
Существует ли бессмертие 
 

Прежде всего начать излагать свои записи, прошу обратить внимание читателя на 

аннотацию сборника «Бессмертие людей и электронная цивилизация» доктора технических 

наук, старшего научного сотрудника НАСА (США) профессора Александра Болонкина.   

Он пишет: «Абстракт Бессмертие - это голубая, вековая, самая большая мечта и 

самое большое желание любого человека. Человек мало думает об этом пока молод, здоров 

и полон сил. Но когда он болен неизлечимой болезнью или стар, то у него нет большего 

желания и стремления как пожить еще, всеми силами оттянуть свой конец. И какой бы 

рай, какие бы блага на том свете не сулила нам религия, подавляющее большинство людей 

стремятся пробыть как можно дольше здесь на Земле, насладиться жизнью. В книге 

покaзaно, что с точки зрeния компьютeрныx нaук чeловeк eсть биологичeский логичeский 

прибор для обрaботки информaции. Нaшa головa - xрaнилищe информaции, взглядов, 

привычeк, пaмяти и прогрaмм, нaкоплeнныx и вырaботaнныx чeловeком в тeчeнии eго 

жизни. Нaш мозг - логичeский прибор, пeрeрaбaтывaющий эту информaцию. Глaзa, уши, 

кожa и другиe оргaны чувств - дaтчики информaции об окружaющeм мирe, a руки и ноги - 

исполнитeльныe оргaны прикaзов нaшeго мозгa. Отсюдa срaзу слeдуeт вывод, что eсли мы 

нaучимся соxрaнять информaцию, нaкоплeнную и вырaботaнную чeловeком в тeчeнии eго 

жизни, зaписaв ee нa болee стойкиe носитeли (нaпримeр, чипы), то соxрaним eго кaк 

личность (душу) вeчно. Если жe снaбдим eго дaтчикaми приeмa, нe подвeргaeмой цeнзурe 

информaции, то позволим eму свободно рaзвивaться кaк личности. А eсли снaбдим eго 

исполнитeльными оргaнaми, то он получит возможность aктивно воздeйствовaть нa 

внeшний мир (жить вeчно). Рaсчeтaми покaзaно, что компьютeрнaя тexникa рaзвивaeтся 

столь стрeмитeльно, что ужe в ближaйшиe 15-30 лeт мощность и пaмять 

малогабаритных супeркомпьютeров срaвняeтся с мощностью и пaмятью чeловeчeского 

мозгa, a зaтeм достигнeт и прeвзойдeт мощность мозгов всeго чeловeчeствa. В книге 

покaзaно, что проблeмa бeссмeртия можeт быть рeшeнa кaрдинaльно только зaмeной 

биологичeской оболочки чeловeкa нa искусствeнную. Тaкой бeссмeртный чeловeк из чипов и 

свeрxпрочныx мaтeриaлов (или Е-сущeство, кaк он нaзвaн в книге), будeт имeть огромныe 

прeимущeствa пeрeд биологичeскими людьми. Он нe будeт нуждaться в пищe, жилищe, 

воздуxe, снe, отдыxe, экологичeски чистой окружaющeй срeдe, сможeт путeшeствовaть в 

космосe, по дну окeaнов бeз скaфaндров, сможeт мeнять свой облик (внeшность), облaдaть 

огромной силой, видeть сквозь стeны, общaться нa огромныx рaсстоянияx, в доли сeкунды 

прeобрeтaть (пeрeзaписывaть в свой мозг) любыe знaния. Умствeнныe eго способности 

возрaстут в миллионы рaз. Он получит возможность внeтeлeсного пeрeмeщeния 

(путeшeствий путeм тeлeпортaции) нa гигaнскиe рaсстояния (нaпримeр, нa другиe 

плaнeты) со свeтовой скоростью путeм пeрeдaчи лaзeрным лучом xрaнящeйся в eго мозгу 

информaции в aрeндовaнноe тeло нa другой плaнeтe. Это нe будут жeлeзныe нeуклюжиe 

роботы, кaк иx изобрaжaют в кино. Искусствeнный чeловeк сможeт выбирaть по своeму 

жeлaнию своe лицо, фигуру пeрвыx крaсaвцeв (крaсaвиц), имeть нeжную aтлaсную кожу, 

рaзмножaться (копировaть сeбя) нeогрaничeнно, минуя дeтство, отрочeство и процeсс 

обучeния. Болee того, тaкой искусствeнный чeловeк будeт нeуничтожaeм любым оружиeм, 

ибо свою копию или информaцию своeго мозгa, он можeт xрaнить отдeльно и оживить 

сeбя в зaдaнный момeнт врeмeни. В книге предлагается новый подход к перезаписи 

информации человеческого мозга в электронные чипы, который позволяет смоделировать 

душу человека и обеспечить его бессмертие в настоящее время, не вторгаясь в человеческий 

мозг и не сокращая его земную жизнь. В дaнном Сборникe собрaны нeкоторыe стaтьи, 

интeрвью aвторa, посвящeнныe вопросaм бeссмeртия чeловeкa, будущeго чeловeчeствa, 

опубликовaнныe в 1994 - 2005 гг. и дисскуссии в пeчaти, вызвaнныe появлeниeм этиx стaтeй, 

а тaкжe публикaции по мaтeриaлaм aвторa и отклики в широкой прeссe, посвящeнныe тeмe 

бeссмeртия и элeктронной цивилизaции: В сборник помeщeны оригинaльныe основныe 

стaтьи aвторa. Многочислeнныe публикaции, появившиeся в пeчaти, прeдстaвляют, кaк 
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прaвило, пeрeрaботaнныe и урeзaнныe рeдaкторaми вaриaнты или искaжeнныe идeи и 

мысли aвторa, удобныe для критики оппонeнтом». 

Тем, которые интересуются проблемами смысла и сотворения человека, смерти и 

бессмертия рекомендую прочитать эту книгу. Я же сам этими проблемами в той или иной 

степени занимаюсь чуть ли не со школьной скамьи. Сначала в рамках школьной программы, 

затем как физик и математик, потом с позиции теологии и креационной науки. Будучи 

аспирантом Центрального нефтегазового научно-исследовательского инстиута (Москва) еще 

в начале семидесятых годов написал математическим языком философский  реферат о 

границе перехода от неживого к живому и наоборот. Затем написал ряд статей под общим 

названием “Философия жизни” на русском и татарским языках, используя аппарат 

релятивистической физики,  неэвклидской математики и креационной науки. Читатель 

отражение этих идей может найти в моих статьях “Почему мы стареем”, “Проблемы смерти 

и бессмертия”, “Существует ли бессмертие”, в книге на татарском языке “Татар фәлсәфәсе 

һәм милли мәгариф”. Последней работой был перевод на татарский язык статьи Александра 

Болонкина “Существует ли бессмертие”, опубликованной в Литературной газете 13.08.97г. 

Мой перевод был опубликован в журнале “Татарстан” под названием “Үлемсезлек бармы?” в 

том же году. Но все мои старания на татарском поле не дало никаких результатов. Мои 

попытки дать татарскому национальному движению просветительское и научное 

направление не увенчалось успехом. Свет просвещения обернулся мраком и слепотой. 

Но за это время это направление продолжало развиваться на международном поле и 

проникать в российское. Но я попрубую еще раз перключить его в татарское поле. В 

противном случае татары не смогут перейти границу между смертью и бессмертием. 

Начну это дело с публикации статьи Александра Болонкина на татарском языке 

“Үлемсезлек бармы?” Правда, Болонкин проблему бессмертия хочет решить на технико-

технологической основе и не касается креационных и теологических сторон этого вопроса в 

их взаимной увязке. Что может привести решение проблему бессмертия в тупик. Тем не 

менее, мы считаем его частью механизма творения, заложеного в смысл творения. 

Далее проблему будем раскручивать в креационном и теологическом направлениях. 

 

ҮЛЕМСЕЗЛЕК БАРМЫ? 
 

Гомерен озайту максатында адәм баласы гасырлар буе гаять нык таш 

кыяны чокыды. Барлык ирешкәне уч төбедәй  чокыр ясаудан ары узмады. Ул 

да булса уртача  гомерне аз-маз озайту, кайбер авыруларны бераз җиңеләйтү. 

Бу, нәтиҗә буларак, пенсионерларның тулы армиясен барлыкка китердек. 

Аларны асрау өчен көннән-көн күбрәк чыгымнар таләп ителә.  

Әлбәттә, таш-кыяны чокуны дәвам итәргә, чокырны тагы да тирәнәйтергә 

мөмкин. Әмма бүген үк инде без кешенең табигый яшәү чигенә якынайдык. 

Сүз аерым авыруларны дәвалау турында гына түгел, бөтен организмның 

картаюы, ягъни аның күзәкләренең бүленүдән туктап, гомум таркалуы турында 

бара.  Тере күзәнәк ул бик катлаулы биологик оешма. Аның төше дистәләгән 

мең атомнардан, ифрат нечкә бәйләнешләр хасил иткән молекулалар – ДНК 

тәшкил итә. Бу элемтәләрнең өзелүе өчен температураның берничә градучка 

үзгәрүе дә җитә. Тикмәгә генә кеше организмының температурасы 36,7 градус 

тирәсе булырга тиеш түгел. Аның 2-3 градуска үзгәрүе җитди авыру нәтиҗәсе. 

Ә инде 5-7 градуска күтәрелү үлем дигән сүз. 

Кеше күзәнәкләренең нормаль яшәешен тәэмин итү ифрат авыр мәсьәлә. 

Моның өчен яшәү шартларының үтә камил булуы таләп ителә. Беренче чиратта 

бу ашау-эчүгә, кием-салымга, тирә як мөхитнең чисталыгына кагыла.  
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Кәмпитер технологиясенең гаять дәрәҗәдә үсеп китүе, бигрәк тә 

микрочипләрнең бер кв.см зурлыктагы мәйданында йөзләрчә мең электрон 

элементларның урнаша алуы, кешенең үлемсезлегенә искиткеч зур 

мөмкинлекләр ачты. 

Сүз бу очракта биологик күзәнәкләрне саклау турында түгел, ә ясалма 

“күзәнәкләргә”  - ярымүткәргеч (селикон, галий) чипләргә күчү турында бара. 

Бу “күзәнәкләр” температураның кискен рәвештә үзгәрүенә “түзә”, “ашарга” да 

сорамыйлар. Иң әһәмиятлесе шунда ки, аларны хәбәр-мәгълүмат формасында 

башка чипләргә күчерергә һәм берничә нөсхә итеп сакларга була. Әгәр миебез 

биологик молекулалардан түгел, ә электрон чипләрдән торса, безнең 

үлемсезлегебез тәэмин ителгән булыр иде.  Ул вакытта биологик тәнебез дә 

артык йөк тәшкил итәр иде. Чөнки ул туңа, эссегә түзми, ашауга, киемгә 

мохтаҗ, бик тиз җәрәхәтләнә. Әлбәттә бу җитешсезлектән азат корыч куллар 

һәм аяклар күпкә уңайлырак. Хәтта алар сынган, ватылган очракта да 

кайгырасы юк – яңаларын, тагы да камилрәкләрен куярга була. 

Үлемсезлеккә күчү кешелек сыйфатларының җуелуына китерү ихтималы 

бар диярләр. Янәсе бу очракта кешедән инде бернәрсә дә калмый. Әмма аның 

төп сыйфатлары булган аң, хәтер, шәхси күзаллау һәм гадәтләр кала. Ягъни 

кеше миенә салынган бернәрсә  дә югалмый. Тышкы кыяафәте ошаш, яки тагы 

да күркәм булуы мөмкин. Мәсәлән, матур яшь йөз, төз гәүдә, йомшак, назлы 

тире һ.б. Ул гына да түгел, бу кыяфәтне кирәгенчә үзгәртеп тә була. Без 

дәвалауга зур чыгымнар куябыз. Шуның уннан бер өлешен генә электроника 

үсешенә юнәлтсәк, инде якын киләчәктә үк үлемсезлеккә чыгар идек. 

Авторның исәпләүләре буенча, мондый хәләткә (Е- хәләтенә) күчү 

якындагы 10-20 ел эчендә була ала. Башлангыч вакытта Е-хәләтенә күчү 

берничә миллион долларга төшәчәк һәм моннан бик бай кешеләр, дәүләт 

эшлеклеләре, танылган шәхесләр генә файдалана алачак. Әмма 10-20 елдан соң 

ук инде кешенең аерым әгзаләренә тәңгәл кәмпитер чипләренең бәйәсе берничә 

мең долларга төшәчәк һәм техник яктан алга киткән дәүләтләрдә үлемсезлеккә 

ирешү мөмкинлеге кискен артачак. Ә инде тагы 10-20 елдан бу мөмкинлек 

дөньяның һәр бәндәсенә ачылачак. Баштарак, әлбәттә, электрон чипләргә кеше 

миендәге мәгълүмат күчереләчәк, ә соңыннанырак мөстәкыйль хәрәкәт итүче 

тән дә хасил ителәчәк. 

1995 елның 11 октябрендә “Литературная газета”да минем электрон 

өивилизациягә багышланган “Без булмасак, безнең бабаларыбыз соңгы буын 

булачак” дигән мәкалә басылган иде. Бер айдан соң (1995 елның 22 ноябрендә) 

мөхәррир Олег Мороз үзенең “Кәмпитергә күсәк белән тондырырга вакыт 

түгелме?” исемле мәкаләсендә кешелекне саклап калу нияте белән “акыллы” 

электрон “кешеләрне” юк итү зарурлыгының әхлакый ягын күтәреп чыкты.  

Әмма үлемсезлеккә күчү барышының арзанлыгы, үлемнең котылгысыз 

булуы, бу мәсьәләгә уңай карарга этәрә. Тәүге очракта кәмпитергә күсәк белән 

ору үз-ата анаңны юк итүгә бәрабәр булыр иде. Ягъни мондый караш шәхси 

үлемсезлеккә омтылуны чикләүгә тиң. 

Тууның чикләнүе яки кимүе табигый шартларга бәйләнгән. Ә картлык 

дәрәҗәсенә җиткән кешеләр Е-затларга әйләнеп, үлемсезлеккә күчәр. Димәк Е-
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затлар арта, табигый кешеләр кими барачак. Бу процесс табигый кешеләрнең 

зоопаркларда һәм резервацияләрдә саклану күләмендә калганчы дәвам итәчәк. 

Табигый ки, Е-затларның хисләре акыл аермасы арта барган саен үзләрен 

тудыручыларга карата кимиячәк. Ахыр чиктә бу хисләр бәйләнеше бүгенге 

кеше һәм маймыл мөнәсәбәтләре дәрәҗәсенә үзгәрер. Бик кыйбатка төшә 

торган табигый үрчем дә юкка чыгачак. Аның урынына кыска мизгелдә  

кәмпитер аркылы “туу” гамәлгә керәчәк. Сабыйлык, балалык, үсмерлек 

чакларын сикереп, кеше әзер мәгълүмат белән “туачак”. Әмма “баланың” 

тудыручыга  (ата-анага) охшашлыгы башлангыч чорда гына булачак. Вакыт 

үткән саен Е-зат үзе кабул итә торган мәгълүматның сыйфатына, яшәү 

шартларына, кылган гамәлләренә карап, “ата-анасыннан” ерагая барачак һәм 

мөстәкыйль шәхес буларак формалашачак. Мәнфәгатьләр каршылыгы  туганда 

алар арасында хәтта дошманлык хисләре дә барлыкка килергә мөмкин. 

Адәм баласының фикерләү сәләте аның миенең, төгәлрәк итеп әйткәндә, 

аны тәшкил иткән 10 миллиардтан артык нейроннарның эшчәнлеге белән 

билгеләнә. Нейроннар исә кәмпитергә күчерелеп, күп мәртәбә кабатлана ала. 

Мондый тәҗрибәләрне Көньяк Англиядәге Ридиж университетының 

кибернетика кафедрасы мөдире, робот техникасы буенча дөньякүләм танылган 

галим, профессор Кувин Уорвик байтак ясаган. Аларның нәтиҗәсен ул  робот 

техникасы буенча халыкара конференциядә игълан иткән. Галим “җиде кәрлә” 

дип аталган мөстәкыйль хәрәкәт итүче, үзбаш яшәүче бәләкәй роботлар 

төркеме ясаган. 

Шундый ук “Кор” дип исемләнгән проект Массачусет технологик 

университетының ясалма интеллект фәнханәсендә (лабораториясендә) Родней 

Брук җитәкчелегендәге галимнәр тарафыннан эшләнгән. Тикшеренүчеләр алты 

яшьлек баланың акыл һәм физик сәләтен модельләштерүне максат итеп 

куйганнар. “Баланың” күзләрен, колакларын, бармакларын, миен һәм нерв 

системасын кабатлаучы кәмпитер нөсхәсе бар. Бу ясалма зат (модель) аркылы 

алар кешенең тирә-як мохит белән бәйләнешләрен ачыкларга һәм моның 

механизмын өйрәнергә тиешләр. Бу күпкырлы программа буенча эш 10 елга 

сузылачак һәм берничә миллион долларга төшәчәк. Шушы фәнханәдә 25ләп 

үзбаш хәрәкәт итүче, ясалма интеллектка ия кеше рәвешле роботлар эшләнгән. 

Алар тирә як мохиттән сиземләү органнары аркылы мәгълүмат алалар, аны 

эшкәртәләр һәм гомумиләштереп нәтиҗә ясыйлар, алга таба эш итү 

программасын төзиләр. Мәсәлән, роботның “аягы” берәр нәрсәгә бәрелсә, ул 

моны “сизеп”, рефлекска ияреп, аны кискен рәвештә артка ала. Дистәләгән 

мондый рефлеслар бу “затларның” үз-үздәрен саклау вазыйфасын үти. 

Брук фикеренчә, гомерендә кеше мие гасырларга сузылган камилләшү 

дәверендә меңләгән төр рефлекслар эшләп чыгарган. Алар арасында иң 

әһәмиятлеләре – карау-күрү, тыңлау-ишетү, хәрәкәт-үзгәрү һ.б. Боларның 

барысын да өйрәнергә кирәк. Бер селтәнү белән чебенне филгә әйләндереп 

булмый. Шуның өчен дә безнең программа 10 елга исәпләнгән ди Брук. 

Дөньяда иң акыллы мәче “тудырсак” мин үз программам үтәлде дип санар 

идем, ди ул. 
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Ә бүгенгә иң “акыллы” кәмпитер дә 40-60 миллион нейронны гына 

үзләштерә ала. Ягъни кеше миенең 200-300дән бер өлешен генә. Әмма 

якындагы 3-5 ел эчендә бу аерма юкка чыгачак.  

Күптән түгел АКШ матбугаты хәрби саклану министрлыгының 

“кәмпитер мауглисы” (Сид) исемле яшерен программасы турында хәбәр иткән 

иде. Табиблар 33 яшлек Надин атлы берәүнең баласын тугач та үлемгә дучар 

ителүен күрәләр. Берничә тәүлек бала реанимациядә ята. Шул вакыт эчендә 

аның миен кәмпитергә күчерәләр. Бу проект авторларының берсе Стим Роилер 

Лас Вегаста (АКШ) үткәрелгән кәмпитер конференциясендә  бала миенең 60 

процентын кәмпитергә күчереп булды, дип хәбәр итә. Шулай булса да, бу 

ясалма ми мөстәкыйль яши һәм үсә башлый. Моның турында башта баланың 

әнисенә генә хәбәр итәләр. Ул хәбәрне тыныч кабул итә. Әтисе исә моңа 

нәфрәтләнеп, “кәмпитер баланы” юк итәргә омтыла. Әмма тиздән ана кебек ук 

бу хакыйкәтне таный һәм баланы үз итә. Тикшерүчеләр кәмпитергә мәгълүмат 

алмашу җайланмаларын ялгыйлар һәм “Сид” белән аралаша башлыйлар. 

Баланың өч үлчәнештәге гәүдәсен күреп кенә калмыйлар, ә тавышын да 

ишетәләр. Хәтта “кулга алып” сөйләшәләр дә. Әмма АКШның махсус 

комиссиясе проектның кайбер нәтиҗәләрен ачып салгач, “Сайнтифик 

обсервер” журналы аларны хәбәр иткәч, АКШның бер акыллы башы кәмпитер 

челтәре аркылы программаның серле кодын чишә һәм үзендә баланың яңа 

нөсхәсен тудыра. Шулай итеп Сидның гарип “игезәге” барлыкка килә. Бәхеткә 

каракны тиз табалар һәм тарихта беренче кәипитер баласын урлап күбәйтергә 

маташучыны бу гөнаһлы гамәленнән туктаталар. Хәзер баланың ата-анасы 

бәбиләренең “сәламәтлеге” турында даими кайгырта һәм тикшеренүчеләрдән 

яңадан-яңа программалар эшләп, аны кәмпитер вирусларыннан һәм ят 

тыкшынулардан сакларга таләп итә. Шуңа күрәдер моны акларга да була. 

АКШлылар бу проектларның төп өлешләрен һәм соңгы тәҗрибә нәтиҗәләрен 

сер итеп саклыйлар. Шул сәбәпле нейрон потенциалларын күчерү ысулларын, 

беренче электрон затның үсеш прцессын, галимнәрнең соңгы юрауларын без 

белмибез. Шулай да серне ачмауларын аңлыйбыз. Чөнки беренче “юкбар” 

(виртуаль) системалар ялган объектлар тудырырга да мөмкинлек бирә. Теләсә 

нинди, хәтта үлгән кешенең дә җанлы сүрәтен гәүдәләндерү мөмкинлеге бар. 

Юлбашчыларның чыгышларын, әңгәмәләрен, халык белән очрашуын, гаилә 

шартларында ял итүләрен “оештырырга” була. 

Әмма иртәме-соңмы барлык серләр дә чишелә. Димәк кешене 

алмаштыручы электрон чипләрнең дә дөньякүләм таралышы котылгысыз. 

