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Туган көнем, айым, йылым - 4 гыйнвар 1941 йыл.  
Туган җирем - Сембер (Ульяновск) өлкәсе Иске 

Кулаткы илчәсе (районы) Урта Терешка авылы. 

Әтием - Госман (1904-1983) - укытучы,  

әнием - Маһруй (1917-1987) - өй хуҗабикәсе. 

Хатыным - Әлфирә (1951), улым Шамил (1976), 

кызым - Чулпан (1978). 

 

1946 йылда ачлыктан качып булса кирәк, әтийемнең апасы Зәйнәп 

чакыруы буйынча, Үзбәкыстанга күчеп киткәнбез.  1948 йылны шушы илнең 

Пахтакор илчәсе Зыятдин станцийәсе урта мәктәбенең беренче сыйныфына 

укырга кергәнмен. Мәктәп урыс телендә һәм үзбәк мохитендә эшләгәнлектән 

берюлы өч тел - татар, урыс, үзбәк телләрен үзләштерергә туры килгән. 

1949 йылны Сембер өлкәсе Иске Кулаткы илчәсенең Муса авылына күчеп 

кайтканбыз. Шушы илчәнең Муса башлангыч һәм Иске Атлаш җидейыллык  

мәктәпләрендә укып, 1958 йылда Иске Мастяк урта мәктәбен тәмамладым. Бу 

мәктәпләрдә уку татар телендә алып барылганлыктан, татар телен шактый гына 

үзләштергәнмен булса кирәк. Башлангыч мәктәптә укыган вакытта ук бәләкәй 

генә шигырьләр яза башлавым исемдә. Ә инде өлкәнрәк сыйныфларда татар 

теле буйынча камилләшә барып, «Күмәк көч» исемле илчә гәзитендә байтак 

кына шигырьләр һәм мәкаләләр бастырып чыгаруым хәтеремдә. Тугызынчы, 

унынчы сыйныфларда хәтта шушы гәзитнең йәш даими хәбәрчесенә әйләндем. 

Моны искә алуымның сәбәбе- ул йылларда Татарстаннан читтә, Казаннан 

500 чакрымда татар мәктәпләренең шактый яхшы эшләвен күрсәтеп үтү иде.  

Әти дә безне туган якларга шуның өчен алып кайткан иде булса кирәк. 

Кызганыч ки, бу мәктәпләр 60 нчы йыллар башында Хрущев 

хакимлегендә ябыла башлады һәм Брежнев дәверендә бөтенләй дийәрлек 

урыслашып бетте. Татарстанда исә татар мәктәпләре, ни гаҗәптер, хакимийәткә 

татар түрәләре (Табеев һәм Усманов) килгәч урыслаша башлады. Шәһәрләрдә, 

шул исәптән Казанда да, бер генә татар мәктәбе дә калмады. Туксанынчы 

йыллар инкыйлабы вакытында татар мәктәпләре яңадан ачыла башлады. Әмма 

1994 йылда Рәсәй белән килешү төзегәч, татар милли мәгариф системасының 

үсеше тукталды. Хакимийәттә калган иске номенклатура  татар мәктәпләрен 

Хрущев-Брежнев дәвере халәтенә кайтара башлады. Мөһдиш Сталин 

заманында да ябылмаган мәктәпләрне татар түрәләре япты. 

Әлбәттә, болар соңрак булды. Илленче йылларда исә без татарча укыдык. 

Уку миңа җиңел бирелде. Шул сәбәпле кая укырга керү мәсьәләсе әллә-

ни борчымады. Шулай да гәзит белән эш иткәнгә күрәдер, журналист булу 

теләге өстенлек алды. Шуңа күрә дә урта мәктәпне тәмамлалагач та, Казан 

дәүләт университетының журналистика бүлегенә керергә теләдем. 
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Әмма әти моңа каршы килде. Моның ике сәбәбе бар иде. Беренчесе - 

сәйәси сәбәп. Дәһшәтле утызынчы йыллар шаукымы. Ул йылларда әтинең күп 

кенә туганнары золым корбаннары булган. Исән калганнары шушы золымнан 

качып, Казаннан, Татарстаннан читкә чыгып киткәннәр. Әти исә Самара 

(хәзерге Сембер) өлкәсенең Иске Кулаткы илчәсенә килеп төпләнгән. Шунда 

авылдан-авылга күчеп (эз йәшерү булгандыр инде), 10 бала үстереп, баш ийеп, 

тавышсыз-тынсыз гына йәшәп яткан. Илчәдә бердәнбер югары белемле белгеч 

булып та, дүрт (татар, урыс, гарәп, фарсы) телен белеп тә, әллә-ни танылырга 

тырышмаган.  Сәйәсәтне, язучылык, шигърийәт эшен, бигрәк тә аларның 

«кызыл теллелеген» яратмады. Золым корбаннарының да күбесе шулар булган 

икән. Икенчесе - иң олы ир бала булганлыктан, мин гаиләдә калырга тийеш 

идем. Чөнки өйдә тугыз бала. Иң олысына 19, иң кечесенә бер йәш иде. Әтинең 

хәле бетеп бара, әни исә өй эшләрен алып бара. Шуңа күрә мин тиз генә 

тормыш өчен кирәк һөнәр алып, авылга кайтырга тийеш идем. 

Шул сәбәпле 1958 йылда Сембернең беренче тимер юл мәктәбенә укырга 

кердем. Әмма тиз генә авылга кайтырга насыйп булмаган икән. Мәктәпне 1960 

йылда тәмамлагач та, мине Мәскәү-Иркутск тимер юлын электрлаштыру эшенә 

җибәрделәр. Ул вакыттагы кануннар буйынча мин дүрт йыл шунда эшләргә 

тийеш идем. Әмма апам Зәйнәп тырышлыгы белән 1961 йылда Казанга 

кайттым. Уку таныклыгымда гел бишлеләр торгач (дүрт дүртле дә бар иде), 

яхшы күңелле кадрлар бүлеге мөдире, үз өстенә җаваплылык алып,  «бар укы» 

дип миңа юллама бирде. Шуңа күрә авылга кайту вәгъдәне бозу булыр иде. 

Казанга кайткач та, Казан дәүләт университетының журналистика 

бүлегенә укырга керергә әзерләнә башладым. Әмма вәсикаләремне 

(документларны) тапшырып берничә көн үткәч, кабул итү комиссийәсе рәисе 

аларны миңа кире кайтарды. Йәнәсе минем укырга керергә хокукым юк, дүрт 

йыл  хезмәт йөкләмәсен үтәргә тийеш. Апамның тырышлыгы да йәрдәм итмәде. 

Шулай да тагы бер форсат туды. Ике туган абыйым Морат тырышлыгы 

белән (ул вакытта ул Мәгариф министрлыгында эшли иде) минем 

вәсикаләремне Казан дәүләт педагогийә институтының РТО (татар мәктәпләре 

өчен урыс теле) бүлегенә алдылар. Яхшы гына укып киткәндә, башка тагы бер 

бәла килеп төште. Ул вакытта илбашы Хрущев Алманийә мәсьәләсендә бик 

каты бәхәскә кергәнлектән,  сугыш куркынычы туган иде.  Шушы халәттән 

чыгып, югары уку йорты шәкертләрен гаскәргә алырга рөхсәт бирелде.  Безнең 

бүлектән 9 кеше (шул исәптән мин дә) хәрби комиссарийәткә чакырылдык. 

Гаскәргә яраклы дип тапканнан соң, чәчләребезне кыркып, безне гаскәргә 

озатырга әзерли башладылар. Әмма солдат хезмәтенә өч авыл малайына гына 

китәргә туры килде. Алты шәһәр малайының яклаучысы табылды.  

Шулай итеп тиз генә һәнәр алып авылга кайтасы кеше, өч йылга, йырак 

Себер якларына, Кызыляр (Красноярск) төбәгенең Ачинск шәһәренә озатылды. 

Монда мин кече авиацийә белгечләрен әзерләү мәктәбендә укыдым. 

Укуны тәмамлагач, берничә кешене сайлап алып (шул исәптән мине дә), 

Мәскәү төбендәге махсус парад полкына җибәрделәр. Монда мин авиацийә 

эскадрилийәсе командирының шәхси механигы булып эшләргә тийеш идем. 



                                                                         3 

 

Әмма берникадәр эшләгәннән соң, мине штаб эшенә күчерделәр. Ике йыл 

буйына дийәрлек очучыларның очу заданийеләрен планлаштыру һәм аларның 

үтәлешен күзәтү белән шөгыльләндем. Гомумән, зур төгәллек, игътибар һәм 

җитезлек таләп итә торган бу эш миңа ошый иде һәм аннан хәрәкәтчән идарә 

системасы белән эш итәргә өйрәндем. 1963 йылда комсомол тәкъдиме белән 

партийә сафларына алындым. Бүгенге көндә партийә, гомумән, коммунистлар 

турында нигездә тискәре фикер формалашып килә. Большевистик совет 

режимы өчен монда хаклык зур булса да, гомумән, коммунизм тәгълимәте 

(идейәсе) өчен хакыйкәткә туры килеп бетми. Башта, тәнкыйтьчеләрнең 

үзләренә карыйк. Нигездә, болар кичәге партийә функционерлары һәм элеккеге 

партноменклатура. Аларның абсолют күпчелеге партийә сафларына идейә 

принципларыннан чыгып түгел, шәхси максатларны күздә тотып керә.  Чөнки 

ул вакытта югары урынны биләр өчен партийә әгъзасе булу кирәк иде. Бу таләп 

җитәкче урыннарны биләүче кадрларны партийә күзүтүе астында тоту өчен 

кертелгән иде. Әмма, башлыча ул партийә сафларын чүпләүгә китерде. Партийә 

кадрлары, нигездә комсомол аркылы формалашканга, беренчеләрдән булып 

комсомол сафлары пычранды. Алгарак китеп әйтим инде, үзгәртеп кору 

чорында нәкъ шулар арасыннан криминаль буржуиннар пәйда булды. Боларга 

әхлаки торыксызлыгы, эшкә яраксызлыгы аркасында партийәгә яраксыз дип 

табылган төрле алып-сатарлар, ришвәтчеләр килеп кушылды. Бу бәндәләр 

коммунизм идейәләреннән ришвәти максатларда тулысынча файдаланып, шул 

сәбәпле аны эчтән-тыштан пычратып, яңа агымны ийәрләделәр.  Бүген  

боларның берәүләре партийәне тиргәп, икенчеләре бернинди фиркәгә дә 

кермәүләре белән мактанып, “хакимийәт фиркәләренең” төшен тәшкил итәләр. 

Партийәнең беренче секретарьләре президентлар, губернаторлар, 

парламент җитәкчеләре, илчә башлыклары, авыл башлары булып алдылар. 

Без исә усаллыкны белмәгән, гаделлеккә ышанган, “тимурчылар”, 

“корчагиннар” рухында тәрбийәләнгән эчкерсез авыл балалары ул вакытта 

партийә сафларына бернинди дә өстенлеккә дәгъва белдермичә, исем-дәрәҗәгә 

омтылмыйча ихлас күңелдән яңа тормыш төзү өчен керә торган идек. Һәм моны 

һич кенә дә ялгышу, адашу дип әйтеп булмый. Изге нийәт белән ришвәти 

гамәлне бер сафка куйып, беренчеләрне мескенгә, икенчеләрне “булдыклыга”,  

әйләндерергә кирәкми торгандыр. Моннан әллә-ни файда әлегә күренми. 

Хәрби хезмәт тәмамланганнан соң, мине Ленинградка хәрби академийәгә 

җибәрергә теләделәр. Әмма әтигә киңәш сорап мөрәҗәгать иткәч, ул миңа 

“уңай рәвештә баш тарт дип” телеграмма сукты. Ул һаман да мине авылга 

кайтару, мин исә, Казан университетының журналистика бүлегенә  керү 

теләгеннән баш тартмаган идек. Шуңа күрә офицерлар белән бергә әзерлек 

курсларына йөри башладым. Әмма очраклы рәвештә математиклар төркеменә 

килеп эләккәч, мине такта янына чыгардылар. Һәм моңа кадәр башкалар чишә 

алмаган геометрийәдән мәсьәләне тиз генә чишеп ташлагач, мине математиклар 

төркемендә калырга үгетләделәр. Шушы очрак минем фәнни кыйбламны  

үзгәртте. Хәрби хезмәтне тутырып Казанга кайткач, Казан дәүләт 

университетының механика-математика бүлегенә укырга кердем. 
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Әмма яхшы гына укып киткәч, төркем старостасы да булып алгач, әти 

минем авылга кайтуымны таләп итә башлады. Аңа ул вакытта пенсийәгә чыгар 

вакыт җиткән иде. Исәнлеге дә шактый какшаган. Җитмәсә, әле өйдә бер-

берсеннән бәләкәй алты бала. Аларны карарга, асрарга, укытырга кирәк. Шуңа 

күрә мин деканатның, апам Зәйнәпнең, башка туганнарымның каршылыгына 

карамастан, читтән торып укуга күчеп, авылга кайттым. Дөресрәге, кайтырга 

мәҗбүр булдым. Чөнки ул вакытта ата сүзе патша сүзеннән дә өстен йөри иде. 

Авылга кайткач та, мәктәптә әти укыткан сыйныфларны алдым. 

Математика, физика фәннәрен укытырга керештем. Укучыларым бик әйбәт иде, 

рәхәтләнеп укыттым. Авылда эш күп - мәктәптә дә, өйдә дә, җәмәгать эшендә 

дә. Шуңа күрә университет сабакларын күбрәк төнлә үттем. Әмма математика 

фәненең гүзәллеге мине сихерли иде. Шуңа күрә аннан ләззәт кенә таптым.  

Әмма милли мәсьәлә белән аңлы рәвештә шунда очраштым. Сембердә, 

хәрби хезмәттә милли яктан берникадәр дәрәҗәдә кимсетелү тойгысы кичерсәм 

дә, моны дәүләт сәйәсәте белән бәйләми идем. Ә монда аның белән йөзгә-йөз 

очраштым. Чөнки илленче йыллар ахырында, алтмышынчы йыллар башында 

милли мәктәпләрне бетерү (бигрәк тә чит төбәкләрдә) зур колач ала башлаган 

иде. Хрущевның бер динле, бер телле “совет халкы”н ясау сәйәсәте иде бу.  

Илчә түрәләре, авыл куштаннары бу эшкә җиң сызганып керешкәннәр 

иде. Халык та урыс теленә “сусаган” иде булса кирәк. Авыл җыйыннарында 

һәркем үз балаларын урыс телендә укытырга “теләген” белдерде. Йәнәсе, без 

шул вакытта гына алдынгы урыс халкы дәрәҗәсенә күтәрелә алачакбыз. 

Мәктәп мөдире исә Казаннан дәреслекләр алып кайтмаска кушты. Йәнәсе 

алардан милләтчелек хисе аңкый. Өстән шулай кушканнар булса кирәк. 

Бүген шушы мөдирнең улы зур буржуин булып, Бөтендөнья татар 

конгрессының химаячысы һәм идарә әгъзасе булып алды. Ә чын милләтчеләр 

исә “экстремист” дип игълан ителеп, социаль баскычтан түбән тәгәрәде. 

Ничек кенә гаҗәп тойылмасын, ул вакытта (моңа мин үзем шаһит), 

Рәсәйнең татар укытучыларын урыслаштыруга төп өлешне Татарстанның Арча 

педагогийә мәктәбе кертте. Анда кыска сроклы махсус урыс телле курслар 

ачтылар. Мәктәп йортына да сыймаган йөзләгән татар укытучысы шунда 

беренче “чукыну” алды. Рәтләп урысча сөйләшә дә белмәгән, бер урыс сүзендә 

өч хата ясаган татар баласы урысның үзен дә уздырып “грамотага” өйрәнде.  

Шушы борчылуымны әтигә сөйли торган идем. Әти миңа бер заман 

шулай диде: “безне 17 нче йылда диннән айырдылар, телебез коры сабакка 

калды. Әгәр яңадан дингә кайтмасак, бу сабак кагылган сайын сыначак”. 

Соңрак аңлавымча, бу минем өчен тормыш күрсәтмәсе булган икән. 

Шулай да без мөмкин кадәр мәктәптә татар мохитен сакларга тырыштык. 

Өч йыл буйына әйбәт кенә эшләп торганда, мине күрше авылга мәктәп 

мөдире итеп куярга булдылар. Авыл халкы да, авыл җитәкчеләре дә, шәхсән 

мин үзем дә моңа каршы иде. Әмма ул вакытта партийә карарына каршы бару 

җинайәткә тиң иде. Мине көчләп дийәрлек мөдир көрсиенә утырттылар һәм  

авылда яңа мәктәп төзергә куштылар. Чөнки мәктәп урнашкан иске мәчет 

бинасы бөтенләй дийәрлек җимерек хәлдә иде. Өлкә мәгариф идарәсе һәм 

колхоз  йәрдәме белән без алты айда менә дигән мәктәп бинасы төзеп чыктык. 



                                                                         5 

 

Шушы мәктәптә ике йыл эшләгәннән соң, 1970 елның җәендә Казанга 

диплом якларга дип чыгып киттем. Автоматик идарә системалары буйынча 

диплом эше яклаганнан соң, комиссийәдә катнашкан Казан шәһәренең махсус 

конструкторлык бюросы вәкиле мине үзләренә эшкә чакырды. Мин ризалык 

бирдем. Әмма илчә җитәкчелеге мәктәптән киткән очракта мине партийәдән 

чыгару белән янады. Шулай да Казанның Бауман илчәсе партийә комитетының 

йәрдәме белән мин хәвеф-хәтәрсез мәктәптән китә алдым һәм чакырган урынга 

эшкә урнаштым. Ике йыл дәвамында өлкән инженер, төркем җитәкчесе булып 

эшләгәннән соң Мәскәүнең нефть буйынча үзәк фәнни-тикшеренү институтына 

аспирантурага чакырылдым. Монда укыганда байтак кына нефть төбәкләрен 

автоматлаштыру эшләре белән шөгыльләнергә туры килде.  

Аспирантураны тәмамлагач, мине гаиләм белән Краснодар төбәгенең 

Абинск илчәсендә урнашкан махсус лабораторийәсенә  диссертацийә яклагач та 

мөдир итеп куюны күздә тотып, өлкән фәнни хезмәткәр итеп җибәрделәр.  

Монда минем гаиләмә яңа йортта ике бүлмәле фатир, өч урында (бакча 

ясарга, карбыз үстерергә, бәрәңге утыртырга)  җир бирделәр. Фатирга көндәлек 

эш өчен кирәк булган җиһазлар куйдылар. Ял көннәрендә Кара диңгезгә ялга 

барыр өчен автобус беркеттеләр, Мәскәүдә туган улым Шамилне яхшы бакчага 

урнаштырдылар,  Мәскәү стоматологийә институтын тәмамлаган хатыным 

Әлфирәгә Кырым шәһәре шифаханәсендә урын бирделәр. Гомумән, хезмәт һәм 

ял өчен бөтен мөмкинлекләр тудырылган иде. Әлбәттә, болар өчен мин Кара 

диңгез буйында урнашкан махсус лабораторияйәне Мәскәү үзәк нефть фәнни-

тикшеренү институтының фәнни һәм ял базасына әйләндерергә тийеш идем.  

Монда институт директоры Галәветдин Вахитовның да йәрдәме булды. 

Бөгелмәдә эшләгән вакытта ук ул милли җанлы зур галим һәм белгеч иде. 

Әмма мине борчыган нәрсә - чит-ят мохиттә йәшәү иде. Улым урыс 

мохитендә тәрбийәләнә. Хатыным да татар мохитендә үсеп, Өфө шәһәренең 

башкорт зыялыларын әзерли торган беренче номерлы интернатын тәмамлаган. 

