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яшәешне тәэмин итү түгел, ә мөселманнарны дөньяви (динсез, 

хәтта, көфер) дәүләткә буйсындыру. Ул гына да түгел, мөфти һәм 

имамнар артык узынмасын өчен, алар өстеннән дин эшләре 

буенча дәүләт шурасы куелган. Дини тормыш дәүләт кануннары 

белән көйләнә. Шул сәбәбле җәмгыятьтә рухи-илаһи яңарыш 

булмады. Бозыклык, җинаятьчелек арта гына төште. Рәсми дини 

идарә хөкүмәтнең рухи йомышчысына (приказчигына) әйләнде. 

Әлбәттә инде, бу хак ислам юлы түгел, дини ришвәт юлы. Рәсми 

дин берникадәр дәрәҗәдә исламны дәгъват (догматик доктрина) 

буларак (күп очракта, әфьюн итеп) кулланса да, җәмгыяви яшәү 

рәвеше (социаль доктрина) буларак кулланмый. Чөнки барлык 

социаль-икътисади тормышны (шәригать кануннарын бозып) 

хәрәмгә корган дәүләтнең шелтәсеннән курка. Бүген дин 

дәүләттән аерылмаган, ә җәмгыятьтән аерылган. Ул гаилә 

тәрбиясеннән, халык мәгарифеннән, җәмгыять тормышыннан 

чыгарылган. Рәсми дин дә моның белән килешергә, ризалашырга 

мәҗбүр. Чөнки халык динсез булганлыктан, мәчетләрне түрәләр 

төзи. Кайвакытта ихлас күңелдән булса да, күп очракта үзләренең 

хәрәм табышларын «юу», динне халыкка әфьюн буларак каптыру 

өчен. Шуңа күрә динсез халык тагы да динсезләнә, динлесенең дә 

дингә күңеле сүрелә. Түрә (әмир) белән имамның (мулланың) 

хәрәм гамәлләрен күреп, хәтта Аллага ышанычы кими. 

Гаделлеккә соңгы өмете өзелә. Ќәмгыять җәһлияткә чума. 

Имамнар  да Алладан түгел, түрәдән курка башлыйлар, алар 

арасында да түрә-кол мөнәсәбәтләре урнаша. 

Мондый шартларда ислам яшәешенең башлангыч, халыкчан 

асылына кайтырга кирәк. Ул динсез дәүләттән бәйсез булырга, 

тулысынча шәригать кануннарына нигезләнергә тиеш. Кызганыч 

ки, күпчелек мөселман кардәшләр дәүләт белән бәйләнештә 

булган исламны гына таный. Бу йә хак исламның асылын 

аңламаудан, йә нәфесенә хуҗа була белмәүдән  килә. Күп очракта 

дәүләти ислам  монафиклыкка илтә. 

Шуңа күрә дәүләт белән кискен каршылыкка килмичә, 

әкренләп мөстәкыйль мөселман җәмгыятьләрен оештыра 

башларга вакыт. Югыйсә тәмам череп-таркалып бетүебез 

ихтимал. Исламның социаль-икътисади  кануннарын (социаль 

доктринасын) да шуңа юнәлтергә кирәк. Њзенә кирәк рәсми 

динне, ягъни йомышчы малаен,  дәүләт үзе асрасын. Анда да 

әлегә намуслы имамнар, хак мөселманнар бар. 

Әмма мөстәкыйль ислам җәмгыяте, мөселманча яшәеш 

беренче урында булырга тиеш. Төркия шушы юлдан 40 елдан 
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Ислам икътисадында  

зякәт-сәдака системасы 
 

Безнең мөселман кешесе ислам икътисадын һәм аның зякәт-

сәдака системасын тулысынча аңлап бетерми. Моңа рәсми дин дә 

тулы ачыклык кертми. Ә бит мөселман кешесенең дөньяви 

яшәеше һәм ахирәткә әзерлеге шактый дәрәҗәдә шуңа бәйле. 

Димәк, бу мәсьәләне тулырак яктыртырга кирәк.  

Иң беренче ислам икътисадын эченә алган шәригать буенча 

яшәешнең кайбер кагыйдәләренә тукталыйк. 

Шәригать кануннары буенча яшәњче җәмгыять тњбәндәге 

кагыйдәләргә буйсына: 

- һәр милләтнең, һәр этник, һәр дини төркемнең Коръәни 

Кәримгә каршы килми торган үз рухи-этник, социаль-хокукый 

кануннарына таянып яшәргә хокукы бар; алар яшәгән җирдәге 

барлык табигый байлыклар, алар җитештергән мал-мөлкәт һәм 

башка яшәү чыганаклары бу рухи-этник (милли) җәмгыятьләрнең 

хәләл милке булып санала һәм бернинди шартларда да алардан 

читләштерелә алмый. Бу Аллаһы Тәгаләнең дөньялыкта яшәү 

өчен адәм баласына биргән бүләге. 

Бүген исә татар-мөселман кешесе боларга хуҗа булудан  

бөтенләйгә диярлек мәхрүм ителгән;  

- бу рухи-этник җәмгыятьләрнең хокукый системасы, 

һичшиксез, Коръәни Кәрим нигезендә төзелә; ислам иманлы 

кешеләргә карата бирнинди мәҗбүриятне һәм көчләүне танымый, 

шул исәптән, салым-ясак түләүне, хәрби хезмәткә чакыру һәм 

гражданлыктан чыгару кебек гамәлләрне дә. 

Бүгенге көндә татар-мөселман кешесе рухына ят 

мәҗбүрият кысаларында яши;  

- Ислам барлык китап кешеләрен (шул исәптән, Муса һәм 

Гайсә пәйгамбәр өммәтләрен) кайсы милләттән, нинди инануга 

карамастан, Әһле Китап канун-кагыйдәләрен саклаган, Коръәни 

Кәримне, Исламны, пәйгамбәребез  Мөхаммәд галәйһиссәламне, 

аның Сөннәсен таныган һәм хөрмәт иткән очракта һәм барлык 

мәхлукатне Яратучы, Галәмнәр Хуҗасы Аллаһы Тәгаләгә 

буйсынып яшәгәндә үз яклавы астына ала. 

Әмма әлегә мөселман булмаган кешеләр көфер коткысына 

бозыклыкны  акларга, кеше талап, теләсә нәрсә кыланып 

типтереп яшәргә нигез бирә.  Көнбатышның мул тормышы алар 

өчен яшәү өлгесе булып тора. 

Шуңа күрә татарның бүгене күпчелеге тыштан күркәм булып 

күренгән көнбатыш цивилизациясенә йөз тота. Иман-әхлагын, 

намус-вөҗданын, илен-җирен, телен-милләтен, ирек-ихтыярын 

сатып-җуеп булса да, дөнья ләззәтен татып  яшисе килә. Чөнки 

Аллага ышанмый, ышанса да ихлас күңелдән түгел. Әмма күпме 

генә иблискә ришвәт бирмәсен, җан тынычлыгы да тапмый, 

тормыш ләззәтен дә татымый.  

