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Кереш сүз 
 
Галимҗан Баруди (1857–1921) – мəшһүр дин галиме, дини ре-

форматор, мəгърифəтче, җəмəгать эшлеклесе, педагог, нашир, жур-
налист. Ул 1857 елның 17 февралендə хəзерге Биектау районы Кече 
Кавал авылында туган, Казанда үскəн. 1862 елда үсмер Галимҗан 
Казандагы «Касыймия» мəдрəсəсенə укырга кергəн. 1875 елдан ул 
укуын Бохарада дəвам иткəн. Андагы уку йортларында схоластика, 
обскурантизм, фанатизм, мистицизм белəн сугарылган дин өйрəтел-
сə дə, Г. Баруди, Бохарадагы укуы белəн канəгатьлəнмичə, 1882 ел-
да ул Казанга кайткан һəм бишенче мəхəллə мəчетенə имам итеп 
билгелəнгəн. Тиздəн 1882 елда җəдитчелек ысулындагы атаклы 
«Мөхəммəдия» мəдрəсəсен оештырган һəм шунда укыткан. Шулай 
ук ул актив рəвештə дəреслеклəр төзеп бастырган. 1906 елда Казан-
да Г.Баруди мөхəррирлегендə «Əд-дин вəл-əдəб» («Дин вə əхлак») 
журналы чыга башлаган. 1908 елда, кадимчелəрнең яла ягуы арка-
сында, Г.Барудины панисламизмда гаеплəп, ике елга Вологда гу-
бернасына сөргенгə җибəргəннəр. Шул вакытларда чит иллəргə 
сəяхəт кылып, Истанбул, Каһирə, Мəдинə, Мəккə кебек шəһəрлəрдə 
булып, үзенə кирəкле гыйлемнəр туплаган. 1917 елда күпчелек 
тавыш белəн Уфадагы Русия мөселманнарының Диния нəзарəте 
мөфтие итеп сайланган. Г.Баруди 1921 елның 6 декабрендə вафат 
булган. Кабере Казанның Яңа татар бистəсе зиратында. Ташының 
тексты түбəндəгечə: 

1) «Мəшһəдүл-гаалим- 
2) -ил-фəəдыйли 
3) хаадимил-гыйльми 
4) вəд-диини 
5) Галимҗан 
6) бине Мөхəммəдҗан 
7) əл-Баруди 
8) рахимəһүмəəллааһү 
9) рахмəтəн вəəсигаһ». 
Текстның хəзерге татар теленə күчермəсе: «Хөрмəтле галим, 

гыйлем һəм дин хадиме Галимҗан бине Мөхəммəдҗан Баруди. Ал-
лаһ аларның икесен дə киң рəхмəте белəн рəхим кылсын». 
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Узган ел аның иске кабер ташы яңага алыштырылды. Кызга-
нычка каршы, иске ташын, зиратта калдырмыйча, алып киткəннəр. 
Аның урынына мəрмəрдəн эшлəнгəн яшькелт төстəге яңа кабер 
ташы куелып, түбəндəгечə сүзлəр язылган: 

1) «1857 / 1273 – 1921 / 1340 
2) Галимҗан хəзрəт Мөхəммəдҗан углы 
3) əл-Баруди (Галийыф) 
4) мəшһүр дин галиме, ишан җəмəгать эшлеклесе 
5) Мөхəммəдийə мəдрəсəсенə нигез салучы күренекле мөдəр-

рис 
6) Русийə мөселманларының Динийə нəзарəте мөфти»1. 
Мондагы текст та гарəп графикасында язылган, тик тел га-

лимнəре белəн киңəшлəшмичə ясатылганга күрəдер, кайбер орфо-
график һəм пунктуацион хаталар күзгə чалына.  

Г. Баруди турында без күп ишетсəк тə, кызганычка каршы, га-
лимнəр, белгечлəр тарафыннан галимнең бөтен хезмəтлəре халыкка 
кайтарылды, дип əлегə əйтеп булмый. Кайберлəре һаман үз чиратын 
көтеп ята. Мəсəлəн, шундыйлардан «Хатирə дəфтəре» (кулъязма 
рəвештə сакланган). 

Г. Барудиның дүрт көндəлеге билгеле. Беренчесе – «Истанбул-
га сəяхəтем». Ул 1907 елда Төркиягə барган сəфəрендə күргəн ва-
кыйгаларны тасвирлауга багышланган булып, 1908 елда «Əд-дин 
вəл-əдəб» журналында басылып чыккан иде2. 

Икенчесе – 1918 елда язылганы – Төркестан һəм Казакъстан 
якларына оештырылган сəяхəтенə багышланган. Г. Баруди шул 
сəфəрендə Кызылъяр, Троицк, Чилəбе, Омск, Күкчəтау һ.б. 
шəһəрлəрдə булып, үзенең күргəннəрен, теге яки бу мəсьəлəгə кара-
та фикерлəрен язган. Əлеге көндəлек КФУ каршындагы Лобачев-
ский исемендəге фəнни китапханəнең кулъязмалар һəм сирəк ки-
таплар бүлегендə саклана3. Ул гарəп графикасыннан кириллицага 
күчерелеп, 2004 елда басылып чыкты4. 

                                                      
1 Ахыргы өч юлы ташның аскуймасында язылган. 
2 Баруди Г. Истанбулга сəяхəтем // Əд-дин вəл-əдəб. – 1326/1908. – 

№ 1. – 22–25 б.; – № 2. – 57–60 б.; – № 3. – 86–90 б.; – № 5. – 149–152 б.; – 
№ 6. – 184–187 б.; – № 7. – 209–214 б. 

3 КФУ каршындагы Лобачевский исемендəге китапханəнең кулъязма-
лар һəм сирəк китаплар бүлеге: 1682 – Т. 

4 Галимҗан Баруди. Кызылъяр сəфəре. – Казан, 2004. – 167 б. 
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«Хатирə дəфтəре» дип аталган өченче көндəлек 1920 елның 12 
июненнəн алып шул ук елның сентябрь ахырына кадəр язылып 
барган. Монысы да КФУ каршындагы Лобачевский исемендəге 
фəнни китапханəнең кулъязмалар һəм сирəк китаплар бүлегендə5 
һəм тагын бер нөсхəсе, төгəлрəк əйткəндə, Ш. Шəрəф тарафыннан 
күчереп язылганы, шəхси кулларда саклана. Өченче «Хатирə 
дəфтəре»нең яртысы «Казан» журналының 1997 елгы саннарында6, 
рус теленə тəрҗемəсе параллель рəвештə «Казан» журналының 1997 
– 1998 елгы саннарында басылып чыкты7, шулай ук «Иман» нəшри-
ятында шул ук өлешлəре китап рəвешендə ике телдə дөнья күрде8. 
2017 елда Ш. Мəрҗани исемендəге Тарих институты тарафыннан 
югарыда искə алынган «Хатирə дəфтəре»нең өченчесе тулы рəвештə 
диярлек басылып чыкты9. 

Бəхеткə каршы, Г. Барудиның əле дүртенче көндəлеге дə сакла-
нып калган һəм ул 1920 елның октябреннəн алып 1921 елның 18 
ноябренə кадəрге чорны үз эченə алган. Шуннан соң берничə 
атнадан соң Галимҗан хəзрəт бакыйлыкка күчкəн. Ул үзенең 
озакламый вафат булуын сизеп торган кебек, чөнки февраль аенда 
ук түбəндəге сүзлəр язып калдырган: «Аллаһ янына барыр вакытым 
ирешкəн, дөньяны куеп, асыл ватанга кайту вакытым җиткəн. Хисап 
дəфтəремə карасам, ахирəт азыгы булырдай һич эшемне күрмим, 
таяныч булырлык бер гамəл таба алмыйм. Тик тəүхид [бераллалык] 
иясемен, Коръəн иясемен, Коръəнгə мəхəббəтем бар. Рəсүлүллаһ 
(Аллаһ аны олыласын һəм сəламлəсен) юлына керүне һəм аның 
сөннəте белəн эш күрүне тиешле күрəм. Коръəнне һəм хəдисне 
аңларга, аңлаганча гамəл кылырга, кешегə дə шулай аңлатырга 

                                                      
5 КФУ каршындагы Лобачевский исемендəге китапханəнең кулъяз-

малар һəм сирəк китаплар бүлеге: 1604 – Т. 
6 Баруди Г. Хатирə дəфтəре // Казан. – 1997. – № 10–11. – 71–89 б.; – 

№ 12. – 118–158 б.; – 1998. – № 1. – 21–48 б. 
7 Баруди Г. Памятная книжка // Казань. – 1997. – № 10–11. – 71–89 б.; 

– № 12. – 118–158 б.; – 1998. – № 1. – 21–48 б.; – № 2. – 66–86 б. 
8 Əл-Баруди Галимҗан. Хатирə дəфтəре / Галимҗан əл-Баруди. – 

Казан: «Иман» нəшрияты, 1428 / 2007. – 106 б.; Баруди Г. Памятная 
книжка / Г. Баруди. – Казань: Изд-во «Иман», 2007. – 130 с. 

9 Баруди Г. Хатирə дəфтəре: 1920 елның 12 июненнəн алып сентябрь 
ахырына кадəр / Басмага əзерлəүче А. Гайнетдинов. – Казан: ТР ФА 
Ш. Мəрҗани исемендəге Тарих институты, 2017. – 236 б. 
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максат һəм бер дəрəҗəдə тырышлык сарыф итəм. Бу юлны үземə 
мəслəк [итеп] тотам». 

Əлеге соңгы «Хатирə дəфтəре» дə Ш. Шəрəф тарафыннан 
күчереп язылып, хəзерге көндə шəхси кулларда саклана. Шəһəр 
Шəрəф (1877–1938) заманында Г. Барудиның 1920–1921 елларда 
язылган көндəлеклəрен пөхтə итеп күчереп язган булган. Хəзерге 
көндə əлеге «Хатирə дəфтəре» шəхси кулларда саклана. Безгə 
Ш. Шəрəф күчергəн нөсхəнең фотокопиялəренə ия булу бəхете 
татыды. Дин галиме, язучы, педагог, тарихчы, җəмəгать эшлеклесе 
Ш. Шəрəф хəзерге Буа районы Аксу авылында туган, 1897–1919 
елларда «Мөхəммəдия» мəдрəсəсендə укыткан, «Əд-дин вəл-əдəб» 
журналында эшлəгəн, Казанда имам-хатыйб вазыйфаларын үтəгəн, 
Диния нəзарəтендə дə хезмəт куйган. Ул Г. Барудиның иң яхшы 
шəкерте булып хисапланган. 

Хатирə дəфтəре»ндə Г. Баруди байтак дини мəсьəлəлəргə 
карата, мөфти буларак, үзенең акыллы фəтвалəрен биреп, 
аңлашылмаган яки бəхəсле дини мəсьəлəлəрдə ачыклык керткəн 
һəм дəлиллəп, тəфсиллəп аңлаткан. Бүгенге көндə дини 
гыйбадəтлəрнең уку рəвеше хакында күп бəхəслəр, тарткалашулар 
барган заманда аның бу фикерлəре бик актуаль яңгырый. Шунысын 
да əйтергə кирəк: Г. Баруди байтак дини мəсьəлəлəрдə хəнəфи 
мəзһəбенə иярмəгəн, иҗтиһад кылып, үзлегеннəн Коръəн һəм 
хəдислəрдəн җавап табып, дөрес хөкем чыгара белгəн. Шуңа күрə 
аны мөҗтəһид галим дип санарга тулы нигез бар. 

ХХ гасыр башында Г. Баруди тарафыннан күтəрелгəн пробле-
малар бүгенге көндə дə бик актуаль, əйтерсең лə, ул көндəлегендəге 
фикерлəрен хəзерге заманда яшəүче миллəттəшлəребезгə юллаган, 
шуңа күрə дə аның əһəмияте əйтеп бетергесез. Ул безгə тарихның 
билгесез һəм караңгы якларын ачкан, күп кенə авыр ситуациялəрдəн 
чыгу юлларын күрсəткəн, миллəтне һəм динне саклау ысулларын 
өйрəткəн. 

Һəр кеше «Хатирə дəфтəре» белəн үзлегеннəн танышып чыга 
алмый. Бу инде аңлашыла да, беренчедəн, ул гарəп графикасында 
язылган, икенчедəн, иске татар телендə, ягъни хəзерге телдəн 
шактый аерыла торган рəвештə язылган. Шуңа күрə без 
Г. Барудиның «Хатирə дəфтəре (1920 елның октябреннəн алып 1921 
елның ноябренə кадəр)» дип аталган көндəлек дəфтəрен 
кириллицага күчереп, аңларга уңайлы булсын өчен, барлык архаик 
грамматик формаларны хəзерге əдəби тел нормаларына салып 
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эшлəргə булдык, ягъни максималь дəрəҗəдə хəзерге гамəлдəге телгə 
җайлаштырдык, якынайттык. Шактый күп очраган гарəп телендəге 
җөмлəлəр татар теленə тəрҗемə ителде, аңлашылмаган сүзлəргə яки 
терминнарга җəялəр эчендə аңлатма бирелде. Тоташ гарəп яки 
фарсы телендə язылган шигырьлəрне, катлаулы дини гыйбарəлəрне, 
борынгы гарəп-фарсы китапларыннан алынган цитаталарны 
төшереп калдырдык. 

Г. Баруди – һичшиксез җəдитчелек хəрəкəтенең күренекле вə-
киле. Ул тышкы кыяфəте белəн гади əһеллəре кебек булса да, 
үзенең эчке рухи дөньясы, дини карашлары белəн алардан нык 
аерылып торган, бөтен көчен миллəтебез, динебез өчен сарыф итеп, 
армый-талмый хезмəт куйган, халыкны аң-белемгə, иҗтиһадка 
(шəригать мəсьəлəлəрен үзлектəн тикшереп, мөстəкыйль фикер 
йөртүгə) чакырган һəм схоластикадан, тəкълидтəн (мəзһəблəргə 
сукырларча иярүдəн) арынырга өндəгəн.  

