
        Милләт имамсыз булмый  

        яки татар милләте бармы? 
 

Бер карашка мондый сорау куелырга да тиеш түгел кебек. Татар бар. 

Исәбе дә алынган. Рәсми яктан биш-җиде миллион чамасы исәпләнә. Кайбе-

рәүләр аны 20 миллионга җиткерә. Мин исә аны татар каны аккан кешеләрне дә 

кертеп 50 млн чамасы итеп санар идем. Болгар, Казан ханлыгы, Алтын Урда 

кебек дәүләтләре дә булган. Тулы бер цивилизация корып төрки дөньясының 

башында торган. Бүген дә мөстәкыйль булмаса да, үз җөмһүрияте бар. Ә шу-

лай да ни өчен соң кайберәүләргә урынсыз булып күренгән бу сорауны куям? 

Бу срауга җавап бирү өчен башта милләт, халык, кавем төшенчәләренә 

билгеләмә бирик. Милләт ул үзенә генә хас рухи-этник кыйммәтләр нигезендә 

формалашкан, аерым бер географик җирлектә (“кендек җирендә”) мөстәкыйль 

үзидарә системасын булдырып, мәхәлләләр рәвешендә яшәгән, үз өммәтенә 

генә иман китергән имам тарафыннан җитәкләнгән илаһи җәмгыят. Милләтнең 

иҗтимагый яшәү шарты булып аның сыйфат күрсәткечләре (индификаторла-

ры), милли өлгесе (моделе), илаһи һәм милли кануны булырга тиеш. Инде 

халык төшенчәсенә килик. Халык ул аерым бер җирлектә мөстәкыйль дәүләт 

корып яшәгән, хакимият вертикале рәвешендә дөньяви кануннар нигезендә пат-

ша (хаким) тарафыннан идарә ителә торган социаль җәмгыят. Кавем исә нинди 

дә бер милләтнең яки халыкның милләт яки халык булып оеша алмаган, әммә 

нинди дә булса рухи-этник үзенчәлекләргә ия саналган аерым төркеме. 

Инде шул билгеләмәләргә карап карагыз. Татар милләт яки халык була 

аламы? Юк, әлбәттә. Чөнки аның милләт булырга мөстәкыйль үзидарә систе-

масы  да, мәхәлләләре дә, бәйсез имамы да юк. Шул сәбәпле ул үзенең без тәкъ-

дим иткән сыйфат күрсәткечләрен дә, милли өлгесен дә, илаһи һәм милли кану-

нын да танырга, эшләргә теләми. Инде халык төшенчәсенә килик. Татар халык 

та була алмый. Чөнки аның үз дәүләте дә, мөстәкыйль хакиме дә юк. Шуңа күрә 

аңа урыс халкының бер этник төркеме яки кавеме генә булырга кала. Ул да 

ниндидер легитим рәвештә түгел, тарихи хәтер рәвешендә генә. Чөнки аның 

татарлыгына бернинди дә рәсми дәлил юк. Паспортта язылмаган, дәүләте юк, 

мәхәлләсе юк. Күбесенең теле дә юк. Исем алтамасы йә латин, йә урыс. Ярар, 

Татарстан татары татар атамасына ишарә итә ала ди. Хәер, моны Татарстанда 

яшәгән теләсә кем эшли ала. Ә менә Ульян татарына бернинди дә ишарә юк. Ә 

менә урыс халык була ала. Чөнки бүгенге Русия урыс дәүләте санала. Әмма ул 

да милләт була алмый. Чөнки аның да милли үзидарә системасы да, башка мил-

ли идентификаторлары да юк. Әмма аны халык булып аталу да канәгатьлән-

дерә бугай. Чөнки халык белән милләт төшенчәсен тәңгәлләштерә. Башка 

милләтләрне үз эчендә эретеп  империячел сәяси яки гражданлык милләтенә әй-

ләнә. Әгәр бу урысны маргиналлаштыруга китерсә, татар өчен бу үлемгә тиң.  

