
Татар-мөселман мәхәлләсе 
 

Кереш сүз 
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, мәдәни-мәгърифәти, 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 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, социаль 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 и йерархик 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. 

Шул вакытта гына җәмгыйәтьтә бозыклык та, җинайәтьчелек тә, 

коррупцийә дә булмый. Чөнки халык үз тормышына үзе күзәтчелек итә. 
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Мәхәллә - милли үзбилгеләнүнең җирле нигезе 
Бүгенге көндә халыкара кануннар буйынча дәүләтсез халыкларның мил-

ли үзбилгеләнү хокукы булса да, гамәли яктан аның чикләре билгеләнмәгән. 

Чөнки Берләшкән милләтләр ойышмасы милләтләрне түгел, ә дәүләтләрне бер-

ләштерә. Димәк милли хокук дәүләт хокукы белән тәңгәлләштерелә. Шуңа күрә 

милли бәйсезлек өчен көрәш дәүләт өчен көрәшкә кайтып кала. Ә бу үз чира-

тында чикләрнең кагылсызлыгы сагында торган шул ук халыкара кануннарга 

каршы килә. Мондый хокукый каршылык дөньякүләм фаҗигаларга этәрә. 

Татар халкы да берничә тапкыр инде милли бәйсезлек өчен көрәшкә кү-

тәрелеп карады. Шушы максаттан чыгып үзенең мөстәкыйль дәүләтен торгы-

зырга теләде. Әмма һәр күтәрелеш җиңелү һәм шуның нәтиҗәсе буларак тагы 

да ныграк зәгыйфьләнү белән тәмамланды. Әгәр без алга таба да илаһи-милли 

кыйммәтләрне инкарь итеп көфер дөньясы уйлап чыгарган икейөзле халыкара 

кануннарга ышанып соңгы татарга кадәр “дәүләт” өчен көрәшеп йөрсәк, милли 

үзбилгеләнү өчен өч татар булса да калырмы икән? Чөнки дәүләт ул үзмаксат 

түгел, ә милләт сагында торучы корылма гына. Корылма милләтне төземи, мил-

ләт корылманы төзи. Ә безнең инде дәүләтләр корган милләтебез зәррә дәрәҗә-

сендә таркалган, андый милләт дәүләт кора алмый. Димәк милләтне исән кал-

ган тамырларыннан зур саклык белән үстереп, яңабаштан ойыштырырга кирәк.  

Әлбәттә, моның өчен дәүләт булмаса да ниндидер җирлек кирәк. Патша 

Русийәсе шартларында мондый җирлек милли мәхәллә булган. Татарның мил-

ли үзбилгеләнүен дә  Русийә мөселманнары Динийә нәзарәте тирәсендә туплан-

ган мәхәлләләр тәэмин иткән. Әмма октябрь инкыйлабы дәүләтсез калган 

төрки-мөселманнарның зур кыйынлык белән җайга салынган бу йәшәү рәвешен 

дә юкка чыгарды. Дингә каршы көрәш сылтавы белән мәчет-мәдрәсәләр 

тирәсендә ойышкан мәхәлләләр бетерелде. Дәүләтсез, милли кыйбласыз калган 

бербөтен төрки-мөселман милләте төрле этник төркемнәргә таркала башлады. 

Бу процессны формаль автономийәләштерү тизләтте. Мөселман һәм төрки 

берлеге урынына биләмә һәм тел айырымлыгы килде. Шуны аңлаган татар 

зыялылары милли туплануның яңа формасын Милли Мәҗлестә һәм Милли 

идарәдә күрделәр. Әмма милләтләрне һәм диннәрне юк итүне максат итеп 

куйган большевистик режим бу идарә формасын да юкка чыгарды. Дистәләгән 

төбәкләргә таралган татарлар арасында милли-мәдәни, социаль-икътисадый 

бәйләнешләр бөтенләйгә дийәрлек юкка чыгарылды. Бербөтен төрки-мөселман 

милләте генә түгел, аның бер өлешен тәшкил иткән татар үзе дә тирән 

таркалышка дучар ителде. 

Тарихка үзгәртеп кору чоры булып кергән 1986 йыл апрель инкыйлабы бу 

хәлдән чыгуга берникадәр өмет уятты. Рәсәйдәге ыгы-зыгыдан файдаланып, ул 

үзенең дәүләт бәйсезлеген игълан итте. Шау-шу белән булса да, Милли 

Мәҗлесен төзеде. Ягъни, тупраклы дәүләтчелеген торгызу һәм милли 

үзбилгеләнү юлына басты. Әмма Татарстан хөкүмәте Мәскәү басымы астында 

дәүләт бәйсезлегеннән баш тартырга, милли хәрәкәтне таратырга мәҗбүр 

булды. Милли Мәҗлес тә законнан тыш дип игълан ителде. Унҗиденче йыл 

яңадан кабатланды. Ул вакыттагы кебек ук, бу эш татар кулы белән эшләнде. 

Диннән, төрки тамырдан, мәхәлләдән айырылган татар зыялылары да дөрес 

юлны сайлый алмадылар. Татар милләтенең умыртка баганасын хасил иткән 
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исламчылык, төркичелек, халыкчанлык принципларына буынсыз-кыйбласыз 

кабиләчелек, биләмәчелек, көнбатышчылык идейәларе каршы куйылды.  

Гамәлдә бу төрки-мөселман берлегеннән, халык идарәсеннән баш тарту 

иде. Шуңа күрә зыялыларыбыз Үзәк Өфө динийә нәзарәтен, Милли Мәжлесне 

таркатуга битараф калдылар. Мәхәллә булып ойышу формаларын да, асылда, 

кабул итмәделәр. Биләмәчелек, матди һәм сәйәси нәфес, дини һәм милли 

ришвәтчелек татар милләтен эчтән җимерүче көчкә әверелде. 

Шуңа күрә, бүген дә, иманга, төрки тамырга, үзоешып йәшәү рәвешенә 

кайту милли яңарышның асылшарты булып кала бирә. Тарихи тәҗрибәдән 

чыгып, татарда бу сыйфатларны тәрбийәләү мәхәлләдән башланырга тийеш. 

Татарның үзлегеннән йәшәп китүен мәхәллә генә тәэмин итә ала. Мәхәлләләр 

нигезендә төрки-татар милләте яңадан формалашачак. Тик шул чакта гына 

милләтнең өскормасы булган милли дәүләтчелеккә юл ачылачак.  Шулай 

булгач, басым ясап әйтә алабыз: татар милләтенең киләчәге илаһи куәткә ийә 

мәхәлләдә, ягъни аның мөстәкыйль рәвештә үзлегеннән йәшәп китүендә. 

Димәк безгә бердәнбер юл кала. Инде онытылып бара торган мең йыл-

лык тәҗрибәгә таянып, мәхәлләләр системасын торгызырга һәм аларны милли 

идарә структуралары аша берләштереп, тулы канлы милләт булып ойышырга. 

Туксанынчы йыллар башында без дәүләт төзибез дип, һәр ойыша башла-

ган милли структураларны бетерә бардык һәм ярык тагарак янында калдык. 

Бүген исә шушы миражга ышанып, мәхәлләдән йөз чөйерәбез. Ә бит мәхәллә 

дәүләт булса да, булмаса да йәшәргә тийеш. Чөнки мәхәлләсез милләт түгел, 

гаилә дә, ыруг та, кабилә дә ойыша алмый. Мәхәллә ул кырмыска, умарта корт-

лары күче кебек. Ансыз бер генә кырмыска да, бер генә умарта корты да йәши 

алмый. Никадәр йырак китмәсеннәр,  барыбер күчләренә ашыгып кайталар. 

Ә бүгенге татар үзен дөнья кешесе санап, милләттән, кавем-кабиләдән, 

хәтта ыруг-гаиләдән искелек калдыгы дип, тәкәбберлек белән ваз кичә. Әгәр ул 

милләт булып яңадан ойышыйм дисә, бу эшне мәхәлләдән башларга тийеш.  

Әмма бу эшне дәүләт үзе генә башкарып чыга алмый. Ул җәмгыйәт белән 

өстән аска таба корылган хакимийәт вертикале аркылы идарә итә. Халык бу 

хәлдә пассив буйсынучы вазыйфасын үти. Шуңа күрә ул бу эшне астан өскә 

таба корылган үзидара системасы аркылы башкарырга тийеш. Бу очракта 

мәхәллә йә дәүләтнең җирле идарә структураларын алмаштыра, йә халык 

хакимийәте рәвешендә аның иҗтимагый идарә вазыйфасын үти.  

 

Мәхәлләнең бурычлары:  
- мәхәллә паспортын төзү (биләгән җире, табигый байлыклары, милке, 

тәэминат чыганаклары, гаилә белешмәсе); 

- тәрбийә, дәвалау, уку-укыту эшен ойыштыру; 

- мәхәллә әгъзаләренең социаль хокукларын яклау, социаль-икътисадый 

тормышны ойыштыру, йәшәү куркынычсызлыгын булдыру;  

- мәхәллә җирлегендә тәртип, чисталык урнаштыру;  

- күмәк эшләрне ойыштыру һәм башкару; 

- кайткан-килгәннәрне мәхәллә тормышына тарту; 

- гадел хөкем кылу, хәләлгә юл ачу, хәрәмне тыю; 

- дини, милли йолаларны башкару, бәйрәмнәрне үткәрү; 
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- хәрби хезмәткә, читкә озату; 

- хөрмәткә ийә шәхесләрне олылау; 

- рәсми органнар һәм күрше мәхәлләләр белән хокукый һәм гамәли 

элемтәләр урнаштыру, уртак пройектлар эшләү һәм аларны тормышка ашыру; 

- мәхәллә җирлегендә йәшәгән башка дин һәм милләт вәкилләрен 

килешенгән шартларда (илаһи кануннар нигезендә) мәхәллә эшенә тарту. 

 

Мәхәлләнең төзелеш структурасы  
Мәхәллә тормышын алып бару өчен түбәндәге ширкәтләр ойыша  

- мәхәллә мәчете; 

- гаилә-мәхәллә мәктәбе;  

- эшмәкәрлек ширкәте; 

- тыйыбханә; 

- китапханә; 

- идәрә (җыйыннар) йорты; 

- хокукханә (шәригать йорты); 

- аш-су йорты (ашханә); 

- көнкүреш хезмәте күрсәтү йорты; 

- сәүдә йорты (базар); 

- казна йорты (банк); 

- каравыл йорты. 

 

Мәхәлләнең ойышу формасы 
Мәхәллә бүгенге шартларда өч төрле формада ойыша ала: 

- өй-фатиралаш мәхәллә. Дини һәм милли төрлелек,  сибелеп йәшәү 

шартларында ойыша. Бигрәк тә шәһәр  җирендә һәм чит төбәкләрдә; 

- җирле мәхәллә. Татарлар тупланып йәшәгән җирлектә ойыша; 

- яңа мәхәллә. Бүленеп, яки килешеп алынган җирдә яңабаштан төзелә. 

Бүгенге көндә бу иң отышлы йул дип саныйбыз. Чөнки булган авыллар 

традицион йәшәү рәвешләрен югалтып, шәһәрләр тарафыннан йотыла баралар. 

Моңа демографик таркалыш, социаль-мәдәни шартларның начарлануы тәэсир 

итә. Моннан чыгу юлы – шәһәрләр белән якын авылларның шәһәр кешеләре 

йәрдәме белән социаль-иктисадый һәм милли-мәдәни интеграцийәсен булдыру, 

ягъни, милли мегаполислар ойыштыру. Бүгенге көндә күп кенә алга киткән 

илләрдә бу модель әйбәт кенә эшләп килә. Татарстанда да андый күренешләр 

бар. Әлегә шәһәр тирәсе авыллары белән шәһәрләрнең икътисадый аралашуы. 

Юлларның, транспорт һәм элемтә чараларының яхшыруы, ийәлек хокукының 

үсеше әлеге интеграцийәнең чикләрен киңәйтү переспективасын арттыра. 