 Чөнки Аллага буйсынган хәлдә иблискә ришвәт биреп яшәп 

булмый. Без бүген шайтан ашатабыз. Аның  нәфесе төпсез, 

казаны беркайчан да тулмый һәм күпме генә эшләсәк тә, 

хәерчелектән чыга алмаячакбыз. Казнаны күпме генә тутырсак 

та, аның казаны һәрвакыт буш булачак.  

Әнә бит мәшһүр түрек тарихчысы Ибн Халдун моннан 600 ел 

элек ук шулай дигән булган: «дәүләт чәчәк атканда халыктан 

бары тик зякәт-сәдака җыелган, ә казна һәрвакыт бай булган, 

дәүләт исә таркалыш кичергәндә, халык салым-ясак түләгән 

(ягъни таланган), ә казна һәрвакыт буш булган». 

Бүген без нәкъ шул халәтне кичерәбез. Түрәләребез череп 

баеса да, казнада урам себерерлек тә акча юк.   

Монда уйланырлык нәрсәләр күп, әлбәттә. 

 Зякәт-сәдака  бирү тәртибе 

Зякәт-сәдәка бирү тәртибе һәркемнең үз ихтыярында. Ул аны 

зякәт-садака алырга хокукы булган кешегә турыдан-туры бирә 

ала. Шул ук вакытта моны зякәт-сәдака җыючылар аркылы да 

эшләргә була. Чөнки күп вакытта, мохтаҗларны, дини эшне 

башкаруны алар белә. Әмма зякәт-сәдака җыючылар ышанычлы, 

хак ислам юлында йөрүчеләр булырга тиеш. Бүген күпчелек 

үзенең зякәтен, хәер-сәдакасын мәчеткә бирә. Гомумән  алганда, 

бу дөрес. Чөнки мөселманнарның халәте белән алар шөгыльләнә. 

Әмма шуны да онытырга ярамый. Мәчет ул, мөселманнар 

белән идарә итү системасы түгел, җәмгыяви гыйбәдәт кылу 

урыны. Бүген ул күбрәк мөселманнар өстеннән күзәтү 

вазыйфасын үти. Мөфтият тә әби патша заманында ук нәкъ 

шушы максатта оешкан иде. Шуңа күрә, чиркәү кануннары 

нигезендә корылган рәсми диннең төп вазыйфасы мөселманча 
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бирелеп, мөселманнарны да, үзләрен дә коллык халәтенә куялар, 

ислам кануннарының асылын аңламыйча, йә  аңларга теләмичә, 

бу халәттән чыгарга теләмиләр; 

- мөселман җәмгыятьләренең салым системасы дини таләпләр 

куйган зякат-сәдака  нигезендә генә формалаша һәм бу керемнәр 

түбәндәге нормаларда билгеләнә: нисабтан (яшәү өчен тиешле 

күләмнән) арткан хәләл малның 2,5% күләмендә зякәт һәм хәләл 

хезмәт нәтиҗәсендә җирдән алган уңышның 10% күләмендә 

гөшер сәдакасы. Зякәт-садака исәбенә тупланган мал бары тик 

җәмгыятьнең  үз-үзен асрый алмаган әгъзаләре өчен генә тотыла. 

Ислам көчләп тагылган башка төр ясак-салымнарны танымый 

һәм аларны хәрәм мал исәбенә кертә. 

Бүгенге салым-ясак системасы  исламның зякәт-сәдака 

системасына өстәмә йөк  булып төшә; 

- мөселман җәмгыятенең һәр әгъзасе үзенең рухи һәм матдәви 

ихтыяҗларын ирекле (рөхсәтнамәсез) эшмәкәрлек нәтиҗәсендә 

барлыкка килгән хәләл табыш исәбенә канәгатьләндерә; башка 

кеше хезмәтен үзләштерү һәм ришвәт исәбенә алынган  табыш 

хәрәм санала. 

Дәүләтнең бүгенге рөхсәтнамә системасы исламның ирекле 

хезмәт канунын  кире кага.   

- бер җирлеккә кагылган рухи-этник һәм социаль-икътисади 

үсеш программалары җәмгыятьара килешүләр нигезендә 

тормышка ашырыла, үзара икътисади мөнәсәбәтләр дә шул 

рәвешчә көйләнә. 

Бүгенге көндә шәхси һәм җәмгыяви икътисади мөнәсәбәтләр 

якларның турыдан-туры килешүе аркылы түгел, шәхес хокукын 

инкарь итүче дәүләт канун-карарлары, хезмәт кодексы,  салым-

ясак, рөхсәтмәләр системасы аша көйләнә. 

Инде ислам икътисадының зякәт-сәдака системасына тулырак 

тукталыйк. 

Мөселман кешесе өчен зякәт фарыз, ягъни мәҗбүрият санала. 

Фарызны үтәмәгән кеше зур гөнаһлы, аның фарызлыгына 

ышанмаган кеше кяфер була. 

Зякәт җыела: 

1) малдан, 

2) алтыннан, 

3) көмештән, 

кылалар. Бездә исә үзләрен мөселман дип санаган кешеләр дә 

исламның социаль доктринасын аңлый алмыйча яки  аңларга 

теләмичә түрә-кол мөнәсәбәтләреннән арына алмыйлар. 

Икенчедән, көнбатыш илләре үзләрен хак юлдан баручылар 

дип санаганлыктан, башкаларга көфер («гой») буларак карыйлар 

һәм аларны талауны гөнаһтан санамыйлар (бу бигрәк тә яһүд 

канунчылыгына кагыла). Шуңа күрә икътисади яктан алга киткән 

бу илләрдәге кешеләрнең  тормыш дәрәҗәсе башка халыкларны 

талау, бөлдерү исәбенә дә күтәрелә. 

Өченчедән, исламның социаль доктринасын үзләштерү 

сәбәпле икътисади яктан алга киткән илләр бүгенге көндә тирән 

рухи-әхлаки кризис кичерә. Дөньяны биләп алган бозыклык чире 

шуннан килә. Чөнки алар исламның социаль доктринасына якын 

торсалар да, аның тәгълимати һәм дәгъвати системасын кире 

кагалар. Шул сәбәпле зякәт-сәдака системасы салым-ясак 

системасы белән алмаштырылды. Хумс талауга әйләнде. 

