
Татар кыйбласы кая? 

 

 

Кем ул татар кешесе? 
 

Шулай бер көн автобус тукталышында 

үземнең күптәнге танышымны очраттым. Көн 

җылы, кояшлы булганлыктан, тәнгә ниндидер 

рәхатлек бирә иде. Шуны сизеп икебез дә көн-

не мактап куйдык. Минем мөселманлыгымны 

өнәп бетермәгән “тәңрече” танышым шушы 

форсаттан файдаланып, “юкка гына безнең ба-

баларыбыз Кояшка табынмаганнар, дөньяның 

бөтен рәхәте кояштан бит”, дип, мине, гадә-

тенчә “чәнечеп” алды. Мин дә җавапсыз калма-

дым. “Кояшның үзен кем яраткан соң?”, дип 

сорап куйдым. Әлбәттә, бу сорау “саф татар 

динен” тотучыга ошамады. Минем соравыма 

игътибар итмичә, “сез, гарәп динен тотучылар 

бабаларыбыз динен инкарь итеп татарга хыянәт итәсез”, дип, миңа гаеп 

ташлады. Аның белән бәхәскә керү файдасыз булганга, башка сүз катмадым.  

Моңа кадәр “саф ислам” тарафдарлары белән дә бәхәскә кергән идем. Сүз  

татар исламы турында барды. Әмма җитди сөйләшү булмады. Минем ислам 

эчтәлеге белән илаһи, формасы белән милли булырга тиеш дигән фикеремә 

каршы болар дәлилләремне тыңлап тормыйча, “исламда милләт юк дип”, мине 

кырт итеп кисеп куйдылар. Шулай итеп мин милли “татар дине” дәгъватчыла-

рына да, милләтсез “гарәп дине” тарафдарларына да ошамадым.  

Ә менә “урыс исламы” ярый икән. Бер генә мисал китерәм. Мин күп 

еллар буе җомга намазларына Нурулла (Печән базары) мәчетенә йөредем. Анда 

һәрвакыт татар мохите хөкем сөрә иде. Милли хәрәкәт исән вакытта күп кенә 

җәмгыяви чаралар да  шунда үткәрелде. Дини мәсьәләләр дә шунда күтәрелеп 

килде. Әмма соңгы вакытта анда да урыс теле өстенлек ала башлады. Беркөн, 

корбан гаете алдыннан, экзотик кыяфәттәге ниндидер бер “илаһи” зат акыра-

бакыра безгә урыс телендә инде йөз мәртәбә ишеткән корбан чалу хакыйкәть-

ләрен сеңдерә башлады. Гадәтенчә тыйнак халык дәшми-тынмый гына тыңлап 

утырды. Әмма сүз озынга киткәч, “татарча сөйлә” дигән тавышлар яңгырый 

башлады. Моны тыңлап утырган имам, вәгазьчедән уңайсызланып булса кирәк,  

“фетнәчеләрне” битәрләп алды. Янәсе монда урыс теллеләр дә утыра, алар без-

дән Алла сүзен алып китсен. Аның нинди телдә яңгыравы әһәмиятьле түгел.  

Әлбәттә, мәчеттә бәхәсләшеп булмый. Шулай да, үзе дә урысча сөйләргә 

җыенган имам, урыс сүзләрен кыстырып булса да гает вәгазен татарча сөйләде. 

Тик бу озакка барырмы? Юк, дип уйлыйм. Чөнки бу Мәскәү сәясәте. 

Башта татар теле бетерелә, аннан урыс теленә күчәбез. Алла сүзе бар телдә дә 

бер дип, вәгазьләрне урысча сөйлибез. Диндә дә тел беткәч, тәмам урыслаша-

быз. Бу доктрина Мәгариф министрлыгы тарафыннан патша заманында ук 

кабул ителгән иде.  Әмма ул вакытта моңа татар милли мәгарифе каршы тора 

алды. Ә бүген ул мәгариф юк. Дөньяви мәктәптә дә, дини мәктәптә дә. 
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Совет заманында милләтнең дингә катнашы юк дип, дин бетерелде, хәзер 

инде киресенчә, диннең милләте юк дип, милләт бетерелә. Ә иң аянычы шул, 

бүген боларны патша чиновниклары да, совет номенклатурасы да түгел,  иман-

нан, телдән язган татар чиновниклары бетерә. Аз-маз диндә сакланып калган 

татар теле йомышчы имамнар тарафыннан бетерелә. Мәңгегә, кайтмаслык итеп. 

Болар барысы да диндә милләт юк дигән вәсвәсәнең аяныч нәтиҗәсе. 

Дәһри милләтчеләребез белән дә боткам пешмәде. Болар мине милләтне 

артка, урта гасырларга өстерәүдә гаепләде. Янәсе, без борынгы заман һәм урта 

гасыр кыргыйлыгын үтеп, бүгенге тәрәккый үсеш юнәлешендә хәрәкәт итәбез. 

Болардан кала, миңа үзләрен татардан санаган төрле дини юнәлеш  вәкил-

ләре (нурсичылар, таһрирчылар, вәһһабиләр, суфыйлар, православлар, католик-

лар, протестантлар, йәһвә шәһитләре, мунчылар, кришнаитлар, төрле көнчы-

гыш тәгълиматларына иярүчеләр, хәтта яһүдиләр белән очрашырга туры килде. 

Күп кенә милләтпәрвәрләр “минем үз динем бар” дип тә җибәрәләр. Араларын-

да “яңа пәйгамбәрләр”, “яңа дингә” (“кеше-алла”, “динамизм” кебек  тәгъли-

матларга) нигез салучылар да бар. Бер карасаң һәр татарның үз дине, үз 

кыйбласы бар. Һәркем үзен хак, башкаларны нәхак юлда дип саный. 

Мин боларны якларга да, гаепләргә дә җыенмыйм. Чөнки бүгенге 

кыйбласыз заманда, дөньяви хакимиятьнең йомышчы малаена әверелгән рәсми 

диннең яман чиргә әйләнеп барган әхлаксызлыкны чикләргә сәләтсез икәнен 

күреп торган халык, һәрхалдә аның фикерле катламы, җәһәннәм упкынына 

төшмәс өчен төрле котылу юлларын эзли. Фикерләү сәләтен җуеп, эчкечелек, 

әфьюнчелек “ләззәтенә”  чумасы, иманын җуясы килми. Беркемгә дә, бернинди 

дә тәгълиматка ышанмыйча, һәркем үз динен, үз кыйбласын үзе эзли. 

Өстәп шуны гына әйтәсем килә. Татарның төп фаҗигасе, динне, аерым 

алганда ислам динен ихлас күңелдән кабул итмәвендә. Бу хәтта үзләрен 

мөселман дип атаучыларга да кагыла. Шул ук Нурулла мәчетен алыйк. Теге, 

әйтеп үткән “фетнә”дән соң, мин андагы бер таныш хезмәткәремә сорау бир-

дем: “инде Нурулла мәчетендә дә вәгазьләрне урысча сөйлибезме?” дим. “Ни 

эшлик соң, татар мәчеткә аз йөри, килгән очракта да садакасын бирми. Мәчет 

нигездә “каралар” исәбенә яши. Алар намазларын калдырмыйлар, садакаларын 

да жәлләмиләр. Әмма татарча белмиләр. Татарга исә дин дә, тел дә кирәкми, 

шуңа күрә кирәк кешегә урысча сөйләргә туры килә”, - дип миңа җавап бирде.  

Моңа нәрсә әйтим. Туры сүзгә җавап юк. Татар өммәсе, татар мәхәләсе 

булмагач, “караларга” таянырга туры килә. Чөнки мәчетне тотарга кирәк. 

Ә бит татар милләте ислам дине нигезендә оешкан, дәүләтен дә ислам 

нигезендә корган. Диннән ваз кичкәч кенә дәүләтсез-милләтсез калган. Шушы 

хакыйкәтьне инкарь итеп, татар бүген дә төрле ялган уйдырмалар астында ис-

ламнан йөз чөерә. Нәтиҗәдә, җан тәслим кылып, җәсады череп бара.  Әлбәттә, 

мондый шартларда рәсми ислам татарның милли  индификаторы була алмый.  

Инде  милләт буларак оешуның икенче төп шарты саналган  тел мәсьәлә-

сен алыйк. Әмма татарда бүгенге көндә бу күрсәткеч тә эшләми.  Ник диярсез? 

Беренчедән, төрле тарихи сәбәпләр аркасында ифрат дәрәҗәдә зәгыйфь-

ләнгән бүгенге татар теле милли үсеш таләпләренә җавап бирми. Әлегә аның 

әдәби-сәнгати асылы берникадәр сакланса да, рухи-илаһи, милли-мәдәни, 

җәмгыяви-иҗтимагый, фәнни-гамәли, техник-технологик асылы тәмам диярлек 
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җуелган яки бөтенләй калыпланмаган. Мондый телдә рухи цивилизация 

югарылыгына чыгып булмый. Татар теленең рухи-этник асылын кайтару, аны 

заман югарылыгына күтәрү өчен, беренче чиратта, аңа тулы лингвистик анализ 

һәм синтез ясарга кирәк. Татар теленең терминологик нигезендә төрки, гарәп, 

фарсы, урыс, латин компонентлары ята. Алар телебезгә төрле кыйммәти 

төсмерләр бирә. Мәсәлән, төрки компонент безнең этник нигезебезне, гарәп 

компоненты илаһи асылыбызны тәшкил итсә, фарсы компоненты мәдәни 

байлыгыбызга, урыс компоненты фикер йөртешебезгә, латин компоненты 

матдәви яшәешебезгә йогынты ясый. Әмма татар теленә кергән барлык тел 

компонентлары да төрки нигездә калыпланырга тиеш иде. Кызганыч ки, без һәр 

яңарышны чит асылда кабул иттек һәм телебезнең күп кенә кануный киртә-

кураларын җимердек. Шулай итеп телебез гарип сүзләр кәрзиненә әйләнде. 