Әлбәттә, бу эшнең башында хәллерәк шәһәр татарлары  торса әйбәтрәк булыр 

иде. Шул ук вакытта Казанның үзендә дә татар бистәләрен торгызу  зур 

әһәмийәткә ийә. Ә инде Иске һәм Яңа татар бистәләрен торгызу эшен татар 

дәүләтен торгызу дәрәҗәсенә күтәрергә кирәк. Моны безгә Төркийә дә, Әмрикә 

дә, Аурупа да эшләмәйәчәк. Мәскәү турында әйтеп тә торасы юк. 
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Мәхәлләне ойыштыру 
 

Мәхәлләне ойыштыру гамәле 
Мәхәллә булып йәшәү кирәклеген аңлау кыйын булган кебек, аны 

гәмәлгә куйу тагы да кыйынрак. Бу кыйынлык нәрсәдән гыйбәрәт соң? 

Беренчедән, без тәмәм дийәрлек мәхәллә булып йәшәү рәвешен 

онытканбыз, мәхәллә ойыштыруны нәрсәдән башларга да белмибез.  

Икенчедән, мәхәллә булып ойышу шартлары һаман да әле 

катлауландырылган, бигрәк тә шәһәр шартларында. Милли ойышу  сәйәси 

проблемага  әйләндерелде. Шуңа күрә авылларда татар әле ойышып йәшәсә дә, 

шәһәрләрдә милли тупланыш юк дәрәҗәсендә. Бер өйдә, бер фатирда төрле 

милләт вәкилләре, дин тотучылар йәши. Әлбәттә, бу татарны зәррә дәрәҗәсенә 

төшереп, таркату,  башка милләт эчендә эретү өчен эшләнә. 

Өченчедән, мәхәллә булып йәшәүнең матди-социаль нигезе юк. 

Эшмәкәрләр, айырым кешеләр бөтен салымны дәүләткә түли. Дини һәм милли  

идәрәгә өлеш чыгарылмый. Ислам икътисады эшләмәгәндә мәхәлләне 

ойыштыру үзтәэминатка, хәйрийәви йәрдәмгә, хәйер-садакага кайтып кала. 

Дүртенчедән, Русийә буйсынуында булган рәсми структуралар милли 

йәшәп китүнең бер формасын да танымыйлар. Татар түрәләре, өске катлам 

татар зыялылары бу четрекле, шөбһәле эштән читләшергә тырышалар.  

Бишенчедән, гади халык мәхәллә булып йәшәргә омтылса да, җирле 

хакимийәтнең тискәре мөнәсәбәтеннән куркып, зур активлык күрсәтми. 

Алтынчыдан, мәхәллә булып йәшәү рәвеше онытылган, яңалары әле 

тудырылмаган. Ә гәмәлдәге йәшәйеш системалары милли йәшәйешкә 

җайланмаганнар. Халык һаман да түрә-кол мөнәсәбәтләреннән чыга алмый. 

Җиденчедән, милли-илаһи яңарышны кабул итә алмаган айырым социаль  

төркемнәр илаһи, милли йүнәлеш алган инсаннарга төрле формаларда 

(көндәлек тормышта, мәгълүмат чаралары аркылы, хокукый-юридик ысул 

белән) психологик басым ясыйлар, ирекле йәшәү рәвешен тоткарлыйлар.   

Менә шушы кыйын шартларда, тулы канлы мәхәллә тудыру өчен көчле 

рухлы, нык ойышкан, эшне тирән аңлаган милли төркемнәр кирәк.  

Мәхәлләләр, башлыча, туганлык, ыруглык нигезендә ойышалар. 

Әйткәнебезчә, авылларны да элек мәхәлләләр хасил иткән. Бүген инде алар  

“поселение” гына булып калганнар. Кан кардәшлеге, иман берлеге булмаган 

мәхәлләләр йә ойыша алмыйлар, йә таркалалар. Шуңа күрә, башлангыч чорда 

эш башында кан кардәшләренең торуы хәйерлерәк. Ә инде ныгып алгач, 

ышанычлы эшләп киткәч, аның социаль нигезе киңәйә дә ала. Әлбәттә, андый 

мөмкинлек булмаганда дин кардәшләре, сыналган фикердәшләр берләшә ала. 

Туксанынчы йыллар башында әлеге йүнәлештә гамәл дә кылына баш-

ланган иде. Чаллыда “Туфан”  мәхәлләсе ойыша башлады. Шәһәрнең үзәгендә 

Маркиз Басыйр җитәкчелегенә Үзәк мәхәллә пройекты эшләнеп, төзелеш 

эшләре дә башланып киткән иде. Әммә шәһәр хакимийәте бу башлангычларны 

хуплап бетермәде.  Алабугада да бер мәхәллә ойышты. Казанда бер төркем 

зыялылар  “Дәрвишләр бистәсе”,  “Иске бистә”, “Яңа бистә”,  “Әмирханийә” 

мәхәлләләрен торгызырга тырышты, әммә шәһәр хакимийәтенең каршылыгына 

очрады. Чөнки бу эшләр рәсми идарә системасына каршы килә иде.  
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Әмма татарның бүгенге аяныч халәте бу проблеманы тагы алгы планга 

куя. Югыйсә авыллары бетеп барган татарны шәһәрдә тулы инкыйраз көтә. 

Мәхәлләне ойыштыру өчен, беренче чиратта, аның башлап йөрүчесе, 

ягъни, булачак имамы кирәк. Ул үзенең кардәшләреннән, ышанычлы 

кешеләреннән инициатив төркем туплап бу эшне ойыштырып җибәрә ала.  

Әлеге төркем түбәндәгедәге эшләрне башкара: 

1. Җирле хәкимийәттән мәхәлләне ойыштыру өчен рөхсәт ала. 

2. Булачак мәхәллә җирле яки яңа булганда, аның территориаль, ә фатир- 

аралаш булганда, экстерриториаль яки хокукый чикләрен билгели. 

3. Булачак мәхәлләнең низамнамәсен эшли. 

4. Мәхәлләдә йәшәүчеләрнең яки йәшәйәчәкләрнең исемлеген төзи. 

5. Мәхәллә әгъзаләренең җыйынын җыйып, нигезнамәне кабул итә, 

мәхәллә идарәсен (иҗтимагый киңәшмәне) һәм аның имамын сайлый.  

Инициатив төркем үзенең вазыйфаларын идарәгә тапшыра.  

Идарә түбәндәге вазыйфаларны башкара: 

1. Мәхәлләне ойыштыру чыгымнарын исәпләп, аның казнасын булдыра.  

2. Мәхәллә нигезнамәсен тийешле органнарда терки. 

3. Барлык мәхәллә әъзаләренең ийәлек статусын билгели һәм гамәлдәге 

кануннар нигезендә шуны тийешле органнарда терки. 

4. Мәхәлләнең паспортын төзи. 

5. Мәхәлләнең эскиз-пройектын эшли һәм мәхәллә җыйынында раслый.  

6. Мәхәлләнең җәмгыйәви эш чыгымнарын исәпләп, һәр мәхәллә 

әгъзасенең шәхси кертем (взнос) күләмен билгели. 

7. Мәхәллә әгъзаләренең шәхси эш пройектларын карый һәм раслый. 

8. Мәхәллә тормышы белән идарә итә.  

 

Мәхәлләне оештыручылар: 

- мәхәллә шурасы; 

- җирле мәгариф идарәсе; 

- җирле хакимийәт идарәсе; 

- җирле динийә идарәсе.  

 

Оештыручыларның вазыйфалары: 

Мәхәллә шурасы вазыйфалары: 

- мәхәлләне гамәлгә кую эшләрен алып бару; 

- мәхәлләнең нигезнамәсен эшләү; 

- мәхәллә мәктәбенең (мәдрәсәсенең) нигезнамәсен эшләү; 

- мөгаллимнәр һәм тәрбийәчеләр туплау; 

- шәкертләр туплау; 

- мәхәллә башын, мәхәллә имамын, мәхәллә мөдәррисен, мәхәллә 

табибын һәм мәхәллә казыйын билгеләү. 
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Җирле мәгариф идарәсе вазыйфалары: 

- мәхәллә мәктәбенә (мәдрәсәсенә) лицензийә алуда булышу;                                                         

- мәктәп (мәдрәсәнең) уку-укыту планнарының дәүләт белем 

стандартларына кергән өлешен раслау; 

- мәктәп (мәдрәсәнең) укыту-тәрбийә программаларының дәүләт белем 

стандартларына кергән өлешен раслау; 

- дәүләт белем стандартларына кергән фәннәрнең укытылыш сыйфатына 

күзәтчелек итү; 

- мәктәп (мәдрәсә) белән дәүләт уку йортлары арасында хокукый һәм 

методик элемтәләр ураштыру; 

- мәктәп (мәдрәсәне) дәүләт белем сертификатлары белән тәэмин итү; 

- мәктәп (мәдрәсәгә) методик йәрдәм күрсәтү; 

- дәүләт белем стандартлары буйынча укытыла торган фәннәр өчен түләү. 

Җирле хакимийәт вазыйфалары: 

- мәхәлләнең чикләрен билгеләү, җир бүлеп бирү, рәсми рәвештә теркәү; 

- мәхәлләне оештыруга, төзелеш алып баруга йәрдәм һәм теләктәшлек 

күрсәтү; 

- мәхәллә әгъзаләренең йорт-җирләрен теркәү, аларны хокукый яктан 

рәсмиләштерү; 

- салымнарга ташламалар ясау; 

- мәхәллә җитәкчеләрен рәсми структураларда теркәү һәм аларны 

хокукый тану. 

Җирле динийә идарәсе вазыйфалары: 

- мәхәллә имамына таныклык алуда булышу; 

- дини уку-укыту планнарын раслау; 

- дини укыту-тәрбийә программаларын раслау; 

- дини укыту-тәрбийә бирә торган фәннәрнең укытылыш сыйфатына 

күзәтчелек итү; 

- дини белем сертификатлары белән тәэмин итү; 

- дини укыту-тәрбийә әсбаплары белән йәрдәм итү. 

 

Мәхәлләнең йәшәү гакыйдәсе 
Татар мәхәлләсе ислам гакыйдәсе, ягъни илаһи кыйммәтләр системасы 

нигезендә ойышса гына, ул тотрыклы була һәм алга таба йәшәп китә. Әгәр ул 

матдәви-дөньяви нигездә генә ойыша икән, әкренләп таркала бара һәм иртәме-

соңмы, гадәти “поселенийе”гә әйләнә. Моны исбатлап торасы да юк. Дәлилләр 

күз алдыбызда. Әхлаксызлыкка баткан үзара талаш, үтереш хәленә төшкән 

авыллар таркала, шәһәрләр “садомоград”ларга әйләнә. Димәк ислам гакыйдәсе 

белән йәшәмәгән мәхәлләләрне көч куйып, мал түгеп ойыштырасы да юк. Хәтта 

мәхәллә кан кардәшләреннән, дус-иштән генә торса да. 

Шул ук вакытта һәр мәхәллә дә үзенең гакыйдәсен булдыра алмый. Анда 

йәшәүчеләр гади кешеләр. Аларның күпчелеге гадәти тормыш белән йәши. 

Гакыйдәләр турында уйлап тормый. Күпчелек җәмгыйәттә урнашкан, тотрыклы 

дип саналган кагыйдәләр белән йәши. Әмма мәхәлләне ойыштыру-чылар аның 

нигезенә илаһи орлык салырга тийешләр һәм ул орлык уңай шартларда үзе 

шытып үсеп чыгачак һәм мәхәлләнең йәшәү кануны булачак. 
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Шуңа күрә, мәхәлләләр ойыштыруга кадәр, иманлы бәндәләр, җиргә-

тупракка бәйләнмәгән дини һәм милли кардәшләр, бер гакыйдәдә булган 

фикедәшләр татар-мөселман җәмгыйәтләре ойыштырырга, анда мәхәлләнең 

йәшәү кануннарын эшләргә тийешләр. Әлегә өлге буларак “Әмирханийә” 

вәкыфы эшләгән “Тәүхид” җәмгыйәте нигезнамәсен тәкъдим итәргә була.  