Ќәмгыяви килешүләр монополияләр карамагына күчеп бара. Бу 

бозыклык, беренче чиратта, таланучы илләргә зыян сала. Чөнки 

аларда исламның социаль доктринасы да, тәгълимати доктринасы 

да эшләми. Әлеге халәт бигрәк тә түрә-кол мөнәсәбәтләре ныклы 

урнашкан Рәсәйдә киң чагылыш таба. Татарстан турында әйтеп 

тә торасы юк. Ул Мәскәү колы булган халәттә түрә-кол 

мөнәсәбәтләренең тагы да аскырак баскычында ята. Монда 

исламның социаль доктринасы бөтенләй диярлек үтәлми. Әлеге 

хәл хан заманыннан ук килә. Шуңа күрә шагыйребез 

Мөхәммәдяр да, золым көферлектән яман дип, Мәскәү тарафына 

авыша. Гасырлар буе безне коллыкта, Мәскәү көферләреннән 

бигрәк, үзебезнең түрәләребезгә хас золым тота. Шул сәбәпле без 

һаман да мөстәкыйльлеккә чыга алмыйбыз. Әмма көнбатыш 

илләре дә исламның тәгълимати доктринасын үзләштерә 

алмасалар, үзләре дә әкренләп түрә-кол мөнәсәбәтләренә төшеп 

бетәчәкләр һәм таланган илләрнең халәте иртәме соңмы, кайтаваз 

(бумеранг) рәвешендә үзләренә кайтачак. 

Ислам динен, шәригать кануннарын, ислам  икътисадын 

инкарь итүчеләр соңгы ике дәлилне күрмәмешкә салышалар. 

Шуның белән бергә башка халыкларны талауны, бозыклык 

чиренең таралуын хуплыйлар.  Мул тормышны әхлак 

кануннарыннан өстен саныйлар. Бу исә аларга динсезлекне, 
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4) барлык төр тауардан, 

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

Боларның барысына да нисаб куела.  

Шәригать буенча билгеләнгән нисаб күләме бүген йөри 

торган акчага күчерелә. 

Безнең шартларда шулай исәпләргә мөмкин: 

1) барлык зякәт малының акчалата бәясен исәпләргә - S; 

2) нисаб күләме түбәндәгечә исәпләнә: 

N = 12хPхn,   

P - яшәгән җирлектә бер айга билгеләнгән минималь яшәү 

күләме (прожиточный минимум),  

n - S бәясеннән зякәт түләүчеләр саны; 

3) барлык зякәт күләме:  

z  = 0,025 (S -N). 

Мәсәлән,  

P = 1285 сум  (2001 елның 1 февраленә Рәсәй буенча бер айга 

исәпләнгән минималь яшәү күләме),  

n = 4, ягъни гаиләдә 4 кеше. 

Димәк, гаиләнең еллык 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 сәдакасы) җыела: 

җирдән алган уңышның 1/10 күләмендә йә акчалата, йә 

натуралата. Мәсәлән, ун чиләк җыеп алган бәрәңгедән - бер 

чиләк гөшер  сәдакасы чыгарыла. 

Зякәт бирелми: 

1) торактан, 

2) кием-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. 

органнарына «сайланган» «халык вәкиле» аена, аз дигәндә, ун-

унбиш мең алып «эшләргә» тиешме? Ислам кануннары буенча 

юк. Љстәмә ташламалар, социаль өстенлекләр турында әйтәсе дә 

юк. «Һавадан» акча ясаучы алхимикларның унбиш «хезмәт хакы» 

алып «эшләве» хәләлме? Шәригать буенча бу хәрәм. Ќир 

өстендәге һәм астындагы табигать байлыкларын һәм хәзинәләрен 

үзләштерүнең  хәрәмдәгә корылганын әйткән идек инде.  

Ә иң аянычы,  әйтеп үткәнебезчә, салым-ясак исәбенә алган 

хәләл хезмәт хакыбыз, «заслуженный» пенсиябез дә бит ислам 

кануннары буенча ришвәт алу исәбенә керә. Бу түрәләрнең 

үзләренең колларына берникадәр дәрәҗәдә урларга мөмкинлек 

бирүләренә тиңдәш. Чөнки колга бер кашык урларга «рөхсәт 

бирсә», үзе чиләге белән чумыра. Бу караклык уртаклыгы, эләгә 

калса, чиләген дә сиңа тагу өчен кирәк.  

Димәк халык иблистән ришвәт алып яшәргә мәҗбүр. 

Урлашу, ришвәт алу һәм бирү ул коллык билгесе. Чөнки хуҗа 

кеше боларны эшләми. 

Ислам икътисады нигезендә генә кеше тулы хокуклы хуҗа 

һәм хәләл милек иясе була ала.  

Кайберәүләр мөселманча яшәешне көнбатыш илләренең мул 

тормыш белән яшәвенә сылтап кире кага. Янәсе алар  шәригать 

кануннары буенча яшәмәсәләр дә рәхәттә йөзәләр.  

Бу шулаймы соң? 

Беренчедән, бу илләрнең икътисад системасы исламның 

социаль доктринасына бик якын. Алар тоташ дәһрилек чорын 

үтмәде. Илаһи яшәеш берникадәр дәрәҗәдә исламга якын дини 

тәгълиматләр белән көйләнде. Чөнки аларның да нигезендә 

социаль гаделлек принциплпры ята. Шуңа күрә анда салым-ясак 

системасы сыйфатый яктан мәҗбүрият (фарыз) булса да, талау 

дәрәҗәсенә җитмәгән. Салым күләме шәригать чикләреннән 

әллә-ни узмаган. Салым аркылы тупланган казна малы да 

шәригатькә якын кануннар белән кулланышка кертелә. Социаль-

икътисаи үсеш программалары да җәмгыяви яки икеяклы 

килешүләр белән гамәлгә ашырыла. Ә иң әһәмиятлесе, алардагы 

җәмгыяви яшәеш түрә-кол мөнәсәбәтләренә түгел, хуҗа, 

мөстәкыйль милек иясе таләпләренә корылган. Шулардан чыгып, 

көнбатыш икътисады белән таныш кешеләр бу илләрнең социаль 

доктринасы исламныц социаль доктринасына якын дип фараз 
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Әмма шуны кисәтергә мәҗбүрбез. Бүгенге яшәү рәвеше 

хәрәм белән нык бәйләнгән. Зур-зур кәттижләр төзүгә, затлы 

киемнәр, зиннәтле әйберләр, кыйммәтле җиһазлар һәм кораллар 

алуга, бәрәкәтсез мал туплауга хәрәм керүе ихтимал. Шуңа күрә, 

болар турыдан-туры зякәт малына кермәсәләр дә, тәгаен хәләл 

икәнлекләре анык билгеле булмаса, аларны зякәт малы исәбенә 

кертергә кирәк. Әлбәттә, ел исәбеннән чыгарып. Ул гына да 

түгел, әгәр бу мал бәхәсле булса, ягъни, хәләл белән хәрәмне 

аерырга 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, вәкыфларга (мөселман 

җәмгыятьләренә) тапшырыла. 