Мисалга, рәсми статуска ия өч томлы “Татар теленең аңлатмалы сүзлеге”н 

алыйк. Зур һәм кирәкле хезмәт. Аны эшләүчеләргә рәхмәт. Әмма андагы сүз-

ләрнең кимендә 50 проценты телебезнең кануный таләпләренә җавап бирми. 

“Троян аты” вазыйфасын, беренче чиратта, гарап-фарсы сүзләренә алмашка 

килгән урыс-латин сүзләре үти. Беренчеләре мең ел буена илаһи гарәп имласы 

нигезендә татар теле канунчылыгында калыпланган булса, икенчеләре гарип 

кирил имласында татар сүзлегенә үзгәрешсез кертелә. Чөнки галимнәребез 

мәмләкәт басымы астында чит телләрне бозмаска куша. Ә менә татар телен 

бозарга ярый. Янәсе, ул барыбер үләчәк. Моны урыс түгел, татар үзе әйтә. 

Икенчедән, төгәл кануный кагыйдәләргә буйсынмаган телне өйрәнү 

ифрат дәрәҗәдә кыен. Аның һәрбер сүзен медицина терминнары кебек яттан 

өйрәнергә туры килә. Бүген татар теле буенча зур-зур галимнәр (академиклар, 

профессорлар, докторлар) эшли. Әмма телебезнең илаһи, этник асылын торгы-

засы урынга, алар аннан дөньяви урыс теленең төрки шивәсен ясыйлар. Моның 

өчен Мәскәүдән исем-дәрәҗәләр алалар, социаль өстенлекләргә ирешәләр, чөн-

ки боларны аларга татар телен тергезү өчен түгел, үтерү өчен бирәләр. Хәтта 

милли әйдәрләребез дә безне шул галимнәр артыннан иярергә чакыралар. 

Ә бит нәкъ шул галимнәр Татарстанның телләр турындагы канунын эш-

ләделәр. Әмма татар теленең канунчылыгына, камиллегенә, куллану даирәсенә 

игътибар бирмәделәр. Шуңа күрә ул гамәлгә кермәде,  дәүләт теле була алмады.  

Өченчедән, татарга көчләп тагылган кирил имласы татар теленең  

кануный таләпләренә җавап бирми, аны җимерү вазыйфасын үти.  Мәгълум ки, 

түрек-туран цивилизациясе руни имласы нигезендә калыплана. Гарәп имласы 

аны ислам цивилизациясенә чыгара. Кирил имласы исә татарны славян-насара, 

төгәлрәк итеп әйткәндә, урыс православиесе мәйданына кертә. Татар зыялыла-

ры тарафыннан тәкъдим ителә торган латин имласы, мәгърип (көнбатыш) 

цивилизациясе җимеше буларак, аны яһүди-насара дөньясына этәрә.  

Димәк, имла ул язу системасы гына түгел, ә рухи-этник, милли-мәдәни 

яшәешнең аерым бер чагылышы. Шуңа күрә милли үсеш  өчен имла мәсьәләсе 

зур әһәмияткә ия. Без, төрки-мөселман татарлары, табигый рәвештә, татар теле 

канунчылыгына яраклаштырылган татар-гарәп имласына кайту ягында. Әмма 

уй-фикерләре, гамәл-шөгыльләре башта урыс, аннан урыс-яһүди кыйммәтләр 

системасында калыпланган бүгенге татар зыялыларының абсолют күпчелеге 

латин имласына күчү ягында. Алар “артта калган” төрки-ислам цивилизация-



 4 

сеннән бигрәк, “алга киткән” яһүди-насара цивилизациясен өстенрәк күрәләр. 

Үз җирләреннән көчләп куылган яһүдләрләрнең эллинистлар булып китү 

мисалында. Боларның исламга карашлары да шушы калыплардан чыкмый. 

Динне, милләтне алар рухи-этник яшәешнең нигезе итеп түгел, ә матдәви-

социаль яшәешнең мәдәни төсмере буларак кына кабул итәләр.  

Шуңа күрә дөньяви тормыштан, цивилизациядән артта калмас өчен татар 

урыс телен сайлый. Гарәп, фарсы, төрек телен өйрәнәсе урынга, инглиз, алман, 

француз телләрен өйрәнә. Алар фикере буенча, татар булу өчен телнең әллә ни 

әһәмияте юк. Димәк, диндә милләт булмаган кебек телдә дә милләт юк икән. 

Бәлки милләт исем-атамаларда бардыр. Монысы да әһәмиятле түгел ди-

ләр безнең Роберт, Радик, Альберт, Михаил, Альбина, Эльвина, Светаларыбыз. 

Керәшеннәребез турында әйтәсе дә юк. Боларда тоташ урыс исемнәре. Янәсе 

алар православлар. Тик менә исемнең дингә ни катнашы бар? Бар диләр, безнең 

кайбер “мөселманнарыбыз” да һәм үзләренең саф татарча исемнәрен гарәп 

исемнәренә алмаштыралар. Бер-ике мисал да китерәм. Бер көн иске танышым 

Илнур шалтырата. Ул миңа шатланып исемен Галимҗанга алмаштыруын хәбәр 

итә. Янәсе, ниһаять ул чын мөселман булган. Шундый ук хәбәр белән мине 

Айсылу исемле танышым да “шатландырды”. Ул Мөхаммәт г.һ.с.нең әнисе 

Әминә исемен алган икән.  Тик бу исемнәрнең исламга нинди катнашы бар?  

“Галим”, “әмин” кебек сүзләр исламга кадәр ук кулланылган гарәп теле термин-

нары. Дөрес, ислам динен кабул иткәч, гарәп теле аша алар безнең телгә дә 

терминнар буларак килеп кергән. Шуңа күрә аларны татар исемнәре бирүдә дә 

кулланырга була.  Әмма дини термин буларак түгел, милли термин буларак.  

Ә бит мондый рухыбызга ят исемнәрне галимнәребез татар исемлегенә  

кертә. Алыгыз, мәсәлән, кулга рәсми кулланышка кергән Гомәр Саттар-

Мулилленең “Татар исемнәре ни сөйли?” дигән китабын. Андагы “дөнья 

байлыгына” хәйран калырлык. Тик татарга бу исемнәр чыннан да ни сөйли? 

Минемчә, ятлардан җыеп әвәләнгән күпчелек исемнәребезнең мәгънәсезлеген.  

Мин монда Гомәр аганы гаепләргә җыенмыйм. Ул галим кеше буларак, 

татарда элек һәм хәзер булган исемнәрнең этимологиясен китерә. Бу кирәк эш. 

Тик менә кем гамәлдә куллану өчен саф татар исемнәренең белешмәсен төзер? 

Хәер, бүредән эткә әйләнгән халыкка бүре исеме түгел, эт исеме тагалар. 

Чөнки татар хуҗасына буйсынып эт хәлендә яши. Исем бит ул яшәү туграсы. 

Бәлки татарчарак яңгыраган  кайбер шәһәр, авыл, урам, тукталыш, 

ширкәт, урман-су исемнәре татарның барлыгына берникадәр ишәрәдер. Әмма 

аларның яңгырашы белән аз-маз танышу да, күбрәк татарның барлыгын түгел, 

бетүен раслый. Миңа ил буйлап та, Казан буйлап та күп йөрергә туры килә. 

Игъланнарны тыңлыйм, язма тактакталарны укыйм – күңел әрни. Каян бу кадәр 

наданлык. Кем тага безгә мондый бозык сүзләрне, урыс теленнән ясалган гарип 

калькаларны. Татар түрәләренең карага буялган  тәрәзәле машиналарыннан 

болар күренми, ишетелми торгандыр шул. Ә халык күрә, ишетә, әмма игътибар 

итми. Беткән баш бетсен дип, бар нәрсәгә кул селтәп, әкрен генә җан бирә.  

Димәк, тарихи халыкларда милләтнең идентифакаторы булып саналган 

дин, тел, имла, исем-атама, топонимика, ономастика кебек күрсәткечләр татар 

өчен әһәмиятле түгел икән. Күпчелекнең фикере буенча, татар психологиясе 

булса шул җиткән. Монысы нәрсәдер инде, анык кына белмим. Әмма шуны 
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беләм, әлеге психологиядә дингә, телгә, исемгә генә түгел, милли гакыйдәгә, 

милли мәгарифкә, милли хокукка, милли икътисадка, җыеп әйткәндә, милли 

мохиткә урын юк. Бары тик ипи белән бәрәңге, тамаша белән кәмит булсын.  

Ул гына да түгел. Дистәләгән заводларда аракы җитештереп, борынгы 

татар җирләрендә меңәрләгән баш нәселле дуңгызлар үрчетеп, хәләлдән хәрәм-

не аера алмыйча акча эшли. Әмма бу аңа шатлык та, бәхет тә, ирек тә китерми. 

Инде, Тукай әйтмешли, яшәү мәгънәсен онытып, үз-үзен күмәргә генә кала. 

Шулай булгач бер сорау туа: гомумән, татар милләте бармы? 

 

Татар милләте бармы? 
 

