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югары категорияле татар теле 

һәм әдәбияты укытучысы 

 

БЕЗГӘ РИЗАЭДДИН ФӘХРЕДДИН НИ ӨЧЕН КИРӘК? 

Гади кеше өчен СССР дип аталган дәүләт таркалуының иң зур зыяны 

сәясәттә яки икътисадта түгел, бәлки яшәүгә ышанычның югалуындадыр.70 ел 

дәвамында совет кешесенең аңына алдагы көндә рәхәт яшәячәге фикере сеңдереп 

киленде. Андый  рәхәтлек дөньясы коммунизм дип аталды. Якты киләчәккә 

булган өмет ялкынын сүндерми тотучы илаһи көч коммунистлар партиясе булды. 

Аның идеологиясе миллионлаган  кешеләрне бер йодрык эченә туплады 

һәм, яңадан-яңа җиңүләргә өндәп, рухландырып торды. Аның идеаллары өчен  

гомерләр багышланды, кирәк икән утка кердек, суга төштек, әмма куйган 

максатыбыздан баш тартмадык, алга- коммунизмның яңа  җиңүләренә таба 

ышанычлы адымнар белән баруыбызны дәвам иттек. Һәм бара торгач, бер 

көрчеккә килеп  төртелдек.. Басуларда шаулап үскән икмәк, җир астыннан  һавага  

Фонтан булып  атылган нефть безгә җитми башлады, көндәлек 

кулланылышта булган товарларны талон белән  исемлек буенча ала башладык. 

Әмма югарыдагылар, бернинди кыенлык кичермичә, күптәннән инде 

коммунизмда яшәделәр, ә түбәндәгеләр, “безгә мондый рәхәтлек кайчан тәтер 

икән ”дип, хыял диңгезендә йөзүләрен дәвам иттеләр.Түрәләр берне уйлады, 

икенчене сөйләде, гамәлдә өченчене эшләде. Җәмгыять менә шулай икейөзлелек 

диңгезенә чумды. 

Һәм ахыр чиктә идеологиядәге кризис икътисадый, сәяси  кризиска китерде 

һәм нәтиҗәдә ил таркалды. Күз ачып йомган арада 70 ел ышанып яшәгән  

идеалларыбыз чәлпәрәмә килде, коммунизм дигән идея, шагыйрь әйтмешли, буш 

имезлек, утопия булып чыкты. Шул идеянең үлемсезлеген данлаган 

миллионлаган әсәрләр, методик кулланмалар, фильм тасмалары  макулатура 

өеменә әйләнде. Җәмгыятьтә кеше төшенчәсенең кыйммәте нульгә әйләнде.Илне 

таркатучылар бер авыздан “Хәзер һәркем үзе өчен үзе  кайгыртсын!”,  дигән 

сөрән салдылар. Яңа системаның идеологик нигезе дә, сәяси юнәлеше дә, 

икътисадый базасы да уйланылмаган иде. 

Кеше аңын тәүлек әйләнәсендә бер сорау борчыды: “Ничек тә исән 

калырга, ничек тә булса яшәргә!” Шул максат белән кеше, үзе дә сизмәстән, 

элеккеге система җинаять дип исәпләгән юлга басты. Талау, үтерү, наркотиклар 

куллану,алкологизм, тәмәке тарту, фәхишәлек гадәти күренешкә  әверелде. 

Кыска гына вакыт эчендә меңәрләгән завод-фабрикалар сукыр бер тиенгә дә 

тормаган хакка сатылды, ахыр чиктә дәүләт кешене ачлык, авырулар һәм соңгы 

чиктә үлем белән йөзгә - йөз чәкәштерде, аның турында кайгыртудан баш тартты. 



Менә шундый шартларда без таяныр кыйблабызны эзли башладык һәм, 

бара торгач, Ризаэддин Фәхреддинне эзләп таптык. 

