
«Яшь буынны тәрбияләүдә татар 

халык бәйрәмнәренең роле» 

Соңгы елларда халкыбызның  гореф-гадәтләренә, йолаларына 

һәм бәйрәмнәренә игътибар арта бара, сабантуйларын үткәрүгә,  

аларны халыкчанрак,җанлырак  итүгә, нәүрүз, нардуган бәйрәмнәрен 

торгызуга һәм яңартуга, каз өмәләрен һ.б.ны көнкүрешебезгә 

кайтаруга омтылыш көчәя. 

Бәйрәмнәр халык тормышының, культурасының аерылгысыз 

бер элементы да булып торалар. Халык бәйрәмнәре –шул халыкны 

милләт итеп берләштерә торган чараларның берсе. Һәр милләтнең 

үзенә генә хас бәйрәмнәре була. Алар халыкның милли горурлык, 

милли хисләр культурасын тәрбияләргә, формалаштырырга ярдәм 

итеп кенә калмыйлар, ә шул хисләрне кичергән кешеләрдә рухи 

канәгатьләнү  дә тудыралар. 

Бәйрәмнәрдә халыкның олысы –кечесе актив катнаша. Һәр 

буын кешесе бәйрәмдә катнашу тәртибен гадәт, 

традиция  рәвешендә, үзенә сеңдерә. 

Халык бәйрәмнәре һәр кешенең йөрәк түрендә саклана, чөнки 

җыр, бию, яңа көйләр башкару, очрашу- танышулар шушы көннәрдә 

була. Алар анны кайда гына булса да –үз авылына, төбәгенә тартып 

тора. Халык бер милләт булып оешканда уртак бәйрәмнәр системасы 

барлыкка килә. 

Татар халкының милли бәйрәмнәре милли хисләр 

формалашуга, аларның культурасын, милли горурлык тәрбияләүгә 



ярдәм итәләр, шул УК вакытта алар милли хисне канәгатьләндерүдә, 

гамәлгә ашыруда нәтиҗәле чара да булып тора. 

Татарларның бәйрәмнәрен – сабантуйны һәм җыенны җирле 

авторлардан беренчеләрдән булып Карл Фукс шактый җентекле итеп 

яза. Бу бәйрәмнәрне тасвирлаганда ул нигездә Казан шәһәре һәм 

аның тирәләрендә үткәрелгән күзәтүләренә таяна. Фуксның бу 

хезмәтләре җәмәгатьчелектә татар халык бәйрәмнәре белән 

кызыксыну уята. 

СӨМБЕЛӘ БӘЙРӘМЕ 

“Сөмбелә” уңыш бәйрәме. Әлеге бәйрәм уңыш җыелып 

алганнан соң үткәрелгән. Бәйрәмгә алдан ук әзерләнә торган 

булганнар:өйләрне, ишегалларын җыештырганнар, татар халык 

ашларыннан чәк-чәк, бавырсак, өчпочмак, бәлеш пешергәннәр, 

кунаклар чакырганнар. Халык бу көнне көне буе бәйрәм 

иткән,җырлаган, биегән, төрле уеннар уйнаганнар. Сөмбел  сүзе “сары 

башак” дигән мәгънәгә туры килә. Безнең ата – бабаларыбыз. 

Сөмбеләне  уңыш җыеп алу ае итеп кенә түгел, ә шул айның уңыш 

алиһәсе - алтын сары толымлы, “сөмбел чәчле”  кыз итеп тә күз 

алдына китергәннәр. Сөмбелә  бәйрәме 15 нче сентябрьгә, көн белән 

төннең көзге тигезләшкән чорына туры килә. 

КАЗ ӨМӘСЕ БӘЙРӘМЕ 

Көзге кышкы күмәк йолалар һәм бәйрәмнәр 

арасында өмә аерым бер урын тота. Безнең борынгы әби-бабайлар 

казны бик  яратканнар. Беренчедән,аның мамыгыннан мендәр, 

түшәк, ястыклар ясаганнар. Билгеле булганча, мендәр өеменнән 

башка татар йортын күз алдына китереп тә булмый. Икенчедән, каз 



итеннән аш-су өчен бик әйбәтләп файдалана белгәннәр, шулпасын да 

яратып ашаганнар. Күп төрле каз ашлары турында әйтәсе дә түгел; 

каз бәлеше, каз коймагы, каз тәбикмәге, каклаган каз... Каз маен хәтта 

дәвалау өчен саклаганнар: кышкы суыкларда бит ,колак очлары 

өшесә, каз мае сөрткәннәр. 

Инде борынгыдан калган йолаларга килсәк, анда каз билгеле 

бер урын алып торган. Улы яки кызының үз 

тормышын  корыр  вакыты җитсә, ана кеше берничә казын туйга дип 

саклап тоткан. Чөнки пар каз-ул туйның хөрмәтле күчтәнәче. Матур 

табакка салып казны туй мәҗелесенең түренә чыгарганнар. 

Каз күтәреп килгән  “күчтәнәчле кунак” башка вакытта да, 

гадәттә, аерым хөрмәткә лаек саналган. 

Яшьләр өмәгә бик теләп барган, авыр эшләрне дә бәйрәм кебек 

итеп башкарып чыга белгән. Йолкыган казларны көянтәгә асып 

кызлар чишмәгә, су буена юл тотканнар. Анда барып 

казларны  салкын чишмә суында чайкый-чайкый юганнар. Чишмәгә 

бару-үзе бер йола белән бәйле. Кызлар, гадәттә, гармуннарын 

алып,егетләр иярә торган булган. Монда да җыр, такмак әйтү, чишмә 

буенда биюләр башкарылган. 

Казларны юып кайтуга  хуҗабикә каз маенда бик 

әйбәтләп  коймак, я тәбикмәк пешереп, чәй әзерләп көтеп тора. Ә аш-

бәлешләр кич белән була. Кичке мәҗелес тәмамлануга, шул 

йортта  төрле уеннар оештырылган. 

 