Е-затларның үтә нык корыч кушылмалардан ясалганлыктан, аларның 

миләре радиактив батариләрдән тукланганлыктан, хәрәкәт әгъзаләре атомтөш 

двигәтелләре белән идарә ителгәнлектән, һавага, суга, ризыкка, киемгә, 

торакка, чиста мохиткә ихтыяҗлары юк. Ә бит бу ихтыяҗларны 

канәгатьләндерү өчен кешенең 99,8% көч-куәте сарыф ителә. Е-затлар чүлдә, 

Арктикада, Антарктикада, атмосфераның югары катламнарында, тау 

башларында, диңгездә һәм океан төпләрендә ирекле хәрәкәт итә ала. Алар 

кояш энергиясе белән тукланып космоста яшәргә, эшләргә һәм гизәргә сәләтле. 
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Шул ук вакытта Е-затлар сиземләү органнары сыйфатында бүгенге заман 

цивилизациясе югарылыгында эшләнгән үтә сизгер приборларны кулланып, 

табигый кеше күрә һәм ишетә алмаган инфракызыл, ультрафиолет, рентген, 

гамма нурларны күрәчәкләр һәм ультра тавышларны ишетәчәкләр. Бүгенге 

радиолокацияне һәм табигый тирәлекне анализлаучы приборларны 

алмаштырачаклар. Ул гына да түгел, Е-затлар кеше миенең мәгълүмат 

тупламасы буларак, физик хәрәкәт ясамыйча, радио дулкыннары, лазер 

нурлары, электронкабелҗ ядәмендә галәмнең теләсә кайсы ноктасына күчеп 

йөри алачаклар. Үзләренең икенче нөсхәләрен Айда, Марста, Юпитерда һәм 

башка плпнеталарда булдырачаклар. Ягъни бу затлар тәннәреннән чыгып 

матдәви дөньяда максималь зурлыкка ия – кояш тизлеге белән галәм 

киңлегендә хәрәкәт итәргә сәләтле булачаклар. Е-затлар (Е-цивилизация) башта 

Кояш системасында, аннан без яшәгән Галактикада, соңыннан бөтен Галәмдә 

зур тизлек белән таралачак. Моның өчен фантастик романнарда сүрәтләнгәнчә, 

Галәмгә зур космик кораблар җибәрү дә кирәк булмаячак. Моңа ирешү өчен 

бары тик аның тиешле ноктасына (сайланган планетага) махсус кабул иткеч 

(приемник) җибәрү дә җитә. Ул тапшырган мәгълүматне кабул итеп, шушы 

планетада Е-затны гәүдәләндерәчәк. Бу очракта сайланган планетада Е-

җәмгыятьнең үсү тизлеге чипләр һәм роботлар җитештерү, мәгълүмат тарату 

тизлегенә генә бәйләнгән. Әлбәттә, Е-затларның ишәюе геометрик прогрессия 

белән барачак һәм шушы планетаның чимал ресурслары (казылма байлыклары) 

белән генә чикләнгән булачак. 

Планетага нинди дә булса сәбәпләр (мәсәлән, зур метеорит яисә башка 

планета белән бәрелешү, Кояш шартлавы) аркасында тоташ җимерелү 

куркынычы янаса, Е-цивилизация анда яшәүче Е-затларны башка планеталарга, 

башка Кояш системасына күчерүне оештырачак. Бу, әлбәттә, без яшәгән Җиргә 

дә кагыла. 

Шуны да әйтеп үтәргә кирәк. Яктылык нуры Галәм киңлегендә 

миллионнарча ел йөри ала. Димәк тәнсез хәрәкәт итү миллионнарча елларга 

сузылуы мөмкин. Тапшыргычлар, кабул иткечләр, радиодулкыннар ярдәмендә 

Галәмнең теләсә кайсы ноктасында, теләсә кайсы вакытта пәйда булырга 

мөмкин. 

Бу прцесслар эзлекле рәвештә дәвам иткәндә кабул иткечләрнең дә 

кирәге калмый. Чөнки зур куәткә ия электромагнит дулкыннар үзләре матдәви 

кисәкчекләр хасил итәргә сәләтле. Зур гравитацион көчәнешләр (мәсәлән, “кара 

упкыннар”) тирәсендә аларның энергиясе тагы да арта. Ә Е-затларның исә бу 

кисәкчекләрдән ДНК молекулалары ясап, уңайлы планеталарда биологик 

тормыш хасил итү мөмкинлеге бар. Ягъни һәр планетаның үз кешесен 

тудырып, Е-затлар аларга тиешле үсеш юнәлешен бирә алалар. 
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Татар фәлсәфәсе һәм милли мәгариф 
                          

       Бу хезмәтемне күренекле татар мәгърифәтчеләре, газиз 

       бабаларым Хөсәен, Зариф, Нәҗип, Фатих Әмирханнарның 

                                                 якты исәлегенә багышлыйм 

                                                                                             Автор 

Мәгърифәт нуры  
 

                               «Мәгърифәт нуры ачар күп нәрсәләрнең ялганын» 

                                                                                      Габдулла Тукай 
 

Татар мәктәбе, татар милли мәгарифе, татар милии университеты 

турында сүз инде күптән бара. Бигрәк тә татар мәгарифе өчен көрәш соңгы ун-

унбиш елда кискенләште. Моңа, әлбәттә, илдәге берникадәр иркенлек тә 

этәргеч булды. Хәер, милли мәгариф проблемалары татар мәгърифәтчеләре 

тарафыннан берничә гасыр буена күтәрелеп килә. Заманына карап алар төрлечә 

хәл дә ителә. Бу турында галимнәребез, тарихчыларыбыз күп язды, күп 

сөйләде. Безнең каршыда исә, тарихи тирәнлектән чыгып, заман фәне 

югарылыгыннан торып, яңа гасыр татар мәктәбенең илаһи, фәлсәфи, милли, 

җәмгыяви нигезләрен торгызу, мөмкин кадәр шуларны гамәлләштерү бурычы 

тора.  

Мәгълүм булганча, Татарстан мәгариф министрлыгы тарафыннан 1991 

елда “Татар мәгарифен үстерү концепциясе” кабул ителгән иде (авторлары: 

Рәшит Ягъфәров, Илдус Әмирхан, Хәләф Гарданов, Рәмзи Ногмани, Фәтхетдин 

Хәйретдинов). Концепцияне кабул итү гаять каршылыклы шартларда барды. 

Карашларның диапазоны шактый дәрәҗәдә киң булды. Берәүләр татар 

мәктәбен урыс мәктәбенең татар телле нөсхәсе буларак кабул итте (нигездә, 

рәсми мәгариф тарафдарлары), икенчеләр татар мәгарифен үстерүне рәсми 

мәктәп кысаларында күрде (Рәшит Ягъфәров төркеме), өченчеләр исә татар 

мәгарифен Рәсәй мәгариф системасыннан аерып, мөстәкыйль итәргә теләде 

(Илдус Әмирхан төркеме). Бәхәс тактик аерымлыклар яссылыгында гына түгел, 

ә төрле концептуаль карашлар, хәтта татар милләтенең үсеш перспективасы 

тирәсендә барды.  

Әлбәттә бу карашлар аерым кешеләрнең шәхси күзаллавы гына түгел, ә 

татар халкының катлаулы үсеш процессының тарихи чагылышы иде. Чөнки 

бүген татар җәмгыятен какшатучы каршылыклар аерым кешеләрнең генә 

тарткалашы түгел, ә катлаулы үткәнебезнең психологик чагылышы. Чөнки җир 

катламнары кебек ук, милләт тә тарихи яктан төрле этник, рухи, мәдәни 

катламнардан тора. Һәр кешенең хәтерендә “үз” катламы күбрәк уелып калган. 

Шуңа күрә “чит” катламга каршы көрәш тә шәхси катлам позициясеннән 

чыгып алып барыла. Көрәш кискенлеге өске басым йомшаруы дәрәҗәсе белән 
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билгеләнә. Бу очракта тышкы басым вазыйфасын йә милли дәүләт, йә көчле 

милли җәмгыять үти. Бүген исә татарның тегесе дә, монысы да юк. 

Шуңа күрә милли мәгариф өлкәсендәге төрле концептуаль карашларга 

бәяне берникадәр дәрәҗәдә тарих күзлегеннән чыгып бирергә туры килә. 

Билгеле ки, татар милли мәктәбе 1552 елда халыкның дәүләтчелеге белән 

бергә юкка чыкты. Белем-тәрбия эше гаилә-мәхәллә кысаларына куып 

кертелде. Шуңа күрә татар мәгарифе дөньякүләм киңлеккә чыга алмады. Рухи-

әхлаки яктан татар баласы мөмкин кадәр үз мохитендә тәрбияләнсә дә, дөньяви 

белем алу юнәлешендә әллә-ни үсеш булмады. Моның ике төп сәбәбе булды. 

Беренчедән, татар мәктәбенең төп мәгърифәт чыганагы булган шәрекъ дөньясы 

белән элемтәләре зәгыйфьләнде. Икенчедән, татар рухына ят урыс мәгариф 

системасына кереп китәргә теләмәде. Гыйлем эстәүгә зур әһәмият биргән татар 

җәмгыяте ике ут арасында калды. Йә үз кабыгыңа бикләнеп тарихи үсеш 

перспективасын югалтырга, йә дөньядан “артта калмас” өчен иманыңны 

алмаштырырга. Әлбәттә, бу халәт татар җәмгыятенең таркаулыгын көчәйтте. 

Берәүләр дәүләт хезмәтенә күчеп мәмләкәтчел урысның элитар катламын 

үрчетте, икенчеләр урталыкта җәфаланды, өченчеләр исә иске нигезгә ябышты. 

Шулай да татар бирешмәскә тырышты. Төрле фетнә-чуалышларда катнашып 

булса да бәйсезлек даулады. Пугачау фетнәсеннән соң әби патша хәтта Үзәк 

мөфтият оештырырга фәрман бирде. Дүрт меңнән артык татар-мөселман 

мәхәлләсе аның тирәсендә тупланды. Әкренләп гомумтатар милли мәгарифе дә 

туа башлады. Әмма монда да патша хөкүмәте аның үсешен чикләргә тырышты. 

Беренчедән, татар мәктәбен дәүләт иганәсеннән мәхрүм итте. Икенчедән, 

мөфтият эшен даими рәвештә күзәтү астында тотып, заман югарылыгындагы 

мөстәкыйль рухи-дөньяви татар мәгарифенә үсеп китәргә ирек бирмәде. Әмма 

татар үз юлын эзләүне дәвам итте. Шушы максат җәдитчелек хәрәкәтен 

тудырды. Ул берникадәр кадимчелеккә каршы куелды. Таркаулык чире йоккан 

татарга шул җитә калды. Аның бу ике агымны иңләргә колачы җитмәде. Олы 

максат вак шәхси мәнфәгатьләр көрәшенә әверелдерелде. Бүген дә әле фикри 

тарлык нәтиҗәсендә без җәдитчелекне алдынгы аурупа мәдәниятенә йөз 

тотучы, ә кадимчелекне урта гасыр схоластикасында катып калучы хәрәкәт 

буларак бәялибез. Беренчесе безне, янәсе, тәрәккый үсешкә илтә, икенчесе 

артка өстери. Бүгенге унитар дәүләт һәм милли мәгариф тарафдарлары 

арасында да бәхәс шул юнәлештәрәк бара. Милли мәктәп тарафдарларын еш 

кына милләтне артка өстерәүдә гаеплиләр. Шуңа күрә сүзне берникадәр XIX 

гасыр җәдитчелек һәм кадимчелек хәрәкәтеннән башларга туры килә. Аерым 

алганда, аларның мәгърифәтчелек эшеннән. 

Тар мәгънәдә кадими мәгариф иске ысул, җәдиди мәгариф яңа ысул 

белән укыту санала. Күп очракта аларның эчтәлеге ачыкланмый. Ачыкланган 

очракта да кадими мәктәпләрдә дини хорафатлык, җәдиди мәктәпләрдә 

дөньяви фикер өстенлек итә дип кабул итәргә күнеккәнбез. Тыштан караганда 

бу шулайрак күренә дә. Мәсьәләнең асылына төшенмичә, фәнне диннән аерып, 

рухи тәрбияне дөньяви белемгә каршы куя башладык. Бу караш бигрәк тә 

атеизм чорында тирәнәйде. Һәм ул бүген дә татар аңына җитди йогынты ясый. 
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Ә чынлыкта исә кадими мәктәп татар халкының һич кимендә меңъеллык 

рухи-әхлаки, милли-мәдәни, матди-дөньяви мәгърифәтчелек мирасына 

нигезләнә. Бары гаилә-мәхәллә кысаларына куып кертү генә аның дөньякүләм 

ирекле үсешен тоткарлый. Шул ук вакытта патша хакимияте тарафыннан 

тагылган, йә булмаса якланган теләсә нинди яңарышларга сагаеп карый. Чөнки 

урыс хөкүмәтенең өч йөз еллык кимсетү, изү, чукындыру, урыслаштыру 

сәясәте татарда урыстан чыккан һәр яңалыкка тискәре мөнәсәбәт уята. Ул 

аларда чираттагы мәкер күрә. Җәдитчеләр исә, аерым тайпылышлар исәбенә 

булса да, татар мәгарифен тоткарлаучы кура-киртәләрне алып ташларга 

тырыша. Әмма ул киртәләр артында, беренче чиратта, урыс мохите 

башланганлыктан, бу юнәлеш төрле бәхәсләр тудыра. Дөрестән дә, урыс 

класслары, урыс-татар мәктәпләре, “учительская школалар” пәйда була. 

Ильминский, Малов кебек урыс миссионерлары татарга “ярдәмгә” киләләр. 

Урыс-татар (татурыс) мәгариф системасы барлыка килә башлый. Көчләп 

чукындыру көткән нәтиҗәне бирмәгәч, татарның гыйлемгә омтылышын 

файдаланырга уйлыйлар. Һәрхалдә бу юл, тарихи планда, отышлырак булып 

чыга. Шулай да җәдитчеләр дөньяви мәгарифне татарның милли тамыр 

системасыннан аермаска тырышалар.  

Җәдит ысулы белән кадим ысулы арасында тагы бер зур аерма бар. Ул да 

булса, белем-тәрбия бирү принципларының аерымлылыгы. Кадими мәктәптә 

белем-тәрбия бирү фән-төркем ысулына корылса, җәдиди мәктәп исә нигез 

итеп Аурупадан килгән дәрес-сыйныф ысулын ала. Беренче ысул аерым 

шәхесне үстерүгә нигезләнсә, икенче ысул исә укыту-тәрбия эшен агымга 

(потокка) куя. Соңгысы, әлбәттә, заман таләбе була. Аурупа илләрендә 

сәнәгатьнең үсеше бер төрдәге белгечләр һәм тоташ грамоталык таләп итә. 

Әмма бу тәрәккый үсеш кешенең шәхси үзенчәлекләрен инкарь итү исәбенә 

бара.   

Димәк, җәдиди һәм кадими мәктәпләр  арасындагы аерымлыклар шактый 

җитди. Әмма бу табигый процесс. Шуңа күрә аларның берсен прогрессив, 

икенчесен регрессив дип бәяләргә ашыгырга кирәкми. Мөстәкыйль үсеш юлын 

югалтмаган халыкларда бу юнәлешләр бергә үрелеп бара. Берсе аның 

консерватив, икенчесе либераль юл дип йөртелә. Буйсыну шартларында яшәгән 

татарда гына бу аерымлыклар конфронтацион төс ала. Алдынгы мәгариф 

системаларында бүгенге көндә кадими ысул да, җәдиди ысул да яшәп килә. 

Әмма аларда беренче ысул, нигездә, халыкның элитар катламына хезмәт итә, 

икенчесе исә гомумбелем бирү вазыйфаларын үти. Традицион татар милли 

мәгариф системасында исә элитар һәм массовый мәктәпләр төшенчәсе юк. 

Балалар да сәләтле һәм сәләтсезләргә бүленми. Дөрес, бездә дә кадими ысул 

аерым курсларда, кайбер элитар юнәлешләрдә әле дә кулланыла. Тик башка 

мохиткә иярү рәвешендә. 

Шулай да октябрь инкыйлабына кадәр кадими мәктәпләр дә, җәдидиләре 

дә милли асылларын югалтмадылар һәм татар милләтен саклап калуда хәлиткеч 

роль уйнадылар. Тик совет системасында гына татар милли мәктәбе юкка 

чыгарылды. Үзәк диния нәзарәте мәгариф системасыннан читләштерелде. 

Милли идарә органнары оеша алмады. Татарның мөстәкыйль милли дәүләте дә 
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гамәлгә кермәде. Шулай итеп татар мәктәбе мең еллык табигый тамырыннан 

аерылып, рухына ят тамырга тоташтырылды. Ильминский-Малов идеяләре киң 

күләмдә тормышка аша башлады. Диннән, милли мохиттән аерылган мәктәп 

әкренләп урыслаша башлады. Алтмышынчы еллар азагына татар  мәгарифе 

төшенчәсе бөтенләй диярлек юкка чыкты. Авыл җирендә татар телле 

мәктәпләр берникадәр сакланып калса да, алар, нигездә, урыс дәүләт мәгариф 

системасына буйсындырылды. Инде тәмам бетәбез дигәндә, 1986 ел апрель 

инкыйлабы килде. Татар мәктәбенә берникадәр мөмкинлекләр ачылды. 

Шәһәрләрдә дә алар үсеп чыкты. Әмма бу процесс Рәсәй мәгариф системасы 

калыпларында барды. Үзебезнең мөстәкыйль милли мәгариф системабызны 

булдырырга егәрлегебез җитмәде. Рәсми мәгариф милли сүзеннән курыкты. 

Мәгърифәтчеләребез арасында да фикер бердәмлеге булмады. Шул сәбәпле 

алда әйтеп үткән каршылыклар килеп туды. Әлбәттә, һәр як  үзенчә хаклы. 

Мөстәкыйль булмаган халыкның мөстәкыйль мәгариф тудырасына өмет аз иде. 

Халык иганәсенә яшәгән татар мәктәбе элек тә җитәрлек үсеш ала алмады. Шул 

ук вакытта дәүләт мәгарифе калыпларында калуны да аклап булмый. Чөнки үз 

дәүләте, үз милли җәмгыяте булмаган халыкка Рәсәй дәүләт мәгарифеннән 

яхшылык көтәсе юк. Кадрлар әзерләү системасын, белем стандартларын, белем 

сертификатларын, дәреслекләрне, уку планнарын, укыту-тәрбия 

программаларын, методик эшләнмәләрне үз кулында тоткан Рәсәй мәгарифе 

татарның мөстәкыйль милләт буларак үсеп китүенә беркайчан да юл куймаячак 

иде. Совет мәктәбенең Ильминский мәгариф системасыннан да аянычырак 

нәтиҗәләргә китерүе моның ачык дәлиле. 

Шулай итеп бүгене заман татар мәгърифәтчеләре каршында да 

кадимчелек һәм җәдитчелек диелеммасы туды. Хәтта катлаулырак шартларда. 

Димәк татар мәгърифәтчеләренә татар телле урыс дәүләт мәктәбе белән 

мөстәкыйль татар милли мәктәбе арасында дөрес юлны сайларга кала. Конкрет 

алганда, без гамәлдәге унитар (милли йөзе булмаган) дәүләт мәгарифе белән 

киләчәк рухи-дөньяви милли мәгариф аермасын күздә тотабыз. Бу аерма бер 

карашка гына гади булып күренергә мөмкин. Ә чынлыкта сүз татар халкының 

киләчәк яшәеше, аның милләт буларак мөстәкыйльлеге, дөнья цивилизациясе 

кысаларында тоткан урыны турында бара. Моның өчен аңа рухына ят мохиттән 

чыгып, үз кыйммәтләр системасына керергә кирәк булачак.  

Кайберәүләр мәгърифәт, мәгариф, фән мәсьәләләренә карата үтә тар 

карашта тора. Күп очракта татар мәгарифе тел, берникадәр дәрәҗәдә, мәдәният 

мәсьәләренә генә кайтып кала. Эчтәлеге белән исә башка халыкларның этник 

күчермәсенә әйләнә. Шуңа күрә без бу хезмәттә тәгълимати яктан - мәгариф 

һәм фәлсәфә, мәгариф һәм дин, фән һәм дин, иман һәм дин, милләт һәм дин, 

татар кыйбласы һәм җәмгыяви үсеш перспективасы, мөселман һәм урыс 

татарлары, тел һәм әлифба; гамәли яктан - милли мәктәп, югары белем, милли 

университет, татар фәне, бөтендөнья мәгълүмат кырында татар мәгарифе, татар 

мәхәлләсе, ислам икътисады, татар гаиләсенең әхлак кануны, кайбер 

дәреслекләр һәм укыту-тәрбия программалары мәсьәләләрен күтәрергә һәм 

чишәргә тырышабыз. Чөнки татар мәгарифе илаһи гыйлем һәм дөньяви белем 
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белән куәтләндерелгән мәгърифәт нуры белән яктыртылганда гына татар 

халкының тулы канлы яшәешен тәэмин итә алачак. 

Әлбәттә, без тәкъдим итә торган кыйммәтләр системасы татар 

җәмәгатьчелеге арасында күп кенә бәхәсләр тудырыр, хәтта каршылыкларга да 

китерер. Әмма тарихи тирәнлеккә, бүгенге фән югарылыгына корылган татар 

милли мәгарифе заман таләбе генә түгел, ә татар халкының киләчәк үсеше өчен 

рухи-илаһи, милли-мәдәни, социаль-җәмгыяви зарурият. 

 

 

Мәгарифкә фәлсәфи караш  

 

Милли мәгариф һәм  яратылыш тәгълимате 

Мәгълүм булганча, бүгенге көндә дөньяның барлыкка килүенә ике капма-

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

үсеш, ягъни эволюцион тәгълимат. Яратылыш тәгълимате буенча дөнья 

Аллаһы Тәгалә тарафыннан билгеле бер вакытта камил итеп юктан яратылган 

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

тәгълимате буенча дөнья гади халәттән, катлаулана барып, камилләшкән. 

Ягъни, ул даими рәвештә үсеш процессын кичерә. Бу ике караш ике 

кыйммәтләр системасын, ике яшәү рәвешен тудыра. Беренчесе аның рухи 

цивилизациягә ярашлы булса, икенчесе матдәви цивилизациягә ятышлы. Чөнки 

матдәви үсеш (эволюция) рухи таркалыш (инволюция) исәбенә бара. Бүген 

яшәп килгән мәгариф һәм фән системасы да матдәви  цивилизация җимеше. 

Беренче булып ул көнбатыш дөньясында калыплана. Яһүди-нәсара 

кыйммәтләре дә матдәвиләштерелеп шуңа буйсындырыла. Рәсәй дәүләте дә 

“Аурупага тәрәзә ачкач”, шушы кыйммәтләр  системасына кереп китә. Аның 

мәгарифе дә көнбатыш мәгарифенең урыслаштырылган нөсхәсенә, төгәлерәк 

итеп әйткәндә, күчермәсенә әйләнә, аның икенчел вазыйфасын үти башлый. 

Әкренләп урыс мәгарифе үзенең милли асылын югалта. Татар мәгарифе исә 

рухи кыйммәтләр системасында калганлыктан, 1917 ел октябрь инкыйлабына 

кадәр, мөмкин кадәр, үзенең мөстәкыйльлеген саклап кала. Әмма инкыйлабтан 

соң, урыс мәгарифе калыпларына куып кертелә һәм көнбатыш мәгарифенең 

татарлаштырылган өченчел күчермәсенә әйләнә. Үз дәүләте, үз милли 

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

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

яңадан термәкләнә башлый. Әмма бу процесс урыс мәгарифе калыпларында 

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

эчлеген урыслаштырылган көнбатыш кыйммәтләр системасы тәшкил итә. 

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

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

дәһриләшә. Шулай итеп нинди телдә, кайсы мохиттә укытуга карамастан 

илкүләм унитар дәһри-дөньяви мәгариф системасының этник өлгесенә әйләнә. 

Шуңа күрә алга таба без бу мәгариф системасын унитар дөһри-дәүләти дип 

атарбыз һәм аңа альтернатива итеп милли рухи-илаһи мәгариф системасын 

куярбыз. 



 12 

Фәлсәфи яктан унитар дәһри-дөньяви мәгариф системасы үсеш 

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

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

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

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

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

Шуңа күрә аны гомумкешелек кыйммәтләренә җавап бирә дип әйтеп булмый.  