Заманның бозыклыгын Ризаэддин Фәхреддин кешеләрдә әдәп-әхлакый 

сыйфатларның түбән дәрәҗәдә булуында күргән. Моны бүгенге чынбарлыкка 

күчерсәк, яшьләрнең  әхлакый тәрбиясезлеге сәбәпләренең берсе эшсезлек 

икәненә хәзер күпләр ышана инде.Иң куркынычы шул: алар матди байлыкны көч 

кулланмый, тир түкми генә табу юлларын эзлиләр.Моңа радио, телевидение 

тапшырулары да булышлык итә, әлбәттә.  

Икътисадый яктан алга киткән кайсы гына дәүләтне алсак та, анда алгы 

планга хезмәт тәрбиясенең куелганлыгын күрәбез. Андый тәрбия гаиләдән 

башлана. 

“Бу дөньяда адәмнәрнең кыйммәтләре - фәкать үз тырышлыклары 

белән булганлыгын, һәркем үз эшен үзе күрергә бурычлы икәнлеген 

балаларыгызга аңлатыгыз, кешегә таянырга вә фәкать бәхет, вә хәер-

догаларга ышанып торырга өйрәнмәсеннәр, әгәр кыз бала булса – анасы, ир 

бала булса – атасы дөнья эшләрен һәркайсын бөртекләп өйрәтергә, мөмкин 

булса, берәр һөнәр дә өйрәтергә кирәк, үсеп җиткәндә һәкайсы йорт 

эшләрен, дөнья көтү юлларын яхшылап өйрәнеп бетәргә тиешләр”,- дип яза 

Ризаэддин Фәхреддин. 

Әйе, СССР таркалгач, җәмгыятьтә иң зур зыян гаилә, тәрбия өлкәсенә 

төшкәндер.моның асылы шуңа кайтып кала: коммунизм идеаллары рухында 

тәрбияләнгән һәм шәхес булып формалашкан ата-ана яңа система каршында 

телсез дә, аңсыз да булып калды. Тәрбиянең иске методларын кулланырга 

ярамый, яңалары әле тумаган. Радио, телевидение тәүлек әйләнәсендә 

көнбатышча яшәү үрнәген тукый. Анда- үтереш, талау, секс, наркотиклар 

куллану,мәгънәсез яшәү үрнәкләре. Безнең мәктәпләрдә хезмәт тәрбиясенең, 

аның мөһимлегеннән баш тарттылар. Мәгарифнең ул чактагы министры 

Э.Днепров: “Мәктәптә бала уку белән генә шөгыльләнергә тиеш, аннары гына 

хезмәт”-дип сөрән салды. Моның  гамәли нәтиҗәсе булып авыл җирендә 

укучыларның  производство бригадаларын төзү, шәһәр мәктәпләрендә хезмәт 

һәм ял лагерьлары ачу, студентларның төзелеш отрядларын оештыру кебек 

чаралар законга сыймый торган күренеш итеп каралды. Нәтиҗәдә аксөякләр 

буыны үсеп чыкты. Хәзер инде зур төзелешләргә  эшче көчне Төркиядән һәм БДБ 

республикаларыннан яллый башладык. Җәмгыять алкоголизм белән авырый 

башлады, наркотиклар куллану, тәмәке тарту аеруча яшьләр , мәктәп балалары 

арасында киң таралды. 

Ил,тулысы белән алганда, әхлакый күчәреннән ычкынып, 

ӘХЛАКСЫЗЛЫК упкыныныа тәгәрәде.Кайбер фактларны да исәпкә алмый 

булмый: профессор Р.Шәкүров раславынча, Русия халкының 80% алкоголизм 

белән авырый, шуның 90% ирләр, 64% хатын-кызлар. 52 миллион кеше йөрәк, 



кан басымы күтәрелү авыруыннан җәфа чигә, шул сәбәпле ел саен 1млн.200 мең 

кеше дөньядан китә. Илдә үлүчеләр саны туучылардан күпкә арта, 2,5%  бала 

гына сау-сәламәт булып туа.Үсмерләр арасында үз-үзенә кул салу буенча Русия 

Европада беренче урында тора,10 мең егет армия сафларына барудан качып йөри, 

никахка кеүчеләр белән аерылышучылар саны бертигез дәрәҗәдә. Ирләрнең 

гомер озынлыгы ил буенча алганда 58 яшь, бу өлкәдә дөньяда без 115 нче урында 

торабыз.3 млн.бала караучысыз калган, сукбай хәлендә, шуларның 2 млн. 