Мәскәүгә дә шуның өчен җибәрелгән. Димәк,  Башкортстанга кайтырга тийеш 

кеше. Үзем турында әйтеп тә торасы юк. Ата-бабам Казанда, Татарстанда 

йәшәгән, дингә, милләткә телгә, мәгарифкә фидакарьләрчә хезмәт иткән. 

Дөрес, безне монда хөрмәт итәләр, берәү дә куарга җыйынмый, әмма 

аларның үз җире, үз мохите. Безнең  дин дә, тел дә, милләт тә аларга кирәкми. 

Димәк китәргә, туган якларга, туган мохиткә кайтырга кирәк. 

Шулай итеп мәслихәт кылгач, Казанга кайтырга карар кылдык. Мәскәүгә  

хәбәр итмичә генә фатирыбызны алмаштырырга керештек. Туганнарым 

Казанда өч бүлмәле “хрущевка” тапканнар. Сыйфатын, төзеклеген карап 

тормыйча гына алмаштырып та куйдык. Кайткач күрәбез, бу фатир безнең 

Абинскидагы фатирга караганда тавык кетәклеге генә икән. Әмма артык 

борчылып тормадык. Иң әһәмиятлесе, Казанга, милли мохиткә кайттык. Тора-

бара фатир да булыр дип уйладык. Соңыннан гына ялгышканбызны аңладык.  

Соңрак күренгәнчә, Казанга кайту гаилә фаҗигасенә әйләнде. Милләткә 

хезмәт итәбез дип, әкренләп түбәнгә тәгәри башладык. Ата-бабам җире булган 

Казанга күптән инде мөһдиш Сталин варислары хуҗа булган иде. 
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Шулай да, эш белән әллә-ни проблема булмады. Элекке урыныма 

кайттым. Шатланып каршы алдылар. Башта әйдәүче конструктор, аннан сектор 

мөдире булдым. Бер йылдан соң пройектларның баш конструкторы иттеләр. 

Тик Мәскәү минем “хыянәтемне” кичермәде. Институт белән элемтәләремне 

өзде. Диссертацийәмне Мәскәүдә якларга бирмәде. Миңа милләт белән шөһрәт 

арасын сайларга калды. Мин беренче юлны сайладым. Әмма шөһрәтсез 

калдым. Шуңадыр ахры татарның күп кенә талантлы кешеләре шөһрәт юлын 

сайлый. Бүген татар алар каршында баш ийә, ә безне исә типкедә йөртә. 

Әмма Казанга кайткач (бу 1977 йылда булды), татар фәненең үтә аяныч 

хәлен, ә төгәл һәм табигать фәннәрененең бөтенләй дийәрлек булмавын күрдем. 

Мәскәүдә, Абинскида зур галимнәр белән аралашканга күрә, мин чын фәннең 

нәрсә икәнен белә идем инде. Монда исә барысы да икенчел, өченчел дәрәҗәдә. 

Шуңа күрә дә мин татар фәнен урыс фәне дәрәҗәсенә күтәрергә теләдем. Әмма 

күпчелек әңгәмәдәшләрем фәндә милләт юк дип, моны өнәп бетмәделәр. Димәк 

эшне фәннән түгел, Казанда, Татарстанда милли мохит тудырудан башларга 

кирәк иде. Шуңа күрә Казанда җитмешенче йылларда ук ойышкан 

“милләтчеләр” төркеменә килеп кушылдым. Бу төркем, башлыча, Татарстанга 

союздаш республика статусы бирү, татар мәктәпләре ачу, татар матбугатын 

тарату, татар телен күтәрү проблемалары белән мәшһүл иде. Аларның күбесе 

шымчы органнар күзәтүендә торды. Вакыт-вакыт шунда чакырылдылар, 

берничәсен “дәвалап” та алдылар. Төркемнең башында Эрнст Зәйнуллин белән 

Малик Мохаммәтҗан торды. Айыруча зур активлык Томас Нигъмәтҗан, Хәлил 

Касыймов, Вәнсит Гарипов, Зөфәр Зарипов, Марат Вәлишин, Роберт Шакирҗан 

кебек милләтпәрвәр шәхесләр күрсәттеләр. Төркем татар йүнәлешендә эшләүче 

Мирфатыйх Зәкийев, Равил Фәхретдинов, Әбрар Кәримуллин, Альберт Фәтхи, 

Тәүфик Әйди кебек галимнәр, язучылар белән тыгыз элемтәдә торды. Минемчә, 

туксанынчы йыллар милли хәрәкәтенең ойыткысын шулар салды. Кызганыч ки, 

бу төркем турында белүчеләр бик аз. Чөнки ул вакытта милләтчелек зур 

җинайәт булып санала иде. Бүген исә яңалары искеләрен искә алырга теләми. 

Татарның һәрбересе дийәрлек тарихны үзеннән башлана дип уйларга күнеккән. 

Мин исә бу төркемгә мәгърифәтчелек йүнәлешен керттем. Чөнки, 

мәгърифәтсез милли хәрәкәтнең фетнә рәвешен алу мөмкинлеге бар иде. 

Ул йылларда Дәрвишләр бистәсендә урнашкан, урыс сыйныфлары белән 

бергә татар сыйныфлары ачарга хокукы булган 106 мәктәпкә татар балалаларын 

җыю, татар матбугатына язылуны ойыштыру, татар тарихы һәм мәдәнийәтен 

пропагандалау, милли кичәләр үткәрү кебек эшләр белән белән мәшһүл идек. 

Төркем күп очракта безнең өч бүлмәле фатирыбызда җыйнала торган иде. 

Хатын да, балалар да шушы рухта тәрбийәләнде. Әмма бу безгә тормыш 

өчен зур кыйынлыклар тудырды. Таныш-белеш, күрше-күлән, түрә-куштан 

безгә сагайып карады. Шулай да хәвеф-хәтәрдән Аллаһ безне саклады. 

Шулай итеп без сиксәненче йылларның үзгәртеп кору чорына килеп 

җиттек. Берникадәр дәрәҗәдә безгә дә иркенлек килде. Мин исә төп 

игътибарны мәгърифәтчелеккә юнәлттем. Төркем дә бер дәүләт мәктәбе алып, 

аннан тулы канлы татар мәктәбе ясарга теләде. Элек тә укытучы, мәктәп 

мөдире булып эшләгәнлектән, андый мәктәпне булдыруны миңа йөкләделәр. 
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Шул сәбәпле мин бер мәктәп сорап Татарстан мәгариф министрлыгына, 

Казанның совет илчәсенең партийә комитетына мөрәҗәгать иттем. Әмма 

номенклатура әгъзасе, ягъни үз кешеләре булмаганлыктан миңа андый 

мәктәпне бирмәделәр. Шулай да үтенеп сорый торгач, 1987 йылда кечкенә генә 

сигезйыллык Күлсәйет урыс мәктәбен бирделәр. Әммә эштән китү дә җиңел 

булмады. Баш конструктор вазыйфасыннан кечкенә генә бер мәктәпкә күчүне 

берәү дә хупламады. Шулай да мин үземнекен итеп, мәктәпкә күчтем. 

Дәрвишләр бистәсеннән биш чакрымда урнашкан бу мәктәпкә җәйәү йөреп ике 

йыл буена эшләдем. Максатым, яртысыннан артыгы татар балалары укыган бу 

мәктәпне әкренләп татар мәктәбе итү иде. Мәктәп коллективы да моңа каршы 

килмәде. Хәтта урыс укытучылары да. Заман безнең файдага эшли иде.  

Шулай да 1989 йылда бу мәктәптән китәргә туры килде. Сәбәбе - Фәүзийә 

Бәйрамованы СССР Югары Советына депутатлыкка кандидат итеп күрсәтү иде. 

Эш шунда ки, Фәүзийәне депутатлыкка кандидат итеп күрсәтүдән Татарстан 

китап нәшрийәте, Камал театры баш тарткач, көрәштәшләрем, ул вакытта 

ойышкан “Халык фронты” миңа гозер белән чыктылар. Мин, әлбәттә, ризалык 

бирдем. Демократийә шаукымында мәктәп коллективы да яклады. Партийә 

номенклатурасының басымына карамастан, коллектив үз позициясендә нык 

торды. Гаҗәп тойылса да, иң зур йәрдәмне урыс укытучылары күрсәтте. 

Коллективның ныклыгы аркасында төбәк җыйенында икенче урынны алдык. 

Әмма минем дә язмыш хәл ителгән иде. “Партийә этикасын бозган өчен” 

мин эшемнән китәргә мәҗбүр булдым. Безгә теләктәшлек күрсәткән РОНО 

мөдире Иванованы да эштән алдылар. Партноменклатура әле көчле иде. 

Совет илчәсе башында ул вакытта номенклатура әгъзаләре Камил 

Исхаков, ә ул Казан шәһәре мэры булып алгач, Альберт Камалиев тордылар. 

Эштән алынып, берникадәр эшсез торганнан соң, Рәсәй милли мәктәпләр 

институтының Казан филиалы каршында оешкан “Гелиос” исемле хозрасчет 

ширкәтенә урнаштым. Бу ширкәт татар мәктәпләре өчен аудиоязмалар, 

слайдлар һәм башка ш.и. уку әсбәплары җитештерү белән шөгыльләнә иде. 

Бүген дә әле шушы ширкәтнең мөдире Фердинанд Мөхәммәтҗановка зур 

рәхмәтлемен. Ул миңа эш биреп, гаиләмне хәйерчелектән коткарды. Авыр 

туфрагы җиңел булсын вакытсыз арабыздан киткән иптәшемнең. 

Берникадәр вакыт шунда эшләгәннән соң, бу ширкәтне техник чаралар 

йәрдәмендә урыс телле кешеләргә татар телен өйрәтү максатында “Татар уку-

укыту үзәге”нә әйләндерергә теләдем. “Гелиос” та каршы килмәде. Мәгариф 

министры Равил Низамов минем бу инициативамны яклап, шушы үзәкне 

ойыштырырга рөхсәт бирде. 1990 йылда мин үзәкнең мөдире итеп билгеләндем. 

Үзәк кыска гына вакыт эчендә татар галимнәре, татар зыялылары, Казан 

дәүләт университетының гистология (Галим Улумбәков) һәм кибернетика (Рәис 

Бохараев) кафедралары, ясалма интеллект лабораторийәсе (Җәүдәт 

Сөләйманов) һәм башка фән учаклары белән тыгыз элемтәләр урнаштырды. 

Максатыбыз - татар теленең, татар мәгарифенең югары технологийәләргә 

корылган фәнни-методик индустрийәсен булдыру иде. Ике йылда байтак кына 

уңышларга ирештек: татар телендә күп кенә дәреслекләр, методик кулланмалар, 

уку-укыту әсбапларын эшләүне ойыштырдык, предприйәтийәләрдә һәм 
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учрежденийәләрдә олыларны югары технологийәләр нигезендә татар теленә 

өйрәтү курсларын ачтык. Мәктәпләргә, балалар бакчаларына үтеп кердек. 

Әмма хөкүмәттән йәрдәм булмау, татар зыялыларның көнчелеге һәм 

битарафлыгы эшне дәүләти, гомуммили күләмдә җәйелдерергә ирек бирмәде. 

Милли хәрәкәт сүрелә барган саен без бөлә, таркала бардык, кайберәүләр исә 

Үзәк йәрдәменнән файдаланып, эшләнмәләрдән  табыш чыганагы ясады. 

Тора-бара без шундый фикергә килдек: татар фәненең, татар мәгарифенең 

мөстәкыйль (дәүләттән бәйсез) системасын булдырмый торып, без милли 

үсешкә ирешмәйәчәкбез. Шушы фикерне нигез итеп алып 1991 йылда ук инде 

“Югары белем татар телендә” дигән семинар ойыштырып җибәрдек (җитәкчесе  

Галим Улумбәков). Шул ук йылны аның нигезендә Казан мәгариф комитеты 

ойышты (җитәкчесе Гали Даутов, урынбасарлары Илдус Әмирхан һәм Рәшит 

Ягъфәров).  Комитетның төп максаты Казан шәһәрендә татар мәктәпләре ачу 

булды. Шул ук вакытта ил күләмендә татар милли мәгариф системасын 

булдыру максатыннан, гомумтатар “Мәгариф” берлеген ойыштыру иде. 

“Мәгариф” берлегенең ойыштыру корылтайы 1992 йылның 10 

гыйнварендә чакырылды. Корылтайда милли мәгарифнең статусы буйынча 

кискен фикер каршылыклары туды. Берәүләр милли мәгарифне үстерүне рәсми 

мәгариф кысаларында күрде (Рәшит Ягъфәров төркеме), икенчеләр исә (Илдус 

Әмирхан төркеме) аны тулысынча мөстәкыйль итәргә теләде. Кискен бәхәстә 

минем фикер өскә чыкты. Бу фикергә 665 делегатның тугызы гына каршы 

чыкты (шулар арасында дәүләти мәгърифәтчеләр Миркасыйм Усманов, Гали 

Даутов, Рәшит Ягъфәров та бар иде). Корылтайда мин берлекнең рәисе итеп 

сайландым. Димәк мөстәкыйль татар мәгарифенә 1992 йылда нигез салынды. 

Әлбәттә, рәсми хакимийәт, тәхет зыялылары әле дә моны танымый. 

Корылтайның иң әһәмийәтле карарлары: ил күләмендә бербөтен татар 

милли мәгариф системасын булдыру, Татар милли һәм Татар ислам 

университетларын ачу. Шушы максаттан чыгып, иң беренче булып татар милли 

мәгариф концепцийәсе эшләнде һәм ул “Мәгариф” берлеге тәкъдиме белән 

Татарстан мәгарифе дигән канунга бишенче матдә буларак кертелде. 1992 

йылның 20 сентябрендә Татар милли университеты ачылды. “Мәгариф” берлеге 

тәгъдиме белән аның мөдире итеп Өлфәт Фәтхуллин сайланды. Әмма ул аны 

татар сәүдә университетына әйләндереп шәхси итәргә теләгәч, эшеннән 

алынды. Вакытлыча мөдир вазыйфалары миңа күчте. 1993 йылда Татар ислам 

университеты концепцийәсен эшләп мөфтийәткә тапшырдык. Бу концепцийә 

имамнар тарафыннан яклау тапты. Әмма мөфтийәт  җитәкчеләре һәм кайбер 

татар галимнәре басымы астында Татар ислам университеты урынына милли 

йөзе булмаган, урта гасыр гарәп вәсвәсәсенә корылган Российә ислам 

университеты ачылды. Рәсми ислам Мәскәү буйсынуында калды. Хәйер, милли 

хәрәкәт таркалгач, “Мәгариф” берлеге дә,  Татар милли университеты да,  

мәстәкыйль мәгариф системасы да, башка милли структуралар да юкка 

чыгарылды. Шуңа күрә дә мин бөтен көчем белән милли структураларны 

сакларга тырыштым. Мәгариф министрлыгыннан китәргә туры килсә дә (1993 

йылда мин анда министр Вәсил Гайфуллин тарафыннан милли мәктәп белгече 

буларак чакырылган идем) Татар иҗтимагый үзәгенең рәисе итеп сайландым. 
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Милли Мәҗлеснең, фән һәм мәгариф, милли йәшәеш бүлекләрен җитәкләдем, 

рәис урынбасары булдым, 2005 йылда Мәҗлеснең рәисе итеп сайландым. 

1994 йылда Татар милли университеты таркалганнан соң татар милли 

мәгариф системасын шәхси нигездә торгызырга тырышып карадык. Шушы 

максат белән 1995 йылда бер төркем туганнарым белән бергә Чаллы шәһәрендә 

“Әмирханийә” мәгърифәтчелек вәкыфын ойыштырдык. Казанда исә Актерлар 

йортында татарның күренекле зыялыларын җыйып олы мәҗлес үткәрдек. 

Вакыф татар мәгарифенең башында торырга тийеш иде. Аның нигезендә 1998 

йылда “Әмирхания” рухи-дөньяви көллийәтен, “Колшәриф” исемендәге рухи-

дөньяви университетын ачып җибәрдек (алар 2003 йылга кадәр эшләде), гаилә-

мәхәллә мәктәбе, гаилә институты концепцийәләрен, программаларын эшләдек, 

милли мәгариф музейын, “Әмирханийә” укуларын ойыштырырга теләдек.  

Бар максатым шул булды - мәгърифәтчелек нигезендә ил, дөнья 

күләмендә мөстәкыйль милли татар җәмгыйәтен торгызу, кендек җире булган 

Татарстанны татар халкының ойышу, бердәмлек мәркәзенә әйләндерү. Шуның 

өчен дә гаилә институты, милли мәгариф, мәхәллә проблемалары өстендә 

эшләдем. Җәмәгатьчелек тә моны белеп, теләктәшлек күрсәтеп торды. Ә менә 

дәүләт югарылыгында бу йүнәлешләрдә әллә ни алга китеш булмады.  

Гомумән, мин үзем бабаларым Хөсәйен һәм Нәҗип Әмирханнарның 

мәгърифәти эшен дәвам итәм. Шуңа күрә минем карашларым берникадәр 

дәрәҗәдә үткән заманнарга карый. Мин аларны бүгенге заман фәне 

югарылыгыннан торып яңартсам да, хәзерге тәрбийә, мәгариф, җәмгыйәт 

белгечләре өчен чит-ят, берникадәр саташкан булып күренәм. Шулай да миңа 

югары дәрәҗәдәге рәсми структураларда да эшләргә туры килде. Мәгариф 

министрлыгында милли мәгариф системасын төзү, ЗАГС идарәсендә һәм 

Татарстан фәннәр академийәсенең гаилә үзәгендә татар-мөселман гаиләсе 

институтын торгызу, гаилә мәктәбен ойыштыру йүнәлешләрендә эшләдем.  

Әлеге хезмәтләр берникадәр дәрәҗәдә кулланылса да, тулы бер гамәли система 

булып эшләп китә алмады. Моңа эш урынында утыручыларның әлеге эшләрнең 

әһәмиятен аңлап җитмәве һәм хокукый яктан тәэмин ителмәве комачаулады. 

Алар фикеренчә, минем фикерләр искләрдән калган. Заманга ярамыйлар.  

Димәк аларча, моннан мең йыл ярым-өч мең йыл элек иңдерелгән Тәүрәт, 

Инҗил, Зәбүр, Коръән инде күптән искергән, Аллаһ сүзе гамәлдән чыккан.  

Гомумән, бу мәсьәләләрдә дәүләт структураларына таяну файдасыз. 

Мин бу йүнәлешләрдә дини һәм милли структуралар белән дә эшләргә 

тырыштым. Алар да каршы килмәде шикелле. Мине төрле очрашуларга, 

җыйыннарга чакырдылар. Әмма утыз йыл буйына эшләгән, хәтта гамәлгә 

куйган системаларны өйрәнәселәре килми. Моңа белемнәре җитми. Шуңа күрә 

меңләп мәчет-мәдрәсә ачсак та, тормыш һаман сүтелә, җимерелә бара.  

Мине бер генә нәрсә гаҗәпләндерә. Нишләп милләт язмышы өчен үтә 

әһәмийәтле эшләр башына бары тик кәнәфигә буйсынучы җансыз урындыклар 

куялар? Һәм кем куя? Нинди максатларда? Үстерү өченме, үтерү өченме? 

Таныш кешеләрем миңа бу эшләрне ташларга, кешечә йәшәргә киңәш итәләр. 

