
ТАТАР КАНУНЫ 

(кыскача бирелеше) 
 

Дүрт ярым гасырдан артык татар халкы үзенең мөстәкыйль дәүләте 

булмаганлыктан Мәскәү коллыгында яши. Шул вакыт эчендә ул үзенең 

борынгы дәүләтен, шул исәптән, Болгар, Алтын Урда, Казан ханлыгы 

дәверендә формалашкан, аны милләт иткән гореф-гадәтләрен, йола-

инануларын бөтенләйгә диярлек җую дәрәҗәсенә җитте. 

Дистәләгән гасырлар буе милли яшәү рәвешен тәэмин иткән Тәңре, Яса, 

шәригать кануннарыннан аерылып, үз рухына ят урыслашу, христианлашу, 

бәйнәлмиләлчелек, динсезлек юлына кереп китте; тәмам диярлек үзенең милли 

йөзен югалтты. 

Татар халкы милләт буларак үз дәүләтчелеге шартларында оешты һәм 

аның бүгенге миллилеге, башлыча, элеккеге дәүләтчелек хәтере белән генә 

билгеләнә. 

Әмма милли яңару, яңабаштан милләт булып оешу өчен безгә тарихи 

хәтер генә җитми, ә бөтен үткәнебезне барлау, торгызу белән беррәттән, 

дәүләтсез дәвер шартларында халкыбыз тарафыннан тудырылган яңа 

кыйммәтләрне дә  үзләштерергә, аларны үз кыйблабызга яраклаштырырга 

кирәк булачак. 
 

Татар халкының милләт буларак зәгыйфьләнүенең тарихи сәбәпләре 

Мәгълүм булганча, татарның милләт буларак оеша башлавы болгар 

чорыннан, җиденче гасыр урталарыннан килә. Азов диңгезе буендагы борынгы 

Болгар дәүләте җимерелгәннән соң, болгарларның бер өлеше Идел-Урал 

төбәгенә күчеп килә. Җирле угор һәм төрек кабиләләрере белән кушылып, алар 

Бөек Болгар дәүләтенә нигез салалар. Мәдәни яктан алга киткәнлектән, бу 

дәүләттә болгар менталитеты өскә чыга. Болгар теле, болгар мәдәнияте, болгар 

матди культурасы Идел-Урал төбәгендә яңа матди-мәдәни күтәрелеш хасил 

итә. 

Әмма чын тәрәккыят Болгарда унынчы гасырның беренче чирегендә 

Ислам дине кабул иткәч башлана. Дөньяның рухи-матди яктан иң алга киткән 

дәүләте - Халифәт белән багланышка керү Болгар дәүлетен яңа сыйфатый 

баскычка күтәрә. Кыска гына вакыт эчендә бабаларыбызның иң борынгы 

дәүләте Көнчыгыш Аурупада гына түгел, бөтен Ауразия киңлегендә дөнья 

цивилизациясенең бер гүзәл үрнәгенә әйләнә. Бу вакытта Көнбатыш Аурупа 

үзенең кыргыйлык баткагыннан әле чыкмаган була. 

Болгар чорының матди-мәдәни казанышлары бүген дә әле намуслы 

тарихчыларны гаҗәпкә калдыра. Ә халкыбыз өчен бу чор онытылмас якты 

хатирә булып кала. 

Әлбәттә, Болгар дәүләтенең уңышлары, континенталь абруе күрше 

славян, хәзәр кабиләләрендә көнчелек тудыра. Алар Болгарга даими рәвештә 

хөҗүм итеп торалар, мөмкин кадәр зәгыйфьләндерергә тырышалар. Әмма 

мәҗүсилек баткагыннан чыкмаган, батыйл диннәр йогынтысына эләккән бу 

кабиләләр Ислам нуры белән береккән болгар халкының тарихи үсешенә әллә 

ни сизелерлек зыян китерә алмыйлар. 
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Хәтта ярты дөньяны басып килгән монгол яуларының беренче 

дулкыннарын да кире кагалар. Болгар гаскәриләре, болгар алып-батырлары бу 

дәһшәтле көчкә баһадиларча каршы торалар. Әмма тигезсез көрәштә Бөек 

Болгар үзенең дәүләт бәйсезлеген саклап кала алмый. 

Шулай да мәшһүр Болгарның матди-мәдәни мирасы эзсез югалмый гына 

түгел, ул оешып килгән Алтын Урда дәүләтенең дә рухи-мәдәни йөзен билгели, 

матди культурасына тирән йогынты ясый. Әлбәттә, Алтын Урда халкы инде 

болгар халкыннан шактый аерыла. Анда гомумтөрки-кыпчак йргынтысы көчәя. 

Бигрәк тә тел һәм идарә мәсьәләләрендә. Монгол яулары татар исеме белән 

бәйләнгәнлектән, бу үзгәреш татар менталитетын өскә чыгара. Болгар милләте 

дәүләтнең этник йөзен тәшкил итсә, татар халкы Алтын Урданың унитар 

сыйфатын билгели (бүгенге урыс халкы мисалында). Баскын монголларның 

азчылык булуы, күпчелекнең тел һәм этник берлеге чагыштырмача кыска 

вакыт эчендә Алтын Урданы күәтле төрки-татар дәүләте итә. Болгарның матди-

мәдәни культурасы, кыпчакның гомумтөрки теле, татар-монголларның идарә 

системасы бу дәүләтне Ауразия буенча сибелеп яшәгән төрки халыкларның 

уртак ватаны итә. Болгарлар белән укмашып яшәгән Идел-Урал төбәгенең угор 

халыклары да үз язмышларын шушы дәүләт белән бәйлиләр. 

Болгарның Алтын Урдага рухи йогынтысы шул кадәр көчле була ки, бу 

дәүләт ундүртенче гасырда рәсми рәвештә Ислам дине кабул итә. 

Әмма Алтын Урда тотырыклы дәүләт булып оешып китә алмый. Чөнки 

аңа кергән күпчелек халыклар үз дәүләтләрен төзеп, үз яшәү рәвешләрен 

булдырган булалар һәм һәрбересе уртак дәүләттә үзенең өстенлегенә дәгъва 

кыла. Бу бигрәк тә баскын чыңгызчылар һәм җирле болгарчылар 

каршылыгында чагыла. Алтын Урда ханының Ислам динен кабул итүе бу 

каршылыкны берникадәр йомшартса да, дәүләт бер куәтле йодрыкка туплана 

алмый. Ислам дине оештыручы көч булса да, бу очракта ул Болгардагы кебек 

рухи-этник нигездә түгел, башлыча, матди-социал максатларда кабул ителә, 

ягъни берләшүнең олуг максатлары өчен аның җитәрлек илаһи көче булмый. Ә 

төрки-мөселман традициясе мессианизм, көчләү һәм мәкер юлын кабул итми. 

Нәтиҗәдә, башта үзәккә “баш бирмәгән” Болгар жимерелә, аннан соң Алтын 

Урда үзе берничә зәгыйфь дәүләткә бүленә. Әлбәттә, аларның иң көчлесе 

Болгар жирлегендә оешкан Казан ханлыгы була. Әмма барлык дәүләтләргә дә 

Алтын Урданың таркаулык чире йога. Алар үзара талашуларын туктатмыйлар 

гына түгел, бер-берсенә каршы көрәштә Алтын Урда дәверендә үк ныгый, 

көчәя башлаган нәсара Русиясенең ярдәменә таяна башлыйлар. Тышкы 

таркаулыкка эчке таркаулык өстәлә. Казан ханлыгының үз эчендә дә Мәскәү 

һәм Кырым тарафдарлары барлыкка килә. Бигрәк тә бу эшкә төрекләр 

тарафыннан Юнан җимерелгәч, Русиягә качып килгән Византия руханилары 

зур көч куя. Алар госманлы төрекләренең үчен шимал төрекләреннән алырга 

тырышалар һәм шуңа урыс кенәзләрен дә этәрәләр. Үз биләмәләрен 

киңәйтергә, байлыкларын арттырырга омтылган  кенәзләр белән Византия 

руханиларының максатлары тәңгал килә һәм алар элеккеге Алтын Урда 

җирләренә, беренче чиратта, иң төп көндәшләре булган Казан ханлыгына 

баскынчылык итә башлыйлар. Олуг максатлардан тайпылып, үз биләмәләре 
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тирәсендә генә фикер йөрткән ханнар дөньяда барган глобаль үзгәрешләрне 

аңламыйлар һәм баскынчылыкны, гадәтенчә, тәхет бүлешү өчен көрәш дип 

кенә кабул итәләр. Мондый тар фикер йөртеш, кызганыч ки, бүгенге көндә 

татарда тирәнәйгән генә. Татар дөньясына үтеп кергән матдәвичелек белән 

шактый зәгыйфьләнгән төрки-мөселман яшәү рәвеше арасындагы 

каршылыклар күпчелек тарафыннан аерым шәхесләрнең “портфель бүлешүе” 

дип кенә бәяләнә. Шул сәбәпле, ул вакытта да, хәзер дә тәхет  яулау, тәхет 

саклау татарның төп максатына әверелә. Шуннан файдаланып, урыс патшасы 

тәхет бүлү, тәхет өләшү инициативасын үз кулына ала. Әкеренләп Алтын Урда 

төркиләренең язмышы Мәскәү кулына күчә. 

Ә инде эчтән көпшәкләндерелгән, үзара талашып яшәгән дәүләтләрне 

тыштан буйсындыру әллә ни кыен булмый.  

Казан ханлыгының борын төбендә үк урыс кальгасы салына. Тәхетсез 

калудан куркып, ризасызлык белдерергә берәүнең дә кыюлыгы җитми. 

Шаһгали тәхетемне кайтарам дип уйлый. Казан ханы илен түгел, тәхетен 

саклап, Мәскәүгә ташламалар ясый. Ногай, Әстерхан, Себер морзалары  

көндәшләренең кыйналуына шатланалар һәм урыс патшасына бүләкләр 

җибәрәләр. Төрек солтаны белән кырымлылар Мәскәү патшасы белән низагка 

керергә теләмиләр. Казан ханлыгы юкка чыгудан куәтләре кимемәс дип фараз 

кылалар. Урта Азия әмир-бәкләре урыс яуларыннан ефәк-парчадан пәрдә 

корып котылмакчы булалар. 

