
Татар галиме нинди булырга тиеш? 
 

Ҽле Казан университетында укып йөргҽндҽ, без еш кына алама-сҽлҽмҽ 

киенгҽн, сакал-мыек баскан, кулына һҽрвакыт озын гына скрипка тартмасын 

тоткан бер сукбайны күрҽ торган идек. Юлында очраган һҽрбер кешене тукта-

тып, ашыгып-кызып аћа нидер аңлатырга тырыша иде. Берҽүлҽр туктап аз-маз 

тыңлый, икенчелҽр исҽ кул селтҽп китеп бара. Берзаман мин дҽ аңа тап бул-

дым. Авыл гадҽте буенча, олы кешене рҽнҗетмим дип, дикъкать белҽн 

тыңларга керештем. Минем сабырлыгымны күргҽч, мавыгып китеп, үзенең 

скрипка тартмасын ачып җибҽрде. Карасам, туп-тулы нидер язылган, сызылган 

кҽгазьлҽр. Язмаларның матурлыгы, сызымнарның төгҽллеге һҽм пөхтҽлеге 

искитмҽле. Кара туш белҽн эшлҽнгҽн бу хезмҽт борынгы манускриптны 

хҽтерлҽтҽ иде. Ҽллҽ ни аңламасам да (беренче сыйныф шҽкерте нҽрсҽ белсен!), 

кызыксынып ул кҽгазьлҽрне актара башладым. Ҽңгҽмҽдҽшем фикердҽшен тап-

кандай, бу язмаларның эчтҽлеген аңлата башлады. Беренче истҽ калганы - 

мҽңгелек двигатель һҽм тулы биткҽ искиткеч матур итеп ясалган терекөмеш 

тҽгҽрмҽче. Мҽңгелек двигатель турында мин мҽктҽптҽ ук ишеткҽн идем. Ҽмма 

аның тормышка ашмас хыял икҽнлеге дҽ миңа мҽгълүм иде. Шушы мизгелдҽ 

миндҽ бу кешегҽ карата соклану да, кызгану да хисе туды. Шул кадҽр ихлас 

күңелдҽн эшлҽгҽн хезмҽткҽ, төгҽл һҽм катлаулы формулаларга, могҗиза 

рҽвешен алган сызымнарга карап ничек сокланмыйсың да, ничек телҽктҽшлек 

күрсҽтмисең? Ҽ инде кызгану бу хезмҽтнең кемгҽ дҽ кирҽкмҽгҽнлегеннҽн, шу-

шы нҽтиҗҽсез эшкҽ бөтен гомерен сарыф иткҽненнҽн килҽ. Ирексездҽн, 

тимердҽн алтын ясарга тырышып гомер үткҽргҽн алхимиклар язмышын искҽ 

төшердем. Шундый хислҽргҽ буталып, ҽңгҽмҽдҽшемне бераз тыңлап тордым 

да, ниндидер сҽбҽп табып, үз юлыма китеп бардым. Ҽмма үземнҽн канҽгать 

булмау хисе ҽле озак сакланды, бүген дҽ ҽле, искҽ төшкҽн саен, күңелне тырнап 

куя. Моның сҽбҽбен байтак еллар үткҽч кенҽ аңлый башладым. Дөньяда 

мҽңгелек двигатель да, алхимия дҽ бар икҽнлегенҽ бик соң гына төшендем. Ул 

да булса, Аллаһы Тҽгалҽ һҽм Ул  юктан барлыкка китергҽн Дөнья!  

Нҽрсҽ, адҽм баласы Алла дҽрҽҗҽсенҽ дҽгъва кыламы? Ҽйе, кайберҽүлҽр 

бҽрҽңге үстерҽ белмҽсҽлҽр дҽ, кыла. Ҽмма болар, юк! Бары тик Тҽңребез аларга 

Үз кодрҽтен башкаларга караганда артыграк биргҽн һҽм йөкне дҽ болар үз 

өслҽренҽ, күп очракта, күтҽрҽ алмаслык итеп алалар. Иң югары максатларына 

ирешҽ алмасалар да, “юл уңаенда”, байтак кына ачышлар ясыйлар, безнең 

яшҽвебезгҽ мҽгънҽ бирҽлҽр. Үзлҽре дҽрвиш хҽленҽ төшсҽлҽр дҽ, дөньякүлҽм 

данга ия галимнҽр тудыралар. Кайвакытта дөньяның кендеге шул 

дҽрвишлҽрдҽдер дип уйлап куясың. Бҽлки ялгыштыр. Ҽмма хҽдислҽр дҽ бит, 

дөнья дҽрвишлҽр догасы белҽн яши дилҽр. Гади халык та аларга икътибарлы, 

рҽхмҽтле.  