Кызганычка каршы, үзебезнең җирлектə туган галимнəребез 
Г. Баруди, Г. Курсави, Ш. Мəрҗани, Р. Фəхретдин, М. Бигиев, Г. 
Буби, З. Камали, Ш. Шəрəф тарафыннан язылган хезмəтлəр, 
əйтелгəн фикерлəрне санга сукмау кебек күренешлəр дə күзəтелə. 
Əгəр дə без бу шəхеслəрне онытсак, алар өйрəтеп калдырган сүзлəр 
белəн гамəл кылмасак, артларыннан иярмəсəк, миллəтебезнең хəле 
бик аяныч булачак. Иманыбыз камил, арабызда Г. Баруди кебек 
фикерлəүче шəхеслəр булса, җəдитче галимнəребезнең юлыннан 
читкə тайпылмасак, данлыклы дини реформаторларыбызның 
хезмəтлəрен туплап, алар буенча гына дини мəгарифебезне 
үстерсəк, тиз вакыт эчендə динебездə экстремистик һəм радикаль 
карашлар, агымнар юкка чыгар, мөселманнар арасында тынычлык-
иминлек урнашыр, миллəтебезнең килəчəге матур булыр иде. Шул 
сəбəпле, мəгърифəтчелəребезнең мирасын халыкка кайтару эшендə 
галимнəргə, җиң сызганып, армый-талмый хезмəт кую гаять зарур 
һəм актуаль. 

 
Айдар Гайнетдинов, 

филология фəннəре кандидаты  
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БИСМИЛЛƏҺИР-РАХМƏНИР-РАХИМ 
 
 

Диния нəзарəтенең кулланылуы һəм килəчəктə  
фарыз ителгəн чаралары 

 
Шура хөкүмəте дəвам итсə, Нəзарəтнең дəвам итүе шөбһə 

астында булып калачак. Диннең бөтен нигезлəрен инкяр итүче бул-
ганлыктан, динне куəтлəү сəбəплəрен бөтенлəй бетерергə тырыша-
чаклар. 

Бу мəсьəлəдə мөселманнар өчен ике юл күренə: 
Берсе: Диния нəзарəтенə нык багланып, матди һəм мəгънəви 

мөнəсəбəтлəрен куəтлəп, бөтен халык аның кирəклеге турында үза-
ра карарлар чыгарып, форсат һəм урыны килгəн саен Мəркəзгə 
мөрəҗəгатьлəр ясый торырга тиеш. Мөмкин кадəр Нəзарəтнең 
əһəмиятен сүз һəм эш белəн күрсəтə тору, аның дини мəркəз икəнен, 
динне саклау өчен мəҗбүри икəнен белдерə тору тиеш. Нəзарəт үзе 
сəясəттəн тəмам читтə торып, хөкүмəтнең сəясəтенə каршы 
хəрəкəтлəрдəн саклану, кайбер шəригать шəриф һəм сəламəт 
вөҗдан сыйдырган кадəр булышуларда һəм ярдəмлəшүлəрдə 
булырга тиеш ки, бөтенлəй ябу һəм туктату өчен ачык кыйммəт 
күренмəсен, бер дəрəҗə файда кылгандай булып торсыннар. 
Нəзарəт тарафыннан булган булышуларны тиешенчə аңлатып һəм 
игълан итеп торырга, хөкүмəтне һəм халыкны бу эшлəрдəн хəбəр-
дар итеп торырга тиеш. Бу рəвештə халыкның хөкүмəт белəн 
мөнəсəбəте һəм аңа карашы бер дəрəҗəдə урта фикердə булачак. 
Телəгəн кешелəргə диннəрен саклар өчен ярдəм итүчəн булып 
күренгəнлектəн, халык байтак хөррият өйрəнəчəк. Хөкүмəтнең ха-
лык хөкүмəте булып игълан ителүенə ачык каршы бер сəясəт 
күрмəячəк.  

Икенче юл: Нəзарəтнең бөтенлəй ябылуы – рəсми рəвештə аңа 
соңгы чик һəм азак бирелүе. Бу рəвеш ачык булса, хөкүмəт моннан 
бөек зарар күрəчəк, халыкның йөрəклəрендə һəм рухларында бөек 
нəфрəтлəрен тудырачак, шəрыкъ мəсьəлəсенə дə бөек тукталыш бу-
лачак. Мөселманнардан гыйбарəт булган шəрык халкы бу 
мəсьəлəне дини бер мəркəзне бетерү, ислам шəехлеге ишеген 
биклəү, халыкны дини оешмадан туктату, дини һəм əхлакый тəр-
биядəн мəхрүм итеп, хайваннар кебек буш ташлау дип караячаклар. 
Бер кечкенə мəсьəлə ки халык өчен кирəк һəм тормышыннан да 
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артык дəрəҗəдə кирəксенелə. Хөкүмəтнең нигез эшлəре өчен бер дə 
зарары булмаган бер оешманы ябудан һəм туктатудан торачак нəрсə 
халык өчен дини афəт, хөкүмəт өчен бер сəяси хата булачак.  

Əгəр дə бу хəл була калса, мөселманнар өчен тиешле тормыш 
һəм диннəрен саклау рəвеше: 

1. Һəр кайсы даирəдə булган өстенлекле галимнəрне – мөхтə-
сиблəрме, башкача галимнəрме – əмма муллалар үзлəренə үрнəк 
итеп танып, халыкка да шулай танытып, кирəкле булган гыйльми 
һəм дини чараларда аларга мөрəҗəгать итəргə тиеш. Бу мəсьəлəдə 
байтак əхлакый фидакярлек кылырга тиеш булыр.  

2. Имамнар һəм халык мөмкин кадəр бердəмлектə булып, 
мəктəп һəм мəдрəсəлəрне ахыргы көч җиткəнчə алып барырга тиеш. 
Əгəр дə мəктəп һəм мəдрəсə исемендə кулларында бернəрсə дə кал-
мый икəн, мəчетлəрдə, йортларда, хəтта очраган җыеннарда, базар-
ларда укытулар, дини нəсыйхəтлəр, тормыш кисəтүлəре ясарга 
кирəк. Изге сəлəфлəр [борынгы изге кешелəр] вакытларында һичбер 
мəдрəсə булмаган хəлдə, мəчетлəрдə укытып, шəкертлəр һəм башка 
адəмнəр дəрес һəм вəгазь түгəрəклəрендə булып, гыйлем алмаша-
лар, динне саклау рəвешлəрен, əхлак төзəтү ысулларын һəм юлла-
рын өйрəнгəннəр. 

3. Халык бу вакытта элекке заманнан артыграк мал иганəлəрен 
майданга кую, бөек-бөек акчалар туплап, халыкны укыту 
мəсьəлəсендə фəкыйрь һəм гаҗиз шəкертлəрне, ятимнəрне тəрби-
ялəп, аларның дин галиме булулары мəсьəлəсендə мал сарыф итү 
тиеш ки, алдагы көн өчен дини əзерлек булыр. Чын иганəнең вакы-
ты кулда калган булса, байлыкның файдасын күрə торган заманы 
килгəн булыр.  

4. Шулай ук дин галимнəренең, яхшы имамнарның кадер-
хөрмəтлəрен белеп, тормыш мəсьəлəсендə яхшы иганəлəр хаҗəт 
булыр ки, алар тормышлары җəһəтеннəн куркусыз булып, яхшы 
тырышырлар. Дин мəсьəлəсендə халык матди ярдəмнəрен кызган-
маганнары кебек, болар да мəгънəви ярдəмнəрен кызганмасыннар. 

5. Мөмкин кадəр һəркем – галим һəм җаһил, бай һəм фəкыйрь, 
олы һəм кече, яшь һəм карт дингə сарылып, нык һəм төгəл ябышыр-
лар. Дингə каршы хəрəкəтлəр куəтлəнгəн вакытта яклау һəм кеше-
леклелек бигрəк артып, каршында фидакярлек итеп, тырышырлар. 
Ничек Романовлар вакытында миссионерларның начар хəрəкəт-
лəрен вакытында халыкта яклау һəм гайрəт кузгалып, диндə ныклык 
арткан иде. 
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Динне өйрəнү, саклау турында безнең сəлəфлəребез, Рəсүлул-
лаһ (Аллаһ аны олыласын һəм сəламлəсен), хөрмəтле сəхабəлəр 
(Аллаһ алардан риза булсын) башлап, табигыйн [сəхабəлəрне 
күргəн мөселманнар], тəбгы табигыйннар [табигыйннарны күргəн 
мөселманнар], аннан соңгы изгелəр һəм яхшы диндар мөселманнар 
ничек тырышканнар, ни кадəр фидакярлеклəр иткəннəр, малларын 
аямаганнар. 

Диндар адəм өчен дин иң кадерле нəрсə булганлыктан, аның 
турысында һичнəрсəне дə аямаска тиеш тə була. Шул рəвешле дин-
не саклау заманы, тырышлык белəн тоту заманы инде килəчəк һəм 
килə дə башлады. Шəхси максатлардан китеп, кыямəт көнен күз ал-
дында тотып, Аллаһның динен югалтмаска һəм торгызырга тырышу 
безнең чиратка төшсə, авырлыклар күтəрергə туры килсə дə, безгə 
дөньяда һəм ахирəттə хөрмəт булачак. Иншалла, чиксез əҗер һəм 
савап булачак. Шул хəлне ганимəт итеп белеп, һəркайсы тəкъдирдə 
дə тырышу һəм кулыбызда булган кодрəтебезне сарыф итү тиеш. 
Шул рəвешле, миллəт тырышса, аларның башларында булып, га-
лимнəр һəм имамнар яхшы юллар, фидакярлеклəр күрсəтеп торса-
лар, өметлəнəм ки, уңыш табарбыз, уңышка ирешербез. 

Менə ахыр чиктə бердəнбер Мəхкəмəи шəргыябез ябыла, бете-
релə икəн, без, иншалла, дини гайрəтебез һəм төрки дəртебез белəн 
тырышып, динебезне сакларбыз, шул мəсьəлəдə һəр бар нəрсəбезне 
фида итəрбез. Аллаһ насыйп итсен. Мəрхəмəтен һəм кайгыртуын 
безгə юлдаш итсен. Амин! 

 
Диния нəзарəте дəвам итсə,  

аның килəчəге өчен идарə итү рəвеше һəм чара 
 
Əгъзалары. Казакларныкыннан башка Нəзарəт өчен бары дүрт 

əгъза кирəк: мөфти, өч казый. Болар һəркайсы аңлы һəм диндар га-
лимнəр арасыннан алты елга бер сайланып куелырлар. Уртача 
яшьтə, уртача фикердə, җитди, милли эшлəрдə кайгыртучан, 
тəрҗемəи хəле билгеле, дин мəсьəлəсендə үзенең эше һəм тормыш 
юлы белəн галимнəргə һəм башка мөселманнарга яхшы үрнəк 
булырдай адəмнəрдəн булуы тиеш.  

Тəэмин ителүе. Миллəт тарафыннан тиешле юллары белəн бо-
ларның, билгеле булганча, бик яхшы дəрəҗəдə булырлык тор-
мышлары тəэмин итлергə тиеш ки, юк-бар тар юлларга керергə, үз 



11 

əсбап һəм җиһазларын югалтырга, үзлəренең элекке байлыкларын 
сарыф итəргə мохтаҗ булмасыннар. 

Мəхкəмəи-шəргыянең хезмəтлəре. 
I. 1. дини мəдрəсəлəр, кирəкле ысул һəм яхшы тəртип алганча, 

имам, мөдəррис һəм мөəзиннəрне урта программа белəн имтихан 
кылыр. 

2. Имтиханда һəркайсы сыйныфтан Коръəн укый белү, дөрес 
уку һəм язу, дин гыйлеме, пəйгамбəр тормыш юлы маддəлəренə 
əһəмият бирелер, имам һəм мөдəррис булучыларда бу мəсьəлəлəр 
артык рəвештə əһəмият бирелер. 

3. Имтихан булачак кешелəрнең дин һəм əхлагына əһəмият 
белəн игътибар ителер. Үзе нык диндар əһеле булмаган кеше, ха-
лыкның дине өчен кайгырмас, килəчəк көннəрдə дин һəм миллəт 
эшлəрендə артык эш күрү имамнар вазыйфасы булып, бу мəсьəлəдə 
имтихан вакытында да аеруча дикъкать ителми. 

4. Бу маддəлəр өстенə акыл фəннəреннəн (хисап, милли һəм 
гомуми тарих, география һəм башкалардан) хəбəрдар булу талəп 
ителə. Табылса, болар дини вазыйфалар өчен дə артык итеп тоты-
лырга тиеш. 

Искəртү: Аксай, Сибирия һəм Хаҗитархан кебек озак җир-
лəрдə Мəхкəмəи-шəргыя хаҗəт күрсə, аерым вакытлы комиссия 
билгелəп, имтихан мəҗлесе ачар һəм аларның имтихан шəһадəт-
намəлəрен рəсми рəвештə танып, шуның буенча указ бирер. 

5. Имтиханның һəр вакытта булуы Мəхкəмə өчен кулайсыз, 
шунлыктан имтихан өчен ике вакыт билгелəнер: 1) май, июнь айла-
ры; 2) сентябрь-октябрь айлары. 

II. Мəхкəмəи-шəргыянең икенче хезмəте – ярлык бирү хезмəте.  
1. Бу мəсьəлəдə элекке кагыйдəлəргə игътибар ителер. Мəхəллə 

халкының өчтəн икесе риза булуы, имам һəм мөэзиннең тормышла-
рын җитəрлек кадəрле тəэмин итəргə килешүлəре, майданда искə 
алынган кешелəрнең шəригатьтə һəм сəясəттə гаеплəре булмавы 
кебек шартларга игътибар ителер. 

