
Патша Русиясе шартларында иманны саклау рәвеше 

(Закир ишан Чистави эшчәнлеге мисалында) 

 
Татар халкы төрки халыклар арасында беренчеләрдән булып ислам 

гакыйдәсе нигезендә оеша. Әлбәттә, “татар” атамасы аңа соңрак, Алтын Урда 

мәмләкәте таркалып, Казан ханлыгы барлыкка килгәч берегә. Ә ислам динен 

ул күпкә алданрак кабул итә башлый. Дөрес, аңа кадәр дә ул динсез 

булмаган. Башка төрки халыклар белән тәңречелек дине белән яшәгән. 

Кайберәүләр уйлаганча ул мәҗүсилек дине түгел, хәнифи, бер аллалык дине 

булган. Тәңре бит ул төрки телдәге шул ук Алла. Ул гарәп алласы да, татар 

алласы да, урыс алласы да түгел, ә галәмнәр Хуҗасы. Тәңре 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. Безнең «тәңречеләр» белән төп 

каршылыгыбыз шунда: алар бер Алланы, бер Тәңрене инкарь итә. Болар өчен 

«Яратучы» һәм «Яратылучы» (ягъни мәхлукат) төшенчәләре юк.  

Әмма шуны да әйтергә кирәктер.  Бездә гасырлар буйына илаһи ислам 

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 (Габделна-

сыйр Курсави, Утыз Имәни, Муса Биги, Галимҗан Баруди, Ризаэддин 

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

Үзгәртеп кору чорында яңа үсентеләр барлыкка килер дип уйлаган идем. 

Әмма өмет акланмады. Башта «тәңречеләрдән» берәр нәрсә көттем. Әмма 

аларның максатлары башка булып чыкты: татар җирлегендә мәҗүсилек 

дәрәҗәсенә төшерелгән Тәңре динен торгызу түгел, ислам динен бетерү.  

Түрек милләтенең иң куәтле чоры, әлбәттә, тәңречелек дәвере. Чөнки 

ул вакытта яшәү җирлегебез дә, милли-этник яшәешебез дә, илаһи 

инануыбыз да тәңгәл килгән. Чөнки борынгы төркиләрнең, мангулларның 

һәм башка көнчыгыш халыкларының тарихында Тәңре сыйфатлары Алла 
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сыйфатларына тулысынча тәңгәл килә. Әнә бит Чыңгысхан да үзенең 

“Яса”сында «Җирләрне һәм күкләрне бар иткән, барлык мәхлүкатне яраткан 

бер Тәңрегә буйсыныгыз» дип фәрман бирә. Бу фәрманның “Аятел көрсидән” 

ни аермасы бар? Ислам, насара дәүләтләрен басып алуы да, бу диннәрне 

инкарь итү белән түгел, аларны бозып золым кылу белән бәйләнгән. Ә бит 

семит бераллалыгы да тәңречелек нигезендә туа. Чөнки төрки-туран 

цивилизациясенең бер өлешен борынгы семит кабиләләре (беренче семитлар) 

тәшкил итә. Алар төрки җирлектә зәгыйфьләнгән тәңречелек (хәнифлек)  

идеясен семит җирлегендә куәтлиләр, бераллалык тәгълимәтенең 

дәвамлылыгын тәэмин итәләр. Бу хакыйкәтьне бик күп чыганаклар аркылы 

белә алабыз. Тик бу юнәлештә эшләүчеләребез генә аз. Әлегә шуны гына 

әйтим, Әһле китапның төрки нөсхәсе әле Тәүрәт, Зәбүр, Инҗил, Коръәнгә 

кадәр ук иңдерелгән була. Ибраһим г.һ.с. заманында нәкъ шушы нөсхә 

гамәлдә булган дип фаразларга нигез бар. Һәрхәлдә, Коръәни кәримгә кергән 

күп кенә терминнарга грамматик анализ ясаганда, аларның төрки телдән 

килеп чыкканнары күренә. Хәтта бүгенге гарәп имласының да рун язуыннан 

үсеп чыгуы сизелә. Моны күп кенә түрек галимнәре дә раслый.  

Әйе, һәр милләт ислам динен үз милли хиссияте, табигый яшәү рәвеше 

аркылы үзләштерә. Әлбәттә, Коръәннең илаһи асылын үзгәртмичә. Шуңа 

күрә безнең өчен дә ислам дине гарәп дине түгел, ә Алла кануннарының 

җирдәге гамәли гәүдәләнеше. Тик без дә гарәп булмаган башка халыклар 

кебек үк ислам динен   үз милли табигатебез, үз хиссиятебез аркылы 

үзләштерергә тиеш идек. Ягъни, «гарәп», «фарсы», «төрек», «аурупа» 

исламы булган кебек үк «татар исламы» да булырга тиеш иде. Дөрес, әлегә 

бу төшенчәне «татар дине»н тудыручылар да, «гарәп дине» тарафдарлары да 

кабул итми. Беренчеләр өчен бу гарәпләшү, икенчеләр өчен – татарлашу. 

Безнең өчен исә бу гарәби вәсвәсәгә төренгән татар мәҗүсилегеннән арыну.    

Исламның коръәни асылына кайту,  динебезне эчтәлеге белән илаһи, 

формасы белән милли итү. Шуның белән бергә Алла кануннары нигезендә 

яшәүне татарның җәмгыяви тормышына кертү.  

Шулай да “тәңре” төшенчшсе белән бәйләнгән “татар исламы” интер-

национал саналган ислам тәгълимәтенә каршы килмиме? Монда татар 

милләтчелеге юкмы, мәҗүсилеккә омтылыш  сизелмиме? Юк, дип уйлыйм. 

Чыннан да Алла кануннары бар дәверләр, бар халыклар өчен дә бер. 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, Иммануил Кант та бит нәрсә ди: 

«дөньяда ике могҗиза бар: берсе аның – баш өстендәге йолдызлы күк, 

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

Әлеге югарылыкта милләт, дәүләт, кавем-кабилә төшенчәләре юк. Боларның  

барысы да адәм баласының галәми асылы, бакый яшәеше белән бәйләнгән. 

Әмма кешенең Жирдәге җәсади яшәеше дә бар бит әле. Кеше яшәгән 

табигый мохит - «кендек бәйләнгән» җир матди-җәмгыяви яшәеш, милли-

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

тарихи хәтерен,  холык-фикерен формалаштыра. Шуның белән дөньяви яшәү 
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шартларында кавем-кабиләләр, милләтләр, дәүләтләр барлыкка килә. Әнә, 

Аллаһы тәгалә дә бит: «мин сазне үзара тәкъвалыкта ярышу өчен кавем-

кавем йараттым», - 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 илаһиять белән 

сугарылган милли-җәмгыяви кануннар буенча яшәргә тиеш. Шуңа күрә бер 

үк диндәге халыклар төрле милләт-кавемнәрне тәшкил итәләр. Мәсәлән, 

мөселман дип саналган гарәпләрнең, фарсыларның, төрекләрнең, Африка, 

Азия халыкларының дөньяви яшәү рәвешләре төрле, әмма бер Аллага 

табыналар, бер Коръәнгә таяналар. Үз араларында низаглар барлыкка килә 

икән, бу аларның төрле милләттән булуларыннан түгел, илаһи кануннарны 

дөньяви кануннарга буйсындырырга тырышудан килә.  Татарның исә 

диндарлары бүген ислам дине белән түгел, мәҗүсилек дәрәҗәсенә 

төшерелгән “гарәп дине” белән яши. Милләтчеләре исә тегесен дә, монысын 

да белми. Тел, мәдәният, имла, дәүләт төшенчәләреннән ары китә алмый. 

