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ХӘҘЕРГЕ ЙӘМҒИӘТТӘ ИР-ЕГЕТТЕҢ ТОТҠАН УРЫНЫ

2000 йылдан башлап Михаил Горбачев башланғысы 
менән ноябрҙең беренсе шәмбеһе Бөтә донъя ир-аттар көнө 
тип билдәләнә. Быны хәҙерге заманда һөргән ир-ат 
«дискриманция»һын туҡтатыу маҡсатында булдырғайнылар. 
Байрамды Райса Максимовнаның «яҡты иҫтәлегенә» 
булдырҙылар ҙа шикелле. Быны ышаныслы ғына итеп әйтә 
алмайым, әммә был «беренсе леди» совет халҡының 
хәтерендә яҡшы һаҡланып ҡалды. Бынан тыш 19 ноябрь 
Халыҡ-ара ир-ат көнө булып билдәләнә.

Донъя кимәлендә был даталар булдырылғас, был юҡтан 
түгелдер. Ир-атты ҡыҫырыҡларға тырышыу бөгөн бигерәк тә 
Көнбайышта киң йәйелде. Уның шауҡымы беҙгә лә килеп 
етте. Беҙҙең республикала ҡатын-ҡыҙҙарҙың иң «әүҙемдәре» 
хатта феминистик ойошма төҙөнөләр. Киң таралған 
ағинәйҙәр хәрәкәте тураһында әйтеп тороу ҙа артыҡтыр. 
Ҡайһы бер райондарҙа ир-аттар, атайҙар ҡоро эшләй 
башлағаны тураһында ишетелеп кенә ҡала: уның әһәмиәте, 
тотҡан урыны ошо ҡатын-ҡыҙҙар хәрәкәтенең бутафория, 
исем өсөн генә тотолған «күләгәһе» буғай.

Беҙҙең гүзәл заттар үҙҙәренең хоҡуғын яҡлауҙа күп 
нәмәгә өлгәшә алды. Миҫал өсөн генә бер тарихты килтерәм. 
Бер йылы Учалы районында бер ирҙең ҡатынын баҙға 
төшөрөп туҡмағаны тураһында хәбәр ишетелгәйне, икенсе 
көндө үк телевидение, радио аша теге ирҙе ғәйепләп, 
башлыса ҡатын-ҡыҙ яу һалып сыҡты. Ғәйептең кемдә икәне 
асыҡланып өлгөрмәһә лә. Быны күреп-ишетеп торған ир-ат 
ҙур һабаҡ алды. Ҡатын-ҡыҙ өсөн дә был эҙһеҙ ҡалмағандыр. 
Бынан һуң унда үҙ ирен юҡҡа-барға кәмһетергә, уны меҫкен 
хәлгә төшөрөргә тырышыу теләге һис шикһеҙ артҡандыр. Ир- 
атҡа ошолай ябырылыуҙың ғаиләне ҡаҡшатыу, уны юҡҡа 
сығарыуға алып барғанынын аңланылар микән беҙҙең «гүзәл 
заттар»?

Шуныһы аяныс, беҙҙең дәүләт тә нишләптер ҡатын-ҡыҙ 
яҡлы һәм башлыса ир-атҡа ҡаршы сәйәсәт алып бара. Быны
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бер яҡтан аңларға була: тарихта дәүләткә башлыса ошо ир- 
ат ҡаршы сыға бит: Салауат, Ҡараһаҡал, Батырша, Зәки, 
Рәми... Мигранттар хеҙмәтен өҫтөн ҡуйыу башлыса беҙҙең 
ир-атты эшһеҙ ҡалдырып, уны ғаилә башлығы тигән 
статустан мәхрүм итте. Етәкселәребеҙ маҡтанған әсәлек 
капиталы ла ошо йәһәттән үҙенең кире ролен уйнаны. Ир-ат 
лайыҡлы эш хаҡы алһа, был капиталдың кәрәге лә булмаҫ 
ине. Был капиталдың атамаһы ла -  «әсәлек капиталы» -  үҙе 
әйтеп тора: ул башлыса ҡатын-ҡыҙ өсөн йүнәлтелгән. 
Ҡатынһыҙ ҡалған ирҙәр тик суд аша ғына был аҡсаны ала 
алды. Был капиталды үткер телле халыҡ «тубыҡ аҡсаһы” тип 
йөрөтә. Сөнки байтаҡ яңғыҙ ҡатын-ҡыҙ осраҡлы ирҙәрҙе 
тубыҡландырып балаға ҡалып, ошо аҡсаны алды. Был 
шарттарҙа ир-аттың баһаһы ла күп тигәндә тик ошо түшәк 
кимәлендә генә буласаҡ бит. Бөтә сәйәсәт ирһеҙ, атайһыҙ 
йәшәп була, тигән принципҡа ҡоролған.

