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- Илдус абый,  минем фикеремчә бүгенге галимнәр, мөгаллимнәр, 

тәрбиячеләр,  табиблар бала тәрбиясенә кагылган  иң мөһим чорга- карын 

тәрбиясенә җитәрлек игътибар бирмиләр булса кирәк. Ә менә сезнең 

хезмәтләрегездән күренгәнчә,  бу чор бала тәрбиясе өчен ифрат зур әһәмияткә 

ия. Хәтта сез аны шәхес тәрбиясенең нигезе итеп карыйсыз. 

- Бисмилләһир- рахмәниррахим.  

Әйе, берничә дистә елга сузылган дәһрилек чорында карын тәрбиясенә 

бөтенләй диярлек әһәмият бирелмәде. Бала дөньяга “чиста такта “ булып туа 

дип тәгаенләнде. Ягъни, аңа нәрсә язсаң, шул була дип каралды. Мондый караш 

коммунизм дәвере кешесен формалаштыру өчен кирәк иде. Нәсел йогынтысы 

да, генетик мирас  та (тәкдир-язмыш турында әйтмим дә инде) исәпкә 

алынмады. Ана карыны кеше үрчетү кәрзине, заманча әйтсәк, үрчем 

пробиркасы итеп каралды.  

Дөрес, соңгы елларда кайбер галимнәр, табиблар кеше тәрбиясенең бу 

дәверенә җитди әһәмият бирә башлады. Гасырлар буена халык тәҗрибәсенә 

әверелгән бу тәрбия дәвере фәнни яктан пренаталь, ягъни, лептон тәрбиясе дип 

атала башлады. Кызганыч ки, эзләнүләр әле физиологик проблемалар белән 

чикләнә, рухи-әхләки юнәлеш ала алмый. 

- Кыскача гына бу тәрбиянең асылын аңлата алмассызмы? 

- Яралгы ана карынына салынгач та, ул башта ананың физиологик  

өлешенә әверелә, ә соңрак, җан өрелгәч, аның рухи мохите белән тоташа һәм 

тугыз ай буена кендек аша ана туплаган барлык мәгълүматны үзенә сеңдереп 

бара. Ананың эчке халәте, теле, догалары, җырлары аша аның да эчке дөньясы, 

холкы-фигыле формалаша. Әлбәттә инде, хисләр, кичерешләр никадәр уңай, 

карын тәрбиясе дә шулкадәр уңышлырак була. Күптән түгел үзәк гәзитләрнең 

берсендә яңа туган сабыйның теле “папа” дип ачылганы турында укыган идем. 

Күрәсең, бала карында чакта ук әнисенә бик игътибарлы булган әтисенең дә 

тавышын еш ишеткәндер.  Әлбәттә, өйдә татарча сөйләшкән очракта, баланың 

теле татарча ачылыр иде. Ә инде гаиләдә мөселман мохите хөкем сөрсә, балның 

да күңеле исламга тартылыр иде. Киресенчә, гаиләдә, яшәү мохитендә тискәре 

йогынтылар өстенлек иткән очракта, балада рухи гариплек ихтималы да арта.  

Физиологик гариплек турында әйтмим дә инде. Ул булачак ананың физик һәм 

рухи яктан ана булырга әзерлеге белән бәйләнгән. Бу җенси тәрбия дәверенә 

кагыла. Әлегә моңа тукталып тормыйбыз. Шуны әйтеп үтәсем килә- рухи 

гариплекне дәвалау физиологик гариплекне дәвалаудан күпкә авырырак.  

Югарыда китерелгән мисаллар шуны раслый: карын тәрбиясе искиткеч 

зур әһәмияткә ия. Бу чорда яралгы тышкы мохиттән мәгълүматны шул дәрәҗә 

күп ала ки, аны могаен гомер буена да үзгәртеп булмас. Чөнки мәгълүмат 

“тәлинкәсе” бу дәвердә үтә җуелмас була.  