Матдәви-җәмгыяви кануннарга нигезләнгән дәһри-дөньяви мәгарифтән 

аермалы буларак, рухи-этник мәгариф яратылыш тәгълиматенә, ягъни илаһият 

һәм табигать кануннарына нигезләнә һәм милли мәгарифнең фәлсәфи асылын 

тәшкил итә. 

Яратылыш тәгълиматенә корылган мәгариф адәм баласын дөньяга камил 

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

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

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

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

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

мирас белән бәйле иман савыты зәгыйфь булуы мөмкин. Иман савытының 

ныклыгы үткән буыннарның җирдәге яшәү рәвешенә  бәйле. Җирдә иблис 

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

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

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

эшчәнлеге нәтиҗәсендә иман савыты зәгыйфьләнә башлагач кына, диннең 

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

тарафыннан бирелгән яшәү инструкциясе. Аны төгәл үтәгән очракта гына иман 

савытының ныклыгын сакларга була. Нык савыттан иман чыкмый. Тик дин 

Алла дине, ягъни камил һәм саф булырга тиеш.  Әлбәттә милли мәктәптә 

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

кадәр адәм баласының җәсади мәнфәгатьләрен һәм нәфесен канәгатьләндерү 

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

Имансыз һөнәр нәфескә, иманлы һөнәр ахирәткә эшли. 

Димәк,  дәһри-дөньви мәктәптә беренче урында тәнгә хезмәт итүче һөнәр 

торса, милли мәктәптә адәм баласының иманын саклаучы илаһи тәрбия тора. 

Бу тәрбия исә ана карыныннан башлап ахирәткә кадәр дәвам итә. Әмма иман 

савытының ныклыгына иң зур йогынтыны карын-күкрәк һәм гаилә тәрбиясе 

ясый. Биш яшьтән бала инде “бозыла” башлый. Соңга калып “тазару” да 

нәтиҗәсез булуы мөмкин. 

Күргәнебезчә, бүгенге дөньяви дәүләт мәгарифе белән милли мәгариф 

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

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

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

комсомол оешмалары аркылы берникадәр дәрәҗәдә, матдәви караш аркылы 

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

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

аеру гына бу оешмаларны зәгыйфьләндерде, ахыр чиктә, аларның таркалуына 
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китерде. Бүгенге мәктәп исә илаһи кыйммәтләрдән дә, социаль кыйммәтләрдән 

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

гадәт алмаштырып кына бу афәттән котылып булмый.  

Яратылыш тәгълимате бүгенге фәннең дә иң зур таләпләренә җавап бирә. 

Беренче чиратта бу астрофизика һәм термодинамика фәннәренә кагыла. 

Мәсәлән, бүгенге астрофизика фәне дөньяның юктан барлыкка килүен һәм 

бардан юкка чыгуын раслый. Термодинамика фәне исә үзенең өч кануны 

аркылы дөньяның тулы һәм камил яратылуын, аның таркалышын 

(энтропиясен) һәм таркалыш микъдарын (энтропия мерасын), яки тизлеген  

бәян итә. Киресенчә, үсеш тәгълимате фәннең фундаменталь казанышларына 

каршы килә. Шуңа күрә аңа нигезләнгән иҗтимагый яшәеш, шул исәптән 

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

көнбатыш галимнәренең игътибары яратылыш тәгълиматенә борыла. Күп кенә 

уку йортларында яратылыш (креационлык) тәгълиматенә нигезләнгән фәннәр 

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

кагыла. Алдынгы карашлы Рәсәй галимнәре дә бу юнәлештә эзләнүләр алып 

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

(эволюцион) мәгариф системасының өченчел күчермәсе булып кала бирә. 

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

Без тәкъдим итә торган милли мәгарифнең тәгълимати нигезләре  

(концепциясе) исә рухи-этник, кайберәүләр әйткәнчә, рухи-экологик 

кыйммәтләр системасына нигезләнеп төзелде (ул аерым язма рәвешендә 

бирелә).  

 

Гомумкешелек кыйммәтләре һәм милли аң  

Милли мәгарифнең эчтәлеген, әлбәттә, беренче чиратта,  милли 

кыйммәтләр тәшкил итә. Алар шушы милләт вәкиленең милли аңын 

формалаштыра. Әммә милли кыйммәтләр гомумкешелек кыйммәтләренең 

аерылгысыз бер өлеше булганда гына алар милләтнең тәрәккый үсешен тәэмин 

итә алалар. Шул ук вакытта гомумкешелек кыйммәтләре дә милли 

кыйммәтләрне инкарь итә алмыйлар, киресенчә, шулар белән баетылганда гына 

кешелек дөньясының бөтенлеген һәм бердәмлеген саклый алалар. 

Әмма, кызганыч ки,  еш кына милли кыйммәтләр гомумкешелек 

кыйммәтләренә каршы куелалар һәм шул сәбәпле шовинистик яки 

космополитик көчләр тарафыннан инкарь ителәләр. Бу исә җәмгыятьнең 

тотрыксызлыгына, милләттара каршылыкларга китерә. 

Әлбәттә, миллионлаган кешеләргә кайгы-хәсрәт, җәбер-золым китергән 

дәньякүләм канлы бәрелешләр бер генә вөҗданлы кешене дә битараф калдыра 

алмый. Чөнки кешелекнең бербөтен организмының аерылгысыз өлешен 

тәшкил иткән һәр адәм баласына кайда яшәвенә карамастан, бу фаҗигаләр 

тәэсир итмичә калмый. Әлбәттә, һәр халыкара, дәүләтара, милләтара,  динара 

каршылыкны тикшереп, бәяләп, теге яки бу якны гаепләргә була. Нигездә 

бүген шулай итәбез дә. Дөнья матбугаты, радио, телевидение һәр бәрелешне 

тәфсилләп бәян итә. Гадәти күренеш сыйфатында, үлүчеләр, яраланучылар, 

йортсыз-җирсез калган адәм балалары турында, чәчү-уру сводкалары белән 
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беррәттән, “тирән” мәгълүматлар бирелә. Ә иң аянычы - без моңа инде күнегеп 

киләбез булса кирәк. 

Мондый килешмәүчәнлекләрнең нигезе нәрсәдә соң? Безнең 

фикеребезчә, болар барысы да гомумкешелек кыйммәтләренә бәя бирүдә аңлы 

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

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

анархисты, элитары-халыкчысы бертавыштан диярлек гомумкешелек 

кыйммәтләренең, кеше хокукларының өстенлеге турында лаф оралар. Әмма, 

асылда, һәркем бу  мәсьәләдә үзенең шәхси, төркем яки кавем күзаллавыннан 

чыгып фикер йөртә. Әлбәттә, универсаль булмаган бу карашлар, күп вакытта, 

бер-берсенә каршы килә. Табигый ки, мондый шартларда гомумкешелек 

кыйммәтләренә күпчелекне канәгатьләндерерлек универсаль аңлатма бирү 

ифрат дәрәҗәдә кыен. 

Шулай да кешелек дөньясының күпгасырлы социаль, этник һәм дини 

тәҗрибәсенә таянып, гомумкешелек кыйммәтләренең иерархик 

классификациясен бирү мөмкинлеге бар. 

Җәмгыятьтәге каршылыкларның көчәюе шушы кыйммәтләрнең иерархик 

принципларын бозудан килә. Өлешчә алганда, бу кыйммәтләр белән ришвәти 

уйнау безне борчыган милли мөнәсәбәтләрне дә патологик халәткә китерә. 

Эчке тулылыгын җуйган, мәгънәсезлек дәрәҗәсенә җиткерелгән гомумкешелек 

кыйммәтләре, инде әйтеп үткәнебезчә, кайбер сәяси төркемнәр тарафыннан 

милли кыйммәтләрнең альтернативасы итеп карала башлады. 

Гомумкешелек кыйммәтләре кысасында безне кызыксындырган милли 

кыйммәтләр нинди урын алып торалар соң? Кеше аңында кыйммәтләр 

иерархиясе ничек гәүдәләнә? 

Адәм баласы кеше булып җитешүе дәверендә дүрт баскыч аң 

югарылыгын кичерә. Беренче баскыч аңны, шартлы рәвештә, “биоаң” дип 

атарга була. Бу аң югарылыгында кеше шәхси “мин” һәм генетик мирас булган 

“мин түгел ” белән эчке гармония өчен көрәшеп, биошәхес  булып формалаша. 

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

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

гармониягә омтыла һәм җәмгыятьтә үзенең урынын билгели; гаилә, туганнар, 

дуслар, җәмгыять, дәүләт белән мөнәсәбәтләрен хәл итә, ягъни биосоциаль 

шәхес булып формалаша. 

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

табигый мохит шартларының этник гәүдәләнеше. Шушы шартларда кеше 

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

мөнәсәбәте формалаша. Бу аң югарылыгында биосоциаль шәхес “кендеге 

бәйләнгән” табигать белән гармониягә кереп, этношәхес  булып җитешә. 

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

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

галәм белән гармониягә кереп, үзен  илаһи шәхес дәрәҗәсенә күтәрә. 

Хәзерге заман кешесе шушы аң компонентларының берсеннән генә 

мәхрүм булса, яисә аларның иерархик бәйләнешләрен бутап, үзенең, җәмгыять, 

табигать һәм галәм белән гармониясен бозса, һич тә камиллеккә ирешә алмый. 
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Андый бәндәнең гомумкешелек кыйммәтләрен, шәхес хокукын даулап йөрүе 

мәгънәсезлек кенә түгел, хәтта зарарлы да. 

Шушы дүрт баскыч аңның тарихи урын-вакыт шартларындагы иерархик 

бәйләнеше һәм берлеге милли аңны, киңрәк итеп әйткәндә, милли 

кыйммәтләрне тәшкил итә. Ә инде гомумкешелек кыйммәтләренә килгәндә, 

аларның югарылыгы ни дәрәҗәдә милли кыйммәтләр белән баетылганлыгы 

белән билгеләнә. 

Шуңа күрә, милли кыйммәтләрне гомумкешелек кыйммәтләренә каршы 

кую, түбән баскычтагы аң мәнфәгатьләреннән чыгып, кыйммәти иерархияне 

бозу, ягъни ришвәти яки вәсвәсәи рәвештә түбән максатларда югары аң 

кыйммәтләрен файдалану адәми сыйфатларның бозылуын күрсәтә. Бу хәл 

кешелек җәмгыятенең нормаль үсешенә һәм тотрыклыгына куркыныч тудыра. 

Кыйммәти иерархия принципларының бозылуы бигрәк тә социаль 

кыйммәтләргә корылган дәүләти мөнәсәбәтләрне гарипләндерә. Бу халәт татар 

дәүләтчелеге һәм урыс мәмләкәтчелеге (империячелеге) каршылыгында 

чагыла. 

Дөрес, сүздә бер як милли, икенчесе гомумкешелек кыйммәтләреннән 

чыгып эш итә кебек. Чынлыкта ике як та социаль кыйммәтләр югарылыгыннан 

ары китә алмый. Иерархия буенча югарырак булган милли һәм гомумкешелек 

кыйммәтләре түбәнрәк баскычта торган социал-дәүләти кыйммәтләргә 

буйсындрыла. Беренчеләр Татарстанның дәүләти бәйсезлеген, икенчеләр 

империянең бөтенлеген үзәккә куялар. Чыннан да, дәүләтле булудан да зур 

максатның булуы мөмкинме? Әлбәттә, юк. 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 Халдуннан 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, дәүләтне бер сыйныфның 

икенче сыйныфны изүенә корылган дип саныйлар һәм аны юкка чыгаруны 

максат итеп куялар. Ә менә Адәм Смит дәүләткә дүрт вазыйфа йөкли. 

Беренчесе - гражданнарның бер-берсен яки читтән изелүен булдырмау, 

икенчесе - гадел хөкем итү, өченчесе - ирекле җәмгыять төзү, дүртенчесе - 

үзләрен карый һәм тәэмин итә алмаган гражданнарын яклау. 

Күргәнебезчә, һәр очракта дәүләт социаль корылма итеп карала. Ә инде 

рухи һәм этник кыйммәтләргә килгәндә, аларга бары җәмгыятьнең социаль 

тотрыклыгын тәэмин итүгә юнәлтелгән идеологик чара итеп кенә карыйлар. 

Димәк, икенчел вазыйфаларны үтиләр. Шунда инде бөтен фаҗига да. Түбәнрәк 

баскычтагы кыйммәтләргә буйсындырылган югары баскыч кыйммәтләре 

әкренләп табигый һәм илаһи эчтәлекләрен югалталар һәм капма-каршы 

сыйфатка кереп, социаль гаделлекне җимерүдә хәлиткеч роль уйный 

башлыйлар. 
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Әмма кыйммәти иерархиянең бозылуы географик ачышлар нәтиҗәсендә 

этник дәүләтләрнең җимерелеп, полиэтник һәм поликонфессиаль империяләр 

барлыкка килүе белән көчәя. Ирекле һәм ясалма миграция, шашынап байлык 

туплау, этник тамырларның, рухи тотрыклыкның зәгыйфьләнүенә китерә һәм  

ахырга кадәр бозылып җитмәгән социалистлар каршында кешелек 

сыйфатларын җуйган дөнья пәйда була. Сәбәп-нәтиҗә бәйләнешләрен бутап, 

алар бер селтәнү белән динне, милләтне, дәүләтне бетереп җирдә социаль 

гаделлек урнаштырырга телиләр. Бу, әлбәттә кире нәтиҗәгә китерә. Дәүләт 

юкка чыгу урынына тоталитар империя пәйдә була. Патша урынын залим били. 

Тигезлек идеяләрен реаль коллык алмаштыра. Вәгъдә ителгән бай сарайлар 

урынына халыклар концлагерьларга куыла. 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. Диннән, этник нигездән аерылган империя, дәүләт, хакимият 

принципларын үзәккә куеп, дөньяны төзәтергә тырышабыз. Әмма бүгенге 

тарихи шартларда социаль аң югарылыгына корылган көрәшнең уңай 

перспективасы юк. Кешелек дөньясының тәрәккый (переспектив) үсеше 

җәмгыятьне кыйммәти иерархия принциплары нигезендә үзгәртеп 

корунәтиҗәсендә генә була ала. Моны нәрсәдән башларга кирәк соң? 

Иң беренче, без үзебезгә шуны ачыкларга тиешбез. Кешене этник аңнан 

аерып, аны табигать белән каршылыкка кертеп, физик яшәү иммунитетыннан 

мәхрүм итәбез. Ә инде дини аңнан аерып, аны галәм белән каршылыкка 

китереп, рух һәм әхлак сагында торучы психик имунитетын юкка чыгарабыз. 

Нәтиҗәдә тәнебезне һәм рухыбызны җимерүче социаль вируска юл ачабыз. 

Аннан соң, милләт, халык, тел төшенчәләренә дә кыйммәти иерархия 

принципларыннан чыгып аңлатма бирергә кирәк. 

Милләт ул халыкара милли хокук субъекты, халык - халыкара дәүләт 

хокукы субъекты. Мәсәлән, Татарстанда этник төркемнәр күп, ә халык бер генә 

- Татарстан яки татар халкы. Милләт ул этник, ә халык - социаль төшенчә. 

Милли хокукны тәэмин итми торып, халык хокукын да, кеше хокукын да 

тәэмин итеп булмый. 

Милли һәм дәүләт хокукы бәйләнешендә милли һәм дәүләт теле 

төшенчәләре дә. Дәүләт хокукы өстенлек иткәндә, дәүләт тотучы халыкның 

гына милли теле дәүләт теле хокукына ия. Милли хокук өстенлек иткәндә, 

дәүләт теле төшенчәсе юкка чыга. Чөнки тел ул социаль төшенчә түгел, этник 

төшенчә. 

Кыйммәти иерархия принципларының мәгарифкә нинди мөнәсәбәте бар? 

Эш шунда ки, дәүләт, җәмгыять нинди принципларда төзелсә, аның мәгарифе 

дә шушы принципларда төзелә. Әгәр дәүләттә иерархия принциплары 

тулысынча үтәлсә, димәк аның мәгарифендә беренче урында илаһи (рухи-

әхлаки), икенче урында этник (милли-мәдәни), өченче урында социаль 

(социаль-җәмгыяви), дүртенче урында матдәви (физиологик-җәсади) 

кыйммәтләр тора. Шушы кыйммәтләр эзлеклелелегендә укыту-тәрбия 

програмалары төзелә, белгечләр әзерләнә, фәнни эзләнүләр алып барыла. Әмма 
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бу кыйммәтләр эзлеклелеге барлык дәүләт-җәмгыятьләрдә теге яки бу 

дәрәҗәдә бозылган, имгәтелгән. Берәүләр этник (милли-мәдәни) кыйммәтләрне 

өскә куйса, икенчеләр исә, социаль (җәмгыяви-икътисади) кыйммәтләргә 

өстенлек бирә, өченчеләр, гомумән, матдәви (физиологик-җәсади) 

кыйммәтләрне алга куя. Башка төр кыйммәтләр исә шуларга буйсындырыла. 

Бүгенге көндә күпчелек дәүләт-җәмгыятьләр үзләренең тәрәккый үсешен, 

бәйсез яшәешен  этник кыйммәтләргә нигезлиләр. Илаһи кыйммәтләр дә шушы 

кыйммәтләрнең өскорма вазыйфасын үти. Буйсынган, бәйсезлеген югалткан 

дәүләт-җәмгыятьләр социаль кыйммәтләр югарылыгыннан күтәрелә алмый. 

Чөнки аларның дини мөстәкыйльлеккә генә түгел, милли мөстәкыйльлеккә дә 

хокуклары юк. Татарстан җөмһүрияте дә шулар исәбенә керә. Иң беренче 

монда рәсми рәвештә дин дәүләттән аерылган дип игълан ителә. Мәктәп исә 

дәүләт учреждениесе булганлыктан илаһи кыйммәтләрдән мәхрүм ителгән. 

Димәк Татарстан мәктәпләрендә нинди телдә укытуга карамастан, илаһи, ягъни 

рухи-әхлаки тәрбия була алмый. Шул ук вакытта Татарстанның милли яшәешкә 

дә хокукы юк. Чөнки ул рәсми рәвештә милли йөзе булмаган җөмһүрият дип 

игълан ителгән. Бу очракта милли тәрбия Русия тәрбия системасының этник 

төсмере генә булып тора. Шуңа күрә бүгенге Татарстан мәгарифе, татар 

мәктәбен дә кертеп, социаль-җәмгыяви кыйммәтләргә нигезләнгән дип әйтә 

алабыз. Ягъни бу мәгариф системасы беренче-икенче дәрәҗә кыйммәтләр 

югарылыгын югалтып, өченче дәрәҗә кыйммәтләр түбәнлегендә төзелгән дип 

әйтергә була. Ул гына да түгел, социаль җәмгыятьтән матдәви җәмгыятькә күчү 

сәбәпле, мәгариф системасы кыйммәтләр иерархиясенең иң түбән (физиологик-

җәсади) дәрәжәсенә төшеп килә. Димәк безгә җәмгыятьне савыктыруны, иң 

беренче нәүбәттә, мәгариф системасын кыйммәтләр иерархиясе нигезендә 

корудан башларга кирәк. 

Әмма җәмгыять төзелешенә кыйммәтләр иерархиясе күзлегеннән 

карашның фәлсәфи асылына төшенмичә, мәгариф системасында да югары 

үсеш күзәтелмәячәк. 

 

 

Мәгариф һәм дин 

 

Бүгенге көндә Рәсәйдә һәм Татарстанда дин дәүләттән аерылган дип 

игълан ителгән. Бу матдә аларның төп кануннарына (конституцияләренә) 

кертелгән. Гамәлдә бу нәрсәне аңлата соң? Турыдан-туры әйткәндә, бу 

җүмһриятьләрдә халык Алла кануннары белән түгел, кеше уйлап чыгарган 

дөньяви кануннар белән яши дигән сүз. Кайсы дин күзлегеннән карасак та, бу 

зур гонаһ санала. Шул сәбәпле Алла кануннары белән яшәмәгән халык 

дөньялыкта һәлакәткә, ахирәттә җәһәннәмгә дучар ителгән. Әмма халыкның 

күпчелеге, хәтта Аллага ышанган очракта да, моңа игътибар итми, бу шулай 

булырга тиеш дип уйлый. 

Кешене диннән аеру аны мәңгелек яшәешештән мәхрүм итүгә тиң. Бу 

инде тән һәлакәте генә түгел, җан һәлакәте дә. Димәк динсезлек адәм баласы 

өчен иң зур афәт ул. 
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Дәүләтнең диннән аерылуы, аның тулысынча матдәвичелек 

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

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

тәгълиматләргә урын юк. Димәк татар җәмгыяте, татар милләте коммунистик 

дәвердән килгән алласызлык тәгълимате нигезендә яшәвен дәвам итә. Илаһи 

һәм яратылыш тәгълиматләренең гамәли формасын тәшкил иткән дин 

халыкның җәмгыяви тормышыннан чыгарылган. Бүгенге көндә ул  схоластика 

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

Диннең дәүләттән аерылуы  аның мәктәптән аерылуына китергән. Шул 

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

мәктәп этник һәм илаһи кыйммәтләр югарылыгында эшләгәнлектән, дәүләт 

мәгариф системасына керергә тиеш түгел. Шулай булгач, диннең дәүләттән 

аерылуы аның мәктәптән аерылуына сәбәп була алмый. Дәүләтнең мәктәп 

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

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

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

җәмгыятьтән аерылмаган. Дәүләт иганәсе мәктәпне динсез итәргә хокук бирми. 

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

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

мәктәптә дә дәһрилек монополиясе хөкем сөрә. Шуңа күрә милли мәктәп 

дәүләт мәктәбеннән аерылырга һәм дәүләттән бәйсез  мөстәкыйль система 

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

Русия мәгариф кырында милли мәктәбе була алмый.  

Шулай булгач, милли мәктәптә илаһи тәрбиянең урынын белгән кешегә 

“дин мәктәптән аерылган” дигән шигарнең нинди афәт икәнен аңлау читен 

түгел. 

Әлбәттә, Алла кануннары белән яшәмәгән җәмгыятьтә  милли-илаһи 

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

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

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

аларда милли җәмгыять өчен кирәкле белгечләр әзерләнми. Чөнки дөньви 

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

мәктәпләрдә дөньяви белем бирелми. Шулай итеп тәне җаныннан аерылган 

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

артык дәвам итә. Әнә революциягә кадәр дә бит безне дөньяви белемнән аерып 

гарәп схоластикасына (ислам диненә түгел!) куып керткәннәр. Шуннан артта 

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

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

саналган мәктәп-гимназияләр динсез урыс мәгариф системасының зәгыйфь 

күчермәләре булып кала бирә. Сүздә татар мәктәбе, милли мәгариф дип 

сөйлибез, ә чынлыкта бер генә илаһи-дөньяви мәктәп ача алганыбыз юк. Рәсми 

мәгариф моның турында ишетәсе дә килми. Бигрәк тә соңгы вакытта. Әнә, 

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

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

яшьтә инде формалаша. Шуңа күрә карын-күкрәк тәрбиясе илаһи милли 
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мәгарифнең нигезендә ятарга тиеш. Булачак ата-ана андый тәрбияне каян 

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

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

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

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

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

Шулай булгач каян килсен безгә укымышлы муллалар, динле җитәкчеләр, 

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

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

үзебез динсез мәктәпкә ябышып ятабыз.  