Йәнәсе, бу эшләр берәүгә дә кирәкми. Әмма мин алай димәс идем. Түрәләр, 

зыялылар, “затлылар” битараф булсалар да, алар халыкка җитә.  
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Ә бит Фәхретдин, Насыйри, Нурси хезмәтләре дә милли мәгариф 

нигезендә ятмый. Ләкин шулай да аларны өйрәнәләр, тар даирәләрдә булса да 

кулланырга тырышалар. Әлбәттә безнең халык өстән кушканы көтә. Әмма 

көтеп тормаучылар да бар. Менә шулар өчен эшлим дә инде. Аллаһ сүзе әле 

узмаган. Коръән әле искермәгән. Димәк, өмет тә әле сүрелмәгән! 

Шушы язмамны тулыландыру максатында укучыга  “Татарстан” журналы 

мөхәррире Асия Минһаҗ һәм Чаллы телевиденийесе  репортеры Мидхат 

Тухфатуллин белән ХХ гасырның туксанынчы йыллары башында  үткәрелгән 

“Газап боҗрасы” дигән әңгәмәләремне дә тәкъдим итәсем килә.    
 

Газап боҗрасы 
 

- Илдус абый! Сезнең тәкъдим белән бу әңгәмәмне  «Газап боҗрасы» дип 

атарга булдым. Ни өчен «Газап боҗрасы»? Ни киная ята бу сүзләрдә? Нәсел 

чылбырында, кем белә, бәлкем әмирләр, ханнар булган Гәрәй морза токымы 

Әмирханнарның берәр фаҗигасеме бу?  Әллә милли фаҗиганың бер күренеше-

ме? Кайбер хәтирәләр авыр булса да, шул сорауларга җавап бирә алмассызмы. 

- Әйе, бу халәтне шәхсән безнең генә фаҗигабез дип әйтеп булыр иде. 

Әмма минем уйымча, бу үзен татар санаган милләтнең дә фаҗигаседер. Нәсе-

лебезгә караган тарихи документларны өйрәнгәндә мин шуңа ныклап инандым.  

Чыгышыбыз белән без борынгы Казаннан. Риваятьләр буйынча, безнең бабала-

рыбыз Мәскәү фиркасе тарафыннан куылып, Кырымга киткән. Исламга куркы-

ныч яный башлагач, ягъни Мәскәү басымы көчәйгәч, 1530-1535 елларда 5 

меңгә якын мөһаҗир Кырымнан Казанга кайта. Сафагәрәй хан белән килгән 

морзалар арасында минем 12-буын бабам Гәрәй морза да булган диләр. Алар 

Казан ханлыгын саклап көрәшәләр, Мәскәү фиркасе тарафдарларына каршы то-

ралар. Безнең төп фаҗигабез дә шулдыр, мөгаен - мәскәүчеләр белән генетик 

килешмәүчәнлек һәм аларның мәскәүчел хакимийәтен танымау. Без таныйбыз 

соңгы пәйгамбәребез итеп Мохаммәт галәйһиссәламне, соңгы ханыбыз  итеп 

Сафагәрәйне, соңгы сәйедебез итеп Колшәрифне, соңгы ханбикәбез итеп Сөен-

бикәне. Безнең телебез - мөселман татарлары (Бигиләр, Имәниләр, Тукайлар, 

Әмирханнар, Мәрҗаниләр, Фәхреддиннәр) теле, имлабыз - татар-гарәп имласы. 

Казан йыгылгач, Мәскәүгә буйсынмаганлыктан морзалыклары алына. 

Мәскәү тарафдарларының күбесе чукына, урысның өске катламын тутыра. 

Исән калган мөһәҗирләрнең күпчелеге йәшеренергә мәҗбүр була. Апам Зәйнәп 

әйтмешли, могҗиза белән исән калган нәселләрне нәрсә коткара? Исламга 

ихлас турылык. Аларның күбесе имамнар булып китә. Мәскәү басымы астында 

да диннәрен тоталар, үз телләрендә генә сөйләшәләр. Мәскәүгә ачыктан-ачык 

каршылык күрсәтмәсәләр дә, аңа баскынчы, ислам, татар, дәүләт дошманы итеп 

карыйлар. Бабаларым баскынчыларның динен, йәшәү рәвешен, гореф-гадәтлә-

рен, телләрен, дәүләтләрен, патшаларын, алар куйган җирле түрәләрне кабул 

итмиләр. Казаннан качып, Чистай өйәзенә китәләр. Мәчет-мәдрәсәләр ачалар, 

мәгърифәтчелек эше белән шөгыльләнәләр. Хәзер генә ул Мәскәүнең кулы бө-

тен җиргә җитә, ул вакытта исә Чистай өйәзе, Башкортстан шикелле, Мәскәүгә 

буйсынмаган татарлар өчен бик яхшы тыл була. Идел дә бәлки саклагандыр. 

 - Җитмсә әле әби патша мөфтийәт тә ачып җибәрә. 
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 - Әйе, ачарга мәҗбүр була. Чөнки ул чордагы Пугачев фетнәсе социаль 

гисъяннан бигрәк, милли протест була. Анда татар-башкорт сугыша. Аңа кадәр 

әле безнең бабаларыбыз да, айырым алганда, Мулла Морад «Болгар дәүләтен 

торгызырга вакыт җитте», - дип милли көрәшкә күтәрелеп карыйлар, әмма 

җиңеләләр. Ачыктан-ачык дини-милли көрәш булганлыктан, моның турыда 

урыс тарихчылары язмый, татар тарихчылары язарга курка. Пугачев урыс каза-

гы булгач, аңа социаль төсмер бирелә. Әмма Салаватлар, Канзафарлар исламны 

яклап, иманны саклап көрәшәләр. Пугачев фетнәсе бастырылгач, Исламның 

икенче йөзе барлыкка килә. Мөфтийәт төзелгәч, аның башына, «ислам тыныч-

лык дине» диптер инде, патшага турылыклы шәхесләрне куялар. IV гасырда 

Рим империясендә дә шулай була. Бу империйә насараларны (ул вакытта, хак  

мөселманнарны) җиңә алмагач, император үзе куйган йепископлар белән кушы-

лып, Гайсә пәйгамбәр өммәтләрен кырып бетерә. Бездә дә нәкъ шул хәл 

кабатлана. Император һәм йепископлар шикелле патша белән мөфти бер булып, 

хак мөселманнарны «терроризмда» гайепләп төрмәләргә ябалар, әкренләп юкка 

чыгаралар. Чын имамнар урынына мөфтийәт «указлы» муллалар куя башлый. Ә 

бит ислам кануннары буйынча имам күрсәтмә белән куйыла алмый, аны халык 

сайлый. Безнең диннең чынлап җимерелүе дә шул вакытта башлангандыр, 

мөгаен. Халыкта дин әле озак сакланса да, мөфтийәт Мәскәү патшасына 

буйсынганга бөтен җиргә хакимийәткә турылыклы муллалар куйыла. Әлбәттә, 

болар арасында иманлылары да була. Карагруһ муллалар алар өстеннән 

властьларга йыш кына шикайәтләр яза. Бүген дә әле архивлар шул шикайәтләр 

белән тулы. Шулай да ул чорда динне иманлы, укымышлы муллалар саклап 

кала алганнар. Әмма әкренләп милләтнең гумусы, ягъни уңдырышлы катламы 

юыла башлый. Кырымнан килгән мөһаҗирләрнең нәселләре бөтенләйгә дийәр-

лек кырылып бетә. Хакимийәт тә әкренләп мәскәүчел татарлар кулына күчә. 

- Зариф һәм Нәҗип хәзрәт Әмирханнар күп йыллар Казанның Иске таш 

мәчетендә имамлык итәләр. Нәҗип хәзрәт үзенең укымышлылыгы, илаһи ка-

рашлары белән айырылып торган диләр. Дөньяви фәннәрне дә, илаһи гыйлемне 

дә өйрәнгән. Җәдитчелек, суфыйчылык белән дә кызыксынган. Ул замандагы 

җәдитчелек белән кадимчелек бәрелешендә бүгенге көн чагылмыймы? Бүген дә 

бит шулай: дин галимнәренең дөньяви, фән галимнәренең илаһи белемнәре юк. 

Ә бит боларның икесе дә кирәк. Юкса кош та сыңар канат белән оча алмый. 

- Бу махсус эшләнә. Элек, патша заманында безне мәдрәсәләргә бикләп, 

фән дөньясына чыгармыйлар иде. Моңа карагруһ муллалар да күп көч куйды. 

Хәзер инде дин дәүләттән айырылган дип, илаһи гыйлемне дөньяви белемнән 

айыралар. Шулай итеп җанны тәннән айырып, милләтне иҗтимагый мәйет 

халәтенә кертәләр. Шуның нәтиҗәсе буларак, дин дә, милләт тә бетә. 

 Нәҗип хәзрәткә килгәндә, ул минем бабам, Фатих Әмирханның әтисе 

Зариф хәзрәтнең бертуган энесе. Фатих абый күбрәк бабам белән аралашырга 

яраткан. Әлбәттә инде, аны бабамның балдызы Шәмсениса да күбрәк тарткан-

дыр. Әмма алар бергә була алмый калалар. Фатих абыйны паралич суга. 

Карагруһчылар  моны дингә каршы булган өчен Алланың җәзасы диләр. Алай 

түгел бу. Чөнки безнекеләр дингә каршы түгел, шул чордагы карагруһлыкка, 

наданлыкка каршы көрәшкәннәр. Бүгенге көндәге кебек гап-гади идеологик 
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көрәш булган. Динне бит большевиклар түгел, карагруһ руханилар какшата. 

Тукай, Әмирханнар патша түрәләре белән бер табыннан тукланган муллаларны 

тәнкыйтьләгәннәр. Элек тә, хәзер дә рәсми дин түрәләрдән (дәүләттән) түгел, 

халыктан айырылган. Халык һәрвакыт түрәләргә, рәсми муллаларга кәсеп, 

табыш, базар өчен генә кирәк булган. Тукай, Әмирхан исә халыкның динле, 

укымышлы булуын теләгәннәр. Чөнки золым башы наданлык. Әлбәттә, кем дә 

хатадан халый түгел. Йәшлек максимализмы да, ялгышлыклары да булгандыр. 

Җәдитчелек белән кадимчелеккә килгәндә, аларны бер-берсенә каршы куярга 

кирәкми дип уйлыйм. Иске яңаны саклый, ди халык. Сәйәсәттә бу консерватизм 

һәм либерализм дип атала. Алар икесе дә кирәк, тик берсен берсе уздырып 

түгел. Аннан Фатих Әмирханның тагы бер ягы бар. Ул хатын-кызны яклый. 

«Аларны кара көч уратып алган», - ди. Монда да, кайберәүләр уйлаганча, дингә 

түгел, Фәтхулла хәзрәтләргә, Ишми ишаннарга ишарә. Хатын-кызны ул Кеше 

тәрбийәләүче дип саный. Кол ул кеше тәрбийәли алмый, аннан кол гына ясый 

ала. Борынгы түрек хатын-кызлары ирекле дә, иманлы да, белемле дә булган-

нар. Балаларын да шулай тәрбийәләгәннәр. Шуңа күрә дә халык көчле, бөйек 

булган. Хатын-кызның түбән төшүенә ислам түгел, карагруһчылык, наданлык 

гайепле. Ислам хатын-кызны Хава, Мәрьям, Хаҗәр,  Гайшә аналарыбыз бөекле-

генә күтәрә. Бүгенге көндә ир-атның дәрәҗәсе төшүгә дә хатын-кызның рухи 

үсеш дәрәҗәсе түбән булуы сәбәпчедер. Чөнки иманлы, көчле рухлы, белемле 

хатын-кыз үз дәрәҗәсен дә, ир-атның дәрәҗәсен дә яхшы белә. Коллык психо-

логийәсе сеңгән хатын-кыз гына үзен дә башкаларны да коллык халәтенә төше-

рә. Әнә, шагыйрь дә бит: «Ту яңадан, мәгърифәтле анадан!» - дип әйткән. Яңа 

буын татар халкы шундый иманлы, мәгърифәтле аналар карынында тусын иде. 

- Ә суфыйчылык белән кызыксыну каян килгән. Рәсми дин дә аны өнәп 

бетерми булса кирәк. Шулай булгач, татар тормышында аңа урын бармы? 

- Бар дип уйлыйм. Көферлек, мөнафыйъклык, мәҗүсилек, дәһрилек, 

мөртәтлек шартларында ихлас диндар, мөселман кешегә йәшәве бик авыр. 

Көчләре җиткәндә  бабаларыбыз дин дошманнарына каршы ачык көрәш алып 

барганнар. Бик күбесе шәһит киткән. Ә инде көферлек өскә чыккач, берәүләр 

динен алмаштырган, икенчеләр динсез калган, өченчеләр мөнафикъ булган.  

Ихлас мөселманнар исә үз эченә кереп бикләнгән. Күбрәк фәлсәфәгә, метафи-

зикага, эзотерикага (эчке иҗтиһадка) кереп киткән. Шуның белән фитрый 

иманнарын саклап калырга тырышканнар. Бездә кадирийә суфыйчылык йүнәле-

шенең нәкшбәндийә тармагы күбрәк таралган булса кирәк. Бу Кавказның 

йогынтысы дип уйлыйм. Чөнки имам Шамил урыс гаскәрләренә каршы нәкш-

бәндийә байрагы астында көрәшкән. Казан төбәге мөселманнары моңа теләк--

тәшлек белдермичә калмагандыр. Андый теләктәшлек урыс-төрек сугышында 

да булган, бүген аны урыс-чечен сугышында да күзәтәбез. Шуңадыр да бәлки 

Шамилнең улы Шәфи һәм оныгы Заһид берникадәр вакыт Казанда йәшәгәннәр. 

Ибраһим Нуруллин Фатих Әмирханның Заһид Шамил белән элемтәдә булуы 

турында яза.  Инде суфыйчылыкка килсәк, ул безнең шартларда тынычлык 

рәвешен алган. Әмма бу битараф тынычлык түгел, ә тышкы каршылыкның эчке 

формасы. Бездәге нәкшбәндийә тармагының: «Тыштан аларга (ягъни 

кяферләргә) ошагыз, эчтән иманны ныгытыгыз» дигән чакыруы күпләр өчен 
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йәшәү рәвешенә әйләнгән. Әлбәттә, мондый чакыру мәҗбүрийәттән килеп 

чыккан. Тәмам кырылып бетмәс өчен. Әмма көферлек, мөртәтлек, дәһрилек 

ныгыган сайын, илаһи сыйфатлар монафикълык күренешен ала барган. Шулай 

итеп татарда суфыйчылык йүнәлеше үзенең асыл сыйфатларын җуйган. 

- Ә бүген дә бит бездә суфыйчылыкка ийәрүчеләр һәм аларны тәнкыйть 

итүчеләр бар. Моның элекке суфыйчылык белән бәйләнеше бармы? 

- Бар да, юк та дийәр идем. Бер суга ике мәртәбә кереп булмый. Әлбәттә, 

аккан суга. Кайбер укымышлы мөселманнарыбыз татар иҗтимагый фикерен өй-

рәнгәндә элекке суфыйчылыкка, айырым алганда аның кадирийә, нәкшбәндийә 

йүнәлеш-тармакларына чыктылар һәм берникадәр дәрәҗәдә шуның белән 

мавыгып та киттеләр. Әмма элекке суфыйчылык мавыгу түгел, килеп туган 

кырыс шартларда зарурийәт булган. Ул заманда бу эчке каршылык рәвешен 

алса, бүген исә ул масаю, тәкәбберлек, фәлсәфи вәсвәсә (схоластика) төсмерен 

ала. Ягъни бүтән максатларга эшли. Ә инде тәнкыйть мәсьәләсенә килгәндә, 

монда инде «чүлмәгенә күрә капкачы». Бу тәнкыйтьтә шул ук татарның 

фәлсәфи тарлыгы, фикри сайлыгы сизелә. Суфыйчылыкка тирән фәлсәфи 

анализ ясалмый, аның сәбәп-нәтиҗәләре өйрәнелми. Тәнкыйть бары тик рәсми 

руханиларның  ихтыяҗын үти. Алар фәлсәфи тирәнлектән куркып, кешене 

үзләренең буйлары җитәрлек дини схоластика сазлыгына өстериләр. Кызганыч 

ки, татардагы фәлсәфи тарлык, фикри сайлык милли фаҗига төсен алды. Бу 

суфыйчылыкка гына түгел, җәдитчелеккә дә, кадимчелеккә дә, төрле фәлсәфи 

тәгълиматларга да, сәйәси йүнәлешләргә дә кагыла. Татарның юрганы 

шуларның барысын да иңли алмый. Житмәсә, ул һаман да кыскара бара. 

- Ә сезнең үзегездә суфыйчылыкның нинди дә булса йогынтысы бармы?  

- Бар, әлбәттә. Әмма миндә бабаларыма сукырларча ийәрү дә, бүгенге 

«затлы» суфыйчылык белән мавыгу да, суфыйчылыкка карата «погонлы» 

(указлы) руханилар тәнкыйте дә юк. Бүгенге суфыйчылык ул заманави рухи-

илаһи гыйлем, дөньяви-гамәли белем. Бу көферлеккә, мөнафикълыкка, мәҗүси-

леккә, дәһрилеккә, мөртәтлеккә заман каршылыгы. Монда кылычка чакыру да, 

«ислам тынычлык дине» дигән булып, кяферләргә тәлинкә тоту да, «суфый» 

булып, гыйлем белән масаю да, акыл сатып, кяферләргә кушылып җиһадка 

мәҗбүр ителүчеләрне гаепләү дә, мөртәтләргә хезмәт итеп, хәрәмгә йәшәү дә 

юк. Бүген акча һәм мал, корал һәм техника, барлык мәгълумат чаралары, шул 

исәптән татарныкы да көфер дөньясы кулында. Шуңа күрә бу өлкәләрдә без аңа 

каршы тора алмыйбыз. Безнең бердәнбер коралыбыз - илаһийәт белән сугарыл-

ган рухи-дөньяви гыйлем.  Бу гыйлемгә берәү дә каршы тора алмый. Әмма аны 

Мохаммәд г.һ.с. әйтүенчә, Кытайга барып булса да үзләштерергә кирәк.   

- Әмма, язмыш күпме генә кагып-сугып йөртмәсен, Әмирханнарның 

күбесе яңадан Казанга җыйналган. Бабаларыгыз да, ике дистәгә якын туганна-

рыгыз да кире кайткан. Әмма аларның берсенә дә нәселегез мирасы булган 

дистәләгән йортларының берсе дә кире кайтарылмаган. Подвалларда, кеше 

өйләрендә йәшәсәгез дә, монда калырга тырышкансыз. Сәбәп нәрсәдә? 

- Француз революционеры Дантонга үлем куркынычы янагач, дуслары 

аңа чит илгә качарга тәкъдим итәләр. Әмма ул: «Ватанны табан астында алып 

китеп булмый», - дип, бу тәкъдимне кире кага. Гильотинода үлүне артыграк 
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күрә. Аның каравы, бүген Францийәдә Дантонга һәйкәлләр тора, ә качып 

китүчеләрнең эзе дә калмаган. Әгәр без дә «бәхет эзләп» дөнья буйлап йөрсәк, 

14 буын нәселебезне белер идекме? Чөнки золым Ватаннан түгел, адәмнән. 

