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Мөхəммəт Мəһдиев дөньясына бер караш 

 

2010 елдагы куркыныч җəйнең челлə эссесе кебек бер көнендə туган 

авылымдагы салкынча һавалы нарат өйдə галим һəм язучы Тəлгат 

Галиуллинның затлы калəменнəн ак кəгазьгə төшкəн гаҗəеп язмасы – 

“Мөхəммəт Мəһдиев дөньясы” [1] белəн таныштым. М.Мəһдиевнең 

мəшəкатьле, ыбыр-чыбырлы тормыш юлын бераз белсəм дə, шəхсəн үзем 

өчен əдипнең эчке дөньясын яңадан ачтым. 

Һич арттырып, күпертеп яки ярарга тырышып əйтүем түгел, мин бу 

очракта гади укучы буларак таң калдым Тəлгат абыйга: элекке якын дусты, 

хезмəттəше Мөхəммəт Сөнгатулла улы Мəһдиев шəхесенə карата искиткеч 

кешелеклелек сизелə, татар кешесенə хас киң күңеллелек ярылып ята, шəп 

хəтер сакланган. Тəлгат Галиуллин хəтеренең ныклыгына, иманының 

көрлегенə шаккатарлык! Автор Мəһдиев белəн бергə катнашкан чараларны, 

узган вакыйга-хəллəрне бөтен нюансларына кадəр тəфсиллəп тасвирлый. 

Аңарда тел куəсе, сүз байлыгы гаҗəп зур: дусларча шаяртып кинаяле көлə, 

мəзəк тə сөйли, тыгыз яза белə, төртмəлелек ярдəмендə тəнкыйтьли дə, ачы 

хакыйкатьне сурəтлəп бирə, мине һəм тагын əллə кемнəрне телгə ала... бар да 

бар. Кыскасы, Т.Галиуллинның үзенчəлекле мəкалəсен, һичшөбһəсез, хəзерге 

татар əдəбият белемендə яңа сүз – əдəби ачыш дияргə мөмкин! 

...Ачы хакыйкать дигəннəн, “халык дошманы” баласы, мулла малае дип 

йөртелгəн М.Мəһдиев, чынлап та, үз гомерендə шактый кыерсытылган. 

Мəсəлəн, Балтыйк хəрби-диңгез флотында хезмəт иткəндə замполит аңа 

фамилиясен алыштырырга тəкъдим иткəн яки Казан дəүлəт университетында 

укытканда инде язылып беткəн докторлык диссертациясен профессор Хатип 

Госман кире сүттергəн – яклау өчен яшел ут кабызмаган. “Ачы тəҗрибə” 

истəлеклəр китабында Мəһдиев мондый гаделсезлеклəр хакында гарьлəнеп, 

калəмен ачы күз яшьлəренə манып язды. Ул үткəн заманнарга хак бəясен 

биреп, гадел хөкем чыгарды. 



Биредə шунысын да искəртү дөрес булыр: əлеге истəлек-мəкалə 

М.Мəһдиев дөньясының күплəр өчен яңалык саналырлык кызыклы, серле 

якларын яктырта һəм атаклы авылдашым, күршем хакында мине дə уйга 

сала. Бу язма-хатирəмне мəрхүмнең якты истəлегенə багышлыйм. 

Мөхəммəт Мəһдиев Тəлгат Галиуллинның җан дусты иде. Икесе дə, 

минемчə, сөекле миллəтебезнең соңгы могиканнары. Алар Гомəр Бəширов, 

Хəсəн Туфан, Сибгат Хəким кебек олпат затларның күңел нурын үзлəренə 

сеңдереп һəм əдəбият аксакалларыннан хəер-фатиха алып, остазлары иҗатын 

рухи байрак итеп күтəрделəр. Өлкəн буын язучылар яшь калəмдəшлəре өчен 

караңгы төндəге маяк шикелле иде. Т.Галиуллин, Алабуга педагогика 

институты ректоры булып эшлəгəн чорда, бөек татар əдəбиятының йөзек 

кашларын милли җанлы мөгаллим һəм студентлар белəн очрашуга чакырып, 

язучылар хөрмəтенə əдəби кичəлəр еш оештырган. Шул чакта ук ул Мəһдиев 

белəн дə якынрак таныша, тора-бара ике арада дустанə мөнəсəбəтлəр урнаша. 

Соңрак Тəлгат абый Казан университетына укытырга күчкəч, дуслык 

җеплəре тагын да ныгый һəм алар чын дусларга əйлəнəлəр.  