Тормыш дҽвамында миңа андый шҽхеслҽрне байтак күререгҽ туры килде 

һҽм һҽр очрашкан саен үземне бер баскычка күтҽрелгҽн кебек хис иттем. 

Киресенчҽ, кайбер зур дҽрҽҗҽле, абруйлы, ҽмма тҽкҽббер галимнҽр белҽн ара-

лашу, күңелдҽ ниндидер бушлык хасил итҽ иде. Бүген дҽ мондыйлар белҽн еш 

кына очрашырга туры килҽ.  



Казанда инде җитмешне узган бер галим белҽн байтак очрашырга туры 

килде. Ул һҽр очраган кешегҽ үзенең “дөньякүлҽм ачышларын” сөйли. Аның 

берсе - бүгенге фҽннең кризисы магнит үлчҽнешенең дөрес бирелмҽвендҽ икҽн. 

Янҽсе, бу мҽсьҽлҽне чишми торып, дөньяның мҽңге төзҽлҽсе юк. Моның 

турында ул кая гына язмаган да, кемгҽ генҽ сөйлҽмҽгҽн. Элеккеге СССР 

Фҽннҽр Академиясеннҽн алып, милли оешмаларга кадҽр. Аларның җавапларын 

чҽчми-түкми җыеп барган һҽм шаккаттыргыч нҽтиҗҽгҽ килгҽн: Рҽсҽй 

галимнҽренең һҽм җитҽкче даирҽлҽрнең белеме ун сыйныфка да тартмый икҽн. 

Аның уенча, бөтен мҽгърифҽт эшен  шушы үлчҽнешне төзҽтүдҽн башларга 

кирҽк. Югыйсҽ, дөнья бетте-китте. Икенче ачышы исҽ шуннан гыйбарҽт: 

җҽмгыятьне ҽхлак-вөҗдан юлына кайтару өчен эчкечелекне бетерү кирҽк. 

Шуны белгҽн-аңлаган кешелҽрне таба алмый интегеп йөри. 

Икенче бер галимебез җитмеш яшенҽ җиткҽндҽ галҽм кануннарын яңадан 

ачып йөри. “Дөнья системасы бҽяны” исемле гаять зур күлҽмле хезмҽт тҽ язган. 

Талантлы гына бер ҽдибебез аны татарчага тҽрҗемҽ дҽ иткҽн. Ҽлбҽттҽ ике 

галимебез дҽ зур эш башкарганнар. Сүз дҽ юк, акыллы, белемле кешелҽр. 

Шигем юк, икесе дҽ дөрес фикер йөртҽлҽр. Ҽйе, магнит үлчҽнеше мҽсьҽлҽсе 

бүген күплҽрне борчый. Бу башка төр үлчҽмнҽргҽ дҽ кагыла. Мҽсьҽлҽнең 

чишелмҽве техник үсеш процессын тоткарлый. Эчкечелек мҽсьҽлҽсен дҽ 

кемнҽр генҽ күтҽрми. Галҽм кануннары да бүгенге фҽн кысаларына сыймый. 

Боларның барысы турында да дөньяның намуслы галимнҽре, фикерле адҽмнҽре 

уйлана. Безнекелҽрнең дҽ читтҽ калмавы күңелне сөендерҽ. Ягъни, без дҽ 

төшеп калганнардан түгел. 

Ҽмма эш нҽрсҽдҽ соң? Нҽрсҽ борчылу тудыра? Эш шунда ки, без һаман 

да иярчен хҽлендҽ калабыз. Җитмҽсҽ, таркалып барган җисемнең иярчене. 

Яңартылып, татарчалатып булса да, башкаларның үткҽн юлын кабатлыйбыз. Бу 

исҽ безне ҽйдҽүче миллҽт түгел, иярчен миллҽт халҽтенҽ куя, Ҽ иярчен, иртҽме-

соңмы, ияртүче йогынтысыннан чыга алмыйча, аның эчендҽ эреп юкка чыга. 