2. Мəхəллə кечерəйтергə мөмкин кадəр каршы торырлар. Тик 
элек Миллəт мəҗлесе карарынча, һəрвакыт мəхəллəнең һəркайсы 
ике йөз йорт булуын шарт күрү – үтəве авыр булган шарт. Бəлки йөз 
кадəр йорт булып, мəчет һəм мəктəпне имам һəм мөəзинне тəрбия 
итəрлек булганда мəхəллə торгызу яраса кирəк.  

3. Бер мəхəллəгə икенче имам алу да шулай ук урынына күрə 
үтəлергə тиеш. Зарурлык булмаганда, икенче имам алынмас, лəкин 
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дини яки иҗтимагый зарурлык булганда, алырга мөмкин булыр. 
Мəсəлəн, əүвəлге имам имамлык эшендə чиклəнгəн була торып, 
укыту мəсьəлəсендə йомшаклык күрсəтсə яки фикере түбəн булган-
да, халык тəрбиялəвенə көче җитмəгəндə, укыту мəсьəлəсен яхшы 
ачу өчен икенче имам алу мөмкин булыр. Элекке карар буенча, 
əүвəлге карт имамның имамлык хезмəтен башкара алмау дəрəҗəдə 
картлыгы маддəсенə генə хас булмас. Моның кебек зарурлыклар 
булганда, Мəхкəмəи-шəргыянең үз фикере һəм саклануы белəн 
икенче имам кую мөмкин булыр.  

4. Ике имам булганда, хөтбə сөйлəүче һəм имам гает, җомга 
хөтбəлəреннəн башка вазыйфалар үтəүдə, никах һəм талак, исем 
кушу һəм җеназа маддəлəрендə бертигез булырлар. Бу тиешле 
эшлəрдə хөтбə сөйлəүченең артыклыгы булмас. Бары дəфтəрлəр 
хөтбə сөйлəүче кулында булыр.  

III. Өченче төр хезмəте – метрика əзерлəү (гаилə дəфтəре 
җитештерү). Элек бу хезмəтне Мəхкəмəдəн тəмамлап чыгаралар 
иде, лəкин Мəхкəмə өчен байтак мəшəкатьле эш. Үзе кирəкле эш 
булса да, зур, мөһим эш түгел. Шунлыктан бу эшне Казан кебек 
матбагасы күп җирдə мөхтəсиблəр аркылы яки аерым бер комиссия 
аркылы эшлəтү мөмкин булыр. Искə алынган комиссия тарафыннан 
дөрес рəвештə эшлəтеп, шуннан ук кирəкле урыннарга таратылыр. 
Таратканда һəр өлкəнең мөхтəсибе аркылы таратылса, яхшырак 
булыр. Лəкин имамнардан күчермəлəрнең (копиялəр) барысы да 
Нəзарəттəге архивка тапшырылыр. Мəхкəмə барчасын кабул итеп, 
тикшереп, тиешле урынына куяр. 

IV. Мəгариф эше. 
1. Башлангыч, урта укулар барчасы Мəхкəмəи-шəргыядə төзе-

лер. 
2. Һəр мəхəллəдə дини укыту өчен мəктəп яки мəчет, я башка 

бер өй торгызылыр. 
3. Имамнар, куəтлерəк мөэзиннəр укытырга мəҗбүр ителер. 

Кирəк булса, дингə мөнəсəбəтле хəлфəлəр куелыр. Хəлфəлəр бил-
гелəгəндə Мəхкəмəи-шəргыя дə ярдəм итəр.  

4. Укыту мəсьəлəсендə вакытына яраклы дəрес программасы 
һəм китаплары билгелəнер. Китапларны мөмкин булган кадəр 
хəзерлəргə тырышыр.  

5. Бу мəктəплəр ахуннар һəм алардан өстен мөхтəсиблəр кара-
макларында булып, рəвешлəреннəн, хəллəреннəн хəбəрдар булыр-
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лар. Кирəк вакытта мөхтəсиблəр Мəхкəмəи-шəргыягə хəлне бəян 
итəрлəр. 

6. Хəҗəт вакытта Мəхкəмəнең үзе тарафыннан да тикшерүче 
йөреп, əхвəллəреннəн хəбəр алыр һəм Мəхкəмəне дə хəбəрдар итəр.  

Дини мəдрəсəлəр. Зур шəһəрлəрдə, өстенлекле урыннарда 
мулла-мөəзин җитештерер өчен дини мəдрəсəлəр торгызылыр. 

1. Мəдрəсəлəр мəсьəлəсе бүленеш рəвешенчə хəл ителергə ти-
еш. Кечкенə шəһəрлəрдə, гыйльми мəркəз булып хисапланып 
килгəн авылларда урта белем дəрəҗəсендəгелəр беренче өлешне 
тəшкил итерлəр.  

2. Зур шəһəрлəрдə – Казан, Оренбург, Хаҗитархан, Троицк, 
Уфа кебек шəһəрлəрдə – урта белем дəрəҗəсе өстенə югарырак 
дəрəҗəдə укыту төзеп, имамлык дəрəҗəсенə лаек булырлык про-
грамма белəн төзелер.  

3. Имамлык дəрəҗəсенə хəзерлəү мəдрəсəсе бер шəһəрдə бер-
ничə булмаска тиеш. Бəлки ул шəһəрдəге күп санлы мөдəррислəр 
бер дəресханəгə тупланып, бер программада һəм бер даирəдə булып, 
дəреслəргə бүленеш ысулынча уртак укыту тиештер.  

4. Əгəр Хода насыйп һəм мəрхəмəт итеп, мəдрəсə һəм шəкерт-
лəр күбəеп китсəлəр дə, һаман мəңгегə уртак һəм бердəмлек белəн 
бер даирəдə булып укыту тиеш булыр. Христианнарда төрле 
даирəлəрдəн Казан академиясенə җыелып, шуннан чиркəү баш-
лыклары булып чыгалар. Бу тəкъдирдə, күп санлы мəдрəсəлəр Бо-
хара һəм Истанбул мəдрəсəлəре кебек, ялгыз тора торган урын һəм 
укуханəсе булып, ул мəдрəсəнең мөдəррисеннəн мөдəррис булу 
сыйфаты белəн дəрес уку мəҗбүри булмас. Мəсəлəн, Казанның 
дəресханə даирəсе һəм дəрес идарəсе шəкертлəрне дəрəҗəлəренə 
күрə яраклы мəдрəсəгə урнаштырыр. Дəрəҗəсенə яраклы һəм 
дəреслəренə күрə укыячак урынын һəм мөдəррисен белдерер. Бер 
җирдəме, ике җирдəме – тиешенчə билгелəнер. Торган җирнең ка-
нуны буенча тормыш итəр, куелган программа буенча дəреслəр 
укыр. 

5. Мөдəррислəр һəм могаллимнəр идарə тарафыннан бил-
гелəнгəн тəртип белəн дəресне дəвам итəрлəр, үзлəре билгелəнгəн 
дəреслəрне көчлəре җиткəнчə тырышып укытырлар.  

6. Һəркайсы урында булган көчле кешелəрнең укыту эшендə 
катышуына, көче җиткəн кадəрле тырышуына Мəхкəмəи-шəргыя 
тарафыннан кайгыртылыр. Мөхтəсиблəр аркылы күзəтелер һəм 
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хəбəр алыныр. Кайбер вакытта Мəхкəмəнең үзе тарафыннан əгъза-
ларның кайбелəнренə тикшерү хезмəтлəре йөклəтелер.  

V. Мəхкəмəи-шəргыя гаилə низагларын карап, дошманлыкны 
туктатыр. 

1. Бу мəсьəлəдə элек бер гаилə нəсыйхəтнамəсе таратыр, имам-
нарга да бу мəсьəлəдə əхлакны саклау өчен халыкны вəгазь-
нəсыйхəт кылырга һəм тиешенчə тырышырга боерыр ки, эшнең то-
ткасы низагны тудырмауда.  

2. Низаг туса, мөмкин кадəр мəхəллə имамы туктатырга, ки-
лешүлəр белəн бетерергə тырышыр, һич мөмкин булмаса, мөхтəсиб 
низагны туктатырга тиеш. Иң соңгы дəрəҗəдə генə югары 
Мəхкəмəи-шəргыягə җиткерелер, мөхтəсиблəр яки имамнар аркылы 
дəгъваны бетерер.  

3. Гаилə дəгъвалары турысында бу кагыйдəгə таянылыр: ислам 
динендə һичкемнең хокукы югалмас. Бу мəсьəлəдə олы кагыйдə: 
«Ирлəр – хатынга əдəп, тəрбия бирү өчен кайгыртучы. Аллаһ бар 
ителгəннəрнең кайберлəрен кайберлəреннəн артык кылу белəн, 
ирлəр акылда, куəттə хатыннардан өстен булды һəм малларын ха-
тыннарга сарыф итү белəн дə ирлəрнең дəрəҗəсе өстендер. Изге ха-
тыннар Аллаһка һəм ирлəренə итагать итəрлəр, ирлəре өйдə булма-
ганда Аллаһ саклавы белəн малларын һəм үзлəрен сакларлар, 
һичбер хыянəткə бармаслар. Əгəр хатыннарыгыз итагатьсез булып 
азуларыннан курыксагыз яки берəр яман эшлəрен белсəгез, аларны 
вəгəзьлəгез, итагатьсезлəргə Аллаһның ачуы һəм газабы бар икəнле-
ген белдерегез. Вəгəзьлəгəннəн соң төзəлмəсəлəр, түшəклəрендə 
ялгыз калдырыгыз, ягъни якынлык кылмагыз. Моннан соң да 
төзəлмəсəлəр, аларга сугыгыз. Əгəр хатыннарыгыз сезгə итагать 
итсəлəр яки явызлыкларыннан соң төзəлсəлəр, алар зарарына юл 
эзлəмəгез, ягъни хаксыз җəбелəнмəгез. Əлбəттə, Аллаһ бөек һəм 
олы булды. Əгəр ир белəн хатын арасында фетнə һəм дошманлык 
туса, шул вакытта тормышлары бозылудан курыксагыз, гаделлек 
белəн тикшереп араларын төзəтү өчен, ирнең якыннарыннан бер 
гадел кешене һəм хатын ягыннан бер гадел кешене билгелəгез. Əгəр 
билгелəнгəн кешелəр, ир белəн хатын арасын чын күңелдəн 
төзəтергə телəсəлəр һəм төзəтү өчен бөтен чараларны кылсалар, Ал-
лаһ тəүфыйк биреп, ир белəн хатын арасына дуслыкны салыр. 
Дөреслектə, Аллаһ кешелəрнең гамəллəрен белүче һəм күңеллə-
рендəге телəклəреннəн хəбəрдар булды» (Ниса сүрəсе, 34–35). Бу 
ике аять күп урында гаилəне төзəтү өчен файда бирəчəк. Хатыннар-
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ның хокукларын саклау белəн бергə, алар – иярүче, ирлəрдəн түбəн 
дəрəҗəдə, ирлəренə шəригать кушкан даирəдə итагать итəргə ти-
ешлелəр һəм бурычлылар. Əгəр дə ир гаилəне туендыра алмаса, аңа 
билгелəнгəн вазыйфаларны үтəмəсə, өмет тə киселсə, хатыннарның 
телəклəре белəн хокукларын саклап, яхшылык белəн аерылырга ти-
еш.  

VI. Васыятлəрнең шəригатькə туры килүен яки туры килмəвен 
тикшерү, кирəгенчə мирас бүлү кəгазьлəре бирү, җавап соралган 
мəсьəлəлəрдə шəригать һəм гадəт белəн фəтвалар бирү, ул фəтвала-
рны игълан итү. Бу хезмəтлəр казыйлар арасында электəге кебек 
эшлəрне бүлү рəвешенчə бүленеп, күндерелер.  

Мəхкəмəи-шəргыянең рəсми хезмəтлəре өчен һəрвакытта хез-
мəт итəрлек бер хокук галиме (юрист-консул) булырга тиешле. 
Сəркятип кенə бу хезмəтлəрне үтəп бетерə алмый. Юрист-консул 
һəрвакытта хөкүмəт даирəлəре белəн эш күрергə, Мəхкəмəи-
шəргыянең шəригать хокукларын сакларга тиешле. Бу вəкилнең 
Мəхкəмəнең башка хезмəткəрлəре һəм вəкиллəре кебек һəрвакытта 
Мəхкəмəдə торуы мəҗбүр ителмəс. Читтə торып, үз эше белəн дə 
мəшгуль булырга мөмкин. Бары Мəхкəмəнең рəсми эшлəреннəн 
хəбəрдар булып, хаҗəт вакытта башкаручы, үтəүче булырга тиешле. 
Бу кешегə хезмəтенə күрə яхшы хезмəт хакы бирергə тиешле.  