Икенсенән, Рәсәйҙәге иҡтисади хәл дә ир-атты һаҡлап 
ҡалыр өсөн яҡшынан түгел. Ғаиләлә даими килеп тыуған 
низағ, ыҙғыш, хатта ҡул күтәреү хәленә алып барып еткергән 
талаштар, минең уйлауымса, күптәребеҙҙең ғаиләнең ни өсөн 
төҙөлөүе, унда ир менән ҡатындың тотҡан урыны, уларҙың 
бурысы хаҡында булған хаталы ҡараштарыбыҙ менән 
туранан-тура бәйле. Далай лама әйткән бер нәмә иҫкә төшә. 
Кеше бер-береһен яратыр өсөн тыуа, ә төрлө әйберҙәрҙе 
беҙгә хеҙмәт итһен, тормошобоҙҙо еңеләйтһен өсөн уйлап 
табалар, ти ул. Ошоно аңламағас, тормошта беҙ бер- 
беребеҙҙе яратыр урынына ул беҙгә хеҙмәт итергә тейеш, 
тип ҡабул итәбеҙ. Әйберҙәр менән, киреһенсә, беҙгә хеҙмәт 
итеү урынына, беҙ ударҙы яратып, ҡолона әйләнәбеҙ. 
Ысынлап та, бала саҡтан алған тәрбиә буйынса күптәребеҙ 
«һәр кем парлы булырға тейеш», тигән принципҡа таянып, 
ғаилә төҙөргә тырыша. Ғаиләһеҙ кеше йәмғиәт менән 
етешһеҙ кеше тип ҡабул ителә, мул, бай йәшәүенә 
ҡарамаҫтан. Ғаилә төҙөүҙең тейешле ваҡыты ла бар. Элек 
ҡыҙҙарҙы иртәрәк кейәүгә бирһәләр, бөгөн уға юғары белем 
алмайынса, кейәүгә сығыуы еңелдән түгел. Үҙебеҙгә тормош 
иптәшен эҙләгәндә, башлыса ике факторға таянабыҙ: 
беренсе планға мөхәббәтте ҡуйып ғәҙәтләнгәнбеҙ, шулай уҡ 
претенденттың матди хәленә лә иғтибар бүленә. Был
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буласаҡ ғаиләнең ике ныҡлы терәге булып тора. Береһе 
булып, икенсеһе «аҡһаһа», ғаиләнең дә яҙмышы «сатанлай» 
башлай. Бында хәлдең киреһенсә булыуы ла мөмкин. Бер- 
береңә ихтирамлы, ә иң мөһиме -  үҙҙәре аҡыллы, булған 
парҙар был ике терәкте бер-береһен артабан үҫтерерлек 
иттереп яһай ала, йәғни ғаилә усағы дөрләп тора. Киреһенсә 
лә була, үҙ амбициялары арҡаһында был ике терәктең 
береһенә иғтибарҙы кәметеп, һуңынан терһәген 
тешләгәндәре лә етәрлек. Мәҫәлән, бергәләп бизнес 
ойоштороп, яңы байлыҡтың булған мөхәббәтте юҡҡа 
сығарыуы ла осрай. Был ике терәк араһындағы нисбәт йыл 
һайын тигәндәй үҙгәреп тора һәм йыш ҡына ошо ыҙғыштарға 
килтерә лә инде.

