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Знание и незнание языка тесно связано с образом жизни семьи и семей-
ной культуры. В межнациональной семье большую роль играет язык как сред-
ство понимания и общения. Одной из сторон поликультурного воспитания в 
национально-смешанной семье является двуязычие. В этой статье рассматри-
ваются вопросы, касающиеся относительно использования татарского языка в 
пространстве семьи. Результатами анализа проведенного исследования стали 
ответы на вопросы, которые возникли в процессе научно-исследовательской ра-
боты и обобщения, позволяющие сделать определенные выводы о применении 
татарского языка в сфере семьи.
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Knowledge and non-knowledge of the language is closely related to the lifestyle 
of the family and family culture. In an interethnic family, language plays an important 
role as a means of understanding and communication. One of the sides of multicul-
tural education in a nationally mixed family is bilingualism. This article discusses 
issues related to the use of the Tatar language in the family space. The results of the 
analysis of the conducted research were answers to questions that arose in the process 
of research work and generalizations, which allow making certain conclusions about 
the use of the Tatar language in family.
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Гаилə ике кешенең ирекле рəвештə бер-берсе белəн килешеп яшəү, 
уртак тормыш алып бару телəге белəн мəхəббəт нигезендə корыла. 

Димəк, бу кешелəрнең тормышка карашларында, килəчəккə планна-
рында, рухи кыйммəтлəргə мөнəсəбəтлəрендə дə ниндидер уртаклык 
бар дип аңларга кирəк. Нəтиҗəдə, алардан соң дəвам итəчəк буын 
да шул карашларга нигезлəнгəн тəрбияне, мөнəсəбəтлəр үрнəген ка-
бул итə. Болар килəчəктə этник планда бара торган үзгəрешлəрнең 
асылында чагылыш табарга тиеш була.

Кеше аңлы рəвештə «мин кем?» дигəн сорауга җавап бирə алу 
дəрəҗəсенə ирешкəнче үк милли тəрбия ала, тел үзлəштерə. Рухи 
кыйммəтлəр, шул исəптəн тел дə, кешегə генетик яктан салынмый, 
алар шəхес тəрбиялəнгəн мохит һəм максатчан тəрбия нəтиҗəсе бу-
ларак формалаша. Бала ике-өч яшендə сөйлəшə башлый. Галимнəр 
күрсəтүенчə, сүзлəрне үзлəштерү гади лексик берəмлеклəрне өйрəнү-
гə генə кайтып калмый, ə сүзлəр белəн бергə алар аша чагыла торган 
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рухи кыйммəтлəр дə кабул ителə. Аралашу теле белəн бəйле рəвештə 
аның дөньяны кабул итүе дə формалаша.

Гаилə тəрбиясенең беренчел булуын кире кагу мөмкин түгел. Ул 
сүз ярдəмендə тəрбия бирүгə генə кайтып калмый, сабыйның күреп 
өйрəнүе, гаилəдə башкалар кылганны кабатлавы аша тирəнрəк урна-
ша. Əгəр пөхтəлекне шəхси үрнəк белəн күрсəтмичə, күп тапкырлар 
«пөхтəлек тиеш» дип кабатлауның нəтиҗəсез икəнен яхшы аңласак, 
гаилəдə туган телдə сөйлəшмичə генə, бу бала нишлəп туган телне 
белми, белергə дə телəми дип гаҗəплəнергə дə туры килмəс. Сабый 
туганыннан алып нинди телне ишетеп үсə, сөйлəшүгə туган ихты-
яҗын да шул телдə канəгатьлəндерəчəк. Аның авызыннан чыккан 
тəүге авазлар, интонация һəм артикуляция дə шул телнең калыбына 
көйлəнə.