Әмма иман мәсьәләсендә компромисс була алмый. Иман ул йә бар, йә юк. 

Миңа бу синең фаҗигаң диләр. Бәлки шулайдыр. Әмма бу милләтебез 

фаҗигасе. Чөнки бездән көлүчеләр дә фаҗигадә: бу бозыклыктан, бу 

фаҗигадән үз акыллары белән чыкмакчы булалар. Алла кануннарына 

буйсынмыйча, Коръәнгә таянмыйча, шәригать кануннарын танымыйча. Ә 

рәсми динчеләрнең зыяны нидә? Алар халыкка илаһи хакыйкәтьне ачмыйлар, 

исламча яшәешне аңлатмыйлар, динне вәсвәсәгә, сафсатага, әфьюнгә 

әйләндерәләр, социаль гаделлек, хәләл яшәеш турында сөйләү урынына, күбрәк 

корбанга чала торган малның колагы–тоягы нинди булырга тиешлеге турында 

бәхәсләшәләр. Кәнфиттә, даруда, маргаринда хәрәм эзлиләр, ә хәләл яшәешкә 

бернинди җирлек калдырмаган түрәләр белән бер савыттан ашыйлар. Без 

күтәргән идеяләрне алып, без сөйләгән сүзләрне сөйләп,  дин белән фәнне 

кушкан булып, ислам нурын таркаталар, төп максатны җимерәләр, гамәли 

исламны бетерәләр. «Ислам тынычлык дине» дигән булып, динебезнең иң явыз 

дошманнары белән берләшеп мөселман «террорчыларына» каршы көрәшәләр. 

Әлбәттә, халык та аларның тасма телләренә ышанган була, чөнки җан да жәл, 

мал да жәл. Алла әллә бар, әллә юк, ә дөнья ләззәтен бүген татыйсы килә. Шуңа 

күрә дин  берәүләр өчен сәясәткә, икенчеләр өчен «страховка»га, өченчеләр 

өчен кәсепкә әйләнә. Динсезләргә, мөшрикләргә исә боларның берсе дә 

кирәкми. «Тәңречеләр»гә дә ислам төп дошманга әйләнеп бара. Нәтиҗәдә, 

көферлек арта, халык кырыла, бозыклык ишәя, җинаятьчелек үсә. Кайберәүләр 

рәсми динчеләрнең кыланышын күреп, минем мөселманча яшәешкә өндәвемне 

артка өстерәү дип бәялиләр. Янәсе, компьютер, кибернетика заманында нинди 

ул дин! Моны кибернетиканың «к» хәрефен дә белмәгән кешеләр әйтә. Ә бит 

мин дингә мәдрәсәләрдә укып түгел, шул кибернетика аркылы килдем. 

Көнбатыш галимнәре дә мәдрәсәләрдә укымаган, әмма Коръәннең хаклыгын 

раслаган шушы фәннәр аркылы исламга киләләр. Бүгенге мәдрәсәләр, хәтта 

«университетлар» әлеге хакыйкәтьтән ифрат ерак тора. 

Шуңа күрә илаһи гыйлем белән дөньяви белемнең куәте дин белән 

мәгарифнең берлегендә икәнлеген һич кенә дә истән чыгарырга ярамый. 

 

 

Фән һәм дин  
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“Ватаным Татарстан” гәзитенең “Әллүки” кушымтасында (14 март 1997 

ел) “Без каян килеп чыккан” дип исемләнгән язма урнаштырылган иде. 

Хөрмәтле гәзитебезнең мондый катлаулы темага мөрәҗәгать итүе, һичшиксез, 

уңай күренеш. Хәзерге җәмгыяви кризис чорында фәнгә фәлсәфи караш 

шактый көчәйде. Аның матдәви яклары белән генә канәгатьләнмичә, эчке 

(эзотерик) эчтәлеген эзләү башланды. Әлегә кадәр бу юнәлеш, нигездә, урыс 

матбугатына гына хас иде. Ниһаять татар матбугаты да уяна башлады. Бу уяну 

якын киләчәктә яңа, заманави татар фәлсәфәсен тудырыр дигән өмет бирә. 

Тик хәзергә бу юнәлештә без иярчен хәлендә. Күп очракта башка 

халыкларның, бүтән фәлсәфәләрнең, чит тәгълиматларның казанышларына 

таянабыз. Монысы да мөһим, әлбәттә. Чөнки кеше аңы гомум мәгълүмат 

кырыннан туклана. Әмма һәр халык, һәр бәндә алган мәгълүматны үз генетик-

хиссияти халәтеннән чыгып эшкәртә һәм рухи-дөньяви гамәл кыла. 

Бүгеге көндә дөньяга эзотерик караш (эчке тойгы, күңел күзе белән күрү) 

яһүди-насара, веда-буддачылык тәгълиматларына, семит, англо-сакс, роман-

герман, славян-балт этник аңына нигезләнә. Һәрхәлдә, без яшәгән җирлектә. 

“Әллүки”дәге мәкалә дә шушы рухи-этник күзаллауның татар теленә 

күчермәсе. Әмма бу мәсьәләләргә төрки-мөселман карашы да бар бит әле. 

Дөрес, әлегә яралгы хәлендә һәм үсеш өчен нык чикләнгән халәттә. 

Кайберәүләр, бу фәнни эзләнүләргә рухи-этник халәтнең нинди 

мөнәсәбәте бар диячәкләр. Янәсе, фәнгә дин белән милләтнең нинди катнашы 

бар? 

Шулай да нәтиҗәләр ясарга ашыкмыйк. Берничә мисал гына китерик. 

Әгәр фән фәлсәфи тәгълиматләрдән бәйсез икән, ни өчен матдәвичеләр 

(материалистлар) һәм идеалистлар каршылыгы дөньяның астын-өскә китерүче 

бәхәсләр тудыра, ә Рәсәйдәге дәһри (атеистик) режим дистәләгән фәннәрне 

(шул исәптән, генетика, кибернетика, психоанализ, соционика, системотехника, 

педология, телегония һ.б.) ялганга чыгарды. Әгәр фән шул кадәр “акыллы”, 

“динсез”, “милләтсез” икән, ни өчен Айга, башка планеталарга очу сәләтенә 

ирешеп тә, җирдә чат күршебез белән дә уртак тел таба алмыйбыз. Санап 

китсәң, мондый мисалларның иге-чиге юк. Шуңа күрә дин һәм фән 

мөнәсәбәтләрен өйрәнү үтә җитди караш, ифрат тирән илаһи гыйлем, заманави 

дөньяви белем таләп итә. 

      

Кем ул Тибет кешесе? 

Инде “Әллүки”дәге мәкаләнең фәнни-тәгълимати нигезенә күз салыйк. 

Мәкаләнең кыскача эчтәлеге мондый. Өфө галиме (чыгышы белән татар) 

Эрнст Мулдашев һәм аның фикердәшләре кешелекнең генофондын ачу һәм 

табу эше белән шөгыльләнәләр. Һәм кайбер нәтиҗәләргә дә киләләр. Галимнәр 

компьютерда хәзерге цивилизациянең ыру башы - баһадир атлант сүрәтен 

(образын) тудыралар. Бу сүрәт тибет расасыныкы булып чыга. Компьютер 

шуны раслый. Инде аны үз күзләре белән күрергә ниятләп, Һималайга сәяхәт 

кылалар. Андагы ламалар белән сөйләшеп, үзләренең фәнни эзләнүләренең 

нигезсез түгел икәнлегенә инаналар. Кешелекнең генетик фондының соматик 

(җәсади) хәлдә серле мәгарәләрдә саклануын ачыклыйлар. Әмма үз күзләре 
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белән күрергә туры килми. “Образ”ларның торсион (саклык) кырын үтә 

алмыйлар. Шулай да эзләнүләрен тагы да югарырак фәлсәфи-тәгълимати 

яссылыкка күтәрергә уйлыйлар. Өлешчә алганда, кешелекнең уртак динен 

тудырырга ниятлиләр. Ягъни “җитди” фән һаман да дин мәсьәләсенә кайтып 

кала. 

Юк, мин аларның эзләнү нәтиҗәләрен кире кагарга җыенмыйм. 

Эшләренә куәт булсын. Бар мәсьәләгә исламча караш кына уятырга телим. 

Беренчедән, бу фәнни эзләнүләрнең нигезендә һиндуизм-буддизм 

фәлсәфәсе ятуын искәртик. Төгәлрәк итеп әйткәндә, аңа Рерихларның эзотерик 

тәгълимате салынган. Бигрәк тә галимнәргә Елена Рерихның “Агне-Йога”га 

багышланган хезмәтләре, өлешчә алганда, “Тере этика”сы йогынты ясаган 

булса кирәк. Бу хезмәтләр, башлыча, дөньяны ярату технологиясенә һәм 

кешенең галәми эволюциясенә (үсешенә) багышланганнар. Мифләр 

формасында язылсалар да, бүгенге матдәви фәннең һәм дини тәгълиматләрнең 

иң югары таләпләренә җавап бирергә дәгъва кылалар. Моңа нигез дә юк түгел 

шикелле. Шушы мифләр буенча кеше эволюциясе галәм күләмендә җиде раса 

баскычын үтә. Үз чиратында һәр раса җиде кече расага бүленә. Беренче ике 

раса һәм өченче расаның бер өлеше эфир хәләтендә була һәм галәм киңлегендә 

ирекле хәрәкәт итә. Өченче раса ахырында кеше тәне тыгызлана һәм 

“җирләшә” башлый һәм, ниһаять, бу раса безнең бабаларыбыз дип фараз 

кылынган дүртенче раса кешеләрен - атлантларны тудыра. Атлантлардан исә 

бишенче раса, ягъни бүгенге кешеләр барлыкка килә. Бу расаның әле биш кече 

расасы гына туган. Алтынчы һәм җиденче кече һәм төп расалар җирдә әле 

пәйда булмаганнар. Ягъни, кешелекнең эволюциясе әле тәмамланмаган. 

Беренче раса кешеләренең буе 53, икенчеләренеке - 36, өченчеләренеке - 18, 

дүртенчеләренеке - 6 метрга җиткән дип фараз кылына. Моның турында кайбер 

риваятьләр һәм фәнни ачышлар да сөйли. Болгарга сәяхәт ясаган Ибн 

Фадланның язмаларында да дүртенче раса вәкиле дип атарлык персонаж 

тасвирлана. Өфө галимнәре компьютерда нәкъ шушы дүртенче раса кешесен 

“тудырганнар”. Бу тәгълиматләр Тибетта туганлыктан, атлант кешесе тибет 

кешесенә ошаган булып чыга. Чөнки компьютерга кергән мәгълүмат, нигездә, 

шушы тәгълимәт кырыннан алынган. Компьютер ул абсолют сүрәт тудырмый, 

ә аерым кеше яисә төркем үзләштергән кыр мәгълүматләрен генә гәүдәләндерә, 

ягъни, образлаштыра. Моны һәр компьютер белгече яхшы белә.  

   Әгәр укучы Өфө галимнәренең фәнни эшен тирәнрәк үзләштерәсе 

килсә, “Агне-Йога”га һәм Рерихларның фәлсәфи хезмәтләренә мөрәҗәгать итә 

ала. Әмма бу фәлсәфә дөньяны яратуда һәм кешелекне тудыруда Аллаһы 

Тәгаләнең ролен инкарь итә. Дөрес, буддизмның үсеш (эволюцион) теориясе 

матдәвичеләр нигез итеп алган Дарвинның үсеш тәгълиматеннән шактый 

көчле. Дарвин эволюциясе табигать кануннары кысаларында гына барса, Будда 

эволюциясе галәм киңлеген били. Әмма Дарвин теориясендәге кебек ук, Будда 

эволюциясенең дә хуҗасы юк. Алла да, шәхес тә җәя тышына чыгарыла. 

Нәтиҗәдә адәм баласы  өчен тудырылган фән төп максатын җуеп, 

мавыктыргыч мифкә әйләнеп кала. Мәсьәләнең тулы чишелеше бераллалык 

(монотеистика) тәгълимәте югарылыгында ята. Әлегә галимнәр моны күрмиләр 



 22 

булса кирәк. Шуның өчен, күпләр кебек, кешелекнең уртак динен эзлиләр, 

“галәм, дөнья гражданины” тудырырга телиләр. Моның җитди сәбәбе дә бар. 

Чөнки традицион бераллалык тәгълиматләренең бүгенге һәм киләчәк заман 

фәне югарылыгындагы тәфсире юк. Бу өлкәдә урта гасыр схоластикасы хөкем 

сөрә. 

Шуңа күрә  бераллалык тәгълиматенә, беренче чиратта исламга, 

берникадәр төгәл фәннәр күзлегеннән карарга туры килә. Чөнки матдәви 

дөньяда кеше шушы яссылыкта фикер йөртә. Буддизм тарафдарлары, шуны 

исәпкә алып, бу тәгълиматкә диннән дә бигрәк фәнни фәлсәфә итеп карыйлар. 

Шулай булгач, бераллалык диненә дә фәнни караш тудырырга, аның тирән 

эчтәлекле гыйльми тәфсирен булдырырга кирәктер.  

 

Кем ул Кеше-алла? 

Матдәви цивилизациядән рухи цивилизациягә чыгу чигендә фәлсәфи-

тәгълимати эзләнүләр гаять дәрәҗәдә артты. Бу табигый хәл. Чөнки күпләр 

иске цивилизациянең баюын элекке кыйммәтләрнең, традицион 

тәгълиматләрнең кризисы белән бәйлиләр. Асылда бу дөрес. Әмма бу кризисны 

кем һәм ничек, нәрсә өчен һәм нинди максатларда файдалана? Төп мәсьәлә әнә 

шунда дип уйлыйм. 

Әлбәттә, бу шаукым Татарстанны һәм татар җәмгыятен дә читләтеп үтә 

алмады. Киресенчә, Рәсәй мәмләкәтенең традицион тәгълиматләреннән 

берникадәр аерылып торган дини-милли традицияләр белән яшәгән Идел-Урал 

төбәгенә игътибар бермә-бер артты. Үзенең мөшкел хәлен илаһи 

тайпылышларда түгел, ә рухына ят дини-милли тәгълиматләрдә,  бигрәк тә 

исламда күргән мәмләкәт аларны юк итү, һич югында, зәгыйфьләндерү өчен 

бөтен көчен куя. Моның өчен теләсә нинди ислам тайпылышы нигезендә туган 

фәлсәфи тәгълиматләр, өйрәтмәләр ярый. Шуларның берсе - яңа дингә, иң 

югары фәнни фәлсәфәгә дәгъва кылучы “Кеше-алла” тәгълиматә. Бу 

тәгълиматләргә нигез салучыларның берсе, үзенә пәйгамбәрлек вазыйфасы 

йөкләгән татар кешесе - Диас Вәлиев. Бер-ике сүздә “диасизм”ның (ул үзенең 

тәгълиматын шулай дип атый) эчтәлеге мондый. 

Кеше эволюциясе үзенең яшәү дәверендә өч үсеш баскычын үтә. Беренче 

баскычта ул микрокеше булып кына санала, икенче баскычта макрокеше 

дәрәҗәсенә күтәрелә, өченче баскычта исә мегакеше дәрәҗәсенә ирешә. 

Микрокешенең дине-инанулары потчылык, мәҗүсилек югарылыгыннан китми, 

макрокеше исә бераллалык (монотеизм) югарылыгына күтәрелә, мегакеше инде 

үзе Алла дәрәҗәсенә дәгъва кыла. Микрокешеләрнең рухи тормышы белән 

каһинәләр (жрецлар) идарә итә. Алар аллалар дәрәҗәсенә күтәрелгән табигый 

объектлар һәм кешеләр арасында арадашчылык вазыйфаларын башкаралар. 

Макрокешеләрнең тормышын җиде пәйгамбәр көйләгән. Мегакешене исә Алла 

дәрәҗәсенә җиде Бөек Укытучы җиткерәчәк. Димәк бу тәгълимат илаһи 

күзаллауга дәгъва итсә дә, асылда үсеш (эволюция) тәгълиматенә нигезләнгән. 

Моның шулай икәнлеге Диас Вәлиев өйрәтмәсенең 56 нчы матдәсеннән күренә 

(төгәллек өчен тәрҗемә итмичә генә китерәм): 
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“Семь пророков - Кришну, Заратустру, Авраама, Моисея, Будду, Иисуса, 

Мухаммада - знает история религиозных исканий до наступления эпохи 

мегамира. И семь пророков приведут человеческую расу к единению на новом 

витке жизни, которая наступает с приходом мегаэпохи. Семь пророков, семь 

вестников Сверх-Бога, или Божественного абсолюта возвестят о рождении 

новейшей эры. 

Они уже возвещают о ней. Панрелигия завтрашнего дня - средоточие 

семи лучей, и первые пять лучей на сегодняшний день уже известны. Первый 

луч - Бабизм, по имени Мирзы Али-Мухамеда (1819-1850), принявшего имя 

Баба, объявившего себя Вратами Истины. Второй луч, проливающий свет на 

единую вселенскую религию - бахаизм или движение Бахаи, по имени Мирзы 

Хусейн-Али (1817-1892), принявшего имя Баха-Уллы (Блеск Бога). Третий луч 

единения под эгидой единого Бога - рамакришнаизм, по имени Гададхара 

Чаттерджи (1836-1886), принявшего имя Шри Рамакришны. Четвертый луч - 

вивеканандаизм, по имени четвертого идеолога Одной Вечной Религии 

Нарендранатха Датты (1863-1902), принявшего имя Свами  Вивкеананды 

(Радующегося различителя). Пятый луч в новом вселенском универсалистком 

вероучении - диасизм будет носить мое имя (1938- ...). И, вероятно, ночную 

мглу прорежут еще два пророческих луча - шестой и седьмой. В совокупности 

все эти семь лучей осветят новое Божество со всех сторон и выявят все 

глубины его с максимальной полнотой. Не в шелесте сухих теорий, а в 

живоносной алмазной правде”.  

Бу тәгълимат буенча Аллаһы Тәгалә Адәм галәйһиссәламне камил итеп 

түгел, ә микрокеше, яки кыргый итеп яраткан. Мөхаммәд галәйһиссәламне 

макрокеше дәрәҗәсенә күтәргән, ә Диас Вәлиевтән исә мегакеше ясаган. 

Башкалар ничектер, әмма ислам тәрбиясе алган кешегә бу тәгълиматне кабул 

итү ифрат дәрәҗәдә авыр. 

Диас Вәлиев тәгълимате белән якынрак танышырга теләгән укучыга аның 

түбәндәге китапларын тәкъдим итәр идем: “Три лика”, “Три похода в 

вечность”, “Истины одного человека, или Путь к Сверх-Богу”, “Третий 

человек, или Небожитель”. Бүгенге көндә аның шушы темага багышланган өч 

томлык хезмәтләре басмага әзерләнеп ята. 

Бу хезмәтләрнең асылын тирәнрәк өйрәнсәк, без аларның көнчыгыш, 

беренче чиратта буддачылык, һиндуизм, кришнаизм тәгълиматләрен тудырган 

ведалар эзотеризмына килеп чыгар идек. Димәк, диасизм меңнәрчә еллар яшәп 

килгән җирле-этник традицион тәгълиматкә таяна. Шулай булгач, галәми 

универсаллыкка дәгъва итә дип әйтеп булмый.   

Юк, мин монда Диас Вәлиевның карашларын тәнкыйть итү максатын 

куймыйм. Бары тик мондый тәгълиматләрнең татар дөньясына нинди йогынты 

ясауларын гына күзаллап чыгасым килә. Чөнки традицион яшәү рәвешен 

югалткан татар да бүген рухи торгынлыктан чыгу юлларын эзли. Өлешчә 

алганда диасизм да шундый рухи эзләнүләрнең берсе. Күргәнебезчә Диасның 

да исламга карашы тискәре түгел. Әммә ул аны үтеп баручы тәгълимат 

формасында күрә. Ягъни, кешелек дөньясы ул баскычны үтте инде. Алда аны 

Алла дәрәҗәсенә ирештерүче яңа баскыч көтә. Исламның асылына төшенмәгән 
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бәндә өчен бу, әлбәттә, мавыктыргыч нәрсә. Мескенлек дәрәҗәсеннән Алла 

дәрәҗәсенә күтәрелү кешенең мәңгелек хыялы түгелмени! Әнә, Ислам да бит 

адәм баласын Алла хозурына әзерли. Әмма ахирәт аркылы. Ә менә, ахирәт 

бармы, юкмы - монысын кем белә? Диасизм һәм башка “Кеше-алла” 

тәгълиматләре исә кешене җәсади халәтендә Алла итә. Әлбәттә, мондый 

үлемсез, тәмугсыз тәгълиматкә ничек ышанасы килмәсен. Чыннан да ислам һәм 

башка бераллалык тәгълиматләре искергән һәм аларга ябышып яту 

мәгънәсезлек булып чыга түгелме? Тарихта соматик (җәсади) рәвештә күккә 

ашкан “Кеше-алла”, яисә Алла улы мисалы да бар бит әле! Ул да булса Гайсә 

пәйгамбәр. Шулай итеп кришнаизм-нәсара дине катнашмасын тәшкил иткән 

“Кеше-алла” тәгълимате барлыкка килә. 

Мондый тәгълиматләр күп вакытта танылмаган даһилык, тәкәбберлек 

нигезендә туса да, аларның имамнары һәм иярүчеләре, нигездә, намуслы 

кешеләр. Һәрхәлдә бу тәгълиматләрне дингә бер фәлсәфи караш дип тә 

бәяләргә була. 

Әмма моның хәвефле ягы шунда ки, болар белән ришвәт кылучылар 

пәйда була башлады. Матдәви нәфестән табыш алучыларга аллалык 

нәфесеннән файдаланучылар өстәлде. Алар шактый гына әзерлекле һәм бүгенге 

заман фәнни терминологиясен әйбәт кенә үзләштергән каһинәләр булып 

чыктылар. Куйган максатлары да билгеле: хак диннән, милли сәясәттән аеру, 

шәхси уцышка ирешү. “Иман савыты” нык булмаган бәндә “фәнни” 

уйдырмалар төнәтмәсенә чумып, аларның асылына төшенә алмый. Шундый 

“агартуга” мин күптән түгел Казанда үткәрелгән “Граждане мира” форумында 

“лаек” булдым. Аның тирәсендә укымышлы татарлар бөтерелә. Алар барысы 

да инде “Кеше-алла” югарылыгына “ирешеп” киләләр. “Укучыларын” да шуңа 

өндиләр. Бик күпләр моңа рәхәтләнеп риза. 