Ғаиләлә ир кешенең биләгән урыны тураһында 
һорашҡанда, өс кешенең икеһе уның төп бурысы тип 
балаларын, ҡатынын матди яҡтан тәьмин итергә тейешлеген 
билдәләп үтә. Тарихи күҙлектән дә был дөрөҫкә тура килә. 
Мамонтты тик көслө зат ҡына аулай алған. Бөгөн дә иҡтисади 
күҙлектән ҡарағанда ир-ат өлөшөнә етештерелгән тулайым 
продукттың 2/3 өлөшө тура килә. Быға быуаттар буйы 
өйрәнеп тә бөткәнбеҙ -  ир кеше өйгә күберәк алып ҡайта. 
Әммә был ҡараш -  уның төп сығанаҡ булыуы -  уның ғаиләлә 
лә мотлаҡ төп бурысы икәнде аңлатмай. Илдар Ғәбитов 
әйтмешләй бөгөнгө ғаиләлә ирҙең роле үҙгәрә: ғаиләне һәм 
«баланы элек төрлө ҡурҡыныстарҙан һаҡлап килгән ирҙең 
ролен бөгөн башлыса дәүләт атҡара: төрлө алименттар, 
социаль пособиелар, льготалар тик ҡатын-ҡыҙҙы яҡлау өсөн 
булдырылған. Бөгөнгө дәүләт ғаилә башлығы функцияһын үҙ 
өҫтөнә алды тиһәң дә хата булмаҫ: армия, полиция, ҡануниәт 
ҡатын-ҡыҙҙы яҡлауға йүнәлтелгән, ирҙең бында кәрәге юҡ. 
Дәүләт тик аталандырыу мәсьәләһен генә әлегә хәл итә 
алмай» [Ғәбитов, 2016, с. 338].

Күҙ алдына килтереп ҡарағыҙ, бер нисә йылдан ир-атҡа 
ғаиләһен тәьмин итерлек эш ҡалманы, ти. Бының булыуы ла 
мөмкин, сөнки иҡтисадта бөгөн отошло тармаҡтар -  сауҙа, 
финанс, сервис, туризм һ.б. -  башлыса ҡатын-ҡыҙ өсөн 
яйлыраҡ. Көслө заттың физик көсөнә таянған эштәр бөтә 
бара. Тимәк, ғаиләлә ирҙең кәрәге ҡалмаясаҡ, тигән 
һығымтаға килергә лә мөмкин. Секс, бала яралтыу
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мәсьәләһен тейешле фирмалар хәл итәсәк. Ҡайһы берҙә 
эксперттарҙан да ғаилә институты бөтәсәк, тигән фекер ҙә 
ишетергә тура килә. Минең ҡарамаҡҡа, был ҡараңғы 
һүрәтләүҙең перспективаһы икеле. Ғаилә һәр ваҡыт буласаҡ, 
ә ысын бәхетте тик ошо институт ҡына бирә аласаҡ. Быны 
иҫбатлау өсөн ҡатын менән ирҙең кем икәнен аңлар кәрәк. 
Никахта торған һәр кеше беренсе көндән алып ир менән 
ҡатын, атай менән әсәй булып китте, тип әйтеп булмай.

Ҡатын менән ир -  биологик түгел, социаль функция. 
Быны аңламаған бәғзеләр был социаль функцияны үҙ итеп, 
енестәрен үҙгәртә, медицина ярҙамға килергә әҙер тора. 
Кемдер, енестәрен үҙгәртмәй, бер енесле ғаиләлә -  көслө 
зат ҡатын, гүзәл зат -  ир булып -  йәшәй башлай. Уларҙың 
ҡараға бала ла лаыуы бар. Ауылдағы пенсионер әсәһе менән 
йәшәгән буйҙаҡтар өсөн уларҙың әсәйҙәре ҡатын ролен 
башҡара -  кейемен дә йыуа, ашарын да бешерә. Улдар, иһә, 
уларҙы ҡурсап тора. Шәһүәтте ҡәнәғәтләндерер өсөн ауылда 
икенсе ҡатын-ҡыҙ етәрлек, уларҙың йәше әсәһенеке менән 
тиң булыуы ла бар. Мин бала саҡта һәр ауылда ирҙәр йөрөй 
торған берәр генә ҡатын булла торғайны. Хәҙер былар менән 
ауыл тулды, хаты күсмә бригадалар ҙа бар. «Йыш ҡына 
буйҙаҡ егеттәрҙе өйләндереү маҡсаты иғлан ителә. Бик 
мәслихәт, быға кем ҡаршы булһын. Әммә был идеяға тик 
үҙебеҙҙең башҡорт ҡыҙҙарына әйләнеү тураһында һүҙ 
ҡуйыртыла. Бында ла тейешле дәлилдәр килтерелә, 
башлыса милләтте һаҡлап ҡалыуға ҡорола. Бында улар 
яҡшы белә: һәр ата-әсә үҙенең килененең башҡорт булыуын 
теләй. Беҙҙең феминист ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙ мосолманса 
яулыҡ ябынып, намаҙға баҫҡан булһа ла, ысынында исламға 
ҡаршы йөрөй. һөҙөмтәлә, был «ағинәйҙәрҙе» тыңлаған 
егеттәребеҙ өйләнмәй ҡала» [Ғәбитов, 2016, с. 339].
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