Диния нəзарəтында имтихан. Бу Нəзарəттə имтихан, мəдрə-
сəлəрнең өмет ителгəнчə камиллеккə ирешмəүлəреннəн, бердəм 
рəвештə, яхшы тəртип һəм низамга куелып җитмəгəннəн, зарурлык 
белəн, Нəзарəттə үтəлə. Юкса, мəдрəсəлəр тəртипле һəм ысуллы бул-
салар яки бу Нəзарəт химаясе астында имам һəм мөдəррис əзерлəү 
өчен христианнардагы элекке академия кебек, бер генə булса да зур 
мəдрəсə булса, шуның имтиханы җитəрлек булыр иде. Бу рəвешле эш 
хəзер дə булмаганга, кайбер мəдрəсəлəрдə дəрес һəм имтихан ысул-
лары сугыштан элек булган юлына куелса да, гомуми булмаганлык-
тан, ул мəдрəсəлəрнең имтиханнары өстенə бер дəрəҗəдə күздəн 
үткəрү сурəтендə генə җиңелчə имтиханнар булып килде. Сугыш һəм 
төрле фетнəлəр белəн мəдрəсəлəргə гомуми зур зəгыйфьлеклəр ире-
шеп, тиешле рəвешенчə имтихан янə Диния нəзарəтендə калырга һəм 
анда кирəгенчə эш ителергə тиеш булды. Лəкин хəзер заман хəллəре 
артык борчылуда, имамнар арасында тиф белəн вафат булучылар 
күп, [эшен] дəвам иткəн мəдрəсəлəр юк яки юк хөкемендə, бик аз. 
Электəн сəлəтле булган шəкертлəр төрле хезмəтлəрдə (укыту, гаскəри 
һ.б.) таркау булганга, Диния нəзарəте имтихан эшлəрендə хəллəрнең 
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күтəрүенə күрə карарга, эш күрергə мəҗбүр. Шулай булса да, халык-
ның гыйлемгə, əхлак төзəтү юлында яхшы юлбашчыга ихтяҗлары 
куəтле булганга, яраксыз кешелəрне урнаштырудан сакланып, ярак-
лы кешелəрне тикшерергə, имтиханда да халыкның хəле, замананың 
һавасы йөклəгəн кадəр җентеклəп тикшерергə тырыша һəм ты-
рышырга тиеш.  

Милади 1918 елда яшьрəк, дəртлерəк казыйларның тəэсире 
белəн минем Сибириядə сəяхəтем вакытында укучыларны шəригать 
гыйлеме, яңа фəннəргə кызыксындыру нияте белəн, юл күрсəтү 
булсын дип, бер имтихан расписаниесе һəм программасы төзелгəн 
иде; лəкин бу көнгəчə һичкайсы мəдрəсəлəрдə укытылмаган, гый-
лем һəм фəннəргə кергəнлектəн, эшне үтəү мөмкин түгел. Булса 
[да], аптырату нияте белəн генə булган имтихан төсен алса кирəк. 
Бу расписание төзелгəннəн бирле, имтиханыбыздан һич мөдəррис 
үтмəгəн, тик Фəхрелбанат бинте мулла Сибгатулла Сөлəйманиягə 
һəм казый Мөхлисə бинте мулла Габделгаллəм бу бəягə хатын-кыз 
галəменə мəрхəмəт күрсəтү һəм башкаларны өндəү нияте белəн, бер 
дəрəҗəдə гарəп телен белү һəм өйрəнүлəре булу белəн, минем 
сəфəрем вакытларында мөдəррислек дəрəҗəсе бирелгəн. 

Бу имтихан расписаниесен үзгəртү һəм яхшырту [турында] 
кайбер казыйлар белəн сөйлəшенеп килсəк тə, бу көнгəчə гамəли 
үзгəртү белəн канəгать булып йөрдек. Имтиханда, минем уйлавым-
ча, бу заманда каралырга тиешле маддəлəр түбəндəгелəр: 

1. Халыкта, гомумəн, галимнəрдə һəм гади кешелəрдə Коръəн 
уку, хəтта тану зəгыйфь. 

2. Шулай ук азан, камəт бик зəгыйфь. Мөэзиннəрнең уннан 
берсе яхшы үтəми. Элек Мəхкəмəдə бу мəсьəлəлəр кайгыртыл-
маганлыктан, бу кимчелек һəм бозулар таралган иде10. Шунлыктан 
һəркем имамлык өчен булсын яки мөəзинлек өчен булсын, төзəтүе 
һəр мөселманга мəҗбүри булган бу ике маддəдəн (Коръəн, азан һəм 

                                                      
10 Элек Сəлимгəрəй һəм Мөхəмəдьяр мөфтилəр вакытларында имти-

хан кылыначак шəкерт имтихан ахырында гына күңелдəн «Фатиха» сүрə-
сен яки башка өйрəнгəнне укып, имтихан ахырында «Фатиха»сын укырлар 
иде. Казыйлар арасында Коръəнне дөрес һəм яхшы укучы адəм булганы 
бер дə ишетелмəде, Уфа шəһəреннəн читтə дə Коръəнне дөрес укучы бер 
яхшы кари булдырмадылар. Шунлыктан Коръəнне дөрес уку фəне 
турысында гомум халыкта бер уяну булмады. 
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камəт) имтихан кылынырга тиешле, төзəтү юлларын күрсəтеп, 
үтəргə тиешле. (Бу рəвеш хəзер күп очракта кайгыртыла). 

3. Аңлау сəлəте талəп ителергə тиеш. Мөəзиннəр иң азы төрки 
китапларны дөрес һəм җиңел укып, эчтəлеген аңласыннар, аңлаган-
нарын аңлата алсыннар. Имамнар исə, гарəпчəне дөрес укып, 
аңларлык булырга тиешлəр. «Мохтасар əл-викая» кебек артык 
кыска китапны яхшы аңламасалар да, «Төхфəтел-мөлек», «Мохта-
сар əл-кодури» кебек җиңел китапларны гарəп кагыйдəлəренə ни-
гезлəнеп укып, өйрəнə белсеннəр, эчтəлеген бəян итə алсыннар. 

4. Боларның (имам һəм мөэзиннəрнең) һəркайсы дөрес яза 
белергə тиеш, тик мөəзиннəр дөрес язсалар, язулары матур булмаса 
да, канəгать ителергə мөмкин. Имамнар, əлбəттə, дөрес һəм яхшы 
имля өстенə, матур язу, инша иясе булулары, рəсми язуларны 
(дəфтəр, гариза, вакыйгаларны) яхшы үтəрлек һəм язарлык булула-
ры мəҗбүри.  

5. Яхшы əхлакка ия булулары, халыкның диннəренə һəм əхла-
кларына яхшы тəэсир итүлəре өчен үзлəре, фигыльлəре белəн дə 
яхшы үрнəк булырлык дəрəҗəдə булулары талəп ителə. Бу максат 
өчен дəүлəттəн алган шəһадəтнамə11 өстенə, стазыннан яки якы-
нында булган мөхтəсибтəн шəһадəтнамəсе булырга тиеш. Бу 
мəсьəлəдə гаделлек дəрəҗəсе булса, җитə. (олы гөнаһлардан тыелу, 
кече гөнаһлар эшлəүдə ныклык күрсəтмəү кадəр хəл нигез була 
белер). 

Бу искə алынган биш маддə – беренче дəрəҗəдə мəҗбүри 
күренəчəк имтихан маддəлəре. Мөəзиннəр өчен игътикад һəм гый-
бадəт əдəбеннəн хəбəрдарлыгы белəн, бу кадəре җитəрлек тə булыр.  

Имамнар өчен тагын шулары: 
6. Игътикад һəм гыйбадəттə яхшы хəзерлеге, шулай ук гаилə 

мəсьəлəсендə мəгълүматы, казый эшендə хəбəрдарлыгы талəп ите-
лер. 

                                                      
11 Элек хөкүмəт имамнарның сəясəт мəсьəлəсендə чамалы булуларын, 

җинаять эшлəреннəн пакълеклəрен кайгыртканлыктан, рəсми рəвештə 
моңа караган шəһадəтнамə белəн канəгатьлəнəлəр иде. Мөфти Солтанов 
вакытында дини əхлак мəсьəлəсендə остазыннан бер язу сорала башлаган 
иде, лəкин бу соңгы маддə – иң əһəмиятле маддə. Əмма əхлакның кайсысы 
яхшы, кайсысы яман – имтиханы əһəмиятсез. 
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7. Фарыз гамəллəрдəн, хисап ысулынча, мəсьəлəлəрне яхшыр-
туга көче җитмəсə дə, бөек Коръəндə искə алынган хəллəрне белүе 
тиешле тотылыр. 

8. Пəйгамбəр (Аллаһ аны олыласын һəм сəламлəсен) тормыш 
юлы, тугры хəлифəлəр хəллəре, пəйгамбəрлəр һəм алардан соң 
килгəннəрнең тарихы, ислам тарихыннан кыскача булса да, 
мəгълүматлы булырга тиешле.  

9. Хисап, география, медицина кануннары, төркичə риторика, 
вəгазь сөйлəү куəте кебек гүзəл эшлəр яхшы күрелер. 

10. Имам һəм мөəзиннəрнең дəрəҗəлəренə күрə, сабыйларны 
укыту маддəлəрендə, укыту ысулларыннан хəбəрдарлыгы кирəк 
булыр.  

Искəртү:имтихан маддəлəренең кайбелəнре, аеруча соңгы өч 
маддə бүгенгəчə гомуми рəвештə мəдрəсəлəрдə укытылып килмə-
гəнлектəн, шəкертлəрнең күбесендə ул маддəлəрдə хəзерлек юк. 
Шунлыктан алдагы көндə бу мəсьəлəлəрдəн хəбəрдар булулары, 
мəхəллə хезмəтлəренə керешсəлəр дə, кирəксенеп китап укулары, ул 
фəннəрне өйрəнү телəгендə булулары талəп ителеп, искəртелер. 
Шул искəртү юлынча гына имтихан кылулар булмас.  

Моның өстенə, мөдəррислəр өчен тиешле булыр: 
11. Югары маддəлəрдə яхшы хəзерлеге өстенə, риторикадан 

хəбəрдарлыгы, Коръəн, хəдис аңлау юлларын12 белүе, игътикад һəм 
фикыһта да хəзерлеге кирəк. Болар өстенə, гарəп телен белүе, 
өйрəнү куəте, саклану куəте яхшы булырга тиеш. Бу кадəр белəн 
мөдəррислеккə лаеклылык шəһадəтнамəсе бирелергə тиеш. Тик 
мөдəррислəргə яңа гыйлемнəр мəсьəлəсендə хəзерлек күрү, шəкерт-
лəргə юл күрсəтү мəсьəлəсендə эш искəртелер. 

Шулай ук шəкертлəрне гыйлеме, яхшы тəрбиялəре өстенə, 
диндарлык һəм əхлак мəсьəлəлəрендə да күзəтчелек итү, төпле 
киңəш бирү дə соралыр. 

Шулай ук һəр кайсы указ (ярлык) алучыларны гүзəл хезмəт-
лəре, дин һəм миллəт өчен хəерхаһлы булып, тырышулары 
мəсьəлəсендə киңəш һəм нəсыйхəт əйтеп күндерелер. Валлаһү 

                                                      
12 Тəфсир аңлау юлы борынгыдан килгəн тəфсирлəрне күзəтеп, 

фəкать фикер, уй буенча гына тəфсир итмəү тиеш. Хəдистə шулай ук 
күпчелек шəрех кылучыларның өйрəтүлəре буенча барып, һəркем үз 
фикеренə алданмаска тиеш. 
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йəһди мəй-йəшəъə илə сыйратыйм-мүстəкыйм (Аллаһ кемне тели, 
шуны туры юлга күндерə). 

 
Нəзарəттə яңа комиссиянең эшкə керешүе 

 
([Һиҗри] 1339 елның 17 сəфəрендə) 1920 елның икенче октяб-

рендə шимбə көн яңа комиссия булып, Диния нəзарəтенең əгъзасы 
эшкə кереште. Аллаһ Тəгалə хəерле кылса иде. Мəҗлес башында бу 
сүзлəрне сөйлəдем: 

«Съездда яңадан сайланып, халыкның ышанычын казанып, 
əманəтлəрен йөклəп калдык. Алдыбызда дини һəм милли бөек 
эшлəр тора. Халыкның дини реформаларга ихтыяҗлары элекке за-
маннарга караганда арткан. Шунлыктан без бердəмлек белəн, һəр 
мəсьəлəдə хəерлек һəм хаклыкны тикшереп, тырышлык белəн 
хезмəт итүебез мəҗбүри. Халыкның яхшы уйлары да бушка чыкма-
сын. Бу хезмəт белəн Аллаһның ризалыгын тапсак иде. Шəхси 
телəклəрдəн сəламəт булып, миллəтнең дини һəм гыйльми файдала-
рын күзəтеп, яраклы эшлəргə ирешсəк иде». «Фатыйха» сүрəсе 
белəн мəҗлес тəмамланды.  

Урыннар: минем йөрəгем тарафында Ризаэтдин бине Фəхрет-
дин казый, аның янында Мөхəммəдсабир бине Мөхəммəдҗан 
Хəсəни казый, уң тарафымда Кəшшафетдин бине Кауваметдин 
Тəрҗеман казый, аның янында Мөхлисə казый мулла Габделгаллəм 
кызы билгелəнде. Рəсми кəгазьлəрдə имзалар: миннəн соң Ризаэт-
дин, Кəшшафетдин, Сабир Хəсəни, Мөхлисə Бубия имза куячаклар. 

 
Шəһəр Шəрəфнең имамлыгы 

 
Шимбə көн икенче октябрьдə Казаннан беренче октябрьдə 

Сəйдəшев имзасы белəн бирелгəн телеграмма алдым, язылган: 
«Шəһəр хəлфə сайланды». 

Элекке Казан сəяхəте өлешендə язылган иде ки, Казанның Ак 
мəчетенə бертуганым мулла Габдрахман мəрхүм урынына, миңа 
ярдəм итəр өчен имам сайлау мəсьəлəсендə мин искə алынган 
Шəһəр хəлфəне тəкъдим итсəм дə, кайберəүлəрнең чуалулары 
булып, əдəпле-əдəпсез сүзлəр киртə була язып калган иде. Арада 
Əхмəдҗан хəлфə Мостафинның да талəп итүе кысылып, Оренбург 
имамы Таһир хəлфəнең мəдрəсəдə элекке яхшы хезмəтен тəкъдир 
итеп, аны телəүчелəр бар иде. Таһир хəлфəнең гаилəсе артыннан 
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Казанга кайтуында мəхəллə халкы мөрəҗəгать итеп карасалар да 
«Мин ул мəхəллəгə яхшы карасам да, дамелланың күркəм ризалыгы 
булмаганлыктан, алдымда Шəһəр хəлфəлəрнең исемнəре булып 
торганда, кабул итə алмыйм» дигəн җавапны алганнар. 