Ахыр чиктә Казан яулана. Күп тә үтми Ногай, Әстерхан, Себер урысның 

аяк астына егыла. Ике-өч гасыр эчендә Кырым ханлыгы, Кавказ, Казакъстан, 

Урта Азия урыс камытын киеп куя, солтан Төркиясе дә үз биләмәләренең 

шактый өлешеннән колак кага. 

Шулай итеп, континенталь Ауразия киңлегендә төрки-ислам 

менталитетына алмашка славян-православие менталитеты килә. 

Болар барысы да исламның илаһи кыйммәтләреннән, төркичелекнең 

гасырлар сынавы үткән табигый кануннарыннан, халыкчанлык рухы белән 

сугарылган идарә системасыннан ваз кичеп, кяферлек иңгән тәхет өчен 

көрәшнең фаҗигале нәтиҗәсе. 

 

     Татар халкының милләт буларак таркалыш кичерүе 

        Татар халкы урыс тарафыннан буйсындырылганнан соң, табигый 

рәвештә милли таркалыш юлына баса. Беренчедән, Казанны алганда милләтнең 

иң асыл ирләре кырыла, иң асыл кызлары көчләп ят кавемгә бирелә. 

Икенчедән, коллыкны кабул итмичә, патшага баш бирмәүчеләр еллар 

дәвамында юк ителеп килә. 

Әмма октябрь инкыйлабы татар халкын тагы бер зур сынау алдына куя. 

Русиягә көнбатыш дөньясында үрчем алган дәһрилек чире йога. Беренче 

чиратта аның тозагына мәкер сеңмәгән төрки халыклар эләгә. Татарның 

мәчетләре икенче кабат җимерелә, мәдрәсәләре ябыла. Руханилар, 

мөгаллимнәр юк ителә, зинданнарга озатыла. Мең кыенлык белән яңадан 

тудырылган татарның уңдырышлы катламы (гумусы) юкка чыгарыла. Халык 

язмышы милли һәм социаль изүдән гарипләнгән, рухи-этник кыйбласын 
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җуйган социаль-дәһриләргә тапшырыла. Алар туып килгән милли идарә 

структураларын җимереп, урыс большевизмының татар нөсхәсен тудыралар. 

Хөррият дулкынында хәтта татар автономиясе дә барлыкка килә. Татар 

дөньяви мәктәпләре ачыла, дөньяви мәдәнияте туа. Әмма диннән, этник 

нигездән аерылган, материалистик калыпка салынган татарлык кыска гына 

вакыт эчендә урыслашу юнәлешен ала. Моңа ике мәртәбә имла алмаштыру да 

зур этәргеч бирә. Берничә дистә ел эчендә шәһәрләрдә бер генә татар мәктәбе 

дә калмый. Авыл исә формасы белән татар, эчтәлеге белән урыс мәгарифе 

системасына күчә. Автономияләштерү дә нигездә милләтләрне бүлгәләү, бер-

берсенә каршы кую өчен генә кирәк була. Аның ярдәмендә патша  Русиясендә 

шактый гына үсеш алган бербөтен милли мәгариф, мәдәният, икътисад 

системалары юкка чыгарыла. Татарның башы, йөрәге, кул-аяклары бер-берсенә 

буйсынмыйча эшли башлый. Татар совет чорында дөньяви белем алу буенча 

берникадәр уңышка ирешсә дә, аның акыл-зиһене урыс мохитендә формалаша. 

Шуңа күрә татар галимнәре, татар зыялылары милләтнең рухи-этник 

нигезеннән бөтенләй диярлек читләшәләр.  

1986 ел апрель инкыйлабы татарны тарихи үсеш перспективасы буенча 

ике юл чатына куйды. Беренче юл - кыйбласы Шәрекъкә төбәлгән төрки - 

ислам цивилизациясе, икенчесе - кыйбласы Мәгърипкә юнәлгән яһүди-нәсара 

цивилизациясе. Рәсәй берникадәр каршылыкны җиңеп, икенче юлны сайлады. 

Әлбәттә, башка халыкларны да шушы юлга өстери. Әмма татарны бу юлда 

өченче җитди сынау көтә. Монысының тагы да куркынычрак булуы ихтимал. 

Чөнки тупас материализмнан аермалы буларак, монда дингә, милли яңарышка 

ачыктан-ачык көрәш алып барылмый. Киресенчә, дини, милли оешмаларны 

рәсми хакимияткә буйсындру, ягъни, Рәсәй дәүләт стратегиясенә эшләтү 

сәясәте алга сөрелә. 

Көнбатышның социал-прагматик яшәү рәвеше әкренләп, әмма эзлекле 

рәвештә җәмгыятнең барлык күзәнәкләренә үтеп кереп бара. Татарга тыштан 

мөселман булырга, үз мәктәпләрендә укырга рөхсәт ителсә дә, эчтән аны 

көнбатыш яшәү рәвешенә куып кертү максаты куела. Ягъни, татар 

йомыркасының кабыгы, эчтә урыс-нәсара чебие җитлегеп җиткәнче, төрки-

мөселман булып кала әле. Чеби чыгып җиткәч, кабыгының кирәге калмый.  

Рәсәй исә үзенең дәүләт идеологиясе итеп православиене көчәйтеп килә. 

Ул дәүләтнең барлык структураларына үтеп кереп бара. Төрки-ислам 

дөньясының төньяк форпосты булган Идел-Урал төбәгенә аерым икътибар 

бирелә. Чөнки бу төбәк Рәсәйне тулысынча урыслаштыру һәм 

христианлаштыру өчен төп киртә булып кала бирә.  

Шуңа күрә, ашыгыч рәвештә, Казан яны Зөя (Свияжск) шәһәре 

торгызыла. 1551 елда аны татар илен буйсындыру өчен Мәскәү патшасы 

урыслардан төзетсә, бүген исә татарлардан төзетмәкче. Казанның үзәгендә 

җимерелгән мәчетләр өстенә салынган урыс чиркәүләренең гөмбәзләрендә дә 

алтын уйный. Иртәдән кичкә кадәр татарның баш мәркәзе өстендә чиркәү чаңы 

яңгырый. Шулай итеп, төбәкне колонизацияләүдә хәлиткеч роль уйнаган Зөя 

һәм Казан чиркәүләренә яңадан урыслашып бетмәгән татарның иманын алу 

йөкләтелә.  
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Нәсара дине Рәсәйнең дәүләт идеологиясе югарылыгына күтәрелгәндә,  

ислам дине дәүләттән аерылган хәлдә кала бирә. Бигрәк тә Идел-Урал 

төбәгендә. Хәтта ул милли идеология көченә дә керә алмый.  

Җыеп әйткәндә, татарны тыштан да, эчтән дә юк итүнең тулы механизмы 

эшләнеп килә. Милли йөзе булмаган Татарстан суверенитеты шушы 

механизмның бер өлеше генә.  

Кызганыч ки, бу большевизмнан да яман чиргә Татарстан хакимиятенең 

дә, татар галимнәренең дә, зыялыларының да, хәтта милли хәрәкәт 

җитәкчеләренең дә төрки-ислам карынында яралган рухи-этник иммунитеты 

юк.  

Шул сәбәпле алар көннән-көн социал-прагматизм, демократия, 

көнбатышчылык сазлыгына бата баралар. Шуның нәтиҗәсе буларак, 

Татарстанның, бигрәк  тә аның шәһәрләренең милли йөзе юк, 

җитәкчеләребезгә, зыялыларыбызга төрле яһүди-нәсара орденнары тарафыннан 

төрле “затлы” исемнәр бирелә. Колхоз-совхоз, шәһәр-авыл, урам-

мәйданнарыбыз да рухыбызга ят исемнәр йөртә. Урыслашкан, манкортлашкан, 

чукындырылган исемнәребез танырлык түгел. -”Ич” -”на”, -”ов”, -”ова” лар 

инде каныбызга сеңгән. Телебездә төрки-мөселман рухы юк. Пешекче 

таныклыгына кадәр Мәскәүдән алабыз. Мәскәү хезмәтенә яллану мактаулы 

гамәл санала. “Ватан сугышы”нда һәлак булганнарны дистәләгән томнан 

торган “Хәтер китабы”на алтын хәрефләр белән язабыз. Аның каравы, Казанны 

урыс явыннан саклаган каһарман бабаларыбызга куеласы һәйкәл урынына 

казык та какканыбыз юк. Дүрт гасыр буена татарның азатлыгы өчен көрәшкән 

батырларыбызның исемнәрен мәңгеләштерү буенча кыл да кыймылдатмыйбыз. 

Урыс теле, урыс әдәбияте, урыс тарихы укытучыларының күбесе татар. Алар 

балаларны империячел урыс рухында тәрбиялиләр. Татар галимнәренең 

абсолют күпчелеге урыс мәгарифенә, урыс фәненә эшли. Чөнки попка укып 

мулла булып булмый. Хәтта татар гимназияләрен бетереп чыгучылар да шул 

якка каера. Татарның киләчәгенә ышанычлары юк. Татар мәктәпләре урыс 

мәктәпләренең фильтеренә әйләнеп бара. Элитарлашкан урыс мәктәпләрендә 

татар балалары манкортлашуның тулы курсын үтәләр. Ә иң аянычы шунда ки, 

урыс мәктәпләрендә, башлыча, түрә, зыялы балалары укый. Совет чорында 

татар мәктәпләре шулар тырышлыгы белән бетерелде. Урыс мәктәпләре 

аркылы алар үзләренә алмаш әзерләделәр. Бүген исә, мөмкинлектән 

файдаланып, үз балаларын чит илләрдә укытырга тырышалар. Шуңа күрә татар 

мәгарифен, татар фәнен күтәрүгә әһәмият бирмиләр. 

Татар телен камилләштерү, аны дөньякүләм фәнни-техник, иҗтимагый-

сәяси югарылыка күтәрү буенча да фундаменталь эш алып барылмый. Татар 

терминологиясе, татар фонетикасы, татар язма графикасы, татар 

топонимикасы, татар ономастикасы буенча эшләр шәхси инициатива 

югарылыгыннан ары китми. Татар телен дәүләт, гомумтатар теле итү буенча 

гамәл юк дәрәҗәсендә. 