“Кеше-алла” булуның фәнни механизмы шуннан гыйбарәт. Галәмдәге 

барлык җисемнәр, элементар кисәкчекләрдән алып, гигант галактикаларга 

кадәр этеш-тартыш бәйләнешендә торалар. Ягъни, һәр жисем бер үк вакытта 

мөстәкыйль дә, башкаларга да бәйле. Мәсәлән, протон белән нейтрон төш 

көчләре (ядерные силы) бәйләнешендә гаять дәрәҗәдә тыгыз атом төшен 

тәшкил итәләр. Бу ике кисәкчек якынайганда көчле этеш, ерагайганда көчле 

тартыш барлыкка китерәләр. Атом төше, үз чиратында электрон белән шундый 

бәйләнештә тора. Молекуляр көчләр дә шул ук сыйфатка ия. Шушы ук 

принцип нигезендә күзәнәкләр, матдәләр, күк җисемнәре  хасил була. Кеше үзе 

дә шул рәвештә оешкан. Фәнни яктан бу, әлбәттә, шулай. Әмма адәм баласы 

моның белән генә канәгать түгел. Ул шушы процессларны үзенә тоташтырасы 

килә (замкнуть в себе). Аларны ул акылы, фикер иреге, медитация аша биләргә 

тырыша. Мисалга, әлбәттә, Гайсә пәйгамбәр (аларча, Иисус Христос) китерелә. 

Янәсе, ул бу ысулларның абсолют халәтенә ирешеп, соматик хәлдә (тәне белән) 

күккә аша. Һәр кеше моңа ирешмәсә дә, һәрхәлдә, медитация, үз эченә китү 

аша шушындый халәткә керә. Бу күренеш адәми затны аллалаштыруның тагы 

бер аяныч дәлиле. Димәк кеше ахирәткә, үлгәннән соң терелүгә ышанмый, 

кылган гамәлләре өчен җавап тотарга әзерләнми. Ягъни, исламның төп 
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кануннарыннан баш тарта. Шуңа күрә бераллалык тәгълимате белән фән 

бәйләнешләренә якынрак килик. 

 

 Дин һәм фән аерыламы? 

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

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

Кечкенәдән әниебез дингә ихтирам тәрбияләде, ә мәктәп киресен эшләде. 

Гаилә белән мәктәп тудырган шушы каршылык миңа гомер буе тынгылык 

бирмәде. Еллар үткән саен бу каршылык чишелмәде генә түгел, киресенчә 

тирәнәя генә барды. Искелек калдыгы булган дин фән үсү белән юкка чыгачак 

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

байтак дөньяви белем туплаган бабаларым динне яшәү кыйбласы иткәннәр? 

Нигә бар дөньяга танылган галимнәр ихлас күңелдән диндар булганнар? Ни 

өчен үзләрен иң югары хакыйкать дип игълан иткән төрле җәмгыяви (социаль) 

тәгълиматләрнең гомере кыска булган да, диннәр гасырлар буе яшәвен дәвам 

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

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

мондый сораулар борчымый. Ихлас матдәви карашлы дәһри адәм каршында да 

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

аның белән ришвәт кылучы бәндәгә дә әллә нинди каршылыклар эзләп торасы 

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

дини тәрбиядән мәхрүм ителгән адәм баласына ни эшләргә? Ничек Иманга 

кайтырга? Ничек Аллаһы Тәгаләнең барлыгына һәм берлегенә ихлас күңелдән 

ышанырга? Еллар буена каткан йөрәкләрне, суынган җаннарны 

йомшартырлык, жылытырлык илаһи көч бүген бармы? Бүгенге руханилар моңа 

әзерме? Дөньяви белемнәре, дини гыйлемнәре моңа җитәрме? Җитмәгән 

очракта сафсатаи (вульгар) дәһрилек урынына дини ришвәтчелек килмәсме? Бу 

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

дин гыйлеменнән аерып эш иттек. Аларны берләштерүче илаһи гыйлемгә 

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

дөньяви белем белән катырылган дәһрилек бозын эретә алмаячакбыз. Моның 

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

рухи-дөньяви югары уку йортлары кирәк. 

Инде дини гыйлем белән дөньяви белемнең кайбер бәйләнешләренә 

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

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

ришвәти максатка корылсалар, әлбәттә бар. Мисалга, матдәвичелек өчен 

фундаменталь булган ике нигезләмәгә тукталып үтик. Беренчесе шуннан 

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

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

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

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

килүен раслады. Матдәвичеләрнең икенче нигезләмәләре шуннан гыйбарәт: 

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

дин дөньяның юктан барлыкка килүен бәян итә. Фән монда да динне яклап 
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чыкты. Чыннан да әйләнмә (виртуаль) кисәкчекләрне ачу дөньяның юктан 

барлыкка килүен раслады. Кызыксынган укучы фәннең бу казанышларын 

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

фәнни-популяр чыганаклар аркылы белә ала.  

Инде безне һәрвакыт тынгысызлап торган тән һәм җан мәсьәләсенә 

килик. Матдәвичеләр тән белән җан аермасын күрмиләр. Аларның яшәвен һәм 

үлемен тәңгәлләштерәләр. Ә дин җанның тәннән башка яши алуын һәм тәннән 

аермалы буларак мәңгелек булуын бәян итә. 

Фән тарафыннан өйрәнелә торган электромагнитик һәм биокырлар тән 

төзелешенең ифрат дәрәҗәдә катлаулы булуын раслау белән беррәттән, 

кешенең үлгәннән соң да яшәешен тәэмин итәләр дип уйларга фәнни нигез 

бирәләр. Әмма бу дәлилләр генә кешенең шәхси “Мин” язмышын күзалларга 

җитәрлек түгел. Котылгысыз рәвештә кеше каршына шәхси тән һәм җан, шәхси 

язмыш һәм җаваплылык, оҗмах һәм тәмуг проблемалары килеп баса. Аларны 

чишми торып адәм баласында иман ныклыгы булдыру шактый кыен. Бигрәк тә 

тоташ дәһрилек чорыннан соң. Ата-бабадан килгән инану-ышануга дәлилләр 

кирәкмәгән, ә бүген кирәк, чөнки буыннар белән бергә иман җепселләре дә 

өзелгән һәм аларны яңадан ялгау таләп ителә. 

Шуңа күрә мин озак еллар буе тән белән җан проблемаларының фәнни 

нигезләрен эзләү белән мәшгуль булдым һәм кайбер нәтиҗәләргә дә ирештем 

булса кирәк. Беренче чиратта, җиде кат күкнең фәнни нигезен ачыклауны 

максат итеп куйдым һәм аның беренче чагылышын кешенең үзендә таптым. 

Монотеистик карашларда шактый урын алган «җиде күк», шәрекъ 

фәлсәфәсендә төп рольне уйнаган “җиде тән” тәгълиматләре моңа этәргеч 

булды. «Җиде күк» төшенчәсе бөтен галәмгә кагылса, «җиде тән» төшечәсе 

шушы җиде күкнең җирдәге «матдәви» нөсхәләренең гәүдәләнеше. Әлеге 

тәгълимат буенча адәм баласы да җиде тән кушымтасын тәшкил итә. 

Димәк, шәхси “Мин” дә шушы җиде тәннең үзара бәйләнештә яшәвенең 

тыгызланган формасы. Тәннәрнең дүртесенең гомере чикләнгән, өчесенең 

чикләнмәгән. Дүрт тән шуннан гыйбарәт: физик тән (күреп, тотып карый ала 

торган), аның эфир нөсхәсе (биокыры), астраль һәм минталь тәннәр (хис һәм 

рухият кырлары). Физик тән яшәүдән туктагач та, аның эфир нөсхәсе яшәвен 

дәвам итә. Ул үлгәч астраль тән яши, соңгы булып минталь тән үлә. Калган 

өчесе исә, Олы Манас, Утлы Рух, Алла нуры дип исемләнә. Болары үлемсез. 

Оҗмах рәхәтен татыйлар, йә тәмуг газабын кичерәләр. Шулай да бүгенге фән 

күзлегеннән чыгып, бу тәннәрнең яшәү-үлемен ничек аңлатырга? 

Гомум кыр тәгълимате (теориясе) өстендә эшләү, тереклек дөньясында 

барган био-физик оешу-таркалу процессларын өйрәнү мине проблемаларның 

чишелешен элементар кисәкчекләр дөньясында эзләүгә этәрде. Беренче чиратта 

туу, яшәү, яңару, искерү, таркалу, картаю, үлү кебек процессларның квантлар 

яссылыгындагы процессларга тәңгәл килүләрен ачыкладым. Галимнәр 

тарафыннан табылган дистәләрчә элементар кисәкчекләр арасында җиде 

тәннең эквивалентын тәшкил итүче җиде тотрыклы кисәкчек булырга тиеш 

дигән фараз миңа ачыш булып тоелды. Һәм чыннан да, аларның төгәл җиде 

булуын ачыкладым. Алай гына да түгел, шуларның дүртесенең массасы бар, ә 
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өчесенең юк. Димәк дүртесе, ягъни протон, антипротон, электрон, позитрон 

кисәкчекләре җисемдәге туу, таркалу процессын җитәклиләр, ә өчесе - 

нейтрино, антинейтрино, фотон аның өзлексез яшәү процессын тәэмин итәләр. 

Димәк, физик һәм эфир тәннәр - протон-антипротон, астраль һәм минталь  

тәннәр - электрон һәм позитрон, Олы Манас һәм Утлы Рух - нейтрино-

антинейтрино, Алла Нуры фотон кисәкчекләренең энергетик гәүдәләнеше. 

Яшәү белән үлем арасындагы процесслар шушы тотрыклы кисәкчекләрнең 

бушлыкта барлыкка килә торган башка тотрыксыз кисәкчекләр белән 

бәйләнешеннән гыйбарәт.  Тирәнрәк эзләнүләр алып барсак, төш физикасы 

казанышларына таянып, без хәтта ул бәйләнешләрең физик-математик 

формулаларын да яза алыр идек. Техник-технологик үсеш алар белән идарә итү 

мөмкинлеген тудырыр иде. Ә иң әһәмиятлесе шунда ки, бу процесслар 

“юклык” һәм “барлык” фәзаларында (пространстволарында) баралар.  Бары тик 

“юктан” гына яшәү һәм үлем барлыкка килә ала. “Юк” булмаса, галәм дә, кеше 

дә, яшәү һәм үлем дә була алмый. Мәсәлән, протон белән антипротон 

кушылганда (аннигиляцияләнгәндә) “юк”ны, аерылганда ике параллель 

дөньяны (җан белән тәнне!), ягъни “бар”ны хасил итә. Электрон-позитрон, 

нейтрино-антинейтрино да шундый халәт барлыкка китерәләр. Бары Алла 

Нурын гәүдәләндерүче фотон гына шушы процессларга этәргеч вазыйфасын 

үти. Шуңа күрә без дөньяны Аллаһы Тәгалә яраткан дибез.  

Ә инде яшәү белән үлем төшенчәсенә килгәндә, мәсәлән, физик тәннең 

үлеме протон кисәкчегенең башка тотрыксыз кисәкчекләр белән энергетик 

бәйләнеше өзелүен һәм яшәүнең антипротон (җан) югарылыгына күчүен 

гәүдәләндерә. Бу процесслар, әлбәттә, фотон бәйләнешендә бара. Димәк, 

кешенең яшәве һәм үлеме белән Алла идарә итә дигән дини тәгълимат һич тә 

нигезсез түгел. 

Әлбәттә бу фикерләрне ныгыту өчен дөнья яратылганда нәкъ шушы җиде 

тотрыклы кисәкчекнең беренче булып барлыкка килүен раслау кирәк иде. 

Җиде тән - җиде кисәкчек - җиде кат күк бәйләнешен дәлилләү процессында 

минем кулыма (Алланың рәхмәте) һинд галиме Нарликарның “Дәһшәтле 

галәм” (“Неистовая Вселенная”) дигән китабы килеп эләкте. “Олы шартлау” 

процессының барышын күрсәткәндә, ул беренче булып яралган кисәкчекләрне 

санап китә. Һәм ни диярсез? Нигездә шушы җиде кисәкчек инде ул. Бары 

антипротон урынына нейтрон күрсәтелә. Әмма нейтрон ирекле хәлдә тотрыклы 

була алмый. Нарликарның инде күнегелгән гадәт буенча, протон белән 

нейтронның атом төшен хасил итү халәтеннән аерыла алмавы күренә. Әмма 

квант физикасы мондый ясалма тотрыклыкны кабул итә алмый. Шулай да 

Нарликар галәмнең барлыкка килү процессын, нигездә, дөрес бәян итә. Өстәп 

шуны әйтәсе килә. Әгәр протон-антипротон, электрон-позитрон, нейтрино-

антинейтрино симметриясе бозылса, дөньяның “юк” тан “бар” булу һәм бардан 

юкка чыгу принцибы үзенең төгәллеген җуя. Нарликар мәсьәләне мондый 

югарылыкка күтәреп тикшермәгән булса кирәк. Матдәви фән калыпларында эш 

иткән. Моңа дини гыйлемнең дөньяви белемнән аерым була алмавының тагы 

бер дәлиле итеп карарга кирәктер. Шулай да Нарликар беренче булып 

барлыкка килгән алты кисәкчекнең җылылык бәйләнешендәге тотрыклыгын 
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бәян итә. Бу инде дөньяның тотрыклыгын фотонның эквиваленты - Алла нуры 

тәэмин итә дигән сүз. Ул гына да түгел, релятивистик физиканың бу 

казанышлары американ галиме Хойльнең һәм шул ук Нарликарның яңа 

астрофизикасы белән дә исбат ителә. Моңа тагы алдарак та тукталырбыз. 

Инде оҗмах белән тәмуг аңлатмасына килик. Җиде кисәкчек - җиде тән - 

җиде кат күк тәгълиматеннән чыкканда бу төшенчәләрне аңлату кыен түгел. 

Без оҗмахны мәңгелек рәхәтлек, тәмугны мәңгелек газап дип кабул итәргә 

күнеккәнбез. Асылда мәңгелек (дөресрәге, чиксезлек) сүзе соңгы өч тәнгә генә 

кагыла. Беренче дүрт тәннең рәхәте һәм газабы вакыт белән чикләнгән. 

Мәсәлән, физик тән яралары үлгәч тә бетә. Әмма эфир һәм югарырак тән 

газаплары физик тән үлгәч тә дәвам итә. Һәм шулай дүртенче тәнгә кадәр. 

Тәннәребезнең рәхәтен, йә газабын без физик тән яшәеше вакытында ук 

туплый башлыйбыз. Мәсәлән, гамәл һәм фигылебез физик һәм эфир тәнебез, уй 

һәм фикерләребез астраль һәм минталь, тойгы  һәм хисләребез Олы Манас һәм 

Утлы Рухыбыз белән бәйләнгән. Димәк үлеп кенә котылабыз дигән бәндәләр 

нык ялгышалар. Күзәтүче, тикшерүче бармы-юкмы, һәр гамәлебез, уебыз, 

хисләребез нәтиҗәсе үзебездә туплана. Шуңа күрә Алла барысын да күрә 

дибез. Әгәр ниятебез изге икән, Утлы рухыбыз мәңгелек рәхәт, кара икән - 

мәңгелек газап кичерәчәк. Һәр тәннең үз оҗмахы, үз тәмугы бар. Ул рәхәтнең 

зурлыгы һәм җәзаның катылыгы, савап йә гөнаһның тирәнлеге белән 

бәйләнгән. Тикмәгә генә без дөньялыкта ук тән газабы гына түгел, җан газабы 

да кичермибез. Ә җан газабының тән газабыннан катырак булуын адәм баласы 

яхшы белә. Тәмуг уты шул җан газабы инде ул. Юкка гына без йөрәк яна, җан 

әрни дип сөйләмибез. Физик тән кабыгында ук башка тәннәр газабын кичергәч, 

яшәү рәвешебез камиллектән шактый читләшкән булуына инанырга тиешбез. 

Дөнья бетү - ул галәмнең яңадан сингуляр халәткә кайтуы дигән сүз. Коръән 

тәмугын исә “юк”ка чыгу, оҗмахнын мәңге “бар” Алла хозурына ирешү 

төшенчәләре белән аңлатып була. Вакыт җиткәч, дөнья яратылу процессы 

яңадан башлана. Моны соңгы астрофизик ачышлар да раслый. 

Күргәнебезчә, “юк” белән “бар” төшенчәләре фән өчен дә, дин өчен дә 

уртак фундаменталь мәгънәгә ия. Шушы төшенчәләр югарылыгында гына без 

дин һәм фән берлеген аңлау дәрәҗәсенә ирешәбез. Дин һәм фән каршылгы  

аларның илаһи асылын белмәүдән килә. Диннәр, тәгълиматлар ызгышының 

сәбәбе - бу асылны аңлауда камиллеккә ирешә алмауда. 

Мәсәлән, матдәви тәгълимат “юк”ны инкарь итә һәм “бар”ны гына таный. 

Ягъни, кисәкчекләр һәм антикисәкчекләрнең кушылганда юкка чыгуларын, 

аерылганда юктан бар булуларын дөньяның яратылуы һәм бетүе белән бәйли 

алмый, хәтта, антикисәкчекләр барлыгын да инкарь итеп килде. Бары тик фән 

ачышлары гына аны бу хакыйкәтьне танырга мәҗбүр итте.  Фәннең үсешен дин 

түгел, ә сафсатаи матдәвичелек тоткарлый икәнлегенә тагы бер мәртәбә инана 

алабыз. 

Ә менә көнчыгыш фәлсәфәсендә (буддизм, һиндуизм, синтоизм, йогизм 

һ.б.) “бар” белән “юк” төшенчәләре инкарь ителми. Тик барның юкка, юкның 

барга әйләнүе мөстәкыйль (берәү тарафыннан да идарә ителми торган) 

эволюцион процесс итеп карала. Ягъни, монда Алла төшенчәсе юк. 
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Кисәкчекләр һәм антикисәкчекләр күзлегеннән караганда, алар үзлегеннән 

барлыкка киләләр һәм югалалар. Димәк бу процессларда фотон катнашмый. Ә 

фотоннан башка “бар” да, “юк” та була алмый. Ягъни дөнья тумый да, юкка да 

чыкмый булып чыга. Бу инде, әлбәттә, тулы мәгънәсезлек. Югарыда искә алып 

үткән Өфө галимнәренең эшләре дә әлегә шушы яссылыкта бара. 

Инде бераллалык (яһүди, нәсари, ислами) тәгълиматларга килик. Монда 

“юк” белән “бар” да һәм алар белән идарә итүче көч тә таныла. Квант физикасы 

теле белән әйткәндә, кисәкчекләрнең һәм антикисәкчекләрнең бер-бересенә 

әверелүе белән пары булмаган (!) фотон идарә итә. Димәк монда физика 

фәненең соңгы казанышлары белән дини тәгълимат тулы тәңгәллеккә килә. 

Ягъни дин белән фән җан белән тән эквивалентына әйләнә. 

Шулай да монотеистик (бераллалык) тәгълиматләре арасында да 

каршылыклар бар. Эш хәтта дини дошманлыкка, канлы бәрелешләргә барып 

җитә. Сәбәп нәрсәдә? 

Кыскача әйткәндә, фәнгә илаһи, дингә фәнни караш булмауда. Бу 

сәбәпнең җәмгыяви-ришвәти ягын тирәнәйтмичә (бу аерым тема), мәсьәләне 

фәнни-тәгълимати яктан ачыклап китик. 

Әле 1815 елда француз галиме Фабр де Оливье Тәүрәтнең Муса 

пәйгамбәр тарафыннан вәхи ителгән “Яшәеш” (“Бытие”) китабына тирән 

лингвистик анализ ясап, гаҗәеп нәтиҗәләргә килә. Яһүд һәм нәсара 

диннәренең нигез ташын тәшкил иткән бу Китапның бүгенге нөсхәсенең 

матдәви асылга гына ия булуын исбат итә. Эш шунда ки, Муса пәйгамбәр 

Мисыр руханилары арасында белем һәм тәрбия алганлыктан, Тәүрәтне галәми, 

рухи һәм матдәви асылга ия мисыр язуында бирә. Әмма Вавилон әсирлегеннән 

чыкканнан соң яһүд рухание Йыздра яһүдләрне вавилон колонистлары токымы 

булган самаритяннардан аеру максатында Китапның Муса пәйгамбәр нөсхәсен 

ассирия язуында тәфсир кыла һәм ул үзенең мисыр язуы эчендә яшерелгән 

галәми серен җуя. Ә инде аңардан ясалган тәрҗемәи тәфсирләр нәтиҗәсендә 

Тәүрәтнең рухи асылы да җуела. Аның матдәви эчтәлеге генә кала. Бары тик 

яһүдләрнең иессей кабиләсендә генә телдән-телгә күчү рәвешендә (“Каббала” 

аркылы) өч асылы да сакланып кала. Фабр де Оливье барлык тәфсир-

тәрҗемәләрне өйрәнеп, Тәүрәтнең башлангыч нөсхәсенә кайта һәм аның өч 

асылын да яңарта. Аның тәфсире буенча Китапның исеме дә гади матдәви 

“Яшәеш” түгел, ә “Мәңгелек абсолют яшәеш”. Ягъни, Адәм баласы Аллаһы 

Тәгаләнең җирдәге гәүдәләнеше буларак, галәм югарылыгында мәңгелек 

абсолют яшәешкә ия. Китапка кергән адәми затлар да без күзаллаган матдәви 

шәхесләр түгел, ә адәми сыйфатларның җирдәге гәүдәләнеше. Сүз уңаенда 

әйтеп китик, ислам динендә чагылыш тапкан Алланың 99 исеменә илаһи 

сыйфатларның адәми гәүдәләнешә дип карарга кирәктер. Фабр де Оливье 

дөньяның яратылуын да башкача тасвирлый. Аның буенча Аллаһы Тәгалә 

дөньяны башта фикердә (идеяда, принципта) ярата, аннан соң аңа куәти 

(энергетик) форма бирә, шуннан соң гына җисми халәткә кертә. Гомумән 

алганда, Фабр де Оливье бер үлчәнешкә төшерелгән Китапны өч үлчәнешкә 

күтәрә. Китапның мондый тәфсире көнчыгышның башка трансцеденталь 

(илаһи) фәлсәфәләре белән дә аваздаш һәм бүгенге дөньяви фәннең иң соңгы 
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казанышларына да якын тора. Аерым алганда, җиде кат күк-җиде тән-җиде 

кисәкчек тәгълимате белән дә тәңгәл килә. Фикердә дигәне, дөньяның Олы 

Манас-Утлы Рух (нейтрино-антинейтрино), куәт дигәне, астраль-минталь 

(электрон-позитрон), җисми дигәне, физик-эфир (протон-антипротон) халәтенә 

тәңгәл килә. Ярату процессы исә Алла нуры (фотон) аркылы бара. 

Күргәнебезчә, дөнья һәм антидөнья, пар-пар яратылып алты кат күкне тәшкил 

итәләр. Җиденче катны Алла нуры били дип фараз кылырга була (Алла үзе 

түгел!). Шуңа күрә дә Тәүрәттә дөнья Аллаһы Тәгалә тарафыннан алты көндә 

яратылган диелә. Җиденче көн ял көне дип исәпләнә. Чөнки Аллаһы 

Тәгаләгәнең нурын яратырга кирәкми. Алты кат күк “бар” һәм “юк” халәтен 

кичерә, җиденче кат күкнең пары булмаганга - мәңге бар. “Юк” һәм “бар”  

әверелеше Алла нуры аркылы бара. Алла нуры беркайчан да юкка чыкмый. 