Бәхәсле малга түбәндәгеләр керә: 

1) табигать байлыкларыннан  турыдан-туры алынган табыш, 

2) казна малы (бюджет) исәбенә яшәү (чөнки казна малының 

салым-ясактан яки хәрәм табыштан туплануы ихтимал), 

3) процент исәбенә алынган эш хакы (процент рәвешендә 

турыдан-туры табыш алмаган очракта),   

4) акцияләрдән 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 буенча 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 

җәмгыятькә хезмәт итү) исәбенә алынган табыш, 

4) зякәте бирелмәгән табыш, 

5) исламга яки мөселманга зарар салу рәвешендә алынган эш 

хакы, табыш яки мал, 

Тормыш авыр, икътисад баткаклыкта дип зарланабыз. 

Моның сәбәпләрен, гаеплеләрне эзлибез. Ә алгарыш һаман юк. 

Акча һаман җитми, ә ашыйсы килә. Шулай да җир асты тулы 

нефтъ, газ, алтының тулып ятсын да, ашарга булмасын - 

акылга сыймаслык нәрсә бит бу. Соңгы мәгълүматлар буена 

Рәсәйдә нибары 144,9 миллион чамасы кеше яши. Шуларның 29 

миллионы балалар, 30 миллионы картлар, 7,4 миллионы эшсезләр 

һәм 17 миллионы (!) алкоголиклар (исәптәгеләре, әлбәттә). 

Шул ук вакытта һәр 100 кешегә уртача 12 автомашина 

туры килә (12 се дә бер кешедә булырга мөмкин). Џәр адәм 

баласы елына уртача 58 кг ит, 120 кг икмәк ашый - көненә (160 

һәм  320 шәр грамм дигән сүз. Џәр кешенең айлык кереме 2165 

сум тирәсе (балаларның акча эшләмәгәннәрен, картларның 

пенсияләре песи ашатырга гына җитүен искә алсак, ике тапкыр 

күбрәк сумма чыга). Әле шуның өстенә Рәсәйдәге һәр кешенең 

мендәре астында 690 шар доллары да бар икән. Торак мәйданга 

килгәндә, кеше башына 19 шар квадрат метр яшәү урыны туры 

килә. Моның өстенә һәр кешегә 11,7 га җир, 5,9 га урман, 1,5 га 

басу, ел саен 2,1 тонна нефть һәм 4,1 тонна газ туры килә. 

Ќәмәгать, бу кадәр бай булып та, тормыш авыр дип зарлану 

килешәме соң? -  дип шаяртып та куя автор. Әйе, көл дә, ела да. 

Инде уйлап карагыз, һәрберебезгә җитәрлек шулкадәр мал 

булганда, «бушлай» чирне дәвалап, алтын исәнлекне югалту, 

«бушлай» укып имансыз калу, «бушлай» пенсия алам дип, 

хәерчелеккә төшү, үзеңнең мул савытыңнан ашау урынына 

хөкүмәтнең чәй кашыгына ябышу, аз-маз рисазызлык күрсәтсәң, 

авызыңнан тартып алу,  шулар бәрабәренә намусыңны югалту - 

болар барысы да мескенлек, коллык билгесе түгелме? Иртә 

таңнан кичке караңгылыкка кадәр эшләгән авыл кешесенең 

изелеп яшәве гадел эш мени? Ярар, ул «надан» да булсын ди. Ә 

менә гыйлемнең барлык баскычларын үткән абруйлы галимнең 

фәкыйрьлектә яшәвен ничек аңлатырга? Алла биргән талантын 

куллана алмаган иҗат кешесенең бөлгенлеккә төшүенең сәбәбе 

кайда? Каракның намуслы кешедән җәмгыяви (социаль)-

икътисадый өстенлеге нидә? 

Ә бәлки бай кешеләр пәйгамбәрләргә генә хас могҗизаларга 

ияләрдер? Юк, әлбәттә. Мондый гаҗәеп әверелешләрнең төп 

сәбәбе - ислам кануннарын бозып яшәүдә. Мәсәлән, дәүләт идарә 
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6) шәригать кануннарын үз ихтыярың белән бозып алынган 

эш хакы, табыш яки мал, 

7) алдау яки хәйлә белән табылган мал, 

8) кешене фәкыйрьләндерү, рәнҗетү, ятимнәр, 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), 

6) фил-сабил-ислах (малы җитмәү сәбәпле җиһадта катнаша 

алмаучылар), 

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

сәбәпле, ярдәмгә мохтаҗлар). 

Маллары нисабтан арткан  кешеләр бай саналалар. Аларның 

зякәт  алырга хаклары юк. 

Зякәт яһүдиләргә, нәсараларга, мәҗүсиләргә, кяферләргә, 

дәһриләргә бирелми. Аларга сәдака гына бирелә.   Мөселман 

кешесе бары зякәт кенә түли. Ислам хокукы кысаларында гына 

ул мәҗбүрият санала. Дөньяви кануннар белән яшәгән 

җәмгыятьнең аңа кагылышы юк. Зякәтне түләү-түләмәү 

мәсьәләсен шәригать кануннары, яки ислам хокукы гына хәл итә.  

Салым-ясак түләргә мәҗбүр ителгән, яки мәҗбүри хезмәткә 

тартылган кеше кол яки ирексез  санала. 

Фил-сабил-ислах таләбе хәтта ислам өчен сугышка 

катнашуның да мәҗбүрият түгеллеген (җиһад һәр мөселманның  

вөҗдан эше, иман таләбе), казна малының (җәмгыять акчасының) 

коралга да тотылмавын күрсәтә. Чөнки ислам буенча 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 вәкилләре, депутатлар һ.б.) казна малыннан 

(бюджет акчасыннан)  файдалана алмыйлар. Бу гамәл алар өчен 

хәрәм санала.  

боҗрасыннан чыгып хуҗа булырга кирәк. Илебезгә, җиребезгә, 

малыбызга, хәләл хезмәтебезгә, ә иң беренче, яман шешкә 

әйләнеп барган нәфесебезгә. Бары хуҗа кеше генә илен сатмый, 

җирен таламый, табигатен пычратмый, кан  кардәшен, дин 

кардәшен, милләттәшен изми, кеше хакына керми.   

Әмма коллыктан фетнә аша түгел, ислам гыйлемен, ислам 

яшәешен үзләштереп кенә чыгып була. 

Ислам гыйлеме аерым мәсьәлә. Монда исә исламча 

яшәешенең кайбер формаларына гына тукталыйк. 

Исламча яшәеш, беренче чиратта, җәмгыяви яшәеш. Аның 

нигезендә дәүләт идарә системасы түгел, үзидарә 

(самоуправление) системасы ята. Дәүләт җәмгыяви үзидарә 

системасының тышкы корылмасы яки саклавыч кабыгы 

вазыйфасын гына үти (әлбәттә, ул Алла кануннары белән яшәсә).  

Кабык үз  эчлеген суырырга түгел, сакларга тиеш. 