Татарның урыслашуы, яһүдиләшүе, манкортлашуы бигрәк тә шәһәр 

шартларында интенсив бара. Котылгысыз шәһәрләшү процессы бигрәк тә үз 

дәүләте, үз шәһәр культурасы булмаган татар өчен куркыныч. Шәһәрләрдә, 
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бигрәк тә Казанның үзендә, урыс мохите хакимлек итә. Махсус рәвештә татар 

бистәләре бетерелде. Йортлар салганда, фатирлар биргәндә милли, дини 

аермалык исәпкә алынмый. Бер йортта, хәтта бер фатирда төрле дин, төрле 

милләт вәкилләре яши. Югары уку йортларында, күпчелек мәктәп-бакчаларда 

укыту-тәрбия эшләре урыс телендә, урыс мохитендә алып барыла. Татар 

мәктәп-бакчаларында да татар-мөселман рухы юк. Укытучылар, башлыча, 

урысча сөйләшәләр. Күпчелек укутычылар әзерләү уку йортларында һаман шул 

урыс менталитеты хөкем сөрә. Татар төркемнәрен тәшкил иткән укучылар 

икенче сорт итеп карала. Бөтен кара эш алар җилкәсенә төшә. Шуңа күрә татар 

төркемнәрен туплау кыенга туры килә. 

Радио, телевидение, матбугат та нигездә урыс мохитенә эшли. Татар 

зыялары беренче буыннан ары үсеп китә алмый. Чөнки шәһәр шартларында 

икенче буыннан ук урыслаша башлый. Шуңа күрә саф татар милли мәгарифе, 

мәдәнияте, сәнгате профессиональ яктан түбән дәрәҗәдә. Татар милли 

икътисады оеша алмый. Татар дәүләте, милли җәмгыять хокукы буенча 

белгечләр әзерләнми. Татар сәясәтенең  милли һәм дәүләти йөзе юк. Бу эшне үз 

кулына төрле “чапкыннар” алган. Татар җитәкчеләренә исә, дуңгыз үрчетеп, 

шәһәр манкортын ашату һәм аларга тамашалар оештыру бурычы йөкләтелгән.  

Ә татарның абсолют күпчелеге татарча укый-яза белмәгәнлектән, 

башлыча, урыс матбугатын алдыра. Шул сәбәпле татар матбугаты үсеш ала 

алмый. Дәүләт дотациясенә таянып яшәргә мәҗбүр. Бу исә аның бәйсезлеген 

чикли. Примитивлыкка  илтә. Рухи-мәдәни, фәнни-гыйльми таләпчәнлеге түбән 

булган мохиткә хезмәт итә. 

Шушы сәбәпләр аркасында шәһәр татарының урыслашудан, 

яһүдләшүдән, манкортлашудан башка чарасы юк. Элек татарны көчләп 

чукындырсалар, бүген ул үз иреге белән чукына. Шуңа күрә мәчетләр саны 

артса да, иманга кайтучыларның артуы сизелми. Шәһәр татарының төрки-

мөселман булмаган кавемнәр белән гаилә коруы 50% җитеп килә. Һәр очракта 

диярлек бу гаиләләрдә туган балалар урыс-нәсара булып китәләр. 

           

Авыл халкын изү юллары 

      (Зәрия Хәбибова хезмәтләренә таянып эшләнде) 

 

Кызганыч ки, авыл да бүген татарның милли яшәеш чыганагы була 

алмый. Татар шәһәр культурасының булмавы  авылга да тискәре йогынты 

ясый. 

Билгеле тарихи сәбәпләр аркасында халкыбызның күпчелеге гасырлар 

дәвамында авылда яшәде. Татар үзен милләт буларак авылда саклап калды. 

Заман шаукымы авылны, авыл кешесен “деревня”, “деревенщина” дип 

түбәнсетсә дә, татар аны артталык, изү, түбәнсетү, авыр эш урыны дип 

санамады, ә бәлки туган җиргә мәхаббәт, яшәүгә көч биргән, күпмедер 

иркенлек тоеп яшәгән, телен, гореф-гадәтләрен саклаган җир дип кабул итте. 

Әмма имансыз хакимнәр, залим түрәләр авылларга кертеп бикләнгән 

халык өстенә берсеннән-берсе аяусыз, рәхимсез изүләр яудырдылар. Бастыру, 
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изү юллары шулкадәр күптөрле булган ки, моны күреп, аңлап бетерү дә кыен. 

Әмма шуларны күрмичә, бу турыда уйланмыйча, алардан котылу чарасы юк. 

Күңел дөньясыннан баш тарткан тупас материализм, авыл кешесен уй-

дөньясыннан читләштереп, фәкать эш атына әйләндерде. Фаҗигале мондый  

яшәеш күпчелекне авылны ташлап китәргә мәҗбүр итте. Әмма дөнья 

тәмугыннан  исән килеш чыккан татарлар коллыктан чыгу өчен авыл кешесен 

изү юлларын әйбәт белергә тиешләр. 

Уйны тыю. Уй нәзберек кош. Уйлы булу, уйлау - адәм баласы өчен иң 

авыр халәтләрнең берсе. Моны белдерү өчен без еш кына “бер уй да башыма 

килми” кебек сүзләр кулланабыз. Уйсыз тормыш, уйсыз йөз, уйсыз баш - 

телебездә кешенең түбән тормыш белән яшәгәнлеген күрсәтүче гыйбарәләр 

һәм киресенчә, уйлап эшли белү - мактау билгесе. Телебездә уйга карата 

мәнәсәбәтнең аермачык калыпланган булуы халкыбыз аңында уйның 

тормыштагы урыны билгеләнеп, безнең уйга хакыбыз барлыгын белдереп тора. 

Халыкчанлык нигезенә корылган яшәү рәвешеннән аермалы буларак, без 

тулысынча уй тыелган, уй чикләнгән  җәмгыятьтә яшәдек һәм яшибез. Безнең 

җаннар кимсенү-масаю пәрдәсенә төренгән. Хакимнәрдә - уйны сытып масаю, 

халыкта - өметсезлектән кимсенү. 

Авыл масаю-кимсенү баганасының иң төбендә ята. Авыл кешесенең уйга 

бөтенләй хакы юк: нәрсә эшләргә, ничек эшләргә, кая куярга, төзергә-

төземәскә, сөйләргә-сөйләмәскә - барысы да хакимият структуралары 

тарафыннан хәл  ителгән. Уй тыелу - җәмгыятьне әкренләп кимерә, яшәүнең 

мәгънәсен бетерә торган яман чир. Күпмедер вакыттан андый җәмгыять упкын 

каршына килеп җитә, моны хакимнәр дә күрә башлый. Кыенлыктан чыгу 

юлларын эзләгәндә, халык уена колак саладырлар кебек тоела. Әмма уйлы 

кешеләрдән берникадәр акыл туплап, кыенлыктан чыга башлагач, яңадан уйны 

тыю башлана. Бу боҗрадан бары тик чын халык хакимияте урнаштырып кына 

чыгып була. 

Гореф-гадәтләрне бетерү. Милләт булып оешу, кешелекнең тарихи 

үсешендә аерым шәхеснең үлемсезлеген тәэмин итүче яшәү чарасы. Уртак 

тормыш нәтиҗәсендә һәр милләтнең үзенә генә хас тәртибе, теле, дөньяга 

мөнәсәбәте калыпланып, болар милләтнең һәр кешесендә чагылыш табалар. 

Шулар арасында гореф-гадәтләр - милләтнең күмәк яшәеше көзгесе, аның 

уртак күңел шатлыгы. Әлбәттә халыкның тарихи яшәеш дәверендә кайбер 

гореф-гадәтләрнең искерүе дә мөмкин. Уй тыелмаганда, фикер уртаклыгы 

барлыкка китерелеп, гореф-гадәтләр дә үзгәрүгә дучар ителәләр. Әмма 

милләткә  хас гореф-гадәтләрдән кемнәргәдер ярарга тырышып баш тарту - 

тормышның дәвамсызлыгын күрсәтеп, кеше күңелен рәнҗетә, рухын 

түбәнсетә. Авыл кешесеннән еш кына: “Күңел үсми, гел яшисе килми хәзер, 

элегрәк уртак шатлыклар бар иде, хәзер эшлибез дә, аракы эчәбез, тормышта 

күңел үсәрлек шатлык калмады”,- дип ишетергә туры килә. 

Табигатьне үтерү. Авыл кешесе өчен табигать эш урыны, муллык 

чыганагы уртак сукмак, уртак хәтер, истәлекләр биләмәсе. Тарихи 

һәйкәлләреннән мәхрүм ителгән халкыбыз өчен табигать тарихи хәтер дә 

булып тора. Һәр сукмак, ялан, болын, чишмә исемле булу, аларга багышлап 
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җырлар чыгару, истәлекләр саклау, табигать турында кайгыртуның аерым 

тәртиптә алып барылуы - шуны дәлилли. Әмма тирә-як мохитне жимерү, файда 

артыннан куып хәтердән баш тарту - тормышны дәвамсыз итә, кешегә физик 

яктан гына түгел, рухи яктан да зур зыян китерә. Авылларда халыкның 

битараф, эчкечегә әйләнүе кеше күңеленең бер өлешен тәшкил иткән 

табигатьне рәнҗетүдән, җимерүдән үсеп чыга. Агачларны бәлки кабат үстереп 

тә булыр, әмма җуелган хәтерне кайтару, битараф күңелгә җан өрү мөмкин 

булырмы? 

Куркыту, янау, эзәрлекләү. Хакимият структуралары әлеге адымны 

даими кулланалар. Бигрәк тә идарә струтураларын төзегәндә. Бу органнар 

нигездә өстән басым ясау ысулы белән оеша. Ябык мохиттә яклаучысыз авыл 

кешесенә буйсынудан башка чара калмый. Чөнки шушы түрәләр астында 

яшисе, көн итәсе бар. Авылны ташлап чыгып китүләр күп вакытта 

гаделсезлекләрдән котылу өчен эшләнә. Гаделсезлек кешене илсез, җирсез итә, 

башка җирдә килмешәк ясый. Димәк, татар халкын таркатуда, татар кешесен 

манкортлаштыруда җирле түрәләрнең дә гаебе шактый. 

Кешеләрне бер-берсеннән читләштерү, дошманлаштыру. Бу изүнең 

яшерен һәм мәкерле юлы. Аның асылына төшенү бик кыен. Яхшылык битлеге 

астында, астыртын кертеп җибәрелгән читләштерү, дошманлык хисе - кеше 

күңелен аздыручы кара көч. 

