
Суфыйчылык һәм ислам фәлсәфәсенә фәнни караш 
 

Бүгенге заман суфыйчылыгы нәрсә ул? 
 

Минем кайбер дус-ишләрем Идел-Урал төбәгендә суфыйчылыкның бер 

тармагы булган нәкшбәндийә тарикәтенә нигез салучы Закир ишан Камалов-

Чистави белән кардәшлегемне белгәч суфыйчылыкка мөнәсәбәтемне ачыкларга 

тырышалар. Йәнәсе миндә суфыйчылык белән кызыксыну бармы?  Рәсми дин 

дә бит аны аны өнәп бетерми. Эшләп торучы суфыйчылык ойышмалары да юк 

бугай диләр. 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 шаһит киткән. Ә инде көферлек өскә чыккач, берәүләр 

динен алмаштырган, икенчеләр динсез калган, өченчеләр монафикъ 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 кяферләргә ошарга туры 

килсә дә, эчтән иманны ныгытыгыз» дигән чакыруы күпләр өчен 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. 

Шулай да бүген дә 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 
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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. 

Шулай да миндә 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.   

Суфйчылык белән илаһи гыйлемне хәзерге заман югарылыгында мәшһүр 

американ галиме Франө Роузенталь бәйли. Аның фикеренчә,  ислам ул дөньяви 

белемгә җан  өрүче илаһи гыйлем. Коръәндә йөзләгән мәртәбә “глм” 

тамырыннан ясалган сүзләр очрый. Беренчеләрдән булып моңа Роузенталь 

игътибар итә. Ул үзенең “Гыйлем тантанасы” , ягъни урта гасыр исамында 

гыйлем концепциясе исемле фундаменталь хезмәтендә Коръән тоташ “глм” 

тамырына нигезләнгән дигән фикерне әйтә һәм моны нигезле итеп раслый. 

Шуңа күрә китапның айырым бүлекләрен ул “Ислам ул – гыйлем”, 

“Ислам ул – нур”, “Ислам ул – фикер”, “Ислам ул – җәмгыйәт” кебек 

бәйәләмәләр белән атый. Совет галиме академик А.В. Сагадеев та марксистик 

күзлектән булса да бу хезмәткә югары бәйә бирә. Дөрес, бу китапны укуы 

җиңел түгел, әмма анда Коръәннең фәнни квентэссенцийәсе салынган. Матдәви 

фикер калыпларыннан һаман да чыга алмаган дөньяви урыс-татар фәне бу 

югарылыкка җитмәгән әле. Безгә вәсвәси суфыйлыктан фәлсәфи гыйлемгә 

чыгарга вакыт җиткщндер инде.  

Минем карашка бүгенге заманда суфыйчлыкны нәрсә алмаштыра ала? 

 

Беренче чиратта милли мәгариф һәм  яратылыш тәгълимате 

 

Мәгълүм булганча, бүгенге көндә дөньяның барлыкка килүенә ике капма-

каршы караш яшәп килә. Берсе аның - яратылыш, яки креацион, икенчесе - 

үсеш, ягъни эволюцион тәгълимат. Яратылыш тәгълимате буенча дөнья Аллаһы 

Тәгалә тарафыннан билгеле бер вакытта камил итеп юктан яратылган һәм, 

вакыты җитеп, камиллеген җуеп, бер мизгелдә юкка чыгачак. Үсеш тәгълимате 

буенча дөнья гади халәттән, катлаулана барып, камилләшкән. Ягъни, ул даими 

рәвештә үсеш процессын кичерә. Бу ике караш ике кыйммәтләр системасын, 
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ике яшәү рәвешен тудыра. Беренчесе аның рухи цивилизациягә ярашлы булса, 

икенчесе матдәви цивилизациягә ятышлы. Чөнки матдәви үсеш (эволюция) 

