шуңа күрә бүгенге көндә урыс милләте дә, 

татар милләте дә, мари милләте дә юк. Барлык милләтләрне эретеп ясалган 

маргиналлашкан “урыс” халкы гына бар.  

Озакка сузылган коллык хәләте безне барыбызны да иманыбыздан айыр-ды, 

көнчелек, ялагайлык, ясалмалык, икейөзлелелек  сазлыгына батырды. Туры 

сүзлек, ихласлык, кешелек, миһербанлык сыйфатларыбызны бетерде. Яңадан 

шушы сыйфатка керү өчен үзебезнең милли өлгебезгә кайтыйк. Анда мин уйлап 

чыгарган бер сыйфат күрсәткече дә юк. Алар бары тик онытылган гына. 

Илаһи сыйфатка кайту өчен бөтен кешелек дөньясы туплаган барлык 

гыйлемне үзләштерергә кирәк. Алда әйткәнебезчә, урта гасыр исламы шушы 

дәрәҗәгә җиткән иде. Андый максатны коммунистлар да куйган иде. Әмма 

Алланы  инкарь итү сәбәпле коммунизм тәгълимате юкка чыкты. Алла  җирдә 

кешегә йөкләгән вазыйфаны башкару өчен бу хатаны төзәтергә тийешбез. Әмма 

моның өчен, иң беренче, нийәтебез төзек булырга тийеш. Нийәт төзек булмаса, 

сүзебез дә үтмәйәчәк, гамәлебез дә үтәлмәйәчәк. Фикеребез ялгыш, сүзебез 

монафи, гамәлебез фетнә, ахирәтебез җәһәннәм булачак.  
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Безгә сәйәси фиркәләр дә, сәйәси милләт тә, колбиләүче империйәләр дә, 

садум гонаһына баткан евромәйданнар да, динне, милләтне бүлүче мәзһәбләр дә, 

төрле төскә манылган фетнәләр дә кирәкми. Төрле глобализм, геосәйәсәт, 

мәмләкәтчелек идейәләре белән саташып йөрмик.  Милли өлгебезне торгызып 

мәхәлләләр корып йәшик. Без дәүләтне дә инкарь итмибез. Әмма ул үзмаксат 

түгел.  Безгә дәүләт түрәләр биләмәсе буларак түгел, татарның милли өлгесен 

саклар өчен кальга буларак кирәк. Әмма, әйткәнемчә, моны Мәскәү түгел, Ка-зан 

да танырга теләми. Шул исәптән дәүләтчеләре дә, милләтчеләре дә, динче-ләре дә, 

зыялылары да. Чөнки бу халыкка кирәк булса да аларга кирәкми. Әмма фикердә 

халык моны аңласа да, гамәлдә рәсми стрктураларга таяна. Чөнки алар гына мал-

ризык, исем-дәрәҗә, дан-шөһрәт бирә. Әмма иман зәгыйфь булгач, җәһлийәт 

коллыгыннан чыга алмый. Шулай да соңгы вакытта боз кузгалды шикелле. 

Татарлар йәшәгән күп кенә җирләрдә мәхәллә идейәсе гамәлгә аша башлады. 

Дөрес, әлегә милли үзидарә системасы рәвешендә түгел, ә җәмгыйәви ойышу 

рәвешендә. Әгәр бу эшне, гадәттәгечә, җәһлийәт әһелләре ийәрләмәсә, халыкның 

күпчелеге күтәреп алса, милли идарә юлына чыгарбыз, иншалла.  

Әлбәттә, татарның иң югары милли органы мәхәлләләрне берләштергән 

Милләт Мәҗлесе булырга тийеш иде. Әмма Милләт Мәҗлесе идейәсен 1917 

йылда татар большевиклары харап итсәләр, соңгы йылларда аны  дәүләтчелек 

идейәләре белән бәйләп фетнәче милләтчеләр юк итте. Шуңа күрә милли 

мәхәлләләр негезендә ойышкан иң югары милли идарә структурасын гамәлдәге 

дәүләт структурасында милли хокук институты итеп ойыштырырга мөмкин.  

Моңа әллә-ни каршылык булмас кебек. Чөнки моңа хокукый җирлек тә бар. 

Моны ниһайәт Украина да аңлады. Ул кырым татарларының Милли Мәҗ-

лесен милли хокук субъекты итеп танырга вәгъдә итте. Әмма соң иде инде. Рәсәй 

дә милли мәсьәләне ихлас хәл итәргә теләсә шушы юлдан китәчәк. Ул вакытта 

урыс өчен дә, татар өчен дә, мари өчен дә Рәсәй уртак ватан булачак. Тик аны 

фетнә ясап ялган суверенитетлар парады белән куркытырга ярамый. Башта 

барыбыз да милләт булып ойышыйк, калганын Аллага тапшырыйк. Берничә сүз 

милли идарә системасының күзәнәге булган мәхәллә турында.  

Татар тормышында мәхәллә шәһәр яки авылның бер мәчеткә караган өлеше 

буларак билгеле. Әмма бу төшенчәне тар мәгънәдә, мөселманнарның айырым бер 

төркеменең гыйбадәт кылу урыны дип кенә кабул итәргә ярамый. Татарның 

йәшәү рәвеше Ислам кануннары белән нык бәйләнгәнлектән, мәхәллә үзенә 

караган халыкның рухи-әхлаки, милли-мәдәни, матди-социаль тормышы белән 

идарә иткән. Бу күренеш, бигрәк тә, татар халкы үз дәүләтен югалткач киң колач 

ала. Мәхәллә тормышы татар халкының милли йәшәеш формасына әйләнә. 

Милләтне берләштерүче көч буларак дәүләт юкка чыккач, бу вазыйфаларны үз 

өстенә Бөтенрәсәй мөселманнарының динийә нәзарәте ала. XIX гасырның 

уртасына аның тирәсендә дүрт меңгә якын төрки-мөселман мәхәлләләре туплана. 

Үзәк мөфтийәт белән берлектә төбәк мөхтәсибәтләре барлыкка килә. Шулай итеп 

Үзәк мөфтийәт, мөхтәсибәтләр, мәхәлләләр татар идарә формасын барлыкка 

китерәләр. Мәхәлләләргә  имамнар, мөхтәсибәтләргә мөхтәсибләр билгеләү 

мөфти указлары белән рәсмиләштерелә. Мөфти патша хәзрәтләре тарафыннан 

билгеләнсә дә, асылда ул шималь төрки-мөселманнарының бер милләт булып 

йәшәвен гәүдәләндерә. Бу исә, шималь төрекләрен төрле этник төркемнәргә 
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бүленүдән саклый. Милләтнең берлеге һәм бөтенлеге, дин һәм кан кардәшлеге, 

җирле үзидарә системасы белән тәэмин ителә. Патша хөкүмәте урыс булмаган 

халыкларга карата рәхимсез сәйәсәт алып барса да, төрки-мөселман бердәмлеге 

милләтнең бөтенлеген саклап кала алды. Әлбәттә, бу эштә мәхәлләләрнең роле 

айыруча зур булды. Мәхәллә булып, бер дини үзәккә ойышып йәшәү тарихи яктан 

үзен аклады. 

Мәхәллә булып  йәшәү рәвеше бер ук вакытта татарның милли өлгесе дә. 

Мәхәлләләр нигезендә авыллар ойыша, ыруг-кабилә, милләт-дәүләт формалаша. 

Мәхәлләне тудырган кыйммәтләр системасы (дин, мәгариф мәдәнийәт, тел, 

җәмгыйәви йәшәйеш һ.б.) милләтнең сыйфат күрсәткече булып санала.  Шуңа 

күрә бүгенге авыллар таркалыш кичергәндә, шәһәрләр милли йөзләрен югалткан 

шартларда, татар милләте яңабаштан үзидарә системасын тәшкил иткән 

мәхәлләләр институтын торгызып кына йәшәп китә ала. 

Мәхәлләсе булмаган халык милләт тә, мөселман да була алмый. Элек-

электән кеше милләтен татар дип атаса, аның кайсы мәхәлләдән булуын 

сораганнар. Ә инде үзен мөселман санаса, мөселман мәхәлләсе күздә тотылган.  

Бүгенге кеше шартлы рәвештә генә татар һәм мөселман булып йөри. Бу кагыйдә 

бертигез рәвештә гади эшчегә дә, дәүләт җитәкчесенә дә кагыла. Чөнки, өскә таба 

ийерархик үсеш мәхәлләдән башлана. Хәтта илбашы да үсеш баскычын 

мәхәлләдән башлый. Әгәр ул хакимийәткә өстән куйылып, алдау юлы яки көчкә 

таянып килсә, аның хакимлеге халыкка карата легитим була алмый. Әгәр 

хакимийәткә мәхәлләләр аркылы килсә, ул халык белән өстән аска таба хакимлек 

итә. Ул вакытта халык та аңа астан өскә таба буйсына. 

Димәк мәхәллә генә халык белән идарә итү системасын легитим итә. 

Мәхәллә булып йәшәгәндә генә җәмгыйәттә бозыклык та, җинайәтчелек тә, 

коррупцийә дә булмый. Чөнки халык үз тормышына үзе күзәтчелек итә. Йәшләр 

дә төрле фетнәләргә ийәрми, чөнки алар мәхәллә күзәтүе астында тора, имамның 

сүзеннән, фәтвәсеннән чыкмый. Шуңа күрә сәйәси сәрмәйә артыннан куылучы 

кайбер “хокук сакчыларының”  фетнәчел яклавына мохтаҗ булмый.  

Мин татар милли үзидарәсе системасын торгызу йүнәлешендәге эшләрне 

җитмешенче йылларда ук башлаган идем инде. Әмма ул вакытта дин, милләт 

төшенчәләре партийә идеологийәсенә каршы килә иде. Шуңа күрә әллә-ни зур 

уңышларга ирешә алмадык. Туксанынчы йыллар милли күтәрелеше генә безгә күп 

кенә мөмкинлекләр ачты. Әмма алардан тулысынча файдалана алмадык. Дәүләт 

суверенитеты артыннан куылып милли хокук субъекты да булмадык. 

Шулай да бу йүнәлештә байтак кына эшләр эшләнде. Мин үзем дә татар 

милли өлгесен нәзәри яктан тәэмин итү өчен илледән артык хезмәт яздым. Аны  

гамәлдә тормышка ашыру максатында мәхәллә идейәсен күтәрдем. Башкаларга 

үрнәк рәвешендә Чувашстанның Тукай авылы мәхәлләсен тәкъдим итә алам. 

Дөрес, милли хокук кануннары дәүләт хокукы кануннары белән тәңгәл 

килеп бетми, чөнки милли кануннар илаһи, ягъни Алла кануннарына, ә дәүләт 

кануннары дөньяви, ягъни кеше иҗат иткән кануннарга нигезләнә. Әмма мил-ли 

кануннар дәүләт тарафыннан инкарь ителми. Аннан шуны да онытмыйк, ничек 

кенә булмасын, көфер дөньясына таянып илаһи иреккә чыгып булмый. Шулай 

булгач, фетнәгә ийәрмичә генә илаһи мәгърифәт юлы белән Рәсәй күлә-мендә 

милли хокук субъекты сыйфатында үзебезнең татар илен булдырыйк. 
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Тел - гасырлар авазы 
 

Бер тийенлек куян, ун тийенлек зыян 
 

Төрле тарихи сәбәпләр аркасында ифрат дәрәҗәдә зәгыйфьләнгән бүгенге 

татар теле милли үсеш таләпләренә җавап бирми. Әлегә аның әдәби-сәнгати 

асылы берникадәр сакланган булса да, рухи-илаһи, милли-мәдәни, җәмгыйәви-

иҗтимагый, фәнни-гамәли, техник-технологик асылы тәмам дийәр-лек җуйылган 

яки бөтенләй калыпланмаган. Мондый телдә дөнья цивилизаци-йәсе 

югарылыгына чыгып булмый. Татар теленең рухи-этник асылын кайтару, аны 

заман югарылыгына күтәрү өчен, беренче чиратта, аңа тулы лингвистик анализ 

һәм синтез ясарга кирәк. Татар теленең терминологик нигезендә төрки, гарәп, 

фарсы, урыс, латин компонентлары ята. Алар телебезгә төрле кыйммәти 

төсмерләр бирә. Мәсәлән, төрки компонент безнең этник нигезебезне, гарәп 

компоненты илаһи асылыбызны тәшкил итсә, фарсы компоненты мәдәни 

байлыгыбызга, урыс компоненты фикер йөртешебезгә, латин компоненты 

матдәви йәшәйешебезгә йогынты ясый. Әмма татар теленә кергән барлык тел 

компонентлары да төрки нигездә калыпланырга тийеш иде. Кызганыч ки, без һәр 

яңарышны чит асылда кабул иттек һәм телебезнең күп кенә кануный киртә-

кураларын җимердек. Шулай итеп телебез гарип сүзләр кәрзиненә әйләнде. 

Төгәл кануный кагыйдәләргә буйсынмаган телне өйрәнү ифрат авыр. Аның 

һәрбер сүзен медицина терминнары кебек яттан өйрәнергә туры килә. 