Халкыбызның бер сыйфаты - ул тормыш бәйгесендә беркемнән дә 

калышырга яратмый. Берсе уңган булса, икенчесе аннан да  уңган. Әйтик, берсе 

йорт салса, икечесе аннан да уздырып сала. Бу көнчелек түгел, ә калышмаска 

тырышу, безнең ярышка һәрвакыт әзер икәнлегебезне күрсәтеп торучы яхшы 

сыйфат. Әмма бу сыйфат иман ныклыгы булганда гына, хәләл белән хәрәмне 

аера белгәндә генә тәрәккыяткә хезмәт итә. Ә инде иман какшагада, хәләлне 

хәрәм алмаштырганда, бу сыйфат дошманлаштыруның төп коралына әйләнә. 

Эчкечелек белән изү. Эчкечелек - татар халкына көчләп тагылган 

баскынчылык чире. Ул, урыслаштыру, чукындыру белән беррәттән, 

буйсындырылган халыкларны икеләтә изү юлы. Урыс халкын гасырлар 

дәвамында кимереп килүче бу чир аның башка халыклар исәбенә генофондын 

савыктырып яшәгәндә генә үлем чиренә әйләнмәде. Ә безнең башкалар исәбенә 

савыгыр мөмкинлегебез юк. Гаилә жимерелү, яшь буынның сәләмәтлеге начар 

булу, эшләгән эшнең рәте булмау - милләтнең аракы белән мавыкканыннан. 

Эчкече - тере мәет ул. Эчкече кешегә дәүләт тә, ирек тә, уй да кирәкми. Аракы 

белән яуланмаган илләрне (җирләрне) генә корал белән яулаганнар. Моны 

төньяк халыклары мисалында күрсәтергә була. Авыл да шул рәттә. Уртак 

эшләрне эчкече кешеләрдән аракы  бәрабәренә эшләтү, төрле хезмәт 

алдынгылары көннәрен эчү бәйрәмнәренә әйләндерү - авыл советлары, колхоз 

идарәләре намусында. Исерек рәхәтлекне күңел ачу, матур яшәү дип халык 

тормышына кертеп җибәрү бүген үзенең аяныч җимешләрен биреп, милләт 

буларак таркалган халыкларны юкка чыгару дәрәҗәсенә китереп җиткерде. 

Күрәбез, монда да авыл түрәләренең гаебе гафу итмәслек. 

Эш белән изү. Хезмәт, эш - үзеннән-үзе изү юлы булмаса да, хезмәтнең 

җимешләре үз кулыңда калмау яки хезмәткә түләү артык түбән булу (гел 
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булмау) күп кешеләрдә төшенкелек хисе тудырып, тормышны җайга салуга 

өметне бетерә яки чамадан артык эшләүгә этәрә. Авыл кешесе тормышын 

корыр өчен чамасыз эш юлын сайларга мәҗбүр, ягъни үзен эш белән имгәтүгә 

бара. Ничек тә эшне бетереп җиңәргә тырышу, эштән арына белмәү - канга 

сеңгән бер гадәт, халыкта телгә кергән гаепләү, шелтәләү чарасы булып “эш 

калдырып йөрү” дип әйтү үзе дә моны бик ачык тамгалый. Чамадан тыш эш ир-

атны эчкечелеккә этәрә, хатын-кызның нәфислеген киметә; кешене 

вакытыннан элек картайта, тупасландыра,  уйсыз-фикерсез итә. 

Ачлык һәм хәерчелек белән изү. Сәяси, структур изүләр югары 

дәрәҗәгә җитеп, халык үзе эшләп тапкан байлыктан тулысынча мәхрүм ителеп 

ачлык һәм хәерчелеккә төшерелергә дә мөмкин. 

Безнең тарихта бу изү юллары даими кабатланып торган һәм идарәче 

даирәләр өчен халыкны буйсындыруның бер алымына әйләнгән һәртөрле 

үзгәртеп корулар, сугышлар чыгымының корбаны итеп авыл сайланган һәм 

сайлана. Бу санауларны дәвам итеп, изү юлларына телнең кулланышы 

тараюны, халыкка хас эш төрләренең кимүен, юлларның, траспорт һәм элемтә 

чараларының, дәвалау һәм савыктыру учреждениеләрнең булмавын, яисә начар 

сыйфатлы булуын кертергә була. 

“Бөек” төзелешләр, төрле борылышлар, сугышлар үз кырларына корбан 

итеп авыл кешесен җыйган. Шулай итеп, авыл тагы бер кат саеккан, изелгән, 

мескенләнгән, эчке яшәү көчен, тәрәккый үсеш перспективасын югалткан. 

Күргәнебезчә, татарны милләт буларак бетерү өчен барлык алшартлар 

тудырылган. Кызганыч ки, халкыбыз аларны үз яшәү рәвеше итеп кабул иткән 

һәм, милләт буларак, сукырларча һәлакәткә бара. Шуңа күрә, татар, беренче 

чиратта, үзенең коллык халәтен аңларга, аның сәбәпләрен ачыкларга тиеш. 

Моның өчен халыктан зур тәвәккәллек, яшәү рәвешен, икеләнмичә, кискен 

рәвештә үзгәртү таләп ителә. Бу үзгәреш һәр татар өчен мәҗбүрият булган 

кануни нигездә генә бара ала. Төрле сәбәпләр табып кануни таләпләрдән 

тайпылу кискен тәнкыйтькә һәм каты хөкемгә дучар ителергә тиеш. Югыйсә 

безгә башка котылу чарасы юк. Яһүди-нәсара “демократиясе” бу язмышка 

бәрабәр эштә безгә таяныч була алмый. 

 

       Милли яшәешнең кануни кагыйдәләре 

(Айдар Хәлим хезмәтләренә таянып эшләнде) 

 

     Милли яшәешнең төп кануни принциплары 

      Без әҗәткә керә торган милләт түгел, әҗәткә биреп тора торган 

милләт. Җиребез дә, җир өстендәге һәм җир астындагы барлык 

байлыкларыбыз, җир майларыбыз, мәгъдәннәребез һәм мәгъдән суларыбыз - 

барысы да үзебезнеке. Без басып алган җирләрдә түгел, ә басып алынган хәлдә 

яшибез. Бу халәт безнең милли холкыбызга, көнкүреш, идарү итү рәвешебезгә 

ят булган коллык сыйфатлары өстәгән: гадәттән тыш күндәмлек, бердәмсезлек, 

сәясәтсезлек, кызыл сүзгә тиз һәм беркатлы ышанучанлык, нигә һәм кемгә 

эшләгәнеңне уйлар дәрәҗәдән киткән йөк аты талымсызлыгы. 
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Гасырлар буе татар мәдәнияте һәм мәгърифәте иң алга киткән мәдәният 

һәм мәгърифәтләренең берсе булып килде. Аларга милли сөйкемсезлек, милли 

күрә алмау, расизм, колониализм тенденцияләре ят нәрсә. Аларның нигезендә 

Туган тел, Ислам, милләтләр һәм диннәрнең сыешып тыныч яшәү кануны, 

яктылык һәм гомумкешелек кыйммәтләре ята. Без татар мәдәнияте, 

мәгърифәте, сәнгатенең яңа күтәрелешен - ренессансын тәэмин итеп, киләчәктә 

җир шарының барлык цивилизацияле халыкларына күптөрлелек аша ирешелә 

торган бердәмлекнең нинди зур бәхет һәм куаныч икәнлеген яңадан расларга 

тиешбез. 

Кеше офыгыннан милләт, милләт офыгыннан милләтләр офыгына 

яктылык итү татар затының изге бурычы. 

Егерменче гасырның азагында Аурупа һәм Азия кыйтгалары арасында 

неоколониализмның яңа, тагы да нечкәрәк ысуллары формалаша. Шушы 

җирлектә таралып, чәчелеп һәм сибелеп яшәгән иң зур милләтләрнең берсе - 

татар милләте. Телиме ул аны юкмы, әзерме ул аңа юкмы, барыбер, объектив 

рәвештә неоколониализмның яңа формаларына каршы көрәшергә мәҗбүр 

ителәчәк. Көрәшкә әзер булмауга караганда, көрәшкә әзер булу, кагыйдәләр 

һәм кануннар аша эш итү күпкә яхшырак. 

Неоколониализм кызыл сүз, матур фраза, матур кагазьгә төрелгән агу 

ыргыту остасы. Ул милләтләрне коллыкта тоту тәгълиматының алтын 

баганасы. Татар кебек сәясәтсезләнделгән милләт неоколониализм тарафыннан 

килгән һәр яңалыкка (үзгәртеп кору, реформаларга, базар икътисадына һ.б.) 

колагын шомрайтырга, сискәнергә, аның бер фикердә ике катламлы итеп эш 

итү мөмкинлеген күз уңыннан ычкындырмаска тиеш. Безнең күз алдында гына 

милли мәсьәләләрнең хәл ителмәве неоколониализм тарафыннан “милләтара 

мөнәсәбәтләргә” әйләндерелде. Мәктәпсез калдыруда, әйтик, колониаль 

структура түгел, милләтләр үзләре гаепле булып чыкты. Татар мәктәпләре 

берникадәр җанлану белән, неоколониализм татарны шул ук “славян 

шакшылыгында” (Ф.Энгельс) тотарга тиешле “урыс-татар мәктәпләре” 

теориясен ыргытты һәм урындагы номенклатура, матур күренергә тырышып, 

аны күтәреп алды.  

Без үз җиребездә хуҗалар һәм хуҗа булырга тиешбез дә. 

Интернационализм уены уйнап, җиде ятны түр башына менгезеп утыртып, 

үзебез тупса катына төшәргә тиеш түгелбез. Хуҗаның үз, килгән кунакның үз, 

оргнабор буенча, фатир, меркантиль чыганаклар эзләп килгән адәми затның үз 

статусы бар. Ун-унбиш ел элек икмәк артыннан килеп, “это - моя родина” дип 

тигезлек таләп итүче җилкуарлар әүвәл бу җирне, аның халкын, ихтирам итәргә 

өйрәнсен. Телен, холкын, мәдәниятен белсен. Хуҗалар белән килмешәкләрне 

тигезләү милләтләрне һаман да шул илсез, җирсез, хуҗалыксыз итү чарасы. 