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

Исәбе дә алынган. Рәсми яктан биш-җиде миллион чамасы. Кайберәүләр аны 20 

миллионга җиткерә. Болгар, Казан ханлыгы, Алтын Урда кебек дәүләтләре дә 

булган. Бүген дә мөстәкыйль булмаса да, үз җөмһүрияте бар. Ә шулай да 

кайберәүләр татар милләтенең барлыгын йә бөтенләй инкарь итә, йә аннан бер 

килмешәк кавем йасый. Әлбәттә, мондый карашларны кире кагып та булыр иде. 

Әмма реаль чынбарлык бу мәсьәләгә җитдирәк карауны таләп итә. Бер генә 

мизгелгә Алтын Урда чорына кайтыйк. Бу бөек мәмләкәт татар исеме астында 

дистәләгән халыкларны берләштергән түгелме? Таркалганда да ул татар исеме 

астында таркала. Хәтта берничә “татар” дәүләте дә барлыкка килә. Бу табигый 

күренеш. Ул вакыттагы Алтын Урда мәмләкәтен империя буларак күз алдына 

китерсәк, аның таркалышы татар исеме астында баруы бик табигый. Хәтта 

Мәскәү дәүләте дә Аурупа тарафыннан “татар” дәүләте буларак кабул ителә. 

Бөек мәмләкәт саналып, күршеләренә көндәш булганлыктан, бу төшенчәгә 

тискәре төсмер бирелә. Шулай да,  Алтын Урда таркалып, мөстәкыйль дәүләт-

ләр барлыкка килгәч, аларда озак еллар буе дәүләт (һәрхалдә, аралашу) теле 

булып татар теле йөри. Ул гына да түгел, Алтын Урда варисы буларак, Рәсәй 

мәмләкәте оешкач, 18 гасырга кадәр татар теле Ауразия кысаларында халыкара 

аралашу теле була. Әлбәттә, сүз бүгенге Казан татарлары теле турында түгел, 

гомумтүрек (нигездә, кыпчак-угыз) теле турында бара дип фаразларга була. 

Димәк татар сүзе этник мохиткә түгел, ә, башлыча, гомуммәмләкәт (империя) 

халкына кагыла. Шул күзлектән караганда этник кавемнәрнең (башкортларның, 

болгарларның, ногайларның һәм башкаларның) татар төшенчәсенә берникадәр 

сагаеп караулары табигый. Чөнки алар өчен ул баскынчылык сәясәте белән 

бәйле. Әлбәттә, бу таркалышка явыз мәгънәдә куәт биреп торучылар да бар. 

Бүген мондый күренешне урыс мәмләкәтчелеге мисалында күзәтәбез. 

Алтын Урда җирлегендә барлыкка килгән бу биләмәдә урыс мохите, урыс теле, 

урыс яшәү рәвеше хөкем сөрә. Рәсәй мәмләкәтчелегенә ничек кенә тискәре 

карасак та, ул таркалган очракта мөстәкыйльлеккә чыккан дәүләтләрдә бу халәт 

әле озак елларга сакланып калачак. Моны без СССРның таркалуы нәтиҗәсендә 

барлыкка килгән мөстәкыйль дәүләтләр мисалында да күрәбез. Хәтта Аурупа 

колониализмнан арынган илләрдә дә метрополияләрнең мәдәни, иктисадый йо-

гынтысы бүген дә зур. Аларның күпчелегендә дәүләт теле булып әле дә колони-

заторлар (инглиз, француз, испан, португал һ.б.) теле йөри. Чөнки бер рухи-

мәдәни халәттән икенчегә күчү өчен күп вакыт һәм зур тырышлык таләп ителә. 
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Шушы күзлектән караганда, татар төшенчәсе төрле милләтләрне һәм 

этник төркемнәрне оештыру-берләштерү вазыйфасын да үтәгән. Мәмләкәт 

таркалып, бу вазыйфасын җуйгач, мөстәкыйль үсеш өстенлек алган. Әлбәттә 

инде милли һәм этник каршылыклар да барлыкка килгән. Шулай итеп һәр 

нәрсәнең яхшысы да, яманы да булган кебек, мәмләкәтчелекнең дә, мөстә-

кыйльлекнең дә яхшы һәм яман яклары бар. Шуңа күрә бу мәсьәләгә кавем-

кабилә, аерым социаль төркемнәр  күзлегеннән чыгып кына беряклы карау 

ялгыш булыр иде. Мөстәкыйльлекне мәмләкәтчелек тудырган кебек, мәмләкә-

тчелекне мөстәкыйльлек тудыра. Чөнки ниндидер вакыттан соң мөстәкыйльлек 

исеме астында аерым социаль төркемнәрнең биләмәчелеккә, өстенлеккә ирешү 

омтылышы өскә чыга. Милләтләр арасында да каршылыклар чыга башлый. 

Үзара ызгышларда тәмам таркалып бетмәс  өчен, яңадан берләшү ихтыяҗы туа.  

Әмма, әйткәнебезчә, этник һәм мәмләкәтчелек каршылыкларын гомум-

төрки милләтен таркату өчен файдаланырга омтылучылар дә бар. Бер яктан 

моны Мәскәү куәтли, икенче яктан аерым этник төркемнәр (дөресрәге аларның 

өске катламнары) кызулый. Асыл мәнфәгатьләре капма-каршы булса да, объек-

тив яктан болар бер максатка – төрки-татар таркалышына эшли. Моны булдыр-

мас өчен ике мәсьәләне ачыклап китәргә кирәктер. Беренчесе - милләтләрнең 

оешу шартлары, икенчесе - урыс-православие мәмләкәтенең төрки-мөселман 

мәмләкәтенә алмашка килүенең тарихи сәбәпләре. Беренче мәсьәләгә килгәндә, 

безнең фикерләвебез, күп очракта, баскынчылыкны тиргәүгә, ә үзебезне аклауга 

корыла. Янәсе, яуланган халыклар ак та пак, ә басып алучылар зәһәр һәм явыз. 

Монда берникадәр хаклык булса да, тулы хакыйкәтькә туры килеп бетми. 

Кешеләр, ыруглар, кабиләләр, дәүләтләр мәңгелек булмаган кебек, милләтләр 

дә мәңгелек түгел. Милләтнең дә туган, үлгән вакыты һәм бала, үсмер, җитлек-

кән, олыгайган, картайган чагы бар. Туу, үсү, тузу, үлү дәверен үтеп, ул да 

күмәк гамәл иясе булып Аллаһы тәгаләнең мәңгелек хозурына күчә. Кылган 

гамәленә карап, халык хәтереннән йә бөтенләй төшеп кала, йә яңарган милләт 

рәвешендә Җирдәге яшәвен дәвам итә. Әмма яңару этник җирлектә барган 

очракта гына бу халыкның тарихи өзлексезлеге саклана. Әлбәттә этник җирлек 

милләтнең “кендеге бәйләнгән” яшәү җирлеге белән тәңгәл килергә тиеш. Бу 

хакыйкәтьне беренчеләрдән булып яһүдләр аңлады булса кирәк. Алар үз мил-

ләтләренең яшәү шартын Аллаһы тәгалә вәгъдә иткән җир (“земля обетован-

ная”) белән бәйләделәр. Ягъни, дөнья яратылганнан бирле алар бер җирдә, бер 

милләт булып яшиләр. Дөрес, милли этнонимнары да, яшәгән җирләренең исе-

ме дә алмашынып торган. Әмма милләт буларак тарихи эзлеклелекләрен 

югалтмаганнар. Бу исә аларга бүгенге Исраил җирен Алла биргән мәңгелек 

тарихи ватаннары һәм барлык яһүд (яүрәй) милләтенең кыйбласы итеп игълан 

итәргә мөмкинлек бирә. Татар да үзенең соңгы меңеллык тарихында өч мәртәбә 

дәүләтчелеген югалткан, дүрт ярым гасыр инде  Мәскәү изүендә яши. Иреккә 

чыгу өчен берничә мәртәбә талпынып караса да, зур югалтулар белән кире 

чигенә. Азатлыкка өметен җуя бара. Соңгы инкыйлаб та аңа бәйсезлек китер-

мәде. Моның төп сәбәпләренең берсе, Алла тарафыннан бирелгән “кендек 

җирендә” хуҗа булудан мәхрүм булуы.  Икенче төп сәбәп - яшәү рәвешенең 

табыгый мохиттән аерылуы. Өченче төп сәбәп – илаһи инануларының милли 

аңга тәңгәл килмәве. Боларның барысын да үз тамырларыбызда үстерү урыны-
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на, ят үсентеләргә тоташтык. Ииман яңарту урынына, дөньялык өчен көйләнгән 

иярү юлын сайладык. Нәтиҗәдә, үз кыйблабызеы югалтып, башка халыкларга 

коллыкка төштек, тәмам диярлек ияртүче халыктан иярүче халыкка әйләндек. 

Урыс-православие мәмләкәтенең төрки-татар мәмләкәтенә алмашка 

килүенең төп сәбәбе дә, татарның иман яңартканда Тәңре аңы белән сугарыл-

ган этник тамырларыннан аерылуында. Без динебезне мәҗүсиләштереп милли 

таркалыш юлына бастык. Мангул һәм урыс яулары безгә җәза буларак килде. 