рухи таркалыш (инволюция) исәбенә бара. Бүген яшәп килгән мәгариф һәм фән 

системасы да матдәви  цивилизация җимеше. Беренче булып ул көнбатыш 

дөньясында калыплана. Яһүди-нәсара кыйммәтләре дә матдәвиләштерелеп 

шуңа буйсындырыла. Рәсәй дәүләте дә “Аурупага тәрәзә ачкач”, шушы 

кыйммәтләр  системасына кереп китә. Аның мәгарифе дә көнбатыш 

мәгарифенең урыслаштырылган нөсхәсенә, төгәлерәк итеп әйткәндә, 

күчермәсенә әйләнә, аның икенчел вазыйфасын үти башлый. Әкренләп урыс 

мәгарифе үзенең милли асылын югалта. Татар мәгарифе исә рухи кыйммәтләр 

системасында калганлыктан, 1917 ел октябрь инкыйлабына кадәр, мөмкин 

кадәр, үзенең мөстәкыйльлеген саклап кала. Әмма инкыйлабтан соң, урыс 

мәгарифе калыпларына куып кертелә һәм көнбатыш мәгарифенең 

татарлаштырылган өченчел күчермәсенә әйләнә. Үз дәүләте, үз милли 

җәмгыяте булмаганлыктан, ул бик тиз урыслаша башлый һәм 80 елларга тәмам 

диярлек юкка чыга. Ә инде 1986 ел апрель инкыйлабыннан соң татар мәгарифе 

яңадан термәкләнә башлый. Әмма бу процесс урыс мәгарифе калыпларында 

барганлыктан әллә ни үсеш ала алмый. Чөнки аның тышчасы татар булса да, 

эчлеген урыслаштырылган көнбатыш кыйммәтләр системасы тәшкил итә. 

Илаһи асылын югалтканлыктан, ул дөньяви дип атала башлый, ягъни дөньяви 

яшәешкә хезмәт итә. Рәсәйдә дин дәүләттән аерылган булганлыктан, ул тәмам 

дәһриләшә. Шулай итеп нинди телдә, кайсы мохиттә укытуга карамастан 

илкүләм унитар дәһри-дөньяви мәгариф системасының этник өлгесенә әйләнә.  

Фәлсәфи яктан унитар дәһри-дөньяви мәгариф системасы үсеш 

тәгълиматенә нигезләнгән. Анда бар нәрсә дә унификацияләнгән, шул исәптән, 

тел дә, мәдәният тә, хәтта, дин дә. Болар барысы да адәм баласының матдәви 

һәм җәсади максатларына хезмәт итә. Бу мәгариф калыпларында тел, милләт, 

дин төшенчәләренең дә әһәмияте ифрат түбән. Алар кешенең эчке халәтенә бик 

аз тәэсир итә, бары тик мәгарифнең милли төсмер вазыйфаларын гына үти. 

Шуңа күрә аны гомумкешелек кыйммәтләренә җавап бирә дип әйтеп булмый.  

Яратылыш тәгълиматенә корылган мәгариф адәм баласын дөньяга камил 

зат буларак кабул итә. Чөнки бу тәгълимат буенча дөньяны Аллаһы Тәгалә 

камил итеп яраткан һәм һәр тереклек иясе дөньяга камил, ягъни иманлы булып 

туа дип беләбез. Шуңа күрә дә без яңа туган һәр тереклекне, һәр сабыйны 

яратып кабул итәбез, аларга карата җылы хисләребезне белдерәбез. Бу очракта 

дин иман сакчысы вазыйфасын үти. Чөнки иман үзе камил булса да, генетик 

мирас белән бәйле иман савыты зәгыйфь булуы мөмкин. Иман савытының 

ныклыгы үткән буыннарның җирдәге яшәү рәвешенә  бәйле. Җирдә иблис 

булмаса, яки иман савыты җитәрлек дәрәҗәдә нык булса, диннең кирәге дә 

булмас иде. Сабый чакта иман савыты чагыштырмача нык. Шуңа күрә сабый 

балага яки башка тереклеккә дин кирәкми. Балигъ булып җитешкәч кенә, иблис 

эшчәнлеге нәтиҗәсендә иман савыты зәгыйфьләнә башлагач кына, диннең 

кирәге чыга. Чөнки дин ул пәйгамбәрләр аркылы адәм баласына Аллаһы Тәгалә 

тарафыннан бирелгән яшәү инструкциясе. Аны төгәл үтәгән очракта гына иман 

савытының ныклыгын сакларга була. Нык савыттан иман чыкмый. Тик дин 
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Алла дине, ягъни камил һәм саф булырга тиеш.  Әлбәттә милли мәктәптә 

кешегә һөнәр дә бирелә. Әмма һөнәр үзмаксат түгел, ә ахирәткә күчкәнчегә 

кадәр адәм баласының җәсади мәнфәгатьләрен һәм нәфесен канәгатьләндерү 

коралы гына. Җан тәннән аерылып, ахирәткә күчкәч, һөнәрнең дә кирәге бетә. 

Имансыз һөнәр нәфескә, иманлы һөнәр ахирәткә эшли. 

Күргәнебезчә, бүгенге дөньяви дәүләт мәгарифе белән милли мәгариф 

икесе ике дөнья. Беренчесе аның адәм баласын “үсеш” аша юкка чыгара, 

икенчесе исә, “таркалыш” аркылы мәңгелеккә илтә. Хәтта коммун мәктәбе дә 

әхлаки яктан бүгенге мәктәптән өстенрәк иде. Чөнки октябрят, пионер, 

комсомол оешмалары аркылы берникадәр дәрәҗәдә, матдәви караш аркылы 

булса да, диннең социаль (җәмгыяви) таләпләре (җәмгыяви яшәеш, социаль 

гаделлек, иҗтимагый хезмәт, мохтаҗларга ярдәм һ.б.) үтәлә иде. Илаһиятьтән 

аеру гына бу оешмаларны зәгыйфьләндерде, ахыр чиктә, аларның таркалуына 

китерде. Бүгенге мәктәп исә илаһи кыйммәтләрдән дә, социаль кыйммәтләрдән 

дә мәхрүм ителгәнгә, җәмгыятьнең авыру чыганагына әйләнде. Тел, имла һәм 

гадәт алмаштырып кына бу афәттән котылып булмый.  