укымый (аларның 95%ның әти-әнисе бар). Бу уңайдан Р. Фәхреддингә 

мөрәҗәгать итү урынлы булыр: “Дөрестән дә дөнья – бәла вә каза, һәртөрле 

мәшәкать, кайгы вә хәсрәт мәйданы. Адәм баласының гомере монда 

күбесенчә авыру белән, ризык вә кирәк әйберләр артыннан йөрү вә йөгерү 

белән үтә. Арада булган рәхәт заманнар йоклаганда төш күргән  сыман үтә 

дә китә. 

Бөтен хәле вә тарихы шушы рәвештә булган урынга кешенең фикере, 

күңеле тукталу һәм шуңа канәгатьләнү ихтималы юк, һич юк. 

Адәм баласының кыска гына гомере вә санаулы көннәре шушындый 

вакыйгалар белән уралу, һәртөрле мәшәкатьләр белән чолгану сәбәбеннән 

берәр төрле юаныч табуга мохтаҗ булуы табигый”. Бу барлыкка килгән 

бушлыкны традицион диннәр генә яулап алырга тиеш иде дә бит... Дин –

һәркемнең вөҗдан эше. Кешелек тудырган кыйммәтләрнең нигезе диннән 

икәнлеген барыбыз да беләбез кебек.Бу хакта галимебез менә нәрсәләр яза: 

“Адәм баласына үзенең кем икәнлеген , кайдан килеп кайда барачагын, ни 

өчен яратылып вә дөньяда  торуын, бу дөньяда  гомер сөргән вакытында  

йөрергә тиешле булган юлын, үзе өчен нәрсәләр зарарлы, вә нинди нәрсәләр 

файдалы икәнлеген белдерә торган бердәнбер корал – диндер... Кешелек 

җәмгыятендә гаделсезлек, кыерсыту, изү, золым, азгынлык, үтерүләр бетсен 

өчен бердәнбер чара - әдәп- әхлакны ныгыту ” 

Моннан чыгып, бөек галим әхлакны дини-әхлак кануннарына  һәм дөньяви 

әхлак-сагыш кагыйдәләренә бүлә.Беренчесе – мәңгелек канун, икенчесе –үзгәреп 

торыр, камилләшә барыр кагыйдәләр.Минем аңлавымча, галим дин адәмне 

әхлакый яктан да сафландыра, әхлакый адәм җәмгыятьне яхшы якка үзгәртергә 

хезмәт итә. “Ислам дине- балаларны яхшылыкка өйрәтү дине”, дип раслый ул. 

Озын сүзнең кыскасы шул – динсезлекнең азагы наданнарның   җәмгыятьләре 

таралу һәм мәдәният бетү, хокук һәм хөррият булмау. “ Динсезлек – кешелек 

өчен һәлакәт ул”,- ди галим.  Әлеге өзекләрне укыйсың да Р. Фәхреддиннең 

кешеләр язмышын  алдан күрә белү сәләтенә сокланмыйча булдыра алмыйсың. 