- Менә сез җан һәм рух турында әйтеп үттегез. Алар арасында аерма 

бармы? 
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- Бар һәм искиткеч зур. Җан ул суалчанда да бар. Рух исә адәм баласына 

гына хас. Коръәндә әйтелгәнчә, Аллаһы тәгалә кешене рухтан ярата һәм аңа 

җан иңдерә.  Фәнни асылын аңлатып тормыйм. Бу бик тирән һәм аерым 

мәсьәлә. Җан ул рухка беркетелгән тартма.   Нык гадиләштереп аны очкычка 

беркетелгән “кара тартма” белән чагыштырып була. Йөркеч (двигатель) 

эшләүдән туктап (җан чыгып), очкыч (кеше) һәлакәткә очраганда, шушы “кара 

тартма” исән кала һәм очу (яшәү) белән бәйле барлык мәгълүматларны тиешле 

урынга   җиткерә. Димәк безнең дөньялыкта башкарган яшәү рәвешебез фани 

генә түгел, бакый дөнья өчен дә зур әһәмияткә ия. Шуңа күрә дә тәндә җан бар 

вакытта рухыбызны тәрбия кылырга тиешбез. Әлбәттә бу илаһи хезмәт карын 

тәрбиясеннән башланып, гомер буе дәвам итә. Күп вакытта җанны рух белән 

тиңләп, рухы зәгыйфь кешегә җансыз кеше диләр. Әмма күп очракта рухи 

кешене “ул якты кеше, бай рухлы, көчле рухлы, миһербанлы, ярдәмчел” дип 

бәялиләр.  

- Тормышта еш кына шул хәлне күзәткәнем булды: балалар бакчасына 

йөргән бала, өйдә әби- бабасы тәрбиясендә үсүче үз яшьтәшеннән тәртип 

ягыннан шактый калыша: икенчеләре беренчеләреннән күпкә тынычрак, 

сабыррак күренә. Хәтта әти-әнисе мөселман булган балаларның да, бакчага 

биргәч, холыклары үзгәрә. Югыйсә, әнкәсенең  карынында чакта ук ул да азан 

ишеткән, Коръән тыңлаган бит инде... 

- Татар гаиләсе дигәндә, без мөселман традицияләре нигезендә үскән 

буынны күз алдында тотабыз. Яшәү рәвешебез үзебезнең мохиткә көйләнергә 

тиеш. Әгәр баланы 12 яше тулганчы үз мохитеннән аерып, башка мохиткә 

тәрбиягә бирсәк, ул, нинди генә иманлы гаиләдә тумасын, шушы чит даирә 

аның әнкәсе карынында, күкрәгендә алган кыйммәтле тәрбиягә шактый зыян 

китерергә мөмкин.  Моңа яслеләр дә, балалар бакчалары да керә. Озак еллар 

мәктәптә эшләү тәҗрибәмнән чыгып, шуны ышанып әйтә алам: 12 яшькә хәтле 

балалар белән аралашу, аларга сабак аңлату ифрат дәрәҗәдә җиңел. Чөнки бу 

вакытта әле тумыштан килгән фитрый иман (илаһи рух) саклана. Әгәр бала, 

шушы яшенә хәтле үзенең туган мохитен алыштырмыйча билгеле бер тәрбия 

шартларында яшәсә, аңа инде бернинди чит мохит йогынтысы да куркыныч 

түгел. Билгеле булганча, Йосыф пәйгамбәр әтисе янында нибары 10 ел яшәп 

кала, калган гомере аның гаиләдән читтә, төрле сынаулар белән сыналып үтә. 

Әмма нинди генә газап-михнәтләр килмәсен, Йосыф пәйгамбәр иманына тугры 

кала, чөнки күңеленә ата тәрбиясен нык сеңдергән була. Менә ни өчен балалар 

үстергәндә яшь үзенчәлекләрен исәпкә алу аеруча әһәмиятле икән. Карынга 

салынганнан алып 12 яшькә җиткәнче әле бит күкрәк, оя, гаилә-ыруг, мәхәллә 

тәрбиясе бар. 

- Алайса кыска гына булса да шушы төр тәрбияләрнең үзенчәлекләрен 

әйтеп үтик. 

- Бала тугач та күкрәк тәрбиясе башлана. Бу урында Коръәнгә мөрәҗәгать 

итик. Анда “... аналар балаларын тулы ике ел имезсеннәр...” дигән аять бар. 