Адәм китә, Ватан кала. Китү нәселне, хәтерне корыта. Бер буын әле сакланырга 

мөмкин, ә икенче буын таркала башлый. Агач та шулай. Адаштырган эт тә кире 

кайта. Югыйсә, нәсел бетә. Күрәсезме, нинди зур шәхесләребезнең нәселләре 

корыган? Чөнки бүтән җирдә бай, дәрәҗәле булсак та, кунак кына, үзебездә 

хәйерче, сукбай булсак та - хуҗа. Без бүген читтәге татарлар белән, аларның 

дөньякүләм танылулары белән горурланабыз. Алар турында китаплар язабыз, 

исемнәрен энциклопедийәләргә кертәбез. Әмма аларның нәселләре кем, Ватан-

нары кая, кемгә хезмәт итәләр, моны уйлап бетермибез. Безгә бүген качаклар 

кайта. Ватанны сагынып түгел, куылып, анда күпме йәшәп тә, килмешәк 

булганнар. Монда чыбык очы туганнарын искә төшереп кайталар. Кайтсыннар, 

рәхим итсеннәр. Әмма үзләрен генә түгел, Ватаннары, милләтләре турында да 

кайгыртсыннар иде. Әлегә исә аларның күбесе милләткә түгел, мәскәүчел 

хакимийәткә, түрәләргә, хезмәт итә. Куылуларының сәбәпләре дә шул. 

Мин үзем дә Сембер өлкәсендә, Сарытау чигендә, йырак татар авылында 

туганмым. Сталин заманында әтием шунда китәргә мәҗбүр булган. Хәтта анда 

да бер авылда ике-өч йылдан артык эшләргә рөхсәт ителмәгән. Шуңа күрә ун 

бала биш җирдә туган. Әмма без татар мохитендә үстек. Татарча укыдык. 

Дөньялар бераз яхшыргач, әкренләп Казанга кайта башладык. Казанда 

университет тәмамладым. Бераз эшләгәч тә Мәскәүгә аспирантурага чакырып 

алдылар. Аны тәмамлагач Краснодар төбәгенә җибәрделәр. Яхшы фатир, 

дәрәҗәле урын, бакча бирделәр. Йакында гына Кара диңгез. Рәхәтләнеп йәшә. 

Әмма улым Шамил туды. Татар мохите кирәк иде. Затлы фатирыбызны «хру-

щевкага» алмаштырып Казанга кайттык. Элекке урынга бик теләп алдылар. 

Монда парадоксаль бер әйбер бар. Без Мәскәү хакимиятен танымыйбыз дим. 

Әмма, гаҗәп, бөтен яхшылыкны урыстан күрдем. Казан талап алганны да 

кайтармады. Татар  гел каршы булды. Татарстанда, хан заманындагыча ук, бар 

золым мәскәүчел татарлар кулы белән эшләнә. Әнә Мохаммәдяр да бит: «Мон--

да золым, анда (ягъни, Мәскәүдә) көферлек», - дигән. Шуңа күрә Мәскәүгә 

авышкан. Мәскәүчел татар буларак түгел, хаклык эзләп. Димәк золым көфердән 

яманрак булып чыга. Мәскәүне танымауны урыс халкын танымау белән бутый-

лар кайчак. Болар икесе ике нәрсә. Урыс үзе дә бит варяглар (килмешәкләр), 

румчылар (византийәлеләр) тарафыннан басып алынган Мәскәү колы. Аңарда 

коллык психологийәсе тагы да тирәнрәк. Шуңа да, өлкән кол буларак, Мәскәүгә 

күбрәк тугрылык күрсәтә. Татар көчле булганда Мәскәү татар белән уйнаган, 

урыс көчәйгәч, урыс белән уйный. Инде йәһүд көчәйгәч, аңа хезмәткә күчте. 

Мәскәү белән Казан Көфер һәм Золым исемле ике игезәк шикелле.  

- Сез бит һөнәрегез буйынча конструктор, математика-физика фәннәре 

белгече … Мәгърифәтчелек белән болар арасында уртаклык юк шикелле. 

- Алай ук әйтмәс идем. Әйе, мин дистә йылдан артык компьютер-

мәгълүмат системаларының баш конструкторы булып эшләдем. Күп кенә союз-

күләм проектларның авторы идем. Ул вакытта бу зур дәрәҗә санала иде. Әмма 

бабаларымның мирасы булып килгән мәгърифәтчелек үзенә тартты. Йәши-
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йәши күрәм: безнең татар фәне - Мәскәү фәне ләбаса! Миңа әйтәләр: «Фән ул – 

интернациональ». «Юк, - мин әйтәм, - французның үз фәне, инглизнеке, урыс-

ныкы үзенеке, димәк татар фәне дә булырга тийеш». Әйе, бик күп фәннәр, 

бигрәк тә төгәл фәннәр, эчтәлеге белән интернациональ. Әмма һәр халык фәнне 

үз йәшәү рәвешенә, үз максатларына көйли. Фән аркылы тел, фикер, мәдәнийәт 

үсә. Тәрҗемә белән генә алга китә алмыйсың. Коръәнне урысчага тәрҗемә итеп 

кенә мөселман булып булмый. Урыс татарча сөйләп татарга әйләнми. Димәк 

татар үз фәнен үзе тудырырга тийеш, үз җирлегендә, үз мохитендә, үз телендә, 

үз фикер йүнәлешендә. Шулай булмаганда, ул башка халыкларның ийәрчененә 

әйләнә. Ә инде мәгариф системасына килсәк, мода эш тагы да катлаулырак. 

Инде әйтеп үткәнемчә, революцийәгә кадәр безне дөньяви белемнән айырып 

гарәп схоластикасына (ислам диненә түгел!) куып керткәннәр. Шуннан артта 

калдык. Бүген исә, киресенчә, дөньяви белем дигән булып, илаһи гыйлемнән 

мәхрүм итәләр. Диннән, милли йәшәештән айырылган, әмма татар дип саналган 

мәктәп-гимназияләр дә динсез урыс мәгариф системасының зәгыйфь күчермә-

ләре генә. Сүздә татар мәктәбе, милли мәгариф дип сөйлибез, ә чынлыкта бер 

генә илаһи-дөньяви мәктәп ача алганыбыз юк. Рәсми мәгариф моның турында 

ишетәсе дә килми. Бигрәк тә соңгы вакытта. Әнә, йәнәсе дини уку йортлары 

бар. Шунда укысыннар. Ә бит рухи тәрбийә ана карынында башлана, күкрәк 

сөте белән дәвам итә. Бала рухи-илаһи яктан биш йәштә инде формалаша. 

Шуңа күрә карын-күкрәк тәрбийәсе илаһи милли мәгарифнең нигезендә ятарга 

тийеш. Булачак ата-ана андый тәрбийәне каян алсын? Динсез гаиләдә туа, 

динсез бакчага йөри, динсез мәктәптә укый, динсез уку йортында һөнәр ала. 

Дини тәрбийәгә, дини мәктәпкә, дини гыйлемгә вакыт калмый. Кайберәүләрнең 

пенсия йәшенә җиткәч «күзе ачыла». Әмма бу йәштә зиһен дә таркау, иман да 

зәгыйфь. Йәшләр исә күп очракта дини мәктәпләргә иман чакыруы буйынча 

түгел, дөньяви мәктәптә укый алмаганга киләләр. Шулай булгач каян килсен 

безгә укымышлы муллалар, динле җитәкчеләр, илаһи гыйлемгә ийә галимнәр, 

мөгаллимнәр, табиблар, инженерлар. Ә үзебез дөнья ник бозык дип зарланабыз. 

Дин, әхлак дип сөйләргә яратабыз, ә үзебез динсез мәктәпкә барабыз. 

Шуларны күреп, аңлап, мин баш конструктор вазыйфасын калдырып 

мәктәпкә мөдир булып килдем (хәер, моңа кадәр алты йыл мәктәптә эшләгән 

идем инде). Максатым - милли мәгариф эшен гамәли нигезгә салу иде. Моңа 

форсат та туды. Татар иҗтимагый үзәге ойышкач, «Татар мәгарифе концепци-

йәсе»нә конкурс игълан ителде. Мин үз концепцийәмне тәкъдим иттем. 11 

концепция арасында ул беренче урынны алды. Милли Мәҗлескә килгәч, «Татар 

канунын», «Татарның милли йәшәү системасын» эшләдем. Милләтем бетә 

баруга әрнеп, өзгәләнеп яздым. Тик игътибарга алучы, шуларны тормышка 

ашырырга теләүче булмады. Куркумы, көнләшүме, күңел тарлыгымы, надан-

лыкмы, әллә бөтенесе бергәме – безнең татарны болай гына аңлап бетереп 

булмый. Гаҗәп бит, шуны урыслар аңлады, хәтта Мәскәү дә кабул итте, татар 

исә читеген сатып, билбавын салып, кәркеш белән бәйләнгән урыс чабатасында 

йөри. Шуңадыр бәлки, күпме генә урысны, Мәскәүне сүксәк тә, татарның урыс 

белән кан катнаштыруы 50 процентка җитеп килә. Монафикъ милләтчеләр, 
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мәскәүчел хакимийәттән тукланучы зыялылар чаң суга, йәнәсе татарны катнаш 

никах бетерә. Ә чынлыкта исә, татар золымнан качып көферлеккә бата.  

- «Бер кәвем үз хәлен үзгәртмәсә, Алаһы аның хәлен үзгәртмәс», - ди бит. 

- Менә-менә … Мин: «Без Мәскәү кануннарын танымыйбыз», - дим. 

Монда да аңламыйлар. Сүз бит дәүләт кануннары турында түгел, иблис 

кануннары турында бара. Безгә аларның асылын аңлап, әкрен генә, астан булса 

да татар-мөселман кануннары буйынча йәшәешкә күчәргә кирәк. Урысның үзе 

дә моңа мохтаҗ. Югыйсә, дәүләте белән бергә череп бара. Әмма ул да ялганга 

баткан. Аңа шовинизм, тәкәбберлек сеңгән. Ә безнең татар артын-алдын 

уйламыйча шуңа ийәрә. Сүздә дәүләт, мөстәкыйльлек ди, әмма үз йәшәү 

рәвешен булдырырга ашыкмый. Дөресрәге, теләми. Дәүләт структураларында 

бюджет (яки халык) акчасына 70 проценттан артык татар эшли. Әгәр аларда аз 

гына татарлык булса, милләт файдасына никадәр эш эшләнер иде. Әмма дәүләт 

акчасына түрәләргә файдалы эшләр генә эшләнә. Милләт эше айырым шәхес-

ләрнең инициативасына, шәхси акчага кайтып кала. Әле шуңа да аяк чалалар. Ә 

без эшмәкәрләрдән йәрдәм көтәбез. Дәүләт, дөресрәге, халык акчасын «юып» 

байыган «эшмәкәр»дән ни көтәсең? Без кайвакытта мәчет салучы, китап 

чыгаручы  «эшмәкәр»ләрне мактыйбыз. Әмма монда да рия ята. Беренчедән, 

болар халык кесәсәннән эшләнә, икенчедән, мәчет белән бергә шәхси кәттиж 

үсә, китап та «кирәк кеше»неке генә чыга. Мәчеткә дә шәхси исем бирелеп, ул 

служилый имамның  гилә милкенә әйләнә.  Шуңа да милләт үсми, савыкмый. 

 Ә бит безгә Мәскәү дә, Аурупа да, Америка да ирек бирмәйәчәк. Ирек ул 

буйсыну бүләге түгел, рухи халәт. Кол ул тәхеттә дә кол, ирекле ул зинданда да 

ирекле. Ә бит татар мең йылдан артык ислам кануннары белән йәшәгән, бер 

Тәңрегә буйсынган, ә бүген горурлыгын җуеп, дуңгызлар белән кочаклашып 

пычрак сазда ауный, айный алмыйча җәһәннәмгә китәр сыман тойыла.  

 Милләтне шушындый халәткә урыс та, йәһүд тә түгел, мәскәүчел татар-

лар төшерде. Түрәсе дә, мулласы да, шагыйре дә, галиме дә. «Без докторлар, 

профессорлар, академиклар, депутатлар, полковниклар, генераллар», - дип 

мактанырга яратабыз. Ә бит бу дәрәҗәләрне аларга татар халкы түгел, Мәскәү 

бирә, татарга хезмәт итү өчен түгел, Мәскәүгә эшләр өчен. Татарның ирек дау-

лавы Мәскәү имчәгеннән айырылмыйча, Казан имчәгенә ябышуга кайтып кала. 

Шуңа күрә бүген дә ул коллык тозагында, түрәсе дә, хезмәтчесе дә.  Һәм шун-

нан чыгарга да теләми. Кайчандыр бүре булган халык эт булып йәшәүне кулай-

рак күрә. Ирек даулап түгел, табан ялап, Аллага түгел, потка табынып. 

- Коллык та ике мәгънәдә бит. Беренчедән – без Алла коллары. Икенчедән 

– бүгенге көндә без кемгә кол соң? Үз-үзебезгә кол. Нәфесебез коллары. Башта 

безгә үзебезне нәфесебездән азат итәргә кирәктер. Җиһадның иң зурысы да шул 

бит инде, кылыч болгап йөрү генә түгел. Шуннан инде дөньяга башка күз белән 

карый башлыйсың. Монда инде синең күңелеңдә тарлык та, хөсетлек тә юк.  

- Әйе, Мәскәү тозагының җиме – ул безнең нәфесебез. Илләрне, дәүләт-

ләрне җиңәргә була. Ә үз нәфесеңне җиңеп буламы? Моны әйтүе кыйын. Әйе, 

өеңә басып керсәләр, малыңны таласалар, динеңне таптасалар, кече җиһад 

фарыз. Әмма без инде моңа да ярамыйбыз. Балабызны тотып көчләсәләр дә, 

көфер мәхкәмәләрендә гаделлек эзләп йөрибез. Ә бит бер Аллага сыйынган, 
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Аннан гына яклау эзләгән иманлы бәндәне беркем дә буйсындыра алмый. Ан-

дый кешегә иң явыз кяфер дә кул күтәрергә курка. Аны фәрештәләре  коткара.  

- Әлбәттә, һәрберебез үзебезне төзәтсәк, башкаларны, җәмгыйәтне төзә-

тәсе дә калмый. Без үзебезне күрмибез, җәмгыйәтне төзәтергә ашыгабыз. Йә-

нәсе, безнең шулай булуыбызга җәмгыйәт гайепле. Ә җәмгыять без бит ул. 

  - Әйе, җәмгыйәт без ул. Һәрберебез иманлы булса, җәмгыйәт тә иманлы. 

Әмма без иман зәгыйфь чорда йәшибез. Ислам ривайәтләрендә ахырзаман 

алдыннан иманны саклу ифрат авыр булыр дигән фикер бар. Ул кайнар ут 

кебек булыр дийелә. Аны бер-береңнең учына салып кына саклап булачак. 

Димәк җәмгыйәт булмаса, аны бер кеше генә саклый алмый. Әмма җәмгыйәт 

белән бүген, башлыча, имансыз бәндәләр идарә итә. Гади кеше аларга ышана. 

Шуңа күрә чын белән ялганны айыра алмый. Моның өчен аны гайепләп тә 

булмый. Чөнки күңелендә ышану булмаган кешенең иманы зәгыйфь. Имансыз 

түрәләр шуннан файдалана да. Ә инде халыкка хакыйкәтне аңлата башласаң, 

болар: «син җәмгыйәтне төзәткәнче, үзеңне төзәт», дип әйтергә ашыгалар. 

Чөнки үзләре төзәләсе килми. Бу алымны түрәләр генә түгел, рәсми дин әһел-

ләре дә, түрдә утырырга яраткан остабикәләр дә кулланырга ярата. Моның тагы 

бер мәкерле ягы бар. Туксанынчы йыллар башында без милли мәгариф 

концепцийәсен эшли башлаганда дини тәрбийә, илаһи белем мәсьәләсен дә 

күтәргән идек. Әмма рәсми мәгариф җитәкчеләре моңа каршы чыкты. Йәнәсе, 

дин дәүләттән айырылган. Мин моңа каршы: «дин дәүләттән айырылса да, 

мәктәптән айырылмаган, мәктәп дәүләт учрежденийесе түгел, җәмгыйәт учреж-

денийесе», дигән идем. Моның белән берникадәр ризалаштылар. Мәгариф 

турындагы канунга мәктәп дәүләти-җәмгыйәви система буларак керде. Әмма бу 

матдә үтәлмәде. Мәктәп динсез дәүләт учрежденийесе булып калды. Бу халәт 

мәктәпкә генә кагылмый. Җәмгыйәт эше саналган мәдәнийәт, икътисад, хокук, 

гаилә кору кебек системалар да дәүләтнеке саналып, диннән айырылган. 

Гомумән алганда, бүген айырым кешенең тормышы диннән айырылмаган 

җәмгыйәт кануннары белән түгел, диннән айырылган дәүләт кануннары белән 

көйләнә. Димәк җәмгыйәтне төзәтү ул башкаларны төзәтү түгел, ә аңа Алла 

кануннары белән көйләнә торган вазыйфаларын кайтару. Шулай булмаганда, 

кайбер җитәкчеләребезнең һәм имамнарыбызның дин дәүләттән айырылса да, 

җәмгыйәттән айырылмаган дигән сүзләре буш вәсвәсә генә. Җәмгыйәтнең 

барлык вазыйфаларын дәүләт алып бетергәч, аның кайсы ягы соң диннән 

айырылмаган? «Мәчет-мәдрәсә һәм гаилә», ди бер зур имамыбыз. Шундый ук 

фикерне Мәскәүнең баш түрәсе дә әйткән иде. Йәнәсе, Мәскәү мөселманнары 

бик тә тәртипле. Дини тормышны җәмигъ мәчеттән тышка чыгармыйлар.  

Менә шул ул дәүләтнең дингә карашы. Бигрәк тә ислам диненә. Шуңа 

күрә «син җәмгыйәтне төзәткәнче, үзеңне төзәт» дигән гыйбарә  «дин дәүләттән 

айырылса да, җәмгыйәттән айырылмаган» дигән уйдырманың бер төре генә. 

Менә шундый рәвештә безнең түрәләр һәм дин әһелләре безнең дөрес 

фикерләргә үз мәнфәгатьләреннән чыгып капма-каршы сыйфат бирәләр.   

Шулай булгач, без үзебез дә җәмгыйәт белән бергә төзәлергә тийешбез. 

Әмма моның өчен зур гыйлем кирәк. Гыйлемсез кеше дивана шикелле ул. Үзен 

төзәтергә сәләтсез. Гыйлемдә бөтен хикмәт. Кече җиһадта көрәш коралы кылыч 
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булса, олы җиһадта – гыйлем. Гыйлемле кешене, Тукайчарак әйтсәк, ук та 

алмый, туп та ватмый. Башкача әйтсәк,  утта да янмый, суда да батмый. Шуның 

өчен дә мин утыз йылдан артык инде илаһи мәгариф өчен көрәшәм. Черек 

нигезгә нәрсә салсаң да, ишелеп төшә. Бу сәйәсәтчеләр юлы. Без исә башта 

ныклы нигез салырга тырышабыз. Бу мәгърифәтчеләр юлы. Монда алдау да, 

көчләү дә юк. «Монда мәгърифәт, монда нур», ди Тукайыбыз да. 

- Шәхси мәктәп идейәсе кайчан туды? Шушы бәргәләнүдән соңмы? 

- Мода да гыйбрәтләр бар … Әйтеп үткәнемчә, башта без милли мәгариф 

идейәсен күтәреп, концепцийә эшләдек, аны Татарстан мәгарифе турындагы 

канунга бишенче матдә итеп керттек. Шуннан соң татар милли университетын 

ачып җибәрдек. Ике йыл эчендә биш йөздән артык шәкерт тупладык. Әмма 

күрәм, татар түрәләренә, татар галимнәренә, татар зыялыларына, хәтта, ачынып 

әйтәм, татарның үзенә дә бу кирәкми. Йәнәсе моны дәүләт эшләсен. Монда 

акча, урын, дәрәҗә, диплом. Урак белән чүкечме, ай белән хачмы, ике башлы 

каракош яки канатлы барсмы, боларга барыбер. Милли мәгариф, милли универ-

ситет дип сөйләп, кычкырып, язып йөрүчеләргә ышанмагыз. Алар моны 

оештырганда кыл да кыймылдатмадылар, төзегәннәрен дә җимерделәр. Һаман 

да  дәүләттән көтәләр, мәгърифәтчеләрне төрекләрдән, гарәпләрдән, американ-

нардан эзлиләр. Үзләрендә мәгърифәт нуры булмагач, мәгърифәтчелекнең 

асылын аңламагач, татарда андыйлар юк диләр. Әгәр алар ихлас булсалар, күп-

тән инде милли мәгариф тә, милли университет та булыр иде. Халык үзе эш-

ләмәсә, булмаган дәүләттә моны кем эшләсен? Хәйер, алар үзләре дә моны бе-

лә. Әмма татарны эчтән ашаучы көнчелек, хөсетлек чире һаман да өскә чыга. 