Бүген татар теле буйынча зур-зур галимнәр (академиклар, профессорлар, 

докторлар) эшли. Әмма телебезнең илаһи, этник асылын торгызу урынына, алар 

аннан урыс теленең төрки шивәсен ясыйлар. Татар язу имласын да шуңа 

көйлиләр. Моның өчен Мәскәүдән, мәскәүчел хакимийәттән исем-дәрәҗәләр 

алалар, социаль өстенлекләргә ирешәләр. 

Мәгълум булганча, түрек-туран цивилизацийәсе руни имласы нигезендә 

калыплана. Гарәп имласы аны ислам цивилизацийәсенә чыгара. Кирил имласы 

исә татарны славян-насара, төгәлрәк итеп әйткәндә, урыс-православийе 

мәйданына кертә. Латин имласы исә, мәгърип (көнбатыш) цивилизацийәсе 

җимеше буларак, аны йәһүди-насара дөньясына этәрә.  

Күргәнебезчә, имла ул язу системасы гына түгел, ә рухи-этник, милли-

мәдәни йәшәйешнең айырым бер чагылышы. Шуңа күрә милли үсеш  өчен имла 

мәсьәләсе ифрат зур әһәмийәткә ийә. Без, төрки-мөселман татарлары, табигый 

рәвештә, татар теле канунчылыгына яраклаштырылган гарәп имласына кайту 

ягында. Аның нигезендә татар теле дә төрки-мөселман татарлары теленә 

әвереләчәк. Әмма уй-фикерләре, гамәл-шөгыльләре башта урыс һәм аннан урыс-

йәһүди кыйммәтләр системасында калыпланган бүгенге татар зыялыларының 

абсолют күпчелеге латин имласына күчү ягында. Димәк, алар “артта калган” 

төрки-ислам цивилизацийәсеннән бигрәк, “алга киткән” йәһүди-насара 

цивилизацийәсен өстенрәк күрәләр. Боларның исламга карашлары да шушы 

калыплардан чыкмый. Динне, милләтне алар рухи-этник йәшәешнең нигезе итеп 

түгел, ә матдәви-социаль йәшәйешнең мәдәни төсмере буларак кына кабул 

итәләр. Хәзер инде боларны үзгәртеп булмый. Шуңа күрә алар белән каршылыкка 

керергә дә җыйынмыйбыз. Нигездә балаларына, оныкларына, гомумән алганда, 
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киләчәк буынга исәп тотабыз. Имла мәсьәләсен дә зур саклык белән чишәргә 

тырышабыз. 

Урыс, йәһүди, насара төшенчәләре турында сүз барганда, без шуны 

искәртергә тийешбез. Монда сүз этник урыслар яки йәһүдләр, илаһи насаралар 

(Иса пәйгамбәр өммәтләре) яки йәһүдиләр (Муса пәйгамбәр өммәтләре) турында 

түгел, ә әлеге рухи-этник кыйммәтләрне бозып, шулар белән ришвәт кылып  

йәшәүче мәскәүчел урыслар (москальләр, яки мыскыллар) һәм дәһриләшкән, 

дөньявилашкан мәгърипкә (көнбатышка) йөз тоткан җыһудлар (жидлар) турында 

бара. Этник урыс яки йәһүд, илаһи насара яки йәһүди белән бутамас өчен, алга 

таба без боларны мыскыллар һәм җыһудлар дип атарбыз. Бу мантыйк, әлбәттә, 

төрки-ислам кыйммәтләре белән ришвәт кылып йәшәгән «татурыс» һәм 

«татжид»ларга да кагыла. Мондый «татарлар» мыскыл-җыһуд милләтенең бер 

шивәсен тәшкил итәләр һәм татар-мөселман  милләтенә кермиләр. Аларның 

йәшәү рәвеше, теле, имласы да мыскыл-җыһуд шивәсе. 

Әлбәттә, мөселман татарлары да мәгърип дөньясының техник-технологик 

казанышларыннан, матди-мәдәни кыйммәтләреннән баш тартырга җыйынмый, ә 

киресенчә, аларны үзенең илаһи һәм милли йәшәү рәвешен торгызу һәм байыту 

өчен кулланырга тырыша. Бу, әлбәттә, шушы процесста әһәмийәтле роль уйнаган 

тел һәм имла мәсьәлеләренә дә кагыла.     

Шуңа күрә тарихи эзлеклелекне саклаган хәлдә, кыйммәтләр күчешен 

тәэмин итү максатыннан, без бер-берсенә ярашлы итеп татарның гарәп, кирил, 

латин имлаларының кәмпитер нөсхәләрен эшләдек. Ягъни, бер имладан икенчегә 

күчүне милли проблемадан техник проблемага әйләндердек. Бу проблеманы чишү 

күп мәртәбә җиңелрәк. Димәк, без күп чыгымнар түгеп мыскыл-җыһуд 

юнәлешендә гарипләндерелгән телебезне аз чыгымнар белән илаһи төрки-ислам 

йүнәлешендә савыктыруга шартлар тудырдык. Милли йәшәешебезне дә шушы 

нигездә торгызырга нийәтлибез. Илаһи насара, тәңрелек кыйммәтләр системасы 

йогынтысында формалашкан татарлар исә бу мәсьәләләрне төрки-татар 

кыйммәтләр системасы нигезендә чишә алалар. Бу юнәлештә без аларга 

теләктәшлек һәм йәрдәм күрсәтә алабыз.   

Тик шуны искәртәбез: кирил имласы да, латин имласы да татар 

милләтенең рухи-илаһи, милли-мәдәни асылына җавап бирми һәм аның үсеш 

перспективасын тәэмин итми. 

Кирилл имласы мыскыл татарлары имласы булган кебек, латин имласы – 

мәгърип кыйммәтләренә йөз тоткан җыһуд татарлары имласы. Чын мөселман 

кешесе аны үз теләге белән кабул итә алмый. Кирил имласыннан латин имласына 

күчүне илаһи нигезгә кайту мөмкинлеген бөтенләйгә юкка чыгару алымы дип 

карый.  Сүз, әлбәттә, кирил имласын яклау турында түгел, ә гарәп имласына 

кайтуның соңгы күперләрен яндыру турында бара.  

Татарның гарәп имласына каршы һөҗүме йегерменче йыллар уртасында 

башлана. Ул матбугат чаралары аркылы төрлечә мәсхәрә ителә. Татар 

большевиклары бу йүнәлештә зур активлык күрсәтә. Нәтиҗәдә, татар милләтен 

коллык чорында да үлемнән саклап калган гарәп имласы халыкның мең йыллык 

рухи-мәдәни мирасы белән берлектә себереп түгелә. Урысның кирилына күчүдә 

артык каршылыклар булмасын өчен, вакытлыча татарга латин тагыла. Әлбәттә 

инде, бу имлада татарның бер генә милли җәүһәре дә тумый. Бу чор мөселман 
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татарларын тулысынча исламнан, меңйыллык рухи хәзинәсеннән айырырга кирәк 

була. Ул хәзинәнең күпчелеге юк ителә, калган өлеше мәгәрәләргә төшереп 

бикләнә. Ягъни, 1552 йыл афәте яңадан кабатлана.  Ул вакытта да дөнья 

мәдәнийәтенең меңләгән томнарын саклаган Колшәриф мәдрәсәсе (университеты) 

китапханәсе Мәскәү илбасарлары тарафыннан вәхшиләрчә яндырыла. Илнең 

барлык китапханәләре дә шушы язмышка дучар ителә. Шулай да мөһдиш Иван 

нинди генә залим булмасын, халыкны илаһи имласыннан айырырга җөръәт итми. 

Чөнки кирил имласы ул вакытта бернигә ярамый. Гарәп имласы, татар теле әле 

ике гасыр буйына Рәсәйнең рәсми имласы, рәсми теле булып кала бирә. Бу 

имланы Мәскәү түгел, явыз Иваннан да явызрак татар большевиклары, “кызыл 

профессура” бетерә. 

Татарның дине, мәдәнийәте белән эшне бетергәч, “алдынгы” урыс мәдә-

нийәтенә күчү максаты белән  безгә кирил имласы тагыла. “Кирил чоры”нда әллә 

ни рухи җәүһәрләребез тумаса да, берникадәр дәрәҗәдә милли мәдәнийә-тебез 

үсә. Ул бигрәк тә үзгәртеп кору чорында активлаша. Шуңа күрә татарны җыһудка 

ошап бетмәгән кирилдан арындырып, латинга кайтарырга кирәк була. Әйдә, 

барысын да яңабаштан, нульдән башласыннар. Чөнки латинда бернәр-сәләре дә 

юк. Әлбәттә инде бу эш “милләтпәрвәр” татар  зыялыларына тапшы-рыла. Алар 

бу эштә большевиклардан да ныграк үҗәтлек күрсәтәләр. Әмма бу очракта 

гарәптән түгел, урыстан “айырылу” өчен. Гарәп имласына кайту турында сүз, 

әлбәттә, була да алмый. Чөнки бу артталык билгесе. Шулай итеп татар “надан 

гарәптән”, “баскын урыстан” айырылып, Мәскәүне узып, артын ялтыратып 

алдынгы җыһуди-насара цивилизацийәсенә күчә. Кәмитнең сценарийе шулай 

яхшы итеп эшләнгән ки, татарга латин имласын “каһарман-нарча” көрәшеп 

алырга кирәк була. Кемгә каршы? Әлбәттә, шовинистик Мәскәүгә. Мәскәү дә 

үртәлгән була, йәнәсе Рәсәй кануннарын бозасыз, Төрки-йәгә ийәрәсез, 

пантүрекчелекне куасыз, Русийәне таратасыз һ.б. Ә татар, гадәтәнчә, “тиле дигән 

сайын, тигәнә буйы сикерә”. Үчекләгән сайын үҗәтләнә бара. Элмәкне тарткан 

сайын сулышы кысыла. Үлсә үлә, әмма «латин», ди. Ул гына җитми, берсе 

“яңалифкә”, берсе “төреккә” тарта.  Дин, милләт, дәүләт, тел, мәгариф, мәдәнийәт,  

төшенчәләре онытыла. Барлык проблемалар кысыр латинга кайтып кала. Әмма 

латин да керми, бозык кирилдан да арынмый татар. 

Әлбәттә инде, болай булганда үз шәүләсеннән үзе курыккан, биргән ирекне 

дә  ала алмаган динсез татар гарәпкә дә кайтмас, кирилда да калмас, латинга да 

чыкмас. Анда-монда сугылып, җыһуди-нәсара дөньясында эреп бетә-чәк. 

Урысның “бөеклегендә”, татарның “мөстәкыйльлегендә” ясалган кәмит шуның 

өчен кирәк тә инде. Латинчылар үзләренең «цивилизаторлык» эшләрен Төркийәгә 

сылтап башкарырга тырышалар. Йәнәсе, әнә бит, Төркийә үзенең 

мөстәкыйльлеген дә, телен дә, динен дә югалтмаган. Җитмәсә, бүген тизләнешле 

үсеш  халәтен кичерә. Латинга күчсәк без Төркийәдән дә алга чыгачакбыз. Чөнки 

татар төректән  акыллырак! 

Бу “дәләлләр” Төркийәнең тарихын, аның бүгенге халәтен белмәүчеләргә 

исәпләнгән. Ә хакыйкәт бөтенләй башка. Эш шунда ки, Төркийә XIX гасыр 

ахырына кадәр мәмләкәт (империйә) була. Аның куәтен мөселман Халифәте 

тәшкил итә. Җыһудлашкан йәһүди-насара дәүләтләренә, әлбәттә, бу ошамый. 

Шул исәптән Рәсәйгә дә. Шуңа күрә болар аны «Бердәмлек һәм тәрәккыйәт» 
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(«Единение и прогресс»), «Йәш төрекләр» («Младотурки») кебек төрле җыһуди 

фиркәләр йәрдәмендә әкренләп эчтән какшаталар һәм, ниһайәт, бергәләшеп 

җимерәләр. Хәтта төрек милли дәүләте бетү куркынычы туа. Бердәнбер котылу 

юлы – Халифәттән, исламнан һәм гарәп имласыннан баш тарту. Моңа 

“кәмалчылар” әзер була. Димәк төрек дәүләте исламнан ваз кичү бәрабәренә 

“сакланып” кала. Әлбәттә, нийәт төгәл исәпләнгән. Динсез дәүләт җыһуди-насара 

дөньясына ябышмаса, әкренләп таркалып бетәчәк. Шулай итеп Төркийә җыһуди-

насара дөньясына, шул исәптән НАТОга кереп, аның үги баласына әйләнә. 

Тыңласа ашаталар, тыңламаса, почмакка бастыралар. Үсәргә дә бирмиләр, 

үләрлек тә итмиләр. Бүген дә эле  йылап-сыкрап Аурупа Шурасы ишекләрен кага. 

Күпме генә ялварса да, бусагадан да җибәрмиләр. Инде яңа гына «социализмнан» 

арынган, СССРдан айырылып чыккан йәш дәүләтләрне, хәтта Кипрның юнан 

өлешен дә алдылар. Ә турылыклы аркадашларын һаман да тәлинкә янында 

тоталар, төрек-мөселманлыгын гайеп итеп, төрле «демокра-тик» шартлар куялар. 

Кипрның төрек өлеше турында әйтесе дә юк.  Шуңа күрә дә, Аурупага ярар өчен 

ул төрек милләтчелегенә, хак исламга каршы көрәшә.  