Әлбәттә, бу мәсьәләгә биологик яктан гына карау дөрес булмас. Күкрәк 

тәрбиясе ул, иң беренче, ана белән бала арасындагы рухи бәйләнеш. Сөт белән 

балага ризык кына түгел, ана җылысы да керә. Керми икән, димәк ананың 
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җылысы юк. Тикмәгә генә: “ана сөте белән кермәгәнне, тана сөте белән кермәс” 

дигән гыйбарә тумагандыр. Димәк ана сөте физиологик сәләмәтлеккә генә 

түгел, рухи сәламәтлеккә дә зур йогынты ясый. Ана сөтенең сафлыгы  аның 

канының чисталыгына бәйле.  Кайбер балалар 4-5 айдан ук әнкәләренең 

күкрәген ташлый: сөте әче, тәмсез дип аңлатканнар моны борынгылар. 

Киресенчә, ананың сөте сыйфатлы булса, баланы күкрәктән аеру авыр була. 

Аның каравы, бала физиологик яктан да, рухи яктан да сау-сәламәт булып үсә. 

Шуңа күрә  сәламәт ана баласын ике яшькә кадәр күкрәк сөтеннән аермасын 

иде.   

- Шуннан соң инде оя тәрбиясе башлана торгандыр? 

- Әйе. Ул асылда биш яшькә кадәр дәвам итә. Оя тәрбиясен без кошлар 

мисалында күрәбез. Бу вакытта кошлар әле оядан аерылмыйча очарга, 

мөстәкыйль ашарга өйрәнәләр. Бала да шулай. Әкренләп тәпи китә, ризыклана, 

сөйли, хәтта рәсем ясый башлый. Боларны барысын да ул оясында өйрәнә. 

Шуңа күрә “оясында ни күрсә, шул була” дигән әйтем дә тугандыр мөгаен. Ә 

инде боларны оясыннан читтә (мәсәлән, бакчада) үзләштерегә мәҗбүр булса, 

барысы да ата-ана теләгәнчә булмавы да мөмкин. Һәрхалдә, балаларның 

күпчелеге бакчага бик авыр күнегә. Бала үзен башка түтәйгә тапшыруы өчен 

анасына үпкәли. Шулай итеп  әкренләп ата-анадан, оядан, туган мохиттән бизү, 

читләшү башлана. Ә бит хәтта кошлар да канатлары ныгымый торып, 

балаларын оядан ерак җибәрмиләр. Оя ул, беренче чиратта, әти-әни, әби-бабай, 

якын кардәшләр дигән сүз. Шуңа күрә биш яшкә кадәр ләвам иткән оя 

тәрбиясен гаилә институтының үзәге дип атасак әллә-ни ялгышмабыз шикелле.  

- Ә бит иртәме-соңмы ояны ташлап китәргә туры киләчәк. Ничек итеп? 

- Бик сак һәм йомшак рәвештә. Бала биш яшьтән яшәү мохитен үзләштәрә 

башлый. Аның яшәү даирәсе киңәя бара. Җиде яшькә кадәр дәвам иткән бу 

“дөнья белән бергәләп танышуны” башлангыч социальләштерү процессы дип 

атыйлар. Бу дәвердә баланың яшьтәш дуслары, фикердәшләре барлыкка килә 

башлый. Әкренләп куркыныч, тыелган нәрсәләрне дә аңлый башлый. Барлык 

тереклек дөньясы тирә-як мохитне шулай үзләштерә. Әлбәттә, болар барысы да 

гаилә күзәтүе астында бара. Ояда чыккан чебиләр инкубатор чебиләренә 

караганда тизрәк үсә, күбрәк саклана. Әмма аналары иртәрәк ташласа бик тиз 

югала башлый. Авылда яшәгәнлектән, моны мин үз күзәтүләрем аша да яхшы 

беләм. 

- Ә менә шушы тәрбия баскычларын үтеп, мәктәпкә киткәч, болар барысы 

да җуелмыймы соң? Никадәр көч куеп керткән тәрбия бушка китмиме? 

- Тулысынча китми, әлбәттә. Сыйфатлы булса бик тирән сеңеп кала. 

Әмма мөстәкыйль яшәү өчен бу гына җитми әле. Иман ныклыгы һәм 

берникадәр белем кирәк. 