Яратылыш тәгълимате бүгенге фәннең дә иң зур таләпләренә җавап бирә. 

Беренче чиратта бу астрофизика һәм термодинамика фәннәренә кагыла. 

Мәсәлән, бүгенге астрофизика фәне дөньяның юктан барлыкка килүен һәм 

бардан юкка чыгуын раслый. Термодинамика фәне исә үзенең өч кануны 

аркылы дөньяның тулы һәм камил яратылуын, аның таркалышын (энтропиясен) 

һәм таркалыш микъдарын (энтропия мерасын), яки тизлеген  бәян итә. 

Киресенчә, үсеш тәгълимате фәннең фундаменталь казанышларына каршы 

килә. Шуңа күрә аңа нигезләнгән иҗтимагый яшәеш, шул исәптән мәгариф һәм 

фән системасы да көннән-көн кризиска төшә бара. Шуны аңлаган көнбатыш 

галимнәренең игътибары яратылыш тәгълиматенә борыла. Күп кенә уку 

йортларында яратылыш (креационлык) тәгълиматенә нигезләнгән фәннәр 

кертелә. Бу инсани фәннәргә генә түгел, төгәл, табигать, сәнгать фәннәренә дә 

кагыла. Алдынгы карашлы Рәсәй галимнәре дә бу юнәлештә эзләнүләр алып 

бара. Бары татар мәгарифе генә дөньякүләм кризис кичергән матдәвии-дөньяви 

(эволюцион) мәгариф системасының өченчел күчермәсе булып кала бирә. Шуңа 

күрә ул ата-аналар, җәмәгатьчелек тарафыннан теләп кабул ителми.  
 

Гомумкешелек кыйммәтләре һәм милли аң  
 

Миллионлаган кешеләргә кайгы-хәсрәт, җәбер-золым китергән 

дәньякүләм канлы бәрелешләр бер генә вөҗданлы кешене дә битараф калдыра 

алмый. Чөнки кешелекнең бербөтен организмының аерылгысыз өлешен тәшкил 

иткән һәр адәм баласына кайда яшәвенә карамастан, бу фаҗигаләр тәэсир 

итмичә калмый. Мондый килешмәүчәнлекләрнең нигезе нәрсәдә соң? Безнең 

фикеребезчә, болар барысы да гомумкешелек кыйммәтләренә бәя бирүдә аңлы 

яки аңсыз рәвештә буталуның аяныч нәтиҗәсе. Бүген барысы да - патриоты-

интернационалисты, либералы-радикалы, шовинисты-милләтчесе, монархисты-

анархисты бертавыштан гомумкешелек кыйммәтләренең, кеше хокукларының 

өстенлеге турында лаф оралар. Әмма, асылда, һәркем бу  мәсьәләдә үзенең 

шәхси, төркем яки кавем күзаллавыннан чыгып фикер йөртә. Әлбәттә, 
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универсаль булмаган бу карашлар, күп вакытта, бер-берсенә каршы килә. 

Табигый ки, мондый шартларда гомумкешелек кыйммәтләренә күпчелекне 

канәгатьләндерерлек универсаль аңлатма бирү ифрат дәрәҗәдә кыен. Шулай да 

кешелек дөньясының күпгасырлы йәшәү тәҗрибәсенә таянып, гомумкешелек 

кыйммәтләренең иерархик классификациясен бирү мөмкинлеге бар. 

Җәмгыятьтәге каршылыкларның көчәюе шушы кыйммәтләрнең иерархик 

принципларын бозудан килә. Өлешчә алганда, бу кыйммәтләр белән ришвәти 

уйнау безне борчыган милли мөнәсәбәтләрне дә патологик халәткә китерә. Эчке 

тулылыгын җуйган, мәгънәсезлек дәрәҗәсенә җиткерелгән гомумкешелек 

кыйммәтләре, инде әйтеп үткәнебезчә, кайбер сәяси төркемнәр тарафыннан 

милли кыйммәтләрнең альтернативасы итеп карала башлады. Гомумкешелек 

кыйммәтләре кысасында безне кызыксындырган милли кыйммәтләр нинди 

урын алып торалар? Кеше аңында кыйммәтләр иерархиясе ничек гәүдәләнә? 

Адәм баласы кеше булып җитешүе дәверендә дүрт баскыч аң 

югарылыгын 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. 