Шуңа күрә татарның бүгенге көндә тарихи җирлеге дә, милли аңы да, 

илаһи нигезе дә бәхәсле. Йә ул Алтайдан, йә Болгардан, йә Кыпчактан, йә Ман-

гулдан, йә әллә каян килгән. Исеме дә гел үзгәреп торган - йә скиф, йә һун, йә 

болгар, йә кыпчак, йә татар, йә мангул, йә әллә кем. Шуңа күрә этник аңы да 

чуар, каршылыклы, таркау. Дине дә тотрыксыз, милләтсез. Мөселманлыгы га-

рәпчә, насаралыгы урысча. Теле калька, имласы ят. Фәне, мәгарифе юк. Аз-маз 

милли сәнгате, әдәбияты, шигърияте бар, Әмма алар да инде шайтан туе, 

татарчага тәрҗемә ителгән күбек сериаллар белән алмашына башлады. Шуңа 

күрә, ачыктан-ачык әйтергә кирәктер,  традицион төшенчәләр буенча бүгенге 

көндә татар халкы да, татар милләте дә юк. Чөнки халык булыр өчен аның йә 

бәйсез дәүләте, йә Мәскәү белән тигез хокуклы Русия субъекты булуы зарур. Ә 

милләт булу өчен исә, аның үзидарә хокукына ия, башка милләтләрдән бәйсез 

үз милли  идарәсе булырга тиеш.  Татарның бүгенгә боларның берсе дә юк. 

Чөнки дәүләт, милләт дип кычкырып йөресә дә, боларның асылы нәрсәдә икә-

нен ачык кына белми. Белмәгәч, урыс халкының бер этник төркеме буларак, 

аның эчендә эреп барганын да сизми. Шуңа аны бүлгәләү, ваклау да табигый 

булып чыга. Ә  милли аң булмагач милләт, милләт булмагач дәүләт булмый.  

Болай булгач, татар милләте бар дип без тулы ышаныч белән әйтә алабызмы?   

Әмма татар халкы дигән төшенчә бүген бар икән, димәк аның дәүләте дә, 

милли аңы да, дине дә булган. Ягъни, милләт булып яшәү өчен барлык шартлар 

үтәлгән. Бүген алар үтәлми. Шуңа күрә татар халкы тарихи хәтер,  милли тойгы 

рәвешендә генә яши. Димәк гамәли яктан да милләт булып яшәп китү өчен 

шушы шартларны яңадан тудырырга кирәк. Моны нәрсәдән башларга?  

Минемчә, көферлеккә батып череп таркалган дәүләтне яңа байлар, ком-

сыз түрәләр, монәфи имамнар  файдасына торгызудан түгел, ә яңа рухи цивили-

зациягә нигез салырга сәләтле татар милли моделен эшләүдән башларга кирәк. 

Моның өчен, беренче чиратта, гомумкешелек кыйммәтләре иерархиясен-

дә милли аңның тоткан  урынын билгеләргә һәм асылын ачыкларга тиешбез.  

 

Гомумкешелек кыйммәтләре һәм милли аң  
 

Бүгенге көнбатыш цивилизациясе безне илаһи һәм милли кыйммәтләрне 

инкарь итеп гомумкешелек кыйммәтләре нигезендә яшәүгә чакыра. Ул вакытта 

нәрсә соң ул гомумкешелек кыйммәтләре? Бу кыйммәтләр кысасында безне кы-

зыксындырган милли кыйммәтләр нинди урын алып торалар соң? Кеше аңында 

кыйммәтләр иерархиясе ничек гәүдәләнә? Шуңа җавап биреп карыйк әле. 

Адәм баласы кеше булып җитешүе дәверендә дүрт баскыч аң югарылы-

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

Бу аң югарылыгында кеше шәхси “мин” һәм генетик мирас булган “мин түгел ” 
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белән эчке гармония өчен көрәшеп, биошәхес  булып формалаша. Кешенең бу 

кыска гына яшәү дәверен без бәхетле балачак дип санарга күнеккәнбез. 

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, дәүләт белән мөнәсәбәтләрен хәл итә, үзенең генетик  яшәү 

программасын үти, ягъни биосоциаль шәхес булып формалаша. Бу дәвер, 

нигездә, ирекле яшүсмер,  дуамал яшьлек чорларына туры килә. 

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. Бу 

дәвердә кеше дөньяви тормыш, нәсел калдыру өчен тәмам җитлегеп җитә.   

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. 

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 кыйм-

мәтләрне тәшкил итә. Ә инде гомумкешелек кыйммәтләренә килгәндә, аларның 

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 кыйм-

мәтләргә корылган дәүләтләрдә милли мөнәсәбәтләрне гарипләндерә. Чөнки 

бүгенге көнбатыш цивилизациясе югары баскыч рухи һәм этник кыйммәтләрне 

кире кагып, кешене социаль, хәтта биологик кыйммәтләр түбәнлегенә төшерә. 

Нәтиҗәлә табигатьнең “таҗы” булган адәм баласы хайван дәрәҗәсенә төшә. 

Бүгенге  көфер дөньясы дин-милләт-җәмгыять-шәхес пирамидасын 

баштүбән әйләндереп кеше шәхесен өскә куя һәм илаһи, этник, социаль 

кыйммәтләрне аның дөньяви нәфесенә буйсындыра. Янәсе, иң югары кыйммәт 

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

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

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

Без һич кенә дә адәм баласын Алла йөкләгән имамлык вазыйфаларыннан 

мәхрүм итәргә җыенмыйбыз. Сүз бары тик аның аң югарылыгы турында бара. 

Чөнки ул шул аң югарылыгында гына җирдә Алла кушкан вазыйфаларын үтәп 
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яңадан җәннәт әһеле була ала. Ә инде иблис коткысына бирелеп, кыйммәтләр 

иерархиясен бозса, һичшиксез   иблис белән бергә җәһәннәм әһеле булачак. 

Шуңа күрә гомумкешелек кыйммәтләре ул пирамида рәвешендә төзелгән  

био-социаль-этник-рухи  кыйммәтләр иерархиясе. Милли кыйммәтләр дә шушы 

иерархик системага буйсына.  Ягъни, иң югары баскычта – Алла, аннан милләт, 

аннан соң – җәмгыять, аннан соң – шәхес. Көфер дөньясы да бу иерархияне 

инкарь итми, әмма аны әйләндереп куя. Ягъги, иң югары баскычка кешене, 

аннан - җәмгыятьне, аннан соң - милләтне, аннан соң гына Алланы куя. 

Бер яктан караганда безнең “дәүләтчеләр” дә, “милләтчеләр” дә, гомум-

кешелек кыйммәтләреннән чыгып эш итә кебек. Чынлыкта исә ике як та соци-

аль кыйммәтләр югарылыгыннан ары китә алмый. Чөнки иерархия буенча 

югарырак баскычта торган илаһи һәм милли кыйммәтләр дөньяви (сәяси, 

шәхси) максатларда түбәнрәк баскычта торган социаль-дәүләти кыйммәтләргә 

буйсындрыла. Бер яктан караганда, дәүләтле булудан да зур максатны булуы  

мөмкинме? Юк, әлбәттә. Әмма дәүләтле булу үзмаксат түгел. Дәүләт этник һәм 

рухи кыйммәтләрнең сагында торганда гына үз вазыйфаларын үти ала. Шулай 

булмаганда, ул бер социаль төркемнең икенчесен изүенә кайтып кала.  

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 хаким 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 

карала. Димәк, 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 иерархийәне 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 
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урынына тоталитар империя пәйдә була. Патша урынын залим били. Тигезлек 

идеяләрен реаль коллык алмаштыра. Вәгъдә ителгән бай сарайлар урынына 

халыклар концлагерьларга куыла. 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,  тотарның 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. 

Фикердә, гыйлемдә җәһлиятькә баткан, күсәк-күкрәк сәясәте белән фетнә 

чыгарып дан һәм шөһрәт даулаган милли “әйдәрләр” артыннан иярмик.  

Кешелек дөньясының тәрәккый үсеше җәмгыятьне кыйммәти иерархия 

принциплары нигезендә үзгәртеп кору нәтиҗәсендә генә була ала. Әлбәттә һәр 

милләт бу эшне үзенең бердәнбер илаһи кыйбласын турылаудан башларга 

тиеш. Бу, бигрәк тә, дини юнәлешне сайлауга кайтып кала. Дөрес, бүгенге татар 

дини эзләнүләрдән ерак торса да, үзен традицион ислам тарафдары дип саный.  

Әмма аның асылын аңлый алмаганга, үзенең илаһи кыйбласын да ышанычлы 

рәвештә билгели алмый. Моның сәбәпләрен ачыклау өчен тагы бер мәртәбә дин 

һәм кыйбла, дин һәм милләт мәсьәләләренә тирәнрәк тукталып үтмичә булмый. 

 

Ике дин - ике кыйбла 
                                               Дөнья яратылганнан бирле ике фирка яши –  

                                               берсе Алла, икенчесе Иблис фиркасе.  

                                                                                                 Коръән 

                                                Мин сезне кавем-кавем яраттым 

                                                                                                  Коръән. 
 

Моннан унбер ел элек Мәккә шәһәренә барып хаҗ кылып кайтырга 

насыйб булган иде.  Әмма сүзем хаҗ турында түгел. Хаҗда алган тәэсирләрем 

белән башкарак яктан уртаклашасым килә. Күңел күзе белән күргән, акыл белән 

биләгән күп кенә нәрсәләр мине борчыган байтак сорауларыма җавап булды. 

Бигрәк тә бу дин белән милли яшәеш мөнәсәбәтләренә кагыла. 

Хаҗ гамәленнән кала, төп теләгем шуннан гыйбәрәт иде: нәрсә ул ислам 

дәүләте, татар ислам җәмгыяте корып, шәригать кануннары белән яши башласа, 

киләчәге нинди булыр? Әлегә бу сорауларга төгәл җавап юк. Берәүләр 

дәһрилек иреге булган дөньяви дәүләтне өстен күрә. Боларның фикер йөртеше 

көнбатыш яшәү рәвешенә тартым. Икенчеләр исә ислам дәүләте төзеп, шәри-

гать кануннары белән яшәүгә чакыра, башлыча, гарәп дөньясына йөз тота. 