Дәүләтчеләренә дин дә, милләт тә кирәкми. Суверенитет, мөстәкыйльлек 

исеме астында  ике имчәккә ябышу сәясәтен генә бар. Безнең динебез - 

ислам, милләтебез – татар. Димәк гамәли яшәү рәвешебез дөньялык өчен дә, 

ахирәт өчен дә татар исламына корылырга тиеш.  

Корүән әйтүе буенча җиргә Мохаммәд г.һ.с.гә 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. Әмма башка 

халыклар кебек үк түрекләр дә Аллага буйсынудан баш тартып, Аннан пот 

ясаганнар, Тәңре динен мәҗүсилеккә әйләндергәннәр һәм җәсасын алганнар. 

Җәһлият заманында гарәпләр дә Алланы кабилә потына әйләндергәннәр. 

Әмма аларны Мохаммәд г.һ.с. коткарып калган. Ул вакытта Мәккә кяферләре 

безнең “тәңречеләребез” кебек ата-баба дине дип мәҗүсилекне саклап калу 

өчен мөселманнарга каршы көрәшкәннәр. Әмма җиңелүгә дучар булганнар. 

Әгәр дә алар җиңгән булса, гарәп милләте дөньякүләм йогынтыга ия ислам 

цивилизациясе тудыра алыр идеме. Юк, әлбәттә, ыруг-кабилә аллаларына 

(потларына) табынып  төрки халыклар кебек таркалып бетәрләр иде.   Шуңа 

күрә дә гарәпләр дөньякүләм ияртүче халыкка әйләнгәннәр, ә төрки халыклар 

башка халыкларга коллыкка төшкәннәр. Ислам гына аларны бөтенләй 

бетүдән берникадәр дәрәҗәдә саклап калган. Әмма бүгенге «тәңречеләр» 

моның белән килешми. Мәсәлән, бүгенеге «төптәңре», киресенчә, «галәмне 

дер селкеткән» түрек-татарны ислам дине бетерде, ди. Шул ук фикерне 

танылган язучыларыбыз күптән инде үткәрә. Мәсәлән, күренекле язучыбыз 

Нурихан Фәттах исламны төркилеккә каршы агрессиядә гаепли. Менә аның 

иң көчле дәлилләре: “ислам дине төрки телне, төрки культураны танымау 

белән бергә, безнең барлык рухи кыйблабызны Мәккә һәм Мәдинә ягына 

борып куйган”,“бүтән якка борылып карау, бүтәннәр белән аралашу 

тыелган һәм көферлек саналган. Безнең күп генә фикер ияләребез, 

шагыйрьләребез, рус дәүләтендә яшәп тә (нишләп урыс дәүләтендә, ә үз 
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дәүләтебездә түгел?.) рус телен өйрәнергә теләмәгәннәр”. Киресенчә, 

урыслар татар дәүләтендә яшәсәләр дә, татар телен өйрәнергә 

теләмиләр,“бүтән диндәге халыклар белән аралаша алмау аркасында без 

Көнбатыштан, Европадан аерылганбыз һәм дөньяның башка ягындагы бик 

күп яңалыкны күрми калганбыз”. Болгар, Алтын Урда һәм Казан ханлыгы 

чорында урыслар белән дә, Аурупа белән дә аралашканбыз түгелме соң? 

Әллә инде урыслаштыру җитәрлек булмаган? Тагы укып карыйк: “Болгар 

сарайларында әле төркилек исән чакта яшәгән һәм иҗат иткән Кол Гали, 

Алтын Урдада әле ислам дине ныклап тамыр җәймәгән чорда яшәгән һәм 

иҗат иткән Хәрәзмиләр, Сәеф Сараи һәм Котыблар гына, төрки телле 

шагыйрьләр буларак, безнең көннәргә кадәр килеп җиткәннәр”. Соң Болгар 

һәм Алтын Урда чорында тамыр җәя алмаган ислам, урыс хакимияте астында 

тамыр җәйде микәнни? Кол Галинең үлемсез “Кыйссаи Йосыфы” Коръән 

сүрәләренә нигезләнмәгәнмени? Аурупа белән мәж килеп яшәгәп бәйсез бөек 

урыс дәүләте шушы һәм соңрак чорда нәрсә бирде? Изүче һәм изелгән кол 

халыклар нәрсә бирә алсын! Ә менә без “гарәпләргә якын яшәсәк күптән 

инде “изге” телдә генә сөйләшер идек һәм үзебезнең кайчандыр бөек 

төркиләр нәселеннән булуыбызны, ихтимал, әкият итеп кенә сөйләр идек”. Ә 

нигә соң гарәп илләре тирәсендә яшәгән бер генә халык та гарәп булып 

китмәгән, ә урыс мәмләкәтендә яшәгән йөзләгән халык урыс булып киткән. 

Миллионлаган халык үзенең тарихын әкият итеп сөйләргә түгел, нинди 

нәселдән икәнен дә белми. Нурихан ага латиннарның шактый өлеше 

төркиләр, ди. Тарихи яктан бу шулай. Әмма латин телле сүзләрне гарәптән 

генә булмасын дип татарга уптым алырга димәгән. Ә иң шаккатырганы алда 

әле: “... диннәр, халыклар белән аралашу тукталмаган булса, ихтимал, без 

үзебезнең тарихи ватаныбызның Көнчыгышта түгел, бәлки Көнбатышта 

булуын да онытмаган булыр идек һәм бүгенге көндә безнең милли аңыбыз, 

культурабыз да башкачарак, көчлерәк булыр иде”. Боргаланмыйча әйткәндә, 

нәсара диненә күчсәк, Швейцариягә тиң булыр идек. Тик нигә моннан мең ел 

элек нәсара динен кабул иткән, Аурупага тәлинкә тотып гомер кичергән урыс 

халкы һаман да “славян шакшылыгыннан” (Энгельс) чыга алмый. Нишләп 

нәсара динен кабул иткән чуашлар, удмуртлар һәм башка халыклар телләрен 

дә онытып баралар. Кояшның  шәректән чыгыун, мәгъриптә батуын 

абайламый башладык ахры, туганнар. Латин имласына утырып, интернетны 

иярләп кенә кояшның баюын киртәләп булмый. 

Кызганыч ки, бер Нурихан ага гына түгел, күпчелек татар зыялылары 

нәкъ шулай уйлый. Иблискә табынган Көнбатыш аларга кыйбла булып тора. 