Әлбәттә, төрек милләтпәрвәрләре моның белән килешәсе килми. Халыкның 

да илаһи рухы һәм милли аңы әле көчле була. Төрек җәмгыйәтендә исламчылар, 

милләтчеләр һәм “кәмалчылар” барлыкка килә. Алар арасында кискен көрәш 

башлана. Җыһуди-насара дөньясына таянып эш иткән “кәмал-чылар” үз 

көндәшләрен җиңәләр. Аларның җитәкчеләрен җәзалыйлар, төрмә-ләргә ябалар, 

тарафдарларын эзәрлеклиләр. Нәкъ Рәсәйдәге большевизм мисалында. 

Исламчыларның җитәкчесе Сәйед Нурсины утыз йылдан артык зинданнарда, 

сөргеннәрдә интектерәләр. Милләтчеләр башы Төркәшне да шулай итәләр. 

Боларны һәм аларның тарафдарларын туксанынчы йылларның башында гына 

аклыйлар. Әмма җитмешенче йылларда хәл исламчылар һәм милләтче-ләр 

файдасына үзгәрә. Сәйед Нурси тәгълимате бөтен Төркийә буйынча тарала 

башлый. Аңа “Бәдиуззаман”, ягъни, “гасыр кешесе” исеме бирелә. Сәйед Нурси 

хезмәтләре 12 томлык көллийәгә берләштерелеп, бөтен Төркийәгә генә түгел, 

дөньякүләм тарала башлый. Бу көллийәнең эчтәлеген заман фәне югарылыгында 

тәфсир ителгән Коръән гыйлеме тәшкил итә. Коръән өлеше гарәп имласы белән  

гарәп телендә, тәфсир өлеше латин имласында госманлы, яки төрек-ислам телендә 

бирелә. Сәйед Нурси үзе гарәп имласында язган. Әмма латин имласын кабул 

итмәсә дә, Коръән тәфсирен латин имласына күчерергә ризалык бирә. Чөнки бу 

вакытта гарәп имласы онытылып, латин имласы гадәткә кергән була.  Сәйед 

Нурси киләчәктә төрек халкының хак исламга һәм гарәп имласына кайтуына өмет 

итә. Әмма, әйтеп үткәнчә,  бу йүнәлешләр аз гына көчәйә башласа, Төркийәгә 

карата янаулар, кисәтүләр, тыюлар, чикләүләр башлана. 

Төркийәнең берникадәр үсеш  кичерүе дә аның мәгърип дөньясына таянуы 

белән түгел, ә үзенең илаһи һәм милли асылына кайта башлавы белән бәйләнгән. 

Мәгърип дөньясы моны тоткарлап кына тора. Үз савытыннан ашарга бирмичә, 

кашыктан ашатырга тырыша. Димәк, төрек халкы латин имласын үз теләге белән 

кабул итмәгән, ул аңа мәгърип  дөньясы тарафыннан көчләп тагыла. Исламнан да, 

илаһи төрек теленнән дә ул шул рәвешле  читләш-терелә. Бу Төркийә өчен татарга 

карата булган мөһдиш Иван явызлыгы иде. 
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Ә татарда исә хәл бөтенләй киресенчә. Мәгърип дөньясы вазыйфаларын 

татарда мыскыллашкан татар галимнәре, татар зыялылары, татар милләтпәр-

вәрләре, ягъни татар кәмалчылары башкара. «Бердәмлек һәм тәрәккыйәт» 

фиркасен, башка мәскәүчел фиркаләрне шулар төзи. Динне дәүләттән,  мәктәпне 

Алладан шулар айыра, телнең дә илаһи асылын шулар бетерә, гарәп имласын да 

шулар мәсхәрәли, латинга күчүне дә шулар ашыктыра. 

«Тәрәккый үсеш» шигарләре астында безнең “алдынгы карашлы” 

галимнәребез, зыялыларыбыз Сорбонна, Оксфорд артыннан куылып, милли 

университетны, милли мәгарифне бетерделәр, инде латин артыннан куылып, 

мәдәнийәтебезне, телебезне бетерәләр. Бу батыйл гамәлләр миллипәрвәрлек 

битлеге астында эшләнә. Никадәр  аяныч! 

Берничә сүз рун имласы хакында. Бүгенге тәңречеләр татар язуын борынгы 

түрек имласы - рунга күчерү ягында. Бер яктан караганда бу дөрес тә шикелле. 

Чөнки ул безнең үз имлабыз. Әнә әрмән, грузин үз имлаларын саклап калган бит. 

Әмма бүгенге көндә рун имласына йөз тоту күпкә хәтәрерәк. Чөнки бу очракта 

без тәмам бетәбез. Эш шунда ки, безнең борынгы түрек-туран 

цивилизацийәсеннән бернинди дә дийәрлек рухи мирасыбыз калмаган. Рун 

язуында, бигрәк тә (бер-ике таштагы язудан башка). Латин имласы татарны 

тыштан җимерү өчен файдаланылса, рун имласы аны эчтән таркату өчен кирәк. 

Шулай да  тарихи-мәдәни максатларда рун имласын торгызуны без хуплыйбыз. 

Латин һәм кирил имласыннан да баш тартмыйбыз. Беренчесен техник чара 

буларак кулланабыз, икенчесен мәгълумат чыганагы итеп файдаланабыз. Әмма 

бүгенге көндә рун имласын мәҗүси тәңречеләр, латин имласын татжидлар, кирил 

имласын татурыслар безнең ислам белән укмашкан илаһи асылыбызны юк итү 

максатында файдалана. Әлбәттә, без моңа юл куя алмыйбыз.  

Әрмәннәр, грузиннар, кытайлар, япуннар милли имлаларын сылтау итеп 

мәҗүсилек чорына кайтмыйлар. Киресенчә, имлаларын, телләрен илаһи 

кыйммәтләр белән байыталар. 

Аннан, шуны да әйтергә кирәк. Тәңрече мөшрикләр (мәҗүсиләр) ислам һәм 

насара диннәрен гарәп-йәһүди дине дип атасалар да, алар ярты дөньяның йәшәү 

рәвешенә әйләнгән. Дөрес бүген алар да мәҗүсиләшә. Әмма тәңречелек күптән 

инде шушы хәлгә төшкән. Шуңа күрә дә төрки халыклар һаман да тотрыклы 

милләт-дәүләт булып ойышып китә алмыйлар. Димәк  безгә мәҗүсилеккә түгел, 

ислам дине аша илаһи халәтебезгә кайтырга кирәк. Илаһи имлабызны, аның 

нигезендә илаһи телебезне торгызу шуның өчен кирәк тә.  

Өстәп шуны да әйтик, Мәгърип цивилизациясенең мәгълумат чыганагы 

булган инглиз теле, белгечләр әйтүенчә, 30% ка латин имласында 

канунлаштырылган Библийә  сүзләреннән тора. Ә без исә, мәгърипчелеккә 

ийәреп, Коръән аркылы канунлаштырылган гарәп сүзләреннән һәм гарәп 

имласыннан баш тарттык һәм телебезнең рухи-илаһи асылын югалттык. Шуңа 

төрле күчеш чорында төрки нигезебезнең какшавын да кушсак, татар теленең 

рухи-этник асылының никадәр зәгыйфь булуын айырмачык күрербез. Әлбәттә, 

мондый җансыз-кансыз тел нигезендә татар милли мәгарифе дә, милли җәмгыять 

тә, милли дәүләт тә туа алмый. Шуңа күрә Татарстанда икетеллелек игълан итүгә 

10 йылдан артык  вакыт үтсә дә, бер генә урыс телле кешенең татарча сөйләп китә 

алганы юк. Аның каравы, бернинди игълансыз-карарсыз инглиз телен өйрәнү 
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массакүләм төс алды. Мең кыйынлык белән ачылган мәктәп-гимнази-йәләребездә 

дә гарәп-фарсы теле түгел, инглиз-алман теле өстенлек итә. Ә бит гарәп, фарсы, 

төрек телләре татар теленең рухи-этник асылын тәшкил итә. Әгәр бу хатабызны 

якын арада төзәтмәсәк, тиздән Татарстанда татар-урыс икетеллелеге түгел, урыс-

инглиз икетеллеге хөкем сөрәчәк. Бу безнең төрки-ислам дөньясыннан баш 

тартып, мыскыл-җыһуд дөньясына йөз тотубызның “күркәм” нәтиҗәсе булачак. 

Милләтне динсез «татурыс», «татжид» китергән афәттән илаһи мөселман 

татарлары гына коткарып калырга сәләтле.  

 

Бөтендөнья мәгълүмат кырына ничек чыгарга 
 

Бүгенге көндә латин имласына күчүгә төп дәлил булып бөтендөнья 

мәгълумат кырына чыгу ихтыяҗы тора.  Бу беренче карашка дөрес тә шикелле. 

Чөнки дөньякүләм мәгълумат системасы латин имласында калыпланган. Ә инде 

бу мәгълүмат кырына чыкмыйча татарның тәрәккый үсешенә өмет баглап 

булмый. Мәсьәләнең бу ягы белән килешеп була. Әмма милләтнең тәрәккый 

үсешен техник-технологийәләргә генә кайтарып калдырсак бик зур хата ясаган 

булыр идек. Максатны чара белән бутарга ярамый. 

Без, мөселман татарлары, мыскыл-җыһуд татарларыннан айырмалы буларк, 

латин имласына тәрәккый максат итеп түгел, тәрәккый чара итеп карыйбыз һәм 

шул күзлектән караганда бу имладан баш тартырга җыйынмыйбыз. Әмма бу 

чараны куллану максатка зарар китермәскә тиеш. Бу, беренче чиратта, нинди 

латин куллануга бәйле. Шуңа күрә латинчылар бәхәсенә без битараф түгел. 

Кызганыч ки, алар милләтнең тәрәккый үсешен мәгърип кыйммәтләре 

калыпларында гына күргәнлектән, латин имласын да тәрәккый максат итеп алалар 

һәм аның мөмкинлекләрен шушы кыйммәтләр белән чиклиләр. Дөрес, 

кайберәүләр милли максаттан чыгып, татар «яңалифе» тәкъдим итәләр. Әмма бу 

имла безне рухи кыйммәтләргә генә түгел, бөтендөнья мәгълумат кырына чыгуы 

да кыен. Шуңа күрә без «яңалифне» максат буларак кына түгел, чара буларак та 

кабул итә алмыйбыз.  

Җыеп әйткәндә, максаттан чарага әйләнгән латин имласы, нинди генә 

«алдынгы» булып күренмәсен, ахыр чиктә безне илаһисызландырылган җыһуди-

насара дөньясына куып кертәчек, ә аның «яңалиф» нөсхәсе милли битлек 

астында, ислам һәм төрек дөньясыннан айырып, тар милләтчелеккә куып кертеп, 

урыс-җыһуди мохитендә эретеп бетерәчәк. Димәк, «милли» һәм «мәгъ-риби» 

латинчыларның «каршылыгы»на милли тәрәкыйәт йүнәлешен эзләү каршылыгы 

итеп түгел, татарны бетерү ысуллары каршылыгы итеп карарга кирәк. Шулай да 

чара буларак куллану өчен безгә нинди латинны сайларга соң? Түбәндәге язмам 

шуның хакында бара. 
 

Безгә нинди латин кирәк? 
 

“Ватаным Татарстан” гәзитенең 124-125 (22 июнь 2001 йыл) саннарында 

галим Назиф Мирихановның “Яңалифтән - латинга” исемле мәкаләсе басылган 

иде. Бу мәсьәлә буйынча Татарстан кануны кабул ителсә дә, кайбер милләт-

тәшләребез, бигрәк тә Татарстаннан читтә йәшәүчеләр, яңа имла белән киле-шеп 

бетмиләр. Алар татар теленең киләчәге өчен борчылу белдерәләр. Мондый 
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четрекле мәсьәләләргә бик сак караучы мөхтәрәм гәзитебезнең әлеге мәкаләгә 

урын бирүе дә имла проблемасының  чишелеп бетмәвен күрсәтә. Күптән түгел 

илбашы да бу мәсьәлә буйынча бик нык үлчәп эш итәргә чакырган иде.  Чыннан 

да, сүз бер имладан икенче имлага күчү турында гына түгел, ә татар халкы-ның 

тарихи үсеш-таркалыш чорында  кискен борылыш ясавы хакында бара. Инде 

мәкаләдә куйылган кайбер мәсьәләләргә якынрак килик. 

Назиф Мириханов бүген кабул иткән имланы утызынчы йыллар яңалифенә 

кайту дип атый һәм моны хупламый. “Чөнки, тәкъдим ителгән алфавит ул латин 

алфавиты түгел, ә татар теле өчен генә уйлап чыгарылган гибрид”, - ди ул. Аның 

фикеренчә, бу гибрид татар телен ныгытасы урынга, аны бөтенләй бетүен 

тизләтергә мөмкин.  Автор фикере белән килешмичә булмый. Чөнки бу чыннан да 

шулай. Мәкаләдә кайбер дәлилләр дә китерелә. Өстәп шуны гына әйтәсе кала: 

татарга дөньякүләм мәгълүмат кырына (мәсәлән, Интернетка) чыгу өчен 

ниндидер ясалма гибридка түгел, ә шушы кырда үзенең мөстәкыйль  сайтын 

(җирлеген) булдырган гамәлдәге имлага таянырга кирәк. Нәзиф әфәнде бу имла 

сыйфатында 26 шәкелдән торган инглиз алфавитын күрә. Татар теле өчен 

җитмәгән хәрефләрне дифтонглар (кушылма хәрефләр) рәвешендә тутырырга 

тәкъдим итә. Бу очракта татар алфавиты өчен нокта-өтер өстәп бернинди яңа 

хәрефләр ясап торырга кирәкми. Кәмпитер  клавиатурасына да әллә ни 

үзгәрешләр кертеп торасы юк. 