Өченчеләр “гарәп диненнән” аерылып, “түрек” тәңречелегенә кайтырга чакыра, 

дүртенчеләр, дингә, милләт язмышына  битараф калып, “өлкән туган”га ярап, 

кәеф-сафа корып яшәргә тели, бишенчеләр “сайланган халыкка” ияреп, дөнья 

хозурына чыгарга тырыша. Бишенчеләр диннән сәяси капитал ясарга яки  аны 
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табыш чыганагы итәргә тели. Бүгенгә бу юнәлешләр эчке кичерешләргә, сәяси 

омтылышларга, гадәти тормышка,  дөньяви хакыйкәтькә нигезләнә, ә кайва-

кытта, гомумән, нигезсез-белемсез вәсвәси фикерләүгә корыла. Ә Алла канун-

нары белән тормышны көйләү өчен камил иман, тирән акыл, дөньяви белем, 

илаһи гыйлем, “кендек җиренең” олуг пәрвәре булырга кирәк. Чөнки иң көчле 

тәгълимәт тә  яшәү җирлегенә берекмичә тирән тамыр җибәрә алмый.  

Согуд Гарәбстанында булганда минем бу фикерләрем ныгыды гына. 

Ягъни, татар дөнясының кыйбласын билгеләүдә «кендек җирендә» калып-

ланган милли ислам файдасына дәлилләрем тагы да артты. Үзем өчен генә булса 

да, зур ачыш ясадым: бүгенге дөньяны ике дин, ике кыйммәтләр системасы, ике 

идарә үзәге тотып тора. Берсе аның үтә дөньявилаштырылган яһүди-насара 

кыймммәтләр системасына нигезләнгән көнбатыш яшәү рәвеше. Икенчесе исә, 

ислам кыйммәтләренә корылган илаһи яшәү рәвеше. Аларның берсендә матдә-

ви кыйммәтләр алдан йөрсә, икенчесендә - рухи кыйммәтләр өстенлек итә. 

Дөрес, дөньяда башка кыйммәти системалар да бар (кытай, һинд, япун, азия-

африка культлары һ.б.). Әмма алар милли яки региональ тәэсиргә генә ия.  

Башка милләтләр, башка халыклар, башка төбәкләр нинди генә үзенчә-

лекле юл сайламасыннар, телиләрме-теләмиләрме, шушы ике кыйммәтләр сис-

темасының берсенә йөз тотарга мәҗбүрләр. Чөнки ясалма урталык таркалышка 

һәм алар арасында эреп юкка чыгуга этәрә. Бүген бу ике юнәлеш арасында 

кискен көрәш бара. Татар урыска буйсынып яшәгәнлектән, башлыча, аңа 

иярергә мәҗбүр. Шул ук вакытта, тарихи яктан ислам белән бәйләнгәнлектән, 

берникадәр дәрәҗәдә ислам дөньясына да йөз тота кебек. Әмма төрле юл 

чатында калып, үз кыйммәтләр системасын булдыра алмыйча, зур тизләнеш 

белән таркалышка бара. Бу халәттән ниндидер урта юл сайлап котылмакчы 

була. Бераз яһүд, аз-маз гарәп, күбрәк урыска ияреп татар булып калмакчы.  

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

вакытта яшәү җирлегебез дә, милли-этник яшәешебез дә, илаһи инануыбыз да 

тәңгәл килгән. Семит цивилизациясенә кадәр яшәгән Туран цивилизациясенең 

илаһи нигезен дә тәңречелек тәшкил иткән. Шул сәбәпле безнең кайбер 

милләтпәрвәрләребез тәңречелек идеясен күтәрәләр. Аларны аңлап була. Чын-

нан да илаһи хиссият милли яшәешнең җаны булырга тиеш. Шуңа күрә “тәңре-

челәр” ислам динен гарәп дине дип атыйлар һәм аны татарны гарәпләштерүдә 

гаеплиләр. Яһүдләрнең дә гаебен хак диннән тайпылуда түгел, татарга семит 

йогынтысы ясауда күрәләр.  Ә Тәңренең шул ук Алла икәнен аңларга 

гыйлемнәре җитми. Ә бит борынгы төркиләрнең, мангулларның һәм башка 

көнчыгыш халыкларының тарихында Тәңре сыйфатлары Алла 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 
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күп чыганаклар аркылы белә алабыз. Тик бу юнәлештә эшләүчеләребез генә аз. 

Әлегә шуны гына әйтим, Әһле китапның төрки нөсхәсе әле Тәүрәт, Зәбүр, Ин-

җил, 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. Мисалга галимебез Равил Һади хезмәтләрен китереп 

була. Хәтта бүгенге гарәп имласының да рун язуыннан үсеп чыгуы сизелә. 

Шуңа күрә бүгенге мәҗүси тәңречеләрнең исламны гарәп дине, Коръән имла-

сын гарәп имласы дип атау илаһи тәңречелекнең тамырына балта чабуга тиң.  

Мәҗүси тәңречеләр ислам динен гарәп дине дип атап, безне бераллалык  

гакыйдәсеннән аералар. Әгәр ислам дине гарәп дине генә булса, нигә йөз мил-

лионнан артмаган гарәптән башка, бу динне  миллиард ярым чамасы башка 

милләт вәкилләре тота? Бераллалык традициясе булган халыклар (төркиләр, 

фарсылар һ.б.) турында әйтмим дә инде, алар өчен бу сыйфатый күчеш кенә. 

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 туды-

ручылар 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.  

Әгәр без мәҗүси тәңречеләр мантыйгына ияреп, Тәүрәтне дә, Зәбүрне дә, 

Инҗилне дә инкарь итсәк,  милли (алга таба, кабилә, ыруг) “аллалары” тудыра-

быз. Бу соң чын мәҗүсилек булмыймы? Нәкъ шушы юлдан бүгенге “яһүдиләр”, 

“насаралар” бара. Беренчеләре Инҗил белән Коръәнне, икенчеләре Коръәнне 

инкарь итеп, илаһи яһүдилек белән илаһи мәсихчелекне мәҗүсилек дәрәҗәсенә 

төшерделәр һәм кешелек дөньясын вәхшәт һәм фәхеш пычрагына батырдылар. 

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

национал саналган ислам тәгълимәтенә каршы килмиме? Монда татар милләт-

челеге 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 
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дөньяви яшәү 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. Дөрес, 

“тәңречеләр” дә: «безгә гарәп дине кирәкми, безгә түрек-татар дине, ягъни, 

“тәңречелек” кирәк», - диләр. Әмма бу тышкы ошашлык кына. Әйтеп үткәнем-

чә, борынгы илаһи тәңречелек белән хәзерге мәҗүси тәңречелек икесе ике нәр-

сә.  Тәңре ул – шул ук Алла. Ул гарәп алласы да, түрек алласы да, татар алласы 

да, урыс алласы да түгел, ә галәмнәр Хуҗасы. Тәңре сүзе ул Ходай, Бог, Гот, 

Яхвә, Илаһ, Раббе 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 

интернационал исемнәр. 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 
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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 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 
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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 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 тотмады-

лар. Шуңа күрә бөек тарихларын да гыйбарә итеп кенә сөйләргә калдырдым.  

Чыннан да бу шулай. Бүген кем генә, ничек кенә төрки-татарларның элек-

ке даны, бөеклеге турында сөйләми, язмый. Баш “тәңречебез”, хәтта, урыс те-

лендә өч томлык “Татары, тюрки - потрясатели Вселенной” һәм зур күләмле 

«Тенгрианство» дигән китаплар да язган. Кызганыч ки, бүгенге татарның 

галәмне калтырату түгел, һаваны тибрәндерерлек тә көче юк. Чөнки шул ук 

китапларда Ислам дине төркилекне җимерүче гарәп идеологиясе түбәнлегенә 

төшерелә, пәйгамбәребез Мохаммәд г.һ.с. гади бер сәүдәгәр итеп сүрәтләнә. 

Башка “тәңречеләребез” дә аңа ияреп шушы “ачышларны” куәтлиләр.  

Ә шулай да «түрек-татар» дине тууга  «гарәп дине» сәбәпче дигән фикер 

дә берникадәр хаклык бар. Чөнки бездә гасырлар буена «татар исламы» түгел, 

«гарәп исламы» өстенлек итеп килде. Безнең шартларда ул вәсвәсәгә, ягъни, 

схоластикага әйләнде. Бу, берникадәр дәрәҗәдә, татар халкының тәрәккый 

үсешен тоткарлауга китерде. Алла динен үз җирлегебезгә тамырлый алмадык. 

Бер яктан наданлык, икенче яктан, нәфесебез комачаулады. Әлбәттә, бер төр-

кем галимнәребез (Габделнасыйр Курсави, Утыз Имәни, Муса Биги, Галимҗан 

Баруди, Ризаэтдин Фәхретдин, Шиһабетдин Мәрҗани кебекләр) моның өчен 

байтак көч куйды. Әмма патша түрәләре тарафыннан күпертелгән карагруһ 

руханилар алар җибәргән тамырларны корытып килделәр. Бүген дә әле шушы 

халәт дәвам итә. Инде нечкәрәк ысуллар белән. Үзгәртеп кору чорында яңа 

үсентеләр барлыкка килер дип уйлаган идек. Әмма өметебез акланмады. Башта 

«тәңречеләрдән» берәр нәрсә көттек. Бәлки, дибез, алар Тәңре исеме белән та-

тар исламын тудырырлар. Шуңа күрә берникадәр дәрәҗәдә аларга теләктәшлек 

тә күрсәттек. Әмма без үгетләгән саен алар исламга һөҗүмне көчәйтә барды. 