Бүгенге  көндә бөтен мөселман дөньясында илаһи җәмгыйәтләр кору 

беренче урында тора. Рәсәйдә исә бу эш Кавказ төбәкләрендә бара. Дөрес, 

моның  мөселман  тормышы өчен ифрат әһәмийәтле икәнен аңлап торган көфер 

дөньясы бу хәрәкәткә һөҗүмчән каршы тора. 

Әмма көферлеккә чумган дөньяда хак мөселманнарның башка юлы юк. 

Милли дәүләт корган очракта да моны эшләргә кирәк. Чөнки хәтта үзләрен 

мөселман дип санаган дәүләтләр дә көфер дөньясы йогынтысында йәши.  

 

Мәхәлләнең хокукый статусы 
Мәхәллә Рәсәй Федерациясе Конституцийәсенең 12, 130-133- , Татарстан 

Конституцийәсенең 124-127- матдәләре, Рәсәй Федерацийәсенең җирле идарә 

буйынча кануны нигезендә  иҗтимагый үзидарә статусына ийә һәм дәүләт 

идарә структураларына керми.  Гамәли яктан ул татар халкының дини һәм 

милли идарә органнары (мәсәлән, Русийә үзәк динийә нәзарәте, төбәк 

мөфтийәтләре, Бөтендөнья татар конгрессы) җитәкчелегендә эшли ала. 

Бүгенге көндә дини һәм милли идарә органары, мәгълүм сәбәпләр 

аркасында, дәүләти статуска ийә булмаганлыктан, мәхәллә үзенең рәсми 

мөнәсәбәтләрен җирле хакимийәт белән турыдан-туры урнаштыра. Мәхәллә 

системасы тармакланып үсеп китсә, дини һәм милли идарә органнары, астан 

өскә таба ойышып,  милли хокук субъйекты дәрәҗәсенә ирешә алачаклар. 
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Мәхәлләнең кереме һәм аннан файдалану 

Мәхәлләнең керем чыганаклары 
Төп матдәви (материаль) чыганаклар: 

- төзелеш материаллары; 

- техник җиһазлар (компьютерлар, полиграфийә, күбәйтү җиһазлары, 

аудио-, видеоаппаратура һ.б.); 

- техник транспорт; 

- блоклы хуҗалык  җиһазлары; 

- мебель. 

Иҗади (ителлектуаль) чыганаклар: 

- ойыштыру-төзү документлары, пройектлар, концепцийәләр, 

низамнамәләр, планнар, эскизлар һ.б. 

- уку-укыту планнары, укыту-тәрбийә программалары, дәреслекләр, 

методик әсбаплар һәм кулланмалар һ.б.; 

- аудио-, видеотасмалар, дискоязмалар, архитектура, дизайн, нәкыш 

эшләнмәләре. 

Финанс чыганаклары: 

- ойыштыручыларның акча кереме; 

- дини кануннар буйынча җыйыла торган зякәт-садака; 

- хәйрийәви акча йәрдәме; 

- мәхәллә әгъзаләренең акча кереме; 

- шәкертләр өчен кертелә торган акча кереме. 

Даими йәисә вакытлы йәрдәм чыганаклары: 

- кулланма материаллар (кәгазь, канцелярийә кирәк-яраклары, хуҗалык 

тауарлары һ.б.) белән йәрдәм итү; 

- акыл хезмәте кую (укыту-тәрбийә, фәнни-методик һәм башка зыялы 

эшләр башкару);  

- кул хезмәте кую (хуҗалык, төзелеш һ.б. физик хезмәт күрсәтү); 

- мәхәлләне ойыштыру һәм аның турында кирәкле мәгълүмат тарату 

(матбугат, радио, телевидение һәм башка мәгълүмат чаралары аркылы). 

 

Керем кертү һәм аңардан файдалану тәртибе 
Ойыштыручыларның өстә санап киткән гамәлләре керем исәбенә керә. 

Керемнең 51% ын ойыштыручылар, ә калган 49% ын мәхәллә әгъзаләре кертә. 

Төрләре буйынча керем, тулайым алганда, түбәндәге өлешләрне тәшкил 

итә: акча кереме - 20%, матди керем - 11%, интеллектуаль керем - 20%. 

Мәхәллә идарәсе тарафыннан керемнең үсеш микъдары билгеләнә. Һәр 

квартал сайын аңа яңа исәп-хисап ясала һәм махсус кенәгәгә теркәлә. 

Ойыштыручыларга һәм мәхәллә әгъзаләренә керем күләменең үсеше буйынча 

кенәгәдән шәхси күчермә бирелә. 

Керемнән файдалану түбәндәге шартларда бара: 

- керем күләменә карап,  мәхәллә мәктәбенә шәкертләр тәкъдим итү; 

- мәхәллә мәктәбендә уку хокукын алу; 

- мәхәллә җиһазларыннан файдалану; 

- мәхәллә җитештергән мәдәни, матдәви продукцийә белән файдалану; 
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- мәхәллә тәкъдим итә торган башка тәэминат чараларыннан файдалану; 

- мәхәлләнең хокукый һәм иҗтимагый яклавыннан файдалану. 

 

Мәхәлләдән татар иленә 
 

Бүгенге көндә мәхәллә системасын торгызу мәсьәләсе йегерме йыл 

инкарь ителгәннән соң җәмәгатьчелекнең игътибарын җәлеп итә башлады. 

Әлеге системага дәүләт структураларында, Татарстан динийә нәзарәтендә, 

Бөтендөнья татар конгрессында уңай бәйә бирә башладылар. Бу эшне гамәлгә 

кую хакында сүз дә инде күтәрелә. Әлбәттә моңа зур этәргеч булып 

Чувашстанда мәхәллә хәрәкәтенең җитди уңышлары тора. Бигрәк тә Тукай 

мәхәлләсенә зур игътибар бирелә. Чөнки бу мәхәллә башка мәхәлләләргә өлге 

булып тора.  Мәхәлләнең структурасы, гакыйдәсе, вазыйфалары безнең нәзари 

эшләнмәләребезгә бик якын. Бу мәхәллә нигезендә әкренләп Чувашстанда татар 

иле ойышып килә. Бәлки шушы өлгене алып татар милләте  яңабаштан үсеп 

китәр һәм Гомумтатар иленә ышанычлы нигез салыр. 

 

Гаилә-мәхәллә мәктәбе 
 

Мәхәлләнең иң әһәмийәтле ойышмалары ул гаилә-мәхәллә мәктәбе һәм 

гаилә институты. Бу ойышмалар булмаса аны мәхәллә дип атап та булмый. 

Гаилә-мәхәллә мәктәбенең һәм гаилә институтының төп вазыйфалары 

адәм баласын буыннан-буынга тапшырылып килгән  генетик мирас нигезендә 

дөньяви тормышка һәм мәңгелек ахирәткә әзерләү. 

 

Нәрсә ул генетик мирас? 
Бүгенге унитар (милли-илаһи йөзе булмаган) дәүләт мәктәбе баланы 

мәктәпкә «чиста такта» («чистая доска») буларак кабул итә. Ягъни, аңа нәрсә 

яздың, шәхес шундый булыр дип уйлый. Әмма мондый караш кеше шәхесен 

гарипләндерүгә китерә. Чөнки ул «прокрустово ложе» дип аталган дәүләтннең 

стандарт калыбына салына һәм үзенең күп кенә генетик сыйфатларын югалта. 

Ягъни унитар мәктәп, айырым очраклардан кала, унификацийәләнгән халәттән 

чыгып эш итә һәм, нәтиҗәдә, шәхеснең табигый халәтен имгәтә.  

Әмма һәр бала үзенең генетик мирасы белән туа. Бу мирас аның гомер 

программасын билгели. Мәхәллә мәктәбе шушы программаны шәхесне тәрби-

йәләүнең нигезе итеп алып, аның гомер программасын үтәргә йәрдәм итә.  

Җыйеп әйткәндә, генетик мирас ул, беренче чиратта, адәм баласының 

нәсел геналары аркылы буыннан-буынга тапшырылып килә торган шәхси 

сыйфатлар тупламасы. Ягъни, рухи-этник, милли-мәдәни, физик һәм психик 

потенциалының эмбриональ халәте. Милли-илаһи мәгарифнең бурычы - шушы 

потенциалны ачу һәм аны эмбриональ халәттән, тискәре (сыйышмый торган) 

тәэсирдән саклап, тулы һәм камил организм буларак үстерү.  

Генетик мирас нигезендә алып барыла торган тәрбийә бары тик гаилә, 

ыруг-кабилә, йәшәү мохите белән тыгыз бәйләнгән гаилә һәм мәхәллә мәктәп-

ләрендә алып барыла. Гаилә мәктәбендә бала карын-күкрәк һәм оя тәрбийәсе 
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баскычларын үтә. Башлангыч тәрбийәне ата-ана, әби-баба, кан-кардәшләр  

аркылы ала. Бу тәрбийә, нигездә, биш йәшкә кадәр дәвам итә. Биш йәштән 

җиде-сигез йәшкә кадәр ул мәхәллә мәктәбендә әзерлек сыйныфын үтә. Бу сый-

ныфта махсус методика нигезендә аның сәләт йүнәлеше  ачыла һәм моны үтәү 

потенциалы ачыклана. Мәхәллә мәктәбе шушы потенциалга таянып эш итә. 

Мәхәллә мәктәбендә һәр балага гомер программасына тәңгәлләштерелгән 

белем-тәрбийә программасы эшләнә. Бу программа ата-ана белән килешеп, 

гаилә мөгаллиме тарафыннан әзерләнә. Кирәк булса аңа үзгәрешләр кертелә. 

Мәхәллә мәктәбе үзе өч баскычтан тора: башлангыч (ибтидаи) баскыч, 

нигез белем (беренче баскыч рөшдийә) һәм төп (урта) белем (икенче баскыч 

рөшдийә) баскычы. Башлангыч һөнәр бирү, урта белгеч итү максатыннан 

чыгып рөшдийәнең беренче һәм икенче баскычларында санавийә сыйныфлары 

эшли.  Мәхәллә мәктәбен тәмамлаган шәкертләргә урта махсус (игъдадийә) һәм 

югары (галийә) мәктәпләренә керү өчен мөмкинлекләр тудырыла. 

Гаилә мәктәбе исә мәхәллә мәктәбенең башлангыч өлеше булып санала. 

Инде тулырак итеп гаилә һәм мәхәллә мәктәпләренең бурычларына һәм 

эчтәлегенә тукталыйк. Бу мәктәпләр нинди булырга тийеш соң? 

 

Гаилә мәктәбе 
 

Мәктәпнең  бурычлары: 
- карын тәрбийәсе сыйныфы - баланы «бисмиллаһ» белән ана карынына 

салып, кендеге киселгәнчегә кадәр карында тәрбийә кылу; 

- күкрәк тәрбийәсе сыйныфы - баланың кендеген кискәннән алып, 

күкрәктән айырганчыга (ике йәшкә) кадәр ана куйынында тәрбийәләү; карын-

күкрәк тәрбийәсе чорында ата-ананың, барлык гаилә әгъзаләренең 

вазыйфаларын билгеләү; 

- оя тәрбийәсе сыйныфы - баланы ике йәштән биш (алты) йәшкә кадәр үз 

оясында (гаилә бишегендә) тәрбийәләү, кан кардәшлеге тойгысын иңдерү; 

- шәхес тәрбийәләү сыйныфы - баланы өй-йорт шартларында биш-сигез 

йәшкә кадәр биошәхес итеп формалаштыру,  мәхәллә мәктәбенең рөшдийә 

сыйныфларына әзерләү. 

Балага 5-6 йәш тулгач та, тәрбийәчеләр, укытучылар, мөгаллимнәр, 

табиблар, психологлардан ойыштырылган махсус педологик (педагогик түгел!) 