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, 

җәмгыять белән мөнәсәбәтләргә кереп биосоциаль шәхес булып формалаша. 

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

табигый мохит шартларының этник гәүдәләнеше. Шушы шартларда кеше 

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

мөнәсәбәте формалаша. Бу аң югарылыгында биосоциаль шәхес “кендеге 

бәйләнгән” табигать белән гармониягә кереп, этношәхес  булып җитешә. 

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

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

галәм белән гармониягә кереп, үзен  илаһи шәхес дәрәҗәсенә күтәрә. 

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 кыйммәтләрен, шәхес хокукын даулап йөрүе 

мәгънәсезлек кенә түгел, хәтта зарарлы да. Шушы дүрт баскыч аңның тарихи 

урын-вакыт шартларындагы иерархик бәйләнеше һәм берлеге милли аңны, 

тәшкил итә. Ә гомумкешелек кыйммәтләренә килгәндә, аларның югарылыгы ни 

дәрәҗәдә милли кыйммәтләр белән баетылганлыгы белән билгеләнә. 

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. 

Кыйммәти иерархия принципларының бозылуы бигрәк тә социаль 

кыйммәтләргә корылган дәүләти мөнәсәбәтләрне гарипләндерә. Бу халәт татар 

дәүләтчелеге һәм урыс мәмләкәтчелеге (империячелеге) каршылыгында чагыла. 
 



                                                                         6 

 

Мәгариф һәм дин 
 

Бүгенге көндә Рәсәйдә һәм Татарстанда дин дәүләттән аерылган дип 

игълан ителгән. Бу матдә аларның төп кануннарына кертелгән. Гамәлдә бу 

нәрсәне аңлата соң? Турыдан-туры әйткәндә, бу җүмһриятьләрдә халык Алла 

кануннары белән түгел, кеше уйлап чыгарган дөньяви кануннар белән яши 

дигән сүз. Кайсы дин күзлегеннән карасак та, бу зур гонаһ санала. Шул сәбәпле 

Алла кануннары белән яшәмәгән халык дөньялыкта һәлакәткә, ахирәттә 

җәһәннәмгә дучар ителгән. Әмма халыкның күпчелеге, хәтта Аллага ышанган 

очракта да, моңа игътибар итми, бу шулай булырга тиеш дип уйлый. Кешене 

диннән аеру аны мәңгелек яшәешештән мәхрүм итүгә тиң. Бу инде тән һәлакәте 

генә түгел, җан һәлакәте дә. Димәк динсезлек адәм баласы өчен иң зур афәт ул. 

Дәүләтнең диннән аерылуы, аның тулысынча матдәвичелек 

(материализм) һәм үсеш (эволюция) тәгълиматләренә буйсынуы дигән сүз. 

Әлбәттә инде бу тәгълиматләрдә илаһи (идеалистик) һәм яратылыш (креацион) 

тәгълиматләргә урын юк. Димәк татар җәмгыяте, татар милләте коммунистик 

дәвердән килгән алласызлык тәгълимате нигезендә яшәвен дәвам итә. Илаһи 

һәм яратылыш тәгълиматләренең гамәли формасын тәшкил иткән дин 

халыкның җәмгыяви тормышыннан чыгарылган. Бүгенге көндә ул  схоластика 

белән имгәтелеп, илаһи гыйлем һәм дөньяви белем чыганагы булудан туктаган.  

Диннең дәүләттән аерылуы  аның мәктәптән аерылуына китергән. Шул 

сәбәпле дәүләт мәктәбендә дини тәрбия һәм илаһи белем бирелми. Әмма милли 

мәктәп этник һәм илаһи кыйммәтләр югарылыгында эшләгәнлектән, дәүләт 

мәгариф системасына керергә тиеш түгел. Шулай булгач, диннең дәүләттән 

аерылуы аның мәктәптән аерылуына сәбәп була алмый. Дәүләтнең мәктәп 

монополиясенә дәгъва итәргә хокукы юк. Югыйсә, бу кешене милли рухына 

җавап биргә торган белем-тәрбиядән мәхрүм итү була. Эш шунда ки, мәктәп 

дәүләт учреждениесе түгел, ә җәмгыять учреждениесе. Ә ирекле дәүләттә дин 

җәмгыятьтән аерылмаган. Дәүләт иганәсе мәктәпне динсез итәргә хокук бирми. 

Мәктәп халык иганәсенә яши. Белем-тәрбиянең эчтәлеген дә халык билгели. 