Моны үрнәк итеп алып милли аңнары әз-мәз сакланып калган кардәшләр 

татарның дәүләтчелеген торгызырга тырышалар. Ягъни милләт төшенчәсе бе-

лән халык төшенчәсен тәңгәлләштерәләр. Әмма күкрәк киереп, күсәк күтәреп 

йөрү бер, ә гамәлгә кую икенче. Әгәр бу шулай җиңел булса, 462 ел коллыкта 

яшәгән булыр идекме. Ә бит безнең бабабаларыбыз бүгенге дәүләтчеләрдән 
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күбрәк тә, күпкә гайрәтлерәк тә  булганнар. Ә бүгенге гайрәт сыбызгыга гына 

җитә, тәгәрмәчкә барып җитми. Кыенга калгач алар беренче булып кача. 

Әмма милләт булып оешырга беркемнең дә ихтыяҗы юк. Чөнки милли аң 

дәүләт кабыгында гына калган. Аның эчендәге милли рух инде күптән сүрел-

гән. Милли сыйфатлар, милли өлге, илаһи һәм милли кануннар, мәхәллә корып 

яшәү, имамлык онытылган. Саташу, юләрләнү булып кына калган. Бу сыйфат-

ларны саклап калган берничә бөртек “юләрләр” мәсхәрә өлгесенә әйләнгән.   

Милли гайрәт үрнәге булып милли сыйфат күрсәткечләрен торгызу түгел, 

хакимият вертикаленә нигезләнгән дәүләтне торгызу максатын алга сөрәләр. 

Дәүләт булгач өстән кушып милләт туар дип уйлыйлар. Илаһи кануннар ниге-

зендә дәүләт ул патша биләмәләре (государство) түгел, ә милләт, аның сыйфат 

күрсәткечләре сагында торучы кальга гына икәнен аңламыйлар. Мондый фи-

кер йөртеш гасырлар буе түрә-кол мөнәсәбәтләре  шартларында яшәгән  илаһи 

иреген югалткан инсаннарга хас. Шуңа күрә сыйфат күрсәткечләрен дә бик тар 

мәгънәдә аңлыйлар. Башлыча патша, хакимият, әләм, тугра, мәдхия, гаскәр, иң 

яхшы очракта, тел, имла, мәдәният төшенчәләреннән ары китә алмыйлар. Әмма 

боларны Мәскәү йә бирми, бирсә дә, чикләнгән кулланыш  рәвешендә генә. Ә 

менә татарның милли идарәсен, җәмгыяви яшәү рәвешен, динен, мәгарифен, 

икътисад, хокук системаларын, гаилә институтын һәм башка милли структура-

ларын булдырырга боларның гыйлемнәре дә җитми, теләкләре дә юк. Чөнки 

милләт болар өчен илаһи кыйммәткә түгел, социаль максатка гына ия. Димәк 

дәүләтчелек идеясе бары тик хакимлек өчен көрәшкә кайтып кала. Моны шулай 

ук фикер йөркән Мәскәү түрәләре яхшы аңлый һәм теләсә нинди мал бүлешкә 

каршы килә. Кирәк була калса кирәк кешеләрне сатып алырга да була. 

Шуңа күрә милләтне торгызуга юнәлгән гыйлем ияләребезнең, галим-

голәмәләребезнең мәгьрифәтчелек эше реаль тормышка ашмады, халыкның 

хәтер сандыгна салынмады. Ата-бабаларымның, туганнарымның, үземнең дә 

илле елга сузылган мәгърифәти хезмәтем реаль тормышта тиешле кулланыш 

тапмады. Киресенчә, коллык, динсезлек дәверендә формалашкан зыянлы зыя-

лыларның мәсхәрәсенә дучар булды. Шуның нәтиҗәсе буларак, 462 елга сузыл-

ган караңгылык торбасының икенче башында өмет чаткысы кабынмады. 