Мөселман җәмгыятенең төшен шәхес, гаилә һәм кан, дин 

кардәшлегенә нигезләнгән җирле, яки йортаралаш мәхәллә 

тәшкил итә. Аның кабыгын дәүләт корылмасы саналган  җирле 

үзидарә, илчә (район), төбәк, ил идарә органнары хасил итә. 

Шәригать кануннары буенча җәмгыятьнең төшкә кагылган 

социаль (җәмгыяви)-икътисадый тормышын зякәт-сәдака 

системасы, кабыгына караган тормышын килешүләр системасы 

көйли. Ягъни, ислам җәмгыяте тормышы өстән түгел, астан 

көйләнә. Имам (җитәкче) дә астан, тулы ачыклык (прозрачность) 

һәм ризалык (консенсус) шартларында гына сайлана. «Љстән» 

идарә шушы шартларда үзең сайлаган имамга буйсыну һәм 

Аллага табыну белән чикләнә. Исламда катлы-катлы буйсыну юк. 

Бу системада мәҗбүрият булмаганлыктан, кеше адәм колына 

әйләнә алмый, үз-үзенә, үз  милкенә, үз җиренә, үз иленә хуҗа 

булган хәлдә, бары Алла колы булып кына кала. 

Салым-ясак системасын, «бушлай» яшәү рәвешен, дәләт 

идарәсен яклаучыларга тагы берничә сүз. Бүгенге көндә, табигать 

байлыкларын күпләп әрәм-шәрәм итүгә, аларны бәрәкәтсез 

куллануга, бетерү-корытуга карамастан, аларның җан башына 

тигән күләме мул тормыш белән яшәрлек дәрәҗәдә кала. 

Моңа дәлил итеп Алмаз Миргаязовның «Заман» гәзитенең 6 

санында (9 февраль 2001 ел) басылган «Тормыш диләр аны....»  

дигән язмасын китерәбез. 
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Фитыр  сәдакасы елга бер мәртәбә рамазан  аенда 1,6 кг 

бодай исәбеннән фәкыйрьләргә бирелә. 

Фидия - үтәлми калган намазлар һәм тотылмый калган 

уразалар өчен бирелә торган сәдака. Њтәлми калган бер фарыз 

намаз һәм бер көн тотылмый калган фарыз ураза өчен 1 кадак 

(400 г) бодай исәбеннән санала. Бер еллык фидия 3500 кг бодай 

исәбенә тигез. Фидия варисларга васият итеп калдырыла. Фидия 

үлгәннән соң калган малның өчтән бер өлешен тәшкил итә. 

Варислар аны сәдака итеп куллана. 

Озак еллар дәһрилек чорында яшәгәнлектән, күп кеше 

ихтыярсыз илә намазсыз һәм уразасыз калды. Шул сәбәпле 

фидияне яшәгән чорда ук түләү гөнаһлардан арынырга сәбәп 

булыр иде. 

Әлбәттә, фидия бодай яки акча рәвешендә генә түгел, мал һәм 

хезмәт күрсәтү рәвешендә дә була ала. 

Нәфел сәдакалары  ирекле рәвештә гөнаһлардан арыну яки 

берәр ният белән бирелә. Мәсәлән, мәчет- мәдрәсәләр төзү, 

шәкертләр укыту, дин юлында хезмәт кую өчен. 

Хумс - бушлай кергән, яисә бәхәсле саналган табыштан: 

табылдык малдан, хәзинәдән, бүләктән, ислам өчен сугышта 

кулга төшерелгән  малдан һ.б. 20% күләмендә бирелә торган 

ваҗиб сәдака. 

Бурыч - килешенгән шартларда әҗәткә (бурычка) алып торган 

мал. Бурычка алынган мал хуҗасына вакытында кайтарып 

бирелергә тиеш. Бурыч түләүне кичектерү мал хуҗасы рөхсәте 

белән генә була ала. Бурычка дип алынган мал нисаб һәм зякәт-

сәдака исәбенә керми, аңардан зякәт чыгарылмый, ул зякәт яки 

икенче бер бурычны түләүгә тотылмый. Гыйбадәт бурычын 

түләргә дип бирелгән фидия мал бурычын түләүдә кулланылмый. 

Бирелмәгән зякәт, сәдака биреп чистармаган мал, түләнмәгән 

хезмәт бурыч исәбенә керә.  Бурычлы кешене әҗәттән бурыч 

бирүче генә азат итә ала. Бу очракта бурыч  сәдакага әйләнә. 

Кеше исәбенә («бушлай») яшәү (ашау-эчү, уку, дәвалану, торак 

тоту һ.б.)  зякәт-сәдака исәбенә кермәсә, бурыч санала. Мөселман 

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

аның  хезмәтеннән «бушлай» файдаланса, моның бурычмы яки 

зякәт-сәдакамы икәнлеген тәгаен ачыкларга тиеш. Пәйгамбәребез 

Мохаммәд г.с. әйтүенчә, мөселман кешесе теш чистарткыч кадәр 

чәбәләнеп баерга, гөберле бака шикелле  күперергә тырыша. 

Миңа калса, бу мәсьәләдә динсез, йә диннән ришвәт ясаган татар 

кешесе кайбер көфер кавемнәрне дә уздырып җибәрә. Исламның 

икътисади кануннарын бозганлыктандадыр  да бәлки, көфердән 

дә ныграк җәзасын  ала.  

Бишенче - чикләнмәгән табыш (сверхприбыль) артыннан 

куылу табигатьне корытуга, әйләнә-тирә мохитне пычратуга, 

бәрәкәтсез  эшмәкәрлеккә, табигать байлыкларын әрәм-шәрәм 

итүгә китерә. Кешенең табигый яшәеш мөмкинлекләрен чикли. 

Аның сәламәтлеген зәгыйфьләндерә. Эшләү сәләтен киметә. 

Халык бүген үз байларының чит илләрдән алган бурычларын 

да түли. Ул бурыч Рәсәй күләмендә җан башына мең долларга 

җитә. Әмма түләгән саен ул арта гына бара. Хезмәт куеп кына 

аны түләп бетереп  булмый. Илне-җирне сатарга туры килә. 

Шулай итеп үз түрәләребезнең генә түгел, чит ил байларының да 

колына әйләнеп барабыз. Инде яшьләребезне коллыкка сата 

башладык. Хәтта балаларыбыз белән дә сәүдә итәбез.  

Әлбәттә, халыкны талау системасы болар белән генә 

чикләнми. Аларның төрләре һаман да арта, камилләшә бара. 

Шуңа күрә ислам икътисады бу ысулларны хәрәм яшәешнең 

нигезе буларак, кире кага. Исламга каршы көрәш тә, беренче 

чиратта, аның икътисад системасына (социаль доктринасына) 

каршы көрәш. Чөнки ислам гына хәрәмгә чик куя, җәмгыятьтә  

гаделлек урнаштыра, кеше тормышын хәләл итә. 