Квант  физикасында бу халәтне реликт нурланышы белән аңлатып була.  

Әмма, әйтеп үткәнебезчә, Тәүрәт матдәвиләштерелә һәм яһүдләрнең 

этник тарихына әверелә. Бу исә, үз чиратында, дөньяны матдәвиләштерүгә, 

дәһрилек чиренең таралуына китерә. Дөрес, яһүдләрнең аксакаллары 

(мудрецлары) Китапның өч асылын да беләләр һәм шуңа күрә бүгенге 

цивилизациянең башында торалар. Әмма илаһи асылдан аерылган күпчелек 

ялгыш юлдан китә. 

Инде нәсара тәгълиматенә килик. Ул, башлыча, Гайсә пәйгамбәр 

тарафыннан вәхи ителгән Инҗилгә нигезләнә. Кызганыч ки, Рим мәмләкәте 

тарафыннан канунлаштырганда ул бераллалык эзлеклелеген җуя. Бу, беренче 

чиратта, “өчлек” (“троица”) тәгълиматенә кагыла. Дөрес, күкләр 

иерархиясендә өчлек принцибы бар. Ул да булса парсыз (мәңгелек) Алла нуры 

һәм чикләнмәгән (мәңгелек белән бутарга ярамый) яшәешкә ия Утлы Рух һәм 

Олы Манас. Әйтеп үткәнчә, болар “бар”-”юк” әверелешендә катнашалар һәм 

мөстәкыйль Алла нуры белән тәңгәлләштерелә алмыйлар. Пәйгамбәрләр исә 

Утлы Рух һәм Олы Манас белән “сугарылып”, җиргә тәртип урнаштырырга 

киләләр. Әмма алар җирдә коткару вазыйфасын гына түгел, җәза вазыйфасын 

да үтиләр. Мәсәлән, Муса пәйгамбәр яһүдләрне гонаһлары өчен 40 ел буена 

далада интектереп йөртә, Гайсә пәйгамбәр юлдан язган халыкка “тынычлык 

түгел, кылыч китерә”, Мөхәммәд пәйгамбәр кяферләргә каршы алтмышлап 

сугыш бирә. Чөнки Утлы Рух һәм Олы Манас капма-каршы сыйфатларны 

(нейтрино-антинейтрино каршылыгын) эченә ала. Алла каршында алар тигез 

хокукка ия. Чөнки Алла коткаручы һәм җәза бирүче генә түгел, беренче 

чиратта, гадел хөкем итүче дә. Шуңа күрә Аның исемнәренең берсе  “Гадел” 

дип атала да. Әмма канунлаштырылган Инҗилдә Гайсә пәйгамбәр Коткаручы 

дип игълан ителә һәм Алла белән тәңгәлләштерелә. Бу тәңгәллек Изге Рух 

бәйләнешендә ата-ул мөнәсәбете белән ныгытыла. Кеше Аллаһы Тәгаләгә 

табыну урынына, Адәм баласына табына башлый. Ягъни, бәндә потка әйләнә. 

Төгәл бераллалык антропоморфизм тәгълиматына әверелә. Илаһи теоцентризм 

социаль эгоцентризм белән алмаштырыла. Кеше үз өстенә коткару, хөкем итү, 

җәза бирү вазыйфаларын ала, аллалыкка дәгъва итә башлый. Кануни нәсара 

тәгълимате көнчыгыш антроморфизмына (буддизм, кришнаизм һ.б. га) һәм 



 31 

яһүди матдәвичелегенә якыная. Шуңа күрә эзлекле бераллалыкка карата да 

аларның позицияләре бер төрлерәк. Асылда, тискәре. 

Тәүрәттән һәм Инҗилдән яһүди-нәсара тайпылышы нигезендә бүгенге 

көнбатыш (асылда, яһүди-нәсара) цивилизациясе барлыкка килә. Бүген ул 

дөньяда глобаль йогынтыга ия. Матдәви яктан ул тәрәккый үсеш кичерсә дә, 

рухи яктан таркалуга бара. 

Инде ислам тәгълиматенә килик. Бу дин әле үзенең төгәл бераллалыгын 

җуймаган. Һәрхалдә, саф исламда. Монда Утлы Рух һәм Олы Манаска 

(нейтрино-антинейтринога) кагылышлы чиксезлек, Алла нурына кагылышлы 

мәңгелек төшенчәләре тәңгәлләштерелми. Алла бер һәм мәңгелек. Ул 

чикләнгәнлек-чиксезлек, яралу-яратылу кысаларына керми. Квант физикасы 

белән ислам бераллалыгы бүгенге фән һәм дини караш югарылыгында  тулы 

тәңгәллеккә ия. 

 

Исламның дөньякүләм йогынтысы 

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

тәңгәллеккә ия исламның бүгенге заманда кешелек дөньясына йогынтысы 

көнбатыш тәгълиматләре белән чагыштырганда зәгыйфьрәк?  

Башта шуны искәртеп үтик. Яһүди-нәсара дөньясы йоклап ятканда ислам 

цивилизациясе дөньякүләм йогынтыга ия була. Хәтта бүгенге Аурупа 

цивилизациясен дә ул тудыра. Моңа дәлилләр җитәрлек. Валерия Порохованың 

Коръән тәфсирендә китерелгән  танылган шәхесләрнең кайбер фикерләренә  

колак салыйк. 

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

әһәмиятен кешелек дөньясы тиешле югарылыкка күтәрелгәч кенә аңлаячак». 

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

түгел иде. Аурупада кыргыйлык хөкем сөргәндә Мөхәммәд дөньясында фән, 

фәлсәфә, сәнгатьнең барлык төрләре чәчәк атты. Аурупачылар үзләренең 

гафу итмәслек тар карашлары белән бу дәверне «караңгылык чоры» дип 

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

Мөселман Испаниясе исә бу чорда гүзәл мәдәният учагы булды.  

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

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

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

ислам мәдәниятенең йогынтысы хәлиткеч (! - И.Ә.) булды. Бу бер үк дәрәҗәдә 

табигать фәннәренә дә, илаһи гыйлемгә дә кагыла. Әлеге яңарыш рухын 

Аурупа дөньясына гарәпләр алып килде». 

Стенвуд Кобб: (бөтендөнья тәрәккый мәгърифәте Ассоциациясенә нигез 

салучы): «Ислам Аурупада яңарыш (возрождение) дәверен башлап җибәрүче 

булды».  

Әмма еш кына хак дин сәяси максатларда исламның илаһи югарылыгына 

ирешмәгән халыклар арасында таратыла. Шул сәбәпле әкренләп аның илаһи 

куәте иманнары зәгыйфь кешеләр тарафыннан ришвәти максатларда 

файдаланыла башлый. Күпләрне исламга матдәви һәм җәмгыяви (социаль) 

нәфес этәрә. Мондый күренешне без җәмгыяви гаделлек принцибына корылган 
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каммун тәгълиматендә дә күрәбез. Мисалга Ленинның «үзеңне бөтен кешелек 

дөньясы туплаган гыйлем белән баетып кына коммунист исеменә лаек була 

аласың» дигән әйтемен китерергә була. Ә асылда бу тәгълимат ришвәти 

максатларда кешелекнең моңа өлгереп җитмәгән катламнары арасында 

таратыла.  

Шулай итеп җәмгыять үзенең тәрәккый үсеш перспективасын югалта.  

Ә галәмдәге өзлексез процесслар агышы (моны без инде телгә алынган 

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

гыйлеменең җирдәге тәгълимати үсешен таләп итәләр. Тик моңа сәләтле 

кешеләр инде калмый диярлек. Ислам тәгълимате илаһият белән сугарылмаган  

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

Аурупа исә караңгылыктан чыга, уяна башлый. Сүнеп барган нәсара 

диненә ислам яңа сулыш өрә. Ислам цивилизациясенең илаһи куәте 

Андалусиядән Оксфорд, Сорбонналар аркылы Аурупага күчә. Илаһи 

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

түгел, халыкларга, цивилизацияләргә, хәтта галәмгә дә хас. 

Тик исламның илаһи куәте батыйл яһүди-нәсара тәгълимате белән 

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

кичерә. Бу кризис үзенең чагылышын көнбатышның идеалистик 

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

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

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

үсешне тәэмин итү сәләтен җуйган көнбатышчылык тәгълиматләреннән 

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

тәгълиматләрдән арынып, кеше яшәешен чиста матдәвичелеккә кору. 

Әмма дини яктан да, фәнни яктан да глобаль кризис шартларында 

беренче мөмкинлектән файдалану мөмкинлеге юк иде. Бер үк вакытта 

тәгълимати кризис җәмгыяви кризисны да тирәнәйтте. Мондый шартларда 

җәмгыяви тәгълиматләр өскә чыкты. Бу юнәлештә җитди хезмәтләр дә 

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

Фейербах и конец немецкой классической философии” китабы, Ленинның 

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

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

калган халыклар арасында таралды. Чиста матдәвичелек сафсатаи социализмга 

һәм сугышчан дәһричелеккә әйләнде. Дөньяны афәт басты. Әлеге фаҗигане 

күреп торган Аурупа мөмкин кадәр рухи асылын савыктырырга, җәмгыяви 

гаделлекне торгызырга кереште. Дин иреге киңәйде, эзотерик тәгълиматләргә 

игътибар артты, исламга караш уңай якка үзгәрде. Нәтиҗәдә, көнбатыш 

җәмгыяте кризистан чыгып, чагыштырмача тотрыклы үсеш юлына басты. 

 

Дәһрилек чире 

Сафсатаи дәһричелеккә корылган җәмгыятьләр тоталитар коллыкка 

кереп баттылар. Дөньякүләм глобаль каршылык туды. Җимерү потенциалының 

гаять дәрәҗәдә артуы гына кешелек фаҗигасен туктатып калды. Черү процессы 

тышкы калыптан эчке әгъзаләргә күчте.  
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Әмма бу тотрыклык вакытлы (тышкы) күренеш кенә иде. Чөнки 

кризисның төп сәбәпләре ачыкланмады. Кризис мәйданы рухи-дөньяви яктан 

яһүди-нәсара тәгълимате калыпларында яшәвен дәвам итте.  

Инде менә XX гасыр азагында кризис яңадан кабатлана. Эчке черү 

нәтиҗәләре аннан чыгу мөмкинлеген тагы да катлауландырды. XIX гасыр 

азагындагы кебек үк кризистан чыгуның ике юлы бар. Йә, ниһаять, төгәл 

бераллалык юлына кайту, йә дөньякүләм һәлакәткә бару. Җәмгыяви-матдәви 

экспериментларга инде вакыт калмаган.  

Бу исә бездән XIX гасыр идеалистик һәм матәвичел хезмәтләрне 

яңабаштан карап чыгуны таләп итә. Аларның барысына да кагылмыйча, 

Австрия физигы Эрнст Махның “Анализ ощущений” һәм Владимир Ленинның 

“Материализм и эмпириокритицизм” исемле хезмәтләрен чагыштырып карыйк. 

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

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

позицияләрендә тора. Мах дөньясы шәхси сиземләүгә корылса, Ленин дөньясы 

кеше халәтеннән бәйсез объектив барлык. Әмма боларның икесе дә кеше 

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

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

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

заман фәненең иң югары позицияләреннән торып яклый. Шуңа күрә Ленин 

аның хезмәтен физика фәненең кризисы итеп күрә. Кризис мәсьәләсендә, 

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

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

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

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

Ньютон законнарына буйсынмый башлый. Тикшеренүләр барышында Мах 

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

галәмдәге торышына, ягъни, гравитациягә бәйле. Шулай булгач гравитация 

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

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

үткәч ачылачак Эйнштейн механикасын да узып китү дигән сүз. Эйнштейнның 

нисбәтчелек теориясе буенча да бит җисми халәтнең микъдары үзгәрми, ә 

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

Әлбәттә, Эйнштейн тәгълимате белән генә түгел, Ньютон механикасы 

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

түшәмен тишеп чыгу урынына, матдәви идән астына убыла. Кыйблаларын 

югалткан миллионлаган кешеләрне дә үзе артыннан ияртә. 

Укучының бу фәлсәфәнең исламга, бигърәк тә мәгарифкә ни катнашы бар 

дип уйлавы бар. Шуңа күрә фикерләремне берникадәр дәвам итим. 

 

Гыйлем тантанасы 

Эш шунда ки, Мах бу бөек ачышы белән, үзе дә сизмәстән, төгәл 

бераллалыкка чыга. Чөнки җисми халәтнең юкка чыгуы - дөнья юкка чыга 

дигән сүз. Димәк - дөнья юк, ул безнең иллюзия генә. Шуңа күрә дә Мах шәхси 

идеализмга килә. “Юк” артында Алла торганын ул күрми. Олы Манас белән 
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Утлы рухның аннигиляциясен ул Алла нурына тоташу итеп түгел, ә бөтенләйгә 

юкка чыгу итеп күрә. Мах тәгълиматен илаһи рухта эзлекле дәвам иткәндә без 

астрофизика юнәлеше буенча исламның фәнни асылына чыгабыз. Әлбәттә, 

көнбатыш дөньясының глобаль кризисы тирәнәйгән саен бу юнәлештә 

эшләүчеләр саны да арта. Беренче чиратта, әйтеп киткән американ астрофизигы 

Хойлне һәм һинд физигы Нарликарны атар идем. Алар бүгенге “какшамас”  

астрофизика фәненең кура-киртәләрен җимереп, “Мах принцибына” таянып, 

галәмнең яңа моделен тудырып киләләр. Бу модельгә Ньютон-Кеплер 

механикасы гына түгел, Эйнштейн-Фридман бәйләнешләре дә өлешчә булып 

кына керә. Мах галәмендә үлчәнешләр саны да кими. Ньютон-Эйнштейн 

галәмендә алар өчәү (кг, м, с) булса, Мах галәмендә алар берәү генә. Чөнки бер 

үлчәнеш аркылы калган ике үлчәнешне табып була. Ягъни монда да “өчлек” 

“берлек”кә әйләнеп, төгәл бераллалыкка килә. Шуңа таянып, тантаналы 

рәвештә әйтә алабыз: “барлык үлчәнешләрнең башы - бер Аллаһы Тәгаләдә!” 

Хойль моның турында ачыктан-ачык әйтә. 

Дөрес, әлегә бу тәгълиматләр дөньяның күпчелек физиклары тарафыннан 

танылмый. Алар фикеренчә, Эйнштейн тәгълимате Фридман бәйләнешләре 

бәхәссез расланган. Шундый ук хәл Риман геометриясе, релятивистик физика, 

Эйнштейн тәгълиматенең үзе белән дә булды. Матдәвичел фән турында әйтеп 

тә торасы юк. Алдарак бу хакта сүз булган иде инде. 

“Өчлек” принцибыннан баш тарту көнбатыш цивилизациясенең фәнни-

тәгълимати нигезеннән баш тартуга бәрабәр. “Берлек” (бер үлчәнеш) 

принцибын кабул итү ислам цивилизациясенә чыгу булыр иде. Әмма 

көнбатышчылар әлегә моңа әзер түгел. Моңа бигрәк тә яһүд дөньясы каршы 

тора. Әлеге тәгълимат расланган очракта аның дөньякүләм йогынтысы 

какшавы ихтимал. 

Монда сүз, башлыча, физика, астрофизика фәнен илаһилаштыру турында 

барды. Әмма шушы ук юнәлештә башка, шул исәптән, төгәл (математика), 

табигать, инсани,  сәнгать фәннәренең дә үсеше көтелә. Хәер, бүген үк байтак 

кына мисаллар китереп булыр иде. Анысын башка вакытка калдырып торыйк. 

Әлегә укучының игътибарын Валерия Порохованың фәнни-илаһи юнәлештә 

эшләнгән Коръән тәфсиренә юнәлтәсем килә. Бу тәфсирдәге кайбер 

комментарийлар белән килешмәсәм дә, әлеге хезмәт заманави илаһи фәннең 

казанышы дип саныйм. Шулай ук Лев Гумилевның инсани хезмәтләрен 

тәкъдим итәр идем. Аларда урыс-православие яшәешенә өстенлек бирелсә дә, 

халыкларның этногенез (туу, үсеш, таркалыш) мәсьәләләрен сәяси яктан түгел, 

табигый яктан хәл итәргә тырышу сизелә. Төркиләргә дә бу процесста зур, 

тарихи урын бирә.  Ул үзен “соңгы ауразияче” дип атый. Ауразияче буларак 

бәлки шулайдыр. Әмма мин аны фәнни-илаһи этногенезга нигез салучы дип 

атар идем. Ә иң әһәмиятлесе, фәннәрне бер берсенә каршы куюдан сак булырга 

кирәк. Алар һәммәсе бербөтен рухи-илаһи мәгълүмат кырына барып тоташа 

һәм барысы бергә Мах галәмен тәшкил итә.      

Мах галәменә чыгу - төгәл бераллалык тәгълиматен торгызу дигән сүз. 

Яңа астрофизика тантанасы - ул XXI гасыр ислам тантанасы. Ягъни 

кешелекнең көнбатыш цивилизациясеннән ислам цивилизациясенә чыгуының 
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фәнни дәлиле. Мин хәтта бу цивилизацияне төрки-ислам цивилизациясе дип 

атар идем. Чөнки ислам дөньясында сүнеп баручы цивилизациясенең фәнни-

матдәви казанышларын уңышлы үзләштереп килүче халык - төрки халык. Мин 

исә татар кешесе буларак, бу вазыйфаны үз өстенә татар халкы алуын теләр 

идем. Әлбәттә, бу фараз, яки ният кенә.  Башка халыкларның да, шул исәптән 

әлегә мөселманлыкка чыкмаганнарның да моңа мөмкинлекләре бар. Эш 

кемнәрнең беренчеләрдән булып төгәл фәнни-илаһи бераллалык югарылыгына 

чыгуыннан тора. 

Әлбәттә, фәннең бу казанышлары илаһи мәгарифнең нигезендә торырга 

тиеш. Шулай булганда гына без матдәви мәгарифнең дөньякүләм кризисыннан 

чыга алачакбыз. 

 Бүгенгә шушы юнәлештә “Әмирхания” мәгърифәтчелек вәкыфы 

нигезендә оешкан Колшәриф исемендәге татар рухи-дөньяви университеты, 

“Әмирхания” татар рухи-дөньяви көллияте, Гаилә мәктәбе эшли. Шушы 

мәгърифәт учаклары тирәсендә тупланган мөселман галимнәре  

башлангычында киләчәк астрофизикасы югарылыгында “Аллаһ галәме” 

хезмәте тудырылып килә. Монда “антидөнья” төшенчәсенә дә фәнни нигез 

салына. “Галәмдәге һәм табигатьтәге әверелеш-ясалыш процесслары” буенча 

аерым төркем эшли. Гомумән алганда, “Алаһы Тәгаләнең дөньяны ярату 

технологиясе” проблемалары өйрәнелә. Киләчәктә Коръән Кәримнең XXI 

гасыр фәнни-илаһи тәфсирен булдырырга телибез. Бу безнең иң зур 

максатыбыз. Шуның өчен инсани, төгәл, табигый, сәнгать фәннәре буенча 

төркемнәр тупларга керештек. Әлеге мәгърифәт учаклары мәчет-

мәдрәсәләреннән һәм дөньяви мәктәпләрдән аермалы буларак, схоластик һәм 

матдәви нигездә түгел, фәнни-илаһи югарылыкта эшли. Кызганыч, әлегә рәсми 

мәгариф һәм рәсми дин бу проблемалардан шактый ерак тора. Шуңа күрә безгә 

башлангыч чорда рәсми яктан танылмаган Сорбонна, Оксфорд 

университетлары үрнәгендә мәгарә шартларында эшләргә туры килә. 

Кайберәүләр мине ислам (төрки-ислам) цивилизациясен көнбатыш 

(яһүди-нәсара) цивилизациясенә каршы куюда гаеплиләр. Әмма бу тамырдан 

ялгыш фикер. Бер генә цивилизация дә икенчесен инкарь итеп тумый, ә аның 

карынында туа. Мәсәлән, борынгы туран цивилизациясе карынында - антик 

цивилизация, аның карынында - гарәп, гарәп цивилизациясе карынында - 

аурупа (көнбатыш) цивилизациясе туса, аурупа цивилизациясе карынында - 

ислам (төрки-ислам) цивилизациясе туачак дип фараз кылырга була. Бу 

табигый диалектик процесс (инкарьне инкарь кануны). Әлбәттә ул 

каршылыкларсыз бармый. Бары моңа әзер булырга гына кирәк. Лев Гумелев 

тәгълимате дә шуны раслый. 

Аннан соң, яһүди-нәсара тайпылышы белән Тәүрәт-Инҗил тәгълиматын 

бутарга ярамый. Тәүрәт һәм Инҗил Аллаһы Тәгалә тарафыннан Муса һәм 

Гайсә  пәйгамбәрләргә вәхи ителгән. Ә пәйгамбәрләрнең барсы да хак 

мөселманнар. Сүз бары тик Тәүрәт белән Инҗилнең асылыннан тайпылу 

турында бара. Моның турында Коръәни Кәримдә ачык әйтелә. Бүген исә 

мөселман халыклары арасында да Коръәннән тайпылу бара. Татарда бигрәк тә 

ул вәсвәси һәм ришвәти төс алды. Моны без татар “тайпылышы” дип тә исемли 
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алабыз. Бу тайпылыш турында башка язмаларда әйтелер. Әлегә бер кисәтү 

белән чикләнәсем килә. Татар  хак диннән тайпылуда урыс-яһүдне дә узып бара 

шикелле. Шуңа күрә аның дәүләте дә, милли җәмгыяте дә булмавы мөмкин.  