Әйе, бүген без Алла сүзен гарәп теле, гарәп мәдәнияте аша 

үзләштерәбез. Бу безгә күп кенә кыенлыклар тудыра: телебез, гореф-

гадәтебез, яшәү рәвешебез, яшәү урыныбыз гарәпнекенә тәңгәл килми. Әмма 

моңа гарәпләр түгел, үзебез гаепле. Заманында Алла сүзе безгә үз телебездә, 

үз мәдәни мохитебездә иңгән булган. Галәмнәр хуҗасы Тәңребезне дә үз 

аллабыз итеп кабул иткәнбез. Әмма Аны башта Ул яраткан күк җисемнәренә, 

аннан соң хайваннарга һәм үсемлекләргә, соңрак җеннәргә һәм потларга, 

хәтта ирләрнең җенси әгъзаларына тиңли башлаганбыз.  Бу фикерне “баш 
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тәңречебезгә” әйт-кәч, ул “әнә бит мәчетләрегез дә шуңа ошаган”, дип мине 

мәсхәрә итәргә тырышты. Шуңа күрә дә иманыбыз зәгыйфьләнгән, 

мәдәниятебез саеккан, теле-без ярлыланган. Галәмнәр хуҗасы Тәңребезне 

аңламас дәрәҗәгә җиткәнбез. Нәтиҗәдә дөнья хуҗасы булган түрек кәвеме 

кырыкка бүленеп буйсынмас бүредән ялагай эткә әверелгән. Коръәндә 

Аллаһы тәгалә моның турында ачык-тан-ачык әйтә. Мин, ди Ул, барлык 

халыкларга да үз араларыннан, үз телләрен-дә сөйләүче пәйгамбәрләр 

җибәрдем, әмма алар Минем сүзләремне тотмадылар. Шуңа күрә бөек 

тарихларын да гыйбарә итеп кенә сөйләргә калдырдым.  

 

Моның турында үзенең “Әмирханнар” китабында Равил Әмирхан 

болай яза: “Нәкышбәнди мәзһәбе суфыйчылыкның киң таралган 

юнәлешләреннән берсе буларак, башка кайбер суфичы тарикатҗләреннән 

үзенең тормышчанлыгы, дөнҗявилык һәм ахирәтнең үлчәме һәм сыгылмалы 

кимәлдә булуы белән аерылып тора. Ул кеше табигатенә хас гамәлләрдән , 

ихтыяҗлардан, дөнҗявилыктан ваз кичмичә яшәүне, ләкин шул ук вакытта 

күңел белән Аллаһе Тәгаләгә баглануны, аңа табынуны алга сөрә. 

Тарикатҗкә нигез салучы Мөхаммәд бине Мөхаммәд Баһаведдин ән-

Нәкышбәнди (717/1318 – 791/1380) “әз-заһир ли-л халк әл-батыйн ли-л халк”, 

ягүни “тышкы яктан башкалар төсле, ә эчеңнән Аллаһе Тәгаләгә мәел бул” 

дип өйрәткән. Әйтергә кирәк, Закир ишанга лаеклы алмаш буларак, аның 

кияве, безнең бабабыз Нәҗип хәзрәт Әмирхан бу шигарҗга гомеренең 

азагына чаклы тугрылык саклый”. Кызганыч ки, безнең кайбер 

мөселманнарыбыз бүгенге көндә моның нәкү киресен эшли – тыштан чын 

мөселман, эчтән көфер иясе. 
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Туксанынчы еллар башында милли күтәрелеш юлынды никадәр зур 

гамәлләр кылынды! Татарстанны бәйсез дәүләт дип игълан иттек. Үз 

байрагыбыз, үз туграбыз, үз мәдхиябез, үз падиша-һыбыз, үз мөфтиебез, үз 

академиябез булды. Җан биреп яткан телебез «дәүләт статусы» алды. 

Йөзләгән мәктәп-мәдрәсә ачтык. Меңнән артык мәчет салдык. Мәскәү белән  

килешү төзедек, «Аурупага тәрәзә ачтык». Ә нәтиҗәдә барыбер ярык таганак 

янында калдык. Патша заманында да, хәтта Сталин чорында да мондый 

түбәнлеккә төшкәнебез булмады. Ә бит ул вакытта дәүләтебез дә, патшабыз 

да, хакимиятебез дә булмады. Ә бүген хакимиятебез гел татарлардан гына 

диярлек торса да, хәтта Мәскәү тәхетенә үрмәләсәк тә, боларның берсе дә юк. 

Чөнки моның өчен, беренче чиратта, дәүләт бутафориясе, тагылган патша, 

йомышчы мөфти, кәгазь академиклар түгел, Илаһи иман, Милли аң, Халык 

имамы кирәк. Урамда чүпрәк әләмнәр, кәгазь шигарьләр, күсәк күтәреп, 

күкрәк сугып кычкырып йөрүләр генә  боларны бирми. Катыргыдан 

салынган йорт аз гына җил исү белән дә таралып китә, комга салынган 

сарайлар да ишелеп төшә. Ә иң аянычы шул, без боларны белә торып, чын 

йортларны сүтә торып, нык нигезгә салына башлаган сарайларны җимерә 

торып үзебез эшләдек. Үз-үзебезне алдап, Мәскәүләргә ярап. Әмма моны 

бүген дә таныйсыбыз, аңга киләсебез килми. Өстә шул ук түрә-кол 

мөнәсәбәте, аста бәйсезлек өчен көрәш кәмите. 

Нидән соң бу шулай? Чөнки  бүгенге җәмгыять төзек булмаган бозык 

кыйммәтләр иерархиясенә нигезләнгән. Ягъни дәрәҗәләре буенча югарырак 

торган кыйммәтләр түбәнрәк дәрәҗәдә булган кыйммәтләргә 

буйсындырылган. Башкача әйтсәк, кыйммәтләр пирамидасы асты өсте белән 

капланган. Әлбәттә, мондый нигезсез, орчык башында әйләнгән җәмгыять 

тотрыклы була алмый. 

Бүгенге көнбатыш цивилизациясе үзе таныган кыйммәтләр системасын 

гомумкешелек кыйммәтләре дип атый. Ул вакытта нәрсә соң ул 

гомумкешелек кыйммәтләре? Бу кыйммәтләр кысасында безне 

кызыксындырган илаһи һәм милли кыйммәтләр нинди урын алып торалар 

соң? Кеше аңында кыйммәтләр иерархиясе ничек гәүдәләнә? Шуңа гадирәк 

итеп җавап биреп карыйк әле. 

Адәм баласы кеше булып җитешүе дәверендә дүрт баскыч аң үсешен 

кичерә. Беренче баскыч аңны, шартлы рәвештә, “биоаң” дип атарга була. Бу 

аң югарылыгында кеше шәхси “мин” һәм генетик мирас булган “мин түгел ” 

белән эчке гармония өчен көрәшеп, биошәхес  булып формалаша. Бу чорда ул 

үзен дөньяның кендеге итеп хис итә. Ягъни үзе ук алла да, милләт тә, дәүләт 

тә. Бу аң дәрәҗәсендә эгоцентризм тәгълимәте формалаша. Бу тәгълимәт, 

нигездә, башкалар өстеннән хакимлек итү максатын куя. Кешеләрдә 

эгоцентрик аң  өстенлек иткәндә, җәмгыятьтә авторитар, тоталитар фикер 

өстенлек итә. 