- Кайберәүләр, илле йылдан артык инде Исраил изүендә йәшәгән 

фәлестиннәрнең сигез университеты бар диләр.   

- Әйе, бар. Әмма бу хокукны алар кан түгеп алганнар, кан түгеп сак-

лыйлар да. Кемнән? Баштан-аяк атом-төш коралы белән коралланган дөньякү-

ләм көферлектән. Ә татар канын түгел, сукыр тийенен дә милли мәгарифтән 

кызгана. Мәскәү бушлай алтын тәлинкәдә китереп тоттырыр дип уйлый бугай. 

Тот капчыгыңны? Казанны ул кан түгеп алган. Кан түкмичә бирмәйәчәк тә. Юк, 

мин кан түгәргә чакырмыйм. Күп түктек инде. Әмма Алла нуры белән иңгән 

илаһи гыйлем бар. Хәзер операцияне дә пычак белән түгел, лазер белән ясый-

лар. Без татарга пычак яки сихер түгел, шушы лазерны тәкъдим итәбез. Әмма 

аңа пычак та, лазер да кирәкми, акча, мал, үз кардәше өстеннән хакимлек кирәк. 

Рәсми хакимийәтне, галимнәрне, зыялыларны, халыкны күтәрә алмагач, 

бабаларым мисалында шәхси мәктәп төзергә керештек. Мәктәп дигәннән, ул 

үзе тулы бер система. Башта туганнарым белән бергә «Әмирханийә» мәгъри-

фәтчелек вәкыфын ойыштырдык. Ул  мәгариф нәзарәтебез вазыйфасын башкар-

ды. Аның түбәсе астында «Колшәриф исемендәге татар рухи-дөньяви универ-

ситетын», «Әмирхания» рухи-дөньяви көллийәтен», «Гаилә мәктәбен» ачып 

җибәрдек. Максатыбыз – карын-күкрәк тәрбийәсеннән башлап галим булып 

җитешкәнче белем-тәрбийәне эченә алган тулы канлы татар-мөселман мәгариф 

системасын булдыру иде. Вәкыф шәхси булгач, бу система да шәхси иде. Шуңа 

күрә татарның «милләтпәрвәрләре» аны тиз генә җимерә алмады. Кыйынлык 

белән булса да, зур чыгымнар куйып бу системаны юстицийә министрлыгында 
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теркәүгә ирештек (бу да шәкертләрнең иман зәгыйфьлегеннән килә, югыйсә 

безгә бернинди теркәү дә кирәкми). Әмма лицензийә мәсьәләсендә рәсми 

мәгарифнең тулы каршылыгына очрадык. Татар мәгърифәтчеләренең  патша 

чиновниклары белән татар мәктәбе өчен алып барган көрәше бермә-бер 

кабатланды. Ул вакытта татар мәгърифәтчеләренә урыс чиновниклары каршы 

торган булса, бу очракта безгә татар чиновниклары каршы торды. Аларга татар 

галимнәре, татар зыялылары, рәсми дин әһелләре кушылды. Шуңа күрә безнең 

хәлебез патша заманыннан да кыйын булды. Чөнки гади халык каршында алар 

татарлар, мөселманнар, йәнәсе ни өчен каршы булсыннар. Юк, туганнар, бар 

фаҗига да шунда, үз дәүләтең булмагач, Мәскәү эш башына үз кешеләрен куя, 

татардан булса тагы да яхшырак, сатлык татар намуслы урыстан яхшырак. 

Кирәк икән, алардан докторлар, профессорлар, академиклар ясыйлар. Бер 

тийенлек белемнәре булмаса да. Менә инде син аларга каршы торып кара! Без 

бит Фән Фәнычлар диләр, ә син кем янәсе? Элекке халәтне урыска сылтарга 

була иде, бүген кемгә сылтыйсың? Ә милли мәгариф илаһи гыйлем һәм 

заманави дөньяви белемгә ийә белгечләр әзерли башласа, боларны кая куясың? 

Шуңа алар каршы да. Сүздә алар безнең фикерне хуплый да кебек, әмма 

законга ничек каршы барасың, диләр. Әлбәттә инде сүз Мәскәү, иблис 

кануннары турында бара. Без тәкъдим иткән татар, Татарстан кануннарыннан 

болар инде күптән баш тартты. Мәскәү барысын да өйрәтеп торгач эшләмәгән 

башны нигә азапларга. Бер генә мисал. Дини, рухи тәрбия турында һәр 

конференцийәдә чыгыш ясаган бер академигыбыз мине рухи–дөньяви 

университет буйынча Президентка мөрәҗәгать итүдә гаепләде. Йәнәсе, дөньяви 

дәүләт президентына динле мәгариф мәсьәләсе белән ник мөрәҗәгать итәм. 

Дөньяви дәүләт ул динсез җәмгыйәт, динсез президент дигән сүз түгел, ләбаса. 

Әнә Америка президенты вазыйфасына керешкәндә кулын дөньяви 

конституцийәгә түгел, Библийәгә куйып ант итә. Исраил дәүләтендә, гомумән, 

конституцийә дигән нәрсә юк, аның урынында Тәүрәт йөри, кануннар 

җыйынтыгы (безнеңчә, шәригать) вазыйфасын Талмуд үти. Шуңа күрә дөнья 

белән идарә итәләр. Ә татар Мәскәү конституцийәсенә ябышып упкынга 

тәгәри. Татарстан хөкүмәтенә, Дәүләт шурасына мөрәҗәгать итүем дә җавапсыз 

калды. Радиодан, телевизордан татарны бетерәләр дип ах орган депутат-

«милләтпәрвәрләр» дә телләрен йотты. Ничек инде татурыс академиклары 

хупламаган эшне бер исемсез бәндә башкара алсын?! Мине саташканга санап 

йүләрләр йортында дәваланырга киңәш итүчеләр дә булды. Тик алар бик 

акыллы булсалар да, Коръән айәте түгел, татарча бер кануный матдә дә яза 

алганнары юк. Әлбәттә, безгә аларның лицензийәләре дә кирәкми.  Әмма 

шәкертләргә диплом кирәк - каракош һәм хач сүрәтлесе, ай һәм Алла исеменә 

алар разый түгел.  Хач һәм каракош сүрәтле диплом алу өчен иманыңны 

сатарга кирәк. Ә бит алар безгә иманнарын ныгыту өчен килгән!        

Әлбәттә, без әкрен генә булса да эшлибез. Тамчылап булса да татар-

мөселман мәгарифенә нигез салабыз. Алла барыбер йәрдәменнән ташламый.  

- Ягъни, сез Алланың химайәсендә йәшисез. 

- Әйе, безгә Алла ярдәм итә. Хәрәм кергән кәттижләргә, затлы 

иномаркаларга беркайчан да  бәрәкәт иңмәс, ә без төзи торган мәгарифкә 
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иңәчәк, иншалла. Чөнки без хакыйкәт өчен Алла кушканча көрәшәбез, Алла 

кушканча йәшәргә тырышабыз. Әлбәттә, бездән көләләр. Хәтта, туганнарым да. 

Әмма иман мәсьәләсендә компромисс була алмый. Иман ул йә бар, йә юк. Миңа 

бу синең фаҗигаң диләр. Бәлки шулайдыр. Әмма бу бабаларымның да фаҗига-

се. Шунда бәлки аларның бөйеклегедәдер. Ә бит бездән көлүчеләр дә фаҗига-

дә: бу бозыклыктан, бу фаҗигадән үз акыллары белән чыкмакчы булалар. Алла 

кануннарына буйсынмыйча, Коръәнгә таянмыйча, шәригать кануннарын 

танымыйча. Ә рәсми динчеләрнең зыяны нидә? Алар халыкка илаһи хакыйкәт-

не ачмыйлар, исламча йәшәешне аңлатмыйлар, динне вәсвәсәгә, сафсатага, 

әфйүнгә әйләндерәләр, социаль гаделлек, хәләл йәшәйеш турында сөйләү уры-

нына, күбрәк корбанга чала торган малның колагы–тоягы нинди булырга 

тийешлеге турында бәхәсләшәләр. Кәнфиттә, даруда, маргаринда хәрәм микъ-

дарын тикшерәләр, ә хәләл йәшәешкә бернинди җирлек калдырмаган түрәләр 

белән бер савыттан ашыйлар. Без күтәргән идейәләрне алып, без сөйләгән 

сүзләрне сөйләп,  дин белән фәнне кушкан булып, ислам нурын таркаталар, төп 

максатны җимерәләр, гамәли исламны бетерәләр. «Ислам тынычлык дине» 

дигән булып, динебезнең иң явыз дошманнары белән берләшеп мөселман 

«террорчыларына» каршы көрәшәләр. Әлбәттә, халык та аларның тасма 

телләренә ышанган була, чөнки җан да жәл, мал да жәл. Аларга Алла әллә бар, 

әллә юк, ә дөнья ләззәтен бүген татыйсы килә. Ә бездә  гыйлем булса да, мал 

юк. Шуңа күрә дин  берәүләр өчен сәйәсәткә, икенчеләр өчен «страховка»га, 

өченчеләр өчен кәсепкә әйләнә. Динсезләргә, мөшрикләргә исә боларның берсе 

дә кирәкми. «Тәңречеләр»гә дә ислам төп дошманга әйләнеп бара. Нәтиҗәдә, 

көферлек арта, халык кырыла, бозыклык ишәйә, җинайәтчелек үсә. Кайбе-

рәүләр рәсми динчеләрнең кыланышын күреп, минем мөселманча йәшәешкә 

өндәвемне артка өстерәү дип бәйәлиләр. Йәнәсе, компьютер, кибернетика 

заманында нинди ул дин! Моны кибернетиканың «к» хәрефен дә белмәгән 

кешеләр әйтә. Ә мин дингә мәдрәсәләрдә укып түгел, шул кибернетика аркылы 

килдем. Көнбатыш галимнәре дә мәдрәсәләрдә укымаган, әмма Коръәннең 

хаклыгын раслаган шушы фәннәр аркылы исламга киләләр. Бүгенге 

мәдрәсәләр, хәтта «университетлар» әлеге хакыйкәттән ифрат йырак тора.  

Бүгенге көндә иң бәләкәй түмгәк-түрәләрнең, әлифне таяк дип белү дәрә-

җәсенә ирешкән имамнарның өстәлләрендә иң камил компьютерлар, техник 

җиһазлар тора. Туксанынчы йыллар башында боларның аталары дин, милләт, 

тел дигән мәсьәләләрне инкарь иткән кебек, безнең татар информацион систе-

маларын булдыдырырга чакыруыбыздан көләләр иде. Чөнки ул вакытта 

боларның берсен дә белмичә рәхәттә йөзәргә була иде. Әмма заман таләп иткәч, 

болар йәшләрне җигеп заманави булдылар. Җәмгыйәтне савыктыру, динне 

яңарту, милләтне терелтү, телне тергезү өчен түгел, урыннарын югалтмас өчен.   

Инде тәмам батырайып китеп, һәрбер укучының, укытучының, табибның 

өстәлендә “ноутбук” торырырга тийеш дип аһ оралар. Тик бу могҗизалы 

техника гына аларга иманга килергә, татар булырга йәрдәм итәрме икән.   

- Әйе, дөньяви белемне үзләштереп тә, Коръән хафиз булып та, илаһи 

гыйлемгә ирешмәгән бәндә «Китап күтәргән ишәк өммәтендә булыр» - ди. 

Шулай да мөселманның чынын ялганыннан ничек айырырга? 
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- «Гамәлләре аша белерсез», - дигән Гайсә пәйгамбәр. Ә гамәл нәрсә? Әнә 

пәйгамбәребез Мохәммәд галәйһиссәлам әйткән: «Бәндәләр ничек утырса, мин 

дә шулай утырырмын, ничек ашаса, мин дә шулай ашармын» һәм шулай иткән 

дә. Хәзер инде бүгенге көн белән чагыштырып карагыз - имамнарыбыз (ягъни 

җитәкчеләребез) пәйгамбәрләрдән дә өстенрәкме? Барысы да халыктан йөз 

чөйереп, үзләрен Алла санаган фиргәвеннәргә әйләнеп беттеме икән? 

Шул уңайдан тагы бер нәрсә әйтәсем килә. Миңа кайчак исламга өндәп 

керәшеннәрне куркытасың диләр. Бу ислам хакыйкәтьләрен дөрес аңламаудан 

килә. Эш бит кем үзен ничек атауда түгел, ә Алла кануннары белән йәшәүдә. 

Әгәр керәшенме, урысмы, башкортмы, чуашмы шушы кануннар белән йәши 

икән, безнең өчен алар кальби мөселманнар. Коръән әйткәнә, аларга 

җәһәннәмнән куркасы юк. Иманны Алла бирә, кальб саклый. Безне Алла белән 

кальб түгел, мулла белән поп, чалма белән ряса, ай белән хач, шамаил белән 

тәре, пычрак сәйәсәт айыра. Аннан кайда монда мантыйк. Керәшеннәрне 

куркытмас өчен без кем булыйк - насарамы, дәһриме, мөшрикме, «тәңречеме»? 

Ә керәшен үзе дәһри, мөшрик, «тәңрече» булырга ризамы? Һәрхалдә мин 

аларда андый омтылышны күрмәдем. Татар гына ул һаман мөгез чыгара. 

- Шулай да керәшен татарны мөселман санап, үзен татарга кертми. 

- Татар чын мөселман, керәшен чын насара булса, мин монда фаҗига 

күрмәс идем. Эш нәкъ киресенчә, татар чын мөселман, керәшен чын насара 

түгел, икесе дә чын булса, бүленергә дә сәбәп булмас иде. Гыйбәдәт төрле 

булса да, Алла дине бер ул. Сембер өлкәсендә без урысы, татары, чуашы, 

мукшысы ахирәтләр булып йәшәдек. Чөнки ул вакытта безне бүлүче булмады. 

Әнә башкортлар белән динебез дә уртак шикелле. Әмма бугазга-бугаз килергә 

торабыз. Чөнки икебез дә динсез. Шуңа күрә сәйәсәт корбанына бик тиз 

әйләнәбез. Бүлим дисәң, милләтне түгел, бер гаиләдәге балаларны төрле дингә, 

милләткә бүләргә була. Һәм шулай итәләр дә. Иман нык булмагач, сәбәпләр 

табылып тора. Бүлү идейәсе Мәскәүдән генә түгел, татарның үзеннән, хәтта 

милләтпәрвәрләреннән дә чыга. Бер заман танылган милли лидерыбыз исламны 

мишәрләр бетергән дип чыккан иде, «тәңречелеккә» чыккан икенче лидерыбыз, 

киресенчә, татарга исламны «көчләп тагуда» мишәрләрне гайепләде. Мин бер 

генә мишәрнең дә «мин татар түгел, мин мишәр» дип әйтүен ишеткәнем булма-

ды, ә татар матбугатында өзлексез татар белән мишәрне бүлүчеләрне фаш итү 

бара. Болай булгач бүленүгә дә күп калмаган. Бүлү–бүленү мәсьәләсендә шуны 

гына әйтәсем килә: башта үзебез чын мөселманча йәшәп карыйк, аннан башка-

ларны үгетләрбез, әгәр кирәге калса. Чөнки  айыру-бүлү идейәсе халыктан 

түгел, сәйәсәтчеләрдән чыга. Алар өчен бу иң кыйммәтле сәйәси капитал. 

- Без инде мөселманлыкны татарларга бирелгән бер титул рәвешендәрәк 

кабул иткәнбез. Үз гомерендә бер тапкыр намаз укымаган галимнәребез дә 

трибуналардан: «Без – мөселманнар» дип кычкыра, муйынына таккан ярым-

айны мөселманлык галәмәте санаучы шәрә җырчыларыбыз да мөселманлыкка 

дәгъва итә, аракыны чучка колбасасы белән закускалап исерек «маруськалар» 

кочучы түрәләребез дә мөселман икән! Кыскасы, мөселманнарның спекторы 

киң бездә. Рахман һәм рәхим ийәсе булган Хак Тәгаләбезнең әлегә сабырлыгы 

җитә. Әле ул безне һаман сыный. Һаман да шанс бирә. Тик кайчанга кадәр? 
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– Әйе, сыный! Әмма без бу соңгы сынауны үтә алырбызмы? Җыр–бийүле 

мәҗлесләргә исереп, җәһәннәмнең түренә үк әзерләнәбез түгелме? Чаң кагасым 

килә, инде амбразурага ятып: «Бетәбез бит, уяныгыз», – дип халкымны афәттән 

каплыйсым килә. Әмма ишетмиләр. Бер тийенлек табыш өчен ник милләтең, 

дәүләтең, галәмең пыран–заран килми шунда! Кемгә кирәк ул табыш бирми 

торган азатлык, милли мәгариф, милли университет?! 

– Мин кушканча йәшәмәгәнгә күпме шәһәрләрне юк иттем, сез аларның 

хәрәбәләре яныннан үтеп йөрисез», – ди Аллаһ Тәгалә. Нәкъ безнең Болгар дәү-

ләте турында әйтелгән кебек. «Болгар шәһәрләре, Болгар авыллары җимерел-

гәннәр дә беткәннәр, эзләре дә калмады … », – ди бит Тукай да. Без һаман да 

монголларны, Аксак Тимерне, Явыз Иванны сүгәбез, алар җимергән дибез. Бер 

эш тә Алланың ризалыгыннан башка эшләнмәгәч, димәк Алла аларның 

күңелләренә шундый уйны салган, Болгар дәүләтен юк итүдә аларны сәбәпче 

иткән. «Бер залим кавемне икенче залим кавемгә ирекле иттем», – ди бит. 

– Димәк Болгар залимлек буенча җәлладларын да узып киткән. Исламны 

ул йә сәйәси уйынга санаган, йә аңа буйсынмаган. Болгарны җир белән ни өчен 

тигезли? Кяферләрне, мәҗүсиләрне дә ул хәтле җәзаламый, чөнки аларның 

җәзасын ахирәткә калдыра. Ә бит бу үзен «Мин – мөселман», – дип игълан итә 

һәм Аллаһ кануннарын таптый. Алтын Урда да, Казан ханлыгы да шул рәвешле 

җимерелә. Ханнарның Алла өчен түгел, тәхет өчен үзара талашулары, бу та-

лашта чиктән үтүләре сәбәпче була ул һәлакәткә. «Чиктән үтмәгез», – ди бит 

Алла. Бүген дә шул дәвам итә. Без мөстәкыйльлек дип күтәрелеп карыйбыз, 

алалмыйбыз – һаман да шул золым, алдау, ялган өскә чыга. Золымга каршы 

Аллаһы Тәгалә көферне сәбәпче иткән. Шуңа күрә Мәскәү безне таптый да.   

– Димәк, галәм кануннары, Илаһи Канун идеологийәгә, җир 

тәгълиматенә, дөньяви кануннарга әйләнсә – җәза килә. Шулай булгач кальб 

белән түгел, рия белән кабул иткән дин дәүләт сакчысы булла аламы? 

