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Асылыбызга кайту 

 

Əгүүзү биллəəһи минəш-шəйтаанир-раҗиим. Бисмиллəəһир-

рахмəəнир-рахиим. Əлхəмдүлиллəəһи раббил-гаалəмиин. Вəлгаакыйбəтү 

лил-мүттəкыйн. Вəссалəəтү вəссəлəəмү галəə Мүхəммəдин вə галəə əəлиһии 

вə сахбиһии əҗмəгиин. Əссəлəəмүгалəйкүм вə рахмəтуллааһи вə бəракəəтүһ!  

Кабан күленең яр буенда искиткеч гүзəл манаралы мəчет бар. “Ислам 

динен кабул итүгə 1000 ел тулу хөрмəтенə салынган бу мəчетнең язмышы 

гаять гыйбрəтле. Архитекторы – инженер Печников. Мəчет 1914 елда 

янəшəсендəге мəдрəсə бинасы белəн бергə салына башлый. Ни хикмəттер, 

татар берəр бəрəкəтле эшкə дəррəү кубып тотынса, аның бу гамəлен сугыш 

бүлдерə дə куя. Беренче бөтендөнья сугышы купкач, мəчет төзелеше дə 

туктатыла. Əмма куелган максат миллəт йөрəгендə үлми. 1922 елда, ач-

ялангач булуына карамастан, халык акча җыеп, Мəскəүдəн рөхсəт алып кайта 

һəм мəчетне яңабаштан төзергə керешə. 

Ленин үлгəн елны бу төзелешне тагын тукталар. Халык җыелып, үз 

вəкиллəрен тагын Мəскəүгə, Сталинның үзенə җибəрə. Ни гаҗəп, Сталин 

аларга рөхсəт бирə. Бу вакытта илдə инде дини үзəклəргə коммунистларның 

канлы кулы тыгыла башлый, чиркəү-мəчетлəр ябыла, ə монда... Кабан күле 

буендагы тыныч бер култыкта, шəрекъ чигешлəрен файдаланып, модерн 

стилендə зифа манаралы мəчет – соклангыч таш поэма төзелеп ята. Гаҗəп 

бит! 

1926 елда анда бик күп халык җыелып, гомуми намаз укый. Беренче 

һəм соңгы тапкыр... НКВД хезмəткəрлəре мəчетне яптыралар һəм аен бəреп 

төшерəлəр. Гөмбəздəге ярадан шул еллардан бирле эчкə яңгыр суы агып 

тора.  

Əгəр бу мəчет телгə килсə, нилəр сөйлəмəс иде. Сугыш вакытында 

аның манарасына зенит пулемёты куела, Сталинград ягыннан “адашып” 

килеп чыккан немец самолётларына шуннан атып яталар.” (Галиев М.Б. 

Ташларда да кеше язмышлары... // М.Б.Галиев. Талисман: публицистик 

язмалар. – Казан: Татар. кит. нəшр., 2010. – 454 б.)  



Бөек мəгърифəтче-галим, күренекле əдип, атаклы мөфти, гадел казый 

Ризаеддин Фəхреддинне 1922 елда Мəскəү Кремлендə миллəтлəр халык 

комиссары И.В.Сталин кабул итə. Мөфти хəзрəт Россиядə (дөресрəге, Идел 

буе Болгарстанында) Исламны рəсми кабул итүгə 1000 ел тулу уңаеннан 

аңардан Казанда мəчет салу өчен рөхсəт сорый. Сталин ризалык бирə. 

Озакламый 1926 елда рухи мəркəзебездə зур дини тантана була – Кабан арты 

мəчете ачыла.  