Чыннан да, сүз авазлар язылышы һәм кәмпитер клавиатурасы турында гына 

барса, шуннан да гади юл юк. Әгәр дә гибрид тарафдарлары шул уңайлыкларны 

гына күздә тотып эш итсәләр, әлеге тәкъдим күпкә отышлы. Нигә уйыннан уймак 

ясарга. 

Әмма эш күпкә катлаулырак. Чөнки, чыннан да сүз татарның киләчәк 

язмышы турында бара. Автор да шул фикердә. “Татарның ассимиляцийәсе шул 

хәтле тиз бара, аны көчле адымнарсыз туктату мөмкин түгел сыман”, - ди. Ул 

шундый көчле адымнарны башка төрки халыклар белән консолидацийәләшүдә 

һәм төрки халыклар өчен уртак алфавит тудыруда күрә. Моның өчен инглиз ал-

фавиты алына һәм дифтонглар белән төркиләштерелә. Бу очракта инглиз 

алфавитына нигезләнгән төрек алфавиты да шушы рәвешчә үзгәрергә тийеш  

була. 

Әмма мәсьләнең болай куйылышы госманлы төрекләренә күптән мәгълум. 

Гасыр башында мәгърип басымында гарәп имласыннан латин имласына күчкәндә, 

аларда да шул дийелемма туган иде: йә нигез итеп инглиз  алфавитын алырга һәм 

җитмәгән авазларны дифтонглар белән тулыландырырга, йә нокта-өтер булса да 

өстәп, шушы алфавит нигезендә төрек-латин алфавитын булдырырга. Төрле 

бәхәсләрдән соң икенче вариант кабул ителә. Шулай итеп 29 хәрефтән торган 

бүгенге төрек алфавитында 23 “саф” инглиз хәрефе, 2 умлаутлы (төрткеле) алман 

хәрефе һәм латин шәкелендәге 4 “төрек” хәрефе (икесе койрыклы, берсе дугалы, 

берсе ноктасыз). Назиф әфәндегә  шушы төрткеләр ошап бетми һәм алардан 

арынасы килә. Шушы “көчле адымын” ул болай дәлилли: төрекләр дә, алманнар 

да бу турыда уйлана башладылар, ди. Анысыннан хәбәрдәр түгелмен. Хәлбуки 

шулай булса да, безгә алга чыгарга кирәкме икән? Алар эшләнмәләреннән 

файдалану отышлырак булмасмы? 
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Ә хәзер кабул ителгән яңалиф-латин гибриды 34 хәрефтән тора. Кайсы аның 

“саф” инглизнеке, кайсы алманныкы, кайсы гарәпнеке, кайсы төрек-татарныкы, 

әйтүе кыен. Моның турында Назиф әфәнде дә әйтми. Инглизнең 26 хәрефеннән 

ничәсен ала да, шулардан ничә дифтонг ясый. Ул хәрефләр һәм алардан ясалган 

дифтонглар татар теленең лингвистик закончылыгына буйсынамы? Бу хакта сүз 

юк. Чөнки Нәзиф әфәнде үзе дә урыс-мәгърип ягын кайыра. Татарның рухи-этник 

тамырларын күрми. 

Ә бит мәсьәлә шунда ки, әлеге  яңалиф-латин гибриды татар теленең 

кануный кагыйдәләренә  дә, аның авазлар системасына да, бүгенге дөньякүләм 

мәгълумат кыры таләпләренә дә җавап бирми. Чыннан да, аны гамәлгә кертү каш 

төзәтәм дип күз чыгару гына булуы мөмкин. Монда Назиф әфәнде хаклы. Аның 

тәкъдимнәре рухи-этник яктан зәгыйфь булса да, дөньякүләм мәгълумат кыры 

таләпләренә якынрак торалар. 

Колшәриф университеты тарафыннан имла һәм  тел, мәсьәләләре 

концептуаль яктан комплекслы рәвештә күптән хәл ителгән. Монда өч йыл инде, 

мәгънәсез  бәхәскә кермичә, татар имласының нигезе итеп бүгенге төрек 

алфавиты алынды. Аңа бары тик ике – тартык Ң һәм сузык Ә хәрефләре өстәлде. 

Шулай итеп без кабул иткән татар алфавиты 21 тартык 9 сузык  аваздан, бер 

апокрифтан һәм басымлы (озын) сузыкны белдерүче бер өстамгадан тора. Ике саф 

«татар» хәрефеннән башка бу тулысынча “төрек” алфавиты. Ул татар теленең 

лингвистик закончылыгына да, дөнькүләм мәгълумат кыры (Интернет) 

таләпләренә дә җавап бирә.  Чөнки бу харефләрнең барысы да «Юникод» 

системасына кертелгән.  

Уртак төрек  алфавиты булдыру турында йөз елдан артык хыялланабыз.  

Әмма ике төрки-татар өч фикердә торганда, моны эшләү мөмкин түгел. Төрек 

дөньясын гибрид милләт түгел, дөньякүләм цивилизация үсешенә җавап бирүче 

халык җитәкләячәк. Ул халык кем булыр, киләчәк күрсәтер. Әлегә бу таләпләргә 

җавап бирүче көчләр  Төркийәдә туып килә. Ә безне кайбер милләт-тәшләребез 

“төркиләшүдән” саклап, “татарлаштырырга” тырышалар. Әмма урыслашу, 

мәгърипләшү  исәбенә барган бу “татарлашу” аларны борчымый. 

Төрек алфавитын кабул итеп, без тулысынча дийәрлек, зур чыгымнар 

куймыйча, төрек мәгълумат кырына чыга алабыз. Аның нигезендә татар 

мәгълүмат кырын тудыру да күпкә җиңел булачак. Дифтонглар белән тагы 

мәшәкать туачак. Чөнки  аларны  дөньяга “таныттыру” бу мәсьәләдә бик зәгыйфь 

татар милләте өстенә төшәчәк. 

Төрек алфавиты татарның төрле шивәләре мәнфәгатьләрен күздә тотып 

кабул ителде. Эш  шунда ки, латин алфавиты Татарстанда кабул ителгән очракта 

да (анысы да татарлар өчен генә), башка төбәкләрдә йәшәгән татарлар озак 

йылларга кирил имласында калачак. Чөнки никадәр тырышсак та, октябрьгә кадәр 

булган гомумтатар милли йәшәйешен тудыра алмадык. Татар бихисап “бәйсез” 

төбәкләрдә бүленеп калды. Аларның язмышын җирле түрәләр хәл итә. Мондый 

очракта татар милләте бөтендөнья мәгълүмат кыры аша гына берләшә ала. Бу 

форсаттан файдалана алмау зур хата булыр иде. Шуңа күрә төрек латинына  

нисбәтле рәвештә татар кирилы да эшләнде. Ягъни латинның 30 хәрефе кирилның 

30 хәрефе белән тәңгәлләштерелде. Татар кирилы 25 “саф” урыс, 5 “татар” 

шәкеленнән тора. Бу гына да түгел, татарга мең йыл буйена игелекле хезмәт иткән 
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гарәп имласы да торгызылды. Ул гарәп имласындагы фарсы әлифбасына 

нигезләнеп, төрек-татар латинына тәңгәлләштерелде. Бу имла да, латин һәм кирил 

имларары кебек ук, 30 хәрефтән тора һәм 32 шәкелле гарәп-фарсы әлифбасының 

21 шәкеле һәм 9 хәрәкәсе белән бирелә. Нәтиҗәдә татар язма графикасының 

барлык рухи-илаһи, милли-этник, матди-мәдәни сыйфатлары торгызыла. 

Дөньякүләм мәгълумат кырына чыгу өчен төрек, фарсы, урыс  мәгълумат 

кырлары кулланыла. Шул сәбәпле аларның язма графикасы үзгәртелми дийәрлек. 

Бары тик кирилга гына 5 татар шәкеле өстәлә. Монда да әллә-ни фаҗига юк. 

Беренчедән, кирил Русиядә генә дийәрлек кулланыла. Икенчедән, бу шәкелләр 

татар язма графикасына күптән инде кертелгән һәм җитәрлек дәрәҗәдә 

кәмпитерләштерелгән. Гомумтатар мәгълумат кырында, тылмач рәвешендә,  

урыс, инглиз, фарсы, гарәп телләре дә кулланылышта булачак дип өметләнәбез. 

Шулай итеп, татар алфавиты чара буларак, төрек-латин имласына 

нигезләнә. Илаһи һәм милли максаттан чыгып, аңа нисбәтле рәвештә кирил һәм 

гарәп имлалары өстәлде. Бу халәт өстәмә кыйынлыклар тудырмый. Чөнки 

имлалар арасындагы тәңгәллек бер шәкелдән икенче шәкелгә күчүне конвертер 

аркылы кәмпитер йәрдәмендә башкарга мөмкинлек бирә. 

Әмма, конвертерның уңышлы рәвештә эшләп китүе өчен татар теленә 

кергән, хәтта әлегә кермәгән сүзләрне яңа имла кагыйдәләре иләге аркылы 

үткәрергә кирәк. Иң кыйын эш тә бүген шушында. Моның өчен Колшәриф 

университеты каршында кәмпитер-мәгълумәт төркеме белән беррәттән “тел 

табиблары” төркеме дә тупланып килә. Бүгенге көндә, беренче чиратта,  алар 

каршында түбәндәге бурычлар тора: 

1. Татар теленең рухи-илаһи, милли-мәдәни, мәгънәви асылын тогызу.  

2. Тел фондын татар теле канунчылыгына буйсындыру.  

3. Татар теленә “репрессийәләнгән” сүзләрне кайтару. 

4. Татар теленең әдәби-сәнгати, иҗтимагый-сәйщси, социаль-икътисади,  

тәгълимати-фәлсәфи, фәнни-техник, кәмпитер-мәгълүмати сүзлекләрен төзү. 

5. Татар теленең авазлар, иҗек, тамыр, сүз ясалыш  системасын торгызу. 

Әлбәттә, татар теле бу яңарыш  процессында башка телләрдән кергән 

терминнардан да ваз кичә алмый. Киресенчә, аларның кулланышын тагын да 

киңәйтергә тийеш. Хәтта синонимнар, төсмерләр рәвешендә булса да. Чөнки 

татар аңына  дөнья цивилизацийәсе казанышлары югалтуларсыз сеңдерелергә 

тийеш. Дөньякүләм йогынтыга ийә телләр шулай итә дә. Әмма бу эш  элеккечә 

сукырларча (йә ярарга тырышып) үзләштерүгә кайтып кала алмый. Һәр сүз, һәр 

термин татар теленең кануный таләпләренә, рухи-мәдәни асылына, матдәви-

мәгънәви максатларына җавап бирергә тийеш. Ягъни һәр яңа үзләштерү татарның   

этник тамыр системасына ялганып алып барыла. Югыйсә татар теле барлык 

телләр тупламасын хасил итсә дә, үзенең уникаль үзенчәлеген (кануный 

төгәллеген) саклап кала алмаса, шушы телләр арасында эреп юкка чыгачак, татар 

халкын да башка халыклар арасында эретәчәк.  

Саф татар җәмгыйәте, татар тормышы, татар мәдәнийәте, татар мәгарифе, 

татар фәне илаһи нигезендә генә туа ала. Бүгенге яңалиф-латин гибридында, татар 

теленең урыс-мәгърип шивәсендә рухи үсеш алачак дөнья цивилизации-йәсенә 

чыгып булмый. Моңа түккән акча да көткән нәтиҗәне бирмәйәчәк. Шәхси 

мәнфәгатьләр карынында ашалып бетәчәк. Бу икетеллек мисалында да ачык 
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күренә. Татар теле мәйданы киңәймәде генә түгел, киресенчә, урыслашу процессы 

көчәйде генә. Татар рухи-илаһи, милли-мәдәни, матдәви-мәгънәви асылын югалта 

барган теленнән үз теләге белән үзе ваз кичә. Бигрәк тә чит төбәкләрдә. Чөнки 

эсперанто кебек җансыз, рухсыз, хиссез, кысыр ясалма имла, ясалма тел беркемгә 

дә кирәкми, шул исәптән татарның үзенә дә.  

Димәк бар көчебезне мәгънәсез  «имла» сугышына түгел, үлем түшәгендә 

яткан туган телебезне савыктыруга йънәлтергә тиешбез.  

Тик моны ничек эшләргә ? 
 

Татар телен ничек савыктырырга? 
 