Икенче баскыч аңны, шартлы рәвештә, “социаль яки җәмгыяви  аң” 

дип атарга була. Бу аң югарылыгында кеше үзе шикелле биошәхеләр белән 

социаль гармониягә омтыла һәм җәмгыятьтә үзенең урынын билгели; гаилә, 

туганнар, дуслар, җәмгыять белән мөнәсәбәтләрен хәл итә. Биосоциаль шәхес 
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дәрәҗәсенә  күтәрелеп үзенең тумыштан салынган генетик  яшәү 

программасын үти. Бу аң дәрәҗәсендә соццентризм тәгълимәте формалаша.  

Әлеге  тәгълимәткә корылган җәмгыятьтә социаль гаделлекә омтылу 

өстенлек итә. Кеше үзен шушы җәмгыятьнең башкалар белән бергә тигез 

хокуклы әгъзасе итеп саный.  

Өченче баскыч аңны “этник аң” дип исемләргә була. Ул кеше яшәгән 

табигать шартларының этник гәүдәләнеше. Шушы шартларда кеше 

яшәешенең югары категорияләре - тел, этник культура, табигатькә, хезмәткә 

мөнәсәбәте формалаша. Шушы аң югарылыгында биосоциаль шәхес 

“кендеге бәйләнгән” табигать белән гармониягә кереп, этношәхес  булып 

җитешә. Үзен табигый үзенчәлекккә ия милли җәмгыять баласы, аның 

аерылгысыз бер өлеше итеп күрә.  Бу аң дәрәҗәсендә этноцентризм 

тәгълимәте формалаша. Аның нигезендә этник кыйммәтләр барлык 

кыйммәтләрдән дә өстен итеп карала. 

Кеше аңының иң югары баскычы - дини аң. Ул аны мәңгелек белән 

бәйләп, “мин” хиссиятен үлемсез итә. Бу аң югарылыгында адәм баласы 

галәм белән гармониягә кереп, үзен  илаһи шәхес дәрәҗәсенә күтәрә. Бу 

дәвердә кеше дөньяның фанилыгы, җанның бакыйлыгы, ахирәт турында 

уйлана башлый. Әлеге аң дәрәҗәсендә теоцентризм тәгълимәте формалаша. 

Аның нигезендә галәмнәр хуҗасы булган Илаһ барлык кыйммәтләрнең 

яратучысы итеп карала.  

Хәзерге заман кешесе шушы аң компонентларының берсеннән генә 

мәхрүм булса, яисә аларның иерархик бәйләнешләрен бутап, үзенең, 

җәмгыять, табигать һәм галәм белән гармониясен бозса, һич тә камиллеккә 

ирешә алмый. Андый бәндәнең гомумкешелек кыйммәтләренә дәгъва итүе, 

рияланып шәхес хокукын даулап йөрүе мәгънәсезлек кенә түгел, хәтта 

зарарлы да. 

Шушы дүрт баскыч аңның тарихи урын-вакыт шартларындагы 

иерархик бәйләнеше һәм берлеге милли аңны, киңрәк итеп әйткәндә, милли 

кыйммәтләр системасын тәшкил итә. Ә гомумкешелек кыйммәтләре, 

аларның ни дәрәҗәдә милли кыйммәтләр белән баетылганлыгы белән 

билгеләнә. Әмма бүгенге көнбатыш цивилизаөиясе аларны кеше хокукларын 

яклау сылтавы белән кыйммәти яктан түбән булган шәхси кыйммәтләр 

дәрәҗәсенә төшергән һәм  иерархик яктан өстен булган кыйммәтләрне аларга 

буйсындырган.  

Шуңа күрә, милли кыйммәтләрне гомумкешелек кыйммәтләренә 

каршы кую, түбән баскычтагы аң мәнфәгатьләреннән чыгып, кыйммәти 

иерархияне бозу, ягъни ришвәти яки вәсвәсәи рәвештә түбән максатларда 

югары аң кыйммәтләрен файдалану адәми сыйфатларның бозылуын күрсәтә. 

Бу хәл кешелек җәмгыятенең нормаль үсешенә һәм тотрыклыгына куркыныч 

тудыра, табигатьнең “таҗы” булган адәм баласын хайвани дәрәҗәгә төшерә. 

Җыеп әйткәндә, бүгенге  көфер дөньясы дин-милләт-җәмгыять-шәхес 

пирамидасын баштүбән әйләндереп илаһи, этник, социаль кыйммәтләрне 

кушенең дөньяви нәфесенә буйсындырган. Янәсе, иң югары кыйммәт иясе ул 

- кеше. Башка кыйммәтләр  аның ихтыярында, шул исәптән Алла үзе дә.  



 8 

Бу ялган, ифрат зарарлы тәгълимат. Ул кешедә иблис тәкәбберлеген уя-

тып, адәмне җанварга әйләндерә. Шунда инде иблиснең бөтен мәкерлеге дә. 

Бу адашу милли хәрәкткә дә зур зарар китерә. Мәсәлән,  анда барлыкка 

килгән “дәүләтчеләр” һәм “милләтчеләр” каршылыгын гына алыйк. Бер яктан 

карасаң болар икесе дә милли кыйммәтләрдән чыгып эш итә кебек. 

Чынлыкта исә тегеләр дә, болар да социаль, хәтта шәхси кыйммәтләр 

югарылыгыннан ары китә алмый. Әлбәттә безгә дәүләт кирәк. Әмма дәүләтле 

булу үзмаксат түгел. Дәүләт этник һәм рухи кыйммәтләрнең сагында 

торганда гына үз вазыйфала-рын үти ала. Шулай булмаганда, ул бер социаль 

төркемнең икенчесен изүенә кайтып кала. Моны безгә тарих бөтен тулылыгы 

белән раслады инде. 

Күпчелек тарихчылар, олуг фикер ияләре, нигездә, дәүләткә социаль аң 

югарылыгыннан чыгып бәя биреп килделәр. Һәрхалдә, Ибн Хальдуннан 

алып, марксистларга кадәр. Хәтта дәүләтнең урысча атамасы да хәким 

биләмәләре (владения государя - государство) булып яңгырый. Ибн Халдун 

буенча, дәүләт бер төркем өстен сыйныф вәкилләренә (”асабия”га) хезмәт 

итә. Марксистлар исә, гомумән, дәүләт бер сыйныфны икенче сыйныф 

тарафыннан изүенә корыл-ган дип саныйлар һәм аны бетерүне яки эреп юкка 

чыгаруны максат итеп куя-лар. Адәм Смит тә дәүләткә дүрт социаль вазыйфа 

йөкли. Беренчесе– граждан-нарның бер-бересен яки читләр тарафыннан 

изүен булдырмау, икенчесе- гадел хөкем итү, өченчесе- ирекле җәмгыять 

төзү, дүртенчесе- үзләрен карый алмаган гражданнарын яклау. Димәк, һәр 

очракта дәүләт социаль корылма итеп карала. 