Чынбарлык шуны таләп итә: гаиләне дөньяви әхлакый кагыйдәләргә  

кормый торып, без җәмгыять үсешенең бер генә өлкәсендә дә уңышка ирешә 

алмаячакбыз. Моңа үрнәк – цивилизациягә ирешкән илләр.Миллионлаган 

балаларны  укудан, хезмәттән, иң мөһиме – ата-ана назыннан аерып, аларның 

язмышын наркомания, алкоголизм, тәмәке сөременә төреп, кемнәрне бәхетле 



итәргә җыянабыз соң без? Бүгенге 10-12 яшьлекләр 5-6 елдан коеп куйган 

җинаятьчеләр армиясен тулыландырмаячаклар дип кем генә бүген әйтә алыр 

икән? 

“Труд”газетасының “Труд в Татарстане” кушымтасы 2005, 10-17 февральдә 

басылган  санында “Ташланган балалар”дигән язманы җан өшетми генә укып 

булмый. Анда түбәндәге юллар бар: “Ел саен Татарстанда  мең ярым бала ташлап 

калдырыла. Бу һәр биш баланың  ата-анасы үз баласыннан баш тарта  дигән сүз. 

Ил күләмендә алганда һәр көнне 4 бала ташлап калдырыла. Ана-күкеләрнең 

яшьләре  һәм контингентлары төрлечә. Болар - 12-13яшьлек кызлар. Аларны  

балаларыннан баш тартырга иң элек үз аналары ышандырган. Соңгылары исә 

тәмам өлгереп җиткән хатыннар, матди һәм мораль сәбәпләр буенча бала гаилә 

өстенә авыр йөк, мәшәкать. Күпчелек очракта балаларын ташлаучылар балалы 

йортта үскән ата-аналар. 

Республикада балаларны карауга алырга теләүчеләр йөзәрләгән. Андыйлар 

әллә ни таләпчән түгелләр: бала бары тик сәламәт кен булсын. Күпләр – физик 

яктан сәламәт, әмма үз вакытында тиешле карау һәм туклану  булмау сәбәпле аң 

үсешендә яшьтәшләреннән калышалар. Карарга алырга теләүче ата-аналар 

алкоголик, наркомания һәм сифилис белән авырганнардан туган балалардан 

катгый баш тарталар. Андый бәләкәчләр казнаныкы булып калалар һәм бик тиз 

өлгерәләр”. 

Статистика буенча, приютлардан киткән мең ятим үз-үзенә кул сала, һәр 

бишенче бала җинаять ясый, һәр өченче бомжга әйләнә. Ул бала шуның өчен 

тудымы икән? 

Ризаэддин Фәхреддин яшәгән дәвердә мондый хәлләр булдымы икән, үйтүе 

кыен... Булган очракта да мөселманнар арасында түгелдер. Бер сүз белән 

әйткәндә, мөселман өчен гаилә гаилә нигезе бернинди көч белән дә какшата, 

җимерә алмаслык крепость ул. Андый крепостьның нигез ныклыгын дин тота. 

“Кемнең өч кыз баласы булып, әгәр ул аларга карата түземле, сабыр булып, 

аларга хәзинәсендә  булганны ашатса, эчертсә һәм киендерсә, шул кызлар аларга 

кыямәт көнендә  уттан пәрдә булачак”диелә Пәйгамбәребез хәдисендә. Икенче 

бер хәдистә кыз баланың киявеннән аерылып кайткан очракта да ата кешенең аңа 

карата мәрхәмәтле булып калуын яклый. 

Бөек галим гаиләдәге бәхетсезлекләрнең сәбәпләрен хатын-кыздан эзли. 

“Яхшы тереклек – гүзәл холык иясе хатыннан башка булмас. Дөньяның 

бәхетсезләре тәрбияле хатын белән тәрбияле баладан мәхрүм булган 

затлардыр. Адәм балаларының бәхетләре- хатыннар кулында ...” 

Мондый очракта табигый шундый сорау туа: андый хатын-кызларны 

кайдан табарга соң?  - Гаиләдән, мәктәптән. 



Бөек рус педагогы К.Д.Ушинский шундый зирәк фикер язып калдырган. 