Күргәнебезчә, татар телен савыктырмый торып аңа яңа имла уйлап чыгару 

черек тешкә алтын таҗ кидерү белән бер. Имла үзе генә телне савыктырыр дигән 

фикерне дөрес дип әйтеп булмый. Бу инде соңгы вакытта гамәлгә кергән 

латинлаштыру үрнәкләрендә күренде. Мәсәлән, Казанның кайбер урамнарының 

исемнәрен латин хәрефләре белән яза башладылар. Бу имла берникадәр дәрәҗәдә 

татар теле кануннарына яраклаштырылса да, кирилда язу хаталарын кабатлый. 

Мәсәлән, «Центральная» урамы атамасын алыйк. Ул латин имласында 

«Sentralnaya» дип язылган. Ягъни «Центральная» урамы «Сентралная»га 

әйләнгән. Латин белән «татрлаштырылган» башка исем-атамалар да шулайрак 

яңгырый. Бу мантыйк латин белән языла башлаган башка сүзләргә дә кагыла. 

Нигездә татар телен кирил калькасыннан латин калькасына күчерү бара. Урыс 

әйтмешли: «меняем шило на мыло». Йә, шуның белән нәрсә отабыз, монда нинди 

татарлык бар? Илаһи як турында әйтмим дә инде. Әле бит шуның өчен бугазга-

бугаз киләбез, чәй чәшкесендә давыл куптарабыз. Ә безгә, беренче чиратта, латин 

булу түгел, татар булу, татар мохите тудыру кирәк.  

Шул ук «Центральная» урамы исемен алыйк. Без ул урамны үзара 

«Гөлзадә» урамы дип атыйбыз. Чөнки анда танылган җырчыбыз Гөлзадә йәши. Бу 

исемне кирил белән язсаң да, латиндагы «Sentralnaya»дан матурырак яңгырый. 

Әмма саф татарча яңгыраган бу исемдә дә проблемалар бар. Беренчедән, аның 

әзарилардан алынган  «задә» кушымтасы татар теленең сингармоник 

канунчылыгына буйсынмый. Икенчедән, татар телендә «задә» сүзе «ир бала», 

«улы» сүзен аңлата. Димәк мәгънәви яктан ул хатын-кыз исеменә туры килеп 

бетми. Бу бит әле иң матур исемнәребезнең берсендә. Ә башка исемнәргә килсәк, 

баш-аякны сындырылык. Ә кайбер  исем-атамаларыбызның нинди милләткә 

кагылганын да белмибез. Әнә Альберт, Альфред, Марат, Роберт, Руслан, Эрнст, 

Эльвира, Эльмира,  Алина, Света, хәтта Андрей, Олег, Лена кебек исемнәр дә 

татарныкы икән. Шуңа күрә телебезне савыктыруны үзебезнең исемнәребезне 

төзәтүдән башласак бигрәк яхшы булыр иде. Индус Зуфярович Тимуршиннан 

Илдус Зөфәр улы Тимершага яки Илдус Тимершага әйләнергә бәлки күптән 

вакыттыр. Андрей Адольфович Бугутдинов, Николай Васильевич Ивановлар 

турында әйтмим дә инде. Кайберәүләр урыслашу-гарәпләшүне дингә сылтыйлар. 

Монда диннең бернинди катнашы юк. Исем-атама, тел-гадәт этник (табигый), 

дин–иман илаһи (галәми) мохиткә кагыла. Ирекле халыкларда мондый проблема 

юк. Алар диннән дә, милләттән дә ваз кичми.  

Исемендә туган тел аһәңе яңгырамаган бәндә берничек тә төрки-татар була 

алмый. Чөнки туган телгә, милли мохиткә битарафлык исемгә битарафлыктан 
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башлана. Мондый кеше өчен урам-авыл, шәһәр-ил, җир-су, урман-болын, чишмә-

инеш, кош-җәнлек, үлән-үсемлек, бөҗәк-корт исемнәре бернинди әһәмияткә ийә 

түгел. Ә инде сүзләрнең ясалыш килеп-чыгышы (этимологиясе), аһәңе-яңгырашы, 

рухы-җаны аны бөтенләй борчымый.  

Урам исемнәрендә күргәнебезчә бу гариплекне имла алмаштырып кына 

төзәтеп булмый.  Мисалга тагы  «нәшрийат», «әдәбийат» һәм «мәдәнийәт», 

мөфтийәт» сүзләрен алыйк. Бу сүзләр безгә гарәп теленнән килеп кергән. Әмма 

татарлаштырылганда алар гарәп теле канунчылыгыннан киткән, татарныкына 

килеп җитмәгән. Шулай итеп буталчык килеп чыккан. Бу буталчыктан чыгуга «я» 

хәрефенең латинда булмавы да ярдәм итми. Чөнки ул латинда «йа» дип кала. 

Гарәп теленнән алынган  сүзләрнең күпчелеге  йә гарәп теле канунчылыгында 

калдырылган, йә татар теленә бернинди канунсыз (дөресрәге, ясалма канун белән) 

кертелгән. Бу әле татар телендә сакланып калган гарәп сүзләренә кагыла. 

Телебезнең илаһи асылын тәшкил иткән Коръән сүзләре исә бөтенләй төшеп 

калган. Ә инде урыс теленнән яки урыс теле аркылы мәгъриптән кергән «татар» 

сүзләре чабатасын да салмаган. Шулар аркасында бүгенге татар теле урыс теленең 

төрки калькасына әйләнгән.  

Бу мисаллар проблеманы яктырту өчен генә китерелә. Ә асылда исә, бүгенге 

татар теленең аңлатмалы сүзлегенә кергән сүзләрнең барысы да дийәр-лек чирле. 

Берсенең авазы югалган, икенчесенең күзәнәге (иҗеге) җимерелгән, өченчесенең 

тамыры бозылган, дүртенчесенең кәүсәсе черегән, бишенчесенең рухы имгәнгән 

һ.б. Берникадәр дәрәҗәдә фонемаларда, кушымталарда, җөмлә төзелешендә 

сакланып калган канунчылыгы һәм тирән йәшерелгән төрки рухы гына аны 

җыйылма сүзләр тупламасына әйләнүдән саклап тора. 

Әйтеп үткәнемчә, күпчелекне телебезнең бу халәте борчымый. Калганнар 

исә аның бәйәсе төшүен, гамәлдән чыгуын кешенең үзеннән яки баскынчылыктан 

күрә. Монда хаклык бар, әлбәттә. Әмма кемгәдер гайеп ташлап кына телебезне 

савыктырып булмый. Чирле, бозык тел  үтми торган тауар кебек беркемгә дә 

кирәкми. Кайберәүләр телгә нигә мондый төгәллек кирәк дип гаҗәпләнә. Сүзләр 

ничек калыпланган, шулай өйрәник диләр. Бу хата фикер. Телнең төгәллеге, 

канунчылыгы, мантыйклыгы аның камиллеген күрсәтә. Андый телне өйрәнү дә, 

куллану да җиңел. Телгә дә математик канунчылык кирәк. Гарәп теленең илаһи 

куәтен дә шуннан күрәм. Бүгенге көндә кануный яктан бу кадәр төгәл тел юктыр, 

мөгайын. Әнә танылган гарәп белгече Николай Юшманов та бит: «гарәп теле 

яхшы автомат кебек ул, аны сүтеп җыю ифрат җиңел», - ди ул. Мин төгәл фәннәр 

белгече буларак, Коръәнне өйрәнгәндә үзем шуңа инандым. Андагы һәр хәреф, 

һәр хәрәкә һәм тамга төгәл канунга буйсына. Кайбер сүзләргә кагылган искәртмә-

аңлатмаларның да кануный мантыйгы бар. Шуңа күрә, татар телен савыктыру 

өчен гарәп телен өлге итеп алсак яхшы булыр иде. Сүз, әлбәттә, татар телен 

гарәпләштерү турында түгел, ә кануный үрнәк турында бара. Миңа, мәсәлән, 

татар һәм урыс телләренә караганда гарәп телендә язылган Коръәнне лингвистик 

яктан анализларга җиңелрәк. Безгә дә телебезне шушындый кануный халәткә 

китерергә кирәк. Чөнки  кануный телләренең базары да зуррак, мәйданы да 

киңрәк.  

Шушындый канунчылык нигезендә генә без имла мәсьәләсен чишечәкбез 

һәм  татар теле дәреслекләрен, аның аңлатмалы сүзлеген төзергә керешәчәкбез.  
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Тел  – милләтнең җан ризыгы 
 

Шулай да татар теле милләтнең җан ризыгы булмаса, аны савыктырып 

булмаячак. Ә инде телнең җаны, минем аңлавымча, аның авзлар системасында, 

язу имласында саклана 

Милләтнең рухы (җаны) ифрат дәрәҗәдә зәгыйфьләнгәнлектән, имла 

мәсьәләсендә дә фикер бердәмлеге юк. Бу табигый хәл. Татар халкының үсеш 

юлы гаять дәрәҗәдә катлаулы һәм каршылыклы. Дәверләр күчеше чорында ул 

үзенең генетик хиссийәтен, тарихи-этник аңын, рухи кыйбласын югалту 

дәрәҗәсенә килеп җитте. Шуңа да мәсьәләнең асылын аңламыйча җаны җуйылып 

барган латин алфавитына таба авышты. Шушы фаҗигале кавемнең бер баласы 

буларак, башта мин үзем дә шушы йүнәлешкә йөз тоткан идем. Төп дәлилләрем 

шуннан гыйбарәт иде. Беренчедән, кирил имласы безнең телебез кануннарына 

җавап бирми, беренче чиратта урыслаштыру сәйәсәтен үти. Икенчедән, гарәп 

әлифбасын да безнең телгә җайлаштыру җиңел түгел. Өченчедән, латин алфавиты 

безнең тел кануннарына якынрак тора. Дүртенчедән, латин алфавиты нигезендә 

бүгенге Мәгъриб цивилизацийәсе барлыкка килгән. Зыялылырыбызның да 

күпчелеге шушы дәлилләрне китерә. 

Әмма соңгы вакытта галимнәребез, зыялыларыбыз арасында барган бәхәс 

мине берникадәр сагайтты. Сүз язу графикасы алмаштыру турында гына түгел, 

инде ничәнче мәртәбә кыйблабызны үзгәртү турында барганлыгын аңладым. 

Моңа Нурихан ага Фәттахның “Социалистик Татарстан” (1991 йыл, беренче 

февраль саны) гәзитендә басылган “Ирек алгач башбаштак” дигән зур күләмле 

мәкаләсе этәргеч булды. Аны мин кабат-кабат укып чыктым. Укыган сайын әрнү 

хисе арта барды. Бөтен тулылыгы белән татар халкының фаҗигасен, инкыйразга 

йөз тотканын аңладым. Күз алдыма акыл белән били алырлык мең йыллык дөнья 

тарихы килеп басты. Һәм шушы тарих биләмәләрендә татар халкы кыйбласын бер 

табып, бер югалтып адашып йөрүен тирән бер тетрәнү белән күреп алдым. 

Язу графикасы кадерле булса да, бәләкәйләнеп калган кийемне алмаштыру 

түгел. Ә халыкларның тирән тарихи борылыш кичергәндә ИМАН яңар-туының 

мөһим адымы. Мәсәлән, славяннарда кирилга күчү Рум империйәсенең ике  - 

Көнбатыш һәм Көнчыгыш өлешләргә бүленүе белән бәйләнгән. Бу бүленеш белән 

беррәттән христианлык та ике йүнәлеш  ала: католицизм һәм православийе. 

Католицизмның изге китаплары юнан-латин имласында калса, православийе өчен 

инде башка имла кирәк була. Бу эшкә славян мәсихчеләре (миссионерлары) 

Кирилл белән Мефодий алына. Кирил нигезендә борынгы чиркәү язуы барлыкка 

килә. Ә инде Юнан (Византийә) җимерелеп, аның варисы булып урыс дәүләте 

калгач, православийе миссийәсе аңа күчә. Озак йыллар буйы борынгы чиркәү 

язуы әле үзенең традицион калыпларында йәшәгән дәүләтнең рухи һәм матди 

бердәмлегенә һәм ныклыгына хезмәт итә. Ә инде дәүләт масайып китеп башка 

халыкларны буйсындыра башлагач, үзен өченче Рум итеп игълан иткәч дин дә 

хаким көчләрнең ялчысына әйләнә. Дөнья өстеннән хакимлеккә омтылган 

дәүләткә диннең рухы түгел, көчләү сәләте кирәк була. Радонежский, 

Саровскийлар урынына Данииллар, Макарийлар килә. Никон реформасы 

чиркәүнең рухын актарып ташлый һәм ихлас диндарлыкны көчләп чукындыруга 

кайтарып калдыра. Бу йүнәлеш Пуришкевич, Канашевич, Ильминский, 

Маловларны тудыра. Империйә чорына яраклаштырылган бу реформалар 
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нигезендә Юнан-Болгардан килгән борынгы чиркәү язуы да “килмешәк” дип 

игълан ителеп “гражданский шрифт”ка алмаштырыла.  