Әлегә Рәсәй белән Татарстанда, дәүләт дине булып дәһрилек кала бирә. Димәк, 

мәктәптә дә дәһрилек монополиясе хөкем сөрә. Шуңа күрә милли мәктәп 

дәүләт мәктәбеннән аерылырга һәм дәүләттән бәйсез  мөстәкыйль система 

булып оешырга тиеш. Дәүләте дә, милли җәмгыяте дә булмаган татарның Русия 

мәгариф кырында милли мәктәбе була алмый. Шулай булгач, милли мәктәптә 

илаһи тәрбиянең урынын белгән кешегә “дин мәктәптән аерылган” дигән 

шигарнең нинди афәт икәнен аңлау читен түгел. 

Әлбәттә, Алла кануннары белән яшәмәгән җәмгыятьтә  милли-илаһи 

мәгариф системасын төзү ифрат катлаулы мәсьәлә. Шуңа күрә бу эш татар 

мәгърифәтчеләреннән зур фидакарьлек, тирән белем, көчле ихтыяр таләп итә.  

Дөрес, рәсми дин кысаларында дини уку йортлары ачу рөхсәт ителгән. Әмма 

аларда милли җәмгыять өчен кирәкле белгечләр әзерләнми. Чөнки дөньви 

белем бирә торган мәктәпләрдә илаһи гыйлем-тәрбия, дини белем бирә торган 

мәктәпләрдә дөньяви белем бирелми. Шулай итеп тәне җаныннан аерылган 

кеше иҗтимагый мәеткә әйләнә. Бу халәт татар дөньясында инде дүрт гасырдан 

артык дәвам итә. Әнә революциягә кадәр дә бит безне дөньяви белемнән аерып 
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гарәп схоластикасына (ислам диненә түгел!) куып керткәннәр. Шуннан артта 

калдык. Бүген исә, киресенчә, дөньяви белем дигән булып, диннән аералар. 

Үзгәртеп кору чорында да диннән, милли яшәештән аерылган, әмма татар дип 

саналган мәктәп-гимназияләр динсез урыс мәгариф системасының зәгыйфь 

күчермәләре булып кала бирә. 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, 

янәсе дини уку йортлары бар. Шунда укысыннар. Ә бит рухи тәрбия ана 

карынында башлана, күкрәк сөте белән дәвам итә. Бала рухи-илаһи яктан биш 

яшьтә инде формалаша. Шуңа күрә карын-күкрәк тәрбиясе илаһи милли 

мәгарифнең нигезендә ятарга тиеш. Булачак ата-ана андый тәрбияне каян 

алсын? Динсез гаиләдә туа, динсез бакчага йөри, динсез мәктәптә укый, динсез 

уку йортында һөнәр ала. Дини тәрбиягә, дини мәктәпкә, дини гыйлемгә вакыт 

калмый. Кайберәүләрнең пенсия яшенә җиткәч «күзе ачыла». Әмма бу яшьтә 

зиһен дә таркау, иман да зәгыйфь. Яшьләр исә күп очракта дини мәктәпләргә 

иман чакыруы буенча түгел, дөньяви мәктәпләрдә укый алмау сәбәпле киләләр. 

Шулай булгач каян килсен безгә укымышлы муллалар, динле җитәкчеләр, 

илаһи гыйлемгә ия галимнәр, мөгаллимнәр, табиблар, инженерлар. Ә үзебез 

дөнья ник болай бозык дип зарланабыз. Дин, әхлак дип сөйләргә яратабыз, ә 

үзебез динсез мәктәпкә ябышып ятабыз.  

Шуңа күрә илаһи гыйлем белән дөньяви белемнең куәте дин белән 

мәгарифнең берлегендә икәнлеген һич кенә дә истән чыгарырга ярамый. 
 

 

Дин һәм фән аерыламы? 
 

 Дин һәм гыйлем! Тарихта бу ике төшенчәне бер итеп карау да, аларны 

капма-каршы кую да булды. Безнең буын нәкъ шуның икенчесенә туры килде. 

Кечкенәдән әниебез дингә ихтирам тәрбияләде, ә мәктәп киресен эшләде. Гаилә 

белән мәктәп тудырган шушы каршылык миңа гомер буе тынгылык бирмәде. 

Еллар үткән саен бу каршылык чишелмәде генә түгел, киресенчә тирәнәя генә 

барды. Искелек калдыгы булган дин фән үсү белән юкка чыгачак дип 

өйрәттеләр. Ярар, әнием искелектән арына алмаган ди. Ә нигә алайса байтак 

дөньяви белем туплаган бабаларым динне яшәү кыйбласы иткәннәр? Нигә бар 

дөньяга танылган галимнәр ихлас күңелдән диндар булганнар? Ни өчен үзләрен 

иң югары хакыйкать дип игълан иткән төрле җәмгыяви (социаль) 

тәгълиматләрнең гомере кыска булган да, диннәр гасырлар буе яшәвен дәвам 

иткән? Бу сораулар матдәви мохиттә яшәгән кешегә әлбәттә тынгылык бирми. 