Әгәр безне элек бабаларыбыз “таш белән атканга аш белән ат” дип өйрәткән 

булсалар, бүгенге шартларда без “таш белән атканны - ашатма” дип әйтергә 

тиешбез. Әгәр элек “тычканга үлем - мәчегә көлке” булса, бүген бу мәкаль 

“тычканга көлке - мәчегә үлем”гә әйләнергә тиеш. “Мал бирмәк - җан бирмәк 

түгел, “ил бирмәк - җан бирмәк”. “Сусыз җирдә балык тормас, юксыз җирдә 

дәүләт тормас” кына түгел, “сусыз җирдә балык тормас, юлсыз җирдә дәүләт 
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булмас”. Чөнки без нефть, мазут, асфальт патшалыгы, Рәсәй тарафыннан 

таланып, юлсызлык аша милләтләрне, кешеләрне, туганнарны, бер-берсеннән 

аеру фаҗигасен татыдык. 

Без милли-азатлык хәрәкәтенең яңа һәм өлгергән стадиясенә күчәбез. 

1986-1994 еллардагы милли хәрәкәт ул әле биш гасыр буе исәнгерәйтелгәннән 

соң айну һәм айнып “шаяртып алу” гына булды. Әмма алдагы чор да  җиңелдән 

булмаячак: “нормаль номенклатура” белән “нормаль булмаган” милләтчеләр 

арасындагы аерма бик зур. Татарның шул өс-ас каршылыгы һаман да милли 

азатлык хәрәкәтен нык тоткарлый. “Нормальләрдә” милли аң түбән, йә юк 

дәрәҗәсендә - әмма алар кулында хакимият. “Нормаль” булмаганнарының 

милли аңы югары - әмма кулларында хакимият юк. Шуңа күрә бездә 

дистәләгән еллар буе татарны черетүче алсу томанлы “стабильлек” хөкем сөрә.  

Әмма, без беркемне дә Татарстаннан куарга җыенмыйбыз. Бары тик бу 

җирдә кемнең хуҗа икәнлеген генә аңлатырга тиешбез. Татарның телен, 

тарихын, мәдәниятен инкарь итеп, җирен - суын пычратып, хатын-кызыннан 

көлеп, “это - моя родина” дип йөрүчеләргә татарның югары милли аңын каршы 

куярга тиешбез. 

Безгә сәяси аңны кешелекнең иң акыллы, иң якты, иң гуманлы 

кануннарында тәрбияли башларга кирәк. Баскын милләтнең безгә килгән бер 

генә агенты да бу җирдә хуҗа булу статусына дәгъва итә алмый. Халыкара 

кануннар буенча баскын милләтнең басып алынган халык, кабилә җиренә үз 

милләтен кертеп тутырырга хокукы юк. Бөек төзелешләр дигән булып, безгә 

дыңгычлап тутырылган йөзләрчә мең килмешәк тә бу хакта белергә, үзенең 

тирән акылы белән аңларга тиеш. 

Милләтнең ирекле яшәве өчен территориаль суверенитет та, рухи 

бәйсезлек тә кирәк. Соңгысы беренчесеннән тирәнрәк киткән әхлаки 

суверенитет. Татарстанның геополитик шартларын исәпкә алганда, без 

территориаль суверенитетны рухи һәм шәхси суверенитетны тирәнәйтү юлы 

белән тизрәк яулый алачакбыз. Монда кычкырыну, шапырыну зыянга гына. 

Язгы ташу  үзәнлекләрне кычкырмыйча гына биләп ала. Рухи, рухани, әхлаки 

мөстәкыйльлек нәкъ менә шул язгы ташу теориясенә нигезләнергә тиеш. 

Моның өчен тирән эшелонланган милли хәрәкәт кирәк. Эшчеләрнең, 

крестьяннарның, хәрбиләрнең, зыялыларның, укучы яшьләрнең, шәкертләрнең 

бу хәрәкәттә үз урыннары булырга тиеш. Үз хокукларыбызны коралсыз яулап 

алу буенча мөхтәрәм Махатма Ганди тәгълиматы үрнәк була ала. Әлеге көндә 

советизм, необольшевизм, манкортлык, үшәнлек, бәрәңгечелек рухы белән 

сугарылган район-шәһәр, тармак, дубляж гәзитләреннән алып, иң радикаль 

юнәлештәге басмаларга кадәр татар матбугаты язгы ташкын, гандизм 

теориясен киң яктыртырга, милләткә сеңдерергә бурычлы. 

Татар кешесе һич кимендә дүрт тел үзләштерерә тиеш: татар, төрек, 

гарәп, инглиз телләрен. Урыс теле аша гына татар беркайчан да дөнья 

цивилизациясе югарылыгына чыга алмаячак. Моңа урыс теленең потенциалы 

да, җирлеге дә, халыкара абруе да юк. Әмма әлегә ул безгә көндәлек тормышта 

кирәк булачак. Сабый баланы бишектән үк, татар телендә тәрбияләү ата-
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ананың изге бурычы. Чит телләр туган телне тулысынча үзләштергәннән соң 

гына өйрәнелә башлый. 

Әгәр татар халкы үзен милләт итеп саклап каласы, дөнья 

цивилизациясенә сизелерлек өлеш кертәсе, үзенең барлыгы белән башкаларны 

куандырасы килә икән, тайпылышсыз түбәндәге кануни кагыйдәләрне үтәргә 

тиеш. 

1. Татар кешесе үзенең тәгълимати һәм гамәли эшендә Коръән Кәрим, 

Сөннә, хәдисләргә, шәригатъ кануннанрына; төрек кавеменең, татар 

милләтенең гасырлар сынавы үткән гореф-гадәтләренә, саф халыкчанлык 

принципларына таянып яши. 

Мөселманлыкка әле чыга алмаган, теге яки бу сәбәпләр аркасында аннан 

читләшкән, йә башка дини тәгълиматка ияргән татар кешесе исламны ихтирам 

итә, урыс чиркәве белән бәйләнешкә бармый, үзенә көчләп таккан 

тәгълиматларга иярми. 

2. Намазлымы әллә намазсызмы, иртән уянып күз ачу белән, беренче 

чиратта, гомуммилләт ихтияҗлары, аның хәвефсезлеге турында уйлап, 

көндәлек бурычларын билгели. Гомуммилләт мәнфәгатьләрен шәхси 

мәнфәгатьләрдән өстен куя.  

3. Балаларны бары туган телдә, милли мохиттә һәм ислам нигезендә генә 

укыта һәм тәрбияли.  

4. Сабыйлар тәрбиясен милли шигърият, милли моң, авыз иҗаты 

нигезендә алып бара. 

5. Үз телендә, үз мохитендә белем һәм тәрбия ала алмаган бер генә татар 

баласы калса да, моны милләт кайгысы итеп кабул итә. 

6. Коръән гыйлеменең һәм дөньяви белемнең берлеген таный. Табигать 

кануннарын белә һәм аларны төгәл үти. 

7. Рухи гариплек, манкортлык, тотнаксызлык, эчкечелек, зина 

кылучылык, наркомания һәм башка төр бозыклыкларга каршы аяусыз көрәш 

алып бара. 

8. Табигатьне, тирә-як мохитне, урам, авыл, шәһәр, йорт-җирне таза, 

үрнәкле итеп тота. Татар милициясен тоташ әхлак милициясенә әверелдерү 

өчен тырыша. Татар җирендә сүгенү, тирә-якны нәҗесләү, какыру-төкерү, 

җәмәгать урыннарында эчү, зина кылу, әрләш-талашка берәүгә дә юл куймый. 

9. Мөселман булса, мөселман булмаган, йә мөселманлыкка чыгарга 

теләмәгән кеше белән кан катыштырмый. Татар булса, төрки кавеменнән 

булмаган, йә балаларын татар итәргә теләмәгән кеше белән кан катыштырмый. 

Мондый очракларга җәмәгатьчелек фикерен җәлеп итә. Төрки-мөселманча 

яшәмәүне хәрәм саный. Хәрәм ризык, хәрәм кием, хәрәм холыктан баш тарта. 

Кяферләр белән алыш-биреш итүне, якын мөгамәләгә керүне зарарлы саный. 

10. Татарстанда һәм Рәсәйнең 1552 елга кадәрге татарлар яшәгән 

җирләрендә үзен хуҗа итеп саный. Шушы җирләрдә исем-атамаларны татар 

телендә бирә. Шәһәр урамнарына, чишмә-суларга, урман-басуларга, таулар-

сукмакларга татар исемнәре бирә. Аларны рәсми хакимият, йә җирле милли 

үзидарә органнарында теркәтүгә ирешә. Торган һәм яшәгән җирен татар 

телендә һәм милли рухта бизи. 
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11. Милли кием кия, милли ризык ашый. Кешеләргә игътибарлы һәм 

ихтирамлы, үзен тыныч, итагатьле итеп тота, әңгәмәдәшен ихтирам белән 

тыңлый. Хуҗаларга хас рәвештә, матур, таза кием кия, туры атлап, 

бөкерәймичә төз итеп йөри, үзен горур итеп тота, тәкәбберлекне кабул итми. 

12. Татарны дөньяга талантлы, тырыш, рухи-әхлакый, гадел милләт итеп 

танытырга тырыша. 

13. Татар фәлсәфәсен, татар тарихын белә һәм аларны башкаларга өйрәтә. 

14. Татар милләтен төрле шивә һәм кавемнәргә бүлүне якламый. Шивә-

кавем каршылыкларын матбугатта һәм мәгълүмат чаралары аша хәл итүне 

хупламый. Татар милләтен бер һәм бердәм төрки-мөселман милләте итеп 

таныту өчен көрәшә. 

15. Милли спорт уеннары аша милләтебезнең рухи һәм физик 

сәләмәтлеге өчен тырыша. Татар милли спорт төрләрен дөньяга таныту, 

Татарстанның спорт буенча үз милли сәясәтен һәм халыкара командаларын 

булдыру өчен тырыша. 

16. Рәсми дәүләт радио-телевидениесеннән тыш, бәйсез милли радио-

телевидениесен булдыруга үз өлешен кертә. 

17. Татар җирендә һәм татар предприятияләрендә җитештерелгән товар- 

продукцияне татар телендәге төргәкләрдә һәм этикетларда чыгара йә шуңа 

күзәтчелек итә. 

18. Татарлар яшәгән җирләрдә урам, җир-су, авыл-шәһәр исемнәрен 

тарихи этимологик яктан дөрес булган исемнәргә кайтаруга ирешә. 

19. Үз телен белмәгән, белеп тә сөйләшергә теләмәгән, аны инкарь иткән, 

үз милләтеннән көлгән, төрки-мөселман булмаган кеше белән катнашып, 

балаларына чит милләт исеме биргән, үз исем-атамасын урыслаштырган 

милләттәшләренә карата киеренке рухи даирә тудыра. 

