
 

“Әмирханийә”мәгърифәтчелек вәкыфы 
(Әмирханнар нәселе һәм әмирханчылар өчен кыскача белешмә ) 

 

ӘМИРХАННАР НӘСЕЛЕНЕҢ ТАРИХИ ЭШЧӘНЛЕГЕ  
 

XVI гасыр урталарында (бәлки иртәрәктәдер дә) Кырымнан килгән, Гәрәй 

морзадан алып барыла торган, бүгенге көндә 14 буынны эченә алган 

Әмирханнар нәселе берничә гасыр буйына үз халкына турылыклы хезмәт итә.   

Шиһабетдин Мәрҗани, Закир ишан Камалов, Нәҗип Түнтәри, Шакур Апаков, 

Исмагыйл Гаспарлы, Муса Биги, Йосыф Акчура, Гаяз Исхакый, Атилла Расих 

һәм башка күренекле шәхесләр биргән данлыклы нәселләр белән кан алмашып, 

үзенең арасыннан  Хөсәйен, Зариф, Нәҗип, Фатих, Рашат, Равил Әмирханнар 

кебек күренекле мәгърифәтчеләр тудырган. Төрле эзәрлекләүләргә, җәберләү-
ләргә, куылуларга карамастан, бу нәселдән берәү дә үз ватанын ташлап 

китмәгән, халкына хыянәт итмәгән һәм иң кыйын шартларда да бабалары мирас 

итеп калдырган  мәгърифәтчелек эшенә туры калган.  
Әле дә булса бу нәселнең бабалардан килгән йәшәү шигаре түбәндәгечә 

яңгырый:  «Дәрәҗәгә омтылмагыз, хезмәт итегез галиҗанәп халыкка!»  
Бу нәселнең мәгърифәтчелек эшчәнлеген кыскача гына шәрехләп үтик.  
Хөсәйен Әмирхан милләтнең йәшәйеше өчен хәлиткеч роль уйнаган 

татар мәгариф системасын яңабаштан торгызуны башлап җибәрүчеләрнең 

берсе була.  Шималь түрекләре арасында беренчеләрдән булып Идел 

Болгарының тарихын яза. Улы Зариф Әмирхан белән берлектә төрки-татар 

телендә Коръән тәфсирен эшли.  Нәҗип Әмирхан исә үзенең кайнатасы Закир 

Камалов йәрдәмендә Чистай өйәзендә рухи-дөньяви белемгә нигез сала. Фатих 

Әмирхан, татар әдәбиятына, аның милли тамырларына, илаһи нигезенә зарар 

китермичә, аурупа мәгърифәтчелегенең яңарыш рухын иңдерде. Тирән милли 

фәлсәфәсе Габдулла Тукай иҗатына уңай йогынты ясады. Бөйек шагыйрь 

Фатих Әмирханны үзенең рухи остазы итеп санады.  Бу ике бөйек шәхеснең 

эчкерсез дуслыгы бүгенге көндә дә акыл һәм хис берлегенең үрнәге булып тора. 

Аларны бер-бересеннән айырып карау рухларын рәнҗетү булыр иде. 
Әмирханнар иҗтимагый тормыштан да читләшмәгәннәр. Алар 

халыкчанлык хәрәкәтенең чишмә башында торганнар.  Идел-Урал төбәгендә 

суфыйчылыкны таратуда сизелерлек роль уйнаганар. Рухи торгынлыкка каршы 

йүнәлтелгән җәдитчелек һәм шәкертләр хәрәкәтенең идеологлары булганнар.  

Нәҗип Әмирхан Фатих Әмирхан белән берлектә беренче Бөтенрусийә 

мөселманнары корылтайында вәкил буларак катнашкан.  
Әмирханнарның соңгы буыннары да бабалары  традицийәләренә туры 

булып калалар.  Мәсәлән, Госман Әмирхан кырык йылдан артык гомерен татар 

мәктәбенә багышлады. Озак йыллар фән һәм мәгариф системасында Зәйнәп, 

Морад, Искәндәр, Даниял, Мохаммәд, Илдус, Расим, Равил, Наил Әмирханнар 

әшләде һәм эшләп киләләр. Фәлсәфә галиме Рашат Әмирхан үзенең дистәләгән 

хезмәтләрен татар иҗтимагый фикерен өйрәнүгә багышлады. Тарих фәннәре 

галиме Равил Әмирхан татар халкының тарихына, мәдәнийәтенә, мәгарифенә 

багышланган йөзләгән хезмәт язды. Төгәл һәм инсани фәннәр галиме Илдус 

Әмирхан тырышлыгы белән Татар укыту үзәге төзелде, татар укытучыларының 



«Мәгариф» берлеге  ойышты,   беренче Татар милли университеты ачылды, 

Колшәриф исемендәге татар рухи-дөньяви университетына нигез салынды, 

Татар милли мәгарифенең һәм Татар ислам университетының концепцийәләре 

эшләнде. “Әмирханийә” мәгърифәтчелек вәкыфын ойыштыруда, аның матдәви 

нигезен булдыруда, хезмәт чыгымнарын тәэмин итүдә, вәкыф әгъзаләренә 

социаль йәрдәм күрсәтүдә икътисад белгече Фәрит Әмирхан күп көч куя.  
Хәзерге вакытта бабаларының мәгърифәтчелек эшен дәвам итәргә әзер 

торган Әмирханнарның яңа буыны үсеп килә.  
 