“Ата-аналар балаларын тәрбияләүдә нинди генә табигый сәләткә ия 

булсалар да, аз гына булса да  педагогик белемгә ия булмыйча куйган  

куйган максатларына ирешә алмаячаклар”. 

 Җәмгыятьтәге бозыклык сәбәпләрен халык наданлыгыннан күргән галим 

XX йөз башында үз алдына зур  һәм авыр бурыч ала – ата-анага, балаларга, 

шәкертләргә, мөгаллимнәргә  һәм бар өлкәннәргә багышлап аерым-аерым 

әхлакый тәрбия китаплары яза башлый. Аларны ул һәр гаиләдә, мәктәп-

мәдрәсәләрдә кулланыла торган укыту-методик әсбап дәрәҗәсендә күз алдына 

китергән һәм һәр мөселманның өстәл китабына әверелдерү максатын куйган. 

Ата-ана гомер буе баласын укытырга, кеше арасында кеше итәргә омтылып 

яши. Моның өчен бернәрсәсен дә кызганмый – бар җыйганы бала өчен. 

Күпчелек гаиләләрдә, кызганычка каршы, бер нәрсә онытыла. Бу хакта 

Р.Фәхреддиннән дә үтемлерәк итеп әйтеп булыр микән? “Балаларыгыз өчен 

мал җыеп та,  тәрбияләрен ташламагыз,бәлки малны аларның тәрбияләре 

юлына сарыф итегез ...” Шушы урында бүленеп, галимнең киңәшен бүгенге 

чынбарлыкка күчереп карыйк. Күп кенә гаиләләр еллар дәвамында бер генә 

китап та сатып алмыйлар, бер генә газета-журналга да язылмыйлар. Сорасаң – 

җавап бер: акча юк, ә көн саен берничә баллон сыра эчү гадәткә кергән, аңа акча 

табыла.Кызганычка каршы, бу афәт чир илгә таралган. Җәмәгатьчелек фикерен 

өйрәнү үзәге мәгълүматларына караганда, Русиядәге халыкның 50% артыгы 

китап сатып алмый, шуның өчтән беренең гаиләсендә китапның “духы” да юк, 

37% бернәрсә белән дә кызыксынмый. 

Кабат Р.Фәхреддин фикерләрен дәвам итәм: “ Бетми торган мирас гүзәл 

тәрбия икәнен белегез. Дөрес тәрбия  булмавы соңында балалар өчен  дөнья  

тулы алтын калса да – файдасы юктыр, бәлки тәрбиясезлекләре – бер 

бәхетсезлектер вә аның өстенә  калган алтыннары икенче бәхетсезлек 

булыр”. 

Бүгенге заман яшьләре өчен иң зур бәхетсезлекләрнең беренчесе һәм 

соңгысы алкоголизм, наркомания һәм тәмәке колына әверелү. Болардан азат 

булуның  бер генә юлы бар: Гаилә корырга уйлаган һәр пар шушы афәтләрдән 

баш тартырга уйлаган уйлаган очракта гына алар бер-берсен бәхетле итә ала. 

“Гаилә” хезмәтендә бөек галим һәр ата, һәр ананың, ир һәм хатынның нәрсә өчен 

җаваплы булу кагыйдәләрен тудырган.Һәр яшь пар боларны ЗАГС бүлегенә 

барганчы  түгел, бәлки мәктәп партасы артында утырганда ук тапкырлау 

таблицасы кебек җанына сеңдереп калсын иде. Шунсыз аларның бәхете өченче 

бәхетсезлекне – тәрбиясез баланы дөньяга тудыруга  гына сәбәп булачак.Монысы 

инде яшәүнең иң ачысы, иң газаплысы. Ата һәм ана өчен гомер буе моннон да 

авыр җәзаның булуы мәмкин түгелдер. 

Һәр баланы гаилә тормышына кече яшьтән үк хәзерли башларга кирәк. 