Шулай да  канга сеңгән коллык халәтеннән котылып, Алла 

биргән ирекне кайтарып буламы?  

Әгәр ислам икътисадын, мөселманча яшәү системасын 

тулысынча һәм тирән итеп аңласаң,  була, әлбәттә. Әмма 

аңламасаң, мәҗбүрияттән (салымнан, хәрби хезмәттән һ.б.) азат 

итү дә, кешедән милек иясе ясау да, табыштан өлеш чыгару да 

нәфесне канәгатьләндерүгә генә хезмәт итә. Бу очракта халыкка 

дигән малның сыкканнан тамганы да юкка чыга. Чөнки мал 

биреп кенә колдан хуҗа ясап булмый. Аннан Булгаковның 

«шариковлары» гына чыга ала. Моны без большевизм мисалында 

да яхшы күрдек. Массакүләм «шариковлар» тудырып, аяныч 

хәлгә калдык. Бүген барыбыз да диярлек нәфсебез белән түрә, 

холкыбыз  белән кол. Түрәне кол ясап, колны түрә ясап кына бу 

хәлдән чыгып булмый. Безгә барыбызга да түрә-кол 
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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. 

Бурыч алган кеше аны түли алмыйча үлеп китсә, бу бурыч 

аның варисларына күчә. 

Күргәнебезчә, ислам икътисадының зякәт-сәдака системасы 

дөньяви-дәһри салым-ясак системасыннан сыйфатый яктан да, 

матдәви яктан да нык аерыла. Сыйфатый яктан ул гадел һәм 

ирекле. Ќаваплылык бары Аллаһы Тәгалә каршында гына. Чөнки 

без Аның гына коллары. Салым-ясак системасы кешегә бәйле 

булганлыктан, адәмнән кол ясый. Матдәви яктан исә зякәт-сәдака 

2,5-10% тан артмый, ул да яшәү өчен җитәрлек нисабтан арткан 

очракта гына. Салым-ясак исә, хәерче булсаң да, 50-90% ка җитә. 

Бу исә кешене фәкыйрь һәм мескен ясый. Сәдакага мохтаҗ итә. 

Нәтиҗәдә җәмгыять хәерчеләнә. 

Бүгеге мөселман кешесе адәм колы рәвешендә салым-ясак 

түләргә, Алла колы буларак зякәт-сәдакасын  бирергә тиеш. 

Хәрәмгә корылган салым-ясак системасыннан мөстәкыйль 

мөселман җәмгыяте корып кына котылырга  мөмкин.  

Салым-ясак системасының афәте 

Салым яки ясак мөселман булмаган кешеләргә дин тотмаган, 

ягъни Аллага буйсынмаган өчен җәза буларак салына. Бу  

вакытта да ул малның 20% ыннан артмый. Мөселман кешесенең 

мөселманга  салым-ясак  салырга яки аны кол итәргә хакы юк. 

Киресенчә, бер мөселман икенче бер мөселманны коллыктан азат 

итү өчен мөмкин булганнарың барысын да эшләргә тиеш. Салым-

ясак системасы кешелек дөньясына төшкән иң зур афәт. 

Бүген кайбер мөселманнар салым-ясак түләүне зарурият 

исәбенә кертәләр. Янәсе, хөкүмәт эшендә эшләүче кешеләргә - 

укытучыларга, табибларга, башка хезмәткәрләргә эш хакын каян 

алып бирәсең. Пенсияләрне каян чыгарасың. Гаскәрне, 

милицияне, башка хөкүмәт органнарын нәрсә исәбенә асрыйсың 

һ.б. Мондый сораулар ислам җәмгыятенең яшәеш кануннарын 

белмәүдән яки аларны бозудан һәм үтәмәүдән килә. Ислам 

кануннары буенча үз-үзен асрый алган  кеше дәүләт иганәсенә 

яшәми. Чөнки дәүләт ул мәгарә хәзинәсе түгел, халыкны 

бөлдереп җыйган җәмәгать малы. Аның ат кадәресе боҗыр 

Салым исә, түрәләр тарафыннаннан никадәр үзләштерелмәсен, 

аның берникадәр күләме, яхшымы-яманмы, «бюджетникларга» 

хезмәт хакы  түлүгә, пенсияләр бирүгә, социаль ярдәм күрсәтүгә, 

төзелеш, хуҗалык эшләрен алып баруга һәм башка җәмгыяви 

ихтыяҗларга тотыла. Әлбәттә инде табыш алучыларның «артык 

авызны» ашатасылары килми. Шулай итеп табышны 

үзләштерүнең акчасыз, ягъни салымсыз ысуллары иҗат ителә: 

бартер (тауар белән тауар алмашу), тар даирәләр өчен тауарны 

очсызландыру (уценка), җитештергән малны юкка чыгару 

(списать итү), «тиешле кешеләргә» ришвәт (взятка, «бүләк») 

бирү, салымга ташламалар алу яки аннан бөтенләй азат ителү һ.б. 

Әлеге халәт табыш алучылар белән салым җыючылар арасында 

кискен каршылыклар тудыра. Салым түләүдән «качкан» саен, 

аның төрләре һәм күләме арттырыла. Бу исә бәяләрнең күперүенә 

китерә. Шулай итеп инфляция дигән шайтан боҗрасы барлыкка 

килә. Әмма моннан табышчылар да, салымчылар да байый гына, 

халык исә  хәерчеләнә бара. Бу рәхимсез салым-табыш узышында 

ул һаман да оттырышта. 

Љченче - җитештерү хезмәте куймыйча, юктан акча ясау. Бу 

табыш алуның ришвәти, ягъни иң хәрәм ысулы. Бу ысулдан казна 

тотучылар, салым хезмәткәрләре, теркәүчеләр, рөхсәт бирүчеләр, 

тикшерүче-күзәтүчеләр (санитарлар, янгынчылар, экологлар һәм 

башка төр «савымчылар»)  файдалана. Алар барысы бергә иблис 

ятмәсен («сети дьявола»ны) тәшкил итәләр. Ќәмгыятьнең тере 

күзәнәкләрен суыралар. 

Дүртенче - хәрәмдәгә корылган яшәеш илдә социаль-

икътисадый тотрыксызлык тудыра. Шуңа күрә бай  кешеләр 

акчаны ничек тә «катырту» ягын карый. Аны каты (твердый) 

валютага әйләндереп, «мендәр астына» сала, очсызланмый торган 

мал (алтын, көмеш) ала, ышанычлы чит ил казнасына сала, 

кирәксә-кирәкмәсә дә җир ала, кәттижләр төзи. Бу исә табыш 

бирергә тиешле малны хәрәкәттән чыгаруга китерә. Шул сәбәпле 

икътисадый үсеш тоткарлана, җитештерүгә сәрмая салу кими. 