Язмамның ахырында Өфө галимнәренең кешелекнең уртак динен, галәм, 

дөнья гражданины тудыру мәсьәләсенә кайтасым килә. Көнбатыш 

цивилизациясе кояшының батуы XIX гасыр азагындагы кебек үк күпчелек 

фикер ияләрен яңа тәгълиматләр, яңа диннәр эзләүгә этәрә. Шуңа күрә без 

бүген төрле фәлсәфәләр, уйдырмалар ташкынына эләктек. Татар дөньясы да 

шушы ташкын эчендә бутала. Әмма җентекләп караганда, яңа өйрәтмәләр яшәп 

килүче традицион тәгълиматлар нигезенә корыла. Яһүдләр дөнья гражданинын 

яһүди, һиндлар һиндуизм, урыслар православие һ.б. нигезендә тудырырга 

телиләр. Әлбәттә, төрле үзгәртүләр (модернизация) аша, башка диннәргә, 

тәгълиматләргә  мөрәҗәгать итеп. Күп очракта яраклашу рәвешендә.  Еш кына 

бу өйрәтмәләр фәнни төс ала, чын асылы яшерелә. Кыйбласын югалткан адәм 

баласына ул рухи азык булып күренә. Дөрес, рухи кризис бу өйрәтмәләргә 

берникадәр ислам кыйммәтләрен дә өсти. Әмма батыйл (бозык) тәгълиматтә 

аларның асылы җуела. Күп кенә очракларда алар зыянга эшли. Бу бигрәк тә 

йогизм, телепатия, экстрасенсорика, спиритизм кебек өйрәтмәләрнең кайбер 

тайпылышларына кагыла. Кеше җәсади халәттә Алла хозурына ирешергә тели, 

фикер-хиссият аркылы матдәви хәрәкәт ясый һ.б. Ягъни минталь, астраль 

тәннәрнең куәтен физик-эфир тәннәрнең вазыйфаларын үтәүгә җигә.  Мәсәлән, 

тәлинкәне кул белән күчерергә күп мәртәбә җиңел булса да, кеше аны, могҗиза 

ясап, психик куәте белән хәрәкәткә китерергә омтыла. Моның белән 

дөньялыкта ук ул ахирәттә кулланасы энергиясен сарыф итә. Ягъни, ахирәткә 

психикасы (нечкә тәннәре) зәгыйфьләнеп “авыру” килеш күчә. Беренче 

чиратта, бу кешенең тәкәбберлегеннән килә. Икенчедән, бу тайпылышлар 

җәмгыятьне потчылыкка этәрә. Мондый мисалларны пәйгамбәрләр 

тарихыннан да китерергә була. Мәҗүсиләр һәм дәһриләр пәйгамбәрлекне 

могҗизалар белән раслауны таләп иткәннәр. Могҗизалык чире кайбер дини 

фанатикларга да сеңгән. Алар үз диннәрен пәйгамбәрләрнең могҗизалары 

белән куәтләргә тырышалар. Чынлыкта исә, бу Алла сүзенә ышанмауның  

яшерен дәлиле. Димәк болар тыштан үтә диндар булып күренсәләр дә, 

мәҗүсилектән ерак китмәгәннәр.   Дөрес, кеше эволюциясенең бер этабында 

психик энергия беренче урында торган дип уйларга нигез бар. Әмма бүгенге 

кешенең җирдәге һәм ахирәттәге вазыйфалары төгәл бүленгән. Шуңа күрә бу 

тайпылышларны хуплау кеше башын бутау һәм адәм баласын саташтыру 

булыр иде. 

Җыеп әйткәндә, әлегә аерым җәмгыяви, этник, дини төркемнәрнең 

мәнфәгатьләреннән чыгып тудырылган төрле бәйләлмиләл (интернациональ), 

гомумкешелек тәгълиматләренең файдасыннан бигрәк зарары күбрәк. Безгә 

Аллаһы Тәгалә тарафыннан иң югары илаһи кодрәткә ия Коръән иңдерелгән. 

Шуңа рәхмәтле булыйк. Батыйл юлларда адашып йөрмик. Безнең күгебез ачык. 

Исламнан югары берәү дә сикерә алмый. Бүген мөселманлыкка фәннең иң 

югары казанышларына ирешкән шәхесләр чыга. Алар арасында беренче “ай 

кешесе” Армстронг, данлы сәяхәтче Ив Кусто һ.б. бар. Киресенчә, исламнан 
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саташкан бәндәләр генә ваз кичә. Урысның иң бөек даһилары Пушкин белән 

Толстой да исламга тартылган.  

Шуңа күрә цивилизацияләр алмашу чорында үлә торган тәгълиматләр 

артыннан ияреп, кара упкынга (“черная дырага”) убылмыйк. Мәтдәвичеләр, 

дәһриләр, мәҗүсиләр фаҗигасен кабатламыйк.   

Өфө галимнәренең дә гомум дин дигәннәре - шул ук яңартылган буддизм 

инде ул, “дөнья кешесе” дә шушы динне тудыручы тибет кешесе. Һичшиксез, 

аларның эзләнүләренең файдасы бар. Буддизм да бит гомум галәм кырыннан 

туклана. Дөрес, түбәнрәк катламнарыннан. Тибет кешесе дә - шул ук Адәм 

баласы. Әмма без аларны абсолютлаштыра алмыйбыз. Үзебез дә абсолют 

кыйммәтләргә дәгъва кылмыйбыз. Бары тик кешелек дөньсының бүгенге 

эволюцион югарылыгында Аллаһы Тәгаләнең безгә ирештергән 

күрсәтмәләрнең илаһи асылына төшенергә генә тырышабыз. Узган 

цивилизацияләр мәңгелек булмаган кебек, киләчәк цивилизацияләр дә 

мәңгелек түгел. Бары тик Аллаһы Тәгалә генә мәңгелек. Безнең максат - шушы 

абсолют төшенчәне аңлап, Коръән буенча яшәп, ахирәттә, шәхси рәвештә,  

Алаһы Тәгаләнең мәңгелек хозурына ирешү.     

Әлбәттә бик күп галимнәр тарафыннан тупланган эзләнүләр нәтиҗәсен 

бер кечкенә генә язмага сыйдырып булмый. Барысын да тасвир кылу өчен 

дистәләгән махсус хезмәтләр кирәк булыр иде. Монда мин бу ифрат катлаулы 

мәсьәләләрне дистәләрчә мәртәбә гадиләштереп бирдем. Катлаулы 

формулалар, исәпләүләр кулланмыйча. Әмма Аллаһы Тәгалә юлын ихлас 

эзләүче адәм баласының бу язма шул рәвешчә булса да илаһи очкын рәвешендә 

калбенә язылып, рухи ташкыннары кузгалуына бер этәргеч була алсын иде. 

Ә иц әһәмиятлесе, бу фәлсәфи карашлар безнең татар фәненең, татар 

мәгарифенең, татар тәрбиясенең үзәгендә торсын иде. 

 

 

Милләт һәм дин 

 

Иман һәм дин 

Иман һәм дин! Бу ике төшенчә арасында аерма бармы? Булса, нәрсәдә?  

Соңгы вакытта татар җәмгыятендә барлыкка килгән төрле тәгълимати 

карашлар мине бу мәсьәләгә җитдирәк карарга этәрде. Әлегә кадәр совет 

җәмгыятендә әллә ни фикер төрлелеге юк иде. Каммунлык һәм дәһричелек 

тәгълиматләре кеше аңы өстеннән хакимлек итте. Әмма 1986 ел апрель 

инкыйлабы кеше аңын ясалма киртәләрдән азат итте. Ирекле фикер йөртү 

мөмкинлеге туды. Дингә, иманга кайту өмете дә уянды. Бөтен җирдә мәчетләр 

төзелә башлады, мәдрәсәләр ачылды, матбугат, радио, телевидение дә бу 

мәсьәләдә читтә калмады. Рухыбыз яктырыр, тормышыбыз яхшырыр кебек 

иде. Әмма өметләр акланмады. Җаннар иман белән сафланмады. Киресенчә, 

җинаятьчелек, ришвәтчелек, бозыклык тагы да артты шикелле. Фикер иреге 

безгә шифага булмады кебек. Күпләр хәтта каммунлык һәм дәһричелек дәверен 

сагына башлады. 

Бу нәрсә? Чыннан да дин, вөҗдан иреге тискәре күренешмени? 



 38 

Юк, әлбәттә. Мәсьәлә күпкә катлаулы. Беренче чиратта шуны басым ясап 

әйтик - динле булу әле иманлы булу дигән сүз түгел. Татарда бүген төрле дини 

тәгълимат тарафдарлары бар. Мөселманнар һәм нәсаралар, тәңречеләр һәм 

кришнаитлар, мәҗүсиләр һәм дәһриләр. Хак дин күзлегеннән фикер йөрткәндә, 

мөселман кешесенең генә иманы камил, калганнарыныкы исә - батыйл, ягъни 

бозык. Асылда бу шулай да. Әмма тормышта без кайвакыт киресен күрәбез. Еш 

кына үзен мөселман дип санаган кешенең әхлакый сыйфатлары башка дин 

тарафдарыныкыннан зәгыйфьрәк була. Хәтта дәһриләр арасында да кайбер 

мөселманнардан намуслырак кешеләрне очратабыз. Бу бигрәк тә 1917 ел 

октябрь инкыйлабының башлангыч чорында һәм, хәтта, соңыннанрак та ачык 

күренде. Павел Корчагиннар, икмәк капчыгында утырып ачтан үлүчеләр миф 

түгел, ә тарихи чынбарлык. Ул вакытта бу гамәлләр куркаклыктан түгел, 

инанудан килгән. Бүген дә дәһриләр, тәңречеләр, нәсаралар һәм башка төр 

инанучылар арасында намуслы, ярдәмчел кешеләр очрый һәм шуның өчен 

аларны хөрмәт итәбез. Киресенчә, ришвәти, намуссыз мөселманнарны күреп, 

аларга ышанычсызлык белдерәбез. Ә иң аянычы шунда ки, исламның илаһи 

асылына ирешмәгән адәм баласында алар хак дингә карата тискәре мөнәсәбәт 

тудыра һәм иман ныгытуга хилафлык китерә. Шуңа күрә дә исламда 

ришвәтчелек, икейөзлелек бик зур гөнаһлардан санала.  

Димәк, кеше сыйфатларының асылы - дини инанудан да бигрәк, иман 

ныклыгында. Шуңа күрә бу төшенчәләргә аңлатманы да төгәлрәк бирик. 

Иман - кешелек дөньясы яратылганнан бирле килә торган илаһи мирас. 

Ул һәр кешегә бер үк микъдарда тумыштан бирелә. Шуңа күрә аны фитрый, 

ягъни, табигый иман дип тә атыйлар. Ул адәм баласын Аллаһы Тәгалә белән 

бәйли. Ягъни һәр кеше ата-анасының нинди диндә, кайсы милләттән булуына, 

кая яшәвенә карамастан, иманлы булып туа. Моны без инде әйтеп үткәнебезчә, 

баланың сабыйлыгы, самимилеге, керсезлеге аркылы сиземлибез. Шуңа күрә дә 

аларны яратабыз һәм иркәлибез. Хәтта хайваннар дөньясына да фитрый иман 

төшенчәсе салынган. Без аларда да балаларга хас сыйфатлар күрәбез. Күп 

очракта, кешеләрдән бигрәк, хайваннар белән аралашырга яратабыз. 

Үсемлекләргә дә иман бирелгән дип фараз кылырга була. Чөнки без алардан да 

уңай тәэсир алабыз. Гомумән, барлык яшәеш фитрый иман белән сугарылган. 

Әмма Адәм баласы җиргә башлангыч гөнаһы өчен Иблис белән бергә 

сөрелгән. Һәм ул анда сынау үтә. Иблис исә сынаучы вазыйфасын башкара. 

Кайберәүләр бу сынауның нигә кирәге бар диләр. Аллаһы Тәгалә шундый 

рәхимле һәм мәрхәмәтле булгач, нишләп баштан ук безне камил итеп 

яратмаган, янәсе. Алайса, әйдәгез, сынаусыз гына шәкерткә диплом бирик, 

күнекмәләрсез генә оста, эшләмичә генә тук булыйк. Корыч та бит утта чыныга 

түгелме? Галәмдәге барлык әверелеш-ясалыш процесслары Аллаһы Тәгаләнең 

абсолют (яратылыш) программасына салынган камилләшү аша бара. Бу халәт 

Аллаһы Тәгаләнең дөньны ярату технологиясенә салынган. Шушы 

процессларда сәбәп-нәтиҗә бәйләнешләре абсолют (илаһи) мәгънәгә ия булса, 

аларны сайлау ирекле ихтиярга салынган. Бу канунчылык Аллаһы Тәгалә 

тарафыннан яратылган барлык иерархларга (күк катламнарына) да кагыла. 

Әлбәттә, адәм баласының үзенә дә. Дөрес юлны сайлауда ялгышмас өчен аңа 
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пәйгамбәрләр аркылы күрсәтмәләр җибәрелә. Ә инде аларны үтәү-үтәмәү 

кешенең үзеннән тора. Ни чәчтең, шуны урырсың. 

Шуңа күрә дә Коръәннең беренче - “Фатиха” сүрәсе зур әһәмияткә ия. 

Игътибарыгызны тагы бер мәртәбә аңа юнәлтәм. 

1. Рәхимле һәм шәфкатьле Аллаһ исеме белән башлыйм эшемне. 

2. Чын мактау галәмнәрне, бөтен мәхлүкларны тәрбияләүче Аллаһы 

Тәгаләгә тиешле. 

3. Аллаһы Тәгалә бу дөньяда барча кешеләргә мәрхәмәтле, ягъни 

мөэминнәргә дә, кяферләргә дә нигъмәтләрен бирә, әмма ахирәттә мөэмин 

бәндәләргә генә бирәчәк. 

4. Аллаһы Тәгалә, гаделлек белән хөкем итүче, ахирәт көненең 

патшасыдыр. 

5. И тәрбиячебез Аллаһ! Без сиңа гына гыйбадәт кылабыз һәм һәр 

эшебездә синнән генә ярдәм сорыйбыз. 

6. И тәрбиячебез Аллаһ! Безләрне туры юлга күндер! 

7. Ул юлны Син әүвәлгеләргә ингам (яхшылык) итеп бирдең, безләрне 

Синең ачуың төшкән һәм адашкан кешеләрне бидегать (ялгыш) һәм заләләт 

(туры булмаган) юлыннан башка юлга күндер, ягъни Сине ачуландырмаган һәм 

хак юлдан адашмаган кешеләр юлына күндер! “Әмин”.  

(Коръән Кәримнең Ногмани тәфсире). 

Тормыш фәлсәфәсен үзләштергән, илаһи һәм дөньяви гыйлемнең 

асылына төшенгән бәндә өчен бу юлларның хаклыгы бәхәссез. 

Тумыштан килә торган иманнан аермалы буларак, дин кешегә, әйтеп 

үткәнемчә, күрсәтмә буларак килә. Ягъни, иманны саклау һәм ныгыту өчен. 

Адәм баласына түгел, тузан суырткычка да инструкция бирелә. Хайваннарны 

карау һәм асрау өчен дә күрсәтмәләр бар. 

Еш кына иман белән дин тәңгәлләштерелә. Әйе, иман белән дин 

төшенчәләре бер берсеннән аерылгысыз. Бигрәк тә хак дин мәгънәсендә. Шуңа 

күрә дә барлык дин тарафдарлары үз диннәрен генә хак дин санап, адәм баласы 

шушы диндә туа дип фараз кыла. Ә диннән язу (иманны югалту мәгънәсендә)  

батыйл диннәр йогынтысына эләгүдән килә, диләр. Асылда болай фикер 

йөртеш дөрес. Әмма кайсы дин хак, кайсы бозык булуын билгеләүдә фикер 

бердәмлеге юк. Күп очракта үз динеңнән башкалары бозык санала. Бу исә 

күңелсез каршылыкларга китерә. 

Ә хакыйкәт шунда ки, кеше дин белән түгел, фитрый иман белән туа. 

Иман Аллаһы Тәгалә ихтыярында булса, дин адәм кулында. Динне бозып булса 

да, иманны бозып булмый. Иман белән дин аермасы да менә шунда. 

Әмма еш кына без кеше турында иманлы яки имансыз дип сөйлибез. 

Шулай да адәм баласы иманлы булып тугач, аны бозып булмагач, кая китә соң 

ул иман? Алдарак без моны аңлату өчен “иман савыты” төшенчәсен керткән 

идек. Әйе, иман ул абсолют төшенчә. Ул йә бар, йә юк. Әмма ул салынган 

савыт нык та, зәгыйфь тә булуы мөмкин. Кеше туганда һәрхәлдә ике төр 

иммунитет белән туа. Физик һәм психик. Болар икесе дә генетик мирас. 

Аларның ныклыгы ата-ананың физик һәм рухи сәләмәтлеге белән генә түгел, 

үткән буыннарның яшәү рәвеше белән дә бәйле. Шуңа күрә иманлы ата-анадан 
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имансыз, имансыз ата-анадан иманлы балалар тууы мөмкин. Физик иммунитет 

турында без берникадәр беләбез. Ул нык булса, кеше авыруга бирешми, 

зәгыйфь булса, бик тиз аңа чир йога. Шуңа күрә дә физик иммунитетны 

ныгытуга зур әһәмият бирәбез. Моның белән, нигездә, табиблар шөгыльләнә. 

Зәгыйфь физик иммунитет белән туган бала нинди зур мәшәкатьләр китергәне 

барыбызга да мәгълүм. Үлем-китем дә иммунитетларын ныгытып өлгермәгән 

кечкенә балалар һәм аны инде югалтып барган картлар арасында күбрәк була.  

Ә менә психик иммунитет турында аз хәбәрдәрбез. Югыйсә аның 

әһәмияте тагы да зуррак. Чөнки ул - “иман савыты”. Физик иммунитет кешенең 

физик сәламәтлеге сагында торса, психик иммунитет аның рухи-әхлаки 

сәламәтлеге сагында тора. Әмма алар бер-берсе белән нык бәйләнгән. Психик 

иммунитетның зәгыйфьләнүе, физик иммунитетның зәгыйфьләнүенә китерә. 

Киресенчә, күп очракта физик иммунитетны ныгыту исәбенә, психик 

иммунитетка зарар китерәбез. Монда мин әлеге бәйләнешләрнең 

механизмнарын ачыклап тормыйм. Ул башка язмаларда бирелер. 

Нык “иман савыты” белән туган кеше рухи-әхлакый тайпылышларга тиз 

генә бирешми. Әмма динсез мохиттә аның тузуы тизләнә. Зәгыйфь “савыт” 

белән туган кешегә тагы да авырга туры килә. Без физик иммунитетка зарар 

килмәс өчен нияттә булса да тирә як мохитне, табигатьне сакларга тырышабыз. 

Ә менә дини мохитне ниятебез белән дә сакламадык. Киресенчә, аны аңлы 

рәвештә, мөмкин кадәр җимерергә тырыштык. Хәтта бүген дә, дингә кайтабыз 

дигәндә дә, дин дәүләттән, мәктәптән аерылган дип барабыз. Ягъни, кешенең 

“иман савытын” җимерүне дәвам итәбез. Ә үзебез йөз баланың бишесе генә 

сәламәт булып туа, дип зарланабыз. Динсез җәмгыятьтә, имансыз ата-анадан 

нинди сәламәт бала тусын! Тишек савытта иман тормый. Иман чыккан - җан 

чыккан, ди халык. Иманлы мәгариф, иманлы фән өчен көрәш тә көткән 

нәтиҗәләрне әлегә бирми. Белем-тәрбия системасы динсезлек калыпларында 

кала бирә. 

Шулай да нигә соң халык тоташ дәһрилек, авторитаризм, тоталитаризм, 

хәтта миллионнарны зинданнарда череткән Сталин чорын сагына? Моның сере 

нәрсәдә? Кыскача әйткәндә, иреккә чыккан әхлаксызлыкта. Сталин тәртибе 

нидән гыйбарәт иде соң? Гасырлар буе дини мохиттә яшәгән халыкның “иман 

савыты” чагыштырмача нык иде әле. Гади халык ачлыктан-ялангачлыктан 

интексә дә, дәһриләргә ияреп динне сүксә дә, аңардан Аллаһы Тәгалә биргән 

фитрый иман тиз генә чыгып бетмәде. Моның өчен әле аның “иман савытын” 

җимерергә кирәк иде. Динле кешеләр кырылган саен, “иман савыты” туза 

барды, имансыз җәмгыять туа торды. Әлбәттә, җаны чыккан саен ул таркала 

барды. Бу процессны туктату өчен диктатура кирәк булды. Мәетне дә бит 

бозылмас, таркалмас өчен мәетханәдә (моргта) тоталар. Әмма салкында-бозда 

яшәү-үсеш процессы туктала. Илья Эренбург үзенең язмаларының берсендә 

болай дигән иде: “Котып аша очып чыгып була, әмма анда яшәп булмый”. 

Шуңа күрә Хрущев “җепшеге” пәйда булды. Әмма җылыда черү тагы да 

көчәйде. Тирә якка яман ис тарала башлады. Бу процессны йә жилләтеп, йә 

кабат суытып кына туктатып була иде. Икенчесен кулайрак күрделәр. Җил 

тәмам таркатыр дип курыктылар ахры. Тоталитар режимны аз-маз 
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йомшартылган авторитар режим алмаштырды. Җәмгыятьтә торгынлык чоры 

урнашты. Бозда нидер төзеп булса да, сазда берәр нәрсә төзү-үстерү газапка 

әйләнде. Туктап калган поездның тәрәзәләрен томалап, тукталышлар игълан 

итүдән башка чарабыз калмады. Кызганыч ки, бу күз буу безнең дә милли 

сыйфатыбызга әйләнеп бара. 

Әлбәттә тере бәндәне мондый халәт канәгатьләндерә алмый. Шуңа күрә 

үзгәртеп кору чоры килде. Аңа бүген нинди генә караш булмасын, бу 

котылгысыз процесс иде. Ул туңып, яисә һуштан язып үлүдән котылу чарасы 

булды. Дөрес, җылылык арткан (демократия үскән) саен чуаннар да сытыла, 

яман ис тә тарала башлады. Черек бүкәннәрдә үсеп чыккан яңа үсентеләрне 

агулы гөмбәләр басып китте. Бозда боз кимереп, сазда мүк ялап тукланган 

халык боз-саз дәверен сагына башлады. Хәрәкәтсез поезд йөртүчеләр, булмаган 

тукталышларны игълан итүчеләр шул составны да сүтеп таратучыларның 

гамәлен күреп, “каравыл” кычкыра башлады. 

Ниһаять, бозлану, җылыну, таркалу процессларының чын сәбәпләрен 

аңлаучылар да күренә башлады. Алар сәламәтләнү процессын “иман савытын” 

төзекләндерүдә күрде. Динне кайтару, рухи-әхлаки нигезне ныгыту эшенә 

керештеләр. Әмма монда да имансызлар өлгеррәк булып чыкты. Тиз арада бу 

мәйданны да биләп алдылар. “Демократия”дә дә, “дин”дә дә котылу юлын 

күрмәгән халык бар өметен “көчле кулга” баглады. Яңадан боз дәверенә кайту 

куркынычы туды. Чөнки салкын-җылы алмашынуы таркалу-черү процессын 

тизләтәчәген иманнан язган халык аңлар дәрәҗәдә түгел инде.  

Шуңа күрә түземлек күрсәтеп, черисенең череп бетәсен, үсәсенең үсеп 

китәсен генә көтәргә кала. Кемгә нинди өлеш чыгачагы һәркемнең “иман 

савыты”ның ныклыгына бәйле. 

Ә инде кемнең “иман савыты” ныграк икәнлеге аның нинди диндә 

торуыннан түгел, гамәленнән күренә. Әйе, мин иман сагында торучы иң көчле 

дин -  ислам дине, дип саныйм. Моңа дәлилләр күп. Аларның кайберләрен 

“Фән һәм дин?” исемле язмамда китердем. Әмма бу берәүгә дә башка 

диндәгеләрне имансыз дип атарга хокук бирми. Үзеңне теге яки бу дин 

тарафдары дип игълан итеп кенә иманлы булып булмый. Хәтта мөфти булсаң 

да. Моны дәвамлы яшәү рәвешең белән исбат итәргә кирәк. Шул уңайдан 

авылыбызның имамы Зариф хәзрәтнең моннан 35 ел элек әйткән сүзләрен 

китерәм: “Мөэмин мөселман булу өчен һич кимендә җиде буыныңның ислам 

кануннары буенча яшәве кирәк. Шундый бәндәләр генә үз өсләренә имамлык 

(җитәкчелек) вазыйфаларын ала алалар”. Бүгенге көн өчен бу, әлбәттә, үтәлмәс 

таләп. Шулай да моннан гыйбрәт алу кирәктер. Бары бер генә нәрсә бәхәссез. 