Əхмəдҗан хəлфəгə мөрəҗəгать итүлəрендə: «Халык телəсə, 
мин кабул итəм», – дигəн. Шəһəр хəлфə дə, киңəшлəшкəннəн һəм 
истихарə намазы укыганнан соң, каршы түгеллеген белдергəн. Ул 
октябрьдə җомгада яшерен тавыш белəн имам сайлауга карар 
бирүлəреннəн хəбəр алган идем. Бу телеграмма, шул җомгада сай-
лау булып, Шəһəр хəлфəгə ризалыкларын белдерə. Аллаһ хəерле 
итсен!  

Таһир əфəнденең элекке заманнан бирле остаз белəн шəкерт 
мөнəсəбəтен кайгыртучан, тиешле əдəпне җиренə җиткерергə ты-
рышучан булганлыктан, халыкка аның кабул итмəячəген белдергəн 
идем. Икенчедəн, хəзер тормыш ягы алда тотылу тиеш күрелгəнгə, 
аның Оренбурда калуы икътисадый җəһəттəн, дини һəм дəрес 
җəһəтеннəн дə хəзер Казанда артыклык күренми. Шунлыктан аның 
ихтыяр итмəве дөрес фикер. Аллаһ аның эшлəренə бəрəкəт бирсен! 

Əхмəдҗан хəлфə исə халыкның хəллəреннəн хəбəрсез, үз фи-
керендə нык, фикеренə каршы булган бер эшне дə кеше хəтере яки 
хокукын кайгырту юлынча кабул итмəс, үз фикеренə алданган адəм.  

Бу маддəдə халыкның күпчелеге тарафыннан кабул ителмəве 
мəйданда бик ачык иде. Кем дəлил китерсə дə, ихтималлы түгел 
иде. Шулай да бер-ике хуш кешенең гадəтлəренə алданып, үзен 
игълан итүе яхшы чарадан түгел иде. Əгəр мөмкин булса иде, мин 
үзем дə аны тəкъдим итүдəн тартынмаган булыр идем. Ни булса да, 
Аллаһ ахырын хəерле итсə иде. Шəһəр хəлфə сайлаулары тəмам 
булса, Əхмəдҗан хəлфə үзенең хөрмəтен үзе югалтмаса, Шəһəр 
хəлфə тарафыннан тарлык күрмəячəк. 

 
Нəзарəттəге эшлəр бүленеше 

 
Янə 2 октябрьдə Нəзарəтнең дүрт казые арасында эш бүлү 

мəсьəлəсе карарланды. Шулай ки: 
Беренче бүлек мөдире казый Ризаэтдин Фəхретдин улына 

тапшырылды. Эшлəре: беренче бүлемендə мəхəллəлəр төзү, дини 
җəмгыятьлəрне тəртипкə китерү, мəчет эшлəрен башкаручылар ко-
миссиялəренə күзəтчелек итү, мəчет төзү һəм төзəтүгə рөхсəт бирү, 
имам һəм мөəзиннəрне раслау, эштəн китүлəрен кабул итү, мөсел-
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ман гаскəрлəренең дини хəллəренə һəм хастаханəдə булганнарның 
хəллəрен күзəтү, гаскəрлəргə мөмкинлек булганда имам билгелəү, 
руханиларны хəрби хезмəттəн коткару чараларын күрү, алар хакын-
да мəгълүмат җыю хезмəтлəре. Икенче бүлемендə дəфтəр һəм архив 
эшлəре. Мəхəллəлəргə дəфтəр җитештереп, тарату һəм җыеп алу, 
кирəк урыннарга дəфтəрлəрдəн шəһадəтнамə бирү, архивта яхшы, 
тəртипле рəвештə саклау, Диния нəзарəтендəге китапханəне саклау 
һəм шуның ише эшлəр. 

Икенче бүлек – юстиция бүлеге – казый Мөхəммəдсабир 
Хəсəнигə тапшырылды. Вазыйфалары: мөхтəсиблəрне сайлату һəм 
раслау, руханилар өстеннəн килгəн шикаятьлəрне карау, руха-
ниларның тормыш-көнкүрешен тəэмин итү, кичектерүлəр бирү, Ди-
ния нəзарəтенең хезмəткəрлəрен күзəтү, вəкыф, бүлəк кебек дини 
эшлəрне башкару, зиратларны карау, Нəзарəт милкен саклау, хөкем 
эшлəре җыентыкларын төзү. 

Өченче бүлек – гаилə бүлеге – Мөхлисə Бубига тапшырылды. 
Вазыйфалары: никах, талак һəм аңа мөнəсəбəтле мəсьəлəлəр, ата-
ана хокуклары, мирас, васыятьнамə төзү кебек гаилə мəсьəлəлəре, 
ислам динен кабул итүчелəрне тиешле мəхəллəлəргə билгелəү кебек 
эшлəр. 

Дүртенче бүлек – мəгариф бүлеге – казый Кəшшафетдин Тəр-
җеманга тапшырылды. Вазыйфалары: мəхəлллəлəргə дин хезмəт-
кəрлəре җитештерү, мəктəп һəм мəдрəсəлəр торгызу, хаҗəт булган-
да вакытлы дини дəресханəлəр ачу, имтихан кылу, Коръəн һəм аның 
кисəклəрен дөреслəп бастыру, кирəк урыннарга дини китаплар та-
рату, мал эшлəрен карау, казначы эшлəренə күзəтү, бəйрəм һəм ка-
никул расписаниелəрен төзү, вакытлы бер дини журнал төзү һəм 
шуның ише эшлəр. Башка бер чара күренгəнче бу рəвешле эшлəр 
күрелəчəк.  

 
Съездга килгəн докладларда игътибар итəрлек нəрсəлəр 
 
Съездда тирə-яклардан килгəн мөхтəсиблəрнең докладларында 

төрле эчтəлеклəр бар иде. Съездның комиссия вəкиллəре сайлау 
вакытында кайбелəнрен төшереп, кайбелəнрен кыскартып һəм 
əһəмиятсез рəвештə генə теркəп, кайбелəнрен игътибар белəн тер-
кəп, мəҗлескə тəкъдим иттелəр. Шулар җөмлəсеннəн Бүздəк мөхтə-
сиблегеннəн дүрт эчтəлекле доклад килгəн: 
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1. Тəмəке бик таралып, бала-чага, хатын-кыз галəменə кадəр 
таралганлыктан, бер дару булмасмы, дип, аның хəрамлыгы турында 
Диния нəзарəтеннəн бер фəтва тарату. 

2. Гарəп теле гыйлемен һəм дин гыйлемен саклау, ныгыту яки 
иң башта галимнəр, фикерлəре һəм гамəллəре белəн тырышу ти-
ешле булган хəлдə, үз балаларын гарəп теле гыйлемен, дини гый-
лемне укытмыйча, русча укытырга бирүлəре, күпчелек белəн, бу 
юлда хəрəкəт һəм алга баруларына каршы килү. 

3. Халыкның ислам əдəбен, милли мəрасимнəрне кайгыртула-
рында бу съезд бер төрле чара булса икəн. Халкыбыз ифратлык һəм 
чиктəн ашу ягына китеп, кием-салымга, зарурлык булмаган 
рəвештə, чит миллəт кешесенə охшау; кешелəр галəме белəн ябы-
нып йөрүлəре фарыз, катгый булган зиннəт урыннарын ачу; намаз, 
ураза, зəкят мəсьəлəлəрендə җиңелчə караулар таралуга каршы 
бердəмлек белəн шəригать буенча дөрес һəм гадəт ителгəн хəрəкəт 
булса иде. 

4. Мөфти һəм казыйлыкка, элекке комиссия карары белəн, 
Гайсə пəйгамбəрнең иңүенə ышанмаучыларның мəңге җəһəннəмдə 
булуларына һəм əһле сөннə вəл-җəмəгага иярүчелəрнең сүзлəрен 
инкяр иткəн бидгатьче адəмнəр катыштырылмаса иде, дигəн.  

Беренче мəсьəлə съездга бөтенлəй тəкъдим ителмəде, комиссия 
каршында файда күрмəгəннəр. Халык бəласе булган мəсьəлə, зур 
галимнəр арасында да каршылыклы, соңгы галимнəрнең күпчелеге 
хəлəллеге белəн фəтва биргəннəр. Хəрам, хəрамга якын мəкруһ бу-
луына баручылар булса да, куəтле дəлил хəлəллеге тарафында. 
Шəех суфи Габделгани əн-Нəблүси хəзрəтлəре «Шəрх əт-тарикат 
əл-мөхəммəдия»дə дə һəм махсус бер китапта хəлəл булуын ачык 
бəян иткəн. Сəед Мөхəммəдəмин бине Габидин хəзрəтлəре дə 
«Тəнкыйхү фəтəвə хəмидия»дə һəм «Радд əл-мүхтəр»дə яхшы 
аңлаткан. Хəдис белгечлəреннəн Сəед Сиддыйк Кануҗи да хəлəл 
булуын ысуллы рəвештə бəян иткəн. Бары шул күренə, һəр зарарлы 
нəрсə ислам кагыйдəлəре буенча тыелган булганга, бер адəмнең 
исəнлегенə, нервларына зарар итəрдəй булса, аңа тыелган, куллану-
дан саклану ваҗиб. Əмма бер адəмгə зарар ихтималы юк яки зарар-
сыз дəрəҗəдə аз куллана икəн, тыю юк. Тик бу соң заманда тəмəке 
заты аз һəм бик кыйммəт булып киткəнлектəн, аның урынына баш-
ка төрле ышанычлы табиблар тарафыннан зарарлы табылган 
нəрсəлəрне куллану, əлбəттə, тыелган. Дөрес, сəламəт һəм хөр та-
бигатьнең бер нəрсəгə зарурлыксыз əсир булуы күркəм эш түгел, 
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аеруча, табигате зəгыйфь яки үсү яшендə булганнар өчен мөмкин 
кадəр саклану, сак эш итү мəҗбүри. Гореф-гадəт һəм медицина 
җəһəтеннəн начар күренүе шəригать тарафынан да шулай булуы 
бик ихтимал. Шунлыктан бу мəсьəлəнең мəҗлескə тəкъдим 
ителмəве гаеп ителмəслек мəсьəлəлəрдəн.  

Икенче мəсьəлə исə бик мөһим. Бу мəсьəлə тəкъдим ителсə дə, 
тиешенчə фикер алышуга куелмады. Күбесенең гыйлем əһеллəре 
булуыннанмы, башка сəбəптəнме, кыскартып үткəрделəр, дин га-
лимнəре балаларының дини дəреслəрдə булуы яхшы күренү кадəр 
белəн генə үтте. Лəкин бу мəсьəлə яхшырак каралырга тиеш иде. Бу 
мəсьəлəдə имамнар зур җаваплылыкта. Гамəллəре һəм эшлəре белəн 
халыкны гарəп теле гыйлеме һəм дин гыйлеменнəн нəфрəтлəн-
дерүдə, мөнбəрлəрдə һəм михрабларда искə алынган гыйлемнəргə 
өндəүлəре фəкать икейөзлелек, чын рия, ясалмалык. Байтак имам-
нарда бу хəл бар, муллалыктан нəфрəтлəнəлəр. Муллалык бер 
телəнчелек дип аңлатып, əмəл тапсалар, үзлəре дə башка юлга 
керəлəр, балаларын башкача тəрбиялилəр. Бу мəсьəлəдə беркадəр 
мəхəллə əһеллəренең дə кимчелеклəре бар. Руханиларны тəрбия һəм 
ихтирам итүдə аларның гаеплəре бар. Муеннарына йөклəнгəн 
хокукны үтəмилəр, лəкин надан халыкның бу хəллəренə карап, 
имамлыктан нəфрəт юлын тотмаска тиешлəр. Безнең илебездə дин 
саклау, гыйлем тарату, яхшылыкка чакыру, начарлыктан тыю тик 
имамнар вазыйфасы булып килгəн. Башка юл белəн бу мактаулы 
хезмəтне булдыру читен, мөшкел. Шунлыктан имамнар иманлы һəм 
ышанычлы булсалар, əлбəттə, бу эшне игътибарга алып, сабыр-
лыкһəм өслəренə йөклəү белəн могамəлə итəргə тиеш. Аллаһтан ри-
зык юлларын сорап, үтəп, бу имамлык хезмəтен олыларга кирəк. 
Хəзер бер имам эшендə теркəлгəн булса, тиешле дини вазыйфала-
рын яхшы үтəсə, халык белəн пəйгамбəрдəн мирас булган яхшы 
холык белəн могамəлə итеп, туры юл күрсəтү юлында дəвам итсə, 
ач-ялангач булмый, ризык тарлыгына калмый, сабыр һəм канəгать 
итəрлек тормыш əсбапларына ия була. Киресенчə, эшенə бəйлəн-
мəгəн, фəкать яшəү өчен, дөрес ниятсез имамнар төрле авырлыклар 
күрəлəр. Имамнар, əлбəттə, дин эшлəрен үз өслəренə алып, имам 
булгач, эшлəренə бəйлəнеп, динне якларга, мөмкин кадəр дини уку-
өйрəнүне булдырырга бурычлы. Шунлыктан балаларын дин гыйле-
ме юлыннан аерып, рəсми гыйлем өчен рус мəктəплəренə тапшыру, 
дөньяви максатларны алда тотулары тырышудан һəм вөҗданлыктан 
түгел. 
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Рəсми гыйлем укучылар, һəртөрле канун һəм низамнарны 
өйрəнүчелəр дə булырга тиеш. Хөкүмəт хезмəтлəрендə эшлəрлек 
кешелəребез дə булырга тиеш. Лəкин болар күбрəк башка төр-
кемнəн булырга, имам балаларыннан булсалар, дин һəм шəригать 
гыйлемнəрен яхшы укыган булып, бөтен яхшы сыйфатларны да 
туплаган булырга тиеш. 