«Туган тел барыннан да бигрəк гаилəдə саклана. Балага ана кеше 
биргəнне мəктəп тə, дəүлəт тə бирə алмый. Без бит телебезне юкка 
гына «ана теле» димибез. Гаилə гомер-гомергə телне, мəдəниятне, 
димəк, барча милли кыйммəтлəрне саклауга хезмəт иткəн. Шуңа күрə 
без гаилə мөнəсəбəтлəренə аеруча игътибарлы булырга тиеш» [Шəй-
миев, 1999, с. 57].

Гаилəдə нинди телнең туган тел буларак кабул ителүе, бала-
ның теле нинди телдə ачылу һəм, гомумəн, килəчəктə аның үзен 
кайсы миллəт вəкиле итеп тануы мəсьəлəсен хəл итү катнаш 
гаилəлəрдə катлаулырак төс ала. Татарстанда катнаш никахларда 
руслар белəн татарлар арасындагы никахлар өстенлек итə. Алар-
ны икегə бүлеп карау кабул ителгəн: рус – татар (ире рус, хатыны 
татар) һəм татар – рус (ире татар, хатыны рус) катнаш никахлар. 
Шулай ук татар – мари, татар – удмурт, рус – мордва катнаш ни-
кахлары еш очрый. Статистик мəгълүматларга караганда, рус мил-
лəтендəге хатын-кызларның катнаш никахка керүлəре күбрəк тер-
кəлгəн. Катнаш никахларның сан ягыннан үзгəрешен һəм бүгенге 
хəлен билгелəү өчен, тулы картинаны күзалдына китерү кирəк. 
Моның өчен бераз тарихка күз салып алыйк. Инкыйлабка кадəр, ис-
лам кануннары өстенлек иткəндə, катнаш никахлар сирəк очраган. 
Руслар һəм татарлар арасындагы катнаш никахларның дəрəҗəсен 
түбəндəге саннар да күрсəтə. Татарстандагы барлык катнаш никахлар 
санының чагыштырмасын караганда, руслар һəм татарлар арасында-
гы катнаш никахлар 1940 елда – 30,0%, 1960 елда – 44,7%, 1980 елда 
65,4% тəшкил иткəн [Столярова, 2004, с. 83].

Катнаш никахларның барлык никахлар саны белəн чагыштырган-
да, 1940 елдан башлап 1980 елга кадəр бу күрсəткеч бары тик үсə генə 
бара. Ə инде 1985 елда – 20,2%, 1992 елда 23,4% тəшкил итə.

2020 елның 16 гыйнварында ТР Министрлар Кабинеты ЗАГС 
ида рəсе башлыгы Гөлшат Нигъмəтуллинаның «Татар-информ»-
га биргəн мəгълүматларына караганда, Татарстанда яңа корылган 
һəр бишенче гаилə катнаш булып, шуларның 5% ы – чит ил граж-
даннары белəн. Шул ук саннарга карасак, катнаш нигездə корылган 
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гаилəлəр санының арта баруын күрəбез. Əйтик, 2015 елда ул барлык 
яшь гаилəлəрнең 18% ын тəшкил итсə, 2020 елда 20% булган. 90 нчы 
елларда никахларның милли-дини традициялəргə нигезлəнүе, дини 
ышанулары төрле булган миллəт вəкиллəре арасындагы никахлар са-
нының беркадəр азаюына да китерə. 

Ислам динендə башка диндəге кеше белəн гаилə кору бөтенлəй 
хупланмый. Бу бигрəк тə хатын-кызларга кагыла. Əгəр ир кеше ни-
кахланса, башта ул хатын-кызны ислам диненə күчерергə тиеш була.