Дөрес, кечкенәдән дини тәрбия алган, ихлас күңелдән Аллага ышанган кешене 

мондый сораулар борчымый. Ихлас матдәви карашлы дәһри адәм каршында да 

мондый проблемалар тормый. Кичә динне сүккән, ә бүген заманга яраклашып 

аның белән ришвәт кылучы бәндәгә дә әллә нинди каршылыклар эзләп торасы 

юк. Ә менә нигездә намуслы, вөҗданлы, һәрдаим гаделлеккә омтылучы, әмма 

дини тәрбиядән мәхрүм ителгән адәм баласына ни эшләргә? Ничек Иманга 

кайтырга? Ничек Аллаһы Тәгаләнең барлыгына һәм берлегенә ихлас күңелдән 

ышанырга? Еллар буена каткан йөрәкләрне, суынган җаннарны йомшартырлык, 

жылытырлык илаһи көч бүген бармы? Бүгенге руханилар моңа әзерме? 
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Дөньяви белемнәре, дини гыйлемнәре моңа җитәрме? Җитмәгән очракта 

сафсатаи (вульгар) дәһрилек урынына дини ришвәтчелек килмәсме? Бу 

борчылулар нигезсез түгел. Чөнки җитмеш ел буена фәнне, дөньяви белемне 

дин гыйлеменнән аерып эш иттек. Аларны берләштерүче илаһи гыйлемгә 

күтәрелә алмадык. Ашык-пошык, аннан-моннан дин сабагы укытып кына 

дөньяви белем белән катырылган дәһрилек бозын эретә алмаячакбыз. Моның 

өчен безгә тирән дини һәм дөньяви белем бирә алырлык мәктәп-мәдрәсәләр, 

рухи-дөньяви югары уку йортлары кирәк. 

Инде дини гыйлем белән дөньяви белемнең кайбер бәйләнешләренә 

тукталып үтик. Чыннан да алар арасында каршылык бармы? Әгәр тегесе дә, 

монысы да хак булсалар, андый каршылык юк. Әгәр инде тегесе дә, монысы да 

ришвәти максатка корылсалар, әлбәттә бар. Мисалга, матдәвичелек өчен 

фундаменталь булган ике нигезләмәгә тукталып үтик. Беренчесе шуннан 

гыйбарәт: дөнья беркайчан да яралмаган да һәм бетмәячәк тә, ул мәңге булган 

һәм мәңге булачак. Ә дин, киресенчә, дөнья Аллаһы Тәгалә тарафыннан 

яратылган һәм бетәчәк ди. Кем хаклы? Дин хаклы булып чыкты. Фән моннан 15 

млрд. чамасы ел элек дөньяның сингуляр (башлангыч) халәттән барлыкка 

килүен раслады. Матдәвичеләрнең икенче нигезләмәләре шуннан гыйбарәт: 

дөнья юктан барлыкка килмәгән, ә бәлки һәрвакыт матдәви халәттә булган. Ә 

дин дөньяның юктан барлыкка килүен бәян итә. Фән монда да динне яклап 

чыкты. Чыннан да әйләнмә (виртуаль) кисәкчекләрне ачу дөньяның юктан 

барлыкка килүен раслады. Кызыксынган укучы фәннең бу казанышларын галәм 

һәм бушлык (вакуум) мәсьәләләренә багышланган күп санлы фәнни һәм фәнни-

популяр чыганаклар аркылы белә ала.  
 

Исламның дөньякүләм йогынтысы 
 

Шулай да укучыны бер нәрсә борчуы ихтимал. Ни өчен шундый фәнни 

тәңгәллеккә ия исламның бүгенге заманда кешелек дөньясына йогынтысы 

көнбатыш тәгълиматләре белән чагыштырганда зәгыйфьрәк? Башта шуны 

искәртеп үтик. Яһүди-нәсара дөньясы йоклап ятканда ислам цивилизациясе 

дөньякүләм йогынтыга ия була. Хәтта бүгенге Аурупа цивилизациясен дә ул 

тудыра. Моңа дәлилләр җитәрлек. Валерия Порохованың Коръән тәфсирендә 

китерелгән  танылган шәхесләрнең кайбер фикерләренә  колак салыйк. 

Артур Леонард: «Ислам дөнья тарихы битләрендә яңа сәхифә. Аның 

әһәмиятен кешелек дөньясы тиешле югарылыкка күтәрелгәч кенә аңлаячак». 

Бертран Рассел (философ): «Шәрекнең өстенлеге һәрби яктан гына 

түгел иде. Аурупада кыргыйлык хөкем сөргәндә Мөхәммәд дөньясында фән, 

фәлсәфә, сәнгатьнең барлык төрләре чәчәк атты. Аурупачылар үзләренең гафу 

итмәслек тар карашлары белән бу дәверне «караңгылык чоры» дип атадылар. 