Чөнки максатлары башка булып чыкты: татар динен торгызу түгел, көфер дөнь-

ясына ияреп, илаһи исламны бетерү. Ахыр чиктә бөтен «тәңречелекләре» ислам 

динен “фаш итүгә” кайтып калды. Нәтиҗә буларак, табигый рәвештә, мәҗүси 

тәңречелек исламга каршы көрәштә яһүди-насара мәҗүсилеге белән кушылды.  

Без күп мәртәбә «тәңречеләр” һәм «гарәпчеләр” белән уртак тел табарга,  

алар белән бергә исламының илаһи һәм милли асылын кайтарырга тырыштык. 

Әмма боларның безнең белән килешергә исәпләре юк. Алар безгә каршы 

бердәм булып көрәшә, чөнки максатлары уртак.  Беренчеләре безне Тәңредән, 

икенчеләре милләттән мәхрүм итәргә тырыша. Шулай булгач безгә илаһи ислам 

белән түгел, ә “гарәп диненә” әйләнгән монафи ислам белән көрәшергә кала.  
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Монафи исламнан илаһи тәңречелеккә, 

яки Алламы, Тәңреме?  
 

                                                     Алла тигезләгән мизанны бозмагыз  

                                                                                                 Коръән 

                Тәңречелекнең ахыры ислам, исламның ахыры тәңречелек.  

                                                                                           Рашат Сафин 
 

Тик ничек итеп монафи исламны илаһи исламнан аерырга?  Бер карашка 

бу сорау мәгънәсез дә булып күренә. Чөнки үзен мөселман дип санаган бер генә 

бәндә дә монафи ислам төшенчәсен кабул итми. Бу бигрәк тә дөньяви дәүләт-

нең рухи йомышчысы вазыйфасын башкарган рәсми дингә кагыла. Шуңа күрә 

монафи ислам ул - рәсми (указной) ислам дип  атасак, хакыйкәтьтән әллә ни 

ерак булмабыз. Илаһи исламның исә, киресенчә, дөньяви хакимият белән бер-

нинди уртаклыгы юк. Ул дөньяви дәүләткә, аның каһинәләренә түгел, рухи 

җәмгыятькә хезмәт итә. Шушы җәмгыятьнең илаһи җанын  тәшкил итә.   

Монафи ислам кешене ахирәткә әзерләми, дөньяви максатларга эшли. 

Илаһи исламның монафи исламга әверелүе илаһи гыйлемнең ифрат түбән 

дәрәҗәгә төшүе, җәмгыятьнең җәһлияткә батуы белән аңлатыла. Башка диннәр 

кебек ук ул да тирән гакыйдәи кризис кичерә. Ягъни, мәҗүсилек дәрәҗәсенә 

төшкән тәңречелекнең, яһүдилекнең, мәсихчелекнең фаҗигасын кабатлый. Ила-

һи исламга каршы көрәштә шуларның аркадашларына әйләнеп бара.  

Безнең карашка, татарның гыйлем чишмәсе бүген шул кадәр саеккан ки, 

ул чыннан да бернәрсәгә дә “тотып карамыйча ышанмый”. Гайб пәрдәсе артын-

да булган бер нәрсәне дә күрми. Тышкы (экзотерик) дөнья белән генә мавыгып, 

эчке (эзотерик) дөньяны сиземләми. Бу аның фәлсәфи карашларында да сизелә.   

Мәгълүм булганча, дөнья яратылганнан бирле җәмгыяви тормышка кара-

та ике фәлсәфи караш, тәгълимат яшәп килә. Беренчесе – идеалистик (илаһи) 

караш, икенчесе – материалистик (матдәви караш). Беренчесе аның фәнни як-

тан яратылыш (креация), икенчесе – үсеш (эволюция) тәгълимәтенә нигезләнә. 

Коръән раславы буенча шушы кыйммәтләрнең (алда карап үтелгән) иерархиясе 

һәм тигезләнеше (балансы, мизаны) кешелек дөньясының тотрыклыгын тәэмин 

итә. Киресенчә, шушы мизанның бозылуы аны һәлакат юлына этәрә. 

Мәсәлән, яратылыш тәгьлимәте буенча дөнья тигезләнеш рәвешендә 

яратыла.  Кеше дә башлангыч дәвердә оҗмах иясе була. Әмма иблис коткысына 

бирелеп, гонаһ кыла һәм шул сәбәпле аның белән бергә җиргә сөрелә. Шулай да 

Аллаһы тәгалә аны рәхмәтеннән ташламый. Туачак һәр бәндәгә фитрый иман 

иңдерә. Тик адәм баласы яңадан оҗмахка иблис белән көрәшеп, иманын саклап 

һәм җирдәге газап боҗрасын үтеп кенә кайтырга тиеш була. Шушы сынауны 

үтә алмаса, аны тәмуг газабы көтә. Әмма, күп очракта, дөньяви үсеш, матдәви 

камилләшү иман зәгыйфьләнүе исәбенә бара. Рухны матдәви нәфес кимерә. 

Димәк, кешелек дөньясы рухи яктан камилләшми, ә, киресенчә, даими 

таркалыш кичерә. Башкача итеп әйткәндә, һәр цивилизация рухи булып туа, 

матдәви булып үлә. Рухи яктан үлгән цивилизация урынына яңасы туа. 

Әлеге тәгълимәт бигрәк тә көнчыгыш фәлсәфәләрендә ачык чагыла. 

Рухи булып туган Туран цивилизациясе дә шушы үсеш-таркалыш 

процессын кичерә. Аңа алмашка семит цивилизациясе килә. Ул да рухи күтә-
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релештән башлана. Аның нигезендә Алла кануннарын эченә алган, Муса галәй-

һиссәлам тарафыннан вәхи ителгән Тәүрәт ята. Әмма семит цивилизациясенең 

дә инде кояшы баеп бара. Бу аның матдәвиләшүеннән күренә. Беренче булып 

матдәви кыйммәтләр тозагына Муса галәйһиссәләм өммәтләре эләкте, аларга 

соңыннан Гайсә пәйгамбәр өммәтләре кушылды. Бу иярү Әһле китапның урын-

вакыт нөсхәләре булган Тәүрәт һәм Инҗилне бозып гамәл кылудан башланды. 

Муса галәйһиссәлам аркылы Исраил халкына иңдерелгән Алла кануннарына 

алмашка  яһүд дәһрилеге килде. Рим-Рум мәмләкәтләре йогынтысы астында 

Инҗил мөселманнары да роман-герман (католик), англо-сакс (протестант), рум-

сәләфи (православие) мәҗүсиләренә әйләнде. Гайсә пәйгамбәр сафландырган 

Алла кануннары шушы халыкларның мәҗүси йолалары белән алмаштырылды. 

Шулай итеп исламның яһүди-насара тайпылышы барлыкка килде. Бүгенге 

көнбатыш дәүләтләренең абсолют күпчелеге шушы матдәви тайпылыш 

нигезендә оешты. Әкренләп мондый яшәү рәвеше мөселман халыкларына да 

үтеп керде. Мөселманча яшәеш гарәп, фарсы, түрек һәм башка «милли» диннәр 

белән алмашына башлады. Нәтиҗәдә, ислам дөньясы да матдәвиләшү юлына 

басты.  Һәрхалдә бу дөньяви дәүләтнең рухи йомышчысына әйләнеп барган 

рәсми исламга кагыла. Әкренләп исламның төп вазыйфалары онытыла бара. 

Күп очракта мөселманча яшәү рәвеше йола үтәүгә кайтып кала. Моны мин 

исламның нигез ватаны булган Согуд Гарәбстанында да сиздем. Анда да 

исламны чын мәгънәдә иман сакчысы дип атап булмый.  Нигездә ул дәүләтнең 

рәсми гакыйдәсе (идеологиясе) вазыйфасын үти. Әлбәттә, андагы рухи яшәү 

рәвеше  көнбатышның рухи яшәү рәвешеннән күпкә югары. Беренчедән, әлегә 

ислам үтә дөньявилаштырылган яһүди-насара диннәре дәрәҗәсендә бозылма-

ган, икенчедән, гарәпләрнең милли яшәү рәвеше ислам кануннарына якын. 

Өченчедән, исламның сафлыгы сагында торучы көчләрнең рухи куәте әле 

сүрелеп бетмәгән. Риялык сеңгән, монафикълык иңгән, мәҗүсилеккә баткан, 

дәһрилек, җәһеллек баскан татарда исә бу куәт ифрат түбән дәрәҗәгә төшкән. 

Согуд Гарәбстанында мин дин белән милли яшәешнең тәңгәл килүе 

нинди зур әһәмияткә ия икәнлеген аермачык күрдем. Мәсәлән, хаҗ йола-

ларының да күпчелеге гарәп милләтенең борынгы йолаларын илаһилаштыру-

дан гыйбарәт. Кабилә алласын Тәңре итү, Кәгъбә тирәсендә тәваф кылу, Мәрвә 

һәм Сафа таулары арасында сәйа йөрү, Минада шайтанга таш ату, корбан чалу, 

Гарәфәт тавын, Зәмзәм чишмәсен изгеләштерү, болар барысы да Ибраһим г.һ.с. 

-гә һәм тагы да борынгырак чорларга барып тоташа. Мохаммәд г.һ.с аларны 

бары тик мәҗүсилектән арындырып бердәнбер Алла исеме белән илаһилашты-

ра. Коръәни кәримдә боларның кайсысы Алла әмере, кайсысы Алладан яклау 

тапкан милли (дөньяви) гореф икәнлеге аерымачык итеп күрсәтелә.  