Əмма катнаш никахлар бүгенге көндə кире кага алмаслык хакый-
кать булып тора. Төрле халыкларның гасырлар дəвамында янəшə 
яшəве дə, хезмəт өлкəсендə, дөньяга карашларда, эшчəнлек төренə 
бəйле аралашуда якынлык туу да, миграция нəтиҗəсе дə, мəдəният-
лəр арасында чиклəрнең тарая баруы да катнаш никахларның артуы-
на этəрə. Аларның күпчелеге төрле миллəт вəкиллəре янəшə яшəгəн 
урыннарга, зур шəһəрлəргə һəм милли яктан чуар район һəм авыл 
җирлеклəренə туры килə. Катнаш никахлар саны ягыннан шəһəр һəм 
авыл һəрвакыт аерылып торган. В.А. Рубцов үткəргəн тикшеренүлəр 
нəтиҗəсе буенча бүгенге көндə авылларда татар – рус катнаш ни-
кахлары, аларның гомуми саныннан 63% тəшкил итə [Рубцов, 2020, 
с. 55].

Татарстан Республикасында гаилəлəрдə теллəрне куллану, тра-
дицион рəвештə аны буыннан-буынга тапшыру ничек башкарыла? 
Əлеге мəсьəлəнең асылын аңлатырга ярдəм итə торган берничə фак-
торны күрсəтеп китү зарур. Иң элек, бу гаилəнең милли яктан нинди 
булуына һəм кайда яшəвенə дə карый. Шəһəр җирендə яшəгəн татар 
гаилəлəренең татар телен куллануы авылдагы татар гаилəлəренекен-
нəн шактый аерыла. 

З.А. Исхакова үткəргəн тикшеренүлəрнең нəтиҗəлəренə караган-
да, шəһəрдə яшəүче татарларның 36,1% ы – гаилəдə татар телендə, 
24,3% ы – рус телендə, 31,7% татар һəм рус теллəрендə бердəй ара-
лаша. Русларның 97,1% ы гаилəдə рус телендə сөйлəшə, 1,2% ы ике 
телне дə яхшы белə, 0,6% ы гаилəдə аралашу теле итеп татар телен 
сайлаган [Исхакова, 2001, с. 58–59].

Без үткəргəн тикшеренүлəр нəтиҗəлəре буенча, шəһəрдə яшəүче 
татарларның 35,9% ы гаилəдə татар телендə, 25,2% ы рус телендə, 
30,1% ы татар һəм рус теллəрендə бердəй аралаша, 8,8% ы – сорауны 
җавапсыз калдырды. Русларның 96,9% ы рус телендə сөйлəшə, 1,3% 
ы татар һəм рус теллəрендə, 0,4% ы һəм башка бер телдə аралаша, 
1,4% ы – сорауны җавапсыз калдырды. 

Без уздырган тикшеренүлəр нəтиҗəлəре буенча, Татарстанның 
авылларында татарларның 89,8% ы – гаилəдə татарча, 3,0% ы – рус 
телендə, 4,8% ы – татар һəм рус теллəрендə аралаша. Авылларда 
яшəүче русларның 81,8% ы гаилəдə рус телендə, 12,1% ы ике телдə дə 
бертигез дəрəҗəдə аралаша, 0,6% рус һəм башка бер телне куллана.

Шəһəрдə яшəүче икетелле татар гаилəлəренең 30,7% ы мəктəп-
кəчə яшьтəге балалары белəн, 24,8% ы мəктəп яшендəге балалары 
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белəн татар телендə аралаша. Ə балаларның 21,5% ы үзара татар те-
лендə аралаша [Исхакова, 2001, с. 59].

Əлеге күрсəткечлəрдəн түбəндəге нəтиҗə чыга: Татарстанда 
яшəү че татарларның 62,7% ы – гаилəдə татарча, 17,5% ы – татар һəм 
рус теллəрендə, 14,5% ы рус телендə аралаша. Рус миллəтеннəн бул-
ганнарның 90,8% ы – гаилəдə рус телендə, 6,4% ы – рус һəм татар 
теллəрендə, 0,9% ы рус телендə һəм башка бер телдə аралаша. 