3 нче мəсьəлə дə бик əһəмиятле булса да, мəҗлестə фикер 
алышуга куелмады. Бары җомга көн вəгазендə минем тарафтан 
вəгазь һəм искə төшерү юлы белəн генə əйтелеп үтте.  

4 нче мəсьəлə дə фикер алышуга кертелмəде. Зур низаг һəм 
бəхəслəргə сəбəп булачагын уйлаганнардыр. Фикер алышынмаса да, 
эчтəлеге белəн гамəл ителде. Бозык гакыйдə белəн гаеплəнгəн 
адəмнəр башка рəвешлəр белəн юк булдылар. Аллаһ ахырын хəерле 
кылсын. 

Искəрмə: кешенең гакыйдəсен тикшерү, йөрəгендə булган 
мəзһəбенə ризасызлык белдерү вөҗданлыктан түгел, лəкин мəйдан-
да беленеп торса, ачыктан иясе тарафыннан игълан ителсə, халык-
ның нəфрəте һəм саклануы дөрес хисаплана. Чөнки бидгатьче 
булып җитсə (бу – озын сүз), аңа иркен юл кую, аңа ихтирам һəм 
игътибар күрсəтү дөрес түгел. Бу мəсьəлəдə күп кешелəр фикер 
хөрлеге исеме белəн җиңел күрсəлəр дə, тиешле җиңелəйтү түгел. 
Яшерү хуплана, лəкин ялагайлану начар эш.  

Уфа ягында начар гакыйдə һəм бидгать белəн телгə алынучы – 
Уфаның икенче мəхəллə имамы Зыя Камали. Бу кешенең кайбер 
нəшриятыннан, халык арасында чыккан фикерлəреннəн, үзеннəн 
күчергəн кайбер ышанычлы кешелəрнең бəяннəреннəн, Гайсə пəй-
гамбəрнең (Аллаһ аны олыласын һəм сəламлəсен) «Алар аны 
[Гайсəне] үтермəделəр һəм асмадылар, лəкин аларның бер юлдашы 
аларга Гайса сурəтендə күренде» [Коръəн, 4:157] дигəн хөрмəтле 
аятен күп əсəрлəр, дан-шөһрəтенең мəңгелеге белəн ялгыш аңлат-
кан. (Бу фикердə Муса əфəнде дə аңа кушылган). 

Ахырзаманда күктəн иңүен, дөрес хəдислəр белəн нык булса 
да, инкяр итү һəм ялганга санау, хəтта аның атасын, барлыгын 
инкяр итү, җəннəт һəм җəһəннəмнең хəзер яратылган булуларын 
инкяр итү, мигъраҗны фəкать рухани бер төштəн гыйбарəт кебек 
бидгатьлəр нисбəт ителə. Тəсаувыф хакында əдəпсезлеге, көчле 
инкяр итүе анык. 

Бичара тырыш кына, гыйлем көче бар, эшлекле, мəгълүматлы 
адəм булуы белəн кирəгенəн артык дин фəлсəфəсен тикшергəн 
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булып, исламны Европа гыйлеменə (ахыр чиктə христианлыкка) 
якынлаштыра, аларның начар карашларын бетерергə телəп, ки-
лештерергə булган. Артык дини фəлсəфəне тикшерүе дөрес эш 
түгел. Изге китап, пакъ сөннəт кə туры килгəнчə игътикад һəм 
иманны ныгытканнан соң, дини хөкемнəрнең хикмəткə һəм яхшы-
лыкка муафыйк булуын, акыл ирешмəс дəрəҗəдə серлəрнең эчендə 
булуын «Ихъя гулүм əд-дин», «Хүҗҗəтүллаһ əл-бəлига» китаплары 
юлларынча аңланса, файдалы. Əмма ярым-йорты гыйлем белəн 
мондый тирəн диңгезгə керү – зур һəлакəткə атылу. Бу кеше артык 
үзе телəгəнчə эш итүче, үз фикеренə гаҗəплəнүче булганлыктан, 
остазы Хəйрулла əфəнде Госманнан да кыерсытылган, кире ка-
гылган булган, ризалыгын ала алмаган. Соңра шəех Зəйнулла əл-
Нəкышбəнди хəзрəтлəренə үзенең кайбер фикерлəрен сөйлəргə 
телəгəндə, шəех хəзрəт өеннəн сөргəн. Остазларны тыңламаудан 
һəм изге шəехлəрнең ачуыннан Аллаһка сыенам. 

[...]. 
Муса əфəнде бу адəмгə күп дəрəҗəдə хөрмəттə булган хəлдə, 

имансызларның мəңге җəһəннəмдə булуларындагы мəңгелекне, 
кайбер сəлəфлəрдəн күчерелгəнчə, озак вакыт дип аңлатуы, югары-
да ишарə ителгəнчə, кайбер ялгыш аңлатуы, хəрəкəтендəге дуамал-
лыгы, сəясəттəн, уйлап эш итүлəрдəн ераклыгы кебек кимчелеклəре 
халыкның карашында нəфрəткə сəбəпче булган. 

Докладлар эчендə 1) Коръəнне төрки телгə тəрҗемə итү (бер 
төркичə Коръəнне мəйданга кую; 2) Нəзарəт өстендə бер гыйльми 
шура төзү; 3) бер тикшерү комиссясе төзү бар иде. Бу өч мəсьəлəгə 
форсат аз булганлыктан, халык тарала башлаганлыктан, фикер 
алышынмады. Комиссия рəислеге тарафыннан өч мəсьəлə бар иде, 
лəкин форсат булмаганлыктан, фикер алышынмый калды, дип бел-
дерелде. Халык ризалык күрсəтеп, мəҗлесне яптылар. Искə алынган 
өч мəсьəлəнең аңлатуы һəм нидəн гыйбарəт икəнлегенең бəяне 
түбəндə. 

 
Коръəн тəрҗемəсе мəсьəлəсе 

 
1. Коръəн тəрҗемəсе күп еллардан бирле мəйданда, кайбер 

яшьлəр тарафыннан куелган мəсьəлə иде. Моның кирəклеге: имеш, 
гарəпчə белмəгəн, белергə дə телəмəгəн мөселманнар төркичə 
Коръəн булса, аннан динне аңлап, диннең гүзəллегенə ирешерлəр 
иде, мөселманлыклары да куəтлəнер иде. Мондый халыкның 



26 

һəвəскəрлəре тарафыннан да бу сүз əйтелə, кайбелəнре русча 
тəрҗемəдəн караштырып маташалар, лəкин русларның тəрҗемə-
лəренə ышанып булмый, шунлыктан бер ислам галиме тарафыннан 
төрки теленə тəрҗемə ителүне тиеш күрəлəр. Мөфти Мөхəммəдьяр 
Солтанов заманында Муса əфəнде төрки тəрҗемəсен Казан матба-
галарыннан берсенə басу өчен тапшырган иде. Казан халкыннан 
кайбелəнре мөфтигə шикаять телеграммасы биреп, мөфти матбагага 
басылмавы турында хəбəр җибəреп тукталып калган иде. Соңрак 
Зыя əфəнде Камали Коръəнне төрки телгə тəрҗемə иткəнен игълан 
итеп, бары басылуы хакында тик төркичə Коръəнне үзен генə ба-
стыру яки битнең бер тарафына гарəпчəсен, каршысына тəрҗемəсен 
бастыру турында киңəшлəшкəн иде. Бу игълан газеталарда күренде. 
Җавап бирүче булдымы-юкмы – эш мəйданга чыкмады. Шул 
көннəрдəн бирле бу мəсьəлə кайбер яшьлəр арасында яхшы санал-
ды, картлар, күпчелек галимнəр тарафыннан кире кагу һəм 
тəнкыйтьлəү юлынча сөйлəнеп килə. Ислам иллəрендə дə бу 
мəсьəлə байтак заманнан бирле кузгалып, галимнəр тарафыннан, 
хəтта гыйлем һəм сəясəт хуҗалары тарафыннан кабул ителмичə 
үтеп килəдер. Мəрхүм Əхмəт Мидхəт əфəнде белəн əңгəмəбездə 
яхшы дип тапмаганын əйткəн иде. Истанбулдагы соңгы инкыйлаб-
тан соң, анда бер табак басылганын күрдек, лəкин соңра тукталга-
нын ишеттек. Бу мəсьəлəдə шəригать карашы: 

Коръəн, хакыйкатьтə, коры мəгънəдəн гыйбарəт булмыйча, 
тышкы төзелешенең һəм мəгънəнең җыелуына ия. Коръəннең 
Коръəнлеге гарəпчə төзелеше һəм шул гарəп тезмəлəреннəн 
аңлашылган мəгънəлəрдə. Гарəп сүзе аңлаткан кадəр мəгънəне яки 
гарəп сүзе аңлаткан мəгънəне һичкайсы тел аңлата алмый. Гарəп 
сүзлəренə, теленə хирыслыгы, зəвыгы булган кешегə бу мəгълүм 
əйбер. Тəрҗемəдə һəркем үз аңлаганына канəгать итүчəн, чөнки 
һəркем үз акылына, үз белеменə таяна. Шунлыктан тəрҗемəдə 
Коръəннең тышкы төзелешеннəн гыйбарəт [булган] нигезе югалган 
кебек, турыдан-туры нигезнең югалу ихтималы да юк түгел. Бер 
дəресебездə бу мəсьəлə буенча фикер алышу булганда, оста сүзле 
иптəшлəребезнең берсе: «Элекке изге китаплар үзгəртелгəн, 
Коръəнгə ничек үзгəртүлəр керми дигəндə, кайчан төрки телгə 
тəрҗемə ителə башласа, үзгəртүлəр керə башлар», – дип җавап 
биргəнен сөйлəгəн иде. Бу сүз – нигезле һəм җанлы сүз. Элекке изге 
китапларның бар үзгəртүлəре дə, үзгəртү максаты белəн эшлəнгəн 
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булмыйча, бəлки кайбелəнре тəрҗемəдəге хаталардан торган хата 
булырга мөмкин. 

Имам Əбү Хəнифəнең Коръəн мəгънəгə ия, шунлыктан башка 
тел белəн укылса да, намаз дөрес, дип əйтүе сөйлəнелсə дə, өммəт 
галимнəре тарафыннан кабул ителмəгəн, бəлки имамның бу сүздəн 
кайтканы анык күренə. Шунлыктан Коръəнне башка тел белəн ни-
ятлəп укыса, бидгать белəн хөкем ителер, бəлки динсезлеккə нисбəт 
бирелер, дигəн сүз фикыһ китапларында күренə. «Һидая шəрхе ки-
фая»дə күчерелə. Имам Мəхбуби əйткəн ки: «Имам Əбү Хəнифə 
белəн иярченнəре имам Əбү Йосыф, Имам Мөхəммəд арасындагы 
фикер каршылыгы гаеплəнмəгəн кемсə хакында ки: [əгəр ул] намаз-
да бер сүзне яки артыгракны фарсыча укыса. Əмма бер кемсəнə 
фарсыча укырга гадəт итсə яки Коръəнне фарсыча язса, көчле тыю 
белəн тыелыр. Шəех имам Əбү Бəкер Мөхəммəд бине Фазыл13 ва-
кытында бер фəтва язып, искə алынган шəехкə җибəрелгəн. Фəтва-
сендə əйткəн: «Заманыбызда сабыйларга гарəпчə уку авыр, фарсыча 
укытсак, дөрес булырмы?» Җавабында, фəтва сораучыга кайтып 
торырга əйтеп, аның хəленнəн сорашкач, бозык фикер белəн гае-
плəнгəн адəм икəнен аңлаган. Хезмəтчесенə бер пычак биреп: «Бу 
пычак белəн фəлəнне үтер, җавабын мин бирермен», – дигəн. 
Шулай эшлəгəн. Шəһəр əмиренə хəбəр ирешкəч, шəех əмиргə барып 
əйткəн ки: «Аллаһ китабын ялган итəчəк иде, шунлыктан үтерттем». 
Əмир рəхмəт белдереп, кыйммəтле өс киеме кидерткəн. 

Коръəннең мəгънəсен аңлау – əлбəттə, дин буенча, талəп ител-
гəн һəм сөелгəн нəрсə. Бу хөрмəтле əмергə ирешү өчен уку, өйрəнү 
тиешле. Дин кайгысын тоткан, ул юлда аз гына омтылышы һəм 
кызыксынуы булган кемсəнəгə өйрəнү мəшəкатен йөклəү мəҗбүри. 
Кайбер адəмнəрнең «Бу төркичə булса, аңлау ансат булыр иде» ди-
гəн телəклəрен сылтау иткəн адəмнəр, ул телəүче адəмнəрдəн 
үзлəренең диннəрен аңлаганнары дини зарурлык турысында нык-
лыкларын белəлəрме? Ул затлар катгый [рəвештə] мəгълүм булган 
дини хөкемнəрдə ник ваемсызлыкта булалар һəм йомшак карыйлар. 
Коръəнне аңлаган һəм аңламаганга хəтта һəр мөэмин һəм имансызга 
катгый [рəвештə] ислам баганаларыннан икəне мəгълүм булган 
намазда ничек саксыз булалар? Мондый адəмнəр һəркайсы телдə 

                                                      
13 Бу Əбү Бəкер Мөхəммəд бине Фазылдан искə алынган кеше 

җитəрлек итеп сөйлəгəн: «Коръəнне гарəп теленнəн тыш башка телдə 
укыган кемсə я юлəр (дəваланырга тиеш), яки динсез». 
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Коръəнне аңласалар да, намаз укулары өметлеме? Бу җавапсыз со-
рау булса кирəк.  