комиссийә, аның рөшдийә сыйныфына 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, хәтта 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 биш-алты йәштә керү мәҗбүрийәт 

кысасына керми, ә йәш 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 таләпләргә 
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корылганлыктан, мондый балаларга ярамыйлар. Бу очракта һәр балага аның 

психик халәтенә 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-тәрбийәви мөмкинлекләр 

арта. «Нормаль булмаган» балаларга белем-тәрбийә гаилә яки айырым төркем 

ойыштыру шартларында бирелә. Мондый бала тулысы белән мәхәллә 

карамагында тора. Мәхәллә аларның биосоциаль йәшәйешен тәэмин итә. Татар 

мәгарифе традицийәләрендә «акыллы» һәм «акылсыз» балалар мәктәпләре юк. 

Бу күренеш татарга ят мохиттән кергән һәм аннан арыну хәйерлерәк. Мондый 

халәт бер милләт балаларын айыруга, бер-бересенә каршы куюга китерә. 

- тигезләү төркеме – гаилә мәктәбе шартларында тәрбийә алмаган 

балаларны рөшдийә сыйныфына әзерләү өчен ойыша; төп бурычы - милли 

мохиткә кертү, туган телне үзләштерү;   

- махсус әзерләү төркеме – биш-алты йәштә педологик комиссияне 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  сүзе, көйе-моңы, уйы-хыялы бала калебенә сеңдерелә; 

даими халәте - 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, сәламәтлекне саклау ысулларына 

өйрәтү; 

- оя тәрбийәсе – нигездә, баланың үзенә йүнәлгән. Төп эчтәлеге шуннан 

гыйбарәт:  

 туган-тумачаларың, ыруг-кардәшләрең 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; 

- шәхес тәрбияләү - 5 йәштән 8 йәшкә кадәр алып барыла. Бу дәвердә бала 

түбәндәге кагыйдәләрне үзләштерә: 

 «мин», «ул», «алар», «җәмгыйәт» төшенчәләрен иңдерү; 

 физик сәламәтлекне ныгыту; 

 тирә-як табигатьне танып белү; 

 хәреф танырга өйрәнү; 

 унга кадәр исәп-хисап гамәлләрен үзләштерү; 

 сөйләү байлыгын арттыру, шигырь, җыр, хикәйә, әкийәтләр сөйләргә 

өйрәнү; 

 табигый ихтыярга таянып, кулдан килгән хуҗалык эшләрен башкару; 
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 зурлар һәм кечкенәләр белән аралашу кагыйдәләрен үзләштерү.  

 

4. 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 һөнәри йүнәлеш яки һөнәр бирү, аларны 

этношәхес буларак формалаштыру; 

- беренче баскыч рөшдийәнең санавийә сыйныфы - икенче баскыч 

рөшдийәнең гомумбелем сыйныфына узмаган балаларга башлангыч һөнәри 

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 -  кече һөнәри белем 

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; 

   рухи һәм җәсади сәламәт йәшәешнең нигезе булган хезмәт 

тәрбийәсен  үзләштерү, гигийена таләпләренә өйрәнү, иман төшенчәсен бирү; 

- беренче баскыч рөшдиянең 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; 

   табигать һәм кеше тәңгәллегенә инану; табигатьне саклау, тирә-як 

мохитнең (экологик тирәнең) тигезләнеш кануннарын үзләштерү; 

   йәшәү мохитенең кеше сыйфатларын формалаштырудагы ролен 

ачыклау; 

   этник аң һәм социаль кыйммәтләр бәйләнешләрен өйрәнү; 

   социаль гаделлек принципларын, ирек һәм коллык, хәләл һәм 

хәрәм, нәфес һәм тыйылу, хак һәм нәхак төшенчәләрен үзләштерү; 
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   шәхесне яклау кануннарын өйрәнү; 

- беренче баскыч рөшдийәнең санавийә сыйныфы - 

   табигый сәләт буйынча мөстәкыйль йәшәп китү өчен башлангыч 

һөнәр алу; 

   башлангыч һөнәри 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 кануннарын өйрәнү; 

   милләтнең үсеш шартларын һәм таркалу сәбәпләрен ачыклау; 

- икенче баскыч рөшдийәнең санавийә сыйныфы - 

   табигый сәләт буйынча тормышны камилләштерү өчен кече белгеч 

булу; 

   җәмгыйәви белгечлек берләшмәләре белән элемтәләр урнаштыру; 

   мәктәп шартларында башлангыч һөнәр бирүдә катнашу. 
 

Гаилә мәктәбендә уку шартлары һәм сәгатьләр бүленеше 
1). Карын тәрбийәсе сыйныфына йәрәшкән яки никахлашкан, йәисә 

балага узган йәш аналар кабул ителә. Мәктәпкә керү алдыннан аларның әхлаки 

тотрыклылыклары һәм сәламәтлекләре тикшерелә.  

Уку дәвамы бер йыл (яки 50 атна). 

2). Күкрәк тәрбийәсе сыйныфына имчәк балалары булган йәш аналар 

алына. Мәктәпкә керү алдыннан аларның әхлаки тотрыклылыклары, ана 

булырга әзерлекләре, үзләренең һәм балаларының сәламәтлекләре тикшерелә. 

Уку дәвамы ике йыл (яки 100 атна). 

3). Карын һәм күкрәк тәрбийсе сыйныфларында уку атнага бер мәртәбә 

дүртәр сәгать (икешәр пар), барлыгы – 200 сәгать күләмендә планлаштырыла. 

Фәннәр буйынча сәгатьләр бүленеше (бер йылга) түбәндәгечә бирелә: 

карын (күкрәк) тәрбийәсе - 40;                      нәфис сәнгать - 10; 

                     йәшәү мохите - 20;                 музыкаль сәнгать - 10; 

                          татар теле - 24;                     гамәли сәнгать - 10; 

                     халык иҗаты - 12;                            сүз сәнгате - 10; 

         халык педагогикасы - 10;                          сын сәнгате - 10; 

            бала психологийәсе - 10;                   гаилә тормышы - 12; 

                 гаилә икътисады - 10;                       гаилә хокукы - 12. 

Карын һәм күкрәк тәрбийәсе сыйныфларында укучы аналар һәм аларның 

балалары даими рәвештә мәктәп табибы күзәтүе астында торалар. 

4).  Оя тәрбийәсе сыйныфына карын-күкрәк тәрбийәсе сыйныфларын, 

йәисә шушы сыйныфлар программалары нигезендә сынау үткән аналарның 

балалары алына. Оя 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. Оя тәрбийәсе сыйныфында баланың 
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тормыш программасы ачыклана һәм шуның нигезендә тәрбийәви гамәл 

кылына.  

Уку дәвамы өч йыл (яки 150 атна). 

Оя тәрбийәсе сыйныфларында тәрбийәви уку процессы атнага биш 

мәртәбә уникешәр сәгать, барлыгы – 9000 сәгать күләмедә планлаштырыла 

(тәрбийә сәгатьләре – 3, белем сәгатьләре – 4, ял һәм уйын сәгатьләре – 5). 

Фәннәр буйынча сәгатьләр бүленеше (бер йылга) түбәндәгечә бирелә: 

                  оя тәрбийәсе - 750;                              гыйбадәт - 120;         

               йәшәү мохите  - 120;            татар милли сәнгате - 120; 

       татар сөйләм теле - 160;                      табигать белеме - 120; 

               халык иҗаты - 120;                          ял һәм уйын - 1250; 

                    гарәп теле - 240; 

5). Мәктәпкә әзерләү сыйныфына оя тәрбиясе 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 мөгаллиме билгеләнә. Бу вазыйфаны мәктәптә махсус 

әзерлек курслары үткән ата-ана да үти ала.  

Уку дәвамы  ике йыл (яки 100 атна). 

Мәктәпкә әзерләү сыйныфларында тәрбийәви уку процессы атнага биш 

мәртәбә уникешәр сәгать, барлыгы – 6000 сәгать күләмендә планлаштырыла 

(тәрбийә сәгатьләре – 3, белем сәгатьләре – 5, ял һәм уйын сәгатьләре – 4. 

Фәннәр буйынча сәгатьләр бүленеше (бер йылга) түбәндәгечә бирелә: 

әхлак тәрбийәсе - 750;                             гыйбадәт - 150;         

    йәшәү мохите - 150;                         математика - 150; 

             әлифба - 160;           татар милли сәнгате - 150; 

   халык иҗаты - 120;                  табигать белеме - 150; 

        гарәп теле - 200;                         ял һәм уйын – 1000. 

Гаилә мөгаллименә йәрдәмгә махсус фәннәр буенча айырым укытучылар 

беркетелә. 
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Мәхәллә мәктәбенең уку планы 
 

Мәхәллә мәктәбе сыйныфларында дәресләр бүленеше 
 

 

№ 

 

Фәннәр исеме 

Ибтидаи 

сыйныфы 

Рөшдийәнең беренче 

баскычы 

Рөшдийәнең 

икенче баскычы 

  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 Этнопсихология          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 һәм 

этник җәграфийә, 

йәшәү җирлеге 

 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,  

физиологийә 

      1 1 1/0 1 1 0/1 

24 Химия       1 1 0/1 1 1 1/0 

25 Сызым,  

конструкторлык 

  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    
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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 
 

 

Мәхәллә мәктәбе сыйфатында эшләүче дәүләт мәктәбенең татар 

 сыйныфларында дәресләр бүленеше 
 

 

№ 

 

     Фәннәр исеме 

Башлангыч 

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 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 һәм Татарстан 

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 Халык иҗаты, татар 

әдәбийәте 

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 Этнопсихология           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 һәм  1/0 1/0 1/0 1 1 1 1 1 1/0    
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этник җәграфийә, 

йәшәү җирлеге 

22 Табигать белеме,  

биологийә 

 0/1 0/1 0/1 1 1 1 1 1 1/0    

23 Анатомия, физиология        1 1 1/0 1 1 0/1 

24 Химия        1 1 0/1 1 1 1/0 

25 Сызым,  

конструкторлык 

  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 

 

Мәхәллә мәктәбе сыйфатында эшләүче дәүләт мәктәбенең катнаш 

сыйныфларында дәресләр бүленеше 
 

 

№ 

 

   Фәннәр исеме 

Башлангыч 

сыйныф 

Тигез. 

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 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 
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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 Химия        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 
 

Мәхәллә мәктәбе сыйфатында эшләүче 

дәүләт мәктәбенең катнаш сыйныфларында татар 

балалары өчен мәҗбүри өстәмә фәннәр бүленеше 
 

 

№ 

 

     Фәннәр исеме 

Башлангыч 

сыйныф 

Тигез. 

сыйн. 
Тулы булмаган урта 

белем сыйныфы 

 
 

Һөнәр 

сый- 

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 
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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 Этнопсихология           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 һәм этник 

җәграфийә, 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) 
 

Сый-

ныф 

Этно-

культура 

Йәшәү 

мохите 

Йәшәү 

фәлсәфәсе 

Этно- 

педагогика 

Этно-

психологийә 

 

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 
 

Йәшәү мохите һәм фәлсәфә 

фәннәренең сыйныфлар буйынча тематик бүленеше 

(дәүләт мәктәбенең сыйныфларга бүленеше кысаларында). 
 

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 
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8    Матурлык    Гыйбадәт Галәм кануннары 

9 Җенси тәрбийә Метафизика 

10 Әйләнә-тирә мохит сәламәтлеге Язмыш-тәкъдир 

11 Шәхеснең рух һәм тән сәламәтлеге Ахирәт 
 

Шәригать фәннәре  

(остәмә рәвештә укытыла) 
 

1. Гакыйдә (дөньяга Исламча караш).  

2. Коръән гыйлеме.  

3. Хәдис гыйлеме. 

4. Гыйбадәтел исламийә.  

5. Фикһ (исламда хокук белеме). 

6. Сира (пәйгамбәрләребезнең тормыш юлы).  

7. Тәҗвид (Коръәнне уку кагыйдәләре).  