Моның өчен ҽллҽ нинди фҽнни ачыш кирҽкми. Күз алдыбызда бу кабатланып 

тора. Аз-маз фикер офыгын гына киңҽйтергҽ кирҽк.  

Төгҽл фҽннҽрнең кризисы белҽн таныш булмаган адҽмнҽр дөньяның 

бүгенге тотрыксызлыгы, орыш-афҽт, вөҗдансызлык-ҽхлаксызлык, башлыча, 

җҽмгыятьнең социаль-икътисадый кризисыннан килҽ дип уйлыйлар. Нҽтҽҗҽ 

буларак, дөрес, сҽбҽп буларак, юк. Чөнки бу кризис бүгенге фҽн белҽн 

бҽйлҽнгҽн дөньяны танып белү кризисы. Ҽгҽр дҽ фҽн алга таба да ҽлеге 

юнҽлештҽ хҽрҽкҽт итсҽ, дөньяны һҽлакҽткҽ китерҽчҽк. Дҽлиллҽр җитҽрлек. 

Аңлатып та торасы юк. Аллаһы Тҽгалҽ, ҽлбҽттҽ, моңа юл куя алмый. 

Казан университетында укыганда ук дөньяның тотрыксызлыгы фҽннең 

тотрыксызлыгы белҽн бҽйле икҽнлеген сизенҽ башлаган идем. Беренче чиратта 

гаепне гуманитар фҽннҽрдҽ күрдем. Ҽмма гыйлем дҽрҽҗҽсе җитҽрлек булма-

ганлыктан, төгҽл фҽннҽрнең гөнаһын күрмҽдем. Алар миңа бигрҽк итагҽтьле 

булып күренделҽр. Бары тик Мҽскҽүдҽ аспирантурада укыганда, гаҗҽеп 

шҽхеслҽр белҽн аралашып үзем өчен гыйбрҽтле нҽтиҗҽлҽр ясадым. Ҽмма төп 

нҽтиҗҽ шул булды: дөньяның кем тарафыннан, ничек итеп яратылганын белми, 

шуларны бүгенге фҽн телендҽ аңлатмый торып, җирдҽге бер проблема да, шул 

исҽптҽн рухи-этник, социаль-икътисади мҽсьҽлҽлҽр дҽ хҽл ителмҽячҽк. Ҽ бу 



исҽ, үз чиратында, гамҽлдҽге фҽнне яңабаштан, бөтенлҽй башка күзлектҽн чы-

гып карауны талҽп итҽ. Беренче чиратта, фҽнне тармакларга бүлмичҽ, аңа 

бербөтен илаһи көч итеп карау мохтаҗлыгы туды. Рухи җҽмгыятьлҽр чорында 

фҽлсҽфҽ фҽне нҽкъ шушы вазыйфаны үтҽгҽн. Матдҽви чор гына аны тарка-

лышка китергҽн, чөнки җансыз җисем таркалуга дучар. Фҽннҽрнең илаһи бер-

леге генҽ яшҽешне тҽэмин итҽ ала дигҽн фикергҽ килдем. Һҽрхалдҽ мин үземне 

шуңа ҽзерлҽдем. Педагогия институты биргҽн филологик, университетта алган 

физика-математика, аспирантурада үзлҽштергҽн автоматика-компьютер белеме 

шундый эзлҽнүлҽргҽ этҽргеч булды. Мҽскҽү медицина институтында белем ал-

ган иптҽшем Ҽлфирҽ йогынтысында биология, биофизика фҽннҽре белҽн та-

ныштым. Уникаль фикер йөртүче Мҽскҽү галимнҽренең дҽ йогынтысы зур 

булды. Анда мин Николай, Елена, Святослав Рерих хезмҽтлҽрен өйрҽндем. 

Мҽгърибнең экзотерик (матдҽви), шҽрекънең эзотерик (илаһи) фҽлсҽфҽсен 

үзлҽштердем. Ҽмма шулай да тулы канҽгатьлҽнү хисе кичермҽдем. 