- Ә боларны кем бирергә тиеш соң? Дәүләт мәктәбе моңа әзерме? 

- Дәүләт мәктәбе әзер түгел. Боларны бары мәхәллә мәктәбе бирә ала. 

Совет чорына кадәр бездә шулай булган. Балалар иманга кереп, яшәү өчен 

тиешле белемне алганнар.   

- Алайса мәхәллә мәктәбе турында да берничә сүз әйтеп китсәгез иде. 
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- Мәхәллә мәктәбе булдыру өчен мәхәллә булып яшәү кирәк. Мәхәллә ул 

бер җирлектә тупланып яшәгән имандашлар, милләттәшләр, кардәшләр, 

фикердәшләр берлеге. Мәхәлләнең мөстәкыйль яшәп китүе өчен бөтен 

мөмкинлекләр тудырылырга тиеш. Шул исәптән, һич кимендә, башлангыч 

белем алу өчен дә. Мәхәллә мәктәбе шул максатта оеша да. Ул гаилә 

мәктәбенең дәвамы булып санала. Чөнки анда бер җирлектә туып, җиде яшькә 

кадәр бергә үскән мәхәллә балалары укый. Аларны дини-милли кардәшлек, 

туганлык, дуслык берләштерә. Шуңа күрә мондый мәктәптә уку баланың рухын 

имгәтми, холкын бозмый. Киләчәккә ышаныч, дөньялыкта яшәү, ахирәтне 

аңлау өчен ныклы нигез бирә. Адәм баласы кардәшлек мохитендә үсә, яши һәм 

ахирәткә күчә. Туганлыкка ни җитә! 

Хәзер мәхәллә мәктәбе башлангыч дип атала, элек ибтидаи сыйныфы дип 

йөртелгән.  

  Кыскасы, мәхәллә мәктәбендә белемнең, тәрбиянең ныклы нигезе 

салына. Чөнки барысы да баланың табигый (фитрый) халәтен саклау, ныгыту 

максатында эшләнелә.  

- Мәхәллә мәктәбендә бала ничә яшькә кадәр укый? Аннан соң ул кая 

бара? 

- Нигездә, унике яшькә кадәр. Аерым сәбәпләргә карап, бу баскыч бер-

ике елга кыскарырга да, озайтылырга да мөмкин. Әмма ничек кенә булмасын, 

бу мәктәптә бала шәхес булып җитлегергә, үзенә мөстәкыйль юл яра башларга 

әзер булырга тиеш. 

- Шуннан соң дүрт ягың кыйбла? 

- Шулай дип әйтергә дә ярый. Әмма без чит-ят мохиттә яшибез. Бигрәк тә 

шәһәр шартларында. Шуңа күрә балаларыбызның язмышын күз алдыбыздан 

ычкындырырга тиеш түгелбез. Әлбәттә, кирәккә-кирәкмәгәнгә әллә-ни 

кысылмыйча. Чөнки хәзер ул бала гына түгел инде, мөстәкыйль шәхес, үз 

язмышын үзе хәл итүче балигъ зат. Әмма аның әле тормыш корасы, нәсел 

калдырасы бар. Шуңа күрә алар 12 яшьтән 17 яшькә кадәр җенси тәрбия дә 

алырга тиешләр. Моны бары тик милли мәктәпләрдә, элеккечә әйтсәк, рөшдия 

сыйныфларында алып була, әлбәттә, ак әбиләр, ак бабайлар катнашында. 

Шуннан соң да әле һөнәри белем алу өчен үз институтларыбыз, үз 

унивеситетларыбыз булырга тиеш. Анда илаһи, милли, дөньяви гакыйдә бер 

булып формалаша. 

Әлбәттә, рөшдия (урта), игъдадия (махсус урта), галия (югары) 

сыйныфлар турында аерым сөйләргә кирәктер. Монда исә без гаилә-мәхәллә 

мәктәбе белән чикләник. 

- Замана яшьләренә карыйлар да өлкәннәр, ай-һай дип, баш чайкап 

куялар, янәсе алар яшь чакта мондый булмаган. Уйлавымча, баланың 

киләчәктәге үсеше  нинди шартларда дөньяга килүе белән бәйле. Элек кендек 

әбиләре бала табучы хатын өчен чын мәгънәсендә коткаручы вазыйфасын 

үтәгән. Ә бүгенге бала тудыру йортларында еш кына нәрсә күзәтелә? 