Тəрҗемə юлы ачылса, һəркем үзе белгəнчə тəрҗемə итеп, 
каршылыклар туарга мөмкин. Һəркем үзенə канəгать булып, дөре-
сен-дөрес түгелен Коръəн эчтəлеге дип дəгъвада булса кирəк. Бу 
хəл куркыныч эшлəрне күз алдына китерə. Тəрҗемə хатасы һəм 
андагы каршылык мөҗтəһидлəрнең аңлауларындагы каршылыгы 
белəн чагыштырылмас. Алар иҗтиһад шартларын бөтенлəй җыйган 
булу ягыннан, хаталары булса да, хаталарын Коръəнгə нисбəт бир-
милəр, бəлки үзлəренең уйларынча аңлаганнарын Коръəннəн чыга-
ралар. Əмма бу тəрҗемəчелəр хаталарын Коръəннең үзе дип мəй-
данга куячаклар. Бəйнəһүмə фəркуль-газыйм (болар икесе арасында 
зур аерма). Гарəп теленнəн гыйлеме аз кемсəнəлəр өчен Коръəн 
астына язылган тəрҗемəлəре һəм аңлатмалары җитə. Бу рəвеш 
яраклы табылды. Бу рəвештə гарəп тезмəсе сакланып барганлыктан, 
тəрҗемəгə игътибар икенче дəрəҗəдə калачак, гарəп теленең 
онытылмавына сəбəп булмаячак.  

 
Гыйльми шура мəсьəлəсе 

 
2. Гыйльми шура исə, югарыда əйтеп үтелгəнчə, төрле фи-

керлəр һəм төрле аңлатучылар тарафыннан төрлечə фикерлəр мəй-
данга куелса да, хəзер берничə мəсьəлə кебек мəҗлестə каралмавы 
хəерле булды. Аңларлык кеше дə аз. Берничə мəсьəлə, əлбəттə, кире 
кагылган булыр иде. Əмма бу мəсьəлə хакында уңай тавыш 
бирүчелəр күп булса, ихтимал иде. Уфа имамнары Нəзарəткə əгъза 
булмасалар да, аның өстендə бер Нəзарəт һəм бер хуҗа булуын 
телəүлəре сизелə иде. Лəкин янə дөрес тəртип булмагач, хəерле 
нəтиҗə дə чыгачак түгел иде.  

Бу мəсьəлə үзе кирəкле бер зур мəсьəлə. дөрес рəвеше Европа-
дагыча бер академия рəвешенчə булырга тиеш: бөтен Русия, Кы-
рым, Кавказ, Төркестан, Казакъстан, Татарстан һəм Башкортстан-
ның мактаулы, аңлы дин əһеллəре, миллəтпəрвəр галим-
шəехлəреннəн хөрмəтлелəре булып, сайланып алынырлар. Болар 
елына бер мəртəбə җыелып, дини эшлəрдə, дини эшлəрне кайгыр-
тып, мөшкел, авыр мəсьəлəлəрдə киңəшлəшеп, бөтен халык өчен 
Нəзарəт һəм башкалар өчен кагыйдə булырлык карарлар, халык җан 
һəм күңел белəн кабул итəрлек фəтвалар чыгарырлар. Боларның 
фəтвалары һəм карарлары Диния нəзараты эшлəреннəн өстен һəм 
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игътибарлырак булыр. Шул рəвешле бер гыйльми һəм дини шура 
төзелсə, бик яхшы, гүзəл булачак, лəкин хəзер бу съезд əгъзалары 
моңа əзерлəнеп җитмəгəннəр, əзерлəргə вакыт та булмады, шунлык-
тан калып торуы ят [нəрсə булып] күренмəде.  

 
Нəзарəтне тикшерү комиссиясе 

 
3. Нəзарəтнең эшлəрен тикшерү маддəсе кирəкле мəсьəлə иде. 

Съезд вакытында яхшы тикшерелсə дə, башка вакытта караулар 
зыянлы эш булмас иде. Лəкин съездның башка эшлəргə вакыты 
күбрəк. Кайбер җитешсез эшлəргə вакытны күп сарыф итү белəн 
форсаты аз иде. Күп кеше китəргə ашыкты. Хəтта иң мөһим мəсьəлə 
– смета мəсьəлəсе – дə кирəгенчə игътибар белəн карый алмыйча 
үткəрделəр. Ахыры хəерле булсын! 

 
Съездның тəмамланмаган эшлəре 

 
Съездда тупланган кəгазьлəрнең гадəти һəм гадəти булмаганы 

күп булып, президиум комиссиясе барчасын бертөрле исемлек һəм 
язма белəн Нəзарəткə тапшырырга тиеш булса да, ашыгулары 
сəбəпле, алар да тəмамланмыйча, юлда калдырып киттелəр. Прото-
коллар, мəҗлестə сөйлəгəн сүзлəр, əйтелгəн карарлар байтак йом-
шак булган. Казый Ризаэтдин əфəнде əйткəнчə, үзебездəн бер-ике 
язып баручы утырткан булсак, яхшы буласы икəн. Комиссиягə 
ышанып калдык. 

 
Ибне Габидиннең «Сəбəт» нөсхəсе һəм хəдис гыйлемнəре 

 
Мəхкəмə эшлəреннəн бушаган арада, китап күрү гадəтем бул-

ганга һəм кире кайтарып укуга керешкəн «Сахих Мөслим»не укуд-
ан бушагач, Сəед Мөхəммəд Əмин ибне Габидин – «Раддел-мохтар» 
язучысының «Гукуд əл-лəли фил-əсəнид əл-гавəли» исемле «Сəбəт» 
нөсхəсен күргəлəдем. Кереш сүзендə хəдис гыйлемен мактавында 
бу сүзлəрне теркəгəн: 

[...]. 
Искə алынган «Сəбəт» Ибне Габидин исеме белəн билгеле бул-

ган Шамның олуг галимнəреннəн Сəед Мөхəммəд Əмин бине Сəед 
Гомəр бине Габделгазиз Габидин əл-Хөсəйни хəзрəтлəренеке. Шам-
да [һиҗри] 1198 елда туган. Шəһəренең олуг галимнəреннəн 
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мəшһүр гыйлемнəрне алган. Күбрəк дəреслəре һəм тəрбиясенең 
күбесе шəех Мөхəммəд Шакир бине Гали Сəлим əл-Гакадтан. 
«Сəбəт»не һəм искə алынган шəехенең «Сəбəт»е буларак язган. 
Остазына зур мəхəббəтле һəм тугры булганлыктан, бу «Сəбəт»тə 
остазына күп хезмəт иткəн. 

Сəед Мөхəммəд ибне Габидин фикһ буенча күп китап язган. 
«Радд əл-мохтар хашия дөрр əл-мохтар» – иң олысы һəм мəшһүре. 
Аннан башка олы һəм кече кырык-илле кадəр матур əсəрлəре бар. 
Хəдис һəм башка фəннəрдə үз чорының һəм Мисыр галимнəренең 
күбесеннəн иҗазəт [алган гыйлемне башкаларга тапшырырга рөхсəт 
итүче шəһадəтнамə] алган. Иң мəшһүрлəре: шəех Мөхəммəд Шакир 
Гакад, шəех Сəгыйд əл-Хəлəби (1259 елда вафат), шəех Мөхəммəд 
бине шəех Габдрахман əл-Кəзиби (1221 елда вафат), шəех Əхмəд 
бине Гобəйдулла əл-Гаттар (1218 елда вафат), шəех Мөхəммəд 
Сəгыйдь əл-Хəмəви (1236 елда вафат), шəех Салих əл-Фүлəни, шəех 
Мөхəммəд əл-Əмир əл-Кəбир əл-Мəгарри, шəех əт-Тарика шəех Ха-
лид əл-Госмани əш-Шəхрузи əл-Багдади һəм башкалар. Ра-
химəһүмүллаһү Тəгалə (Аллаһ Тəгалə аларны рəхим кылсын). 
Үзеннəн дə күп кешелəр файда күргəннəр. Шəех Əхмəд Зыятдин 
Кəмəшханəви хəзрəтлəренең шəехе Сəед Əхмəд бине Сөлəйман əт-
Тараблиси хəзрəтлəре дə аннан иҗазəт алган. Шунлыктан минем 
тəрҗемəи хəле сөйлəнгəн кешегə тоташуы ике юл белəн. Фүлəни 
юлы белəн Бохарины Рəсүлуллаһтан (Аллаһ аны олыласын һəм 
сəламлəсен) тик 13 арадашчы белəн күчерə. Минем 15 васита белəн 
буладыр. 1252 елда 54 яшендə Шамда дөньялыктан күчте. Ра-
химəһүллаһү Тəгалə (Аллаһ аны рəхим кылсын). 

 
Муса əфəнденең доклады 

 
Съездда Муса əфəнденең 70–80 кадəр номерлы доклады укы-

лып үтсə дə, Шура идарəсеннəн фикер алышуга куелырга рөхсəт 
булмады һəм ул фикер алушусыз калган иде. Башка докладлар 
рəтендə Диния нəзарəтенə дə тапшыруны тиеш күрмəде. Съезддан 
соң башка докладлар белəн бер җыентыкта теркəлеп, төгəл, дөрес 
күренеп, нəшер итү өчен мөрəҗəгать ителсə дə, тапшырмады. Лəкин 
бу атна эчендə октябрьнең 5–7 лəрендə тагын хат җибəреп, Диния 
нəзарəтендə Уфа галимнəрен туплап, бөтен галимнəр алдында укып 
чыгачагын, мөмкин булса, тикшерү үткəннəн соң, мəркəз хөкеменə 
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һəм башка ислам шəһəрлəренə җиткерү, нəшер итү телəгендə бу-
луын бəян итте.  

Лəкин Диния нəзарəте рəсми мəҗлестə фикер алышуга ярдəм 
итə алмады. Аеруча җирле хөкүмəт тарафыннан съездда фикер 
алышуы булмаганлыктан, моңа рөхсəт тə булмаганлыктан, моның 
өстенə, соңгы көннəрдə бөтен Уфа вилаятендə гадəттəн тыш хəл 
игълан ителүе бигрəк тə бер рəсми киртə булды. Алай да 8 ок-
тябрьдə җомга көн казыйлар алдында үзенең мөһим күргəн өч 
маддəсеннəн берсен (гомуми җиһад маддəсен) укыды. Нəтиҗəсе: 
саклану җиһады, бөек Коръəн буенча, шəригатькə туры килə, ки-
лешү-антны бозып, җиһад хəрəкəте шəригатькə туры килми. Хəзер-
ге хəлдəге кебек, Төркия дəүлəте авыр хəлдə калып, залим 
дəүлəтлəр тарафыннан җəбелəннгəндə, килешүгə зарар килмəсə, 
аларга ярдəм итү тиешле. Ияртүче дəүлəтсез белəн Төркия арасында 
сугыш булганда дəүлəт белəн җимереп, ул сугыштан Русиядə бул-
ган мөселманнарның битараф калулары кебек яхшы маддəлəрдəн 
гыйбарəт. 

Калган мөһим күргəн маддəсе – «Ислам бердəмлеге өчен 
əзерлəү» турындагы өлеше – форсат булмаганлыктан, укылмады. 
Алай да кыскартылып алынды. Җиһангир ахун Абызгильдин: 
«Хəзер бик вакыт, хөкүмəт киртə түгел, яңадан төзеклəндерүгə ты-
рышлык кирəк», – диде. Лəкин бу мəсьəлə хəзерге хөкүмəт кар-
шында сөелми икəне, Шəрык мəсьəлəсе мəйданга куелса да, ислам 
белəншмəсенең барып чыгуын гаять тə сак эш иткəннəре, панисла-
мизм һəм пантөркизмнан бик ерак торырга тырышканнары бəян 
ителде. Муса əфəнде сугыш маддəсен дə, соңгы маддəлəрен дə 
прессага чыгарырга, тəвəкəллек күрсəтергə тели, лəкин мəҗлескə 
килгəн Җиһангир əфəндедəн башкалар килешеп бетмəделəр. Казый 
Риза əфəнде: «Бу мəсьəлəлəр кырык-илле ел артыграктан бирле 
мəйданда язылды һəм сөйлəнде. Сəед Җамаледдин əфəнде һəм шəех 
Мөхəммəд Габдүһ тə «Гурвəт вə сəкый» мəҗлесендə Мисыр газета-
ларыннан «Əн-Нəйл» һəм башкалар, Җəзаир һəм Тунис газетала-
рында, фəлəн-фəлəн һəм башка ислам дəүлəтлəре газеталарында 
кабатландылар. Хəтта кайбелəнре һəр телдə диярлек язды. Лəкин 
миллəт бу эшлəргə бер чара һəм юл тапмаганлыктан, эш күрсəтə 
алмадылар. Миллəтнең бу эшлəргə əзерлеге юк. Тиз генə булырдай 
мəсьəлə түгел», – дип каршы килде. Казый Кəшшаф əфəнде «Элек 
үк Австрия яклавы астында булган чехлар əзерлек күргəнлектəн, 
немецларга каршы саклаган дошманлыкларын, славяннарга булган 
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дуслыкларын үткəн сугышта Европада мəйданга чыгардылар. 
Күпчелеге фронттан Русия тарафына күчтелəр, соңра үзлəренə 
хокук алып бəхетле булдылар. Лəкин аларның тəрбия һəм сəлəтлəре 
безнең халыкта юк. Шунлыктан бүгеннəн бу игъланның яхшы 
тəэсире булмас» дигəн мəгънəдə сөйлəде. 

Мин дə əзерлексездəн мондый хəрəкəт һəлакəткə илтəчəк, җит-
ди рəвештə əзерлек күрү, миллəт һəр кешесенə бу турыда мəктəп 
һəм башка юллар белəн фикер, рух бирү кирəк икəнен, соңрак, əгəр 
дə безнең дəүлəт белəн Төркия арасында сугыш чыкса, кайчан булса 
да битараф калу чараларын күрү кирəк икəнен сөйлəдем. 