Нәтиҗәдә, әйләнештән акча чыгу, «һавадан» табыш ясау сәбәпле 

халык бөлә, фәкыйрьләнә. Хәер, моңа ул үзе дә ярдәм итә. Барлы-

юклы акчасын да банкларга сала, долларга алмаштыра, 

«пирамидаларга» керә. Њзенең кан һәм дин кардәшләре белән 

берләшеп хәләл томыш алып бару урынына, иблис ятьмәсендә 

 8  13 



  
күләмендәге түрәләрне, боҗыр кадәресе ат күләмендәге халыкны 

«бушлай» укыту, «бушлай» дәвалау, «бушлай» пенсия бирү өчен 

тотыла. Милициянең дә төп бурычы халыкны яклау түгел, 

түрәләрне саклау. Гаскәр дә мөселман кешесен, мөселман 

җәмгыятен яклау өчен түгел, көфер түрәләрнең тынычлыгын, 

биләмәләрен саклау өчен тотыла. Дәүләтнең башка 

учреждениеләре дә халыкка түгел, хаким даирәләргә хезмәт итә. 

Хак исламда дәүләт хезмәте төшенчәсе юк. Имам хезмәте генә 

бар. Имам хезмәтенә казна малы тотылмый. Ул иҗтимагый 

хезмәт. Имам үзенең хезмәтен хәләл малы исәбенә башкара. 

Хәләл мал бары тик матдәви хәләл хезмәт исәбенә табыла. 

Ихтыяҗ булганда гына аңа зякәт-сәдака чыгарыла. Ислам 

җәмгыяте өстән түгел, астан оеша, шуңа күрә дә имам хезмәте 

астан көйләнә. Мондый очракта халык ышанычын акламаган 

имам имамлык вазыйфасыннан тиз мәхрүм ителә. 

Шуңа күрә салым-ясак системасына бәйле «бушлай» ярдәмгә 

дә, казна исәбенә алынган эш хакына да сагаеп карарга кирәк. 

«Бушлай» ризык тычкан тәбесендә яки балык кармагында гына 

була дип юкка әйтелми. «Эш хакы» да казна малын көрәк белән 

көрәүчеләр өчен  кашыктагы ришвәт булуы мөмкин. 

Мисал өчен бер кечкенә генә бүлекчә (участок) шифаханәсен 

алыйк. Аны тоту өчен, халыкка «бушлай» хезмәт күрсәтү өчен 

берникадәр күләмдә казна акчасы бирелә. Тәртип  буенча бу 

акчаны үзенең хисапчысы аркылы шифаханәнең баш табибы 

бүлә. Әлбәттә инде, беренче чиратта, ул үз мәнфәгатен кайгырта. 

Төрле «законлы» юллар белән ул бу акчаның саллы өлешен үзенә 

чыгара. Шуның өстенә, аның кулында шифаханәнең барлык 

милке, җиһазлары, транспорты һ.б. Базарга, чәчтарашка да ул 

«ашыгыч ярдәм» машинасына утырып, теләсә кайчан чыгып китә 

ала. Шифаханәнең башка медперсоналы, эшчеләре аның 

хезмәтчеләре вазыйфасын үти. Ризасызлык яки каршылык шул ук 

акча белән көйләнә. «Хуҗа» «фетнәче»нең «ставка»сын кисә, 

категориягә чыгармый, җиһазлар, дарулар бирми, эш шартларын 

яхшыртмый һ.б. Киресенчә, «үз кешеләренә» ташламалар ясый. 

Әлбәттә, боларга әллә-ни белем дә, осталык (профессионализм) 

та, кешелек сыйфатлары да кирәкми. Төп таләп - баш табибка 

ярау һәм шәхси бирелгәнлек. Халыкка медицина ярдәме дә шушы 

«кормушканы» тотып тору өчен генә күрсәтелә. 

нәфесе арта. Биргән кадәре җан асрарга да җитми. Хәтта җирнең  

көрәк тирәнлегенә дә ул хуҗа. Ул гына аны куллана да, сата да, 

табышын да үзләштерә. Њзенә бөртеген ала, халыкка саламы 

кала. Ә инде салым-табыш мәсьләсенә килгәндә, монда ачыктан-

ачык талау бара. Беренчедән, халык салымга түгел, табышка 

хуҗа. Икенчедән, алда әйтеп үткәнчә, ислам икътисадында салым 

дигән төшенчә юк, зякәт-сәдака кереме генә бар. Ә зякәт-сәдака 

үз-үзен асрый алмаган бәндәләргә генә бирелә. Љченчедән, инде 

әйтеп үткәнчә, салымның да ат кадәресен казна аркылы 

«хуҗалар» үзләштерә, боҗыр кадәресе генә халыкка тия. Димәк 

түрәләр хәерче малын да ашый.  

Күпчелек исә бу халәтнең үзгәрергә тиешлегенә дә, кайчан 

булса да үзгәрәсенә дә ышанмый. Елап-сыкранып булса да, 

шушы халәткә күнегеп яши. Чөнки ризасызлык,  канәгатьсезлек 

күрсәтергә ихтыяр көче калмаган. 

Ә бит аз-маз  кешелек сыйфатлары сакланып калган  

дәүләтләрдә теге яки бу рәвешчә, яманмы-яхшымы, бу илаһи 

таләп үтәлә.  Мөселман дәүләтләре турында әйтәсе дә юк. Аларда 

табигый байлыклардан  алынган табыш һәр туган балага 

гомерлек яшәү маясы рәвешендә өлеш итеп чыгарыла. Бүген 

Рәсәйдә дә кайбер урыс фиркаләре (аерым алганда, ихлас 

милләтпәрвәрләр, пенсионерлар фиркәсе), бу мәсьәләләрне 

күтәрә). Њзгәртеп кору дәверендә малга карата да шундый 

омтылыш ясап каралды. Ваучерлар аркылы барлык милек 

халыкка бүленеп бирелде. Әмма алардан файдалану юллары 

күрсәтелмәде (бәлки, махсус та). Шуңа күрә  бу хосуыйлаштыру 

(приватизацияләү) процессы мал тоткан «хуҗалар» тарафыннан 

халык милкен очсызландырып үзләштерү (прихватизацияләү) 

өчен файдаланылды. Халыкка исә тагы  салам суырырга калды. 

Әле моннан берничә дистә ел элек кенә дәүләт кулы 

җитмәгән җирләрдә халык җәмгыяви тормыш белән яшәде. 

Дәүләт  «ярдәме» генә аны үз җиренә, үз милкенә хуҗа булу 

хокукыннан мәхрүм итте. 

Тагы шуны әйтәбез, дәүләтнең халык җирен сатарга түгел, 

аңа казык кагарга да хокукы юк. Тик махсус миңгерәйтелгән 

халык бу хакыйкәтьне дә саташу дип кенә кабул итә.  