Акушерларның авырлы хатыннарга катлы-катлы итеп сүгенү сүзләре белән 

кычкырып җибәрүләре гадәти хәлгә әверелеп бара? Туганда ук тискәре 
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эмоцияләргә тап булган сабый, үсә-үсә, үзе дә әйләнә-тирәдәгеләргә шундый ук 

мөнәсәбәтне кайтарыр түгелме? 

- Туу ул- үлем шикелле үк газаплы мизгел. Үлем әчесе булган кебек, туу 

әчесе дә  бар. Үзегез уйлап карагыз: карында ятканда балага бөтен ризык 

әнкәсенең кендеге аша килеп торды, аның һәммә йомышы эчтә, җылыда 

башкарылды. Инде менә нарасыйга бөтенләй таныш булмаган дөньяга чыгу 

вакыты җитте. Монда бик мөһим бер мизгел бар, ул – баланың кендеге киселү 

мизгеле, әнкәсе карыныннан аерылып, бөтенләй таныш булмаган дөньяга чыгу 

мизгеле. Әйе, безнең буында бу изге йоланы тәһәрәтле, гөселле, намазлы 

кендек әбиләре башкарды. Бала өчен психологик авыр кичерешне алар үзләренә 

кабул итә. Бүген дә шушы кендек әбиләре институтын яңадан торгызып 

булмасмы икән?  

- Бу бик кирәкле тәкъдим. Чынлыкта бу институт торгызыла башланды 

инде. Әмма әлегә ул без күзаллаган татар-мөселман гаиләсе институтының 

аерым бер өлеше булып китә алмый. Моңа күп кенә хокукый, һөнәри сәбәпләр, 

фикер каршылыклары комачаулый. 

- Статистик мәгълүматларга караганда, хәзер балаларның күпчелеге 

сәламәтлек ягыннан зәгыйфь булып туа. Шуның нәтиҗәсе буларак үлем-китем 

арата, гомер кыскара. Уртача алганда хатын кызлар 70, ә ирләр 60 елдан ким 

яши. Ә бит Тәүраттә әйтелгәнчә беренче кешеләр мең ел чамасы яшәгән. Ә 

менә җирдә бозыклык таралгач Аллаһы тәгалә ачуланып кеше гомерен 120 елга 

калдырган, бүген ул сан да ике мәртәбә кыскартылган. Моның сәбәбе җирдә 

бозыклыкның тагы да артуында түгелме? 

- Моны инде зур гына галимнәр раслый. Чаң суга. Әмма ишетүче генә юк. 

Адәм баласы үз гомерен үзе кыскарта: акча эшләүнең бер генә ысулыннан да 

чирканмый: алдый, талый, бозыклык кыла, нәтиҗәдә вакытсыз дөнья куя. Ә бит 

Алла кушканча, гасырлар буена сынау үткән гореф гадәтләрне үтәп яшәсәк, 

сәламәтлегебез дә нык, гомеребез дә озын булыр иде, ахирәткә дә җиңел күчәр 

идек. Күптән инде Дж. Куперның “Да сгинет смерть” дигән китабын укыган 

идем. Ул фәнни рәвештә шул фикерләрне раслый. Бүген дә әле кешенең 

биологик яшәү чиге 120 елга җитә ди ул. Ул моны Пакъстан, Дагыстан, Тибетта 

яшәүче кайбер кабиләләрнең мисалында күрсәтә. Бу кабиләләр гасырлар буе 

әби-бабалары нинди традицияләр белән яшәгән, әле дә шулай яшиләр ди. Ә без 

үзебезнең мең еллык гореф- гадәтләребезне тәраккыяткә корбан итеп, гомер 

буена газап чигеп, вакытсыз гүргә керәбез.  

    - Илдус абый! Минем белүемчә, сез күптән инде гаилә институты, 

милли мәгариф, мәхәллә проблемалары өстендә эшлисез. Җәмәгатьчелек тә 

моны белеп тора булса кирәк. Ә менә дәүләт югарылыгында бу юнәлешләрдә 

нинди дә алга китеш бармы? 