Әлбәттә, түрек цивилизациясе чорында безнең дә күп кенә йолаларыбыз 

илаһилаштырылган, тауларыбыз, чишмәләребез изгеләштерелгән булгандыр. 

Әмма Тәңредән читләшү, мәҗүсилеккә бату аларның илаһи асылын зәгыйфь-

ләндергән. Кендек җирләр пычранган, илаһилек беткән, изгелек җуелган. 

Изгелек ул кеше бәяләмәсе түгел, ә илаһи төшенчә. Ул Аллаһы тәгалә 

яраткан мәхлүкатнең беренчел (яратылыш) сафлыгын билгели. Шушы сафлык 

бозылган саен изгелек микъдары да кими. Шуңа да табигатьне, әхлак, намус 
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сафлыгын саклау изге гамәлләрдән санала. Иманлы кешеләрдә бу сыйфатлар 

күбрәк. Илаһи диннәр, нигездә, шушы сафлык, яки изгелек сагында тора. 

Ислам дине безне дөньяви яктан гарәпләштерсә дә, Алла исеме аркылы 

Тәңребезгә кайтарган, мәңгелек җәһәннәм утыннан коткарып калган. Ислам 

безне, “тәңречеләр” раслаганча, йолаларыбыздан, гореф-гадәтләребездән, изге 

җир-суларыбыздан аермаган. Киресенчә, аларны мәҗүсилектән арындырып 

Алла исеме белән илаһилаштырган. Бары гарәп цивилизациясе казанышларын 

матдәви максатларда файдаланырга тырышкан монафи руханилар гына аларны 

халыкның рухи хәзинәсеннән аерган. Имлабыз алмашынган, телебез чуарлан-

ган, калебебез пычранган. Мәскәү астына кергәч, шул ук гамәлләрне “алдынгы” 

урыс мохитенә яраклашу өчен кабатлаганбыз. Ә бүген милли яшәешебезнең, 

мәдәниятебезнең, телебезнең кура-киртәләрен җимереп көнбатыш цивилиза-

циясенә йөз тотабыз. Боларның барысын да алга китеш дип саныйбыз. Бу дөнь-

яви яшәешнең асылын, аның канунчылыгын, фәлсәфәсен аңламаудан килә. 

Безнең гамәли тормышыбыз, хәтта, Алла, дин дип барган очракта да, нигездә, 

дөньялык өчен яшибез. Шуңа күрә алга баруыбыз да гел артка чигенү рәвешен 

ала. Чыннан да “дүрт татар” мәзәкчесе әйтмешли, татарда “артка” бару дигән 

сүз юк шикелле, артка борылып “алга” чабу гадәте генә бар, күрәсең.  

Безнең бүгенге дини яңаруыбыз илаһи асылыбызга кайту рәвешендә 

түгел, мәҗүси тәңречелеккә, мәҗүси яһүдилеккә, мәҗүси мәсихчелеккә, мәҗүси 

исламга кайту рәвешендә бара. Татары гарәпкә, керәшене урыска ияреп. Нәти-

җәдә барысы бергә “алтын бозауга” табынган яһүди мәҗүсилегенә батып бара. 

Димәк “алга” дигән шигарь күтәреп, артка тәгәрәвебез дәвам итә. 

Инде нишләргә? Күзләрне бәйләп, артны-алны күрмичә, шәрә патшаларга 

ияреп “алга” баруыбызны дәвам итәргәме? Әмма сукыр килеш кая барып чы-

гарбыз. Бәлки дини мәҗүсилектән арынып, яңаган дәһрилеккә кайтырга кирәк-

тер? Тик бу юлны үтеп карадык инде. Кая килеп чыкканыбызны яхшы беләбез. 

Димәк, безгә бердәнбер юл кала. Дәһрилек, мәҗүсилек ширкеннән ары-

нып, монафикълык чиреннән котылып, яңа илаһи югарылыкка күтәрелү. Бу юл 

пәйгамбәрләр юлы. Алар мәҗүсилеккә баткан диннәрне Алла сүзе аркылы 

яңартканнар. Бүген без нәкъ шул халәтне кичерәбез. Яһүд, насара диннәре 

мисалында ислам дине дә гамәли яктан “гарәп дине”нә әйләнеп, мәҗүсилек 

рәвешен ала. Берәүләр аннан дәүләт идеологиясе, икенчеләр сәяси капитал, 

өченчеләр табыш чыганагы, дүртенчеләр табын туе, бишенчеләр кәмит ясый. 

Гомерләрендә бер китап укымаган “имамнар” аннан-моннан гарәп телендә 

берничә сүрә-аять өйрәнеп, әртист шикелле чалма-чапанга төренеп, гасырлар 

буена калыпланган мәгънәсез вәгазьләр сөйләп риясыз кешенең аңын бутый.  

Ниһаять карт көннәрендә әлифне таяктан аерырга өйрәнгән абыстайлары-

быз да аларга ияреп, мул табыннар артында безгә оҗмах нигъмәтләре турында 

сөйли. Дөнья белемен университетларда үзләштергән, әмма илаһи гыйлемнең 

әлифен дә белмәгән “мөэминәләребез” рияланып шуларны тыңлап утыра. 

Инде “мөфтиләр” турында әйтмим дә инде. Алар да ахирәт оҗмахын кө-

теп тормыйлар. Дөнья оҗмахын ышанычлырак күрәләр. “Оҗмахлы” урыннарда 

дүртәр катлы кәттижләр салалар, ел саен “джиплар” алмаштыралар, җылы диң-

гез буйларында, мәңге яшел табигать хозурында “мөселман кардәшләре” ярдә-

мендә виллалар коралар, егермешәр мәртәбә хаҗга барып гонаһларын юалар. 
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Шуңа да без “ислам дөньясына” да таяна алмыйбыз. Аның каһинәләре татарны 

бар дип тә белми. Әбү-Җәһил, Әбү-Лаһаб варислары Алланы онытып, безнең 

белән түгел, татар җирен “садум гонаһына” батырган  татар түрәләре белән эш 

итәләр. Илаһи ислам турында түгел, дөнья малы турында күбрәк кайгырталар.  

Әмма күңелне иң рәнҗеткәне, җанны иң өшеткәне ул дәүләт ешендә 

дингә каршы көрәшкән кайбер зыялыларыбызның пенсия яшенә җиткәч, дини 

структураларга кереп, илаһи исламга, дөньяви фәнгә, ирекле матбугатка каршы 

көрәшүләре. Динсез хакимияткә турылыклы хезмәт итеп исем-дәрәҗәләр алган 

бу монафикълар җәһли “имамнарның” саек абруен күтәрү өчен кирәк.  Мона-

фикълык ул эчкечелектән, әфьюнчелектән, хәтта фәхишәлектән яман. Чөнки ул 

кешенең җәсадыннан бигрәк җанын ашый, рухын сындыра, өметен өзә.  

Шулай булгач, ничек итеп гади халык Алла сүзен сөйләп, динсез түрәләр-

гә хезмәт иткән имамнарның монафи гамәлләрен  күреп илаһи исламны монафи 

исламнан аерсын. Алланың рәхимлегенә һәм рәхмәтенә, яклавына ышансын.  

Ә бит шушы кыңгыр эшләрне алар бөтен көфер дөньясы илаһи исламга 

каршы рәхимсез бөтендөнья сугышы алып барганда, соңгы мөҗәһидләребез 

дарелисламны саклап шәһит киткәндә, динсез дәүләтнең каһинәләре, аларның 

йомышчы зыялылары белән ярыша-ярыша Алладан курыкмыйча эшлиләр. 

Киресенчә, аларга бу хакта аз гына әйтә башласаң да, йоннары кабара 

башлый. Янәсе без исламга каршы барабыз. Чөнки үзләрен ислам дине белән 

тәңгәлләштерәләр. Безне көнчелектә, сектантлыкта, дини наданлыкта, милләт-

челектә, дингә, милләткә хыянәт итүдә  һәм башка “тайпылышларда” гаепләп, 

үзләрен акларга, хуҗаларын якларга тырышалар.  Ә чынлыкта исә, илаһи ислам 

куенына кереп, аны эчтән җимерәләр. Монафи яһүдләр, насаралар мисалында. 

Монафикълар дини тәгълиматларны гына түгел, социаль тәгълиматларны да 

эчтән җимерәләр. Мисалга коммунизм  идеясен генә алыйк. Марксның “Капи-

талын” түгел, аның дәфтәр калынлыгындагы “Манифестын” да укымаган “ком-

мунистлар” бу идеянең илаһи потенциалын кулланып обком секретарьлары, 

генераль секретарьлар дәрәҗәсенә күтәрелделәр. Ә инде аның  кирәге калмагач, 

фәхеш, ришвәт “демократиясе” урнаштырып, аның да каһинәләре булдылар. 

Бу яман чирдән гамәли исламны илаһи асылына кайтарып кына котылып 

була. Тик бу эшне, Коръәннән тайпылмыйч, нинди фирка үз өстенә ала ала?   

“Татар исламы” идеологы Рашат Сафин фикеренчә, бу вазыйфаны бары 

татар гына башкара ала. Ул бу очракта Алла төшенчәсен Тәңре төшенчәсе бе-

лән тәңгәлләштерә. Шуңа күрә, исламның илаһи асылын инкарь итмичә, татар 

исламын илаһи тәңречелек дип атый. Башкача әйткәндә, татар исламы ул мона-

фикълыктан арынган илаһи ислам. Шушы мантыйктан чыгып, ул тәңречелек-

нең ахыры ислам, исламның ахыры тәңречелек ди. Мин исә диалектик спираль 

кануныннан чыгып, цивилизацияләр алмашын күздә тотып, мәҗүси тәңречелек-

нең ахыры илаһи ислам, мәҗүси исламның ахыры илаһи тәңречелек дияр идем.  