20. Җәмәгать траспортының  эшен татар мохитенә көйли, 

тукталышларны, авыл, шәһәрләрне татар телендә игълан итә, самолетларда чит 

мәмләкәтләргә барганда-кайтканда татар телендә хезмәт күрсәтә, 

мәгълүматларны, рекламаны татар телендә бирә. 

21. Татарстанда җитәкче урыннарда утырган, җаваплы постларны 

биләгән башка милләт вәкилләренә татар телен белү буенча һәр ел саен 

аттестация үткәрә. 

22. Татар милләтенә карата ихтирамны киметә торган чыгышлар һәм 

адымнар ясаган милләттәшләребезне һәм башка милләт вәкилләрен кисәтә һәм 

гомум көлкегә чыгара. 

23. Татар дәүләтен генә үз Ватаны итеп саный, мөстәкыйль Татарстан 

хакимиятен генә таный, татар-мөселман илбашына гына ант китерә. Татар 

халкының Милли Мәҗлесен барлык татар милләтенең бердәнбер вәкаләтле 

үзидарә органы итеп таный. Милли Мәҗлеснең җирле органнары чыгарган 

карарларны таный һәм аларны тормышка ашыра. 

24. Гаиләсен Гаилә кодексы, шәригать кануннары, милли йолалар, гореф-

гадәтләр нигезендә төзи. Ата-аналарның ризалыгын ала, ыруг-кардәшләрнең 

киңәшен тыңлый. Ике якның да шәҗәрәсе, рухи-әхлакый яшәеше өйрәнелә. 
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25. Татар белән татар арасындагы бәхәсне хәл иткәндә, бары тик татар 

кешесе генә арадаш була ала. Урындагы низагаларны Милли Мәҗлеснең җирле 

органнары һәм татар казыйлары хәл итә. 

  

Милли яшәешнең кануни гамәлләре 

Милли яшәешнең кануни гамәлләре аның төп кануни кагыйдәләреннән 

чыга. 

Кануни гамәлләр ике төркемгә бүленә. 

Беренче гөләндәм: 

- Татарстан тулы мөстәкыйльлек яулап алганчы, дәүләт суверенитеты 

игълан ителгән 30 август көнен милли бәйсезлек өчен көрәш көне итеп игълан 

итү;  

- татар шәкертләрен, беренче чиратта, кыз балаларны татар-мөселман 

мәктәпләренә кайтару һәм шәригать нигезендә үз никахыбызны булдыру; 

- татарлар күпләп яшәгән урыннардан Казанга “Азатлык походлары” 

оештыру, шәһәр һәм авыл кешеләрен күмәк эш, үзара ярдәмләшү белән 

берләштерү; 

- диненә, милләтенә, иленә, теленә хыянәт иткәннәрне, эчкече, 

зиначыларны татар-мөселман зиратына җирләттермәү, аларны мөселман 

җеназасыннан мәхрүм итү; 

- җиребезне, телебезне ихтирам иттерү йөзеннән үзара татарча сөйләшү, 

йә шуңа омтылу; урысча әйтелгән белешмә-сорауларга татарча жавап кайтару, 

юл күрсәтү, хезмәт күрсәтү; 

- милли идарә стуктуралары гамәлгә кергәнче һәр бистәдә, һәр авылда 

җәмәгать бишлеге булдыру һәм бистә-авыл җыеннарын гамәлгә кертү; һәр 

районда илчә бишлекләрен төзү; бишлекләрнең бөтентатар җыеннарын үткәрү 

һәм моны мөстәкыйльлек өчен көрәштә, татарның милли аңын уятуда төп 

инструментларның берсе буларак файдалану; 

- авыл һәм район җыеннарына шәһәр татарларын чакыру; 

- татар авылларында аракы, тәмәке сатуны, дуңгыз үрчетүне тыю, 

эчкечеләрне, хәрәм гамәл кылучыларны авыл җыеннарында хурлыкка калдыру, 

аеруча зарарлы очракларда авылдан куу; 

- татар хезмәткәрләренең аерым профессиональ оешмаларын булдыру, 

милләтебезне рухыбызга ят бәйрәмнәрдән арындыру; дини һәм милли 

бәйрәмнәребездә, җомга көнне эшләмәү, кояш белән тору, кояш белән эшне 

тәмамлауны гамәлгә кертү; кояш баеганнан соң балаларны урамда уйнаудан 

тыю; гыйлем эстәү, белем туплау, хуҗалыгыбызны карау, балаларыбызны 

тәрбияләү, ял итү өчен вакытны янга калдыру; 

- “белемле” манкорттан “белемсез”, әмма иманлы милләт пәрвәрен өстен 

кую; 

- җирле үзидарә, бишлекләр карарлары нигезендә урамнарны мәҗүси, 

кяфер, большевистик потлардан, һәйкәлләрдән, мемориал такталардан 

арындыру; һәр шәһәргә, авылга, урамнарга, чишмә-суларга, урман болыннарга, 

тыкрык-сукмакларга, таулар-үзәннәргә үз исемнәрен кайтару һәм бирү; 
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- татар теленә дәүләт теле  хокукын тәэмин итмәгән җитәкчеләрне 

хөкемгә тарту һәм аларны эшеннән алу; 

- милли көрәшчеләрне әзерләү-укыту буенча түләүле даими курсларын 

булдыру, аларда укытуга милләтнең күренекле галимнәрен, зыялыларын, 

җәмәгать эшлеклеләрен, милли хәрәкәт җитәкчеләрен тарту; 

- милләтнең хезмәтен һәм ялын империягә түгел, милләт 

мәнфәгатьләренә буйсындыру; милли эшне һәм яшәү рәвешен империя 

кушканча түгел, милләт теләгәнчә оештыру; табылган һәр сум акчаның 

сигездән бер өлешен милләт һәм дин файдасына кертү; 

- мөстәкыйльлек һәм бәйсезлек өчен көрәшнең тыныч формаларын - 

пикетлар, гомумтатар эш ташлавы, демонстрацияләр, гомумтатар намазы һәм 

гыйбадәт кебек заруриятләрне булдыру; 

- татар шәһәр тормышын татар бистәләре, татар мәхәлләләре 

даирәләреннән чыгып оештыру; намазга йөрүне яшьләребез һәм ир-егетләребез 

өчен рухи хаҗәткә әйләндерү; 

- татар милли телевидениесе булмаган шартларда Рәсәй империясе 

телевидениесе алып барган җанварый, вәхши, сексуаль программаларны 

караудан акыл аша тыю; 

- татар матбугатының сыйфатын яхшырту, аны һәр гаиләгә алдыру;  

- империячел матбугат органнарына язылганда саклык күрсәтү, аларга 

тәнкыйть күзлегеннән карау; секс, тупас көч пропагандасы алып баручы 

матбугат чыганакларын татар җирлегендә таратуга юл куймау; 

- татар сабыен дога белән йоклату, дога белән уяту; 

- татар милләтенең җирле шартларга яраклаштырылган, аның традицион 

яшәү рәвешен эченә алган үз мөселман мәсхәбен булдыру; көнбатышта туган, 

ислам нигезләрен какшатуга юнәлтелгән мәсхәб-орденнар тозагына эләкмәү, 

алар бирә торган исемнәрдән, бүләкләрдән баш тарту. 

      Икенче гөләндәм: 

- мөстәкыйльлекне тыныч юл белән яулау юлында башка халыкларга 

татар милләтенең инсани максатларын, гомумкешелек омтылышларын 

житкереп тору; 

- Татарстаннан читтә яшәгән татарлар өчен вәкәләтле органнарга 

сайлауларда милли квоталар яулау; моңа ирешү өчен башка милләтләр, шул 

исәптән игелекле урыслар белән оешу-берләшүгә бару; 

- империянең мактаулы исемнәреннән, гыйльми исем-дәрәҗәләреннән 

һәм бүләкләреннән баш тарту; Рәсәй империячел хезмәтенә ялланмау; 

- Рәсәйнең империячел структуралары белән тыныч каршылыкта булу; 

- татар милли-азатлык хәрәкәтенә каршы көрәштә Рәсәй басымлы 

структураларыннан файдаланган, алар белән хезмәттәшлек иткән татар 

җитәкчеләренә тулы ышанычсызлык белдерү; 

- империянең “миротворческий” акцияләрендә катнашмау һәм 

улларыбызны Рәсәй колониализмы тудырган “кайнар нокталарга” җибәрмәү; 

- Рәсәйнең Татарстан аша үтә торган юлларыннан, газ һәм нефть 

үткәргечләреннән, радио-телевидение, элемтә челтәреннән татар халкының 

үсеш перспективасыннан чыгып файдалану; 
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- икътисад, сәүдә, алыш-биреш, банк операцияләрендә иманлы татарга 

өстенлек бирү; татар эшмәкәрләрен аякка бастыру, милли капитал туплау өчен 

алшартлар тудыру. 

Югарыдагы чаралар империячел тупас көч басымына каршы тәкъдим 

ителә. Көчләү, корал куллану, басым ясау татар цивилизациясенә хас нәрсә 

түгел. Без ирек өчен көрәштә әхлаклы, кешелекле һәм намуслы чаралар гына 

куллана алабыз. Татар империализмның тупас көченә, оятсыз хәйләсенә каршы 

көрәштә үз-үзеңне кызганмау, фидакарьлек сыйфатлары, рухи җиһад белән 

җавап бирү. Бу шәхси рухның парламентар юлы. Танклар доктринасына каршы 

без үзебезнең мәхаббәт доктринасын каршы куябыз. “Империализмга һәм 

диктатурага - рухи каршылык һәм буйсынмаучылык” - төп көрәш коралыбыз. 