Татар гаилəлəрендə рус телендə аралашуның сəбəплəре дə төрле.
Беренче сəбəп – совет чорында рус телендə белем алган һəм гому-

мəн көнкүрештə дə, хезмəттə дə рус телендə генə аралашкан буынның 
һəм аларның балаларының татар телен начар белүе. Икенче сəбəп – 
авылдан шəһəргə килеп урнашкан һəм рус телен тиешле дəрəҗəдə 
белмəү нəтиҗəсендə авырлык кичереп, үз балаларына бары рус телен 
өйрəтүне генə максат иткəн гаилəлəрдə тəрбиялəнеп, татар телен бел-
мəүчелəр бүгенге көндə бары рус телендə генə аралашырга мəҗбүр.

Зур шəһəрлəрдə татар телен саклап калу өчен, аны гаилə мохитен-
дə куллану беренче шарт булып тора. Монда милли традициялəрне һəм 
телне саклап калуның зарурлыгын, тел кешенең рухи асылын тəшкил 
итүен аңлау кирəк. Авылларда татар теле гаилə мохитеннəн тыш та киң 
кулланыла, барлык иҗтимагый функциялəрне дə үз өстенə ала. 

Гаилəдə ата-ананың тел нормаларына игътибарлы булуы бала-
ның килəчəктə ничек аралашуына төп өлге булып тора. Алга таба ул 
тормышта, һəр очракка туры китереп, шушы өлгене файдалана һəм 
аның аралашуында ул гадəти, кулланылышка кергəн əзер калып була-
рак кулланыла. Шəһəр җирлегендəге татар гаилəлəрендə дə татар теле 
белəн рус телен катнаштырып куллану күренеше аеруча киң таралган.

Гаилəдə балага тел ягыннан дөрес тəрбия бирелгəндə генə ул ту-
ган телен дə, аралашу, белем алу өчен кирəк булган телне дə үзлəш-
терү һəм дөрес куллану һəм аралаша алу культурасына ия була.

Телне саклауда өлкəн буынның милли гореф-гадəтлəргə игъ-
тибар бирүе дə зур роль уйный. Хəзерге вакытта буыннар арасын-
дагы мөнəсəбəтлəр югалып бара. Моның үз сəбəплəре бар. Берен-
чедəн, иҗтимагый тормышта зур тизлек белəн барган үзгəрешлəр 
ике буын арасында дөньяга карашларның кискен аерылуына китерде. 
Икенчедəн, шəһəр шартларында ике-өч бүлмəле фатирлар (бу күп-
челек гаилəлəрнең яшəү шарты) ике гаилəнең анда сыешып яшəү 
 мөмкинлеген күпкə киметə. Шул сəбəпле яшь гаилəлəр өлкəннəрдəн 
аерым яши. Өлкəннəр бала тəрбиялəүдə тиешенчə катнаша алмый. 
Аларның күбесе эшли, яки балалары шəһəрдə яшəү сəбəпле, ара ерак-
лыгы да аралашу мөмкинлеген киметə. Тикшеренүлəр күрсəткəнчə, 
балаларның якынча 36,2% ы гына дəү əни һəм дəү əтилəре белəн 
бергə яши. 30,2% ы җəйге каникулларын алар белəн бергə үткəрə. 
38,2% ы айга ике тапкырдан күбрəк күрешə, ə 25% бала дəү əти һəм 
дəү əнине бик сирəк күрə.

Мəктəп яшендəгелəр арасында сорашу барышында гаилəдə мил-
ли традициялəрнең сакланырга тиешлеген балаларның 79,1% ы уңай 



28 ФƏННИ ТАТАРСТАН. 2021. № 4                                                                              

бəяли, шуларның 48,2% ы əлеге гореф-гадəтлəрне белəм, дип белдерə, 
ə 38,4% ы белəм һəм саклыйм, дип җавап бирə. Лəкин гореф-гадəтлəр, 
милли үзенчəлеклəр дигəндə, дини һəм халык бəйрəмнəре генə күздə 
тотыла. Ə гаилə традициялəре, аның үзенə генə хас йола бəйрəмнəре 
телгə алынмый диярлек. Килен токмачы, бəби ашы, исем кушу, өмə 
кебек бəйрəмнəр инде сирəк искə алына. Туйларның һəм башка бəй-
рəмнəрнең ресторанда, никахларның, исем кушу кебек йолаларның 
мəчетлəрдə уздырылуы күмəклəшеп-ярдəмлəшеп эшлəүне дə, бу йо-
лаларның үзенə генə хас булган тəртибен һəм лексик мөмкинлеклəрен 
дə ярлыландыра.