Бервакыт авылга кайтканда, юл кырыена ял итҽргҽ утырдым һҽм ихтыяр-

сыз шыксыз гына бер кыр үлҽнен өзеп алдым. Башка вакытта икътибар итмичҽ 

йөзлҽп таптап киткҽн бу үлҽн кисҽге миңа дөнья ачкандай булды. Аның төссез 

генҽ чҽчкҽ төзелеше мине гаҗҽпкҽ калдырды: сабак эчендҽ сабак, тартма 

эчендҽ тартма, таҗ өстендҽ таҗ, серкҽ астында серкҽ, акыл җитмҽс камиллек - 

кем аны уйлап тапкан да, кем аны хасил иткҽн? Җитмҽсҽ, болар барысы да 

үсеш, яңарыш халҽтендҽ. 

Ҽ мин автоматик идарҽ системаларының баш конструкторы, дистҽлҽгҽн 

союзкүлҽм проектлар авторы - шул мизгелдҽ үземне бер бичара бҽндҽ итеп 

сиздем. Шагыйрь булмасам да, ихтыярсызга башыма шундый шигъри юллар 

килде:   

                      Иң бҽхетле кеше булыр идем,  

                      Гыйлемнҽрнең үтеп барысын -  

                      Туплый алсам бары меңнҽн берен  

                      Бер чҽчкҽгҽ киткҽн акылның. 

Шушы акыл каршында минем гомум кыр теориясен табарга тырышуым, 

галҽмнең дөнья хасил булганчы сингуляр (башлангыч) халҽтен эзлҽвем, Эйн-

штейн механикасының, Фридман бҽйлҽнешлҽренең асылын ачыкларга тыры-

шуым, Риман, Лобачевский кҽкрелеклҽренҽ чыгуым бер тузан бөртегенҽ дҽ 

тормавын аңладым. Горурлыгым сынды, акылым гаҗиз булып калды. Шул 

халҽтемдҽ Коръҽнгҽ ябыштым. Ҽмма акыл белҽн аның дөреслеген аңласам да, 

җаным белҽн тиз генҽ кабул итҽ алмадым. Бүгенге фҽн белҽн тҽңгҽллҽштерергҽ 

тырыштым. Һҽм, ниһаять, бүгенге прагматик, матди нигезгҽ корылган фҽннең 

моңа сҽлҽтсез икҽнлегенҽ төшендем. Яңа эзлҽнүлҽр китте. Һҽм монда мин 

үземнең ялгыз түгеллегемне күрдем. Ҽйе, без Алла дҽрҽҗҽсенҽ күтҽргҽн фҽн, 

хҽтта, ни гаҗҽеп, аның төгҽл дип исҽплҽнгҽн өлешлҽре дҽ бүген гаять тирҽн 

кризис кичерҽ. Космологик мҽгънҽдҽ, ул “кара упкынга” (“черная дыра”га) 

ҽйлҽнгҽн. Менҽ-менҽ шартларга тора. Бу халҽт җирдҽ җил-давыл, өермҽлҽр ту-

дыра. Бҽхеткҽ каршы, сирҽк булса да, бу “кара упкын”ны якты йолдызга (йҽ 

йолдызларга) ҽйлҽндерергҽ тырышучы шҽхеслҽр туып тора. Андыйлар 

Мҽгъриб дөньясында да, Шҽрекъ дөньясында да бар. Мисалга Америка астро-

физигы Хойлне, һинд галиме Нарликарны китерергҽ була. Алар Эйнштейн, 



Фридман, Риман тҽгълиматларын өлешчҽ калдырып, Галҽм төзелеше канунна-

рын, үзлҽре дҽ сизмҽстҽн, Коръҽн югарылыгына күтҽрҽ алдылар. Дөрес, 

матдиҽви дөнья моны танырга ашыкмый ҽле. Түбҽсе ишелеп төшүдҽн курка. 