- Гомумән, мин үзем бабаларым Хөсәен һәм Нәҗип Әмирханнарның 

мәгърифәти эшен дәвам итәм. Остазларым итеп Ризаэтдин Фәхретдинне, Каюм 

Насыйрины, Сәид Нурсины саныйм. Шуңа күрә минем карашларым берникадәр 

дәрәҗәдә үткән заманнарга карый. Мин аларны бүгенге заман фәне 

югарылыгыннан торып яңартсам да, хәзерге тәрбия, мәгариф, җәмгыять 

белгечләре өчен чит-ят, берникадәр саташкан булып күренәм. Шулай да миңа 
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югары дәрәҗәдәге рәсми структураларда да эшләргә туры килде. Мәгариф 

министрлыгында милли мәгариф системасын төзү, ЗАГС идарәсендә һәм 

Татарстан фәннәр академиясенең гаилә үзәгендә татар-мөселман гаиләсе 

институтын торгызу, гаилә мәктәбен оештыру юнәлешләрендә эшләдем.  Әлеге 

хезмәтләр берникадәр дәрәҗәдә кулланылса да, тулы бер гамәли система булып 

эшләп китә алмады. Моңа эш урынында утыручыларның әлеге эшләрнең 

әһәмиятен аңлап җитмәве һәм хокукый яктан тәэмин ителмәве комачаулады. 

Алар фикеренчә, минем фикерләр искләрдән калган. Заманга ярамыйлар. Димәк 

аларча, моннан мең ел ярым-өч мең ел элек иңдерелгән Тәүрәт, Инҗил, Зәбүр, 

Коръән инде күптән искергән, Аллаһ сүзе гамәлдән чыккан. Чөнки болар өчен 

мәңгелек кыйммәтләр юк.  

Гомумән, бу мәсьәләләрдә дәүләт структураларына таяну файдасыз. 

- Ә бит әле дини яки милли оешмалар бар. Алар кызыксынучанлык 

күрсәтмиме? Минем белүемчә, алар гел шуның турында сөйләп торалар. 

Нишләп бергә эшләмисез соң? 

- Бергә дигәне, ул матур сүз генә. Мине төрле очрашуларга, әңгәмәләргә, 

җыеннарга еш чакыралар. Сан өчен. Кайчакта сүз дә бирәләр. Әмма утыз ел 

буена эшләгән, хәтта гамәлгә куйган системаларны өйрәнәселәре килми. 

Боларны мин үзем эшләп, гамәлгә куеп аларга тапшырырга тиеш. Милләт өчен, 

Алла хакына. Ә бит бөтен мал-мөлкәт, хокук-идарә аларда. Миндә боларның 

берсе дә юк. Аз-маз аларга басым ясасаң, юләрдән саныйлар. 

Шуңа күрә дә меңләп мәчет-мәдрәсә ачсак та, тормыш һаман сүтелә, 

җимерелә бара. 

Мине бер генә нәрсә гаҗәпләндерә. Нишләп милләт язмышы өчен үтә 

әһәмиятле эшләр башына бары тик кәнәфигә буйсынучы җансыз урындыклар 

куялар? Һәм кем куя? 

- Димәк, сез эшләгән системаларның эшләп китүенә әллә нинди зур өмет 

юк? 

- Мин алай димәс идем. Минем белүемчә алар халыкка җитә. Менә бер 

укытучылар киңәшмәсендә минем эшләр белән таныш булган бер ханым: “без 

боларны белмәгәнлектән күпме хата ясадык, башкалар ясамасыннар иде”, дип 

халыкка мөрәҗәгать итте. 

Ә бит Фәхретдин, Насыйри, Нурси хезмәтләре дә милли мәгарифнең 

нигезендә ятмый. Ләкин шулай да аларны өйрәнәләр, тар даирәләрдә булса да 

кулланырга тырышалар. Әлбәттә безнең халык өстән кушканы көтә. Әмма 

көтеп тормаучылар да бар. Менә шулар өчен эшлим дә инде. Аллаһ сүзе әле 

узмаган. Коръән әле искермәгән. Димәк, өмет бар әле! 

 

Казан. 2009 ел. Июль ае. 