Милләткә каршы эшләгән җинаятьләрнең иң зурысы - аның мәгариф сис-

темасын башка милләт кулына тапшыру. Бу хатыныңны башка ир кулына 

тапшырып аннан бала көтүгә бәрабәр. Мөстәкыйль милли мәгарифе булмаган 

халык үлемгә дучар ителгән. Чөнки мәгариф системасы ул дөньяви белем-

тәрбия, һөнәр алу гына түгел, ә милли җәмгыятне кору гакыйдәсе, дини-милли 

тәрбия бирү, тел-имланы саклау-үстерү коралы, гаилә институтының, милли 

яшәү мохитенең, хокук-икьтисад системаларының фәнни-гамәли нигезе. 

Соңгы биш ел эчендә реаль мөмкинлеккә ия өч юл бар иде. Беренче юл ул 

унитар дәүләт шартларына татар дәүләт мәгариф системасын булдыру. Тукса-

нынчы еллар башында бу юл гамәлгә керә башлаган иде. “Татарстан мәгарифе 

турынла”гы канун кабул ителде. Татар милли мәгариф системасының концеп-

циясе эшләнеп, ул шушы канунга бишенче матдә булып кертелде. Бу канун 

эчендә канун иде. Әлеге канунның һәр матдәсе гомумтатар мәгарифе таләп-

ләреннән чыгып тикшерелде. Шуңа таянып татарлар тупланып яшәгән төбәкләр 

белән икеяклы килешүләр төзелде. Ил буенча таралган татар мәктәпләре шушы 
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концепция нигезендә эшләргә тиеш иде. Ул тормышка аша башлагач, татар 

тәрәккый үсеш юлына чыга башлады. Бер генә татар мәктәбе булмаган Казанда 

гына да кырыктан артык татар гимназиясе-мәктәбе ачылды. Татарстанның һәр 

районында диярлек татар гимназияләре ачылырга тиеш иде. Шулай ук авыл-

ларда да. Урыс мәктәпләрендә аерым татар сйныфлары булдырылды. Урыс 

балалары да татар теленә өйрәнә башлады. Бу эшләр барысы да Татарстан мәга-

риф министры Вәсил Гайфуллин, аның беренче урынбасары Румин Акбашев, 

Татарстан Югары Советының мәгариф комиссиясе рәисе Мидхат Шәрифуллин 

теләктәшлегендә эшләнде. Мин исә министрлыкның милли мәгариф бүлеге 

белгече буларак концептуаль мәсьәләләр белән шөгыльләндем. Әмма Татар 

иҗтимагый үзәге рәисе булып сайлану сәбәпле минем министрлыктан китүем, 

Вәсил Гайфуллинның эштән алынуы, Румин Акбашевның дәрәҗәсен төшерү, 

милли мәгарифнең асылын аңламаган кешеләрнең мәгариф башына куелуы 

уңышлы гына башланган эшнең тамырына чапты. Тиздән безнең барлык каза-

нышлар юкка чыга башлады. Әлбәттә, бу эшләр “айный башлаган” Мәскәү ку-

шуы буенча татар кулы белән эшләнде. Татар яңадан гафләт йокысына талды. 

Мин исә рәсми мәгарифнең милли юлы ерак бармаячагын аңлаганлыктан 

мөстәкыйль татар милли мәгарифе системасын торгызуны төп максат итеп 

куйган идем. Бу безнең икенче юлыбыз иде. Шушы максаттан чыгып 1992 

елның 10 гыйнварендә Гомумтатар милли мәгариф берлеген оештырдык. Мин 

аның рәисе иитеп сайландым. Берлек карары нигезендә, Мәгариф министрлыгы 

теләктәшлегендә Казан дәүләт университеты, Татарстан фәннәр академиясе 

биналарында Татар милли университетын ачып җибәрдек. Бер ук ваытта Татар 

ислам университеты концепциясен эшләп имамнарны җыеп сөйләштек. Алар 

аны бертавыштан кабул иттеләр. Ә “фәнни” урыс телендә язылган академик 

Мирза Мәхмудовның концепциясе кире кагылды. Болар барысы да рәсми яктан 

Татарстан юстиция министрлыгында теркәлде. Чөнки бу вакытта мин үзем 

ЗАГС идарәсе белгче буларак шул бинада утыра идем. Әгәр татарның “үзара 

батыру” технологиясе эшкә җигелмәсә бу юл да тыныч кына эшләп китә алыр 

иде. Әмма зыянлы зыйлылар тырышлыгы белән ул да юкка чыгарылды. 