 

Милли мәктәпнең сәнәвийә сыйныфларында 

бирелә торган һөнәрләр 
 

I. Һөнәрчелек, осталык 
 

 1. Электр җайланмалар көйләү остасы 

 2. Электрон җайланмалар көйләү остасы 

 3. Механик җайланмалар көйләү остасы 

 4. Су, газ җайланмалар 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-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 

 18. Икътисадчы 

19. Социолог 

20. Хокук белгече 
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 4. Инглиз теле белгече 

 5. Тарих белгече 

 6. Дин белгече 

 7. Милли йәшәеш белгече 

 8. Хәбәрче 

 9. Математика белгече 

10. Физика белгече 

11. Механик 

12. Теплотехник 

13. Гидротехник 

14. Электромеханик 

15. Электроник 

16. Технолог 

17. Полиграфийә 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 
 

Гаилә мөгаллимнәрен әзерләү курслары 
Гаилә мөгаллимнәре карын–күкрәк, оя тәрбийәсе һәм мәктәпкә әзерләү 

сыйныфларында тәрбийәви уку процессын алып бару өчен, нигездә, булачак 

яки йәш ата–аналар арасыннан әзерләнә. Уку дәвамы  өч йыл (яки 150 атна). 

Гаилә мөгаллимнәрен әзерләү курсларында уку атнага дүрт мәртәбә 

алтышар сәгать (өч пар), барлыгы – 3600 сәгать күләмедә планлаштырыла.  

Фәннәр буйынча сәгатьләр бүленеше (бер йылга) түбәндәгечә бирелә: 

татар-мөселман теле - 400;                                     ислам икътисады - 120; 

                  гарәп теле - 400;                                              илаһи хокук - 120; 

                  төрек теле - 160;                  сира (пәйгамбәрләр тарихы) - 120; 

                 фарсы теле - 160;                    дөньяны ярату тәгълиматы - 120; 

        Коръән гыйлеме - 240;                   карын һәм күкрәк тәрбийәсе - 120; 

              хәдис белеме - 240;                     гаилә тормышы нигезләре - 120; 

                       гакыйдә - 120;                                         йәшәү мохите - 120                         

                                                                          (рухи һәм җәсади сәламәтлек; 

  гыйбадәтел исламийә - 200;                   психик һәм физик тазалану - 120; 

мәхәллә тормышын ойыштыру - 120. 

 

Кайбер аңлатмалар 

1. Өстәмә фәннәр шәкертләр тарафыннан мәҗбүри яки мәҗбүрийәттән 

тыш фәннәр арасыннан сайланып алына. Өстәмә фәннәр, нигездә, сыйныф 

төркемнәрен берләштереп укытыла. 

2. Махсус фәннәр һөнәрчелек-осталык исемлегеннән чыгып кертелә.  

3. Түгәрәкләр барлык фәннәр нигезендә ойыштырыла. 

4. Мәҗбүри өстәмә фәннәр милли төркемнәр өчен кертелә. Милли 

төркемнәр ойышмаган мәктәпләрдә гадәти укыту планы буйынча укытыла.  

5. Мәҗбүри өстәмә фәннәр айырым милли төркемнәргә бүленеп укытыла. 

6. Мәҗбүри өстәмә фәннәр, нигездә, татар мәктәпләре булмаган төбәкләргә 

тәгъдим ителә. 
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Мәхәлләнең гаилә институты   
 

Төп билгеләмәләр 
Татар милләте - үзен һәм туган телен татар, Татарстанны мөстәкыйль 

милли дәүләт, Рәсәй җирлегендә йәшәгән төбәкләрен тарихи ватаннары дип 

санаган, үзенең бербөтен милли үзидарә структураларын булдырган һәм алар 

кабул иткән канун-карарларга нигезләнеп йәшәгән инсаннар берлеге. 

Татар халкы - үз язмышын татар милләте белән бәйләгән, татарның тарихи 

ватаннарында дәүләтчелекләрен торгызуга, кайда йәшәүләренә карамастан, 

милли үзидарә структураларын булдыруга хокукын таныган, татар телен 

белгән, йә үз иткән, аны Татарстанның бердәнбер дәүләт теле итеп таныган 

инсаннар берләшмәсе. 

Татарның төп шивәсе - үзен татар милләте вәкиле дип санаган, әдәби 

татар телендә сөйләшкән, исламны үзенең рухи-әхлакый йәшәү кануны итеп 

санаган инсаннр берлеге. 

Татарның айырым шивәсе - үзен татар милләте яки татар халкы вәкиле 

итеп санаган, татар теленең айырым диалектларында сөйләшкән, традицион 

исламнан бүтән дини-әхлакый тәгълимат йогынтысында йәшәгән инсаннар 

берлеге. 

Шимал төрекләре - төрки телләрдә сөйләшкән, төрки телне, төркичә 

йәшәү рәвешен торгызырга омтылган һәм шушы йүнәлештә гамәл кылган 

Идел-Урал  түрекләре. 

Төрки-ислам цивилизациясе - Исламның һәм төрки халыкларның рухи-

әхлакый кануннарына, милли-мәдәни, матди-социаль йәшәү рәвешенә 

нигезләнеп корылган гомумкешелек кыйммәтләренең төзек һәм камил 

системасы. 

Суперэтнос - килеп чыгышлары белән охшаш, төрле төбәкләрдә йәшәүче 

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  (ундүртенче 

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 йәшәгән тотрыксыз этносоциаль 

төркем. 

Мәҗүсилек (мөшриклек) - 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, җәмгыйәви 

ришвәтчелек. 
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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 лайык 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 нийәт. 

 

Гаилә - милләтнең нигезе 
Башка халыклар кебек үк, татар халкы да, милләт булып ойышуның 

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 йәшәүнең төп шарты: бергә йәшәү, бер 

хуҗалык алып бару, бер-берең турында кайгырту, үзара вазыйфалар бүлешү, 

мал уртаклыгы, яңа гаиләләр барлыкка китерү. 
Гаилә кануны буйынча 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. 
 

Ыруг, кабилә, милләт, дәүләт 
Ыруг җиде буынга кадәр тугандаш гаиләләрне берләштерә, җиденче буын 

ир затыннан килгән бер нәсел агачын тәшкил итә. Ыруг нәсел башы исемен 

йөртә. Ыруг белән җитәкчелек итү өчен ыруг җыйынында ыруг башы 

билгеләнә. Ыруг башы итеп ыругның иң кыю, иң гадел, сәламәт акыллы, камил 

холыклы ир-йегете, яки хатын-кызы сайлана.  
Ыруг башының төп вазыйфалары түбәндәгедән гыйбарәт: 

- ыругның Татар кануны буйынча йәшәвен тәэмин итү;  
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- ыругны тәшкил иткән гаиләләрнең бөтенлеген саклау, аның ныклыгын, 

иминлеген тәэмин итү; 

- ыругны ят ыруг-кабиләләрнең һәм милләт-дәүләтләрнең һөҗүм-

изүеннән саклау; 

- ыругка йәшәү җирлеге булдыру, аның матди  һәм рухи йәшәешен 

тәэмин итү; 

- ыругка яңа гаиләләр кабул итү, йәисә ыругтан чыгару. 

Ыругтагы балигъ булган барлык сәламәт ир-йегетләр ыругның сакчыл 

төркемен хасил итәләр. Сакчыл төркемнең башында ыруг башы тора. 

Ыругтагы балигъ булган барлык хатын-кызлар ыругтагы балигъ булмаган 

балаларның тәрбийәсе белән шөгыльләнәләр. 

Ыругтагы балигъ булган ир-йегетләрнең төп вазыйфасы - гаиләләрне һәм 

ыругны матди яктан тәэмин итү. Ыруг өчен салым күләме ыруг җыйынында 

билгеләнә. Салым микъдары, матди халәтеннән чыгып, һәр гаиләгә айырым 

бүленә. 

Бүгенге шартларда татар халкы ыругларга анык бүленмәгән. Ыруг булып 

йәшәү рәвешен торгызуны җирле яки тугандаш мәхәлләләр корып йәшәүдән 

башларга кирәк. 

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 буйынча йәшәвен 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, йәисә кабиләдән чыгару. 

Бүгенге шартларда татар халкы кабилә булып ойышу рәвешен югалткан. 

Әмма татарның айырым шивәләре әкренләп кабилә булып йәшәү рәвешен ала 

алалар. Бу юл татар халкын этник яктан савыктыруга алып бара. 

Татар милләте. 

Татар милләте татар кабиләләренең үзара килешүе нигезендә ойыша. 

Татар милләте Татар кануны буйынча йәши, шушы Канунга таянып үзенең 

милли идарә структураларын төзи һәм алар аркылы милләт белән идарә итә.  

Бүгенге көндә татар халкының дәүләт булып та, милли җәмгыйәт 

оештырып та йәшәү формасы юк. Милләт булып ойышуны татар җәмгыйәтен 

һәм аның мөстәкыйль идарә органнарын төзүдән башларга кирәк. 

2.4. Татар дәүләте һәм татар халкы. 

Дәүләт милләтнең рухи-этник социаль корылмасы (кальгасы) итеп 

карала. Татар милләте дәүләт төзүче халык булганда, бу дәүләт милли татар 

дәүләте булып санала. Татар дәүләтендә йәшәгән барлык этник төркемнәр һәм 

башка милләт вәкилләре татар халкын тәшкил итә. Дәүләтсез йәшәгән татар 
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кешесе шушы дәүләтнең хокукый кануннарын таныган хәлдә, Татар канунына 

буйсынып йәши. Милли кануннар дәүләт кануннарыннан өстен йөри. 
 

Гаилә кору 
 Гаилә кору ике этаптан тора: йәрәшү һәм никахлашу. Балигъ булган ир 

һәм кыз балалар йәрәшү хокукына ийә. Кыз бала 9 йәштә, ир бала 12 йәштә 

балигъ санала.  Бу йәшләрдә балигъ булып җитешүләре анык билгеле булмаса, 

алар 15 йәштән балигъ санала. Йәрәшү ике гаиләнең теләге һәм балаларның 

ризалыгы белән башкарыла. Йәрәшү йоласы гаилә мәҗлесендә, ир бала өйендә, 

мәхәллә имамы катнашында үткәрелә. Йәрәшү имам догасы белән 

илаһилаштырыла һәм мәхәллә имамы тарафыннан рәсмиләштерелә (ягъни, 

йәрәшү таныклыгы бирелә). Йәрәшкән балалар гаиләләрендә, ак әби һәм махсус 

тәрбийәчеләр күзәтүе астында очраша-аралаша алалар. Йәрәшү балаларга һәм 

ата-аналарга булачак гаиләнең рухи-әхлаки сафлыгын тәэмин итүне һәм 

саклауны йөкли. 
Йәрәшү бозылган очракта йәрәшү таныклыгы юкка чыгарыла. Йәрәшү ир 

баланың тәкъдиме белән ата-аналар шаһитлыгында гамәлдән чыгарыла. 
Йәрәшү җаваплылыгыннан чыккан балалар кабат йәрәшү өчен азат 

саналалар.  
Йәрәшү никахка кадәр бер-береңне якыннан танып белү, гаиләләр белән 

аралашу һәм мөнәсәбәтләрне ачыклау, булачак никахның ныклыгына инану 

өчен кирәк. Йәрәшү чорында гаиләләр үзара йөрешүгә зур әһәмийәт бирәләр. 
3.2. Никах гаиләнең нык булачагына инангач кына башкарыла. Никахка 

кадәр йәрәшү дәвамы бер йылдан да ким булмаска тийеш. 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 айәтләре һәм “Нур” 

сүрәсенең 2 нче айәте белән билгеләнә. Никахланган йәшләр ир һәм хатын итеп 

игълан ителәләр. Никах гаилә башлары (йә аларны алмаштыручылар), ата-ана, 

гаилә әгъзаләре, йәшләр 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. 
Гаилә тормышы, бигрәк тә, Коръәннең “Хатыннар”, “Нур”, “Локман” 

сүрәләренә җавап бирергә тийеш. Айырылу, талак кылу “Талак” сүрәсенә 

нигезләнә. Талак кылу җаваплылыгы иргә йөкләтелә. Хатын айырылырга 

теләсә, ире аркылы талак кыла. Бу хатын-кызның хокукын кысу түгел, ә Алла 

каршында талак кебек олы җаваплылыкны  ир өстенә йөкләү була. Чөнки 

айырылышу Алла өчен күркәм гамәл түгел. Ир кешенең хатыныннан дөньяви 

өстенлеге “Хатыннар” сүрәсенең 34 нче айәте белән билгеләнә. Әмма бу ирнең 

Алла каршында хатыныннан өстенлеген расламый, ә бәлки аның хатыны 

каршында җаваплылыгын арттыра. 
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Илаһи никахтан башка корылган гаилә кануный никах саналмый, ягъни, 

андый гаилә уйнаш яки зина гамәлендә санала. Илаһи никахсыз туган бала 

уйнаштан туган бала исәбенә керә. Дәүләт хокукы нигезендә теркәлү дә илаһи 

никахны алмаштыра алмый.  
Татар милләтенең кануный нигездә ойышып китүе өчен барлык 

гаиләләрнең, шул исәптән, дөньяви никахта торучыларның да, илаһи никахка 

керүләре кирәк. Татар ыругы кануный гаиләләрне генә үзенә кабул итә ала. 