Гаилəдə кече яшьтə нинди телгə өстенлек бирелсə, алга таба да 
кеше шул телдə аралашуын дəвам итə, икенче телгə аралашу ситуа-
ция се талəп иткəндə генə күчə. 

Нəтиҗə шундый: тел никадəр кечкенəдəн өйрəнелсə, аны куллану 
мөмкинлеге дə шулкадəр зуррак. Монда тагын бер нəрсəгə игътибар 
итəргə кирəк: бала мəктəпкəчə яшьтə үк рус телен үзлəштергəн икəн, 
димəк, гаилəдə рус телендə аралашу булган, яки баланың бу телдə 
сөйлəшүе хупланган, аңа өстенлек бирелгəн, дип нəтиҗə ясарга тиеш 
булабыз.

Мəсьəлəне кайсы яктан гына карасак та, баланың туган телен 
белүе, яки башка бер телгə өстенлек бирүе, килəчəктə аралашуны 
нинди телдə дəвам итəчəге тулысынча гаилəдə кайсы телгə өстенлек 
бирелү белəн турыдан-туры бəйле.

Катнаш никахларның бала теле формалашуга тəэсире шулай ук 
бик үзенчəлекле. Алда əйтеп үтелгəнчə, гаилə бала өчен шəхси үрнəк 
булып тора. Ул өлкəннəрдəн күргəн һəр нəрсəне кабатлау ярдəмендə 
тормыш тəҗрибəсе туплый. Аралашуга булган ихтыяҗын əзер сөй-
лəм калыплары белəн баета. Димəк, гаилəнең нинди телдə аралашуы 
гына түгел, ə ничек сөйлəшүе дə зур əһəмияткə ия. Психологик тик-
шеренүлəр шуны раслый: бала өлкəннəр телен өйрəнүне əнисе телен 
кабатлаудан башлый. Бу ана һəм баланың якынлыгы, ана кешенең 
эмоциональрəк, бала кабул итү өчен җиңелрəк, балаларча сөйлəшүе, 
аның баланың тормышны аңлау югарылыгыннан торып əңгəмə алып 
баруы белəн бəйле. Аналар игътибарлы, аңлаучан əңгəмəдəш, сөй-
лəмне бала телəгəн юнəлештə җиңел дəвам итə алалар; аралашу бое-
ру, талəп итү тонында булмый.

Бу уңайдан мəсьəлəнең икенче ягы ачыклана, катнаш никахларда, 
əни кеше татар миллəтеннəн булган очракта да, гаилəдə аралашу (һəм 
ананың бала белəн аралашуы да) күбесенчə рус телендə алып барыла. 
Димəк, бала рус телен беренчел тел, туган тел буларак үзлəштерə.

Галим Дж. Глисон хезмəтлəрендə баланың социальлəшүендə əти 
кешенең роле зур булу ассызыклана. Ул – аны катлаулырак дөнья 
белəн таныштыручы, талəпчəн, аның сөйлəмендə бала өчен таныш 
булмаган һəм телнең катлаулы грамматик конструкциялəре дə күбрəк 
очрый. Əтисенең нинди телдə аралашуы, абруе да баланың теленə зур 
йогынты ясый. 
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Татарстандагы татар-рус катнаш гаилəлəрендə (əти татар булган 
гаилə) аралашу рус телендə бара. Димəк, баланың татар телен өйрəнү 
мөмкинлеге юкка чыга. Иң беренче сəбəп – татарларның икенче тел 
буларак рус телен камил белүлəре һəм рус телендə аралашуның алар 
өчен авырлык тудырмавы, ə никахтагы башка миллəт кешесенең та-
тар телен белмəве.