Мөхəммəт абый йомшак һəм саф күңелле кеше иде. Мин күренекле 

авылдашым белəн ихластан горурланам! Дөресен əйтим, ул миңа киңəш-

фатихасын биреп калдырды. Арча районының Г.Камал исемендəге Сикертəн 

урта мəктəбе укытучы һəм укучылары белəн соңгы мəртəбə күрешүендə 

халык язучысы КДУда белем алучы авылдашын өмет белəн искə алган икəн. 

(Əнием шулай дип сөйлəде.) Бервакыт язын “alma mater”ның 11 нче катында 

акрын йөри торган лифтны көтеп торганда мин Мөхəммəт Сөнгатович белəн 

очраштым, ул Тəлгат Нəбиевич белəн бергə иде. Шунда Мөхəммəт абый 

миңа елмаеп сəлəм бирде һəм эндəште: “Күрше, авылга кайткач, безнең 

йортны да карап кил əле, төз лапас түбəсен кар басмадымы микəн?”  

Хəзер “арткы акыл” (задний ум) белəн уйлап утырам. Мəрхүмнең шул 

бер җөмлəсенə никадəр тирəн мəгънə салынган бит: мине якын итеп күрше 

дип мөрəҗəгать итүе, туган авылын сагынуы, туып-үскəн нигездə яшəп һəм 

аны күз алмасы кебек саклап гомере буе башлангыч мəктəптə укыткан Равия 

апасы өчен кайгыру хисе...  

Гөберчəктəн икəнне белгəч, өлкəн курс студентлары миңа исемем белəн 

эндəшмичə, яратып “Мəһди” дигəн кушамат тактылар.  

 Минем фикеремчə, биш гасыр буе якты килəчəккə яңа өметлəр баглап 

яшəүче халкымның пассионарлык көче М.Мəһдиевтə ургылып торды, чөнки 

ул чыгышы белəн XIX г. ахыры – ХХ г. башы татар ак муллалары нəселеннəн 



иде. Шуңа күрə иҗатыннан зыялы нəселлəргə генə хас затлылык, татарча 

фəлсəфи фикерлəү, милли моң бөркелə. Безнең авылда аның əтисенə олы 

хөрмəт йөзеннəн мулла абзый дип эндəшкəннəр. Ул данлыклы Күлтəс 

мəдрəсəсендə (хəзерге Арча районы) гыйлем алган, мөхтəрəм казый, мөфти 

Ризаеддин Фəхреддин имзасы куелган “имам-хатиб-мөдəррис” дипломы һəм 

Уфа Үзəк Диния Нəзарəтенең мөһере сугылган указ нигезендə Гөберчəктə 

1928 елга кадəр мулла булып торган. Җитмеш ел буе бөек дип макталган 

Октябрь инкыйлабыннан соңгы кискен иҗтимагый-сəяси борылыш 

аркасында муллалыкны калдырырга мəҗбүр ителгəн. 1929 елда авылда 

күмəклəштерү башлангач, Советлар кешелексез метод кулланып, аны хəлəл 

җефете һəм җиде баласы белəн үз йортларыннан кечкенə бер өйгə 

күчергəннəр, ə шəхси милкен (сыер, мунча, тагын əллə нилəрен) талап 

сатканнар. Авылның иң ихтирамлы, иң белемле кешесен большевиклар шул 

рəвешле мəсхəрəлəгəннəр. Кызганыч, гыйлем иясенең кадере калмаган заман 

иде. Шушындый кыргый гамəлдəн соң Октябрь революциясенең бөеклеген 

исбатлап кара əле син, замандаш?!  

Сөнгатулла абзый муллалыктан киткəч, фаҗигале рəвештə өзелгəн 

гомеренең азагына кадəр умартачылык белəн шөгыльлəнгəн. Төрле төстəге 

болын чəчəклəре үскəн печəн бакчасында умарталар тотып, кортларның тигез 

гөжлəп бал ташуын зур канəгатьлəнү белəн тыңлап, Аллаһның Коръəн 

китабында аерым сүрə багышланган бу файдалы бөҗəккə сокланып яшəгəн. 

Ул күп нəрсə турында мəгълүматы булган кеше, чөнки күп укыган: Габдулла 

Тукай шигырьлəренең байтагын яттан белгəн, Фатыйх Əмирхан, Лев 

Николаевич Толстой əсəрлəрен яраткан. Мич чыгарырга өйрəнгəн. 