Тарихтан мондый мисалларны байтак китерергә мөмкин булыр иде. Әмма 

әйтәсе фикерем шул. Дин, дәүләт, милләт, тел, алфавит (әлифба) мәсьәләләре бер-

берсе белән тыгыз бәйләнгән һәм аларны айырым-айырым карау зур хата булыр 

иде. Шушы күзлектән караганда безнең латин имласына күчәргә тырышуыбыз 

төзәтә алмаслык хата булуы мөмкин. Латин имласы белән гарәп имласы ике төр 

цивилизацийәнең җимеше. Без дөньяга төрки-мөселман цивилизацийәсе аркылы 

танылганбыз, кыйблабыз да шуңа йүнәлгән. Ә зыялыларыбыз безнең 

кыйблабызны үзгәртергә чакыра. Мәгърип цивилизацийәсе йәһүди-насара дине 

нигезендә барлыкка килгән. Мәҗүси хәлендә ул цивилизацийәгә чыгып булмый. 

Димәк, насара дине кыйммәтләренә йөз тотарга кирәк була. Нурихан аганың 

фикер йөртеше дә шуңа кайтып кала. “Сүздән башка тел юк, телдән башка 

милләт юк... Бар байлыгым тел...”, ди ул. Килешәм. Әмма тел, беренче чиратта, 

ул иман ачкычы. Иман булмаса Милләт юк, милләт булмаса Тел юк. Шунда 

безнең айырма да инде, дөресрәге иман айырмасы. Төрки кавем буларак мин 

Нурихан ага белән күп нәрсәдә килешәм, әмма Мохәммәд өммәте буларак, 

килешә алмыйм. 75 йыллык динсезлек безнең халкыбызны гына түгел, 

зыялыларыбызны да мәҗүси итте, дәһри ясады. Танылган галимнәребез, абруйлы 

зыялыларыбыз бүген дә ачыктан-ачык Алладан ваз кичәләр. Ә кайберәүләре, 

киресенчә, ислам динен сәйәсәт тәртәсенә куып кертергә, иң яхшы очракка, 

мәдәнийәт арбасына җигәргә тырышалар. Болар барысы да мәҗүсилек галәмәте. 

Мәҗүсилек инде үз дәверен кичергән. Төрки кавем күптән инде мәҗүси чорын 

үткән. Вакыты җиткәч җиргә Тәүрәт, Инҗил, Коръән иңдерелгән. Инде шуннан 

соң мәҗүсилеккә кайту ул дөньялык өчен дә, ахирәт өчен дә зур һәлакәт.  

Боларны ни өчен соң Нурихан ага белән бәйләнешле язам. Чөнки ул тел 

башка, дин башка дийәсе килә. Юк, Нурихан ага. Әйтеп үткәнемчә, тел ул иман 

ачкычы. Иманыбыз ислам дине белән яңарган. Ә ислам дине гарәп телендә 

иңдерелгән. Әйе, “борынгы цивилизацийәсе булган” төркигә түгел, “йоклап 

яткан” гарәпкә. Нишлисең бит, Аллаһы Тәгалә үз сүзен иңдерергә ул дәвердә 

рухи яктан камилрәк семит төркеме телләрен сайлаган. Төрки аң килешәсе, 

мәҗүсилек бирешәсе килми. “Татар аңын албасты булып гарәп-фарсы 

идеологийәсе тотып торган”, “халыкның алдынгы карашлы фикер ийәләре урта 

гасыр схоластикасыннан котылу юлларын эзләгәннәр (һәм, ниһайәт, атеизмда 

тапканнар - И.Ә.). Шулай фикер йөртә Нурихан ага. “Гарәп-фарсы идеологийәсе”, 

“схоластика”- әлеге дә баягы шул ислам дине инде. Таныш алым. Шушындый 

сүзләр белән революцийәдән соң безне иманыбыздан айырганнар, мәчетләребезне 

җимергәннәр, китапларыбызны яндырганнар, аң-белем биргән муллаларыбызны 

зинданнарда череткәннәр, гарәп хәрефләрен йылан сүрәтендә ясап әлифбабызны 

мәсхәрәләгәннәр. Нәтиҗәдә бүген кыз анасын, ул атасын белми.  

Нурихан ага гарәп-фарсы белән урыс (“рус” түгел) сүзләрен бер үк 

дәрәҗәдә чит сүзләр дип кенә калмый, соңгыларына хәтта өстенлек бирә. Бигрәк 

тә мәгъриптән алынганнарына. Ә менә күренекле Америка галиме Франц  

Роузентальнең фикере бөтенләй башка. Ул үзенең урта гасыр исламында гыйлем 

концепцийәсенә багышланган “Гыйлем тантанасы” дигән фундаменталь 

монографийәсендә гарәп сүзләренең рухына тәңгәл килерлек инглиз сүзләрен 
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эзләп интегә. Шулай да Коръәнгә кергән 642 терминны латин 

транскрипцийәсендә гарәпчә бирә. Урыс тәрҗемәчесе дә аларны шушы килеш 

калдыра. Кешенең җаны булган кебек, телнең дә җаны бар. Җаны булган телдә 

генә Аллаһы Тәгалә сүзе иңә. Мәҗүси телнең рухы сай. Андый телгә Аллаһы 

Тәгалә сүзен тәфсир кылып булмый. Димәк, мәгърип телләре безне матди яктан 

байытса, шәрекъ телләре рухи яктан байыта. Әмма мәҗүси фикере матди 

югарылыкта катып калган реликт халәтендә йәши. Әгәр бу шулай булмаса, без 

башка телләргә мөрәҗәгать итмәс идек. Рухи яктан да, мәдәни яктан да, матдәви 

яктан да үз телебезгә таяныр идек. Әмма Тәңребездән аерылу, мәҗүси-леккә төшү 

сәбәпле без башта аның илаһи, аннан мәдәни асылын югалтканбыз. Мәскәү 

коллыгына төшү матдәви нигезен дә какшаткан. Инде тәмам таркалып бетмәс 

өчен илаһи ягын гарәп, мәдәни ягын фарсы, матдәви ягын урыс теле белән 

тулыландырырга тырышканбыз. Чөнки кояш милләте булудан туктап ай 

милләтенә әйләнгәнбез. Телебез дә кояш теленнән ай теленә әйләнгән. Кояш 

булмасак та ай булу безне тәмам караңгылыкка чумудан саклаган. Әлбәттә, 

моның илаһи сәбәпләре дә бар. Бу турыда Коръәни Кәримдә ачык әйтелә. 

«Миннән ваз кичкәнлектән сезнең урыныгызга башка халыкны сайладым», - ди 

Аллаһы Тәгалә. Ягъни Ул кояш вазыйфасын симит кавеменә тапшырып, төрки 

кавемнән ай кавеме ясаган. Әлбәттә, ай яктысында, ай җылысында әллә ни 

тереклек итеп булмый, шулай да кайбер кояш ризыкларын күрергә, кулланырга 

була. Тик соңгы дәвердә (ай яктысыда озак йәшәгәнгәдер инде), рухи, хәтта 

мәдәни ризыкларны күрми башладык. Күбрәк матдәви ризык белән тукланабыз. 

Инде аларның да ясалмалысы артыннан күбрәк куылабыз. Чөнки ай яктысында 

алар яхшырак ялтырый. 

Яңабаштан ай кавеменнән кояш кавеменә әйләнү өчен без башкаларга 

биргән илаһи кыйммәтләрне үзләштереп, үз табигый мохитебездә үзебезнең рухи, 

мәдәни, матдәви ризыкларыбызны тудыра башларга тийешбез. Ул вакытта 

телебез дә нурланыр, җанланыр, байыр. Тик моны артка, үткәнгә кайтып түгел, 

алга, киләчәккә карап эшләргә кирәк. 

Әлбәттә, бу телебезнең сыйфатый ягына кагыла. Гамәлдә әлеге сыйфатлар 

бүгенге шартларда алынма сүзләр аркылы  үзләштерелә. Ничек итеп? Телебез 

кануннарына буйсындырылыпмы, буйсындырылмыйчамы? Нурихан ага аларны 

үзгәртмичә алырга өнди. Алтмышынчы йылларда кайбер аумакай галимнәребез 

безне шуңа өндәгәннәр иде инде. Нәтиҗәдә алфавитыбызның саны 42-гә җитте. Ә 

Нурихан ага мөккибән киткән мәгърип алфавитларының берсендә дә хәрефләр 

саны 28-29-дан артмый. Чөнки алар алфавитларына безнең “җиләкне” алып “җ” 

хәрефе, “таң”ны алып “ң” хәрефе кертмәгәннәр. Нурихан ага хәтта фамилийәдәге 

“ов” кушымтасын да “оф”ка әйләндерүгә каршы. Янәсе башка халыкның телен 

бозу була. Ә менә чит илдә урыс фамилийәсе “офф” белән языла. Урыс та безнең 

Алабугабызга хәреф һәм басым үзгәреше керткән. Югыйсә үзгәртер нәрсә дә юк 

кебек. Бер дә хәтер саклап тормыйлар. Һәм дөрес итәләр. Һәр телнең үз 

кануннары бар. Нурихан ага гарәпләр үзләре дә кайбер сүзләрне мәгъриптән 

алалар, ди. Әлбәттә алалар. Әмма һәр сүзне үзләренең тел кануннарына салалар. 

Чөнки сүз телнең җаны (рухы) турында бара. Әмма мәҗүси моны аңлый алмый. 

Нинди генә югары дәрәҗәле булмасын, мәҗүсигә коллык хисе һәм даһилык хас. 

Кеше Аллаһы Тәгалә колы булмаса, потлар, шәхесләр, фиркаләр, 
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цивилизацийәләр колы була. Көчлегә табына, яклаучысызны кимсетә, ялагайны 

эшләтә. Мәҗүси һәрвакыт хаклы. Башкалар фикерен үз фикеренә туры килсә генә 

кабул итә. Ә кирәк очракта үзенеке итә, әмма беркайчан да үзенең хаксызлыгын 

танымый. Әлбәттә, боларның күбесе Нурихан агага кагылмый. Ул намуслы кеше. 

Сүз мәҗүсинең тулы портреты турында бара. Әмма Нурихан ага да исламны 

иманы итеп кабул итми. Аның иманы телдән, милләттән югары китә алмый. Ул 

исламны төркилеккә каршы агрессийәдә гайепли. Менә аның иң көчле дәлилләре: 

“ислам дине төрки телне, төрки культураны танымау белән бергә, безнең 

барлык рухи кыйблабызны Мәккә һәм Мәдинә ягына борып куйган”. Мәҗүси өчен 

моннан да зур куркыныч юк, әлбәттә. Әмма дәвам итик: “бүтән якка борылып 

карау, бүтәннәр белән аралашу тыйелган һәм көферлек саналган. Безнең күп генә 

фикер ийәләребез, шагыйрьләребез, рус дәүләтендә йәшәп тә (нишләп урыс 

дәүләтендә, ә үз дәүләтебездә түгел? - И.Ә.) рус телен өйрәнергә теләмәгәннәр”. 

Тыныч бул Нурихан ага, бу яктан, урыс әйтмешли “полный ажур”. Киресенчә, 

урыслар татар дәүләтендә йәшәсәләр дә, татар телен өйрәнергә теләмиләр. Ярар 

киттек дальше: “бүтән диндәге халыклар белән аралаша алмау аркасында без 

Көнбатыштан, Европадан айырылганбыз һәм дөньяның башка ягындагы бик күп 

яңалыкны күрми калганбыз”. Болгар, Алтын Урда һәм Казан ханлыгы чорында 

урыслар белән дә, Аурупа белән дә аралашканбыз түгелме соң? Әллә инде 

урыслаштыру җитәрлек булмаган дисез? Анысы инде башка мәсьәлә. 

Милләтебезне саклап калу өчен булса да динебезне саклап калырга тырышканбыз. 

Ә инде хәзерге аралашуга килгәндә ул “бик күп яңалыкны” “бик күп” татыдык. 

Тагы татырга Аллам сакласын. Тагы укып карыйк: “Болгар сарайларында әле 

төркилек исән чакта йәшәгән һәм иҗат иткән Кол Гали, Алтын Урдада әле 

ислам дине ныклап тамыр җәймәгән чорда йәшәгән һәм иҗат иткән Хәрәзмиләр, 

Сәйеф Сараи һәм Котыблар гына, төрки телле шагыйрьләр буларак, безнең 

көннәргә кадәр килеп җиткәннәр”. Соң Болгар һәм Алтын Урда чорында тамыр 

җәйә алмаган ислам, урыс хакимийәте астында тамыр җәйде микәнни? Кол 

Галинең үлемсез “Кыйссаи Йосыфы” Коръән сүрәләренә нигезләнмәгәнмени? 

Аурупа белән мәж килеп йәшәгәп бәйсез бөйек урыс дәүләте шушы һәм соңрак 

чорда нәрсә бирде? Изүче һәм изелгән кол халыклар нәрсә бирә алсын! Ә менә без 

“гарәпләргә якын йәшәсәк күптән инде “изге” (әлбәттә мәҗүси буларак, Нурихан 

ага бу сүзләрне куштырнаклар эченә ала - И. Ә.) телдә генә сөйләшер идек һәм 

үзебезнең кайчандыр бөйек төркиләр нәселеннән булуыбызны, ихтимал, әкийәт 

итеп кенә сөйләр идек”. Ә нигә соң гарәп илләре тирәсендә йәшәгән бер генә 

халык та гарәп булып китмәгән, ә урыс мәмләкәтендә йәшәгән йөзләгән халык 

урыс булып киткән. Миллионлаган халык үзенең тарихын әкийәт итеп сөйләргә 

түгел, нинди нәселдән икәнен дә белми. Нурихан ага латиннарның шактый өлеше 

төркиләр, ди. Тарихи яктан бу шулай. Әмма латин телле сүзләрне гарәптән генә 

булмасын дип татарга уптым алырга димәгән. Ә иң шаккатырганы алда әле: “... 