Бу бигрəк тə теллəр арасында якынлык һəм туганлык булмаган 
(рус телле) рус – татар һəм татар – рус катнаш никахларына карый. 

Нəтиҗəдə татар телендə сөйлəшүче яшь буынның һəм үзен татар 
миллəте вəкиле дип санаучыларның саны кими. 

З.А. Исхакова Татарстандагы катнаш никахларның теле рус теле 
дип күрсəтə [Исхакова, 2001, с. 33].

Катнаш никахларның Татарстандагы демографик үсеш өл-
кəсенə йогынтысын өйрəнү мондый нəтиҗəлəр ясарга мөмкинлек 
бирə. Əйтик, республикада 1990 елда катнаш никахтан туган бала-
лар саны –20,5%, 1998 елда – 26,4%, 2002 елда 33,5% тəшкил иткəн. 
2010 елдан башлап республикада туган балаларның өчтəн бере кат-
наш гаилəгə туры килə һəм бу никахларның зур күпчелеге руслар һəм 
татарлар арасында.

Катнаш никахтагы ата-аналар арасындагы сорашулар шуны 
күрсəтə: мəктəп яшендəге балаларның 50,1% ы гына əти-əнисенең 
милли-мəдəни традициялəре белəн кызыксына. 38,6% ы бу кызык-
сынуның мəктəп программасына һəм андагы чараларга мөнəсəбəтле 
килеп туганлыгын күрсəтə. 5,3% ы əнисенең милли традициялəренə 
якынлык күрсəтə аның теленə өстенлек бирə, сəбəбен дəү əни һəм 
дəү əти белəн аралашудан дип таный, 2,4% ы əтисе ягындагы милли 
традициялəрне якын итə, сəбəбе – гаилəдə шуларга өстенлек бирелү. 
Əти-əнилəрнең 14,5% ы балаларының милли традициялəргə бита-
рафлык күрсəтүен таный, 3,6% ы балаларының өченче халыкның 
милли-мəдəни традициялəренə кызыксыну күрсəтүен билгели. Яшь 
буынның катнаш никах мəсьəлəсенə карашы төрлечə. Бу шулай ук 
тəрбиядəн тора. Миллəтне миллəт буларак саклауда гаилə тəрбиясе 
гаять зур роль уйный. Əмма белем һəм тəрбия бирү системасы булган 
мəгарифнең йогынтысы да гаять зур. Моны балалар арасында узды-
рылган сораштыру нəтиҗəлəре үк күрсəтеп тора. Мəсəлəн, катнаш 
никахка Казандагы татар гимназиясе укучыларының 56% ы тискəре 
мөнəсəбəттə булса, рус гимназиясендə укучыларның 13% ы гына аны 
хупламый һəм 85% ы никахта милли аерымлык бернинди дə роль уй-
намый дип саный. Əгəр бу гимназиядə укучы балаларның 40% ын та-
тарлар тəшкил итүен исəпкə алсак, мəсьəлəнең җитдилеге бик ачык.