Моның өчен татарга иң беренче өч әшәке сыйфаттан арынырга кирәк. Ул 

сыйфатларны кыскача “ККМ” дип атарга була. Беренче хәреф “конформизм” 

дигәнне аңлата, ягъни: сәяси юнәлешсезлек, мәсләкне тиз үзгәртү, яраклашу, 

битлекне алыштыру, бөек державачыл хакимият урнаштырган идеологик, сәяси 

һәм икътисади өскормалар, икенче сортлылык белән канәгатьләнү, үз-үзеңне 

кимсетү-түбәнсетү мәйданына куып керттерү, бер-береңне сатуны яшәү чарасы 

итү һәм корсак бәрабәренә эндәшмәү-тындашмау; икенчесе - 

коллаборационистлык - ягъни, гомуммилли мәнфәгатьләрне онытып, кулда 

тупланган өч тиенлек бакыр бәрабәренә алтын ирекне, милли горурлыкны җан 

тәслим кылу, рухны милли светофорсыз калдыру; шәхси мәнфәгатьләрне 

гомуммилли мәнфәгатьләрдән өстен куеп, милләт дошманнары белән 

җинаятьчел хезмәттәшлеккә керү һәм шуны яшь буынга сеңдерү; өченчесе - 

татарны милләт буларак черетеп килгән, иманыннан яздырган, җанын 

чуарлаган меркантилизм: кайда нинди елтыр әйбер күрсә, шуны томшыгына 

эләктереп оясына алып кайта торган саесканлык-торгашлык, ярминкәлек, вак 

исәп белән яшәп, тормышка май бәргән күзләр, тук карын аша гына карау 

сыйфаты... 

Менә шушы сыйфатларның татар җәмгыятендә башбаштаклык итүе 

нәтиҗәсендә бүген татарның меңнән бере генә милли бәйсезлек өчен көрәшкә 

әзер. Димәк, әлеге әшәке сыйфатларга каршы көрәш аеруча аяусыз булырга 

тиеш. 

 

Канунга кергән кайбер билгеләмәләр 

Татар милләте. Үзен һәм туган телен татар, Татарстанны мөстәкыйль 

милли дәүләт, 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 бердәнбер дәүләт теле итеп 

таныган инсаннар берләшмәсе. 
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Татарның төп шивәсе, Үзен татар милләте вәкиле дип санаган, рәсми 

(әдәби) татар телендә сөйләшкән, исламны үзенең рухи-әхлакый, матди-

социаль яшәү кануны иткән инсаннр берлеге. 

Татарның аерым шивәсе. Үзен татар милләте яки татар халкы вәкиле 

итеп санаган, татар теленең рәсми булмаган аерым диалектларында сөйләшкән, 

традицион исламнан бүтән дини-әхлакый тәгълимат йогынтысында яшәгән 

инсаннар берлеге. 

Шимал төрекләре. Төрки телләрдә сөйләшкән, төркичә яшәгән, төрки 

телне, төркичә яшәү рәвешен торгызырга омтылган һәм шушы юнәлештә гамәл 

кылган Бөтенрәсәй 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 яисә иблис вәсвәсәсенә (атеизм, материализм, социал-

прагматизм, монафыйклыкка) таяна. Бүгенге көндә глобаль йогынтыга ия. 

Төрки дәүләтләргә, хәтта традицион мөселман илләренә дә үтеп кергән. Әлегә 

аның тискәре йогынтысына каршы торырлык ике илаһи көч - хак мөселман 

дөньясы һәм саф милләтчелек. 

Төрки-ислам цивилизациясе. Исламның һәм төрки халыкларның рухи-

әхлакый кануннарына, матди-социаль яшәү рәвешенә нигезләнеп корылган 

гомумкешелек кыйммәтләренең төзек һәм камил системасы. 

Суперэтнос. Килеп чыгышлары белән ошаш, төрле төбәкләрдә яшәүче 

тугандаш этносларның тотрыклы тупланмасы. 

Этнос. Тарихи-мәдәни мираслары бер, ошаш телләрдә сөйләшүче, бер 

төбәктә яшәүче милләтләр, йә халыкларның тотрыклы тупланмасы. 

Кабилә. Тугандаш ыругларның тотрыклы берләшмәсе (җиденче буыннан 

күренгән буынга кадәр). 

Ыруг. Тугандаш гаиләләрнең тотрыклы берлеге (җиденче буынга кадәр). 

Гаилә. Иң якын туганнарның тотрыклы союзы (өченче буынга кадәр). 

Кавем. Дини, милли, этник аралашулардан барлыкка килгән, әмма нинди 

дә булса ыруг-кабилә тирәсендә тупланып яшәгән тотрыксыз этносоциаль 

төркем. 

Мәҗүсилек. Аллаһы Тәгаләдән 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 Аллаһы Тәгалә тарафыннан иңдерелгән Китапларны 

инкарь итү, аларны бозып гамәл кылу, Исламга карата дошманлык. 

Прагматизм (социал-прагматизм). Дөньяви максатлардан чыгып, рухи-

этник кыйммәтләрне корбан итү яки бәясезләндерү бәрабәренә матди-социаль 

кыйммәтләргә корылган ришвәти сәясәт. 

Монафыйклык.  Дөньяви максатларда дин белән ришвәт кылу, хак 

динне эчтән җимерү. 
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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. 

(Фарыз, ваҗип, сөннәт, мөстәхәб, хәрәм, мәкруһ, мөстәкрәһ 

төшенчәләре Әхмәтһади  Максудиның “Гыйбадәти исламия” исемле 

җыентыгына нигезләнеп бирелде). 

  

Татар яшәешенең идеологик принциплары  

      Татар халкы үзенең рухи-әхлакый, табигый-этник, матди-социаль 

яшәеш асылына кайтып кына милләт буларак яңадан оеша ала. Бу асылның төп 

өч баганасы шуннан гыйбарәт: исламчылык, төркичелек, халыкчанлык. 

Исламчылык. Татар халкын тәңрелек, табигый мәҗүсилек чорыннан 

соң, тәрәккый үсешнең иң югары баскычына күтәрә. Ул кешенең дөньяви 

яшәешен камилләштереп кенә калмый, ә бәлки бу яшәешне мәңгелек ахирәт 

белән турыдан-туры бәйли, бернинди уртакчысыз аны бары тик бер Аллага 

буйсындыра, мөэмин мөселман итә.  

Дин мәсьәләсендә татар кешесе төгәл фикер йөртергә тиеш. 

Коръән өйрәтүе буенча, һәр адәм баласы дөньяга мөселман булып туа. 

Җиргә килеп киткән хак пәйгамбәрләрнең, Адәм галәйһиссәламнан алып 

Мөхәммәд галәйһиссәламга кадәр, һәммәсе дә мөселманнар. Бер карашка бу 

гаҗәп тә тоела шикелле. Ислам дине хак дин булгач, башка диннәр ялганмыни? 

Бар бәндә дә мөселман булып тугач, каян килә соң христианнар, буддистлар, 

яһүдиләр, һиндуистлар һәм башкалар. Эш шунда ки, дөньядагы барлык диннәр 

дә Ислам диненең урын-вакыт бәйләнешенең гәүдәләнеше. Коръәннең күктәге 

(Аллаһы Тәгаләнең) нөсхәсе бербөтен, үзгәрүсез һәм мәңгелек булса, җиргә 

иңдерелгәндә ул урын-вакыт сыйфатын ала. Әмма галәмдә барган процесслар 

агышы, Иблиснең җирдәге җимергеч эшчәнлеге Коръәннең шушы заман һәм 

җирлеккә җайланган кайбер күрсәтмәләрен гамәлдән чыгара, Ислам дине яңа 

вакыт һәм җирлек шартларына көйләнә. Шулай итеп, жирдә яшәү 
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кануннарының нигезен тәшкил иткән барлык илаһи көчкә ия Китаплар, шул 

исәптән, Ведалар, Авеста, Зәбүр, Тәүрәт, Инҗил - барысы бергә урын-вакыт 

бәйләнешендә Коръән гыйлеменең күктәге нөсхәсен бәян итәләр. 

Диннәр каршылыгы бары шушы урын-вакыт бәйләнешләренең бозылуы 

белән генә аңлатып була. Инҗил, мәсәлән, Тәүрәтне кире какмый, бары тик 

андагы кануннарны гына заман таләпләреннән чыгып яңарта. Коръән исә, 

Инҗил кануннарын ул заман кешеләре өчен яраклы дип таба һәм урын-вакытка 

бәйле рәвештә Адәм балаларына яңа күрсәтмәләр бирә. Тәүрәт һәм Инҗил 

кануннары көчендә калса да, яңа заман кешеләре өчен үтәлү ихтималы 

чикләнгән дип кисәтелә. Ә инде ул кануннарны яһүдиләштерү һәм 

христианлаштыру белән бөтенләй килешми һәм бу эшне зур гөнаһка саный. 

Коръән үзенә кадәр иңдерелгән барлык илаһи Китапларның көчен үз 

эченә ала һәм гыйбадәтне гамәл белән ныгыта. 

Шуңа күрә Адәм баласының камиллеге Коръән гыйлемен нинди 

дәрәҗәдә үзләштерү белән бәйле. Төгәлрәк итеп әйткәндә, кеше дөньяга килеп 

киткән һәр пәйгамбәрне һәм алар аркылы иңдерелгән һәр илаһи Китапны 

танырга һәм бу китапларның соңгы нөсхәсе булган Коръән белән гамәл 

кылырга тиеш. Бары шул чакта гына хак мөселман була ала һәм барлык 

пәйгамбәрләрнең дә шәфәгатенә лаек була. 

Кызганыч ки, Иблис коткысына бирелгән бәндәләр төзәтелгән һәм 

яңартылган кагыйдәләрне кабул итмиләр һәм җирдә бозыклык таратуга 

сәбәпче булалар. 

Мәсәлән, Муса пәйгамбәр аркылы иңдерелгән Тәүрәт нөсхәсе яһүдиләр 

тарафыннан яһүдиләштерелә, ә Гайсә пәйгамбәр аркылы иңдерелгән Инҗил 

нөсхәсе нәсаралар тарафыннан христианлаштырыла. Ягъни, пәйгамбәребезгә 

Христос исеме бирелеп, Аллаһы Тәгалә белән тиңләштерелә. Бу мантыйк 

башка пәйгамбәрләр аша иңдерелгән бүтән Коръән нөсхәләренә дә кагыла. 

Галәми Исламның төрле тармакларга, диннәргә, секталарга (мәсхәбләргә) 

бүленүе Адәм баласының Коръән гыйлеменә ирешә алмавы белән аңлатыла. 

Шуңа күрә кеше исеме, җирлек, яисә милләт төшенчәләре белән бәйләнгән 

тәгълиматлар хак дин була алмыйлар. Мәсәлән, буддачылык һәм христианлык 

адәми сыйфатлар, яһүдилек торган җирлек, индуизм этник төшенчә белән 

бәйләнгәннәр. Шушы диннәрнең төрле тармаклары, мәсхәбләре дә, башлыча, 

җирлек, кабиләчелек, адәми шәхесләр йогынтысында барлыкка килгәннәр. 