Икенче - табышны чыгармаска, эш хакын киметеп күрсәтергә 

тырышу.  Эш шунда ки, болардан зур гына күләмдә салым алына. 
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Шушы халәтнең тотрыклыгы нидә соң? Ни өчен өстәге 

түрәләр моның чарасын күрми? Халык та күрәләтә торып шуңа 

риза? Чөнки бу система барлык тулылыгы белән астан өскә 

хәрәмдәгә корылган. «Љсләр» күрми, чөнки «аста» үз кешеләре. 

Љстә җитмәгән (беркайчан да тулмас) малны алар ас аркылы 

тутыра.  Бер сумлык ташлама илле тиенлек ришвәт булып кайта. 

Тегеләр дә канәгать, болар да. Ә аслар ник дәшми? Чөнки 

«бушлай» «дәва» ала. Мамыгын, дарусын үзе алып килсә дә, 

«больничний» яздырасы, «гариплеген» раслатып пенсия юнәтәсе, 

иртәнге сәгать биштән, салкында чиратка басып булса да, аз-маз 

дәваланасы бар. Андый-мондый каршылыкка килеп 

мөнәсәбәтләрең бозылса, болардан да мәхрүм калуың ихтимал. 

Шушы инде дәүләтнең халыкка «бушлай» медицина хезмәте 

күрсәтүе.  Шул сәбәпле бүген халык кырыла. Аның карауы, 

шифаханә өчен мамык алырга да акча булмаганда, астагы баш 

табибның икенче кәттиже, өстәгесенең «хан сарае» өлгереп  килә. 

Шуңа күрә дә алар фәкыйрьлеккә төшкән халыкны «акчага 

эшләүче» шәхси табибләргә бирмичә, «бушлай» дәвалау ягында. 

Чөнки «акчага эшләргә» боларның сәләте дә, осталыгы да юк (ә 

сәләтле, оста куллы кешеләр хәрәмгә яшәми). Ә казна акчасына 

«бушлай» «дәваларга» була. Њзләре исә бай шифаханәләргә, 

зиннәтле пансионатларга, хозурлы санаторийларга, кыйммәтле 

даруларга акча кызганмый. Кеше дә шуңа риза. Камуннар да 

моны яклый. Янәсе халык хәерче, дәваланырга, сәләмәтләнергә 

аның акчасы юк. Ә ник юк икәнлеген аңа аңлатмыйлар. 

Ниндидер мифик мафияләргә сылтыйлар. Хәер, үзләре дә шушы 

мафияләргә эшләгәннәрен белмиләр.  

Әлбәттә, бу халәт казна малында (бюджетта) утыручы барлык 

түмгәк-түрәләргә кагыла. 

Шулай да халык нигә хәерче соң? Ялкаулыктанмы? 

Эчкечелектәнме? Ул вакытта ник ул ялкау да, ник эчкече? Ялкау, 

эчкече булгач нигә дәваларга, бигрәк тә бушлай. Әйдә, үлеп-

кырылып бетсен шунда.  

Юк, халык ялкау да, эчкече дә түгел. Аны ялкау итәләр, 

чөнки күпме генә эшләсә дә, хәерчелектән чыгармыйлар. Кайчан 

да булса «кешечә» яшәргә өметен өзеп,  эчә, урлый, утыра, чирли, 

кырыла. Џәм моны казна малы исәбенә аны «бушлай» 

дәвалаучылар  эшли (моны киң мәгънәдә аңларга кирәктер). 

Шул ук вакытта барысын берьюлы үтереп бетерергә дә 

ярамый. Аннан «бушлай» дәвалау өчен каян акча аласың. Башта 

казна акчасын гына түгел, милкен дә кулга төшерергә, аннан соң 

гына түләүле хезмәт күрсәтергә кирәк. Кемгә? Хәерчеләргә түгел, 

әлбәттә. Халык исәбенә баеган  тар катлам затлы кавемгә. 

Халыкны талау механизмнарының берсен иң инсанлы 

(гуманлы) саналган шифаханә мисалында күрсәткән идек. Хәзер 

моңа киңрәк тукталыйк. Чыннан да, ни өчен соң иртәдән кичкә 

кадәр эшләүче халык хәерче дә фәкыйрь, кәеф-сафа корып 

яшәүче «затлы кәвем» бай да зиннәтле. Моның сәбәбе нидә? 

Беренче - табигать байлыкларынннан: нефть, газ, су 

ятмаларынннан, урман, җир   хәзинәләреннән вәхшиләрчә 

файдалану, алардан кергән табышны тар даирәләрдә үзләштерү. 

Бу ничек эшләнә? Иң башта шуны кисәтик. Табигать байлыклары 

җирдә яшәү өчен Алланың шушы җирлектәге халыкка биргән 

хәзинәсе, ягъни, уртак малы. Аны беркем дә шәхси максатларда 

үзләштерә алмый. Бу хәзинәне табуга, аннан тауар ясауга керткән 

хезмәт өчен генә шәхси  хезмәт хакы исәпләнә. Ә сатудан яки 

башка төрле кулланыштан кергән табыш шул җирлектә яшәүче 

халыкка җан башына бүлеп бирелә. Чөнки табигать  байлыклары, 

табигать хәзинәсе тауар (ягъни табыш чыганагына) керми. Гади 

хезмәт кешесе коллык халәтенә төшерелеп, шул кадәр 

миңгерәйтелгән ки, ул үзенең шушы җиргә, аның табигый 

байлыкларына хуҗа икәнлеген белми, дәүләт (ә чынлыкта, аерым 

түрәләрнең) милке санап, ул алган табыштан аз-маз булса да 

тамганын көтә. Ә аннан бик аз тама. Камун чорында, үлмәслек 

булса, демократия чорында шагыйребез Зөлфәт әйтмешли, 

«җиңел үләрлек». Бу халәтне хәтта «халык бәхете өчен 

көрәшүче» камуннар, ватанпәрвәр милләтчеләр дә яклый. Нефть 

төбәге милли хәрәкәте әйдәрләреннән берәү болай дигән иде: 

«халык җирнең көрәк тирәнлегенә генә хуҗа, аскы байлыкларына 

дәүләт хуҗа». Ә нефть хуҗалыгының зур җитәкчеләреннән берсе: 

«халык нефтьтән алган табышка түгел, аннан җыелган салымга 

гына хуҗа», дип әйткән иде. Монда бар нәрсәнең дә асты өскә 

әйләнгән. Беренчедән, җирнең өсте-асты юк. Ул тулаем халык 

милке. Икенчедән, дәүләт белән халык тәңгәл түгел. Бүгенге 

дәүләт халык җәмгыяте дә, милли җәмгыять тә, ислам җәмгыяте 

дә түгел, ә иблис корылмасы.  Ул  күп ала, аз бирә. Алган саен 
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