Ә инде рухи һәм этник кыйммәтләргә килгәндә, алар бары тик 

җәмгыять-нең социаль тотрыклыгын тәэмин итүгә юнәлтелгән идеологик 

чара итеп кенә кабул ителә. Дәүләт үзмаксатка әйләнә. Шунда инде бөтен 

фаҗига да. Түбән-рәк баскычтагы кыйммәтләргә буйсындырылган югары 

баскыч кыйммәтләре әкренләп табигый һәм илаһи эчтәлекләрен югалталар 

һәм капма-каршы сый-фатка кереп, социаль гаделлекне җимерүдә хәлиткеч 

роль уйный башлыйлар. Ягъни кыйммәти иерархияне бозып корылган 

дәүләттә илаһи һәм милли кыйммәтләр халыкларны бер-бересенә каршы кую 

(бүлгәләп хакимлек итү) вазыйфасын үти. Шулай итеп, иблис коткысы белән 

юлдан язган, кыйбласыз калган кешелек дөньясы монафикълык, ялган һәм 

золым мохитенә чума. 

Кыйммәти иерархиянең бозылуы бигрәк тә географик “ачышлар” нәти-

җәсендә этник дәүләтләрнең җимерелеп, полиэтник һәм поликонфессиаль 

им-перияләр барлыкка килүе белән көчәя. Ирекле һәм ясалма миграция, 

шашынап байлык туплау, этник тамырларның, рухи тотрыклыкның 

зәгыйфьләнүенә ките-рә һәм  ахырга кадәр бозылып җитмәгән социалистлар 

каршында кешелек сый-фатларын җуйган дөнья пәйда була. Сәбәп-нәтиҗә 

бәйләнешләрен бутап, алар бер селтәнү белән динне, милләтне, дәүләтне 

бетереп җирдә социаль гаделлек урнаштырырга телиләр. Бу, әлбәттә, кире 

нәтиҗәгә китерә. Дәүләт юкка чыгу урынына тоталитар империя пәйдә була. 

Патша урынын залим били. Тигезлек идеяләрен реаль коллык алмаштыра. 

Вәгъдә ителгән бай сарайлар урынына халыклар концлагерьларга куыла. 
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Милләтләр манкортка әверелә. Алладан ваз кичеп, кеше үзенең адәми зат 

икәнлеген оныта. Болар барысы да кыйммәти иерархия принциплары 

бозылуының фаҗигале нәтиҗәсе. Әмма тарих безне бернәрсәгә дә 

өйрәтмәгән булса кирәк. Без һаман да шул хатаны кабатлыйбыз. Рухи-этник 

кыйммәтләрне социаль кыйммәтләргә, шәхси нәфескә буйсынды-рып, яки 

аларны монафи максатларда файдаланып, иске дәүләтне торгызырга, милләт 

булып оешырга телибез. Әмма бүгенге тарихи шартларда социаль аң 

югарылыгына корылган көрәшнең уңай перспективасы юк. Ул бары тик 

үзара кан коюга,  татарның соңгы фидакарь затларын имансыз түрәләр 

файдасына корбан итүгә генә китерәчәк. Туксанынчы еллар милли 

хәрәкәтенең көрәш нәтиҗәләре моны ачык күрсәтте инде. Рухи-этник 

кыйммәтләрне инкарь итеп, шәхси нәфестән чыгып, дөньялык хакына тагы 

бер үк тырмага басмыйк. 

Кешелек дөньясының тәрәккый үсеше җәмгыятьне кыйммәти иерархия 

принциплары нигезендә үзгәртеп кору нәтиҗәсендә генә була ала. Әлбәттә 

һәр милләт бу эшне үзенең милли өлгесен эшләүдән башларга тиеш. Әлеге 

өлге булмаганга бер генә милләт тә үзенең илаһи кыйбласын ышанычлы 

рәвештә билгели алмый. Нәрсә өчен көрәшергә кирәклеген дә анык кына 

белми. Шуңа күрә күп төрле агымнарга ияреп бүленеп, таркалып бетә. Безнең 

кайбер милли әйдәрләребез татардан сәяси милләт ясарга тырыша. Бөтен 

кыйммәтләр систе-масы динсез дәүләт, гарип тел төшенчәләре тирәсендә 

әйләнә. Илаһи гыйлем, милли рух булмагач, болар һаман да шул күсәк-

күкрәк сәясәтенә кайтып кала. Ә безгә сәяси милләт булып түгел, илаһи 

милләт булып оешырга кирәк. Моның өчен, беренче чиратта, илаһи 

кыймәтләр югарылыгына күтәрелергә кирәк.  

Русия фәннәр академиясе менә берничә ел инде урыс халкының милли 

өлгесен булдырырга тырыша. Аның сыйфат күрсәткечләрен, ягъни 

индифика-торларын эзли. Әмма һич тә уңышка ирешә алмый. Чөнки 

гасырларга сузылган ассимиляция  нәтиҗәсендә урыс халкы күптән инде 

этник милләт булудан тук-таган, империячел динсез, кыйбласыз социаль 

милләткә әйләнгән. Шуңа күрә дә Рәсәй халкын уптым-илаһым “Алла 

сайлаган” халык мисалында йә совет, йә Рәсәй,  йә гражданлык милләте дип 

атарга тырышалар. Мондый милләт, әлбәттә, илаһи һәм табигый кыйммәтләр 

исәбенә түгел, тупас көч исәбенә яши. Илаһи, этник кыйммәтләрнең асылын 

аңламаган, яисә алар белән уйнаш кылган татар дәүләтчеләре дә татар 

халкын, нигездә, шушы сыйфатта гына күрәләр. Әмма татар халкы бу юлдан 

китсә, дәүләтле булган очракта да ул шушы гражданлык йә дөнья милләтенең 

эчендә эреп бетәчәк. Бары тик төзек кыйм-мәтләр системасы эчендә генә ул 

ирекле илаһи милләт булып формалаша ала. 

Илаһи милләт булу өчен безнең карашка татарның сыйфат 

күрсәткечләре (милли идентификациясе) аның милли гакыйдәсеннән 

(идеясеннән) килеп чыга һәм түбәндәге цивилизацион потенциал белән 

билгеләнә: илаһи гакыйдәсе – хәнифи аң, ягъни бераллалык тәгълимате; 

милли дине – татар исламы ягъни илаһи тәңречелек; теле – иске татар 

теленнән үсеп чыккан, аның лингвистик нормаларына (кануннарына) 
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нигезләнеп хәзерге заман гарәп, фарсы, түрек, славян, латин терминологиясе 

белән баетылган бүгенге  илаһи төрки-татар теле; имласы – кәмпитер 

конверторы ярдәмендә кириллицага, латинга, руни язуга җиңел күчерелә 

торган бүгенге заман татар-гарәп имласы; мәгариф системасы – милли, 

эчтәлеге – рухи-дөньяви, фәнни гакыйдәсе – яратылыш тәгълимате, яки 

креацион тәгълимәт; милли исемнәр –  кануный яктан бозылмаган, татар 

теленә термин буларак кергән төрки-татар исемнәре;  милли ономастика и 

топонимика – татарның “кендек җире” һәм милли ватаны белән бәйле, аның 

яшәү мохитен тәэмин итүче, кануный яктан төзек һәм этник асылы 

бозылмаган (калькалаштырылмаган) төрки-татар терминары;  җәмгыяви 

тормышы: илаһи тәңречелек, этник традицияләр, милли гореф-гадәт, йолалар 

нигезендә формалашкан хокук, икътисад һәм социаль яклау системалары; 

милли идарә системасы - халык идарәсе - астан өскә илтүче вертикаль 

буенча: шәхес, гаилә, мәхәллә, җәмгыять, Милләт мәҗлесе, Милли җыен.  