– Юк, әлбәттә. Болгар Ислам динен рәсми рәвештә Аллага ихлас ышанып 

түгел, хәзәрләрдән саклану, көчле Халифәттән йәрдәм алу өчен кабул итә. 

Димәк бу гамәлнең башында ук рәсми рия ята. Менә шунда инде диннең илаһи 

куәте кими. Дөрес, Багдадка хәтле ук Ислам динен ихлас кабул итүчеләр була. 

Әмма Болгар мөшрикләре аны танымый.  Шуңа алар күп булмый. Әмма шул 

Ислам да Болгарны күтәрергә җитә. Болгар дәүләте Көнчыгыш Аурупаның иң 

куәтле бер мәмләкәтенә әверелә. Шәһәрләр төзелгәч, мәдәнийәт үскәч исламнан 

ришвәт ясала. Чисталык, пакълек өчен төзелгән мунчалар фәхишәлек, азгынлык 

йортына әйләнә. Акыллы кеше килеп чыкса, бу адәм Аллага хезмәт итәргә 

лайыклы дип, дарга аса башлыйлар. Нәкъ Рим, Помпея, Лут кавемнәре кебек 

азгынлыкка чума Болгар – шуңа җәзасын да ала. Бүген инде бөек Болгар, 

«галәмне дер селкетүче түрек–татарлар» белән мактанып йөрүдән ни файда? 

йүләрләр йортында «Наполеон» булып йөрү генә түгелме бу? 

Әнә, Исламны ихлас кабул иткән, бүген дә аның кануннары белән йәшә-

гән илләрдә 1400 йыл буйына бер таш та селкенмәгән. Согуд Гарәбстанында, 

Төркийәдә ике мең йылдан артык сакланып калган тарихи һәйкәлләр шуны 

сөйли түгелме? Ә без көрәк, китмән тотып, чуйын–чүлмәк ватыклары, могҗиза 

белән сакланып калган ташязмалар эзләп йөрибез. Һәр чүлмәк ватыгына бер 
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доктор ясасак та, адәм укырлык тарихыбыз, үрнәк алырлык мәдәнийәтебез, 

кешегә өйрәтерлек гыйлемебез юк. 

– Ә бит Чыңгызхан да бер Аллага буйсынырга бойырык бирә. Гаҗәп бит, 

бер дә юктан ярты дөньяны буйсындырырлык көч туплый.  

– Әйе, Алла бер кешене куәтләндереп,  кануннарын бозучыларга Үз 

җәзасын бирә.  

– Шулай да без мөселман булып та коллыкта, ә мөселман булмаган 

халыклар азатлыкта? 

– Беренчедән, без кальби мөселманнар түгел, ришвәти мөселманнар. Бу 

монафиклыкка тиң. Ә монафиклыкның җәзасы дөньялыкта кол, ахирәттә – ут. 

Ирекле халыкларда әле үз–үзләрен саклау иммунитеты бар. Рәсми мөселман 

булмасалар да, фитрый иманнары, кальби мөселманлыклары бар. Бу аларның 

гамәлләрендә күренә. Ул гына да түгел, бүген исламга урыслар, алманнар, 

французлар, инглизләр килә. Азийә–Африка халыклары турында әйтмим дә 

инде. Ислам күтәрелешен күреп дөньякүләм көферлек берләште. Аларның 

кулында корал, акча, мәгълүмат. Көне–төне исламга яла ягалар. Йә без, йә алар 

дип ачыктан–ачык әйтәләр. Әмма бу аларның соңгы золымы. Алла кануннары 

һәр харефенә кадәр үтәләчәк. Золым китәр, ирек килер.  Ә татар золымнан 

котылырмы, ирекле булырмы? Әлегә өмет бик аз. Әмма һәр көтүнең көтү башы 

булган кебек, һәр халыкның да имамы була. Татарда әлегә ул юк. Бездә 

хуҗаның көтүчесе бар, көтүче ул көтүбашы түгел. Әйе, көтүче дә, көтү башы да 

көтүне ашарга, су эчерергә алып бара, эсседән, салкыннан, һөҗүмнән саклый. 

Әмма көтүче үзе бүтән ризык ашый, көтүбашы исә башкалар белән бергә 

туклана. Көтүбашы үз кардәшләренә зыян салмый, тәртип кенә саклый, көтүче 

исә,  хуҗасы кушса, бөтен көтүне суйып чыга. Көтүченең һәм көтүбашының 

вазыйфалары ошаш булсалар да, нийәтләре башка. Көтүчегә көтү ризык булса, 

көтүбашына ул кавем. Көтүбашын хуҗа куймый, аны көтү үзе тудыра һәм 

үстерә. Көтү башы булмаса көтү тарала, күч анасын югалтса һәлак була. Халык 

та шулай. Татарның бүгенге таркалышы да имамы булмаганнан килә.  

Тагы шуны әйтәсем килә, татарга коллык дәверендә дә берничә мәртәбә 

азатлык форсаты килде. Әмма һәр форсатны без бер–беребезне талауга 

файдаландык. Ирек даулап золым кылдык.  Болгардагы шикелле акыллы кеше 

пәйда булса, аның башына җиттек. Һаман бер хакыйкәтне аңламыйбыз: Алла-

сыз бай һәрвакыт хәйерче һәм фани, Аллалы хәйерче һәрвакыт бай һәм бакый. 

- Кайбер түрәләребез, безне халык сайлый, диләр. Ягъни алар халык 

мәнфәгатьләрен үти. Рәсми дин әһелләре дә моны Коръәнгә таянып раслый. 

Йәнәсе, Алла патшаларга буйсынырга кушкан. Чөнки патша да Алла 

ризалыгыннан башка патша була алмый. 

- Шунда бөтен мәкерлек тә. Беренчедән, Алла патшага түгел, үз 

араларыннан сайланган имамга буйсынырга кушкан. Ягъни, көтүчегә түгел, 

көтү башына. Югыйсә көтүдә тәртип бетә, фетнә чыга. Ә безнең патшаларны, 

түрәләрне халык сайламый, аларны халыкка көчләп тагалар. Йә турыдан туры, 

йә сайлау кәмите ясап. Әйе, Алла ризалыгы белән. Чөнки халык чын имамны 

танымый, ихлас кабул итми. Аның халәте, холкы шундый.  Һәркем имамлык 

даулый, нәтиҗәдә коллык сайлый. Коръәндә дә нәкъ шул хакта әйтелә.  
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- Әйе, безне саф исламча йәшәйеш кенә коткара ала. Моның белән 

килешәм. Әмма сез үзегезнең язмаларыгызда, чыгышларыгызда татар исламы, 

татар фәлсәфәсе мәсьәләләрен дә күтәрәсез. Бу интернациональ саналган ислам 

тәгълиматенә каршы килмиме? Монда татар милләтчелеге юкмы?  

- Юк. Чыннан да Алла кануннары бар дәверләр, бар халыклар өчен дә бер, 

ягъни, интернациональ. Алла яраткан галәм, йолдызлар, планеталар, Кояш һәм 

ай, барлык мәхлукат бар кеше өчен дә уртак. Иман кәлимәсе, әхлак кануннары 

һәр инсанның тумыштан ук калебенә язылган. Әнә, Иммануиль Кант та бит 

нәрсә ди: «Дөньяда ике могҗиза бар: беренчесе - өстебездәге йолдызлы күк, 

икенчесе – кальбебезгә салынган әхлак кануны (безнеңчә, фитрый иман)». 

Әлеге югарылыкта милләт тә, дәүләт тә, кавем-кабилә дә юк. Боларның  барысы 

да адәм баласының галәми асылы, бакый йәшәеше белән бәйләнгән. Әмма 

кешенең Жирдәге җәсади йәшәеше дә бар бит әле. Кеше йәшәгән табигый 

мохит - «кендек бәйләнгән» җир матди-җәмгыйәви йәшәеш, милли-мәдәни 

үсеш, гореф-гадәт, сөйләм-тел үзенчәлекләрен тудыра,  халыкның тарихи 

хәтерен,  холык-фикерен формалаштыра. Шуның белән дөньяви йәшәү 

шартларында кавем-кабиләләр, милләтләр, дәүләтләр барлыкка килә. Әнә, 

Аллаһы Тәгалә дә бит: «Мин сазне кавем-кавем яраттым», - ди.  Димәк кавем, 

милләт кануннарын бозу ул Алла яраткан табигать кануннарын бозу дигән сүз. 

Ягъни, без кавем кануннарын бозып, табигать кануннарын, табигать 

кануннарын бозып, Алла кануннарын бозабыз. Татар да шул кавемнәрнең 

берсе. Димәк ул җирдә илаһийәт белән сугарылган милли-җәмгыйәви 

кануннары буйынча йәшәргә тийеш. Шуңа күрә бер үк диндәге халыклар төрле 

милләт-кавемнәрне тәшкил итәләр. Мәсәлән, мөселман дип саналган 

гарәпләрнең, фасыларның, төрекләрнең, Африка, Азийә халыкларының дөньяви 

йәшәү рәвешләре төрле, әмма бер Аллага буйсыналар, бер Коръәнгә таяналар. 

Үз араларында низагълар барлыкка килә икән, бу аларның төрле милләттән 

булуларыннан түгел, илаһи кануннарны дөньяви кануннарга буйсындырырга 

тырышудан килә.  Татарның исә диндарлары бүген ислам дине белән түгел, 

гарәп схоластикасы белән йәши. Милләтчеләре исә тегесен дә, монысын да 

белми. Тел, мәдәнийәт, имла, дәүләт төшенчәләреннән ары китә алмый. 

Дәүләтчеләренә дин дә, милләт тә кирәкми. Суверенитет, мөстәкыйльлек исеме 

астында, әйтеп үткәнемчә,  ике имчәккә ябышу сәйәсәтен генә алып баралар. 

Безнең динебез - ислам, милләтебез – татар. Димәк гамәли йәшәү рәвешебез 

дөньялык өчен дә, ахирәт өчен дә татар исламына корылырга тийеш. Татар 

исламы ул мәгънәсе буйынча бәйләлмиләл, ә формасы буйынча милли. Димәк, 

безнең дәгъват, матдәви йәшәү рәвеше татар теленә, милли гореф гадәтләргә 

тайанырга тийеш. Бу Коръәннең үзеннән дә ачык күренә. Анда Аллаһы Тәгалә 

берничә мәртәбә ап-ачык әйтә: мин Коръәнне гарәп телендә иңдердем ди. 

Башка телдә иңдерсәм аңламадык дип әйтмәс өчен ди. Коръәндә илаһи ислам 

гакыйдәсе һәм гарәп милли гореф-гадәтләре айрым-ачык итеп күрсәтелә. 

- Ә менә тәңречеләр дә бит: «Безгә гарәп дине кирәкми, безгә түрек-татар 

дине, ягъни, тәңречелек кирәк», - диләр. Монда нинди дә уртаклык бармы? 

- Юк һәм була да алмый. Беренчедән Тәңре ул – шул ук Алла. Ул гарәп 

алласы да, татар алласы да, урыс алласы да түгел, ә галәмнәр Хуҗасы. Тәңре 
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сүзе ул Ходай, Бог, Гот, Яхвә, Илаһ сүзләре кебек үк Алланың синонимы гына. 

Тагы Алланың сыйфатларын ачыклаучы 99 исеме бар. Кайвакытта Аны шул 

исемнәре белән дә атыйлар. Бу исемнәрнең нинди дә булса милләткә бернинди 

катнашы юк. Болар бәйләнмиләл исемнәр. Җиргә Мохаммәт галәйһиссәламга 

кадәр ук меңләгән пәйгамбәр килеп киткән (төгәл саннары билгесез). Алар һәр 

халыкка, үз дәверендә, үз телендә Коръәннең асыл (тиңдәш) нөсхәсен алып 

килгәннәр. Алланың исеме дә, сыйфатлары да шул телдә иңдерелгән. Түрекчә 

Ул Тәңре дип аталган. Моны без бик күп борынгы чыганаклар, мәсәлән, 

Чыңгысханның Ясасы, монголларның «Алтын тарихы», Арихон язмалары аша 

белә алабыз. Әмма башка халыклар кебек үк түрекләр дә Аллага буйсынудан 

баш тартканнар, Аннан пот ясаганнар, Тәңре динен мәҗүсилеккә төшергәннәр 

һәм җәсасын алганнар. Җәһлийәт заманында мөшрикләр дә Тәңрене кабилә 

алласына әйләндергәннәр. Әмма аларны Мохаммәд галәйһиссәлам коткарып 

калган. Түрек дәүләтләре исә җимерелеп, башка халыкларга коллыкка 

төшкәннәр. Әмма бүгенге «тәңречеләр» моның белән килешми. Мәсәлән, 

«төптәңре» Рафаэль Безретдинов «галәмне дер селкеткән» түрек-татарны ислам 

дине бетерде, ди. Ягъни, бу фаҗигане түрек-татар динен «гарәп дине» белән 

алмаштыруда күрә. Шул ук фикерне танылган язучы Нурихан Фәттах та әйтеп 

килде. Тәңречеләр гомумән, бераллалык төшенчәсен инкарь итәләр. Алар фике-

ренчә, безнең бабаларыбыз Күккә, Кояшка табынган. Шулай булгач, Күк, Кояш 

түрек-татар халыкларыныкы гына булып чыга. Заманча әйтсәк, бу җисемнәр 

алар тарафыннан «приватизацийәләнә». Димәк,  башка халыклар безнең Күк, 

безнең Кояш белән файдалана. Болай булгач, аларга салым салырга гына кала.  

Безнең «тәңречеләр» белән төп каршылыгыбыз шунда: алар бер Алланы, 

бер Тәңрене инкарь итә. Болар өчен «Яратучы» һәм «Яратылучы» (ягъни 

мәхлукат) төшенчәләре юк. Бары тик Адәмнәр һәм күкләр ийерархиясе генә 

бар. Һәм, алар фикеренчә, бу төшенчә түрек аңында туган. Шуңа күрә 

«баштәңәре» Дамир Шәйхетдин татар халкын «Алла коллыгыннан Тәңре 

аңына» чакыра. Хәйер, бер татар халкын гына түгел. Бу насараларның Алла аша 

түгел, Христос (Кеше-алла) аркылы котылуга чакыруына тиңдәш. 

- Ә шулай да «түрек-татар» дине тууга  «гарәп дине» сәбәпче түгелме? 

- Әйе, монда берникадәр хаклык бар. Чөнки бездә гасырлар буйына 

«татар исламы» түгел, «гарәп исламы» өстенлек итеп килде. Безнең шартларда 

ул вәсвәсәгә, ягъни, схоластикага әйләнде. Бу, берникадәр дәрәҗәдә, татар 

халкының тәрәккый үсешен тоткарлауга китерде. Монда гарәпләр түгел, үзебез 

гайепле. Алла динен үз җирлегебезгә тамырлый алмадык. Бер яктан наданлык, 

икенче яктан, нәфесебез комачаулады. Әлбәттә, бер төркем галимнәребез 

(Габделнасыйр Курсави, Утыз Имәни, Муса Биги, Галимҗан Баруди, Ризаэддин 

Фәхреддин, Шиһабеддин Мәрҗани кебекләр) моның өчен байтак көч куйды. 

Әмма патша түрәләре тарафыннан күпертелгән карагруһ руханилар алар 

җибәргән тамырларны корытып килделәр. Бүген дә шул халәт дәвам итә. Тагы 

да мәкерлерәк юллар белән.  Үзгәртеп кору чорында яңа үсентеләр барлыкка 

килер дип уйлаган идем. Әмма өметем акланмады. Башта «тәңречеләрдән» 

берәр нәрсә көттем. Бәлки, дим, алар Тәңре исеме белән татар исламын 

тудырырлар. Шуңа күрә берникадәр дәрәҗәдә аларга теләктәшлек тә күрсәттем. 
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Моның өчен кайбер «саф» мөселманнарның тәнкыйтенә дучар булдым. 

Тиргәшеп-акланып тормадым, «тәңречеләр»не үгетләвемне дәвам иттем. Әмма 

аларның максатлары башка булып чыкты: татар динен торгызу түгел, ислам 

динен бетерү. Мин үгетләгән саен алар исламга һөҗүмне көчәйтә бардылар. 

Ахыр чиктә бөтен «тәңречелекләре» «гарәп динен» фаш итүгә кайтып калды. 

Моның өчен татарны дөньякүләм хурлыкка төшергән Гариф Гөбәйнең «Коръән 

серләре» дә ярап куйды. Татарга «татабригадалар», әфган, чечен халкы 

җәлладлары, Коръән дошманнары гына җитмәгән икән, менә аркага пычак 

кадаучы «тәңречеләр» пәйда булды. Бөтен көфер дөньясы хак исламның соңгы 

кальгаларына җимергеч кораллары, дөньяны талап җыйган маллары белән, 

барлык матбугат чаралары аркылы көне-төне рәхимсез һөҗүм алып барганда, 

болар түрек-татар милләте эченә мәкерле агу җибәрделәр. Аның белән татар 

йәшләренең иң өметле катламы агулана башлады. Ислам тарихында мондый 

рәвештә Алла диненә каршы ачыктан-ачык көрәш алып барган бер генә халык 

та бармы икән . Хәтта кяферләр дә «экстремистлар» белән генә көрәшәләр. 

- Соң дин әһелләрендә, мөселман йәшләрендә моны аңлаучы юкмыни? 

Менә татар йәшләре көннәренә килгән кайбер йәшләр мондый көннәрнең җыр-

бию, уйын-көлке, кәйеф-сафа корып кына үткәрелүенә риза түгел. Безгә 

тирәнрәк мәгълүмәтләр бирегез диләр. Нигә шулар белән очрашып боларның 

барысын да сөйләмәскә, тирән һәм дәлилле итеп аңлатмаска? 

- Шунда бар фаҗига да инде. Рәсми дингә болар берсе дә кирәкми. 

Аларны татар милләте, татар исламы ашатмый, рәсми хакимийәт,  «гарәп дине» 

ашата. Мәчетләрне дәүләт төзи, акчаны гарәп бирә. Алар фикеренчә, малсыз, 

акчасыз хак мөселманнар, милләтчеләр, «тәңречеләр» аларга әллә-ни  куркы-

ныч түгел, саташып йөрсеннәр шунда.  Әйе, хак мөселманнар да, саф милләтче-

ләр дә әллә-ни кыра алмас, ә «тәңречелек» артында көфер дөньясы, «татар 

дине» белән агуланган йәшләр. Барысын да аракы, әфьюн белән саташтырып 

булмас, кайберәүләргә илаһи ризык та кирәк.  Андый ризыкны тәңречеләр 

тәкъдим итә.  Бу газиз «тәңречелек». Ә «гарәп дине» милләтне ашап бетереп 

бара. «Гарәп исламы» шул ук «гарәп дине». Милләтчеләргә ул артталык 

билгесе. Дәүләтчеләргә – йә бар, йә юк. Кемгә кирәк - шул тотсын, кирәкми 

икән - тотмасын. «Татар исламы» да тәңречеләр өчен «гарәп дине», ә рәсми дин 

өчен ул - мәҗүсилек. Ә менә «тәңречелеккә» берәү дә тел-теш тидерми. Димәк 

аның белән бар да риза. Шулай булгач йәшәсен ирек, хөрлек, азатлык!  

Әлбәттә, мөселман йәшләренә дә өмет бар иде. Берничәсе безнең янда да 

буталып йөреде. Башта безнең белән фикердәш иделәр. Әмма хак исламда урын 

тапмаячакларын, бу юлда җитди сынаулар көтәчәген, күп нәрсәне корбан итәр-

гә туры киләчәген тиз аңладылар. Һәм безне йүләргә, үзләрен бик акыллыга 

санап, рәсми яклау тапкан йүнәлешләргә, ойышмаларга китеп беттеләр.  