Ҽлбҽттҽ, Исламны рух һҽм хиссият аша кабул иткҽн адҽмнҽргҽ моның ҽллҽ ни 

кирҽге юк. Болар тумыштан бҽхетле кешелҽр. Ҽмма күплҽр Исламга урау 

юлыннан килҽ. Боларга яңа тип галимнҽрне генҽ түгел, “Агни йога” тарафдар-

ларын, урысның Даниил Андреев, Сергей Лазарев, Геннадий Малахов кебек 

олы шҽхеслҽрен кертергҽ була. Шулай да тулы хакыйкҽткҽ бары Коръҽн аша 

гына ирешеп була. Ҽмма безнең татарның күбесе, үзен мөселман дип санаса да, 

Ислам кануннарын аңлаудан, бигрҽк тҽ үтҽүдҽн ерак тора. Күп очракта 

эзлҽнүчелҽр дҽрҽҗҽсенҽ дҽ җитҽ алмый. Рухи-хиссияти кичереш булмагач, без 

моны акыл аша ирешергҽ тырышабыз. Ҽмма еш кына ялгыш юлга кереп 

китҽбез. Фҽнни караш дигҽн булып, җанны тҽннҽн аерабыз. Тик мондый 

фҽннең инде килҽчҽге юк. Тҽн белҽн җанны бер итеп күргҽн фҽн генҽ чын фҽн 

була ала һҽм ул хак дингҽ (Исламга) тҽңгҽл килҽ. Чын фҽн ул хак диннең заман 

тҽфсире. Чөнки Алла Сүзенең мҽгънҽсе мҽңге үзгҽрмҽс булса, басма сүзнең 

мҽгънҽсе вакыт белҽн үзгҽрешкҽ дучар.  Шуңа күрҽ бүген күбебез Коръҽнне 

аңламый. Аны тҽфсир кылырлык гыйлемгҽ омтылмый. Иң яхшы очракта, 

дөньялык өчен җайланган материалистик фҽн белҽн чиклҽнҽ. Исемнҽр, 

дҽрҽҗҽлҽр алабыз, шулай да дөнья тынычлыгы таба алмыйбыз. Кызганыч ки, 

бүгенгҽ ҽле татар фҽне илаһи юлдан түгел, дҽһрилек, хҽтта хҽрҽм юлыннан 

бара. 

Шуны да хҽтергҽ алыйк. Тҽңрелек, бераллалык безгҽ, төрки халыкларга, 

гарҽплҽрдҽн алда иңгҽн. Ҽмма галимебез Равил Һади фикеренчҽ, безнең баба-

ларыбыз Тҽңре (Аллаһы Тҽгалҽ) Сүзен Китапка теркҽп бармаганнар. 

Мҽгънҽсен бозудан курыкканнар. Бары күңеллҽренҽ сеңдереп кенҽ барганнар. 

Шуңа күрҽ халкыбыз иманлы, нык, кыю, тугры һҽм намуслы булган. Бүген исҽ 

шушы хҽтерене җуйганбыз. Галҽмнҽр хуҗасы Тҽңрене күпаллалык, потчылык 

дҽрҽҗҽсенҽ төшергҽнбез. Шулай да халык иманын Коръҽн аша яңарткан. Ҽмма 

Тҽңре Сүзе 1400 ел элек гарҽп теле, гарҽп культурасы нигезендҽ 

теркҽлгҽнлектҽн, безгҽ аны үз мохитебезгҽ җайлап, илаһи фҽн югарылыгында 

тҽфсир кылырга кирҽк. Шушы максаттан чыгып, Аллаһы Тҽгалҽ безгҽ 

пҽйгамбҽрлҽр арасында галимнҽр биргҽн. Кызганыч ки, аларның ялганнары да 

күп булган. Иблис коткысына бирелеп, алар безне дҽһрилек, көферлек юлына 

алып кергҽннҽр. Мин алда атап киткҽн галимнҽр дҽ шул исҽпкҽ керҽ. Чөнки 

алар Алланы, Коръҽнне инкарь итҽлҽр. Бүгенге материалистик фҽнне  Алладан 

өстен куеп, бердҽнбер хакыйкҽт итеп күрҽлҽр. Шуңа күрҽ, бозыклыкка, 

ҽхлаксызлыкка, эчкечелеккҽ каршы көрҽшүлҽре дҽ файдасыз. Көферлеккҽ бат-

кан Аурупага барып семинарлар үткҽрҽлҽр, аеклык җҽмгыятьлҽре төзилҽр, 

яңадан-яңа уңышсыз дҽвалар уйлап чыгаралар.  Янҽшҽ яткан Коръҽнне ачып 

карарага гыйлемнҽре җитми. Якындагы мҽңгелек һҽм саф чишмҽ суыннан ваз 

кичеп, татлы саналган, чит иллҽрдҽн кайтарылган химия юынтыкларын эчҽлҽр. 