Башка дин, башка милләт нигезендә ойышкан татаркатнаш гаиләләр аркадаш 

ыруглар хасил итә алалар. Татаркатнаш ыруглар татар кабиләсенә, йәисә татар 

милләтенә кергәндә, Татар кануны нигезендә йәшәргә тийешләр. 
3.3 Никахтан соң өч көн эчендә туй мәҗлесе ойыштырыла. Туйдан соң 

йәш гаиләгә ир ягыннан айырым торак урыны (йәшәү 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 

ойыштыра. Яучы шәхесе белән кыз ягы килешмәгән очракта, яңа яучы 

билгеләнә. Яучы мөһерен ир ягы хәл итә. 
3.4. Туй мәҗлесеннән соң йегет 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 тийеш. Күрем 

булмаган очракта, бу мәсьәләдә кыз белән йегетнең үзара килешүе һәм бу хакта 

иң якын туганыңа, һич булмаса, булачак кендек әбигә җиткерелүе шарт. 

Айырым очракта, бу халәтнең мәхәллә имамы һәм мәхәллә табибы катнашында 

ачыклануы мөмкин. Булачак ир белән хатынның никахка кадәр җенси 

мөнәсәбәткә керүе зур гөнаһлардан санала. Мөселман кешесенә зина кылучы 

белән никахка керү кагътый рәвештә тыйыла. Бу хакта Коръәни Кәримнең 

“Нур” сүрәсендә ачык итеп әйтелә. 
 

Шәхес тәрбийәләү 
Карын тәрбийәсе.  
Бала ана карынына салынгач та (ягъни, ананың балага узуы мәгълүм 

булгач та), карын тәрбийәсе башлана. Карын тәрбийәсе ананың физик һәм 

әхлакый тотышына, хезмәтен һәм ялын ойыштыруга, сөйләменә, хиссийәтенә, 

гамәленә йүнәлтелгән. Йөкле ана үзенең һәр гамәлен баланың Алла, үзе, әтисе, 

гаилә әгъзаләре белән бәйләнешенә йүнәлтә. Аның һәр җыры, моңы, һәр сүзе, 

уйы-хыялы бала калебенә сеңдерелә. Даими халәте - намаз, гыйбадәт. Бу чорда 

ана балага тискәре йогынты ясаучы барлык гамәлләрдән тыйыла. Карында 

алынган тәрбийә баланың иман савытын ныгытуга йүнәлгән. 
Бала туып имчәктән айырылганчыга кадәр дәвам итә. Ягъни, ике йәш 

тулганчыга кадәр  (Коръән Кәрим, Локман сүрәсе, 14 нче айәт). 
Күкрәк тәрбийәсе, нигездә, имчәк баланың үзенә йүнәлгән. Бу дәвер бала 

белән ананың иң тыгыз бәйләнгән вакыты. Һәм бу халәтне бернәрсә белән дә 

алмаштырырга ярамый (татар халкында сөт анасы дигән төшенчә юк). 
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Бу дәвердә ананың эчке дөньясы баласының эчке дөньясы белән 

хиссийәт, ярату аша тәңгәлләштерелә. Күкрәк тәрбийәсе вакытында атаның да 

балага айыруча якын булуы кирәк.  Ата-ананың үзара мөнәсәбәте исә, бала 

психикасының иң тирән катламнарына сеңеп кала. Бу чордагы тәрбийәнең иң 

әһәмийәтле гамәли ысуллары: чисталык, пөхтәлек, сөйү-ярату, дога, җыр, моң, 

көй, өстәмә яхшы сыйфатлы туклану, тугандагы зәгыйфьлекне төзәтү, үсүен, 

авырлыгын күзәтеп тору, инфекцийәләрдән саклау. 
Беренче чәч (карын чәче) ата-ана, әби-баба кулы белән алынып, айырым 

төргәктә, йәисә савытта гомер буйы саклана. Кеше үлгәч, кабергә бергә салына. 

Исем кушу  

Исем кушу гаиләдәге зур вакыйга. Исем кушу бала тугач та, бер атна-ун 

көн эчендә башкарыла.  Балага исем кушу “бәби туйы” белән ныгытыла.  Исем 

гаилә тәкъдиме белән мәхәллә имамы тарафыннан кушыла. Исем кушу мәҗле-

сендә ата-ана, әби-баба, гаилә әгъзаләре һәм кендек әби катнашырга тийеш. 
Исем кушу Алла, милләт, баланың үзе каршында зур җаваплылык. Шуңа 

күрә дә исем илаһи, милли һәм әһәңле булырга тийеш. Исемнең күп вакытта 

җисеменә туры килүен истә тотарга кирәк. Чөнки исем ул, йәшәү 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. 
Карын-күкрәк тәрбийәсе чорында ата-ананың үзара тотышы.  
Ата белән ана баланың карын-күкрәк тәрбийәсе чорында бер-беренә 

айыруча игътибарлы булырга тийешләр. Бу бигрәк тә ата кешегә кагыла. 

Ананың физик, рухи халәте, камил хиссийәте өчен, нигездә, ул җавап бирә. Бу 

дәвердә ата кеше анага йәшлек мәхаббәтенең иң гүзәл үрнәкләрен күрсәтергә 

бурычлы. Ярату-сөйү хисе, йомшак сүз, игелекле гамәл, төрле 

күңелсезлекләрдән саклау атаның бу дәвердәге табигый халәте. 
Ана исә шушы сөйү-кайгыртучанлыкны балага йүнәлдерергә бурычлы. 

Шул ук вакытта иренең хис-тойгыларына да үзенең мәрхамәте һәм ихтирамы 

белән көч бирергә тийеш. Ата кеше ана мәхаббәтенең шактый өлеше балага 

йүнәлтелгән булуын да истә тотарга тийеш. 
Бу чорда җенси якынлыкка керү - тыйылу кысасына керә. Җенси 

якынлык кылу табигате белән нәфес билгесе түгел, ә нәсел үрчетү гамәле. 

Җенси ләззәт йышлыгы кешенең табигате бозылудан килә. Ул эчкечелек, 

әфьйүнчелек, 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 лайык дәлил - ананың сәламәтлеге. Җирдәге халык 

үрчемен Алла билгели. Ата-ананың бурычы - иманлы нәсел үрчетү. Бала 

төшерү милләтнең үлем чире. 
4.5. Гаилә-ыруг тәрбийәсе. 
Гаилә тәрбийәсе ике йәштән биш йәшкә кадәр дәвам итә. Гаилә 

тәрбийәсе, бер үк вакытта, ыруг тәрбийәсен дә эченә ала. Чөнки бу тәрбийәдә 

барлык ыругдашлар, кан кардәшләр катнаша. Биш йәшкә кадәр бала шушы 

ыруг йогынтысында үсә. 
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Гаилә-ыруг тәрбийәсенең төп сыйфатлары: 
- үзеңнең туган-тумачаларыңны, ыруг-кардәшләреңне танып белү, алар 

белән үзеңне бер нәсел итеп сизү; 
- гаилә-ыруг йәшәйешенең 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 тәрбийә 
Мәктәпкәчә тәрбийә 5 йәштән 8 йәшкә 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, хикәйә, әкийәтләр сөйләргә 

өйрәнү; 

- табигый ихтиярга таянып, кулдан килгән хуҗалык эшләрен башкару; 

- зурлар һәм кечкенәләр белән аралашу кагыйдәләрен үзләштерү. 

Шәхси әзерлегенә карап, бала 7 яки 8 йәштән мәктәпкә керә ала. 

Мәктәпкә керү әзерлеген мәхәллә мөдәррисе һәм мәхәллә табибы раслый. 

4.7. Рухи тәрбийә (иман иңдерү).   

Иман иңдерү кыз балаларга 7 йәштән, ир балаларга тугыз йәштән 

башлана. Кыз балалар өчен 9 йәшкә, ир балалар өчен 12 йәшкә кадәр дәвам итә. 

Иман иңдерү балаларның балигъ булулары белән тәмамлана. Кыз балалар рухи 

тәрбийәне мәхәллә мәктәбенең ибтидаи (башлан-гыч) сыйныфында, ир балалар  

рөшдийәнең беренче баскычында (нигез белем мәктәбендә) алалар. Рухи 

тәрбийә мәхәллә имамы таныклыгын алу белән тәмамлана. Балигъ булган 

иманлы балалар мөселман дип игълан ителәләр. 

Рухи тәрбийә түбәндәге кагыйдәләргә нигезләнә: 

- гыйбадәти исламийәне өйрәнү; 

- Коръән Кәримнең балалар өчен эшләнгән тәфсирен үзләштерү; 

- Коръән буйынча гамәл кылу; 

- Аллага иман китерү.Иманлы балалар рухани мәктәпләрдә белем һәм 

тәрбийә алырга хокуклылар. 

4.8. Җенси тәрбийә 

Җенси тәрбийә, нигездә, балалар балигъ дип игълан ителгәч башлана һәм 

никахка кадәр дәвам итә. Җенси тәрбийәне мәхәллә имамы, мәхәллә мөдәррисе, 

мәхәллә табибы җитәкчелегендә әби-баба, ата-ана, ак һәм кендек әбиләр 

башкара. 

Җенси тәрбийәнең төп йүнәлешләре: 

- балаларга ярату, сөйү-сөйелү, мәхаббәт, җенси тартылу, җенси якынлык 

төшенчәләренең мәгънәсен аңлату;  

- кыз һәм ир балаларны үзара тотыш, чисталык, пөхтәлек, пакълек 

кагыйдәләренә өйрәтү, йегет һәм кызларда бер-берсенә карата ихтирам һәм 

хөрмәт  мәнәсәбәтләре тәрбийәләү; 

- кызлык һәм йегетлек намусын саклауның әһәмийәтен төшендерү; 
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- кызларны булачак ана, йегетләрне булачак ата вазыйфаларын башкаруга 

өйрәтү; 

- кызлар белән йегетләрне үзара аралашу кагыйдәләренә өйрәтү. Кызлар 

белән йегетләрне айырым тәрбийә кылу. Айырым укыту җенси тәрбийәнең 

асылшарты. Бер гаиләдәге балигъ булган кыз һәм ир балаларга айырым торак 

урыны булдырыла. 