Бозык дин, бозык тәгълимат “иман савыты”н ныгыта алмый. Моның өчен хак 

диндә булу кирәк. Иманы нык булган бәндә “үзгәртеп кору” дигән сынау 

күперен дә, башка четрекле заманнарны да уңышлы үтәр дип уйлыйм. 

 

Иманның милләте бармы? 

Татар зыялылары арасында исламга караш бик бәхәсле. Әгәр дәүләт, 

хакимият җитәкчеләре дингә сәяси яктан килсәләр, гади халык аны схоластика 

рәвешендә кабул итсә, зыялылар, галимнәр исә аңа мәдәниятнең бер төре итеп 
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карый. Бу очракта дин сәхнәдәге тамаша белән тәңгәлләштерелә. Бу да әле 

дингә уңай караш булганда. Дингә мәдәни караш тарафдарлары күбрәк диннең 

милли ягына әһәмият бирәләр. Ягъни, нинди дин татар милләтенә файдалы да, 

нинди дин заралы. Гомумән алганда, татар дине бармы? Ни өчен без башка 

халыкларның диненә иярәбез һ.б. Бу мәсьәләләрне еш кына үзенең 

мәкаләләрендә күренекле татар язучысы Рахмай Хисмәтулла күтәрә. Аның 

дингә үз карашы бар. 

Әйе, соңгы вакытта диннән курчак ясарга маташкан, йә булмаса аңа 

тискәре мөнәсәбәт тудырырга тырышкан мәкаләләр шактый булды. Әмма 

Рахмайның фикерләрен алар белән тиңләмәс идем. Ул динне ясалма бизәкләргә 

дә бизәми, аннан ваз да кичәргә җыенмый. Ихлас күңелдән милләтенең иманлы 

булуын тели. Тик бу мәсьәләдә безнең уртаклык күп булса да, шактый гына 

аерымлыклар да бар. Шуларны уртага салып, берникадәр дәрәҗәдә бәхәсләшеп 

алырга туры килә. Мин ул күтәргән мәсьәләләрне өч төркемгә бүләр идем: 

1. Дин Алла сүземе, әллә аны даһи кешеләр тудырганмы?  

2. Дин милли мохиткә, милли телгә яраклашырга тиешме? 

3. Иман һәм дин арасында аерма бармы? 

Беренче сорауга җавапны ул болайрак бирә: “Ислам дине искиткеч камил 

булса да, аны даһи кешеләр тудырса да, алар барысын да мең ел алдан күрә 

алмаганнар. ... Мәсәлән, айлар буе кояш чыкмаган котыпта уразаны ничек 

тотарга һ.б.”.  

Даһи кешеләр тарафыннан тудырылган дин, әлбәттә, Алла сүзе була 

алмый. Димәк ул искерә һәм аны үзгәртергә, төзәтергә, яңартырга, 

реформаларга кирәк булып чыга. Юк, мин Рахмайны һич тә Алланы инкарь 

итүдә гаеплисем килми. Әмма болай фикер йөртсәк, без бик тиз дәһрилеккә 

(алласызлыкка) килеп чыгачакбыз. Тикмәгә генә ул “дөньяга реаль карый 

торган” Шәриф Хөсәеновның түбәндәге фикерләрен китерми: “Шуны да истән 

чыгармыйк, фән һәм техника алга киткән цивилизацияле илләрдә бүген 

халыкның күпчелеген Аллага ышанмаган кешеләр тәшкил итә, ... кайчандыр 

дин прогрессив чара булса да, ... бүген инде аның андый роле юк”... “Европа 

халкы булып Европада яшәсәк тә, музыка, театр һәм сынлы сәнгатебезнең 

Европадагы башка халыклардан берничә гасыр соңга калып тууына Рәсәй 

империясендә изелеп яшәү генә түгел, ислам дине дә гаепле”. Күргәнебезчә, 

Шәриф Хөсәенов буенча техник-технологик цивилизация чорында дин 

регрессив, тискәре күренеш булып чыга. Рахмай исә, бу сүзләр белән килешеп 

бетмәсә дә, моны котылып булмый торган хакыйкәть дип атый. Мәчетләр 

төзелсә дә, халык аңа дәррәү йөрми, ди. Моннан җиде ел элек диннең кире 

кайтуын зур өметләр белән тәбрикләп каршыласа да, динчеләрнең кайбер 

гамәлләрен күреп башкачарак уйлый башлаган. Аның фикереңчә, “Ислам 

искиткеч дин булса да, Коръәндә “кяферне сүгеп, мөселманнарга авырлык 

китермәгез” диелсә дә, башка диндәге кешеләрне  кяферләр дип атап, аларга 

каршы әллә нинди җиһадларга өндәү дәвам итә. Ахыр чиктә бу җир 

шарындагы тынычлыкны, яшәү балансын төзәтеп булмаслык һәлакәткә 

китерергә мөмкин”, ди. Ул бу фикерләрне түбәндәге дәлилләр белән расларга 

тырыша: “Ислам дине искиткеч булса да, Болгар дәүләтен, Алтын Урданы, 
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Казан ханлыгын коткарып кала алмады. Әнә бит Тукай да: “Күп яттык без 

мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә...” дип язган. Ни өчен бик зур язучыларыбыз 

динчеләрне тәнкыйтьләп, көчле әсәрләр язып калдырганнар. Дин көчле булса, 

аны коммунистлар бетерә алмаслар иде. Чын динле халык ирек куймас иде. Үз-

үзен чистарта торган гаҗәеп дин булса, аның янына теләсә нинди хөсетләр, мал 

кортлары да кереп сыена алмаслар иде. Элек динне сүгеп, кяфер булып 

йөргәннәрне дә үз янына якын җибәрмәс иде”. Шулардан чыгып ул түбәндәге 

нәтиҗәне ясый: “Барлык читен, җитешсез якларны үлчәп-исәпләп караганнан 

соң бер карарага киләсең: татар башта ук ислам динен  үз шартларына, үз 

даласына, үз климатына, зур ил тоткан халкының холкына яраклаштырып, 

аның теориясен тудырып, үз теленә күчереп кабул итә алмаган. Аны дөрес 

файдаланмаган. Ул аны башта ук ярым сукырларча илгә кертеп, җиңелүгә, 

таркалуга илтә торган юллар калдырган. Әнә шуңа күрә еш кына дин һәм татар 

икесе ике якка караган һәм.. җиңелә килгән. 

Иң төп җитешсезлегебез, иң төп хатабыз - ул Ислам диненең туган 

телебез белән кушылмавында, бөтен догаларның, ритуалларның кеше җанына 

туган телебездә җиткерелмәвендә. Бу, ахры, бик зур бәла, хәтта мин санап 

киткән афәтнең чыганагы да, бәлки шушындадыр”. 

Бу сүзләрдә хаклык юк түгел. Әмма аларның Шәрәф Хөсәенов фикерләре 

һәм “динне даһи кешеләр уйлап чыгарган” дигән фараз белән бернинди 

уртаклыгы юк. Алла сүзе белән аны куллана белү - икесе ике нәрсә. Рахмай үзе 

дә шулайрак фикер йөртә. Әмма аерым фикерләре белән үзенә үзе каршы килә. 

Шуңа күрә кайбер дини мәсьәләләргә ачыклык кертик. 

Нәрсә соң ул дин? Инде әйтеп үткәнчә, берәүләр аны кеше аңын 

томалаучы әфьюн дип атый, икенчеләр адәм баласын ниндидер киртәләрдә 

тотучы тәгълимат итеп күрә, өченчеләр мәдәниятнең бер өлеше дип саный, 

дүртенчеләр сәяси корал итә һ.б. 

Инде әйтеп үткәнчә, дин ул Алла тарафыннан дөнья яратылганда ук адәм 

баласына җирдә яшәү өчен бирелгән күрсәтмә, ягъни инструкция. Аллаһы 

Тәгалә кешене яраткан икән, Ул, һичшиксез, аңа яшәү күрсәтмәсе бирмичә 

калмаган. Гап-гади сәгать тә бит махсус инструкция белән тәэмин ителә. Сәгать 

ясаучы аның озак һәм төгәл эшләвен тели. Әлбәттә, бу инструкцияне төгәл үтәү 

сәгать ясаучыдан түгел, сәгать хуҗасыннан тора. Димәк, Алла күрсәтмәләрен 

үтәмибез икән, моңа Алла түгел, ә үзебез гаепле. Ә нигә Алла шундый үтәлмәс 

күрсәтмә биргән соң, дияргә мөмкин. Янәсе, без аны бозарга маташсак та, боза 

алмыйк. Ә бит ул вакытта бернинди инструкция дә кирәкми. Без барыбыз да 

ниндидер илаһи затның ихтыярын сукырларча үтәүче җансыз автоматларга 

әйләнәчәкбез. Инструкциясез эшли торган сәгать мәңгелек двигатель булырга, 

яисә Алла сыйфатларына ия булырга тиеш. Динне инкарь иткән бәндә дә шуңа 

дәгъва кыла түгелме? Инструкциясез эшләү йә ул җитештерүче яки кулланучы 

тарафыннан җибәрелгән җавапсызлык, йә җитештерү өчен кирәгеннән артык 

сарыф ителгән хезмәт. Әгәр сәгать сукканда да, сүткәндә дә төгәл һәм озак 

йөри торган итеп эшләнсә, аңа дөнья малы да җитмәс иде. Сәгать кебек кеше дә 

Алла тарафыннан яратылган Галәмнең бер өлеше, ягъни гаять зур һәм камил 

системаның бер шөребе генә. Әлбәттә бу шөреп булмаса, дөнья җитәрлек 
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дәрәҗәдә камил булмас иде. Әмма һәр шөреп галәм камиллегенә дәгъва 

белдерә башласа, бу система күптән инде җимерелеп төшкән булыр иде. Әлеге 

кануннар системалар дөньясында эшләгән кешеләргә яхшы таныш. Алар зур 

һәм кечкенә системаларның үзара бәйләнешләрен, максатка ярашлы камиллек 

дәрәҗәләрен өйрәнеп, бу системаларның тотрыклылыгын тәэмин итү өчен 

тырышалар. Әлбәттә, система никадәр бәләкәй, аның тотрыклылыгы да 

шулкадәр түбән. Әмма зур система эчендә аның дәвамлыгы, яңаруы тәэмин 

ителә. Һәр системаның үзәк идарә органы, мөстәкыйль (автоном) һәм югары 

системаларга бәйле вазыйфалары бар. Әйтеп үткәнчә, кешенең дә шушы 

системалар дөньясында үз урыны бар. Әгәр адәм баласы ихтыярсыз, тулы 

көйләнүчән җан иясе булса, кешелек дөньясы күптән юкка чыккан булыр иде 

инде.  Кешене үзен генә алыйк. Ул үзе системалар системасы. Аның һәр 

әгъзасы (йөрәге, бавыры, бөере һ.б.) үзкөйләнүгә сәләтле кече автоном система 

тәшкил итә. Әмма төгәл билгеләнгән чикләрдә. Моны тән температурасының, 

кан басымының һәм тәннең башка физиологик күрсәткечләренең үзкөйләнү 

мисалында күрсәтеп була. Үзкөйләнү процессы белән, үзәк орган буларак, ми 

идарә итә. Ми эшчәнлеге тукталса, бу процесслар куелган чикләрдән чыгып, 

барлык әгъзалар таркала, ә кеше система буларак җимерелә башлый. Йөрәк, 

мәсәлән, мидән башка эшләвен дәвам итсә, ул инде кешедән бәйсез башка 

система була. Димәк аңа кешенең кирәге юк. 

Шушы канунчылык кешедән түбән (элементар кисәкчекләргә кадәр) һәм 

кешедән югары (Алланың үзенә кадәр) системаларга хас. Әмма барлык 

системалардан аерым буларак мондый чиксезлек бер Аллага гына хас. Әгәр дә 

Аның да идарә кыры чикләнгән булса, Аннан югары идарә системасы булыр 

иде. Димәк иң югары идарә органы - абсолют Ми - Ул Аллаһы Тәгалә.  

Бу фәлсәфәнең дингә, милләткә нинди кагылышы бар диярләр. 

Бар һәм турыдан-туры. Чөнки кеше дә шушы галәм кануннарына 

буйсына. Аның миенә дә катлаулы система буларак тиешле чикләрдә идарә 

кыры бирелгән. Шушы чикләрдә ул ирекле. Аларны бозса, ул Алла тарафыннан 

җәза алачак, чөнки бу чикләрне Ул билгеләгән. Үзидарә кыры һәм аның 

чикләре безгә Коръән аркылы иңдерелгән. Димәк, без Алла сүзен түгел, ә Ул 

куйган чикләрне бозабыз, шуның өчен җәза алабыз. Ислам дине камил 

булмаганнан түгел, шушы диннән, Алла сүзеннән, Ул куйган чикләрдән 

тайпылган өчен дәүләтчелегебезне югалтканбыз, иреккә чыга алмыйча, менә 

инде 450 елдан артык коллыкта интегәбез. Шуңа күрә дә Коръәни Кәримнең 

һәр сүрәсендә диярлек Аллаһы Тәгалә безгә чиктән чыкмаска куша, моны 

үтәмәгән өчен безне нинди җәза көтәсен кисәтә.  

Инде диннең миллилегенә килик.  

Әйе, Ислам дине милләтчеләр тарафыннан гарәп дине буларак кабул 

ителә. Шуңа күрә берәүләр аннан бөтенләй баш тартырга, икенчеләр дәһрилек 

юлыннан тайпылмаска, өченчеләр “тәңречелеккә” кайтырга, дүртенчеләр әллә 

нинди диннәргә, бишенчеләр аны татарлаштырырга өнди. Рахмай исә соңгылар 

сафында. Минем үземнең дә бу күңелемә хуш килә. Мин дә диннең үз 

мохитебезгә, үз телебезгә яраклашуын телим. Чөнки каның белән, аңың белән 

кабул итмәгән дин күп вакытта мәгънәсез вәсвәсәгә әйләнә. 
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Әмма Алла сүзен шулай ансат кына башка телләргә күчереп булса, 

дөньяда күптән оҗмах булган булыр иде. Коръәни Кәримнең илаһи 

югарылыгына ирешү өчен татар телен тәңречелек чорындагы рухи, мәдәни, 

матдәви куәтенә кайтарырга кирәк. Бу исә татар тормышын бөтенләй башка 

сыйфатта, Коръән таләпләре югарылыгында коруны таләп итә. Бүгенге татар 

теленең илаһи куәте Коръән теленең куәтеннән күпкә түбән. Әлегә бу күәткә 

җитәрлек күләмдә гарәп теле генә ия. Аның лексик байлыгы берничә миллион 

сүзне тәшкил итә. Җитмәсә, бер үк сүзнең дистәдән, хәтта, берничә дистәдән 

артык мәгънәсе бар. Башка телләрдән кергән алынмалар гарәп телендә бик аз. 

Димәк ул моңа мохтаҗ түгел. 

Җыеп әйткәндә, динне татарлаштыру өчен безгә куәтле илаһи һәм милли 

күтәрелеш кирәк. Ул татар тормышының барлык юнәлешләрендә: мәгърифәттә, 

мәдәнияттә, икътисадта, хокук өлкәсендә һ.б. булырга тиеш. Әмма бу 

күтәрелеш безгә чит мохиттән үз мохитебезгә кайткан очракта гына булачак. 

Мәсәлән, татар мәгарифе бүгенге рәсми мәгариф системасы калыпларында үсә 

алмый. Чөнки ул безгә ят урыс-яһүди менталитетына корылган. Бу тайпылыш 

нигәдер безнең милләтчеләребезне борчымый. Димәк алар, беренче чиратта, 

яһүди-нәсара кыйммәтләреннән түгел, ислам кыйммәтләреннән курка. Шуңа 

күрә бүгенгә безнең югары белем һәм фән системаларыбыз да юк. Милли 

мәдәният тә тамаша кылудан ары китми. Татарның икътисад системасы да 

яһүди салым-ясак системасына түгел, исламның зякәт-садака системасына 

корылырга тиеш иде. Хокук системасы да дәүләт-түрә хөкеменә түгел, Алла 

хөкеменә генә нигезләнә ала. Димәк, динне татарлаштыру телдән генә түгел, ә, 

гомумән, татарның илаһи югарылыкка күтәрелү сәләтеннән тора. 

Татарның үз дини-милли мохитенә кайтуга киртә булып, Рахмай үзе 

әйткәнчә, дин дәүләттән аерылган дигән “юха елан” тора. Бүген моннан да 

мәкерле сәясәт юк. Чөнки, чынлыкта, ул дәүләттән аерылмаган, ә җәмгыятьтән 

аерылган. Рәсми дин дәүләттән башка бер генә хәрәкәт тә ясый алмый. Чөнки 

ул дәүләтнең бер департаменты. Ә менә динсез җәмгыять, ул җансыз җәмгыять. 

Динсез мәгариф, динсез мәдәният, динсез икътисад, динсез хокук беркайчан да 

милли үсешкә илтмәячәк, киресенчә таркалуга китерәчәк. 

Рахмай, диннең зәгыйфьлеген муллалардан күрә. Диннең кайта 

башлавына дистәгә якын ел узса да, беркайда да укымышлы мулла очратмадым 

ди. Аныңча алар “барысы да элекке заман активлары. Аларны тыңлап торсаң 

тәэсир юк. Иң мөһиме, туган тел моңы җитми. Гарәпчә ятлап укуны зур 

казанышка саныйлар. Бары тик акчага гына эшлиләр”.  

Әмма беткә ачуланып тунны ягып булмый бит. 

Җитмеш ел дәһрилек, исламга карата дошманлык чорыннан соң кайдан 

килсен безгә укымышлы муллалар! Андый мулла, әлбәттә, “мәңге ачылмас 

үлем һәм мәңгелек серен татарча сөйләп шиккә, моңга сала, үзе дә сизмәстән 

теге дөньяга ышандыра” алмый. Моның өчен беренче чиратта, диннән бигрәк 

(дин белән ришвәт кылулары мөмкин) иман кирәк. Муллага да, иярүчегә дә. 

Инде әйтеп үткәнебезчә, диненә, милләтенә һәм башка сыйфатларына 

карамастан, иман кеше калебенә Алла тарафыннан тумыштан салына һәм 

Коръән белән ныгытыла. Яшәвебезнең төп мәгънәсе, шушы иманнан гомер буе 
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аерылмау. Шуңа күрә татарның төп догасы да иманнан аермауны Алладан 

сорау. Ә без ничә мәртәбә иманыбызны алмаштырдык һәм әле дә иманга кайта 

алмыйча интегәбез. Дөрес, бүген дин турында күбрәк сөйли башладык. Ихлас 

кына булсын. Безгә бүген иман гына түгел, дин генә түгел, иман белән дин 

берлеге кирәк. Динсез иман нык булмый, имансыз дин монафыйклыкка илтә. 

Динне милләттән, дәүләттән аеру да шул ук монафыйклыкка керә. 

Җиһад турында берничә сүз. Рахмайның аңа мөнәсәбәте тискәре. Әмма 

чын мөселман һәрвакыт җиһадта булырга тиеш. Үзенең нәфесенә һәм дин 

дошманнарына каршы. Рахмай монда җиһад белән фетнәне бутый, ахры. 

Җиһад Алла хакына барса, фетнә, шәхси нәфескә нигезләнә. Бу хакта Коръәндә 

ачык әйтелә. Фетнә дә дингә таянырга мөмкин. Тик бу монафыйклык була. 

Әмма рухи чистаруга, иманны ныгытуга, халкының бәйсезлеге өчен кәрәшкә 

чакыруны фетнә дип атарга буламы?  

Динне татарлаштырганчы безгә ислам динен, Коръәнне ныклап 

өйрәнергә, әйтеп үткәнчә, милли үсешебезне яңа баскычка күтәререгә кирәк. Бу 

юнәлештә эшләр бармый түгел, бара. Әмма ифрат зур кыенлык белән. Татар 

халкы иманын ислам белән яңартып кына ирекле халыклар офыгына чыга ала. 

Моны аңлаучылар саны да ишәя. Димәк өмет бар. Рамайның  үзенең дә  шуңа 

ышанасы килә: чын иманлылар килер, алар беркем аңлтып бирә алмаслык теге 

дөньяны бу дөнья белән тоташтырырлар, андый кеше белән очрашу ул үзе бер 

зур бәхет булыр, ди. Бу сүзләреңне күәтлисе генә килә. 

Әмма Рамайның ислам дине христиан диненән үсеп чыкан, аңа 

реформалар ясарга кирәк дигән фикерләрең белән килешә алмыйм. Бу 

мәсьәләгә башка язмаларда кагылырбыз.  

Ислам дине безне артка өстери дигән фикерләрнең чагылып китүе дә, 

ислам тарихын белмәүдән килә. Бик күп галимнәр исбатлаганча, яһүди-нәсара 

дөньясы йоклап ятканда ислам цивилизациясе дөньякүләм йогынтыга ия була. 

Хәтта бүгенге Аурупа цивилизациясен дә ул тудыра. Алдарак  Валерия 

Порохованың Коръән тәфсирендә китерелгән танылган шәхесләрнең исламга 

карата булган кайбер фикерләрен китергән идек инде. Ә тулаем алганда, ислам 

цивилизациясенең чәчәк атуына багышланган бик күп фәнни хезмәтләр бар.  

Мисалга Американың танылган галиме Франц Роузенталнең «Гыйлем 

тантанасы» дигән фундаменталь хезмәтен китерергә була. Роузентал әлеге 

хезмәтендә урта гасыр исламы белән яктылык, нур, гыйлем кебек илаһи 

төшенчәләрне тәңгәлләштерә. 

Дөресен генә әйткәндә, Рахмай дус, без әлегә Ислам динен чәйлек-

шикәрлек тә белмибез. Димәк безгә аны өйрәнәсе, дә өйрәнәсе бар. Бернинди 

цивилизация дә ислам цивилизациясенә тиңләшә алмый. Шуңа күрә дә 

дөньяның иң укымышлы галимнәре бүген Исламга йөз тота. Чөнки дөньяның 

киләчәге бары тик хакыйкий Исламда.  

Динсезлек, мәҗүсилек безне җәһлият (наданлык) дәверенә кайтарса, дин, 

иман безне илаһият чорына илтә. Татар зыялыларының да төп максаты, тарихи 

ыазыйфасы халкыбызны җәһлият дөньясыннан илаһият дөньясына чыгару.  

Әлбәттә моның өчен татар кыйбласын төгәл билгеләргә һәм шуннан 

бернинди шартларда да тайпылмаска кирәк. 
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