 
 

“Әмирханийә” мәгърифәтчелек вәкыфын ойыштыручы Әмирханнар. 
Утырганнар: Мәхмүд улы Синан, Госман улы Илдус, Гомәр улы Даниял.  

Басканнар: Даниял улы Рәүф, Госман улы Наил, Госман улы Равил, 

Госман улы Расим, Мәхмүд улы Рашат, Госман улы Фәрит, Даниял улы Шамил 
 

Казан. Актерлар йорты. 15 март 1996 йыл 



 
 

“Әмирханийә”мәгърифәтчелек вәкыфы җыйыны. 
15 март 1996 йыл. Казан. Актерлар йорты 

 

 
 

Нәҗип Әмирхан гаиләсе белән җәйләүдә.  
Чистай шәһәре 1907(?) йыл 

 
 



 
 

Камалов-Әмирханнар нәселе 
Беренче рәт, сулдан уңга (тезләрдә утыралар): Мохаммәд Гариф улы 

Уразгильди (1902-1994), Хава Мохаммәднәҗип кызы Әмирханийә-Ахундова 

(1906-1986), Габделкадыйр Мохаммәднәҗип улы Әмирхан (1902-1922), Усман 

Мохаммәднәҗип улы Әмирхан (1904-1983), Мөнирә Миргалим кызы 

Мансурова-Әмирханийә (1902-1989). Икенче рәт, сулдан уңга (утырганнар):  

Шәмсениса Мохаммәдзакир кызы Акчурина (Камалова) (1886-1930), аның 

тезләрендә Рөстәм улы Равил Акчурин (1911-1988).утыра; Камиләтенниса 

Мохаммәлзакир кызы Әмирханийә (Камалова) (1874-1943), аның тезләрендә 

улы Рашид Мохаммәднәҗип улы Әмирхан (1910-1979),  Хатимә 

Мохаммәдзакир кызы Камалова (1888-1918), Бибифатыйма Мөхаммәдсадыйк 

кызы Камалова (Сабитова) (1855-1939),  Өммөгөлсем Мохаммәдзакир кызы 

Камалова-Акчурина (1889-1957), Әсман-Галийә Мохаммәдзакир кызы Бигийева 

(Камалова) (1884-1975), аның тезләрендә кызы Хинд (1911-1962); Әсман-
Галийә кулына улы Мохаммәд тотынган (1909-1942), янында Әсман-Галийә 

белән Муса Яруллаһ кызы Зәйнәб (1908-1967) басып тора.  
Өченче рәт, сулдан уңга (басып торалар):  Гарифә Мохаммәдзакир кызы 

Уразгильдийә (Камалова) (1877-1963), Сафийә Гариф кызы Уразгильдийә-
Галийева (1896-1984), Зәйнәб Мохаммәднәҗип кызы Әмирханийә (1893-1977),  
Әминә Мохаммәдзакир кызы Шәмсетдинийә (Түнтәри-Камалова) (1872-1942), 
Ибраһим Мохаммәдзакир улы Камалов  (1876-1930), Җүәйрә Мохаммәдзакир 

кызы Мансурова (Камалова) (1882-1977), Мәрьям Әсман-Галийә кызы 

Бигийева (1907-1987), Мәхмүд Мохаммәднәҗип улы Әмирхан (1897-1961),  
Гомәр Мохаммәднәҗип улы Әмирхан (1899-1937). 

   

Чистай шәһәре - 1912(?) йыл 
 



Краткая инфорация о мечети “Иске таш” и о его имамах 
 

Двухэтажное кирпичное здание мечети "Иске Таш" (Старокаменная, 

Девятая соборная) построил в 1802 г. купец Г.А.Утямышев. Одним из первых 

имамов прихода был Фазыл Сайфутдинов (ум. 1812). Его сменил в 1813 г. 

Амирхан бин Габдельманнан (ум. 1828), уроженец деревни Тат. Талкыш (ныне 

Чистопольский район РТ). Существует поверье, что мечеть построен на месте 

похорон защитников Казани, погибших при ее защите от войск Ивана Грозного. 
После смерти Амирхана хазрата главой махалли стал сын Ф. 

Сайфутдинова – Мухаметвафа. После него вплоть до 1848 г. должность муллы 

в мечети "Иске Таш" занимал Баймурат Мухарямов. Новым имам-хатибом 

мечети в 1848 г. был избран сын Амирхана бин Габдельманнана - Хусаин (1816 

- 1893). Он учился в медресе Чистополя, Казани, Мачкары, Бухары и вскоре 

заявил о себе как талантливый проповедник, ученый. Долгие годы изучая 

восточные исторические источники, Х. Амирхан написал несколько книг, 

посвященных истории тюркский народов: "Тавэрихе Болгария" ("История 

Булгарии") - 1883 г., "Бөек шэжэрэ, яки нэселлэр бэяны" ("Великая шаджара 

или изложение родословных") - 1884 г. С 1889 г. до революции 1917 г. 