Кайберәүләр шушы мантыйкка ияреп, Ислам диненә дә Мөхәммәд 

(магометанство) төшенчәсе тагарга тырышалар. 

Җыеп әйткәндә, Җирдә Адәм баласы яратылганнан бирле бер дин хөкем 

сөрә. Ул да булса Ислам дине. Урын-вакыт бәйләнешендә Исламның төрле 

пәйгамбәр өммәтләре генә бар. Әмма иң олы дәрәҗә - Мөхәммәд өммәте, ягъни 

мөэмин (хак) мөселман булу. Чөнки ул барлык тайпылышларны юкка 

чыгаручы соңгы пәйгамбәр. 

Мәсәлән, Гайсә пәйгамбәр өммәтләренең абсолют күпчелеге 

христианлашып Ислам юлыннан тайпылганнар. Рәсәйдә исә христианлык 

православие исеме астында урысның милли диненә әверелгән, ягъни, 

милләтләштерелгән. Шул сәбәпле ул колонизацияләү, чукындыру, 
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урыслаштыру коралына әйләнгән. Шулай булгач, рәсми урыс диненең хак дин 

белән бернинди уртаклыгы юк. Урыс православие чиркәвенә дә Аллаһы 

Тәгаләгә иман китерү урыны итеп түгел, ә империянең урыс булмаган 

халыкларын буйсындыру коралы итеп карарга кирәк. 

Димәк, татар кешесенең, кем булуына карамастан, урыс православие 

чиркәве белән бернинди бәйләнеше була алмый. Андый кешенең үзен татар 

дип йөререгә бернинди нигезе юк. 

Төркичелек. Татар халкының меңнәрчә ел буе формалашкан тамыр 

системасы. Төрки дөньясының зәгыйфьләнүе - татар халыкының 

зәгыйфьләнүенә бәрабәр. Төркичелек исламчылык белән нык бәйләнгән. 

Исламнан тайпылу төрки халыкларны рухи-этник таркалышка китерә, 

милләтсез, дәүләтсез итә. Шуңа күрә дә төрки-ислам берлегенә каршы көрәш 

яһүди-нәсара дөньясының төп максатына әйләнде. “Панисламизм”, 

”пантюркизм”, ”ислам фундаментализмы”, “мөселман экстремизмы”, ”агрессив 

милләтчелек”, “көнчыгыш мәкерлеге”, “азиатчылык”, “урта гасыр 

кыргыйлыгы” кебек уйдырмалар төрки-мөселман булмаган халыкларны 

куркыту карачкысына әверелде. Төрки халыкларны таркату, бер-берсенә 

каршы кую өчен аларга биләмәчелек, тел аерымлыгы принциплары тагыла. 

Ягъни рухи-этник бергәлеккә этник кабыкка төрелгән элитар катламнарның 

социаль мәнфәгатьләре каршы куела. Милли йөзе булмаган “мөстәкыйльлек”, 

”дәүләтчелек”, ”суверенитет” та шушы максатларга хезмәт итә. 

Рәсәйдә, мәсәлән, рухи-этник чыгышлары төрле булуга карамастан, урыс 

халкы бер динле, бер дәүләтле, бер телле милләткә оешканда, төрки халыклар 

исә хәтта диалектлар дәрәҗәсендә ваклануга барып җитте. Бүгенге тарихи 

шартларда көфер дөньясына төрки-ислам берлеге генә каршы тора ала. 

Кызганыч ки, төрки халыклар бер-берсе эчендә йотылудан куркып, өске 

катламнарның биләмәчелек тозагына эләгеп, исламчылык, төркичелектән өстен 

итеп, һаман да шул кабиләчелек, этник төрлелек сыйфатларын куялар. 

Нәтиҗәдә милләт булып та, дәүләт булып та оеша алмыйча, телләрен дә 

онытып, урыс халкы эчендә йотылып баруларын дәвам итәләр. 

Татар өчен, мәсәлән, болгар, кыпчак, башкорт, чуаш, угор, хәтта славян 

катнашмасы да ят түгел. Төрки-ислам менталитеты ныгыганда, ул милләт 

генофондын ныгытачак. Ә тел, дәүләт, атама мәсьәләләре милләтнең эчке яшәү 

көче һәм тәрәккый үсеше белән хәл ителә. 

Милли азатлыкка ирешүнең беренче шарты итеп шимал төркиләренең, 

этник гегемониягә дәгъва белдермичә, бер халык булып оешуы кирәк. 

Ә моңа бары исламчылык, төркичелек, халыкчанлык принциплары 

нигезендә генә ирешеп була. 

Халыкчанлык. Татар халкының үзидарә формасы. Ул өстән аска идарә 

итүгә нигезләнгән, көнбатыш демократиясеннән аермалы буларак, астан өскә 

таба оешкан үзидарә принципларына корыла. 

Көнбатыш (яһүди-нәсара) демократиясе халык исеме белән ришвәт 

кылып, асылда, һәр җирдә җәмгыятьнең өске (элитар) катламына хезмәт итә. 

Мондый идарә системасында халык ихтиярсыз көтүгә, төрле сәяси 

фиркаләрнең курчагына әйләнә. Халыкчанлык принципларына корылган идарә 
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системасы өскә шома һәм намуссыз авантюристларны түгел, халыкның иң 

абруйлы кешеләрен чыгара. 

Әмма халыкчанлык принцибы рухи һәм милли кыйммәтләр нигезендә 

яшәүче җәмгыятьтә генә гамәлгә керә ала. Шуңа күрә бу система, беренче 

чиратта, милли идарә формасына әйләнә ала. 

  

Милли үзбилгеләнү һәм үзидарә принциплары 

Милли үзбилгеләнү һәм милли үзидарә принциплары түбәдәгедән 

гыйбарәт. 

1. Татар халкы бөтен Рәсәй күләмендә гасырлар буе яшәүче төп халык. 

Димәк, аның бу территориядә дәүләт төзеп тә, милли үзидарә структуралары 

булдырып та яшәргә хокукы бар. Шуңа күрә, милли үзбилгеләнүнең милли 

автономия дигән формасы төп булмаган халыкларга гына кагылганлыктан, 

Рәсәй территориясендә татар халкына кагылмый. 

Татар халкының идарә төзелеше түбәндәгедән гыйбарәт.  

Милләтнең иң югары вәкаләтле органы булып аның Милли Мәҗлесе 

санала. Ул ике баскычтан тора. Беренче баскыч - Татар халкының Олуг Милли 

Мәҗлесе (Корылтае). Корылтайга аерым квоталар нигезендә татарлар яшәгән 

барлык төбәкләрдән вәкилләр сайлана. Корылтай Кече Милли Мәҗлесне, 

милләт башын, милләт имамын, милләт мөдәррисен, милләт табибын һәм 

милләт казыен сайлый. Кече Милли Мәҗлес ике корылтай арасында татар 

халкының милли яшәеше белән идарә итә. Татар халкының идарә бүленеше 

биш баскычтан тора - гомумтатар, төбәк (милли-территориаль дәүләти 

биләмәләр), илчә (шәһәр, район), бистә (авыл), мәхәллә идарә органнары. Һәр 

баскычта үз идарә бишлекләре (төбәк, илчә, бистә, мәхәллә башлары, 

имамнары, мөдәррисләре, табиблары, казыйлары) сайлана. Бер үк вакытта, 

өстән аска таба милли идарә структуралары барлыкка китерелә. 

Иң югары баскычта, Милли Мәҗелеснең махсус шуралары һәм тармак 

нәзарәтләре төзелә. Аларның эшен оештыру максатында шура һәм төбәк милли 

мәҗлесләре рәисләре составында Милли Мәҗлеснең Үзәк идарәсе; нәзариләре 

һәм төбәк идарә рәисләре составында Баш милли идарә төзелә. 

Үзәк милли шура һәм Баш милли идарә рәисләре берүк вакытта милләт 

башының вәзирләре булып та торалар. Шушы тәртиптә ук, төбәк, илчә, бистә 

милли шуралары һәм идарәләре оештырыла. Мәхәллә белән мәхәллә 

бишлегеннән торган җирле милли мәҗлес шурасы идарә итә. 

Корылтайга вәкилләр, милләт башын, милләт бишлекләрен, Үзәк шура 

һәм Баш милли идарәне, Милли Мәҗлес шураларын һәм нәзарәтләрен, төбәк, 

илчә, бистә, мәхәллә идарә органнарын сайлау һәм оештыру тәртибе шушы 

Кануннамәгә аерым беркетмә булып кертелә. 

2. Барлык татарларның нигез Ватаны - Татарстан дәүләте һәм аны 

торгызуда, яңабаштан төзүдә, бәйсезлеген яулауда бөтен татар халкы бурычлы. 

Татарстан дәүләте, Татарстан хөкүмәте, Татарстан илбашы беркемгә дә 

буйсынмый, ә бары тик татар халкына гына хезмәт итә. 
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3. Татар халкы, татар милләте бөтен Ауразия киңлегендә үзенең 

экстерриториаль милли идарәсен төзи һәм үзенең Милли Мәҗлесе аркылы 

халыкара милли хокук субъектына ия. 

4. Милли Мәҗлеснең канун-карарлары җирле рәсми дәүләт органнары 

аркылы тормышка ашырыла. 

5. Бер генә татар кешесе дә империягә һәм башка дәүләтләргә хезмәт 

итми. Мәҗбүр ителгәндә дә үз халкына, үз дәүләтенә каршы бармый. 

6. Татарда ике төр гражданлык бар. Берсе дәүләт гражданлыгы, икенчесе 

- милли гражданлык. Татарның милләтен билгеләүче бердәнбер таныклык - ул 

милли аң. Бернинди рәсми паспорт та миллилек билгесе була алмый. Әмма, 

татарны барлау һәм оештыру максатыннан, Милли Мәҗлес тарафыннан милли 

паспорт (таныклык) төшенчәсе кертелә. Аны һәр татарга урыннардагы  Милли 

Мәҗлес органнары тапшыра. 

Теге яки бу сәбәпләр аркасында дәүләт паспорты күрсәткән миллилек 

Милли Мәҗлес раслаган миллилек белән туры килмәве бар. Бу очракта Милли 

Мәҗлес органнары раслаган миллилек өстенлеккә ия. 

7. Милли гражданлык хокукы һәм бурычы Милли Мәҗлеснең махсус 

Нигезнамәсе белән билгеләнә. 

 