Әлбәттә, сүз Алла канунын үзгәртү, милләтләштерү турында бармый, ә аны 

мәҗүсилектән, вәсвәсәдән, җәһеллектән арындыру турында бара. “Татарлыгы” 

да аның эчтәлегенә түгел, формасына кагыла. Ягъни Әһле китапның илаһи асы-

лы Коръән нигезендә илаһи татар телендә, татар мохите аркылы яңартыла. 

Диннең мәҗүсилектән, монафикълыктан арынып илаһи яктан яңаруын 

Гайсә г.һ.с. мисалында китерергә була. Ул, мин канун (Тәүрәтне) үзгәртергә 
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түгел, аны үтәргә килдем ди. Шулай итеп гамәлдән чыгып баручы яһүд дине 

карынында илаһи насара дине туа. Гайсә г.һ.с. беренче планга Румга каршы 

көрәшне яки Яһүди дәүләтен азат итүне түгел, ә иман яңартуны куя, чөнки 

шуны эшләми торып әлеге максатларга ирешеп булмаячагын ул яхшы белә. 

Әмма моны Рум да, синедрион да кабул итми, чөнки боларга иман түгел, 

хакимлек кирәк. Шуңа күрә дә алар дардан Гайсә г.һ.с.не түгел, ә  “радикаль 

милләтче”, Рум дошманы  Варавваны азат итәләр. Без дә шушы мисалда Коръ-

әнне үзгәртергә түгел, ә татар исламы (илаһи тәңречелек) нигезендә аны үтәргә 

чакырабыз Иманлы бәндәләрне шушы гакыйдә нигезендә тупларга телибез. 

Шуннан башка Мәскәү коллыгыннан да, “татар синедрионыннан” да котыла 

алмаячакбыз. Әйе, без пәйгамбәрләр түгел, әмма шулар юлыннан баручылар. 

Җыеп әйткәндә - татар исламы – ул хәнифи яки илаһи тәңречелек. Аның 

гакыйдәсе төрки бабабыз Ибраһим г.һ.с.га барып тоташа. Коръән дә моны 

раслый. Анда ул яһүди дә, насара да түгел, хәниф, ягъни бер Аллага буйсынучы 

дип атала. Шул ук вакытта Коръән Тәүрәт белән Инҗилне дә, Муса һәм Гайсә 

пәйгамбәрләрне дә кире какмый. Киресенчә, анда аларга зур урын бирә. Алар-

ның өммәтләре булган яһүдиләрне һәм насараларны, илаһи кануннарны үтәгән 

очракта, оҗмах әһелләре дип саный. Бары шушы кануннардан тайпылучы яһү-

ди-насараларны тәмуг әһелләре булудан кисәтә. Без дә, Коръәнгә ияреп, илаһи 

яһүдләрне дә, нәсараларны да, мөселманнарны да оҗмах әһелләре дип саный-

быз. Әмма илаһи канунардан тайпылган яһүдләрне һәм насараларны көфер-

лектә, монафикълыкта гаепләгән шикелле, шундый мөселманнарны да көфер-

лектә, монафикълыкта гаеплибез. Кызганыч ки, бүгенге көферлеккә баткан 

дөньяда монафи яһүди, монафи насара, монафи ислам өстенлек итә. Шуңа күрә, 

көферлеккә иярмәс өчен, Коръәнгә таянып, без үзебезне яһүди дә, насара да, 

мөселман да дип түгел, хәнифләр, ягъни, Ибраһим г.һ.с. өммәте дип саныйбыз. 

Әлбәттә  иман калимәсе буенча Әһле Китапның нөсхәләре булган барлык 

китапларны, барлык пәйгамбәрләрне таныган һәм алардан тайпылмаган хәлдә.  

Әлегә бу фикерләр кискен каршылыкка очрый. Чөнки һәркем диярлек 

көфер дөньясын илаһи итеп үзгәртергә түгел, ә үзенә җайлаштырырга тели.  

Әмма моңа үпкәләп булмый. Чөнки сүз атомар дәрәҗәдә таркалыш кичер-

гән татар турында бара. Мондый татарның халкы да, милләте дә юк. Төгәлрәк 

итеп әйткәндә, һәркем үзенә бер милләт – һәркемнең үз кыйбласы, үз дине, үз 

теле, үз мохите. Әмма ул нинди генә урын биләмәсен, нинди генә дәрәҗәгә 

ирешмәсен, нинди генә байлык тупламасын, иртәме-соңмы башка бер милләт-

нең ашламасына әйләнә. Бу бигрәк тә үз халкына рәнҗеп, аннан йөз чөереп, 

мине  монда танымадылар, бәяләмәделәр дип чит илләргә һиҗрәт кылган 

тәкәббер “зыялыларыбызга” кагыла. Боларның фаҗигасы шунда ки, алар рухи 

яктан таркалыш кичергән, әмма матдәви яктан тәрәккый  булып күренгән 

дөньяви кыйммәтләрнең тоткыны булуларын аңламыйлар. Иң яхшы очракта 

милли кыйммәтләрне шушы кыйммәтләр калыбына салырга тырышалар.  

Әмма тузган йортны яраксыз бүрәнәләр белән сипләп кенә аны черүдән 

саклап калып булмый. Безгә иске нигезгә үзебезнең “кендек җиребездә” үскән 

яңа бүрәнәләрдән яңа йорт салырга кирәк. Бу эшне монафи исламнан аерылып, 

илаһи тәңречелеккә (татар исламына) чыккан иманлы татар эшләргә тиеш.  

Минемчә бу эшне татарның милли өлгесен эшләүдән башларга  кирәк.   
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Татарның милли өлгесе (моделе) 
 

Татарның милли өлгесе нәрсәгә кирәк соң? Чөнки ул милли бәйсезлеккә 

ирешү юлында үзнең нәрсә өчен көрәшкәнен ачык белергә тиеш. Югыйсә һәр 

татарның дин-гакыйдә, кыйбла-мәсләк, тел-имла, исем-атама, милләт-дәүләт, 

ил-ватан, хуҗа-кол,   ыруг-кабилә, өммә-идарә мәсьәләләренә үз карашы булса, 

бу көрәш үзара кыйнашка әйләнеп, татарның бетүенә генә эшләр иде.  

Шуңа күрә татарның милли  өлгесен тәшкил иткән сыйфат күрсәткеч-

ләрен (индификаторларын) һәр татар белергә һәм танырга тиеш. Әлеге 

күрсәткечләр Гомумтатар җыенында (корылтаенда) кабул ителгәнчегә кадәр 

илаһи тәңречеләр  (татар исламы) фиркасенең тәкъдиме итеп карала ала. 
 

Татарның сыйфат күрсәткечләре (индификаторлары) 

Татарның милли идентификациясе аның милли гакыйдәсеннән (идеясен-

нән) килеп чыга һәм түбәндәге цивилизацион потенциал белән билгеләнә.   

Илаһи гакыйдәсе – хәнифи аң, бераллалык тәгълимате. 

Милли дине – татар исламы ягъни илаһи тәңречелек. 

Теле – иске татар теленнән үсеп чыккан, аның лингвистик нормаларына 

(кануннарына) 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. Теле – төрки-татар теле. Эчтәлеге – рухи-

дөньяви. Фәнни гакыйдәсе – яратылыш тәгълимате, яки креацион тәгълимат. 

Милли исемнәр –  кануный яктан бозылмаган 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: хокук, икътисад һәм социаль яклау системалары 

илаһи тәңречелек, этник традицияләр, милли гореф-гадәт, йолалар нигезендә.  

Милли идарә системасы - халык идарәсе - түбәндәге астан өскә илтүче 

вертикаль буенча: шәхес, гаилә, мәхәллә, җәмгыять, җыен, мәҗлес.  
 

Татар милли төзелеш программасы  

Татарның милли  цивилизацион потенциалы нигезендә  түбәндәге милли 

төзелеш программасы эшләнә: 

гакыйдә (иман, илаһи гыйлем, илаһи фәлсәфә);  

дин (татар исламы, 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 мәгълумат системасы һәм милли матбугаты; 
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татар теле, имласы һәм терминологик системасы;  

мөэмин татар кодексы;  

татар-мөселман гаиләсе кодексы;  

татар кануны (яһүләрнең талмуды мисалында);  

даими эшләп торучы Татар халык җыены. корылтай.  

 

Татар канунының төп эчтәлеге 

Иман, иман иңдерү (фитрый иман, кәлимәи шәһадәт, кәлимәи иман). 

Илаһи китаплар (Коръән, Инҗил, Зәбүр, Тәүрат, Яса, Авеста, Ведалар). 

Рәсүлләр, нәбиләр, мөршидләр, галимнәр. 

Өммә, 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). 

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. 

Әлеге татар милли өлгесен эшләүне актив рәвештә мин туксанынчы еллар 

башында ук башлаган идем. Шуның өчен “Татар уку-укыту үзәген” төзедем, 

татар милли, татар ислам, Колшәриф университетларын оештыру эшен 

җитәкләдем, башка милли органнарны төзүдә катнаштым. Татар милли өлгесен 

эшләүгә 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 сата-

шуга санап, кире кактылар. 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. 

Димәк иске милләт инде үлгән, ә яңасы әле тумаган.  

Шуңа күрә минем эшләмәләрем күбрәк туасы хәнифи милләткә юнәлгән. 

 