Беренче ике юлга параллель рәвештә өченче юл да тәкъдим ителде. Ул да 

булса дини-милли оешмалар ярдәмендә Татар рухи-дөньяви (фәнни телдә әйт-

сәк, креацион)  мәгариф системасын булдыру. Шушы максаттан чыгып 1995 

елда без җиде борадар “Әмирхания” мәгърифәтчелек вәкыфын (фондын) оеш-

тырдык. Аның төп максаты әмирханнарның һәм башка татар мәгърифәтчеләре-

нең мәгърифәти мирасына таянып татарның рухи-дөньяви мәгариф системасын 

булдыру иде. Иң беренче булып Колшәриф исемендәге Татар рухи-дөньяви 

университетын булдырдык. Аның нигезендә “Әмирхания” креацион көллиятен 

һәм Гаилә мәктәбен оештырдык. Башта алар аерым фатирларда, аннан соң 

“Нурулла” мәчетендә, үсә башлагач Казан техника университетында (КАИ 

бинасында) эшләп китте. Ниятебез Колшәриф мәчете төзелеп беткәч шушы 

система нигезендә атаклы Колшәрф мәдрәсәсен торгызу иде. Болар барысы да 

Татарстан юстиция министрлыгында рәсми яктан теркәлгән иде. Әмма рәсми 

мәгарифнең, татар зыялыларының битарафлыгы, Колшәриф мәчете имамнары-

ның каршылыгы бу юлны да үстереп җибәрергә ирек бирмәде. Һәркем үзенең 

шәхси ихтыяҗларыннан чыгып эш итте. Дәүләтче-милләтчеләр өчен милли 
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мәгариф, милли университет идеяләре сәяси уенда файдалану өчен генә кирәк 

иде. Алар моны концептуаль яктан аңламадылар, гамәли яктан танымадылар.  

Шулай итеп татарның тарихи язмышы  белән бәйле милли мәгарифнең өч 

юлы да татар “элитасы” тарафыннан кире кагылды. Монда ул вакытта 

Мәскәүнең бернинди катнашы юк иде. Киресенчә, мәгариф өлкәсендә эшләүче 

урыс галимнәренең күбесе Казанда да, Мәскәүдә дә безгә теләктәшлек күрсәтеп 

килде, ярдәм итте. Татар гына җәһли тәкәбберлеге аркасында үзенә морадарлык 

кылды. Әмма һаман да әле аларның күбесе безнең юлыбызны саташуга саный. 

Рухи-дөньяви мәгърифәт юлында үтеп булмаслык киртә булып тора. 

Әлбәттә, татарның милли өлгесен эшләү бер мәгариф белән генә 

чикләнмәгән иде. 1989 елда без мәгариф министры Равил Низамов фатихасы 

белән Татар уку укыту үзәген төзедек. Максатыбыз компьютер системасы 

нигезендә урыс телле кешеләрне татар теленә өйрәтү иде. Шул максат белән без 

күп кенә балалар бакчаларына, мәктәпләргә, предприятиеләргә үтеп кердек. Ул 

вакытта әле Татарстанның телләр турындагы кануны да кабул ителмәгән иде.  

ЗАГС идаресенә эшкә чакырылгач мин аның структурасында Татар 

гаиләсе институтын төзергә, Гаилә мәктәбен ачарга тырышып карадым. Идарә 

җитәкчеләре тарафыннан яклау таптым. Хәтта идарәнең коллегиясенә ислам 

белгечләрен чакырдык. Әмма алар авызларына су капкандай булып утырды. 