Уйлап карыйк әле: баланы югары уку йортына кертү өчен нәрсәләр генә 



эшләмибез, һич арттыру түгел – җинаять юлына керүдән дә тартынмыйбыз, 

“Укысын, кеше булсын!”дибез! 

Ә бит төптәнрәк уйласак, гаиләдә бәхетен тапмаган кеше нинди генә 

карьерага ирешсә дә, яшәүдә җан тынычлыгы  таба аламы икән?  

“Тәрбия нәрсә ул?” дигән сорауга, Р.Фәхреддин болай җавап бирергә 

яраткан: “Шәхси үрнәк”(14-15 битләрдән).  

Р.Фәхреддиннең бала тәрбияләү, гаилә ныклыгына һәм бәхетенә ирешү, 

үзеңне җәмгыятьтә тоту кагыйдәләренең, нәсыйхәтләренең үтемле, тормышчан 

булуының төп сере, чыннан  да, аларны дин белән бәйләп аңлатуындадыр. Ул 

дин тарихын бөтен нечкәлекләре белән  өйрәнгән галим буларак, аның 

кануннарына җаны-тәне белән үзе ышанган һәм меңәрләгән шәхесләрнең 

тормышына диннең бары уңай тәэсир ясаганлыгын өйрәнеп, шул бай тәҗрибәне 

милләтенә җиткерү максатын куйган. Шаккатырлык та бит! Революциягә кадәр 

30 ел дәвамында һәр ел саен диярлек 4-5 китап  чыгарып торган галимгә кинәт 

кенә бу эштән ваз кичәргә кушалар – китапларын бастырырга рөхсәт 

бирмиләр.Бу 19 ел – ул үлгәнчегә кадәр дәвам итә. Ләкин галим төшенкелеккә 

бирелми, сыгылса да -  сынмый, чөнки ул эшләгән эшләренең киләчәк буын өчен 

никадәр мөһим булуын белә! 

Ислам диненә шикләнеп, аннан куркып караучыларга бөек галим болай дип 

язган: “Дин кешелек җәмгыяте барлыкка килеп яши  башлаганнан 

алып,ӘДӘП, ӘХЛАК, ШӘФКАТЬ, МӘРӘҮВӘТ, ИЗГЕЛЕК, 

ИТӘГАТЬЛЕЛЕК, КЕШЕЛЕКЛЕЛЕК, НАМУС, САФЛЫК, ПАКЪЛЕК, 

ГАДЕЛЛЕК, ЯХШЫЛЫК  һәм башка бик күп күркәм төшенчәләрне эченә 

алган һәм бозык эшләрдән тыелып, яхшы эшләр генә эшләргә өндәгән 

кануннар тупланмасы һәм ТӘРТИП, ТӘРБИЯ һәм ӘХЛАКнең нигезе, 

гаиләдә тәртип сакчысы, тормышның төзек, гомернең бәрәкәтле узуына 

сәбәп”. 

Бу билгеләмә балалар бакчаларыннан алып югары уку йортларына кадәр 

кеше тәрбияләүнең бер бөтен фәнни институт  әзерләгән тәрбия программасының 

төп бүлекләрен эченә ала түгелме? 

Без, милли мәгарифнең һәр звеносында хезмәт итүчеләр, 

укучыларыбызның  мәшһүр зат Р.Фәхреддин  күрергә теләгәнчә, бөтен яктан да  

үрнәк балалар булып җитешсеннәр һәм, халкыбызга лаеклы булып, ул 

хыялланган милләт горурлыгы булып үссеннәр өчен тырышып эшлибез.Мәктәп 

һәм гаилә бердәм булып, балалар өчен җан атса гына аларны бүгенге афәттән 

саклап калып була. Бу авыр һәм катлаулы заманда, укытучы һөнәрен сайлаган 

мөгаллим мәктәп чорына йөкләнгән җаваплылыкны тулысынча аңлап эш иткәндә 

генә,без максатка ирешербез дигән өметтә калам. 

 