Татар йәшләре җыйеннары мәсьәләсенә килгәндә, аларны, татар 

конгресслары кебек үк рәсми хакимийәт ойыштыра. Ул, әлбәттә, безне анда 

җибәрми. Чакырса да, йә рәсми динчеләрне, йә шул ук «тәңречеләрне» чакыра. 

Татар йәшләре йә шуны чынга алалар, йә борчылган булып кыланалар. Без инде 

ул курсларны үттек. Беренче җыйында мин дә чыгыш ясадым. Дәррәү кул 

чаптылар. Безнең программаларны алдылар, канатлангандай булдылар, аннан 
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… юкка чыктылар. Икенче очрак Милли университет ачкач булды. Без ике 

агымда 500 гә якын шәкерт җыйдык. Йөзәр кешелек аудиторияләрдә мин лек-

циийәләр укыдым. Чебен тавышы ишетелерлек тынлык, шартлау дәрәҗәсен-

дәге алкышлар, соңыннан ихлас сөйләшү. «Татар уянды», - дип мин дә канатла-

нып йөрдем. Әмма татар галимнәре, татар милләтчеләре, рәсми хакимийәт 

тарафыннан университет җимерелгәч, берсе дә безне яклап тавыш чыгармады. 

Университет таркалды, бар да качып бетте. Колшәриф университеты белән дә 

шул ук хәл булды. Безнең аркылы дүрт йөзләп йәшләр үтте. Бар да динле, 

иманлы, милли хисле. Әмма лицензийә белән эш барып чыкмагач, барысы да 

әкрен генә таралып бетте. Түләүле көфер вузларның хокук, икътисад, сәүдә 

белгечлекләренә йегермешәр мең түләп укысалар да, безнең илаһи гыйлемле 

уку йортларыбызда бушлай да укырга теләмәделәр. Чөнки, әйтеп үткәнемчә, , 

җиде хачлы  дипломга ийә булмагач, динле булуның мәгънәсен күрмәделәр. 

Әлбәттә, боларны гайепләп булмый.  Ата-аналарын да аңлап була. Ә менә 

милләт, дәүләт, дин, милли университет ди йөрегән «милләтпәрвәрләрне» 

ничек аңларга? Алар безгә Мәскәү айлы-кояшлы дипломнар бирер дип уйлый-

лармы икәнни. Чынлыкта берни уйламыйлар. Тик үзләре өчен сәйәсәт ясыйлар. 

Менә шундый хәлдә безнең йәшләребез. Рәсми танылу булмаган җиргә 

алар бармый.  Биш кабат суфый, ун тапкыр «коръән хафиз» булсалар да. Рәсми 

танылуга, нинди дә булса хөрлеккә ирешсәләр, динеңне дә, милләтеңне дә, 

дәүләтеңне дә оныталар. Татар йәшләре җыйыны да шуның өчен генә файдала-

ныла. Бер генә мисал: үзгәртеп кору башында татар йәшләрен җитәкләгән бер 

милләтпәрвәребез татар җыйынына чит илдән килгән кызлар арасыннан үзенә 

кәләш табып, шунда китеп барды. Башта сирәк-мирәк булса да хәбәре ирешеп 

торды. Аннан соң тәмам эзе суынды. Анда тәм-том сатып байыган диләр. 

Хәйерче Татарстанга килеп йөрүдән әллә-ни файда күрми мөгаен. 

Ничек кенә матур сөйләмәсен, нинди генә вәгъдә бирмәсен, татарда 

беренче урында дөньяви хөрлек тора. Дин дә, милләт тә, дәүләт тә, беренче 

чиратта, аңа шуның өчен кирәк. Бу, әлбәттә, бишйөз йыллык коллык нәтиҗәсе. 

- «Татар исламы» аз-маз аңлашылды булса кирәк. Ә нигә тагы сез эзләгән 

«татар фәлсәфәсе»? Коръән гыйлеме, ислам фәлсәфәсе генә җитмиме? 

- Юк, җитми. Татар милләте булганда, “татар фәне”, “татар исламы”, 

“татар теле” булган кебек, “татар фәлсәфәсе” дә булырга тийеш.  Коръән һәм 

аның нигезендә формалашкан ислам дине адәм баласын дөньялыкта йәшәргә, 

ахирәткә  әзерләнергә күрсәтмәләр бирә.  Коръән гыйлеме бу күрсәтмәләрнең 

илаһи асылын ача, аларга заманави тәфсир кыла, иман савытын ныгыта. Ислам 

фәлсәфәсе кеше йәшәешенең мәгънәсен ача, фани һәм бакыйлык төшенчәләре-

нә аңлатма бирә, Алла белән инсан арасында күпер сала, дөньялыкта йәшәүнең 

тәгълимати һәм гамәли нигезләрен тудыра. Заман фәне белән сугарылган 

фәлсәфә булмаса, моннан 1400 йыл элек иңдерелгән Коръән мәгънәсез сүзләр 

тезмәсенә, ә дин тотнаксыз фанатизмга әйләнер иде. Шуңа күрә дә пәйгамбәр-

ләр арасында һәр халыкка укытучылар, галимнәр, мөршидләр җибәрелә. Кыз-

ганыч ки, күп очракта пәйгамбәрләрне дә танымаган халыклар һәм бәндәләр 

аларның сүзләренә колак салмыйлар һәм жәһлийәткә кереп баталар. 
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Татар фәлсәфәсе исә ислам фәлсәфәсенең милли нөсхәсе, шушы халык 

йәшәгән шартларга илаһи күчермәсе. Һәр үсемлекне җирле туфракка, жирле 

мохиткә яраклаштырырга кирәк. Югыйсә аның җимеше үз шартларында 

никадәр татлы булмасын, безнең шартларда йә әче була, йә  бөтенләй булмый. 

Милли фәлсәфәсе булмаган халык ул – мисез халык. Андый халыкның йөрәге, 

үпкә-бавыры, кулы-аягы эшләсә дә йәшәү сәләте юк. Эшкә яраса да, башкалар 

мийе белән идарә ителә. Милли фәлсәфә генә милли җәмгыйәт, милли хокук, 

милли икътисад, милли мәгариф, гомумән алганда, милли йәшәеш тудыра. 

- Ә менә безнең бер милли лидеребыз сезгә кинайә итеп: «Безгә фәлсәфә 

кирәкми, безгә юристлар, экономистлар кирәк», - дигән иде. 

- Шулай шул. Безнең хәтта иң укымышлы кешеләребез дә фәлсәфәнең 

әһәмийәтен аңламый. Аңа тормыш белән бәйләнмәгән бер сафсата дип карый. 

Фәлсәфә белән мавыгучыларны йүләргә саный. Ә бит дөнья барлыкка килгән-

нән бирле дини көрәш тә, милли көрәш тә, җәмгыйәви көрәш тә, икътисади кө-

рәш тә түгел, ә фәлсәфи көрәш бара. Материалистлар һәм идеалистлар, иманлы-

лар һәм имансызлар, динсезләр һәм динлеләр көрәше. Кайсы фәлсәфә өскә 

чыга, шуңа бөтен җәмгыйәви йәшәеш нигезләнә. Хокукы да, икътисады да, 

мәгарифе дә. Җәмгыйәттә илаһи фәлсәфә өстенлек иткәндә, бөтен тормыш 

Алла кануннарына көйләнгән иде. Коммунизм фәлсәфәсе җәмгыйәви гаделлек 

йәшәешен тудырды. Бүген исә иблис фәлсәфәсе өскә чыкты. Шуңа күрә бөтен 

тормыш иблис кануннарына корылган. Шул исәптән хокук системасы да, 

икътисад системасы да, мәгариф системасы да. Теге фәлсәфәне инкарь итүче 

милли лидерыбыз бүгенге юристларның һәм экономистларның иблис фәлсә-

фәсенә нигезләнгән хокук һәм икътисад системасы өчен әзерләнгәнлеген 

белми. Безнең барлык милли лидерларыбыз да шундый. Мин дә бер мисал 

китерим. Минем, мөселман җәмгыйәте җирендә шул җәмгыйәт әгъзасы булма-

ган берәүнең дә казык кагарга да хокукы юк  дигән сүзләремә каршы икенче 

бер милли лидерыбыз: «Кеше җирнең көрәк тирәнлегенә генә хуҗа, калганына 

дәүләт хуҗа», - дип белдерде.  Беренчедән, безнең үз дәүләтебез юк, Мәскәү исә 

иблис кануннары белән идарә итә. Димәк, безнең лидерыбыз иблис кануна-

рына буйсынырга чакыра. Рәсми динчеләребез дә шул фикердә. «Азатлык» 

радиостанциясенә биргән интервьюсында бер дини лидерыбыз: «Безнең дәүләт 

белән каршылыгыбыз юк: алар да гаделлек ягында - ислам да, алар да халык 

өчен кайгырта – ислам да, шуның өчен дәүләт белән тату йәшибез», - дип 

«шатландырды». Ачыктан –ачык үзен диннән айырылган дип игълан иткән, 

Алла кануннары белән түгел, кеше кануннары белән идарә кылган дәүләтнең 

Алла дине белән нинди уртаклыгы бар икән? Хәйер, Рәсәйнең барлык дини 

лидерлары Исламның иң явыз дошманнары булган Мәскәү патшасыннан, аннан 

соң Америка патшасыннан инструкцийә һәм фатиха алдылар. Димәк аларның 

күрсәтмәләрен үтиләр. Менә бу ичмасам фәлсәфә. Әлбәттә, иблис фәлсәфәсе. 

- Ә шулай да бездә милли фәлсәфә тууга нинди дә булса өмет бармы? 

- Саклык белән булса да әйтәсам килә, бар. Әкрен генә тирән гыйлемле, 

киң фикерле шәхесләр туып килә. Алар иблис фәлсәфәләренең милли ихтыяҗга 

җавап бирмәүләрен аңлый башладылар һәм татар исламы нигезендә татар 

милли фәлсәфәсенең кирпечләрен сугарга керештеләр. Дөрес, бу кирпечләргә 
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әле форма бирәсе, аларны киптерәсе, кыздырасы һәм шул кирпечләрдән милли 

архитектура нигезендә татар-мөселман дөньясының мәһабәт бинасын төзисе 

бар. Бу бинаны төзүчеләр исемлегенә үзем аралашкан  Ринат Галимулла, Рашат 

Сафин, Марсил Хайртдин, Маркиз Басыйр, Равил Рахман, Равил Һади, 

Гайнулла Шәйхи, Айназ Мөхәммәдҗан, Айдар Хәйртдин, , Малик Салихҗан, 

Садриислам Миңнулла, Фәргат Дәүләтҗан, Әнвәр Шәриф, Солтан Шәмси, 

Рафис Җәмлехан кебек шәхесләрне кертәр идем. Мин белмәгән шәхесләр дә, 

шушы йүнәлештә үсеп килүче йәшләр дә байтактыр дип уйлыйм. Әлбәттә, 

әлегә алар арасында бердәмлек, уртаклык җитеп бетми. Моның сәбәпләре дә 

күп. Беренчедән, һаман да шул аралашырга вакыт җитмәү – дөнья 

мәшәкатьләре, барысын да биләп алган чарасызлык, хәтта өметсезлек. Шуңа 

өстәп, зыялылык, мәдәнилек, үзара итәгатьлек җитмәүне дә атар идем. Әмма 

әкрен генә шәхси йомыклыктан чыга, аз-азлап булса да төркемләшә башладык. 

Татарга хас тәкәбберлек, хөсетлек, көнчелек, нәфес җиңмәсә, гасырлар буйы 

үзебезгә үзебез казыган чокырдан чыга башларбыз, иншалла. 

- Әйе, бу зур өмет инде. Хәтта, пәйгамбәрләргә дә җиңел булмаган. Дис-

тәләгән йыллар буйы Алла сүзе сөйләп тә җәбер-золымга дучар ителгәннәр. 

Озак йыллар ийәрүчеләре дә аз булган. Булганнары да кимсетүгә, җәберләүгә 

түзә алмыйча моннан ваз кичкәннәр. Әмма Алла сүзе барыбер өскә чыккан. 

- Бар ышанычта та бит шунда. Без хәзер иблис тантана иткән җәһлийәт 

чорында йәшибез. Бу чор пәйгамбәрләр чорыннан да җәһилрәк. Хәтта 

пәйгамбәр килергә дә җирлек калмаган. Алла сүзе тулысынча ирештерелгән. 

Адәм инде, беркемне дә көтмичә, мөстәкыйль рәвештә бу хәлдән үзе чыгарга 

тийеш.  Ә бит  Муса галәйһиссәлам фиргәвеннәргә, Гайсә галәйһиссәлам мона-

фикъларга, Мохаммәт галәйһиссәлам мөшрикләргә кашы көрәш алып барган 

булса, безгә боларның барысына каршы берюлы көрәш алып барырга туры 

киләчәк. Шул исәптән, җәмгыйәтне биләп алган дәһрилеккә һәм мөртәтлеккә 

каршы. Әлбәттә, көч белән түгел, мәгърифәт юлы белән. Моны эшли алмасак, 

безне бу хәлдән ахырзаман гына чыгарачак, барлык сәбәп-нәтиҗәләре белән.  

- Тик бездә андый көрәшчеләр калдымы? Калмаса аларның үсеп 

чыгасына өмет бармы? Менә сез мәгърифәтчеләр кавеме. Утызынчы йылларда 

Казанда Әмирханнарның берсе дә калмаган. Сиксәннән артык кешегез йә 

репрессийәгә дучар ителгән, йә читкә сөрелгән. Алтмышынчы йыллар башында 

исән калганнар, яңа буын Казанга кайта башлаган. Арада унике чәчрәп торган 

белемле, зыялы, чибәр йегетләр дә булган. Алар бабалары йәшәгән җиргә 

милләтне торгызырга ди кайтканнар. Йәшәү урыннары булмаса да, шушы эшкә 

керешкәннәр. Ничек кенә авыр булмасын бабаларының  “дәрәҗәгә омтылмагыз, 

хезмәт итегез галиҗәнап халыкка” дигән шигаренә тугры калганнар. Шулай да 

кайтуыгызга канәгатьме, куйган өметегез акландымы? Менә сезнең сөйләвегез 

буйынча сезгә җиңел булмаган. Һәр фикерегез, һәр гамәлегез каршылыкка 

очраган. Кайткан унике йегет тә үз урынын таба алдымы? 

- Бу хакта мин инде берникадәр дәрәҗәдә сөйләп үткән идем. Әйе, безнең 

өмет тулысынча акланып җитмәде. Безнең бит ата-бабаларыбыз дин-мәгърифәт 

өлкәсендә хезмәт итте. Алар үз урыннарында иде. Без кайтканда ул урыннарга 

безнең ата-балаларыбызны  куган пролетар варислары хуҗа булганнар иде. 
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Шуңа күрә без йәрдәмче вазыйфасын үтәдек. Аларның гамәлләреннән риза 

булмагач, мөстәкыйль рәвештә хәрәкәт итә башладык. Әлбәттә, бу аларга 

ошамады. Без аларның урыннарына дәгъва итмәсәк тә, алар безгә каршылык 

күрсәттеләр, үз урыннарына кайтырлар дип курыктылар бугай. Шулай итеп дин 

дә, мәгърифәт тә, тел дә алар кулында калды. Шуңа күрә бу йүнәлешләрдә мил-

ли-илаһи үсеш булмады. Эшләгән эшләрне дә алар юкка чыгара барды. 

- Милли үсеш йүнәлешендә сез куйган максатларны тормышка ашырырга 

сәләтле шәхесләр, беренче чиратта, нинди сыйфатларга ийә булырга тийешләр? 

-  Әлбәттә инде, иман ныклыгы. Аннан кала, төплелек, нигезлелек, зыя-

лылык, затлылык, аксөйәклек, олпатлык,  күңел киңлеге, күңел йомшаклыгы, 

гафурлылык, рәхимлек, рәхмәтлелек, намуслылык, гаделлек. Бүген исә эш 

урынында утыручы шәхесләргә, башлыча, имансызлык, гаделсезлек вак җанлы-

лык, тәкәбберлек, масаючанлык, комсызлык сыйфатлары хас. 

- Шулай да алар үзләрен дөньяның кендеге итеп саныйлар. Сезнең ише 

халык хезмәтчеләренә өстән торып берникадәр дәрәҗәдә кимсетеп карыйлар. 

- Шулай шул, гайрәтле әтәчне казанга салгач, йолкыш әтәч тә кәпрәйә. 

- Ә Әмирханнар нәселе бүген дә исәнме? Халыкның, түрәләрнең  

зыялыларның аларга мөнәсәбәте нинди? Киләчәккә ышаныч бармы? 

- Безнең барлык гамәлләребезне халык кабул итә, түрәләр, чиновниклар 

бар дип тә белми. Тәхет  яны зыялылалары безне көндәш санап, кимсетеп 

карый. Чын халык зыялылары исә Әмирханнарга мәдхийә укый.  

Шул уңайдан ике генә фикер китерәм. 

Ак сүз, Хак сүз белән кисеп кара төндәй дәверне, 

Саклады халык намусын Әмирханнар кавеме. 

Бу ыруг исән чагында, юк, сүнмәс безнең таңнар - 

Таңнарыбыз сакчылары булдылар, булып яшиләр һәм булыр 

Әмирханнар!                                                  

Зөлфәт 

 

Халкыбызның йөзек кашы булырдай Әмирханнар нәселе айыруча 

ихтирамга һәм хөрмәткә лайык... Тирән, киң җәелгән тамырлары, тармакланып 

үскән имән кебек көчле бу зыялы нәселне корытырлык көч дөньяда юк.  

Татар халкы йәшәсә, Әмирханнар шәҗәрәсе корымас, ул фидакарьләрнең 

эшчәнлеге милләтебезнең барыр юлын яктыртып, кодрәт биреп торыр! 

                                                    Тәлгать Галиуллин 

 

Киләчәккә ышаныч дигәндә, барысы да Алла кулында. Без исә Аллага 

таянып үз эшебезне эшлик. Алла кабул итсә ышаныч та артыр. 

 

Өстәп тагы шуны гына әйтәсем килә. 

Бүгенге көндә милли төзелеш мәсьәләләренә багышланган татар һәм урыс 

телләрендә йөздән артык хезмәт иҗат иттем. Матди мөмкинлекләрем 

булмаганлыктан, күпчелеген әлегә электрон язмаларда саклыйм. Кайчан да 

булса, дөнья күререрләр, иншалла. Аллаһ кына кабул итсен. 
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ЭЛЕКТРОН ЯЗМАЛАРДА ИЛДУС ӘМИРХАН КИТАПЛАРЫ 

(татар телендә – гамәлдә һәм эштә) 

 

Җәһлийәттән илаһийәткә 

Мөстәкыйль рисаләләр 

1. “Алтын миллиард” фетнәсе, яки дөньяга террор белән кем яный  

2. Мин нәрсә өчен көрәштем  

3. Җаннар сакланалар иман белән 

Айырым мәкаләләр 

1. Киселгән тамырлар 

2. Җирдә мөфтигә оҗмах 

3. Мөфтийәт безгә кирәкме? 

4. Урыс татарлары конгрессы 

5. Чечен могҗизасы һәм татар фаҗигасе 

6. Тәкәбберлек бәласе 

7. Төрки йәшләрдә өмет бармы? 

8. Милли хәрәкәт – бармы бәрәкәт? 