Татарның милли  цивилизацион потенциалы нигезендә  түбәндәге 

милли төзелеш программасы эшләнә: гакыйдә (иман, илаһи гыйлем, илаһи 

фәлсәфә); дин (татар исламы, илаһи тәңречелек, шәригать, дини оешма, 

руханилар); сәясәт (аркадашлар, дошманнар, стратегия, тактика, аналитика); 

хокук (ислам хокукы, милли, дөньяви хокук, гореф-гадәт); икътисад (ислам 

икътисады, милли, дөньяви иктисад); илаһи исламның һәм татар милләтенең 

социаль доктринасы; җәмгыяви оешу һәм милли идарә (җирле, 

экстерриториаль, мәхәллә, җәмгыять, җыен, мәҗлес); татар гаиләсе 

институты; татар фәне һәм мәгарифе; татарның мәгълүмат системасы һәм 

милли матбугаты; татар теле, имласы һәм терминологик системасы; мөэмин 

татар кодексы; татар-мөселман гаиләсе кодексы; татар кануны (яһүдләрнең 

талмуды мисалында).  

Татар канунының төп эчтәлеге тәбәндәгедән гыйбрәт: илаһи иман, 

фитрый иман, кәлимәи шәһадәт, кәлимәи иман; илаһи китаплар (Коръән, 

Инҗил, Зәбүр, Тәүрат, Яса, Авеста, Ведалар; рәсүлләр, нәбиләр, мөршидләр, 

галимнәр; өммәт, дин кардәшлеге, җәмәгать; кан кардәшлеге (гаилә, ыруг, 

кавем-кабилә, милләт, дәүләт; ил-җир (мәхәллә, авыл-бистә, район-илчә, 

өлкә-төбәк, ил-ватан; дин-гыйбадәт; шәригать-хокук, иҗма, кыяс, фәтвә; 

дөньялык һәм ахирәт (фанилык һәм бакыйлык); никах, гаилә кору, гаиләдә, 

җәмгыятьтә ир-ат, хатын-кызның урыны; фарыз-сөннә, савап-гонаһ, хәләл-

хәрәм; иялек, милек, мирас (байлык, фәкыйрьлек, мескенлек); салым-ясак, 

зәкәт-садака, хезмәт хакы, пенсия, бүләк-ришвәт; гыйлем-белем, фәлсәфә-

гакыйдә, фән-мәгариф, мәгърифәт-тәрбия; идарә-хакимият (имам, хәлиф, 

патша, көтүче, көтү башы); ирек һәм коллык (хуҗа, түрә, кол мөнәсәбәтләре); 

тел һәм имла; җиһад һәм фетнә; мәгълүмат һәм матбугат; мәдәният һәм 

сәнгать; җитештерү-куллану, сәүдә-табыш; яшәү мохите, рухи һәм җәсади 

сәламәтлек; исем-дәрәҗә, лицензия-сертификат, белешмә-таныклык; тарих-

киләчәк, вакыт һәм заман; исем-атама, ономастика-топонимика; илаһи һәм 

дөньяви телләр, имлалар. 

Әлеге татар милли өлгесен эшләүне актив рәвештә мин туксанынчы 

еллар башында ук башлаган идем. Шуның өчен “Татар уку-укыту үзәген” 
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төзедем, татар милли, татар ислам, Колшәриф университетларын оештыру 

эшен җитәк-ләдем, башка милли органнарны төзүдә катнаштым. Татар милли 

өлгесен эш-ләүгә күп кенә татар галимнәрен тарттым. Әлеге өлгене эшләп 

бетергәч, аны татар халкы Милли Мәҗлесендә кабул итәрләр дип ышандым. 

Әмма дәүләт идеясе белән мавыккан милләтпәрвәрләребез боларны барысын 

да мөстәкыйль дәүләт эшләргә тиеш дип, минем тәкъдимнәремне саташуга 

санап, кире как-тылар. Бүгенге рәсәйчел хакимият турында әйтәсе дә юк. 

Аның каһинәләре моңа игътибар да итмәделәр, башлыча, чит ил 

эшләнмәләренә йөз тоттылар. Дин буенча, гарәп илләренә, фән буенча, 

Аурупа-Америкага.  

Элекке бер аркадашым әлеге өлге турында сүз чыккач, миңа болай 

диде: Мәскәү татар телен, татар мәгарифен асфальт җәюче велосипед 

шикелле изгәндә, мондый модельләрне күтәреп йөрү саташу түгелме соң. 

Моңа шулай гына җавап бирә алам: без дәүләтебезне шушы модельдән ваз 

кичкәнгә югалттык. Шул сәбәпле аны дүрт ярым гасыр инде кайтара 

алмыйбыз. Әгәр һаман да көфер дөньясына йөз тотсак, алга таба да шулай 

булачак. Кызганыч ки, моны аңлаучылар бүгенге татар дөньясында юк 

дәрәҗәдә. 

Әнә бит Татарстан хөкүмәте башлыгының киңәшчесе Нәзиф 

Мириханов нәрсә ди. Татарның  дөньякүләм глобаль үсеш юлыннан башка 

юлы юк. Килешәм. Югыйсә аны беркем дә танымаячак. Тик кайсы глобаль 

үсеш юлын күздә тота соң киңәшче әфәнде. Әлбәттә, инде кояшы баеп 

барган, садум гонаһына баткан көнбатыш цивилизациясен. Ә мин исә, 

киресенчә, иртәме-соңмы, аңа алмашка киләчәк илаһи ислам 

цивилизациясен. Сүз, әлбәттә, көфер дөньясының рухи йомышчысы булган 

рәсми ислам турында бармый.  Аннан Нәзиф әфәнде менә нәрсә ди. Русия ул 

татар иле дә. Шуңа күрә без аны сакларга, ныгытырга тиеш. Әлбәттә, 

федерация рәвешендә. Моның белән дә килешәм. Тик бер шарт белән. 

Моның өчен Рәсәй кыйммәтләр иерахиясе нигезендә үзгәртеп корылырга, 

илаһи цивилизацияне җитәкләргә тиеш. Әгәр ул һаман да көфер дөньясына 

йөз тотса, ул вакытта татар иярүче милләт буларак юкка чыгачак. Ә инде 

илаһият юлыннан китсә, татар ияртүче милләткә әверелеп илаһият 

дөньясының төшен хасил итәчәк. Монда урталык та, өченче юл да юк. Бер ук 

вакытта Аллага да иблискә дә бусынып булмый ди Гайсә г.һ.с. Күргәнебезчә, 

модый юл бөтен “ислам дөньясын” дер селкетә, хәтта җитәкче-ләрен дә 

аямый. Шундый юл татарны менә биш гасыр инде коллыкта тота. 

Әмма һаман да мин тәкъдим иткән татарның милли өлгесен танырга, 

кабул итәргә ашыкмыйбыз. Күпчелек аны тормышка ашмас хыял дип саный. 