диннәр, халыклар белән аралашу тукталмаган булса, ихтимал, без үзебезнең 

тарихи ватаныбызның Көнчыгышта түгел, бәлки Көнбатышта булуын да 

онытмаган булыр идек һәм бүгенге көндә безнең милли аңыбыз, культурабыз да 

башкачарак, көчлерәк булыр иде”. Боргаланмыйча әйткәндә, нәсара диненә 

күчсәк, Швейцарийәгә тиң булыр идек. Тик нигә моннан мең йыл элек нәсара 

динен кабул иткән, Аурупага тәлинкә тотып гомер кичергән урыс халкы һаман да 
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“славян шакшылыгыннан” (Энгельс) чыга алмый. Нишләп нәсара динен кабул 

иткән чуашлар, удмуртлар һәм башка халыклар телләрен дә онытып баралар. 

Кояшның  шәрыкътан чыгыун, мәгърибтә батуын абайламый башладык ахры, 

туганнар. Латин имласына утырып, интернетны ийәрләп кенә кояшның баюын 

киртәләп булмый. 

Шулай да мин бүгеннән гарәп графикасына күчәргә чакырмыйм. Мәсьәлә 

шактый катлаулы. Яшәү халәтебез мәгрип цивилизацийәсе белән нык бәйләнгән. 

Ә Нурихан ага, әйткәнебезчә, гомумән безнең тарихи ватаныбызны мәгъриптә 

күрә. Чыннан да төрки халыкларның шәҗәрәсе бик тирәннән башлана. Нурихан 

ага үзенең “Шәҗәрә” исемле хезмәтендә моны тирән дәлилләп күрсәтә. Әмма 

тагын да тирәнгә төшеп карасак барлык төр язуларның борынгы финикийә 

язуыннан айырылып-үсеп чыгуын күрербез. Шул ук вакытта финикийә теленең 

семит теле икәнен дә онытмыйк. Финикийә теленнән арамий язуы барлыкка килә. 

Аңардан ике төп тармак барлыкка килә. Сулдан уңга языла торган мәгърип 

тармагы - грек, латин һәм латинга нигезләнгән бүгенге Аурупа язулары һәм уңнан 

сулга языла торган сирийә, йәһүд, гарәп язулары. Соңгы төркемгә борынгы 

төркиләрнең рун язуы да керә. 

Шулай итеп мәгъриб һәм шәрыкъ финикийә язуына барып тоташа. Һәм без 

үзебезне башка күп кенә халыклар кебек шушы ике цивилизацийәнең чишмә 

башында итеп күрә алабыз. Шушы күзлектән караганда безнең өчен латин 

йүнәлеше дә, гарәп йүнәлеше дә бер кебек. Әйе, матди культурабызга килгәндә 

латин графикасы кулайрак та күренә. Әмма рухи культурабыз ислам дине, 

шәрыкъ мәдәнийәте нигезендә формалашкан. Имла, тел мәсьәләсен дә без шушы 

рухи, мәдәни, матдәви тарихи мирас эзлеклелегендә чишәргә тийешбез. 

Чөнки җансыз тел, сукыр имла беркайчан да милләтнең җанын савыктыра 

алмый.  
 

Әлифба галәмнән килә, яки алфавитмы, әлифбамы? 
 

Алдарак әйтеп үткәнемчә, Алла тарафыннан яратылган мәхлукатның бер 

өлеше буларак, телнең дә илаһи рухы, җаны һәм җәсады бар. Бу фараз бик күп 

фәнни эзләнүләр, ачышлар белән раслана. Мәсәлән,  язу графикалары нигезендә 

дини китапларга тәфсир кылучы француз галиме Фабр де Оливье язуның 

камиллеген аның матди, рухи һәм галәми көче белән бәйли. 1815 йылда ул 

Тәүратнең Муса пәйгамбәр тарафыннан бәян ителгән “Йәшәйеш” (Бытие) 

китабын яңадан карап чыга һәм гаҗәйеп нәтиҗәләргә килә. Йәһүди һәм насара 

диннәренең нигез ташын тәшкил иткән бу китап бүгенге нөсхәсендә бары матди 

эчтәлеккә генә ийә икәнлеген исбат итә. Эш шунда ки, Муса пәйгамбәр Мисыр 

руханилары арасында белем һәм тәрбийә алганлыктан, бу китапны ул мисыр 

(семит) телендә, мисыр хәрефләре белән яза. Мисыр язуының өч асылы (смысл, 

суть) булган: матди, рухи һәм галәми. Бу китапның матди (материаль) асылы 

бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән. Рухи асылы тәрҗемәчеләр аркылы 

зәгыйфьләнгән, галәми асылы (сере) язу графикасының мәгъриб йүнәлешендә 

үзгәрүе белән җуйылган. Фабр де Оливье барлык тәрҗемәләрне өйрәнеп 

китапның беренчел нөсхәсенә кайта һәм аның өч асылын да яңарта. Аның тәфсире 

буйынча китапның исеме дә гади, матди мәгънәдәге “Йәшәеш” түгел, ә “Мәңгелек 

абсолют Йәшәеш”. Ягъни Адәм баласы Аллаһы Тәгаләнең җирдәге гәүдәләнеше 
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буларак, галәм югарылыгында мәңгелек абсолют Йәшәешкә ийә. Китапка кергән 

адәми затлар да без күзаллаган матди шәхесләр түгел, ә адәми затның төрле 

сыйфатларының җирдәге гәүдәләнеше. Дөньяның яратылуы да башкача тәфсир 

ителә. Бу тәфсир нигезендә Аллаһы Тәгалә дөньяны башта фикердә (идейәдә, 

принципта) ярата, аннан ул аны астраль формага кертә, шуннан соң гына 

матдәвиләштерә. Гомумән алганда, Фабр де Оливье бер үлчәнештәге китапны өч 

үлчәнешкә күчерә. Китапның мондый тәфсире көнчыгышның башка 

трансцеденталь фәлсәфәләре белән дә аваздаш һәм бүгенге дөньяви фәннең иң 

соңгы казанышларына да якын тора. 

Монотеистик (бераллалык) диннәрнең нигез ташы булган бу китапны бер 

матди үлчәнешкә төшерү кемгә һәм нәрсәгә кирәк булды соң? Вавилон әсирле-

геннән чыкканнан соң, йәһүд руханийе  Ездра йәһүдләрне вавилон колонистла-ры 

токымы булган самаритяннардан айыру өчен китапның Муса пәйгамбәр 

тарафыннан язылган нөсхәсен ассирийә хәрефләре белән бирә һәм китап мисыр 

хәрефләрендә йәшерелгән галәми серен җуя. Ә инде грек, латин тәрҗемәләре аны 

рухи эчтәлектән дә мәхрүм итә. Бары тик йәһүдләрнең ийессей кабиләсен-дә генә 

телдән телгә күчү рәвешендә китапның рухи һәм галәми эчтәлеге сакланып кала. 

Телдән телгә күчү “Каббала” (устное предание) дип атала һәм аның эчтәлегенә 

багышланучыларның саны гайәт дәрәҗәдә аз дип фараз ителә. 

Шулай итеп йәһүди руханийе тарафыннан социаль (матдәви) максатларда 

эшләнгән беренче тәрҗемә үк диннең нигезләрен шактый какшата һәм атеистик 

тәгълиматка юл яра. Инҗилнең тәрҗемәи тәфсирләре дә шул юлдан китә. Чөнки 

бу тәрҗемәләрнең барысы да дийәрлек мәгърип язу системасына нигезләнә һәм, 

асылда, матди максатлрга хезмәт итә. 

Әлбәттә болар барысы да Мохәммәд пәйгамбәргә мәгълум була һәм ул 

йәһүдләрне һәм нәсараларны Муса һәм Гайсә пәйгамбәрләр китергән Тәүрәт һәм 

Инҗилнең башлангыч нөсхәләрен бозуда гайепли. Шуңа күрә аңа Аллаһы Тәгалә 

тарафыннан мөмкин кадәр матди, рухи һәм галәми асылын саклап калган, семит 

төркеменә кергән, гарәп телендә һәм гарәп имласы нигезендә бу Китапларның 

соңгы нөсхәсе булган Коръәни Кәрим иңдерелә. 

Кызганыч ки, гарәп графикасының һәм гарәп теленең рухи һәм галәми 

асылы күпчелек өчен акыл җитмәслек. Шуңа күрә дә дин, нигездә, ышану-

инануга кайтып кала һәм дин дошманнары, монафикълар моннан оста файдалана. 

Шулай да кеше психикасының тирән катламнарында телнең рухи һәм галәми 

асыллары җуйылып бетмәгән һәм алар җимерү процессына каршы эш итәләр. 

Безнең татарда да андый кешеләрнең булуы “Татарстан хәбәрлә-ре”ндәге (№133, 

8.07.92 йыл) Җ. Рәхимовның “Чормадагы хәзинә” исемле мә--каләсе күрсәтә. 

Автор анда илаһи хиссияткә ийә Сәгыйт Хәбиров турында яза. Мәкаләдә шундый 

юллар бар: “Гарәп алфавитын (ул) үзенчә анализлый һәм көтелмәгән ачыш ясый. 

Баксаң, галәмнең үзеннән алып ясалган икән ич гарәп әлифбасы. Менә бер төркем 

хәреф кояш сүрәтендәге түгәрәк. Икенчеләре ятып торган ярымай сыман. 

Өченчеләре шәм кебек төз каравай, ягъни җирдәге тормыш символы, “к”, “г” 

кебек кәкре-бөкреләре дә шул ук тормыш агачы”. Күргәнебезчә, хәрефләрдә, 

аларның төркемнәрендә, дөнья, галәм сере тупланган. Димәк хәреф, язу имласы 

мәсьәләләре бер карашка гына гади булып күренә. Бары матди нигезгә генә 

корылган язу имласы, латин, гарәп, кирилда буламы, рухи яңарышка җитди 
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йогынты ясый алмый. Тикмәгә генә Зараташтура дине тарафдарлары язу 

мәсьәләсенә тискәре карамаганнар. Алар фикеренчә, язу рухи йәшәешне тәэмин 

итә алмый, ә хуҗалык эшләренә генә ярый. Димәк бу дин тарафдарлары язу һәм 

язу имласының рухи һәм галәми асылын күрмәгәннәр, шуңа күрә дә Ислам 

диненә каршы тора алмаганнар. 

Ә бүгенге шартларда нишләргә соң? 

Беренче чиратта, телебезгә үтеп кергән баскын хәрефләрдән арынырга 

кирәк. Кирилда алар кимендә тугыз. Телебез кануннарына туры килмәгән һәр 

хәреф, һәр аваз аңа җимергеч тәэсир ясый. Алфавитта хәрефләр саны артыннан 

куылырга ярамый. Алар күбрәк булган сайын башка телләрнең агрессийәсе 

уңышлырак булган дигән сүз. Мәсәлән, Тәүрәт һәм Инҗил язылган борынгы 

йәһүд алфавиты барлыгы 22 хәрефтән тора. Чөнки ул мисыр язуы йогынтысы 

астында рухи һәм галәми асылын саклап калган. Нык үскән телләрнең 

алфавитында да, әйтеп үткәнебезчә, хәрефләр саны 25-29-дан артмый. Мәсә-лән, 

латин алфавиты - 25, алман, инглиз, рун (борынгы төрки) - 26, гарәп - 28, төрек - 

29 хәреф тәшкил итә. Берникадәр башка телләр (төрки, латин) басымына бирелгән 

урыс алфавитында 33 хәреф. Ә гарәп, фарсы, латин, урыс йогынтысына нык 

бирешкән татар алфавитының хәрефләре саны 39-га, хәтта 42-гә җиткән. (Сүз 

алынма сүзләр турында түгел, алынма авазлар турында бара). Татар теленең нык 

җимерелүе дә шуннан килә. Кайбер тикшеренүләргә караганда, бу җимерелү 35-

40 процентка җиткән. Ә менә күренекле тел галиме Тәүзих Ибраһим фикеренчә, 

20-25 процентка җимерелгән тел сыйфатый үзгәреш кичерә, ягъни, яңа тел 

барлыкка килү шарты туа. Бу куркынычны әлегә аңлап җиткермибез булса кирәк. 

Бүгенге латинга да 34-35 хәреф тәкъдим ителә. Бу безнең имла мәсьәләсендә 

камиллектән йырак торуыбызны күрсәтә. 

Шулай да язу графикасы кабул иткәндә әлифбаның “әлиф” һәм “би”дән, 

алфавитның “альфа” белән “бетта”дан ясалуын онытмыйк.  