1937 елның октябрендə СССР Югары Советына депутатлар сайлау өчен 

агитация башланган. Агитаторлар авылда сəяси активлык күрсəтеп, мəчет 

бинасына урнашкан клубта сайлаучылар белəн очрашканнар. Безнең сайлау 

округыннан депутатлыка СССР Фəннəр Академиясе академигы Отто 

Юрьевич Шмидт кандидатурасы күрсəтелгəн булган. Мəгълүматлы кеше 

буларак, илдəге политик ситуациядəн хəбəрдар, сəяси аңлы мулла абзый 

җыелышка килгəч, кызыксынып президиумга катлаулырак сорау биреп 

ташлаган. Лəкин тегелəр халык алдында компетентлы җавап кайтара 

алмагач, кызарып бүртенгəннəр. Шул ук көнне президиум əгъзалары Эчке 

Эшлəр Халык Комиссариатының Арча район бүлегенə шикаять язганнар. Ул 

документны Милли архивтан Мөхəммəт абый үзе эзлəп тапты, имза куйган 

өч коммунист авылдашның исемнəре билгеле. Монда ирексездəн “татар 

башын татар ашар” димичə һич мөмкин түгел!  



Сөнгатулла Мəһдиев 1937 елның 19 декабрь төнендə НКВД тарафыннан 

кулга алынып, шул ай ахырында “өчлек” суды карары белəн Казан Кремле 

астындагы Черек күл төрмəсе подвалында атылган. Кабере билгесез...  

Ни өчен большевиклар шундый явызлык кылганнар соң? Партиянең 

белем ягыннан наданрак коммунистлардан торган җирле оешмасы сəлəтле 

көндəштəн – сайлаучы мулла абзыйдан – курыккан чөнки. Болай уйларга 

тулы нигез бар.  

1937 елның 23 февралендə башланып, унбер көн буе барган партия Үзəк 

Комитеты пленумында ясаган докладында Жданов (Сталинның иң якын 

фикердəше, идеолог, димəк, юлбашчы карашын чагылдырган), 

катнашучыларны гаҗəпкə калдырып, альтернатив сайлау турында сөйлəгəн, 

ягъни Верховный Советка сайлау үткəрү тəртибен аңлатып, сəяси “ятимнəр” 

өчен телəсə нинди чиклəүлəр алып ташланачак, “бюрократик органнар” 

бетерелəчəк, совет оешмалары эшендəге хаталар төзəтелəчəк, иң мөһиме – 

дошманчыл кандидатларга һəм дошман рухындагы агитациягə каршы партия 

органнары “сайлау көрəшенə əзер булырга тиеш”, дигəн. Гражданнарның 

СССР Конституциясендəге (1936) сайлау һəм сайлану хокукын тулысынча 

тəэмин итү, кыскасы, демократиялəштерү күздə тотылган. Докладчы партия 

демократиясе принципларын расларга, “исемлек” белəн тавыш бирүне юкка 

чыгарырга, ачык тавыш бирүдəн яшерен тавыш бирүгə күчəргə тəкъдим 

иткəн. 

Сталин доклады исə партия бюрократиясен үзгəртеп коруга юнəлтелгəн. 

Бу төбəк җитəкчелəренə ниндидер тонык, артык теоретик формадагы сигнал 

була. Лəкин фикер алышуда чыгыш ясаган Я.А.Яковлев, Г.М.Маленковтан 

башка унбиш кеше мəсьəлəнең асылын да аңлап бетермичə “дошманнар, 

троцкийчылар” эзлəүне активлаштырырга кирəк, дигəннəр. Бу бəхəстə 

күпчелек тарафыннан җиңелгəн Сталин (һəм аның төркеме) үзенең 

йомгаклау сүзендə партия бюрократиясе властен киметүгə караган берничə 

рекомендация əйткəн, мəсəлəн: партоешмаларны хуҗалык эшеннəн азат 

итəргə; күплəп “чистарту”ны туктатырга; партоешма секретарьлəренең сəяси 

белемен күтəрергə; аларны алыштыру өчен кадрлар резервы булдырырга 

һ.б.ш. Ул партократиядəн яңача фикер йөртүче белемле, энергияле, көчле 

кадрлар куюны талəп иткəн. 

Нəтиҗə ясап əйтсəк, урыннардагы партаппарат чиклəнмəгəн властьне үз 

кулыннан ычкындырмас өчен сəяси оппонентларын “халык дошманнары” 

дип күплəп юк иткəн, шул рəвешле, Мəскəү Кремле тəгəрмəченə таяк тыккан 

– ҮК сəясəтен партиянең җирле оешмаларына дөрес аңлатмаган, тиешле 



дəрəҗəдə үтəмəгəн. Мондый фикерне беренчелəрдəн булып тарихчы 

Ю.Н.Жуков исбатлый [2, 466-471].   
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