Безнең ният илаһи никах һәм дәүләт теркәве берлегендә төзек (хәләл) гаилә 

кору иде. Әмма дин дәүләттән аерылу сылтавы белән бу эш тә туктатылды. 

Бездә тиздән садум гаиләсе генә дәүләт тарафыннан танылачак микән? 

Милли үзбилгеләнү системасын булдыру максатыннан 1995 елда без 

мәхәллә системасын булдырырга керештек. Әмма эшнең башында ук бу систе-

мага каршылык туды. Һаман да шул татар “элитасы” тарафыннан. Ә менә 

Чувашстанда, мәсәлән, бу система әйбәт кенә эшләп китте. Инде Татарстанда 

да ул яклау таба башлады. Әмма, татар гадәтенчә, әлегә модага ияреп кенә. 

Инде күргәнегезчә, без татар милләтен торгызу өчен бар мөмкинлекләр- 

не файдаландык. Алладан ваз кичмичә, дәүләткә каршы килмичә. Әмма безне 

инкарь итеп кемнәндер урамда дин, милләт, тел, мәгариф, университет даулап 

йөрүчеләр  фетнә ясап, тавыш чыгарып йөрүдән ары китә алмады. Берәүгә дә 

мәгрифәт юлы кирәкми булып чыкты. Чөнки бу юлда тәхет тә, дан да, исем-

дәрәҗә дә, мал да, акча да юк. Бу юл “акылга таман” юләрләр өчен генә иде. 

Болар бүген дә бу хәлләрне күтәргәнне яратмый. Үткәнне искә аласылары 

килми. Янәсе үткән эшкә салават. Без дә күтәрмәс идек, әгәр дә алар хаталарын 

аңлап мәгърифәт юлына килсәләр. Әмма болар моны эшләми. Безгә дә ярдәмгә 

килми. Тәккәберлек бирми. Шуңа да татар урысның бер этник төркеме булып 

кала бирә һәм милләт булып оеша алмыйча  тизләнеш белән инкыйразга бара.  

Соңгы вакытта без татар “элитасының”  без төзегән татар милли структу-

раларын, милли мәгариф һәм фән системасын, университетларын танымагач, 

теленнән, имласыннан, гаилә, хокук, икътисад институтларыннан ваз кичкәч 

әби патша указы белән Русия мөселманнары диния идарәсе рәвешендә гамәлгә 

кертелгән милли үзбилгеләнү системасын сагына башладык. Чөнки шагыйребез 

Мохаммәдяр әйтмешли татар золымы урыс көференнән яманрак. Мәхалләләр 

рәвешендә оешкан бу системада без шәригать кануннары нигезендә яшәп, 

динебезне, мәгарифебезне, телебезне, имлабызны, исем-атамаларыбызны, 
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гомумән алганда, милләтебезне саклап кала алганбыз. Боларның барысын да, 

нәрсә эшләгәнен аңламыйча татар үзе бетерде. Йомышчы түрәләр дәүләт 

идеясен дә, милли идеяне дә, динне дә үзәренең шәхси максатларында гына 

файдаланды. Зыялылар исә үзләре булдыра алмаган эшне пычратырга, юкка 

чыгарырга тырышты. Хуплау, ярдәм итү урынына Аллага, Коръән айәтләренә 

таянган булып безгә нәхак гаепләр  тага. Явыз Иван безне физик яктан бетерсә, 

болар рухыбызны сындыра. Әтиемнең апасы Зәйнәп патша безне яратмаса да, 

иманыбызга тимәде, ә болар (татар большевиклары) иманнан яздырды дип әйтә 

торган иде. Хәтта кырыс Николай I дә Алладан курыкып безнең милли структу-

раларыбызны җимермәгән, шәригать кануннары белән яшәргә мөмкинлек бир-

гән. Ә болар җимерә, Алла исеме белән, Корьәнгә сылтап.  Шулай булгач безгә 

бәйдә торган муенса ияләренә түгел, иректә булган таҗ ияләренә мөрәҗәгать 

итәргә генә кала. Бәйдәге коллар безгә ирек бирә алмый. Күп вакыт хуҗа 

колыннан рәхимлерәк була. Монафыйк фетнәчеләр артыннан ияреп күперләрне 

яндырмыйк. Форсаттан файдаланып милләт булып оешыйк.  Бу безнең өчен 

соңгы чара. Милли мәгарифне бетергән Казан түрәләренә ышаныч юк.  