Е.П. Бусыгин җитəкчелегендə Казан федераль университе-
ты галимнəре «Этнические культурно-бытовые процессы в Сред-
нем  Поволжье» дип аталган фəнни тикшеренү үткəрде. Аның нəти-
җəлəрендə Татарстанның суверенлык алуының республикадагы этник 
үзгəрешлəргə зур йогынты ясаганлыгы чагыла. Бу уңайдан катнаш ни-
кахтагы миллəт вəкиллəренең һəркайсы үзенең кайсы этник төркемгə 
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каравын төгəл билгели. Татарстанда яшəүчелəрнең күпчелеге татар 
һəм рус миллəтлəренə хас төп билгелəрне алар арасындагы аермалы 
якларны, янəшə яшəү җирлегендə туган гомумилекне аңлы рəвештə 
кабул итə. Катнаш никахтан туган балаларның миллəте əти линиясе 
буенча билгелəнə һəм шул телгə өстенлек тə бирелə, дигəн фикер үт-
кəрелə. Əмма күзəтүлəр шуны күрсəтə, катнаш никахта туган бала-
ның миллəте гаилəдə килешү буенча, яки баланың əтисе яки əнисе-
нең гаилəдəге талəбеннəн чыгып билгелəнə. Бу милли аң югарылыгы 
белəн бəялəнə. Катнаш никахтагы татар ирлəре белəн чагыштырганда, 
гарəп, төрек, азəрбəйҗан, грузин миллəтеннəн булган əтилəр балала-
рының үз миллəте вəкиле буларак теркəлүенə зуррак игътибар бирə. 

Катнаш гаилəлəрдə никахны тəшкил иткəн ике якның да телен, 
мəдəниятен тигез күрү, иң элек гаилəдə бер-береңə һəм өлкəн буынга 
булган хөрмəтнең чагылышы булып тора. 

Баланың нинди телгə өстенлек бирүе гаилəдə əти һəм əни кеше-
нең абруе, аларның гаилə тормышыннан канəгатьлеге белəн дə бəйле.

Нəтиҗə ясап шуны əйтергə кирəк: республикабызда яшəүче 
гаилəлəрдə татарларның 63% ы – тулысынча ана телендə, 14,5% ы 
бары рус телендə аралаша. Русларның 90,8% ы рус телендə сөйлəшə. 
Катнаш никахтан туган балалар барлык баларның 30% ын тəшкил 
итə, əлеге санга бары рус телендə генə аралашучы татар гаилəлəре-
нең балаларын да өстəгəндə (алар 14,5%), туган балаларның яртысы 
диярлек гаилəдə үк бары рус телен генə үзлəштерəчəк.

Үсеп килүче буынның 60% тан артыгының никахта милли ае-
рымлыкларга битарафлык белдерүен исəпкə алганда, килəчəктə телгə 
карата мөнəсəбəтнең уңай якка үзгəрүе көтелми.

Туган тел һəм ана теле төшенчəлəре – бердəй мəгънəле сүзлəр. 
Ана кеше үзенең миллəтен һəм ана буларак үз миллəте алдындагы 
бурычын дөрес аңлаган заман өчен бу урында аңлатма кертү кирəк 
тə булмас иде. Ə ана үз баласы белəн үз миллəте телендə аралаш-
маган бер чорда туган телнең халкың теле булуы һəм аның сайлап 
алына торган тел түгел, ə милли мирас икəнлеген аңлату талəп ителə. 
Ана теле əни кеше сөйлəшкəн тел һəм туган тел буларак кабул ителə 
башлады. Иҗтимагый үсеш дəверендə төрле тайпылышлар күзəтелə. 
Бу тышкы гариплеклəргə генə түгел, ə рухи тайпылышларга да кагы-
ла. Кемдер динен, ə кемдер миллəтен, телен алыштырырга тели. Тик 
шуны дөрес аңлау кирəк: əти-əнине сайлап алу мөмкинлеге булмаган 
кебек, миллəтне һəм туган телне дə сайлап алып яки алыштырып бул-
мый, аны югалтырга гына мөмкин. 