Тагы бер фикер. Телебезне, имлабызны торгызу-яңарту дәверендә без 

үзебезнең төрки асылыбызга кайта алачакбыз. Чишмә башыбызга чыгып, 

Алланың шул ук Тәңре икәнен аңларбыз. Чөнки Тәүрәт, Инҗил, Коръән ниге-

зендә борынгы төркиләрнең тәңрелек (тәүхид, бераллалык) идейәсе ята. Тәүрәт 

иңдерелгән борынгы Мисыр цивилизацийәсенең төрки (туран) нигезендә үсеп 

чыгуына җитди фәнни дәлилләр бар. Әзләнүләрне дәвам итәргә генә кирәк. 

Әгәр без латин имласы кабул итеп, кояшы байып баручы мәгъриб 

цивилизацийәсенә  ийәрсәк, аның белән бергә юкка чыгачакбыз. Киресенчә, үз 

асылыбызга кайтып, үз имлабызны торгызып, Тәңребез йәрдәме белән киләчәк 

илаһи түрек цивилизацийәсенә юл ачачакбыз. 

Татар халкы үзенең кыйбласын табып, үз җирлегендә шәрыкъ һәм мәгриб 

цивилизацйәләре синтезы нигезендә үзенең тарихи вазыйфасын үтәргә тийеш. 

Моңа аның тарихи потенциалы да, тирән йәшерелгән илаһи куәте дә бар. Аларны 

хәрәкәткә китерергә генә кирәк. 
 

Хәрәкәттә – бәрәкәт 
  

Әлбәттә, әлеге язмаларда әйтелгән фикерләрне бүгенге татар җәмгыяте 

кабул итмәс. Бу бигрәк тә дәүләт хезмәткәрләренә, дәүләт белән бәйле рәсми (шул 

исәптән, дини һәм милли) ойышмаларда эшләүчеләргә, өске катлам татар 
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зыялыларына  кагыла. Чөнки аларның җәмгыйәви өстенлекләре мыскыл-җыһуд  

системасы белән бәйле. Дин, тел, имла мәсьәләләре аларның дәрәҗәсен дә үс-

терми, малларын да арттырмый.  Алар моны үз мәнфәгатьләреннән чыгып Мәс-

кәү кушканча эшли. Моңа без озак йыллар шулар белән эшләү дәверендә инан-

дык. Шуңа күрә дә үз  милли структураларыбызны төзергә керештек. Бу эшне  

«Татар уку-укыту үзәге» ойыштырудан башладык. Үзәкнең төп максаты – хә-

зерге заман техник чаралар, шул исәптән кәмпитерләр нигезендә, республика-ның 

урыс телле балаларына татар теленә өйрәтү булды. Ул вакытта татар телен дәүләт 

теле итеп игълан иткән Татарстанның дәүләт суверенитеты турындагы 

Декларацийә әле кабул ителмәгән иде. Бу эшкә рөхсәт сорап хөкүмәт рәисе 

Мөхәммәт ага Сабировка мөрәҗәгать иттек. Ул бу тәкъдимне хуплады һәм эшне 

рәсмиләштерүне үзенең урынбасары Мансур ага Хәсәневка йөкләде. Мин хөкүмәт 

карары әзерләү максаты белән байтак кына министрлыкларны  һәм оешмаларны 

йөреп чыктым. Шунда безнең түрәләребезнең татар теленә ника-дәр битараф 

булуларын күрдем. Барысы да дийәрлек төрле юллар белән бу эш-тән читләшергә 

тырышты. Эшне финанслау турында сүз дә юк иде. Мин әҗәткә генә өмет иттем. 

Әмма аны да бирмәделәр. Шулай да карарны әзерләп хөкүмәткә тапшырдым. 

Чакырырбыз, көт диделәр. Көттем, чакырмадылар.  

Әмма без бирешергә теләмәдек. Коммерцийә банкларыннан һәм Болгар 

фондыннан әҗәткә 450 мең сум акча алып Үзәкне төзүгә ирештек (ул вакытта бу 

акчага ун КАМАЗ машинасы сатып алырга була иде). Тиз арада дистәләгән 

галимнәребез һәм белгечләребез белән элемтәләр урнаштырдык. Беренче чиратта 

татар телендә мәгълумат-кәмпитер системасын булдырырга керештек. Ул үз эченә 

татар теле банкын, мәгълумати агымнарны, басма-полиграфия, эш кәгазьләре 

булдыруны, татар теленә укыту, тарих-мәдәнийәтебез турында мәгълуматлар 

туплауны һәм башкаларны алырга тийеш иде. Шушы максаттан чыгып Казан 

дәүләт университетының теоретик кибернетика кафедрасы белән килешү төзедек. 

Кафедрага кәмпитерләр алып куйдык, мөмкин кадәр акча белән йәрдәм иттек. 

Татар теленең кәмпитер стандартларын булдырырга керештек. Бу эштә безгә 

профессорлардан Вахит ага Хаков, Диляра ханым Тумашева, доцентлардан Флора 

ханым Сафиуллина, Тәүзих Ибраһимов, Җәүдәт Сөләйманов, мөгаллимнәрдән 

Равил Хадиев, Гөлфия Шәйхиева һәм башкалар йәрдәм күрсәттеләр. Үзебезнең 

кәмпитер басмаханәбезне булдыру максатында профессор Галим Улумбеков 

җитәкләгән полиграфик төркем белән элемтә урнаштырдык. Аларга яңа гына 

безнең илгә кайта башлаган япон ксероксы алып куйдык. Бер үк вакытта 

фоноязмалар, методик әсбаплар, техник һәм күргәзмә материаллар әзерләргә 

керештек. Беркайдан ярдәм булмагач эш ифрат дәрәҗәдә авыр барды. Рәсми 

оешмаларны гына таныган зыялыларыбыз безгә уйнаштан туган итеп карадылар. 

Кайбер галимнәребез дә без тапкан акча исәбенә үзләренең коммерцийә 

ширкәтләрен булдырырга керештеләр. Безнең заказларны үтәмәделәр. 

Бурычларны түләү безнең өстебезгә калды. 

Шулай да без Колшәриф университеты, «Әмирхания» көллияте, Гаилә 

мәктәбе ачып башлаган эшебезне әкрен генә булса да дәвам итәбез. Гасырлар 

буйына коллыкта йәшәп рухи-илаһи, милли-мәдәни яктан имгәтелгән бүгенге 

буынга әллә ни өмет багламасак та, киләчәккә ышанабыз. Кайчан да коллык 
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китәр, ирек килер. Ул вакытта безнең хезмәтләребез дә ярап куяр. Бәлки Тәңребез 

эшебезне саваплы санап, йәрдәменнән ташламас. 

Бу хезмәт 2004 йылны Казан университеты типографийәсендә басылып 

чыккан иде. Шуннан соң инде сигез йыл үтте. Шул вакыт эчендә татар телен 

саклап калу, мәктәпләргә кертү, дәүләт теле итү турында бик күп сүз булды. 

Йәшләр хәтта урамдарда “мин татарча сөйләшәм” дигән акцийәләр үткәрде. Әмма 

берәү дә конкрет юллар тәкъдим итмәде, телне савыктыру мәсьәләләрен 

күтәрмәде. Мин бу хезмәтемне бастырып бик күп кешегә таратсам да, берәүдән дә 

бернинди фикер ишетмәдем, тәкъдим алмадым. Димәк, безнең халык сүз сөйләп 

кенә үзен күрсәтергә ярата. Ә эшләргә омтылып та карамый. 

Аның каравы, мин “кызыл профессура” эшләгән татар-кирилл имласын 

берниикадәр дәрәҗәдә телебезгә яраклаштырып яза башлагач, минем “хатала-

рымны” бик тиз күреп алдылар. Йәнәсе, мин татар теленең  грамматик канун-

нарын бозам. Тупас бойырык рәвешендә “дөрес” язарга кушалар. Ә минем һич тә 

“йә” кисәкчәсен “я”, “йәшлек” сүзен “яшьлек”, “йылан” сүзен “елан” итеп язасым 

килми.  Саф татар сүзләрен урыс калькасы белән бозарга теләмим. 

Димәк, безнең иң милләтпәрвәрләребез дә безнең телебезне чүп савытына 

әйләндергән “кызыл профессураның” варислары булып калалар. Ә инде татар-

гарәп әлифбасын кайтару мәсьәләсен күтәрә башласам, миңа “саташкан” итеп 

карыйлар. Алар инде күптән “латин”га борылганнар. 

Болай булгач, шундый сорау куясым килә: гомумән татарга татар теле 

кирәкме? Минемчә юк.  Күркә кебек къпереп гайрәтләнү өчен генә кирәк. 

Ә без, җитмәсә, унбиш йылдан артык инде үзебез төзәтмәгән, үстермәгән, 

өйрәнмәгән, хөрмәт итмәгән телне урысларга өйрәтеп маташабыз. Әмма  мин 

әлегә кадәр бер генә урысның да татарча сөйләп китүен күргәнем юк. Аз-маз 

татар телен сукалап маташкан укытучылар өстәмә биргән акчаны гына ашыйлар. 

Шуңадыр да ахры кайбер урыс “нацистлары” безнең телебезне колхозчылар теле 

дип атыйлар һәм аны тәмам гамәлдән чыгарырга өндиләр. Әлбәттә, без аларны 

гайепли алабыз, әмма телебезне урыс, гарәп, инглиз телләре дәрәҗәсенә 

күтәрмичә милли инкыйраздан котыла алмаячакбыз.  
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«Бар бит, йәши бит ул мәгърифәт ханы Илдус Әмирхан» 
 

Идел-урал | Татар заманы | 06.01.2012 11:00  

 

 

 Татар-мөселман мәхәллә системасы идеологы, 

мәгърифәтче, галим Илдус Әмирхан бу көннәрдә 

туган көнен билгеләде. Милли йәшәйеш ту-

рындагы Татар кануны, татар гаилә кодексы, 

милли мәгариф концепсийәсен, мәхәллә 

нигезнамәсен эшләгән Илдус Әмирхан үз эшен 

дәвам иттерә. Соңгы 10 йылда ул Татар халкы 

Милли Мәҗлесенең идеологы, рәисе булды. Әмма 

ясалма, ялган сәйәсәт корырга яраткан 

сәйәсәтчеләр басымы астында Илдус Әмирхан 

Милли Мәҗлестән китәргә мәҗбүр булды. Шулай 

да ул мәгърифәтче татар-мөселманнарның милли 

йәшәйеш идеологийәсен дәвам итә. 

Илдус Әмирхан татар-мөселман тормышы Коръән нигезендә корылырга, 

өммәт көнбатыш цивилизацийә кануннарыннан баш тартып, илаһи цивилизацийә 

тудырырга тийеш дип саный. Беренче чиратта мәхәлләләр ойыштырырга, 

мәктәпләр, уку йортлары булдырырга кирәк. Гадел рәвештә имамнар сайланырга 

тийеш. Халык имамга, имам халыкка тугъры булырга тийеш. Ягъни дини лидер 

халык юлбашчысына әйләнәчәк. Илдус Әмирханның Коръән һәм ата-баба 

тормышына нигезләп язылган хезмәтләрен татар милли хәрәкәте кабул итмичә, 

дәүләт корабыз дигән булып  илаһи мәгърифәт юлын инкарь итте. Хәзер исә 

моның аяныч нәтиҗәләре ачык күренде. Әмма иманлы татарлар Илдус Әмирхан 

фикерләрен кабул итеп, илаһи татар илен корырга тырыша. Моңа моңа мисал 

итеп Чуашстан татарларының  мәхәлләләр корып йәшәүләрен китерергә була. 
 

«Татар заманы» Илдус Әмирханны шигырь белән котлый. 
 

Илдус Әмирханга 
Мәхәлләсе булсын татарның дип, 

Син булмасаң, кем соң кагар чаң? 

Гәрәй ханнар канын уйнаттырып, 

Йәшә әле, Илдус Әмирхан! 

Бар бит, бар бит, бар бит әле җегәр 

Тиздән, тиздән атар безнең таң. 

Милли мәгариф тә, Кол Шәриф тә 

Мәмләкәт тә туар яңадан. 

Пәйгамбәрләр әйткән васыйәтне 

http://www.tatartime.com/?p=6959
http://www.tatartime.com/?cat=1
http://www.tatartime.com/?author=2
http://www.tatartime.com/?cat=28
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Тугъры үтәп, ныгытып иман, 

Йәши әле, йәши әле җирдә 

Татар ханы – Илдус Әмирхан! 

                                  Илдус Әмирхан тарафдарлары  

 

 

07.01.2012 в 20:52  

Ак сүз, Хак сүз белән кисеп 

кара төндәй дәверне, 

Саклады халык намусын 

Әмирханнар кавеме. 

Бу ыруг исән чагында, 

юк, сүнмәс безнең таңнар - 

Таңнарыбыз сакчылары 

булдылар, булып яшиләр 

һәм булыр Әмирханнар! 

Зөлфәт шигыре 

07.01.2012 в 21:34  

Илдус абый акчага да, данга да кызыкмый торган, хәниф җанлы мөселман 

галим. Аның китаплары, дәресләре, туры һәм хикмәтле сүзләре минем өчен 

һәр чакта да йәрдәм, киңәш, үрнәк булып килделәр. Рәхмәт сезгә, Илдус 

абый һәм туган көнегез белән тәбрикләп, сезгә бары тик бәхетле көннәр, 

уңыш, сәламәтлек теләп калам! 

Галимҗан 
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