Юк, мин Мәскәүнең империячел сәясәте үзгәргән дип санамыйм. 462 

коллык дәвере безне күп нәрсәгә өйрәтте. Әмма безнең өчен уңай үрнәк бар. 

Патша вакытында 200 елдан артык милләт булып яшәдек. Мөһдиш Сталин 

заманында да татар мәктәпләре ябылмады. Хәтта чит төбәкләрдә дә. Бүген дә 

шуның согы белән яшибез. Әмма ул да инде бетеп килә. Картлар үлеп бара, 

яшьләр телсез кала. Хәтта кендек җиребез Татарстанда, мәркәзебез Казанда да. 

Менә без татар-гәзит журналларына язылу кими дип зарланабыз. Моны 

җурналистларга, мохарирләргә сылтыйбыз. Янәсе эш сыйфаты начар. Бу гаепне 

үзеңнән төшерү генә. Безнең матбугат елдан-ел яхшыра бара. Йөзәр мең тираж 

белән чыккан сары урыс матбугатыннан мәдәни яктан да, әхлаки яктан да күпкә 

өстен. Бөтен бәла шунда ки, татар телен гәзит уку дәрәҗәседә белүчеләр саны  

елдан-ел кими. Такташларны биргән төбәкләр турында әйтмим дә инде. 

Әлбәттә, боларны барыбыз да белә. Әмма татарны милләт итү 

максатыннан аның милли идарә струтураларын, институтларын төзи башласаң 

түрәсе-колы, зыялысы-хыялысы, милләтчесе-дәүләтчесе, диндары-атеисты без-

не мәскәүчел хакимияткә параллель структуралар төзүдә гаепли башлый. 

Академикларга кадәр. Ул вакытта кем соң без? Кайда соң монда мантыйк? 

Чөнки без милләт түгел, ә галимебез Әбрар Каримуллин әйтмешли урыс 

арбасының дегет чиләге. Шулай булгач безгә “без”, “без” дип безелдәргә дә, 

“булдырабыз” дип шапырынырга да кирәкми. Башта кирәкне булдырыйк, аннан 

кушканны. Иманын, мәгарифен, телен тәхеткә, хачка, долларга сатып баеган, 

шушы “хезмәте” өчен исем-дәрәҗә алган йомышчы татар милләт була алмый. 

Дөрес, бар халыкны  да моның өчен гаепләп булмый. Чөнки халык имам-

нарына, башлыкларына буйсына. Ул шулай булырга тиеш тә. Табигать шулай 

яраткан. Әнә бал кортлары да күч булып анага сыенып яши. Югыйсә тарала. 

Тик күч башы чын булсын. Безгә дә милләт булып оешу өчен хак имам кирәк! 

Әмма соңгы вакытта тагы бер юлны сынарга булдык. Ул да булса, ирекле 

интернет челтәре аркылы татар зыялларын туплап, татарның милли өлгесен 

эшләргә керешү. Мин үзем дә анда үземнең 25 хезмәтемне урнаштырдым. 

Милли өлге үрнәген дә китердем. Әмма татар кая да татар инде ул. Бер нәрсә 
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эшләмәсә дә тәнкыйткә һәрвакыт маһир. Болай булгач милләт булып оеша 

алырбызмы? Әллә тагы 462 ел күсәк күтәреп дәүләт көтеп ятырбызмы? Ул 

вакытта татар төшенчәсе тарихи бер хәтирә генә булып калмасмы? Чөнки эш 

шуңа бара. Моннан 462 ел урыс белән тигез булган татар аның егермедән бер 

өлешен генә тәшкил итә. Анысы да шартлы рәвештә генә. Чөнки моны расларга 

аның бәйсез дәүләте дә, милли идарәсе дә, мәхәлләсе дә, имамы да юк. 