Ә коллык халәтебезне дәүләтебезне югалту, Мәскәүнең золымы белән бәйли. 

Моңа нәтиҗә буларак түгел, сәбәп буларак карый. Башкача уйлый да алмый. 

Әлбәттә, һәр кешенең фикере генетик мирас, реаль чынбарлык, күз 

күре-ме офыгында формалаша. Шуңа күрә кемне дә башкача фикер йөртүдә 

гаепләп булмый. Мәсәлән кышны гына күргән мәхлүкат өчен язның килүе 

реаль түгел. Шундый ук фикерне язны гына күргән мәхлүкатка карата да 

әйтергә була. 
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Әмма язны да, кышны да күргән мәхлүкат өчен аларның алмашынып 

торуы реаль факт. Шуңа күрә көфер цивилизациясесеннән соң илаһи 

цивилиза-циянең килүе бәхәссез. Кыш никадәр салкын һәм зәһәр, карлы һәм 

буранлы булмасын, кояш нурларына ул каршы тора алмый. Язгы сулар 

котылгысыз рәвештә барлык киртә-кураларны җимереп тирә-якны басып ала. 

Вакыты килгәч илаһи цивилизация дә шулай көфер цивилизациясенең 

биләмәләрен басып алачак. Бары тик иманнан язмыйча  түзәргә, сабыр итәргә 

кирәк. Түзмә-сәк, сабыр итмәсәк, бөтен урманнарны, җир майларын яндырып 

та моңа ирешә алмаячакбыз. Тагы да нык зәгыйфьләнеп, бөлеп, хәерчеләнеп 

кенә калачакбыз.  

 

Галимебез Марсель Әхмәтҗанов шундый мисал китерә. Казан егылгач 

1554 елда Атнаш Хафиз дигән кеше Мәскәү төрмәсендә  “Сираҗилколүб” 

дигән фәлсәфи дәгъват яза. Ул анда кяферләр хакимияте шартларында яшәү 

юлларын күрсәтә. Җавап бик гади: Иманны саклау. Хәтта таш астында. Ул 

теләсә нинди шартларда да рухы көчле, гыйлемле  кешегә иманны саклап 

калырга була ди. Минем милләт өлгесе дә шул максатта эшләнә. Тик аны 

ниятең белән кабул итәргә, сүзең белән дәгъват кылырга, кулың белән гамәл 

кылырга кирәк. Калебтә булганны бернинди асфальт велосипеды да таптый 

алмас. Закир ишан Чистави үзенең эшчәнлеген нәкү шушы принөипларга 

нигезләнеп төзи.  

Извлечение из доклада министра народного просвещения Д.А. 

Толстого «О мерах с образованием населяющих Россию инородцев» (1870 г.) 

 

А. Относительно инородцев-христиан 

1) Начальные школы для инородцев-христиан должны иметь целью 

религиозно-нравственное их образование и утверждение в православной вере 

и ознакомлении с русским языком. 

2) общим для всех инородцев-христиан в системе образования их 

должно быть следующее: а) орудием первоначального обучения для каждого 

времени должно быть родное наречие его; б) учители инородческих школ 

должны быть из среды соответствующего племени инородцев и притом и 

притом хорошо знающие русский язык, владеющим инородческим наречием; 

в) должно быть обращено внимание на образование женщин, так как 

племенное наречие и племенные особенности инородцев преимущественно 

сохраняются и поддерживаются матерями (по примеру искушения сатаной 

Адама через его жену Еву). 

3) Затем особенности системы образования каждой группы инородцев 

заключаются, главным образом, в том значении, какое должно иметь родное 

наречие инородцев в первоначальной школе. В этом отношении надлежит 

постановит следующее: 

а) для детей инородцев весьма мало обруселых и почти не знающих 

русского языка, учреждаются особые школы, в которых первоначальное 

преподавание совершается на инородческих наречиях и дети обучаются на 

своем родном наречии и по учебным книгам на том же наречии. Учебными 
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книгами служат буквари, необходимые молитвы, краткие рассказы из 

священной истории Ветхого и Нового Завета и религиозно-нравственные 

книги. Для облегчения инородцам перехода к изучению русского языка все 

эти книги печатаются на инородческом наречии русскими буквами, с 

переводом на русский язык или без перевода, за исключением, впрочем, 

молитвенников и вообще, богослужебных книг, которые должны быть с 

переводом на русский язык. В то же время дети при помощи местных 

наречий обучаются русскому разговорному языку посредством наглядного 

обучения а затем, как только усвоят себе довольно значительный запас 

русских слов и выражений, начинают обучаться русской грамоте (чтению и 

письму совместно), продолжая в то же время обучаться русскому 

разговорному языку, причем это наглядное обучение и обучение грамоте 

должны все время восполнять и пополнять друг друга, содействия как 

умственному развитию через ознакомление их с окружающим миром, так и 

большому по возможности усилению ими русского языка, с непременным 

переводом читанного по-русски на местное инородческое наречие. 

Счислению дети обучаются также сначала на своем инородческом (то есть 

поганом языке), а потом уже на русском языке. Закон Божий преподается на 

божьих основаниях, причем повторяется на русском языке. Священная 

история с необходимыми дополнениями, заучиваются главнейшие молитвы 

на русском и церковнославянском языках и преподается краткий катехезис. 

Церковное пение как важное орудие христианского просвещения инородцев 

вводится во всех школах, причем пение исполняется как на местном 

инородческом наречии, так и на церковнославянском языке; 

б) в местностях с населением, смешанным из природных (этнических) 

русских и инородцев, учреждаются общие для тех и других начальные 

училища,  в которых все обучение ведется на русском языке учителем, 

владеющим как русским языком, так и местным инородческим наречием, 

которое, однако же (к сожалению!), допускается к употреблению лишь для 

устных объяснений. Если же этого будет недостаточно, в таком случае для 

инородческих детей до времени усвоения ими русского языка настолько, 

чтобы обучаться вместе с русскими детьми, устраиваются особые при 

условиях отделения на местные средства инородцев (обрусение за свой счет); 

в) наконец, для достаточно обруселых инородцев (что является 

конечной целью инородческого просвещения), живущих смешанно с русскими 

или сплошными населениями, учреждаются начальные народные училища на 

общих для русских училищ основаниях. 

4) Ближайшее заведование училищами двух первых категорий 

поручается священнику – законоучителю школы, если он обладает знанием 

местного инородческого наречия и пожелает принять на себя таковое 

заведование; если же местный священник не знает инородческого наречия, в 

таком случае заведование училищем возлагается на учителя, а преподавания 

Закона Божьего может быть поручено светскому лицу. 

5) Надзор за инородческими училищами возлагается на инспекторов 

начальных народных училищ с необходимыми при этом дополнениями 
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инструкции, которая может быть дана в руководство всем вообще 

инспекторам начальных школ (которыми сегодня являются сами инородцы). 