Әмма, чынлыкта, ул нәсара Аурупасында гына караңгы иде. Мөселман 

Испаниясе исә бу чорда гүзәл мәдәният учагы булды.  

Роберт Блифолт (тарихчы): «Гарәпләр булмаса, бүгенге Аурупа 

цивилизациясе беркайчан да (! - И.Ә.) эволюцион үсешнең барлык фазаларын 

үтә алырлык куәткә ия була алмас иде. Кеше эшчәнлегенең барлык якларына 

ислам мәдәниятенең йогынтысы хәлиткеч (! - И.Ә.) булды. Бу бер үк дәрәҗәдә 
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табигать фәннәренә дә, илаһи гыйлемгә дә кагыла. Әлеге яңарыш рухын Аурупа 

дөньясына гарәпләр алып килде». 

Стенвуд Кобб: (бөтендөнья тәрәккый мәгърифәте Ассоциациясенә нигез 

салучы): «Ислам Аурупада яңарыш дәверен башлап җибәрүче булды».  

Әмма еш кына хак дин сәяси максатларда исламның илаһи югарылыгына 

ирешмәгән халыклар арасында таратыла. Шул сәбәпле әкренләп аның илаһи 

куәте иманнары зәгыйфь кешеләр тарафыннан ришвәти максатларда 

файдаланыла башлый. Күпләрне исламга матдәви һәм җәмгыяви нәфес этәрә. 

Мондый күренешне без җәмгыяви гаделлек принцибына корылган каммун 

тәгълиматендә дә күрәбез. Мисалга Ленинның «үзеңне бөтен кешелек дөньясы 

туплаган гыйлем белән баетып кына коммунист исеменә лаек була аласың» 

дигән әйтемен китерергә була. Ә асылда бу тәгълимат ришвәти максатларда 

кешелекнең моңа өлгереп җитмәгән катламнары арасында таратыла.  

Шулай итеп җәмгыять үзенең тәрәккый үсеш перспективасын югалта.  

Ә галәмдәге өзлексез процесслар агышы (моны без инде телгә алынган 

Нарликарның “Дәһшәтле галәм” хезмәте аркылы да күрә алабыз) ислам 

гыйлеменең җирдәге тәгълимати үсешен таләп итәләр. Тик моңа сәләтле 

кешеләр инде калмый диярлек. Ислам тәгълимате илаһият белән сугарылмаган  

җирлектә катып кала, күп очракта схоластикага, ришвәти гамәлгә әверелә. 

Аурупа исә караңгылыктан чыга, уяна башлый. Сүнеп барган нәсара 

диненә ислам яңа сулыш өрә. Ислам цивилизациясенең илаһи куәте 

Андалусиядән Оксфорд, Сорбонналар аркылы Аурупага күчә. Илаһи 

югарылыкта бу табигый процесс була. Туу, үсү, таркалу адәм баласына гына 

түгел, халыкларга, цивилизацияләргә, хәтта галәмгә дә хас. 

Тик исламның илаһи куәте батыйл яһүди-нәсара тәгълимате белән 

чикләнә. Шуңа күрә XIX гасыр азагында Аурупа тирән рухи-тәгълимати кризис 

кичерә. Бу кризис үзенең чагылышын көнбатышның идеалистик 

фәлсәфәләрендә таба. Аеруча Гегель, Кант, Фейрбах, Мах хезмәтләре 

игътибарга ия. Бер үк вакытта бу табигать һәм төгәл фәннәрнең кризисы да 

була. Мондый халәттән чыгу мөмкинлеге ике генә иде. Беренчесе, тәрәккый 

үсешне тәэмин итү сәләтен җуйган көнбатышчылык тәгълиматләреннән 

котылып, төгәл бераллалыкка, ягъни, исламга чыгу; икенчесе, гомумән, дини 

тәгълиматләрдән арынып, кеше яшәешен чиста матдәвичелеккә кору. 

Әмма дини яктан да, фәнни яктан да глобаль кризис шартларында 

беренче мөмкинлектән файдалану мөмкинлеге юк иде. Бер үк вакытта 

тәгълимати кризис җәмгыяви кризисны да тирәнәйтте. Мондый шартларда 

җәмгыяви тәгълиматләр өскә чыкты. Бу юнәлештә җитди хезмәтләр дә 

барлыкка килде. Аерым алганда, Марксның “Капиталы”, Энгельсның “Людвиг 

Фейербах и конец немецкой классической философии” китабы, Ленинның 

“Материализм и эмпириокритицизм”ы. Әмма чиста матдәвичелек, Маркс фараз 

кылганча, чагыштырмача алга киткән җирлектә түгел, ә тәрәккый үсештән арта 

калган халыклар арасында таралды. Чиста матдәвичелек сафсатаи социализмга 

һәм сугышчан дәһричелеккә әйләнде. Дөньяны афәт басты. Әлеге фаҗигане 

күреп торган Аурупа мөмкин кадәр рухи асылын савыктырырга, җәмгыяви 

гаделлекне торгызырга кереште. Дин иреге киңәйде, эзотерик тәгълиматләргә 
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игътибар артты, исламга караш уңай якка үзгәрде. Нәтиҗәдә, көнбатыш 

җәмгыяте кризистан чыгып, чагыштырмача тотрыклы үсеш юлына басты. 