Əлбəттə, тел һəм милли яшəеш канунарын саклау гаилə тəрбия-
сенə нигезлəнə. Гаилəдə милли мохит, аралашу теленең сафлыгы, 
бу кыйммəтлəргə карата хөрмəт булганда гына яшь буында да тел-
гə, гореф-гадəтлəргə уңай караш формалаша. Гаилə – җəмгыятьнең, 
үзе яшəгəн дəүлəтнең бер өлеше, ул аннан аерылгысыз. Бу очракта 
матди, рухи бəйлəнешлəрне кире кагу мөмкин түгел. Əмма гаилəнең 
дəүлəт эчендəге, үзенə бер кагылгысыз, кечкенə дəүлəт икəнлеген дə 
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онытмаска кирəк. Аның үзенең язылмаган кануннары, тəртиплəре, 
мөнəсəбəтлəре бар. Нинди дингə өстенлек бирүне, нинди телдə ара-
лашуны, нинди тапшырулар карау, нинди китаплар укуны, кемнəрне 
үрнəк итеп кую яки нинди кыйммəтлəргə өстенлек биреп, җəмгыять-
тəге яшəеш кануннарының кайсысына тəнкыйть күзлегеннəн карауны 
гаилə бары үзе хəл итə. Əгəр ул үзенең шул бурычын үтəмичə, яшь 
буынны тəрбиялəүдəн читлəшə, аны җəмгыять иркенə калдыра икəн, 
милли асылы нык булган шəхес урынына вакытлыча хакимлек итү-
че төркемнең ихтыярсыз иярчененə əверелгəн буын формалаша. Ул 
җəмгыять өчен дə артык зур файда китерə алмый.

Алда əйтелгəнчə, гаилə тəрбиясен башка бернəрсə дə алыштыра 
алмый, əмма аңа юнəлеш бирүдə, мөмкинлеклəр тудыруда, гаилəдəн 
килгəн традициялəрне дəвамлы итүдə дəүлəтнең роле зур. Гаилəдə ту-
ган телендə сөйлəшкəн баланың мөмкинлеклəрен үстерү һəм аны по-
лилингваль шартларда белем алырга əзерлəүне мəктəпкəчə белем бирү 
оешмалары дөрес юнəлештə дəвам итəргə тиеш. Үз туган телендə ара-
лашкан сабый балалар бакчасына йөри башлап ике-өч ай үтүгə рус 
теленə күчеп беткəн очракта, гаилə тəрбиясе нəтиҗəлелеген югалта.

Республикада иң элек гаилəнең дəвамы булган милли тəрбия 
бирүче һəм күптеллелек шартларына яраклашкан шəхес тəрбиялəүче 
мəктəпкəчə белем бирү оешмалары һəм бу оешмаларның эшен дəвам 
итүче мəктəплəр булганда гына татар телен һəм башка туган теллəрне 
килəчəк буынга тапшыру мөмкин булачак.

Əдəбият
Исхакова З.А. Двуязычие в городах Татарстана (80–90-е годы). Казань: 

Фикер, 2001. 192 с.
Рубцов В.А. Межнациональные браки и их влияние на этнодемографиче-

ские процессы (на примере Республики Татарстан) // Геополитика и экогеоди-
намика регионов. Т. 6 (16). Вып. 3. 2020. С. 51–57. 

Столярова Г.Р. Феномен межэтнического взаимодействия: опыт постсо-
ветского Татарстана. Казань, 2004. 425 с. 

Шəймиев М. Ш. Татарстан Республикасы Президентының II Бөтендөнья 
татар конгрессына котлау сүзе // Языковая политика в Республике Татарстан: 
Документы материалы (80–90-е годы) / Татарстан республикасында тел сəясəте: 
Документлар һəм материаллар (80–90 нчы еллар). Казан: Мəгариф, 1999. 341 б. 

Мəкалə «Татар халкының милли үзтəңгəллеген саклау (2020–2024 еллар)» 
Татарстан Республикасы дəүлəт программасының 3.19 номерлы чарасын 

тормышка ашыру кысаларында нəшер ителə

Абдуллина Чулпан Зөфəр кызы,
 ТР ФА Г. Ибраһимов исемендəге Тел, əдəбият 

һəм сəнгать институты аспиранты
Сəгъдиева Фəүзия Кəбир кызы,

 филолоия фəннəре кандидаты, ТР ФА Г. Ибраһимов исемендəге Тел, 
əдəбият һəм сəнгать институтының гомуми тел белеме бүлеге

əйдəп баручы фəнни хезмəткəре,