(...Туксанынчы еллар башында Кабан арты мəчетенең яңадан аякка 

басуында, торгызылуында, халкыбызга кире кайтарылуында Татарстан 

Хөкүмəтенең, Исхак хəзрəт Лотфуллинның өлеше гаять зур булды. Без, 

студент чакта, шул мəчеттə берничə тапкыр намаз укыганымны, ифтар 

мəҗлесенə барганымны хəтерлим əле. Исхак хəзрəтнең җитез хəрəкəтлəрен 

күреп, кыю сөйлəшүен ишетеп сокланган идем. Ул чакта аның уң кулы 

саналган мəдрəсə мөдире Ильяс хəзрəт Җиһашин белəн дə беренче тапкыр 

шунда таныштырды хөрмəтле җизнəм Илдар Заһидуллин.)  

Уфада Диния Нəзарəтенең архивын туплау һəм мөселман 

мəхəллəлəреннəн метрика китапларын җыю Сталин терроры елларында 

Р.Фəхреддиннең зур батырлыгы иде, чөнки хəзер бу архив документлары һəр 

татар кешесенə диярлек үзенең нəсел шəҗəрəсен – җиде буынын белергə 

ярдəм итə. 

Чын мөселман һəм дин галиме буларак, Р.Фəхреддин “халык исламы”н, 

ягъни мəҗүсилек – күпаллалык – чоры калдыкларын каты тəнкыйтьлəгəн һəм 

изгелəргə, изгелəр чишмəлəренə, тау хуҗаларына табынуга каршы чыккан, 

һəм, берсүзсез, дөрес эшлəгəн, дип саныйбыз. Уйлап карасак, бүгенге 

бозыклыкка каршы Р.Фəхреддинчə көрəшергə кирəк. Хəзер татарларның 

күпчелеге күрəзəчелеккə табына, им-томнарга, күрəзəчелəргə табибларга 

караганда да күбрəк ышана, əмма Аллаһы Тəгалəгə иман китерми, намаз 

укымый, ураза тотмый, Ислам динен, фəлсəфəсен өйрəнми. Демократия, 

гражданлык җəмгыяте төзибез дип кычкырып йөреп, без соңгы егерме елда 

нинди җəмгыятьтə яши башладык соң? Нинди булсак, шундыйга лаек 

булдык.  

Тарихыбызга күз салсак, татарларда җəдидчелек хəрəкəте 

җитəкчелəреннəн берсе саналучы Р.Фəхреддиннең ХIХ-ХХ г. башы татар 

мəгарифен үзгəртеп кору турындагы фикерлəре бүген дə əһəмиятен 

югалтмады, чөнки Россия Федерациясендə милли мəгариф, гомумəн, əле 

һаман да уңай хəл ителмəгəн борчулы мəсьəлə булып кала. 

Үзгəртеп коручы (реформатор) Р.Фəхреддин Оренбург Диния 

Нəзарəтен Россия империясе, самодержавие мəнфəгатьлəрен артык яклаганы 

өчен тəнкыйтьлəгəн. Ул аны оештыруның өч төп бурычын əйткəн: 



“1. Көнчыгыштагы Ислам тотучылар тарафыннан Россиягə карата 

хөрмəт уятырга; 

2. Россия җирендə рəсми статусы булмаган галимнəрне танымаска; 

3. Идел һəм Җаек (Урал) елгалары буенда Исламны рəсми дингə 

əйлəндерергə һəм бөтен җирдə мəктəплəр, мəдрəсəлəр ачарга”. 

Күп еллар казый (судья) булып эшлəгəн Р.Фəхреддин халык мəгарифе 

өчен мөфтилəр һичнəрсə дə эшлəми һəм мөселманнарның белем бирү 

системасын үзгəртү, яхшырту өчен аларның статусы (мөфтине император 

билгелəгəн. – И.Ф.) мөмкинлек бирми, дигəн. Лəкин мондый катлаулы 

хəлдəн чыгу юлы булганмы соң? Р.Фəхреддин туры юлны тапкан – Ислам 

диненең дөньяда тоткан урынын белергə кирəк, дип əйткəн. Аның фикеренчə, 

Ислам вакытлы (фани) дөньяның да, ахирəтнең дə барлык сорауларына җавап 

табарга тиеш. Ул дини гыйлем белəн беррəттəн дөньяви белем алуны да 

кирəк санаган. Безнең заман олугъ галимнең уй-фикере дөреслеген тагын бер 

тапкыр раслады. Бүген Казанда дини гыйлем бирə торган Россия Ислам 

Университеты, атаклы “Мөхəммəдия”, “Ислам динен кабул итүгə 1000 ел” 