духовными наставниками махалли были его сыновья Мухаметназип (1859 - 
1921) и Мухаметзариф Амирхановы (1853 - 1921). Первый из них вскоре уехал 

в Чистополь, где стал имамом 1-й соборной мечети; второй же, исправно с 1875 

г., исполняя обязанности второго муллы, уже к концу 19-го века превратился в 

авторитетного лидера не только своей махалли, но и всей мусульманской части 

Казани. Он был приверженцем реформ в области образования, сам написал 

несколько учебников для новометодных медресе. В семье Мухаметзарифа 

Амирхана родился выдающийся татарский писатель Фатих Амирхан. 
Приход девятой мечети, объединявший часть Большой и Малой 

Симбирских улиц, являлся самым крупным в Казани. Здесь в начале XX века 

насчитывалось 1260 душ мужского пола при 180 домовладельцах. Медресе 

«Амирхания» считалось одним из передовых мусульманских учебных 

заведений. Ежегодно в нем училось 80 шакирдов. В конце XIX века в ней 

работал выдающийся татарский писатель и общественный деятель Г. Исхаки. 
Согласно постановления СМ РСФСР № 1327 от 30.08.60 г. мечеть "Иске 

Таш" признана памятником архитектуры федерального значения. 
 

Использованы материалы сайта “Иске таш мәчет” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ӘМИРХАННАР ШӘҖӘРӘСЕ  
 

1921 йылга кадәр Зариф Әмирхан  тарафыннан эшләнгән   
2005 йылга кадәр Равил Әмирхан тарафыннан тәртипкә китерелгән һәм өстәмәләр кертелгән  

2005 йылдан башлап Илдус Әмирхан тарафынна кәмпитердә эшкәртелгән һәм өстәмәләр кертелгән  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беренче тармак 
ГӘРӘЙ МИРЗА 

Икенче тармак 
СӘЙФУЛЛА 

Өченче тармак 
ГАБДЕЛМӘННАН 

Дүртенче тармак 
ХӨСӘЙЕН 

Бишенче тармак 
ФАТЫЙМА 

Сигезенче тармак 
МАРЬЯМБАНУ 

Гаяз 
ИСХАКЫЙ 

 

Җиденче тармак 
МОХАММӘДНӘҖИП 

Алтынчы тармак 
МОХАММӘДЗАРИФ 

Атилла 
РАСИХ 

 

ГАСПАРЛЫЛАР 
НӘСЕЛЕ 

БИГИЛӘР 
НӘСЕЛЕ 

Тугызынчы тармак 
ГОСМАН 

Уникенче тармак 
  КАМАЛОВЛАР НӘСЕЛЕ 

МӘРҖАНИ 
НӘСЕЛЕ 

Унөченче тармак 
АПАКОВЛАР НӘСЕЛЕ 

Шәйх 
ШАМИЛ 

Унбренче тармак 
РАШИД 

Унынчы тармак 
ХАВА 

АКЧУРИННАР 
НӘСЕЛЕ 

ТҮНТӘРИ 
НӘСЕЛЕ 



КАМАЛОВЛАР НӘСЕЛЕ  
 
                                     Уникенче тармак                                                                 Унөченче тармак                                              
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                       
 
     
 
 
 
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ШӘЙЕХ ШАМИЛ 
ЧЕЧНЯ ҺӘМ 
ДАГЫСТАН 

ИМАМЫ 
- 1871 

 
 

МОХАММӘДЗАКИР 

КАМАЛОВ 
1818-1893 

танылган дин галиме 

мәшһүр ишан 
 
Хатыны-Бибифатыйма 

1855-1939 

Заһид Шамил 
1868-1871 

Марьямбану 
(1876-1919) 
АПАКОВ 

ГАБДЕЛШАКУР 
(1860-1923) 

 
 

Әминә 
1872-1942 

НӘҖИБ МУЛЛА 
ТҮНТӘРИ 

танылган дин 

галиме 
 

Өммегөлсем 
1889-1957 

ГАБДУЛЛА 

АКЧУРИН 
танылган хәйрийәче 
 
 

Әсма 
1884-1975 

МУСА БИГИ 
(БИГИЙЕВ) 
1873-1949 

танылган дин галиме 

 

АТИЛЛА РАСИХ 
танылган татар 

язучысы 
1915 - 

ИСМАГЫЙЛ 
ГАСПАРЛЫ 

1851-1914 
танылган җәмәгать 

эшлеклесе 

«Тәрҗеман»  гәзите 

мөхәррире 
        Хатыны- Зөһрә 

Акчурина 

РАСИМ АКЧУРИН 
генерал-полковник 

ЙОСЫФ 
АКЧУРА 
1876-1935 

Татар мили хәрәкәте 

идеологы 
 
 
 
 

РИНАТ АКЧУРИН 
Россия президенты 
Ельцин йөрәгенә 

операцийә ясаган 

атаклы хирург 
 



 