Шуңа күрә дә мин туксанынчы еллар башында ук мәхәллә системасын, 

имам идарәсе мәсҗәләләрен күтәргән идем. Әмма татар моңа да каршы чыкты. 

Янәсе ник ул ниндидер бер фәкыйрь бер имамга буйсынсын. Аңа дәүләт, патша 

кирәк. Урыс патшасына, йомышчы татар түрәсенә буйсынуны ул имамга 

буйсынудан артык күрә. Дөньяви коллыкны илаһи иректән өстен саный. 

Ә бит мөселман татары патша вакытында да авыл (мәхәллә) мулласын 

патшадан өстен күргән, чөнки патша аны кол иткән, ә имам кардәше санаган. 

Дөрес, моны күпчелек имамнар яхшы аңлый, әмма алар дәүләткә яки 

патша ялчыларына буйсынынырга мәҗбүр ителгән. Буйсынмаса фетнәче 

санала. Менә шундый шартларда мәхәллә корырга кирәк. Ниятең изге булса, 

динне “кормушкага” әйләндермәсәң Алла ярдәменнән ташламый. Сүз монда 

татар мәхәлләсе турында бара. “Диндә миләт юк” диючеләр турында түгел. 

Имам илаһи татар телен яхшы белергә тиеш. Урыс яки башка теллеләр үзләренә 

мәхәллә корсын, я булмаса татар телен өйрәнсен. “Кардәшлек җепләрен  

өзмәгез”, ди Аллаһы тәгалә. “Мин сезне кавем-кавем яраттым”, ди Ул. Татар 

мәхәлләләре бөтен Татар иле, хәтта дөнья күләмендә оеша. Милләт имамын 

Бөтентатар мөселманнары корылтаенда мәхәллә имамнары сайлый. Корылтай 

теле татар һәм нарәп теле, язу имласы гарәп, латин, кирилл. Корылтай 

карарлары, Милләт имамы фәтвәләре барлык мөселман татарларына мәҗбүри. 

Милләт имамын сайлау мөфтият системасын кире какмый. Бүгенге 

дөньяви дәүләт системасында мөфтиләр ислам динендә дәүләт вәкилләре. Һәр 

төбәккщ бер мөфти. Милләт имамы аларга буйсынмый, ә һәр төбәктә мөселман 

татарлары хокукын яклый. Мөфтиләр исә милләтенә карамастан үз төбәгендә 

мөселманнарның Алла кануннарын үтәлеше сагында тора. Мәсәлән, Рәсәйдә 

һәр төбәккә бер Баш мөфти, бөтен Рәсәйгә бер Баш мөфти Шулай ук һәр 

милләткә бер Баш имам. Ул Бөтендөнья татар имамы да булуы мөмкин.  

Әлбәттә бу процесслар әлегә дөньяви дәүләт күзәтчелеге астытында гына 

бара ала. Әмма мәхәлләләр ныгыган, илаһи гыйлем арткан саен инициатива 

илаһи тарафка күчә барачак һәм бу илаһи система садум гонаһына алып баручы 

көфер системасына алмашка киләчәк. Мин монда мөселман татарлары турында 

сүз алып бардым, әммә аны бер дингә дә, бер милләткә дә каршы куймадым. 

Әгәр бу концепция кабул ителсә, Рәсәйдә ислам берлеге лә, милләт 

берлеге дә, Татар иле дә, татар теле дә сакланып калачак һәм имамнар, 

мөфтиләр арасында башбаштаклык, буталчык бетәчәк дип уйлыйм. Әгәр татар 

бу тәкъдимне дә кабул итмәсә, гадәтенчә саташуга, адашуга санаса, аналары 

югалган умарта  кортлары, кырмыскалар шикелле таралып бетәчәк һәм тартар 

сыйфатында, морадар рәвешендә тәмам җәһәннәмгә олагачак. 
 

Илдус Әмирхан 