исемендəге югары мөселман мəдрəсəлəре эшли. Моннан тыш, 

башкалабызның Ш.Мəрҗəни исемендəге, “Сөлəйман”, “Гадел”, “Рамазан”, 

Нагорный бистəсенең “Иман нуры” мəчетлəре каршында башлангыч 

мəдрəсəлəр ачылды. Ата-бабайларыбызның гасырлар буе тупланган тормыш 

тəҗрибəсен истə тоту, акыл хəзинəсен үзлəштерү, авыр язмышыннан гыйбрəт 

алу безне алда сагалап торган хаталардан саклап калырга булышачак, милли 

дəүлəтчелегебезне тулысынча тергезүгə булган хыял-омтылышыбызны 

сүндермəячəк!  

Кулаткы укуларының əһəмияте бəхəссез, минемчə. Бирегə бүген 200 

имам, 100 абыстай чакырылган. Бу хəтле халыкны бер урынга җыю – үзе зур 

эш икəнлеген, заманында Бөтендөнья татар конгрессының башкарма 

комитетында биш ел хезмəт иткəн кеше буларак, бик яхшы аңлыйм. Əйе, 

киңəшле эш таркалмас, дигəн сөекле халкыбыз. Шуңа күрə дин əһеллəрен 

татар авылларыннан җыеп, мəхəллəлəрне хəзерге вакытта борчыган, көн 

кадагында торган мөһим мəсьəлəлəр хакында сөйлəшү, уйлану һəм нəтиҗəдə 

ниндидер бер уртак фикергə килү, килешеп эшлəү һəм руханиларга дөрес 

юнəлеш бирү талəп ителə. Миллəтнең көче бердəмлектə! Асылыбызга 

кайткан чакта көчне бер йодрыкка туплау өчен, уңышка ирешү өчен Эдуард 

хаҗи кебек җитəкчелəр, лидерлар күбрəк кирəк безнең миллəткə, җəмəгать! 

Безгə милли-дини яктан берлəшү җитми, таркаулык хас. Татар төрле милли 

оешмаларга, мөфтиятлəргə бүлгəлəнергə ярата. Зирəк халкыбызның акыллы 

сүзлəрен онытабыз бит: “Аерылганны аю ашар, бүленгəнне бүре ашар”. 

Мəсəлəн, Сездə, 170 мең татар яшəгəн Ульян өлкəсендə, өч Диния Нəзарəте 



барлыгын ишетеп гаҗəпкə калдым. Бөтен өлкəгə бер мөфти җитмимени?! 

Бүгенге укуларга өчесенең берсе дə килмəгəн. Тəкəбберлек түгелмени бу 

күренеш? Яки татарлар күплəп яши торган Свердлов өлкəсендə дə өч 

мөфтият эшли дигəч, тагын уйга баттым. Нигə шулай? Гыйбрəтле бер мəзəк 

искə төште: җомга намазына дип күрше татар авылыннан атка утырып ике 

мулла килгəн, ди. Берсе карт, икенчесе яшь мулла икəн. Карт мулла мəчет 

рəшəткəсенə атын бəйлəп куйгач, яшенə əйткəн: 

- Чанадагы печəнне атка сал əле. 

- Үзең сал, ат синеке бит, - дип җавап кайтарган яшь мулла. 

Аларның тарткалашуын ишеткəн мəчет карты əйткəн, ди: 

- Син дə мулла, мин дə мулла, атка печəн кем сала? 