Сафсатаи дәһричелеккә корылган җәмгыятьләр тоталитар коллыкка кереп 

баттылар. Дөньякүләм глобаль каршылык туды. Җимерү потенциалының гаять 

дәрәҗәдә артуы гына кешелек фаҗигасен туктатып калды. Черү процессы 

тышкы калыптан эчке әгъзаләргә күчте.  

Әмма бу тотрыклык вакытлы (тышкы) күренеш кенә иде. Чөнки 

кризисның төп сәбәпләре ачыкланмады. Кризис мәйданы рухи-дөньяви яктан 

яһүди-нәсара тәгълимате калыпларында яшәвен дәвам итте. Инде менә XX 

гасыр азагында кризис яңадан кабатлана. Эчке черү нәтиҗәләре аннан чыгу 

мөмкинлеген тагы да катлауландырды. XIX гасыр азагындагы кебек үк 

кризистан чыгуның ике юлы бар. Йә бераллалык юлына кайту, йә дөньякүләм 

һәлакәткә бару. Җәмгыяви-матдәви экспериментларга инде вакыт калмаган.  

Бу исә бездән XIX гасыр идеалистик һәм матәвичел хезмәтләрне 

яңабаштан карап чыгуны таләп итә. Аларның барысына да кагылмыйча, 

Австрия физигы Эрнст Махның “Анализ ощущений” һәм Владимир Ленинның 

“Материализм и эмпириокритицизм” исемле хезмәтләрен чагыштырып карыйк. 

Бу ике хезмәт дөньяга ике капма-каршы карашны гәүдәләндерә. Мах шәхси 

(субъектив) идеализм тарафдары булса, Ленин исә матдәвичелекнең иң кырый 

позицияләрендә тора. Мах дөньясы шәхси сиземләүгә корылса, Ленин дөньясы 

кеше халәтеннән бәйсез объектив барлык. Әмма боларның икесе дә кеше 

акылыннан бәйсез илаһи көч барлыгын инкарь итәләр. Аерма тик шунда, Мах 

кешесе дөняны (психик сиземләү белән) үзе тудыра, Ленин кешесе исә, бар 

дөньяны танып белү аша үзгәртеп кора. Мах, физик буларак, үз тәгълиматен 

заман фәненең иң югары позицияләреннән торып яклый. Шуңа күрә Ленин 

аның хезмәтен физика фәненең кризисы итеп күрә. Кризис мәсьәләсендә, 

Ленин, әлбәттә, хаклы. Әмма бу Ленин уйлаган идеализм кризисы түгел, ә 

дөньяны яһүди-нәсара тәгълимате кысаларында гына кору  кризисы. Эш шунда 

ки, Мах, чын галим буларак, физик әверелешләр процессын өйрәнгәндә 

көтелмәгән нәтиҗәләргә килә. Абсолют барлыкка ия җисми халәт (масса) 

Ньютон законнарына буйсынмый башлый. Тикшеренүләр барышында Мах 

шуны ачыклый: җисми халәт матдәви ассиметриягә (инерциягә)  түгел, ә 

галәмдәге торышына, ягъни, гравитациягә бәйле. Шулай булгач гравитация 

тәэсиренә карап җисми халәт нульдән (“юк” белән бутамаска) чикләнмәгән 

микъдарда үзгәрә ала. Бу инде Ньютон механикасын гына түгел, күп еллар 

үткәч ачылачак Эйнштейн механикасын да узып китү дигән сүз. Эйнштейнның 

нисбәтчелек теориясе буенча да бит җисми халәтнең микъдары үзгәрми, ә 

вакыт-киңлек үлчәнешенә карап куәти (энергетик) сыйфатка гына керә.  

Әлбәттә, Эйнштейн тәгълимате белән генә түгел, Ньютон механикасы 

белән дә таныш булмаган Ленин өчен бу чеп-чи саташу. Ленин яһүди-нәсара 

түшәмен тишеп чыгу урынына, матдәви идән астына убыла. Кыйблаларын 

югалткан миллионлаган кешеләрне дә үзе артыннан ияртә. 

Язмамның максаты, урта гасыр суфыйчылыгыннан баш тартмаган хәлдә, 

IX-XIII гасырлардагы шикелле ислам фәлсәфәсен хәзерге заман Көнбатыш 

цивилизациясенең фәнни-фәлсәфи казанышлары белән баету.   