6) С целью приготовления учителей для начальных народных училищ 

Казанского учебного округа вообще и вместе с тем для тех из них, в которых 

будут обучаться инородцы, мало или недостаточно обруселые, следует 

учредить в Казани учительскую семинарию с трехлетним курсом на 

следующих главных основаниях: семинария закрытое учебное заведение на 

240 учеников. Из коев 120 русских и 120 инородцев: в комплект последних 

помещается такое число учеников из главнейших инородческих племен 

(мордвы, черемис, вотяков и крещенных татар, которое по возможности было 

бы соразмерно численности сих племен в губерниях, составляющих 

Казанский учебный округ. 

Б) Относительно татар-магометан 

Татары-магометане, населяющие губернию Казанского учебного 

округа и Крымский полуостров, входящий в состав Одесского учебного 

округа, составляют племя, фанатизируемое многочисленным духовенством, 

богатое мечетями и магометанскими школами и крепкое в своей вере (чего не 

скажешь в настоящее время). Поэтому обрусение татар-магометан может 

быть ведено лишь путем распространения русского языка и образования (что 

еще раз подтверждает, что христианизация была лишь одной из форм 

обрусения, а не целью духовного развития), с устранением всех таких мер 

которые могли бы породить в этом, по природе подозрительном племени, 

опасение в посягательстве правительства на отклонение детей от их веры. 

Таким образом, в видах достижения главной и единственной цели 

распространения между татарами-магометанами русского языка и 

образования надлежит принять следующие меры: 

В местностях со сплошным татарским населением учреждать на счет 

казны начальные сельские и городские училища. Учителями в этих училищах 

до того времени, пока между татарами не окажется достаточное число лиц, 

основательно знающих русский язык (это время пришло уже давно), могут 

быть и русские, хорошо говорящие по-татарски (сегодня и это не нужно), а 

обучение производится применительно к порядку, указанному вышех. в 

отношении инородцев-христиан, мало и недостаточно обруселых, с нужными 

по местным обстоятельствам измненениями. Татарам представляется 

приглашать в эти училища на свой счет законоучителя своей веры, который 

бы занимался своим предметом в определенные часы по обоюдному с 

учителем русского языка соглашению. Татарские местные общества 

избирают из своей среды почетного блюстителя  для каждого училища. На 

первое время в Одесском учебном округе следует учредить до 15 таких 

училищ в местностях, указанных попечителем округа; что же касается 

Казанского учебного округа, то предложить попечителю оного войти в 

министерство с особым представлением о том, сколько и в каких именно 

местностях он полагал бы полезным учредить начальные народные училища 

для татар-магометан. 
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2) Облегчить детям татар-магометан поступление в общие училища 

учреждением, где окажется надобность и возможность, приготовительных 

классов при общих начальных народных училищах с единственной целью 

изучению русскому разговорному языку, а при уездных училищах и 

гимназиях: 

- для подготовления их к поступлению в 1-й класс сих заведений. С 

другой стороны, дабы облегчить детям как татар-магометан, так и вообще 

инородцем нехристианам прохождение курса в означенных училищах, 

освободить (независимо, само собою разумеется, от посещения уроков 

закона Божия) всех таковых детей: в сельских и городских начальных 

училищах – от чтения по церковно-славянским книгам, в уездных училищах 

– от изучения церковно-славянского языка, а в гимназиях  - от изучения 

церковнославянского, греческого  и немецкого языков, без ограничения 

притом прав и преимуществ для тех, которые при таких изъятиях окончили 

бы с успехом полный гимназический курс по прочим предметам. Расходы по 

устройству в сих училищах преподавания закона магометанской веры 

должны быть принимаемы на себя местными магометанскими обществами 

или родителями обучающихся в сих заведениях детей. 

3) Располагать местные магометанские общества к учреждению на 

собственные средства классов русского языка при мектебе и медресе, с тем, 

что в эти классы впредь до приготовления учителей из татар магометан были 

назначаемые учителя из русских, хорошо знающих татарское наречие, с 

возложением на них обучать детей русскому языку, т.е. разговору, чтению и 

письму и началам арифметики; в медресе курс русского языка мог бы быть 

расширен посредством сообщения главнейших грамматических правил, а 

курс арифметики  - чрез присоединении первых четырех действий над 

числами именованными и дробными. Обучение в русских классах как при 

мектебе, так и при медресе сначала вводить на местном татарском наречии 

или при помощи его с тем, чтобы затем дальнейшее преподавание, по мере 

того, как дети будут усваивать себе устную русскую речь, продолжать 

преимущественно и наконец исключительно на одном русском языке. 

Посещение особых классов , учрежденных при мектебе, должно быть 

обязательно для всех учащихся в сих последних и при медресе – для юношей 

до 16- летнего возраста. Не позволять открытия новых мектебе и медресе 

иначе, как с обязательством иметь при них учителей русского языка на счет 

магометанских обществ. 

4) в тех городах и селениях, где будут учреждены особые начальные 

училища для детей татар-магометан, устраивать при сих училищах смены для 

обучения девочек; там же, где вместо особых училищ будут заведены 

русские классы при мектебе и медресе, устраивать на счет казны училища 

для девочек. 

5) Озаботиться составлением  и изданием учебных книг, необходимых 

для употребления как в отдельных училищах для татар-магометан, так и в 

училищах при мектебе и медресе, и предложить попечителям Казанского и 

Одесского учебных округов войти в ближайшее соображение о составе и 
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порядке издания сих книг и представить министерству народного 

просвещения предположения свои по сему предмету. 

6) Главный надзор как за отдельными училищами для татар-магометан, 

так и за русскими классами при мектебе и медресе возложить на инспекторов 

начальных народных училищ. 

7) С целью приготовления учителей для училищ татар-магометан 

учредить на счет казны две учительские школы: одну в Уфе и другую в 

Симферополе. Первая должна снабжать учителями училища для татар-

магометан Казанского учебного округа, а вторая - училища для крымских 

татар-магометан. Школы эти должны быть закрытыми учебными 

заведениями, на 30 учеников каждая, и сходствуя между собою в главнейших 

частях своего устройства, могут отличаться одна от другой в частностях и 

подробностях (то есть с единой идеологией русификации). 

8) Наконец, в видах побуждения татар-магометан к усвоению русского 

языка и русского обрахования, ходатайствовать: а) чтобы определенное 

число лет по издании постановлений о мерах к образованию татар-магометан 

лица, желающие занять духовные должности. Не иначе были избираемы в 

оные и утверждаемы в них, как по предъявлении свидетельств об 

удовлетворительном знании ими русского языка, русской грамоты (чтения и 

письма) и первых четырех действий арифметики и вообще общего 

начального курса магометанских народных училищ; б) чтобы те, которые 

удовлетворяют вышеозначенному требованию относительно знания русского 

языка и элементарного курса учения, могли быть избираемы и в таврической 

губернии в духовные должности, хотя бы и не происходили от лиц духовного 

звания; в) чтобы через определенное число лет по издании сего 

постановления татары-магометане могли быть избираемы в общественные 

должности 9земские, городские и сельские) или определяемы в канцелярские 

должности по магометанскому духовному управлению не иначе, как по 

предъявлении свидетельства о том, что они усвоили себе русский язык и 

русскую грамоту (чтение, письмо и счисление). 

 

Конечною целью образования всех инородцев , живущих в пределах 

нашего отечества, бесспорно должно быть  обрусение и слияние с русским 

народом. Граф Д.А. Толстой. 

 