Халкымның шушы əйтеме бүгенге хəлебезне тасвирлый да бирə. Еш 

кына халыкның зирəк фикерен нишлəптер оныталар...  Онытмасак, күп 

ялгышлардан котылыр идек. 

Хөрмəтле имамнар, абыстайлар, асылыбызга кайту юлында Сезнең 

өлешегез биниһая. Мин Сезне педагогка тиңлим, чөнки Сез көн саен халык 

белəн турыдан-туры аралашасыз, мəхəллə проблемаларын эчтəн, мəхəллəнең 

һəр кешесен якыннан белəсез. Адəм баласын тəрбиялəү иң авыр эш булганга 

күрə, Сездəн зур сабырлык сорала, ə сабыр төбе – сары алтын, дип юкка гына 

əйтмəгəн безнең халык. Дини кадрлар мəсьəлəсе хакында төптəн уйланырга 

кирəк, ягъни үзегез урынына лаеклы алмаш əзерлəүне бүгеннəн үк кайгырта 

башлау өметле, нəтиҗəле булыр. Бу җаваплылык Сезнең өстегездə һəрвакыт 

торыр.  

Бүген Тəлгат Таҗеддиннəн, Равил Гайнеддиннəн тыш, кайсы өлкə 

мөфтие илебез президенты В.В.Путинга элəгə ала – аның кабинетына керə 

ала? Бармы андыйлар? Юк дип белəм. Илбашына мөрəҗəгать итəр өчен рухи 

яктан да, дөньяви яктан да нык əзерлекле, конкрет тəкъдимле, эш күрсəткəн 

тəҗрибəле рухани булырга кирəк дип уйлыйм. Безнең миллəткə хəзерге 

заманда Галимҗан Баруди, Ризаеддин Фəхреддин кебек атаклы мөфтилəр 

җитми...  

Асылыбызга кайтканда шулай ук татар хатын-кызларының 

җəмгыятьтəге урынына игътибар итү сорала. “Җəннəт – əнилəрнең аяк 

астында”, – дип əйткəн сөекле пəйгамбəребез Мөхəммəд (с.г.в.). Россия 

мөслимəлəре берлеге рəисе Наилə ханым Җиһаншина, дизайнер Лəйсəн 

ханым Хаҗиева оештырган татар мөслимə хатын-кызлары киемнəре 

күргəзмəсен карагач, үземне Сөенбикə-ханбикə чорында хис иткəндəй 

булдым. Халкыбыз əйтмешли, булганнан бар да була: менə ул Ислам модасы, 

безнең гүзəл затларыбызга Шəригать кушканча, үзебезчə, чын милли 

күлмəклəр теккəннəр бит. Күргəнебезчə, зур кызыксыну, сораштыру, мактау 



күп булды, əлбəттə. Яшəештə дə хəлəл җефетлəребезне шундый күркəм 

киемнəрдəн күрергə Раббыбыз насыйп итсен. 

VIII Кулаткы укуларына килгəн барлык имамнарга, абыстайларга һəм 

чараны оештыручыларга: Ульян өлкəсенең Иске Кулаткы районы 

муниципаль берəмлеге башлыгы Эдуард Əнвəр улы ГАНИЕВка, Иске 

Кулаткы районының татар җəмгыяте рəисе Сəерхан Габдулла улы 

ƏХМƏРОВка, “Ислам динен кабул итүгə 1000 ел” исемендəге Казан югары 

мөселман мəдрəсəсе ректоры Ильяс хəзрəт ҖИҺАНШИНга мин ихластан зур 

рəхмəт əйтəм!  

Аллаһ барчабызга да саулык-сəлəмəтлек бирсен, җəннəт савабын 

алырга ярдəм итсен, җəһəннəм газабыннан Үзе сакласын, ə җыелышыбызны 

мөбарəк кылсын. Əмин. 

Үəссəлəəмүгалəйкүм үə рахмəтуллааһи үə бəракəəтүһ! 

 