4.9. Милли тәрбийәМилли тәрбийә (миллипәрвәрлек) рөшдийәнең (урта 

мәктәпнең) гомумбелем сыйныфында 10-16 йәшкә кадәр алып барыла.  
Милли тәрбийәнең төп йүнәлешләре: 
- үзеңнең шәҗәрәңне, ыруг-кабиләңне белү, аларның ойышу, йәшәү 

кануннарын өйрәнү; 

- үзеңне милләт баласы итеп тану, Татар кануны, милли кануннар 

нигезендә йәшәргә өйрәнү; 

- милләткә ант китерү, кануный татар булу. 
Кануный татарга багышлау мәхәллә мәктәбендә ыруг-кабилә, милләт, 

дәүләт вәкилләре катнашында башкарыла. Мәхәллә башы, мәхәллә имамы 

тарафыннан раслана һәм рәсми беркетелә. 
4.10. Төрки (этник) тәрбийә  
Этник тәрбийә рөшдийәнең гомумбелем сыйныфында 14-18 йәшкә кадәр 

алып барыла. 
Этник тәрбийәнең төп йүнәлешләре: 

- үзеңне төрки кавем вәкиле итеп тану; 

- төрки халыкларның тарихи, мәдәни мирасын өйрәнү, гомумтөрки язу 

һәм сөйләм үрнәкләрен үзләштерү; 

- шималь түрекләренең милли берлеген танып белү һәм шул йүнәлештә 

гамәл кылу. 

4.11. Ватанпәрвәрлек тәрбийәсе 

Ватанпәрвәрлек тәрбийәсе рөшдийәнең беренче сыйныфыннан башлап, 

дарелголумнең игъдадийә сыйныфына (урта белгечлек мәктәбендә18-20 йәшкә) 

кадәр дәвам итә. Ватанпәрвәрлек тәрбийәләүнең төп йүнәлешләре: 

- кендегең бәйләнгән җирне төп ватаның итеп тану, туган туфрак буларак 

калебеңә беркетеп кую, хиссийәт 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 тәрбийәсе 

Гомумкешелек тәрбийәсе рөшдийәнең икенче сыйныфыннан башлап, 

дарелголумның галийә сыйныфына (югары белгеч мәктәбендә 21-23 йәшкә) 

кадәр дәвам итә. 

Гомумкешелек тәрбийәсенең төп йүнәлешләре: 

- үзеңне бөтен кешелекнең айырылгысыз әгъзасе буларак танып белү;- 

кешелек дөньясының хак тарихын өйрәнү;- кешелек дөньясы туплаган мәдәни 

мирасны үзләштерү; 
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- башка милләтләргә, башка диннәргә карата хөрмәт тәрбийәләү; 

- халыкчан бәйләлмиләлчелекне ялган интернационализмнан айырырга 

өйрәнү 

4.13. Хезмәт тәрбийәсе һәм социаль тәрбийә 

Хезмәт тәрбийәсе гаилә тәрбийәсе чорыннан башланып, дарелголумның 

галийә сыйныфына кадәр дәвам итә.  Бу дәвердә татар баласы осталык, 

белгечлек баскычларын үтә. Һөнәрчелек, осталык, белгечлек таныклыклары 

гаилә һәм мәхәллә мәктәпләрендә, дарелголумдә бирелә.Хезмәт тәрбийәсе 

татарда мәҗбүрийәт итеп түгел, ә табигый йәшәү шарты итеп карала.Социаль 

тәрбийә түбәндәге йүнәлештә бара: 

- адәм баласының Алла каршында тигезлеген тану; 

- зәгыйфь, гарип, йәтим балаларга йәрдәм итү; 

- хәрәм белән хәләлне айырырга өйрәнү; 

- комсызлык кылмау, хәйерчелекне булдырмау.Социаль тәрбийә Коръәни 

Кәримгә нигезләнеп, илаһи кануннарга таянып алып барыла. Илаһи кануннар 

бозылганда, дөньяви кануннар эшләми дигән төшенчәдән чыгып гамәл кылына. 

4.14. Тәрбийә  ысуллары 

Тәрбийә ысуллары татар милли мәгариф системасында эшләнә һәм 

гамәлгә кертелә. Тәрбийә эше, аны ойыштыру, гамәлгә кую белән һәр 

мәхәлләдә гаилә һәм мәхәллә мәктәпләре, дарелголум һәм дарелфөнүн фән 

йортлары) бүлекләре шөгыльләнә. Тәрбийә эше белән мәхәллә башы, мәхәллә 

имамы, мәхәллә мөдәррисе, мәхәллә табибы, мәхәллә казыйы идарә итә. Карын-

күкрәк, гаилә-ыруг тәрбийәсе, мәктәпкәчә тәрбийә, нигездә, гаилә шартларында 

гаилә мәктәбе җитәкчелегендә алып барыла. Мәктәпкәчә йәштәге баланың 

әнисе, кагыйдә буларак, иҗтимагый-җәмгыйәви эштә катнашмый, гаиләдә төп 

тәрбийәче вазыйфаларын башкара. Ак әби, кендек әбиләр мәхәллә мәктәбе 

каршында теркәләләр һәм мәктәп тәкъдим иткән тәрбийә ысулларын 

кулланалар.Рухи, җенси, милли, төрки, социаль тәрбийә, ватанпәрвәрлек, 

гомумкешелек, хезмәт тәрбийәсе мәхәллә мәктәбе һәм дарелголум 

шартларында алып барыла. Татар шәхесе тәрбийәләү - милли мәгариф 

системасының изге бурычы. Әмма милли дәүләтсезлек шартларында ул бу 

гамәлен дәүләт мәгарифе аркылы да тормышка ашыра. 
Бернинди шартларда да татар баласы Татар канунын, Гаилә кодексын 

танымаган  укыту-тәрбийә йортларына бирелми, махсус интернат-мәктәпләргә 

озатылмый. Татар баласының язмышын бары тик гаилә, ыруг-кабилә һәм 

милләт кенә хәл итә. 
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Әби-баба вазыйфалары 
Әби-баба нәселнең тоткысы. Аларның төп вазыйфалары түбәндәгедән 

гыйбарәт: 

- кайната-кайнана, кода-кодагый, ул-кыз, кийәү-килен мөнәсәбәтләрен 

җайлау, аларны камилләштерү; 

- кызың өчен кайгыртсаң кийәвеңне, 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 ойыштыру, мәҗлесләр үткәрү; 

- күршеләр, туган-тумачалар, кан-кардәшләр, ыругдашлар белән 

аралашуны ойыштыру; 

- гаилә башына казыйлык вазыйфаларын башкару; 

- оныклар тәрбийәләү. 

Татарда картлар йорты дигән төшенчә юк. Картларны андый йортларга 

озату гаиләдән, ыруг-кабиләдән чыгаруга тиң. Бу чараны милләтне тарату 

гамәле итеп кабул итәргә кирәк. 

 

Ата-ана вазыйфалары 

Ата-ана - гаилә терәге. Аларның төп вазыйфалары шуннан гыйбарәт: 

- балаларны сау-сәламәт итеп тудыру; 

- гаилә һәм мәхәллә мәктәпләре аркылы шәхес тәрбийәсен алып бару; 

- анага төп тәрбийә 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; 

- йәш гаиләгә беренче йәрдәмне күрсәтү. 

Кагыйдә буларак, ана кеше баланы мәктәпкә биргәнче өйдә хуҗабикә 

вазыйфаларын үти. Тәрбийә, гаилә эшләрен алып баруда ул мәхәллә, ыруг 

хатын-кызлары белән аралаша, алар белән берлектә тәрбийә ысулларын 

үзләштерә, тәрбийәви 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. 
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Бала-чага вазыйфалары 

Бала-чага нәсел дәвамчысы. Ыруг-кабилә, милләт-дәүләтнең киләчәге. 

Гадәттә бала унбиш йәшкә кадәр йәрдәмче вазыйфаларын үти, унбиш 

йәштән мөстәкыйль шәхес булып таныла. 

Баланың әби-бабасына, ата-анасына карата вазыйфалары түбәндәгеләр: 

- 5 йәштән 15 йәшкә кадәр әби-бабасының, ата-анасының йәрдәмчесе, 

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 йәрдәмчел, игътибарлы, туган җанлы булу. 

Татар баласы бернинди шартларда да әби-бабасын, ата-анасын картлар 

йортына, махсус интернат-шифаханәләргә бирми. 

 

Гаиләдә ир затының иҗтимагый-җәмгыйәви 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, йәшәү 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. 

 

 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 йәшәргә 

тийеш. 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 йәшәү мәгънәсен югалта.  

Шуңа күрә, шәхес-гаилә, ыруг-кабилә, милләт-дәүләт боҗрасының асыл 

күрсәткече - милләтнең күптармаклы нәсел шәҗәрәсе. 
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Милләт шәҗәрәсе айырым шәхестән башланып, тарихи тирәнлектә, 

җирле киңлектә төзелә һәм һәр милләт баласының шәхси бөтийенә 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 айында һәр көн ураза тоту, һәр йылда малның зякәтен 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 йәшәвенә 

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 садакасын бирү, корбан чалу; 

Мохәммәт өммәтләрен хөрмәт иткән башка пәйгамбәр өммәтләренә ихтирам 

белән карау, аларга карата йәрдәмчел булу; йәтимнәрне, сабыйларны, 

картларны, гарипләрне, фәкыйрьләрне яклау һәм аларга йәрдәм кылу; һич 

кимендә җиде буынга кадәр шәҗәрәңне белү, туганнарың белән аралашып, 

аларның хәлен белеп тору, дин кардәшләреңә, милләттәшләреңә йәрдәмчел 

булу; гаиләңнең иминлеген саклау, балаларыңа дини һәм милли тәрбийә бирү, 

тормыш иптәшең турында кайгырту, аңа турылыклы булу; вафат булган 

кардәшләреңә, якын дусларыңа, бергә аралашып, хезмәттәшлек итеп йәшәгән 

дин кардәшләреңә һәм милләттәшләреңә җеназа кылу, фаҗигагә элләккән 

инсаннарга беренче йәрдәм күрсәтү; үлеп яткан мал-туарны, хайван-

җәнлекләрне, кош-кортларны “бисмиллаһ” әйтеп җирләү; җирнең, суның, 

һаваның пакълеген, чисталыгын саклау. 

Сөннәт гамәлләр:  

яхшы гамәлләрне “бисмиллаһ” белән башлау; Коръән уку алдыннан 

“әгузе” әйтү, төчкергәч “әлхәмделиллаһ” дийү, йәшен йәшнәгәндә, 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 йәрдәм итү, мал-туарны 

кыйблага каратып “бисмиллаһ” әйтеп бугазлау; туй йолаларын (никах, бәби 

туу, үлем-китем) бары мөселманча, милли рухта үткәрү; яңа йылны 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, койыларга корылмалар ясау;  
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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 әһәмийәтле эшләрне 

күмәкләшеп, өмә ясап үткәрү (өй күтәрү, йорт торгызу, язы-көзе өй юу), 

каз өмәсе, мал сую, чәчү-уру, йәшелчә-җимеш җыю); кунакчыл, йәрдәмчел, 

ачык күңелле булу; сәламәтлекне саклау; чиста, пакъ булу; чиста һәм пөхтә 

итеп кийенеп йөрү; вакытында чәч төзәтү, тырнак кисү, юыну-тәһәрәтләнү, 

ятагыңны чиста тоту. 

Хәрәм гамәлләр: 

җан ийәсен үтерү; кеше һәм хайванны җәберләү; бала төшерү; гайбәт 

сөйләү; урлау; исерткеч эчү; , әфьйүн куллану, хәрәм ризыклар ашау; зина 

кылу; ялган юл белән кеше малын, җәмәгать милкен 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, йәтимнәр, гарипләр, картлар хакына керү; 

аш-суны бозу; табигатьне пычрату,  урман-куаклыкларны бетерү, сулыкларны, 

сазлыкларны киптерү; кыргый җәнлекләрне, кош-кортларны, бөҗәкләрне юк 

итү. 

Мәкруһ гамәлләр: 

отыш уйыннар уйнау, әдәпсез җырлар җырлау, кеше алдында, кунакта 

әдәпсез кылану; нәфескә бирелү; юлчыны юлда, мосафирны урамда калдыру; 

юлларны-сукмакларны бозу, аларны киртәләү; кешегә юл бирмәү, йәрдәмгә 

килмәү; чүпне, юынтык суларны тийешсез урынга ташлау; бәдрәф, мунчасыз 

йәшәү; 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 җыйыштырмау; кийем-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. 
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Мәхәлләнең зякәт-садака системасы 
 

Мөселман кешесе өчен зякәт фарыз, ягъни мәҗбүрийтт санала. Фарызны 

үтәмәгән кеше зур гөнаһлы, аның фарызлыгына ышанмаган кеше кяфер була. 