Ҽйтҽсе сүзем шул: татар галимнҽре татар халкын мҽңгелек галҽми миллҽт 

итҽселҽре килсҽ, матдҽви фҽнне көферлектҽн арындырып, килҽчҽк фҽнен туды-

рырга тиешлҽр. Ягъни, Коръҽни-Кҽримне шушы фҽн телендҽ тҽфсир кылсын-

нар иде. Моның өчен татар телен камиллҽштерергҽ, аның җуелган илаһи 



сҽлҽтен кайтарырга кирҽк. Яңа сүз, яңа төшенчҽ башка культураларның 

җимеше булган тел күчермҽсе буларак түгел, ҽ татар халкының рухи һҽм матди 

культурасы нигезендҽ туарга тиеш. Ҽ моңа рухи-мҽдҽни, матди-социаль куль-

турабызны галҽми дҽрҽҗҽгҽ күтҽреп кенҽ ирешеп була. Бу исҽ бездҽн Аллаһы 

Тҽгалҽнең бербөтен һҽм мҽңгелек икҽнлеген фҽнни тануны, Аның Галҽмне яра-

тудагы фикер эзлеклелегенҽ ирешүне, Бөек Конструктор буларак Дөньяны юк-

тан бар итү технологиясен үзлҽштерүне һҽм шуларны татар телендҽ, илаһи фҽн 

югарылыгында аңлатып бирүне талҽп итҽ. Шушы югарылыкка ирешеп кенҽ без 

үзебезне дөньяга галҽми миллҽт итеп таныта алабыз. Шушы югарылыкта гына 

Аллаһы Тҽгалҽ яраткан дөньяның бер өлеше булып саналырга лаеклыбыз. Ҽгҽр 

шушы югарылыкка күтҽрелергҽ көч тапмыйча, башкаларга ияреп котылабыз 

дисҽк, бөтен тырышлыгыбыз юкка булачак. Галҽмдҽ бер нҽрсҽ дҽ кабатланмый. 

Ҽ иң ҽһҽмиятлесе шунда ки, шушы югарылык безнең вакытлы 

дөньялыгыбызны да, мҽңгелек ахирҽтебезне дҽ тҽэмин итҽчҽк. Миллҽтнең дҽ, 

һҽр бҽндҽнең дҽ. Шушы югарылыкка күтҽрелҽ алмасак, дөньялыгыбызның да, 

ахирҽтебезнең дҽ газап боҗрасыннан чыгасы юк. 

Боларны мин үзем һҽм башкалар катнашында төзегҽн Татар уку-укыту 

үзҽге, Татар милли мҽгариф системасы, Татар милли университеты аркылы 

гамҽлгҽ ашырырга телҽдем. Шуның өчен 1977 елда Мҽскҽүдҽн Казанга кайт-

тым, милли хҽрҽкҽткҽ килдем. Ҽмма максатыма ирешҽ алмадым. Кыйналдым, 

тиргҽлдем, куылдым. Аеруча татарның үзе тарафыннан. Илаһи гыйлемгҽ 

күтҽрелергҽ чакыруымны комганга кайтуга тиңлҽделҽр. Янҽсе, кибернетика, 

компьютер, фҽн үсеше вакытында нинди ул дин! Кыргыйлык, хорафатлык, на-

данлык бит бу. Бигрҽк тҽ кибернетикага, компьютерга, техник тҽрҽккыяткҽ 

бернинди кагылышы булмаган “гуманитарлар” дулады. Ҽмма рҽнҗемим. Ва-

кыты җитмҽгҽндер ҽле. Бер нҽрсҽне генҽ кисҽтҽсем килҽ: динсез фҽн, динсез 

белем, динсез тҽрбия үсеш, үрчем, нҽсел бирҽ алмый. Динсез миллҽт, динсез 

җҽмгыять үлемгҽ, таркалуга дучар. 

Ниһаять татар галимнҽре шуны аңлап, татарның илаһи фҽнен булдыру 

юлына басарлар дип уйлыйм. Һҽрхалдҽ, шуңа өмет итҽм. 

 

 