 

Ислам гакыйдәсе һәм татар фәлсәфәсе 

Мөстәкыйль рисаләләр 

1. Ислам фәлсәфәсе - фәнни караш 

2. Ислам гакыйдәсе  

3. Татар фәлсәфәсе 

Айырым мәкаләләр 

1. Муса Биги мирасын кайтарыйк 

2. Үлемсезлек бармы 

3. Вәгазь һәм гамәл 

 

Татар милли мәгариф һәм тәрбия системасы  

Мөстәкыйль рисаләләр 

1. Гаилә-мәхәллә мәктәбе 

2. Татар милли мәгарифе концепциясе 

3. Колшәриф исемендәге татар рухи-дөньяви университеты 

Аерым мәкаләләр 

1. Татар галиме нинди булырга тийеш? 

2. Татар фәне бармы? 

3. Гаилә бәхете - ил иминлеге 

4. Милли мәктәптә уку-укыту әсбапларына таләпләр 

5. Татар мәктәбе һәм милли университет 

6. Бөтендөнья мәгълүмат кырында татар мәгарифе 

7. Милли мәгариф өчен көрәш сәхифәсе 

8. Милли тәрбийәгә фәлсәфи караш 

9. Этнокультура фәне нәрсәгә өйрәтә? 

10. Югары белем нинди булырга тийеш? 

11. Гаилә мәктәбе 
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Кем ул татар милләте?  

Мөстәкыйль рисаләләр 

1. “Тәүхид” җәмгыйәте нигезнамәсе 

2. “Әмирханийә” мәгърифәтчелек вәкыфы 

3. Татар кыйбласы кая? 

4. Исламның социаль доктринасы 

5. Татар-мөселман гаиләсе институты 

6. Татар гаиләсенең әхлак кануны 

7. Татар гаиләсенең үсеш программасы 

8. Тел- гасырлар авазы 

Айырым мәкаләләр 

1. Ислам шәригате – төп төшенчәләр 

2. Дөньяви дәүләт һәм рухи җәмгыйәт 

3. Татар шәһәр культурасы 

4. Әмирханчылык хәрәкәте 

5. Татарның Нух көймәсе (“Балкыш” программасы) 

6. Максат һәм гамәл 

7. Өченче хәрәкәт 

8. Татар халык җыйыны 

9. Мөэмин татар йәшәүнамәсе  

10. Секта, мәхәллә, җәмгыйәт 

11. Нәсел шәҗәрәсеннән - милләт шәҗәрәсенә  

(Әмирханнар шәҗәрәсе нигезендә) 

12. Тирән тамырлар 

13. Ирек йә коллык (татар халкына юллама) 

14. Татар мәхәлләсе 

 

Коръән дәреслеге 

Мөстәкыйль рисаләләр 

1. Коръән сүзлеге 

2. Коръән әлифбасы (Мәрьям Әхиярова белән берлектә) 

3. Тәҗвид фәне (Салихҗан Баруди буйынча) 

4. Гарәп әдәби теле грамматикаы (Николай Юшманов буйынча) 

Айырым мәкаләләр 

1. Төрки-татар имласы 

2. Коръән җүзләре 

 

Гарәп сөйләм теле (сөйләм әсбаплары буйынча) 

 

Коръәннең юл тәрҗемәсе 

1. Беренче кисәк. 1-2 сүрәләр 

2. Икенче кисәк. 3-4 сүрәләр 

3. Өченче кисәк. 5-6 сүрәләр 

4. Дүртенче кисәк. 7-9 сүрәләр 

5. Бишенче кисәк. 10-13 сүрәләр 
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6. Алтынчы кисәк. 14-18 сүрәләр 

7. Җиденче кисәк. 19-23 сүрәләр 

8. Сигезенче кисәк. 24-29 сүрәләр 

9. Тугызынчы кисәк. 30-37 сүрәләр 

10. Унынчы кисәк. 38-45 сүрәләр 

11. Унберенче кисәк 46-60 сүрәләр 

12. Уникенче кисәк. 61-114 сүрәләр 

 

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге 

 

Эш барышында китапларның, рисләләрнең һәм мәкаләләрнең исеме, 

саны, күләме һәм эчтәлеге үзгәрергә мөмкин.  

 

КНИГИ  ИЛЬДУСА АМИРХАНА  

НА ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ 

(на русском языке – готовые и в работе) 

 

Система татарского национального образования и воспитания   

Самостоятельные разделы 

1. Система татарского национального образования  

(проблемные вопросы и концептуальные разработки) 

2. Татарская национальная школа (теория и практика) 

3. Креационная система образования  

4. Татарский духовно-светский университет им. Кулшарифа 

5. Концепция татарского национального просвещения 

Отдельные  статьи 

1. Дистанционное образование 

2. Информационные основы национальной интеграции 

3. Нужна ли татарам национальная школа? 

4. Ранний брак: благо или зло 

5. Язык- предание старины глубокой 

6. Знание светское и духовное 

7. Авторская семейная школа 

8. Семейная книга 

 

Исламская акида и татарская миссия 

Самостоятельные разделы 

1. Исламские истины - научный взгляд 

2. Духовная цивилизация и татарская миссия (по Рашату Сафину) 

3. Философия жизни 

Отдельные  статьи 

1. В поисках истины. Беседа с Ильдусом Амирханом 

2. Иерархия ценностей 

3. Исламская акида  

4. От неандертальца к неоантропу 
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5. Почему мы стареем  

6. Существует ли бессмертие (по Александру Болонкину и Дж. Купер) 

7. Цель, смысл и технология творения и откровения. 

8. Исламская интеллектуальная инициатива (по Гейдару Джамалю) 

9. Харун Яхъя – крах эволюционной теории? 

 

На путях возрождения духовной цивилизации 

Самостоятельные разделы 

1. Мировая духовная революция 

2. Татарско-мусульманское общество «Таухид» («Единобожие») 

3. Просветительский фонд «Амирхания» 

4. Врата веры 

Отдельные  статьи 

1. Светское государство и духовное общество 

2. Религия в секуляризованном обществе 

3. От родословной рода к родословной нации 

(на примере родословной Амирхановых) 

4. Тюркизм и ислам (по Мураду Агджи) 

5. Национальный проект «Новый ковчег» 

6. Проблема лидерства в исламе 

7. Всякая власть от Бога 

8. Основы креационной теории 

9. Вера и религия 

10. Конгресс наследия 

 

Государственный суверенитет и национальная независимость  

Самостоятельные разделы 

1. Что такое национальная независимость 

2. Татарская национальная идея и национальная идентификация татар 

3. Русская национальная идея - татарский взгляд 

4. Платформа татарского общественного центра 

Отдельные  статьи 

1. Чего хочет новый халифат 

2. Кому вершки, кому корешки (к договору между РТ и РФ) 

3. Издержки имперского федерализма 

4. Русский вопрос и национальности. 

5. Конституционные идеи академика Сахарова 

6. Есть ли будущее у татар 

7. Не в силе правда 

8. Номенклатурный обман 

9. Манифест русских общин 

10. Демократия с саперной лопатой (по выступлению Шеварнадзе) 

11. Не сглаживая острых углов 

12. Зависит наше будущее 

13. Модель Татарстана – спасение или гибель 
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Татары в мире куфра или татарская трагедия 

Самостоятельные разделы 

1. Свобода или рабство (обращение председателя Милли Меджлиса к 

татарскому народу)  

2. Служилые татары - опора московского ига 

Отдельные  статьи 

1. Булгарский проект 

2. Булгарские татары 

3. Джадидизм и евроислам 

4. Земной рай муфтия 

5. Исповедь последнего татарина 

6. Как возродить слободу? 

7. Конгресс татар - заказ на объединение 

8. Косовский синдром Татарстана 

9. Кто уничтожает Казань? 

10. Нужна ли татарам латиница? 

11. Кто они обрусевшие татары? 

12. Что дает нам открытый университет? 

13. Кто сажает праздник в клетку? 

14. Символическое возрождение татар 

15. Татарский американизм 

16. Татарский ислам 

17. Татарский распад 

18. Кто они татары-мусульмане 

19. Муфтий для народа или власти  

20. Нужен ли нам муфтий?. 

21. Горе от безумия 

22. Есть ли надежда на тюркскую молодежь 

23. Зульфат Хаким – Шаймиеву 

24. Антиамирханизм 

25. Ваисовское движение 

26. Татарские патриции и плебеи 

27. Верноподданные престола 

 

Царство истины и империя лжи 

Самостоятельные разделы 

1. Царство истины и империя лжи 

2. Мятеж золотого миллиарда или кто угрожает миру террором 

3. Манифест евроислама  

Отдельные  статьи 

1. Второзаконие и «земля обетования» 

2. Церковь против веры 

3. Демонизация власти 

4. Чиновничество как реакционный класс общества 

5. Гей-парад победы или новые Помпеи 
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Основы татарского законоведения 

Самостоятельные разделы 

1. Основы мусульманского законоведения (по Тарнау и Хидоя) 

2. Основы организации татарской национальной жизни (каноническая 

модель татарской нации) 

3. Социальная доктрина ислама 

4. Институт народного самоуправления 

5. Татарско-мусульманский институт семьи 

Отдельные  статьи 

1. Кодекс праведного татарина  

2. Милли Меджлис как высший орган национального управления 

 

Учебник по Корану (перевод с татарского) 

Самостоятельные разделы 

1. Алифба Корана (вместе с Марьям Ахияровой) 

2. Коранический словарь 

3. Таджвид (по Салихжану Баруди) 

4. Грамматика арабского литературного языка 

Отдельные  статьи 

1. Частотная азбука 

2. Джузы Корана 

3. Тюрко-татарская азбука 

 

Построчный перевод Корана (перевод с татарского) 

1. Первая часть. 1-2 суры 

2. Вторая часть. 3-4 суры 

3. Третья часть. 5-6 суры 

4. Четвертая часть. 7-9 суры 

5. Пятая часть. 10-13 суры 

6. Шестая часть. 14-18 суры 

7. Седьмая часть. 19-23 суры 

8. Восьмая часть. 24-29 суры 

9. Девятая часть. 30-37 суры 

10. Десятая часть. 38-45 суры 

11. Одиннадцатая часть. 46-60 суры 

12. Двенадцатая часть. 61-114 суры 

 

Арабский разговорный язык (перевод с татарского) 

 

В процессе работы  может быть изменены перечень, название, объем и 

содержание книг, брошюр и статей.  
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Илдус Әмирхан тормышына кагылышлы кайбер фоторәсемнәр 
 

          
 

“Әмирханийә”мәгърифәтчелек вәкыфы җыйыны. 

1996 йыл. Казан. Актерлар сарайы 
 

 
 

“Әмирхания” мәгърифәтчелек вәкыфын оештыручы туганнар. 

Утырганнар (сулдан уңга): Синан, Илдус, Даниял Әмирханнар 

Басканнар: Рәүф, Наил, Равил, Расим, Рашат, Фәрит, Шамил Әмирханнар 
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Без бәләкәй чакларда: Илдус һәм Расим                Илдус. 1960 йыл.   Инсар күле                                             
 

                                                  
 

Әлфирә. Интернат                Әлфирә. Институт                    Илдус. Аспирант. 

шәкерте. Яңавыл. 1966 йыл шәкерте. Мәскәү. 1970 йыл.   Мәскәү. 1973 йыл 
 

            
 

“Күмәк көч” гәзите хезмәткәрләре                Ульян шәһәрендә Атлаш йәшләре 

Казан кунаклары белән. 1966 йыл.                                 1959 йыл. 
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Минем беренче институт дусларым                 Хәрби чәст отличниклары 

Казан. 1961 йыл.                                                 Ачинск шәһәре. 1962 йыл. 
 

            
 

Өч хәрби дус: Илдус,                          Минем беренче укыткан сыйныфым.       

Фанил, Равил. 1962 йыл                         Атлаш. 1965 йыл. 
 

                                               
Әлфирә әнисе Әминә          Әлфирә туганнары Рәдис,      Илдус һәм Әлфирә                

белән Мәскәүдә. 1970 йыл. Рауза, Заһид белән 1974 йыл.  ЗАГСта. 1975 йыл. 
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 Илдус һәм Әлфирә Мәскәү ЗАГСында     Әлфирә Мәскәү фатирында. 1975 йыл 

 шәһитләре Лариса Цой һәм Равил белән   
 

            
 

            Илдус һәм Әлфирә                                           Йәш килен Әлфирә  

     Атлаш урманында  1975 ел                                Атлаш койысыннан су ала               
 

                                              
 

  Йәш гаилә: Илдус, Әлфирә, Шамил Краснодар                    Шамил 1977 йыл 

  төбәгенең Абинск  шәһәрендә. 1977 йыл                             Абинск шәһәрендә 
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Сулда: Илдус Казан автоматлаштыру институтында фәнни сектор җитәкчесе  

Уңда: Казанның Киров илчәседәге 15 татар гимназиясе җитәкчеләре Илдус 

Әмирхан, Динә Садыйкова, Ким Шакиров. 1990 йыл. 

             
 

Сулда: кан кардәшләр (сулдан уңга) утырганнар: Расим, Флора, Илдус;  

басканнар: Мөнирә, Равил, Санийә, Наил, Фәрит, Сафийә әниләрен җирләп 

кайткач. Казан. 1987 йыл. 

Уңда: Кавказ тауларында шәкертләр белән. 1978 йыл. 
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Сулда: Илдус Әмирхан- Гомумтатар “Мәгариф” берлеге рәисе. 1992 йыл. 

Уңда: Милли Мәҗлес җыйыны түрбашында Фаик Таҗи, Илдус Әмирхан, 

Шакирҗан Җәләйев, Бернард Касыймов. 1993 йыл. 
 

          
 

Сулда: Татар уку-укыту үзәге активы. Беренче рәт (сулдан уңга): Ләйлә, 

Рафыйк абый, Илдус Әмирхан, Гөлфийә Шәйхи, Рәис Бохараев, Роза Исхакова; 

икенче рәт: Равил Һади, Җәүдәт Сөләйман, Гайнулла Шәйхи, Элвира, Малик; 

өченче рәт: Әнис Галимҗан, Рәшит Хөсәйенов, Булат, Наил.  1990 йыл. 

Уңда: Илдус  “Татарстан хәбәрләре” мөхәррире Ринат Харис белән. 1995 йыл. 
 

           
 

Сулда: Илдус Әмирхан язучы, галим Фоат Галимуллин белән. 1995 йыл. 

Уңда: бер төркем Милли Мәҗлес депутатлары. 2000 йыл. 
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Татар халкы Милли Мәҗлеснең беренче корылтайы делегатлары. 1992 йыл. 
 

             
 

Минем рухи остазларым: Бәдиуззаман Сәид Нурси, аятолла Хомәйни, 

Шиһабетдин Мәрҗани, Ризаэтдин Фәхретдин. 
 

      
 

Сулда: Илдус Әмирхан - Чистайда, бабалары җирендә. 1996 йыл. 

Уңда: Хөсәен Әмирхан мәҗлесендә татар галимнәре: Фәйзелхак Ислаев, 

Фирдәвес Гарипова, Флёра Баязитова, Зөбәрҗәт Гарипова. 2009 йыл. 
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Бөтендөнья татар конгрессының беренче корылтайы вәкилләре. 1993 йыл. 
 

           
 

Сулда: Илдус Әмирхан- Колшәриф университеты мөдире. 1998 йыл. 

Уңда: Илдус Әмирхан- Татарстан фәннәр академийәсе гаилә үзәгегнең баш 

фәнни хезмәткәре. Казан. 2005 йыл. 
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Сулда: Татарстан Фәннәр Академийәсе гаилә үзәгенең баш белгече Илдус 

Әмирхан Чулпан Әмирхан һәм Аида Нуретдинова белән. 2005 йыл. 

Уңда: Илдус Әмирхан профессор Нариман Фәтхуллин белән. 
 

               
 

Сулда: “Колшәриф” университеты җитәкчеләре Илдус Әмирхан һәм Ринад 

Галимулла. 2000 йыл. 

Уңда: “Колшәриф” университеты мөдире Илдус Әмирхан һәм Печән базары 

мәчете имамы Габдулла Галиулла университет шәкертләре белән. 2000 йыл. 
 

          
 

Сулда: Илдус Әмирхан һәм Ринад Галимулла Колшәриф университеты 

шәкертләре белән. 2000 йыл. 

Уңда:  Татарстан динийә нәзарәтенең дәгъват бүлеге мөдире Илдус Фәиз 

университет шәкертләре белән дәрес алып бара. 2000 йыл. 
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Сулда: Илдус Әмирхан, Габдулла Галиуллин, Латыйф Гатин “Өмет” 

җәмгыйәтен ойыштыру конференцийәсендә. 2005 йыл.  

Уңда: Илдус Әмирхан, Мирза Мәхмүдов, Тәлгат Акбашев “Озарение” 

(“Балкыш”) шәхси мәктәбен ойыштыру конференцийәсендә. 2002 йыл. 
    

             
 

Галим һәм мәгърифәтче Хөсәйен Әмирханның “Әмирханийә” мәгърифәтчелек 

җәмгыйәте ойыштырган юбилей кичәсендә. 

       



                                                                         48 

 

 
 

Сулда: кичәнең түрбашында: галим Марсил Әхмәтҗан, “Әмирханийә” 

җәмгыйәте җитәкчесе Илдус Әмирхан, 170 мәктәп мөдире  Рәмзийә Исламова. 

Уңда: йәш әмирханчылар: Хәмид (Вәчеслав), Әлинә һәм Чулпан Әмирханнар. 
 

                
 

Сулда (алгы планда): “Азатлык” радиостанцийәсенең Казан бүлеге мөдире 

Римзил Вәли, мәҗлес имамы Расим Әмирхан, галим Марсил Әхмәтҗан. 

Уңда: татар сәнгате остазы Розалина Шагийева һәм халык җырчысы Гөлзадә. 
 

                                                                                     
 

         Әмирханнар нәселе аксакалы Мохаммәд Әмирхан хатыны Әлфийә белән. 

         Уңда: Әмирханнарның кайбер иҗади хезмәтләре 
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               Чулпан Раифовода                                       Чулпан Казан ратушасында 
 

                
 

Сулда: Чулпан белән Али ЗАГСта. Казан.  

Чулпан белән Али никах мәҗлесендә ата-аналары белән. Казан. 
 

             
 

Сулда: Илдус Әмирхан һәм Гөлзадә Сафиуллина урыс галиме Даль мисалында 

татар теленең тере сүзлеген төзүче галим Адлер Тимергалинда кунакта. 

Уңда:   Илдус Әмирхан, Гөлзадә Сафиуллина, Адлер Тимергалин, рәссам һәм 

шагыйрь Хәмид Латыйф сәнгатьчә чыгарылган Даль сүзлекләре белән.       
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Сулда: Татар теленең рәсемле һәм этимологик сүзлеген төзүче Казан дәүләт 

университеты галиме Равил Һади эш өстәле артында.  

Уңда: Илдус Әмирхан Казан дәүләт университеты галимнәре Равил Һади һәм 

татар теле фонетикасын техник чаралар аша көйләүче Тәүзих Ибраһим белән 
 

                            
 

Сулда: Әмирханнарны Казанга җыючы Зәйнәп апа һәм Мохаммәд (60- еллар) 

Уңда: биш бертуган Илдус, Расим, Равил, Наил, Фәрит Әмирханнар 
 

            
 

           Нәҗип Әмирханның тулы гаиләсе җәйге утарда. XX гасыр башы. 
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Илдус һәм Әлфирә Усад бакчасында                  Илдус Атлаш белән Ивановка 

2007 йыл.                                                                    арасындагы басуда. 2008 йыл. 
 

              
            

Илдус Атлашта әнисенең апасы                    Мөнирә, Расим, Флора Илдус белән 

96 йәшлек Хәят апа белән. 2008 йыл.           Әлфирәдә Усадта кунакта 
 

               
   

Илдус үзенең йәшлек дусты Кадыйр          Усад басуына төшә торган сукмак 

белән Кулаткыда. 2008 йыл. 

 

 

 

 

 

 
 