Зякәт җыыела: 

1) малдан, 

2) алтыннан, 

3) көмештән, 

4) барлык төр тауардан, 

5) эшләп тапкан акчадан (сәүдәдән, эш хакыннан һ.б.). 

Боларның барысына да нисаб куела.  

Шәригать буйынча билгеләнгән нисаб күләме бүген йөри торган акчага 

күчерелә. 

Безнең шартларда шулай исәпләргә мөмкин (мисал өчен): 

1) барлык зякәт малының акчалата бәйәсен исәпләргә - S; 

2) нисаб күләме түбәндәгечә исәпләнә: 

N = 12хPхn,   

P - йәшәгән җирлектә бер айга билгеләнгән минималь йәшәү күләме 

(прожиточный минимум),  

n - S бәясеннән зякәт түләүчеләр саны; 

3) барлык зякәт күләме:  

z  = 0,025 (S -N). 

Мәсәлән,  

P = 1285 сум  (2001 йылның 1 февраленә Рәсәй буйынча бер айга 

исәпләнгән минималь йәшәү күләме),  

n = 4, ягъни гаиләдә 4 кеше. 

Димәк, гаиләнең йыллык нисабы  N=1285х4х12 = 61680 сум, ә зякәт малы  

S = 161680 сум ди.  Шулай булгач, зякәт күләме  z=0,025 (161680-61680) = 0,025 

х100000 = 2500 (сум). 

 Гошер  (сөннәт садакасы) җыйыла: 

җирдән алган уңышның 1/10 күләмендә йә акчалата, йә натуралата. 

Мәсәлән, ун чиләк җыйып алынган бәрәңгедән - бер чиләк гөшер  садакасы.  

Зякәт бирелми: 

1) торактан, 

2) кийем-салымнан, 

3) өй кирәк-яракларыннан, 

4) ашау-эчү өчен кулланыла торган малдан, 

5) хезмәтчеләрдән, 

6) шәхси коралдан, 

7) эш өчен кирәк китаплардан, 

8) эш коралларыннан, 

9) шикле мал-туардан. 

Бу әйберләр тауар исәбенә кертелсә (ягъни, сату тауарына әйләнсә), алар 

зякәт малына керә. 

Әмма шуны кисәтергә мәҗбүрбез. Бүгенге йәшәү рәвеше хәрәм белән 

нык бәйләнгән. Зур-зур кәттижләр төзүгә, затлы кийемнәр, зиннәтле әйберләр, 
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кыйммәтле җиһазлар һәм кораллар алуга, бәрәкәтсез мал туплауга хәрәм керүе 

ихтимал. Шуңа күрә, болар турыдан-туры зякәт малына кермәсәләр дә, тәгайен 

хәләл икәнлекләре анык билгеле булмаса, аларны зякәт малы исәбенә кертергә 

кирәк. Әлбәттә, йыл исәбеннән чыгарып. Ул гына да түгел, әгәр бу мал бәхәсле 

булса, ягъни, хәләл белән хәрәмне айырырга мөмкин булмаса, зякәт хумс 

(хәзинә, бүләк, яу табышы) сыйфатына керә, ягъни, аннан зякәт 2,5% күләмендә 

түгел, 20% күләмендә бирелә. Кергән малның хәрәм өлеше тәгаен билгеле 

булса, аннан зякәт алынмый. Ул йә хуҗасына кайтарыла, йә, хуҗасы анык 

билгеле булмаганда, мәхәлләгә йә вәкыфларга тапшырыла. 

Бәхәсле малга түбәндәгеләр керә: 

1) табигать байлыкларыннан  турыдан-туры алынган табыш, 

2) казна малы (бюджет) исәбенә йәшәү (чөнки казна малының салым-

ясактан яки хәрәм табыштан туплануы ихтимал), 

3) процент исәбенә алынган эш хакы (процент рәвешендә турыдан-туры 

табыш алмаган очракта),   

4) акцийәләрдән алынган табыш, 

5) ташлама (льготалар) рәвешендә кергән табыш, 

6) алынган бүләк, 

7) табылдык мал, хәзинә табу, 

8) гадел (ислам өчен) сугышта тапкан мал, 

9) шәригатькә каршы килә торган мәҗбүри (коллык халәтендәге) 

хезмәттән кергән табыш, 

10) шәригать буйынча кермәгән мал (хәрәм булмаса), 

11) үзең бәхәсле дип санаган мал. 

Хәрәм малга түбәндәгеләр керә: 

1) турыдан-туры ришвәт яки процент исәбенә алган табыш, 

2) хәрәм ризык (мәсәлән, аракы, дуңгыз ите) җитештерү исәбенә алынган 

табыш, 

3) хәрәм хезмәт яки гамәл (үз теләгең белән көфер җәмгыйәткә хезмәт 

итү) исәбенә алынган табыш, 

4) зякәте бирелмәгән табыш, 

5) исламга яки мөселманга зарар салу рәвешендә алынган эш хакы, табыш 

яки мал, 

6) шәригать кануннарын үз ихтыярың белән бозып алынган эш хакы, 

табыш яки мал, 

7) алдау яки хәйлә белән табылган мал, 

8) кешене фәкыйрьләндерү, рәнҗетү, йәтимнәр, гарипләр, картлар 

исәбенә тапкан мал, 

9) үзең хәрәм дип тапкан эш хакы, табыш яки мал. 

Зякәт алырга хаклы кешеләр: 

1) фәкыйрьләр (нисабтан ким малы булган кешеләр), 

2) мескеннәр (бөтенләй малсыз кешеләр), 

3) зякәт җыючылар (хашимиләрдән, ягъни пәйгамбәребез Мохаммәд г.с. 

ыруыннан булган кешеләрдән башка), 

4) коллар (коллыктан котылу өчен), 

5) бурычлылар (түләү өчен маллары нисабтан артмаса), 
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6) фил-сабил-ислах (малы җитмәү сәбәпле җиһадта катнаша алмаучылар), 

7) ибнәс-сабилләр (чит җирдә булып, маллары өйдә калу сәбәпле, 

йәрдәмгә мохтаҗлар). 

Маллары нисабтан арткан  кешеләр бай саналалар. Аларның зякәт  алырга 

хаклары юк. 

Зякәт яһүдиләргә, нәсараларга, мәҗүсиләргә, кяферләргә, дәһриләргә 

бирелми. Аларга садака гына бирелә.   Мөселман кешесе бары зякәт кенә түли.  

Салым-ясак түләргә мәҗбүр ителгән, яки мәҗбүри хезмәткә тартылган 

кеше кол яки ирексез  санала. 

Фил-сабил-ислах таләбе хәтта ислам өчен сугышка катнашуның да 

мәҗбүрийәт түгеллеген (җиһад һәр мөселманның  вөҗдан эше, иман таләбе), 

казна малының (җәмгыйәт акчасының) коралга да тотылмавын күрсәтә. Чөнки 

ислам буйынча кеше җанына бары Аллаһы Тәгалә генә хуҗа.  

Хашимиларның зякәт малыннан өлеш алмавы, аларның имамлык 

вазыйфаларын алып бару ихтималы белән бәйле. Бүгенгечә аңлатканда, 

имамлык вазыйфасын башкаручылар (җитәкчеләр, халык вәкилләреһ.б.) казна 

малыннан (бюджет акчасыннан)  файдалана алмыйлар. Бу гамәл алар өчен 

хәрәм санала.  

Фитыр  сәдакасы йылга бер мәртәбә рамазан  айында 1,6 кг бодай 

исәбеннән фәкыйрьләргә бирелә. 

Фидийә - үтәлми калган намазлар һәм тотылмый калган уразалар өчен 

бирелә торган садака. Үтәлми калган бер фарыз намаз һәм бер көн тотылмый 

калган фарыз ураза өчен 1 кадак (400 г) бодай исәбеннән санала. Бер йыллык 

фидия 3500 кг бодай исәбенә тигез. Фидийә варисларга васийәт итеп 

калдырыла. Фидия үлгәннән соң калган малның өчтән бер өлешен тәшкил итә.  

Озак йыллар дәһрилек чорында йәшәгәнлектән, күп кеше ихтыярсыз илә 

намазсыз һәм уразасыз калды. Шул сәбәпле фидийәне йәшәгән чорда ук түләү 

гөнаһлардан арынырга сәбәп булыр иде.  

Нәфел садакалары  ирекле рәвештә берәр нийәт белән бирелә. Мәсәлән, 

мәчет- мәдрәсәләр төзү, шәкертләр укыту, дин юлында хезмәт кую өчен. 

Хумс - бушлай кергән, йәисә бәхәсле саналган табыштан: табылдык 

малдан, хәзинәдән, бүләктән, ислам өчен сугышта кулга төшерелгән  малдан 

һ.б. 20% күләмендә бирелә торган ваҗиб садака. 

Бурыч - килешенгән шартларда әҗәткә (бурычка) алып торган мал. 

Бурычка алынган мал хуҗасына вакытында кайтарып бирелергә тийеш. Бурыч 

түләүне кичектерү мал хуҗасы рөхсәте белән генә була ала. Бурычка дип 

алынган мал нисаб һәм зякәт-садака исәбенә керми, аңардан зякәт чыгарылмый, 

ул зякәт яки икенче бер бурычны түләүгә тотылмый. Гыйбадәт бурычын 

түләргә дип бирелгән фидийә мал бурычын түләүдә кулланылмый. Бирелмәгән 

зякәт, садака биреп чистармаган мал, түләнмәгән хезмәт бурыч исәбенә керә.  

Бурычлы кешене әҗәттән бурыч бирүче генә азат итә ала. Бу очракта бурыч  

садакага әйләнә. Кеше исәбенә («бушлай») йәшәү (ашау-эчү, уку, дәвалану, 

торак тоту һ.б.)  зякәт-садака исәбенә кермәсә, бурыч санала. Мөселман кешесе 

кемнән дә булса «бушлай» берәр нәрсә алса, йә булмаса аның  хезмәтеннән 

«бушлай» файдаланса, моның бурычмы, зякәт-садакамы икәнлеген тәгаен 

ачыкларга тийеш. Пәйгамбәребез Мохаммәд г.с. әйтүенчә, мөселман кешесе 



 39 

теш чистарткыч кадәр мал белән дә башка кешегә бурычлы булмасын. Кеше 

яхшылыгыннан «бушлай» файдалану да бәндәне бурычлы итә. Бурычны 

танымау, яки кайтармау караклык,  аны  килешенгән вакытта түләмәү мәкруһ. 

Бурычлы кеше  түли алмыйча үлеп китсә, бу бурыч аның варисларына күчә. 

Күргәнебезчә, ислам икътисадының зякәт-садака системасы дөньяви-

дәһри салым-ясак системасыннан сыйфатый яктан да, матдәви яктан да нык 

айырыла. Сыйфатый яктан ул гадел һәм ирекле. Җаваплылык бары Аллаһы 

Тәгалә каршында гына. Чөнки без Аның гына коллары. Салым-ясак системасы 

кешегә бәйле булганлыктан, адәмнән кол ясый. Матдәви яктан исә зякәт-садака 

2,5-10% тан артмый, ул да йәшәү өчен җитәрлек нисабтан арткан очракта гына. 

Салым-ясак исә, хәйерче булсаң да, 50-90% ка җитә. Бу исә кешене фәкыйрь 

һәм мескен ясый. Садакага мохтаҗ итә. Нәтиҗәдә җәмгыйәт хәйерчеләнә. 

Бүген кеше адәм колы рәвешендә салым-ясак түләргә, Алла колы буларак 

зякәт-садакасын  бирергә тийеш. Хәрәмгә корылган салым-ясак системасыннан 

мөселман җәмгыйәте һәм мәхәлләләр корып кына котылырга  була.  
 

 
 