Муса əфəнденең язуларыннан аңлашылган мəгънəгə карата 
максаты:  

Докладын Диния нəзаратыннан раслатып, халык арасында та-
ратырга булганга охшый, лəкин минем аңа талəп ителмəгəн язуым 
баргач, уен-фикерен əйтеп, Нəзарəт исеменнəн һəм аның раславын-
нан таратуны телəмəдем, бəлки исə галимнəрдəн юл күрсəтүне 
телəдем, диелə. Ахыры хəерле булсын! 

Октябрьнең 14 ндə, беренче сəфəрдə Муса əфəндедəн казый 
Кəшшаф əфəндегə түбəндəге хат килгəн. 

 
Съезд хакында Муса əфəнде хаты,  

Заһид Шамвилнең вафаты 
 

«Мөхтəрəм Кəшшаф хəзрəт Тəрҗемани җəнаблəре! 
Заһид əфəнде Шамвил җəнаблəре сентябрьнең 25 ндə вафат 

булып, сентябрьнең 27 сендə җирлəнгəн14. Җеназасы зур ихтирам 
белəн үз итеп оештырылган, сигез йөз мең җеназа йолаларына са-
рыф ителгəн, имеш. Əнвəр бəк хəзрəтлəре үз кесəсеннəн ике йөз мең 
сум биргəн, Төркия илчелеге, əфган илчелеге, бөтен Шəрык куна-
клары җеназасында булганнар. 

Бичара мескен йөгерде, сугылды, аһ-ваһ итте дə бөтенлəйгə 
китте. Риваять дөрес булса, Əнвəр бəк мəҗлесендə Мəскəү мөсел-
манарының ниндидер хəрəкəтлəреннəн тынсыз булып, йөрəге зар-

                                                      
14 Иннə лилəһи вə иннə илəйһи раҗигун... (Чынлыкта, без Аллаһныкы 

һəм Аңа кайтачакбыз...). Вафат булучы яхшы миллəт хадиме, дөрес 
ниятле, тугрылыкны сөюче, хөрмəтле, яхшы нəселле имамзадə Заһид бине 
Шафигъ бине əл-имам Шамвил иде. Гафəраллаһү лəһ (Аллаһ аны 
кичерсен)! 



33 

ланып үлгəн, имеш. Заһид əфəнденең вафаты миңа да гаять тəэсир 
итте... 

Дини дəреслəр ачсагыз, мине арада хисапламагыз. Съезд 
көннəреннəн бераз интрига хəрəкəтлəре күрдем. Фетнə орлыклары 
да бераз чəчелде, начар нəтиҗəлəре якында күренүе ихтимал. Фəлəн 
кеше сайланса, Казан аерылачак, төгəн кеше сайланса, Себер вəкил-
лəре иганəлəрен бирмəячəк, кебек фетнə орлыклары начар 
нəтиҗəлəрен, җимешлəрен якында, бəлки, өлгертер. Нəзарəт əгъза-
ларының мондый интригаларга килешүлəре дə тиеш түгел иде15. 
Тикшерелсə, нилəр сөйлим: мондый интригаларда минем гөнаһым 
юк. Нəзарəт əгъзаларын начар сүрəттə тəнкыйтьлəгəн берничə 
мөхтəсиб əгъзаларын да күрсəтмəдем. Башка вакытларда да Диния 
нəзаратына тарафдарлыгым бар иде. Җитди иде, дөрес иде, чын иде. 
Докладымда байтак маддəлəр Диния нəзаратына олы тарафдарлык 
иде. Болай була торып та, Нəзарəт əгъзаларының минем хакта һəм 
докладым хакында хəрəкəтлəре муафикъ хəрəкəтлəр түгел иде. 
Җомгадан соң булган мəҗлестəге хəрəкəтегез дə əдəп хəрəкəте 
түгел иде16. Ихтирам белəн мөрəҗəгать иттем, ихтыяҗым түгел иде. 
Заман əһəмияте дə, мəсьəлə əһəмияте дə бар иде. Казыйлыкка да, 
мөфтилегегездə күзем юк иде (кызыкмый идем – А.М.)17, нəфесем 

                                                      
15 Əлеге интригаларга Нəзарəт əгъзаларының катнашы юк. Алардан 

булырга тиеш сүз дə түгел. Казан маддəсен казанлылар, Сибирия маддəсен 
янə үз əһеллəре сөйлəсə сөйлəгəндер. Рəшит Ибраһимнан ишеттем: 
«Шəһəрем Тара халкы миңа дусларча һəм ихлас караган хəлдə, Муса 
əфəнде турында һич ышандыра алмадым. Мине вəкил итеп сайлау 
җыенында: «Мөфтилеккə Муса яки Зыя сайлансалар, иганə акчабызны, 
бирмичə, алып кайтырсың», – диделəр. Халык фикеренə ничек тə каршы 
килү мөшкел эш», – диде. Минем мөфтилеккə омтылышым юк иде. Бу 
вазыйфадан китүем җитди һəм чын иде, лəкин килгəн вəкиллəр үзлəре һəм 
дə югарыдагылар теллəреннəн көчлəп диярлек дəрəҗəдə үтенделəр. 
Бичарадан ни чара – кабул иттем. 

16 Əдəпсез хəрəкəт булмагандыр, бары, гадəттəн тыш хəл игълан 
ителгəнлектəн, Уфа муллаларын туплауны тиешле күрмəдек. Көнендə иде. 
Җыелгач, Һади мулла өеннəн: «Гадəттəн тыш хəл вакытында ник 
җыелдыгыз», – дип, төрмəгə илтеп яптылар. Саклыкны тиешле күрəбез, 
диелде. Укыган кадəрлесен казыйлар белəн тыңладык, җомга ирешкəч, 
кузгалдык.  

17 Вəллаһү əгълəм бис-савəб (Дөресен Аллаһ белүчерəк). Бəлки, 
шулайдыр. 
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юк иде. Тырыштым, съезд вəкиллəре – яшьлəре дə, картлары да – 
шəһадəт бирер. Тик «комиссия калмаса, яңа комитет сайланса, Ди-
ния нəзараты харап» дигəн сүзендə яки хыялыгызда минем эшем 
юк18. Мəскəү мəҗлесендə дамелла Галимҗан хəзрəт җəнаблəренə 
моны ачык сөйлəдем. Зыя əфəндегə ул кадəр каршылык19 итмəсəгез 
дə ярар иде. Нəзарəтнең үзенə, əгъзаларына, моннан соң зарарым-
нан, начар сүзлəремнəн, орышуларымнан, гаеплəүлəремнəн Нəза-
рəтне дə, əгъзаларын да тəэмин итү [ягъни ирештерү] юлында шул 
хатны яздым. Миннəн һəр яктан имин булыгыз20. Якын араларда, 
иншалла, сəфəргə чыгармын. Нөсхəсе бер генə, докладымны бирə 
алмам21, сезнең өчен əһəмияте дə булмас. Зур эшлəр хозурында 
тəмам зəгыйфьлекме – таныдым. Килешенгəн хəрəкəтлəрне – 
бөеклекме, юкмы – дəгъва иттем. 13 октябрь, 1920 ел. Муса Җарул-
ла. Уфада». 

Бу хат үзе дə бер төр интригадан туган хат. Нəзарəт əгъзалары 
сайлап алу турысында бер кешенең дə зарарына хəрəкəт итмəгəн 
кебек, үзлəренə дə хəрəкəттə булмадылар. Бары халыкның җитди 
телəклəренə, халык фикерен күздə тотып, ризалык күрсəттелəр. Ни 
сəбəптəндер, бу кадəр хəл хат иясенə авыр тоелган кебек сизелə. 

 
                                                      

18 Бу хыял безнең хыял түгел, яла ягу. Вəкиллəр арасында булган, 
үземə дə: «Син кабул итмəсəң, халык тарафыннан иганə булмаячак, 
Мəхкəмə дəвам итə алмаячак», – диючелəр булды. Валлаһү хəсəбəһүм 
(Аллаһ алардан хисап алыр). 

19 Ул кадəр каршылыгыбыз юк, бары Мəскəүдə Габделвəдүд ахун 
өендə дүрт кеше идек. Мин эштəн чыгуымны аңлатып сөйлəдем, мөфти 
сайлавы турында фикер алыштык. «Зыя əфəндене халык телəмəс», – дигəч, 
мин исə: «Ничектер халыкның бер өлеше аның гакыйдəсендə шөбһə-
лəнəлəр, кызыллык белəн дə сөйлəп хурлыйлар», – дидем. Соңра Зыя 
əфəнденең миңа бер ышанычлы кеше ирештерүенə күрə, Муса əфəнде аңа 
ирештергəн: «Мөфти сине имансыз һəм коммунист», – диде. Бу сүзгə 
гаҗəпкə калдым. Муса əфəндегə бу кадəр ялган катыштырып, сылтап 
калдырасым килми. Аптырап калып торам. Үзлəре белəн əңгəмəгə вакыт 
юк. Муса əфəнде ул мəҗлестə минем сүземə каршы: «Инде сезнең эшсез 
торуыгызга күрə, Зыя əфəндедəн туган начарлыкның зарары кирəк булыр», 
– диде. 

20 Югарыда əйтелгəннəрдəн зыян ирешер дип курыкмыйбыз. Съезд 
əгъзалары арасында булганнар хакыйкатьне аңлап киттелəр бугай. 

21 Съезд кануны, законнар җыентыгы буенча бирү, беренче нөсхəне 
күчереп алу мəҗбүри иде. 
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Сүзлек иясенең бер вакыйгасы,  
сəлəфлəрнең хəдис укулары 

 
Бу кəгазьлəрдə мөнəсəбəтле-мөнəсəбəтсез сүзлəр туплыйм. Ха-

тирə дəфтəре дə шулай була торгандыр. Менə бер мөнəсəбəтсез 
нəрсə язам: 

Бер көндə, бер җирдə «Укъянус»ның беренче өлеше кулыма 
очрап, керешендə сүзлек иясенең тəрҗемəи хəле өлешендə, ул 
мөхтəрəм галимнең камиллек иясе булуыннан соң, хəер һəм бəрəкəт 
телəп, бер остазы алдында өч көндə бөтен Сахихе Мөслим китабын 
укып чыгуын яза. Моны тəрҗемə итүченең Шамда, ишеклəр ара-
сында шəех Мөхəммəд бине Җəһбəл янында булуын үзенең бəе-
тендə аңлата. Шигырь: 

[...]. 
Изге галимнəрнең гыйлемнең хөрмəтен белеп, бер китабын 

телəп, ихтирам һəм тəбриклəү йөзеннəн башканың янында укып, 
чылбыр хасил итə килгəннəр, китапларын дөреслəгəннəр, үзлəренең 
өйрəнү куəтлəренə алданып, мəхрүм калу юлына кермəгəннəр. Вə 
фиһим лəнə үсвəтүн хəсəнəһ. Рахимəһүмүллаһү Тəгалə (Алар – без-
нең өчен яхшы үрнəк. Аллаһ Тəгалə аларны рəхим кылсын). 

«Ə-сəбəт» иясе мəшһүр бөек əмир Мөхəммəд əл-Мисыри 
сөйлəвенə күрə, Хафиз бине Хаҗəр əл-Мисыри хəзрəтлəре шəех 
Əбү Таһир Мөхəммəд бине Мөхəммəд бине Габделлатыйф бине əл-
Көеки янында «Сахихе Мөслим» дүрт мəҗлестə укып чыккан. 
Соңгы галимнəрдəн хəзрəт шəех Шаһ Вəлиулла Дəһлəвинең шəехе 
шəех Мөхəммəд Əбү Таһир бине шəех Ибраһим əл-Көрди əл-
Күрəни əл-Шəһрузи хəзрəтлəре остазы һəм шəехе шəех Хəсəн бине 
гали əл-Гаҗими əл-Мəккəидəн аз-аз заманнарда хəдис китапларын 
укыган. Шулай ки, «Мүвəтта»ны унбер мəҗлестə 1101 елның 17 
рəҗəбендə «Сахихе Бохари»ны 19 көндə аз гына җире калып 1111 
елның 28 рəҗəбендə укыган. Шəехенең мəҗлес буе көченнəн 
гаҗəплəнə, кояш чыкканда утырып, икенде алдында мəҗлес 
тəмамлана. Өйлə намазына гына кузгалып ала идек, ди. «Сүнəн Əби 
Дауд»ны өч битеннəн башкасын 14 көндə 28 мəҗлестə укыган 1112 
елның 28 рəҗəбендə, бу арада икенде дəресе булу белəн «Хəсаигый 
күбра» да укыган. «Сүнəн Тирмизи»не 7 көндə 21 мəҗлестə 
тəмамлаганнар, 1112 елның 20 рəҗəбендə. «Сүнəн Нəсаи»ны шул 
елның 11 рəҗəбендə башлап, шəгъбан башында тəмамлаган. Бу ва-
кытта кайберсендə Тирмизине дə укыган була. Шəех Əбү Таһирнең 



36 

бу укуларын үзенең кайбер иптəшлəренə 1123 елда язган иҗазəт-
намə нөсхəсеннəн күчердем. Аллаһ Сөбханəһү вə Тəгалə хəдис шəе-
хе хəзрəтлəренə аерым куəт һəм көч биргəн. Мин Истанбулда шəех 
Əхмəд Зыяддин əл-Көмешхəнəви хəзрəтлəре даирəсендə «Сүнəн 
Тирмизи»нең яртысы кадəрле, югарыда искə алынган хəзрəтлəренең 
хəдистəге əсəре «Рамүз-əл-əхəдис» китабын 15 көндə өйрəнү һəм 
төзəтү белəн тəмамлап укып чыгуымда да хаста була язган идем. 
Янə күп шөкер итүемə яраклы булдым 1307 елда. 

 
«Əмин» сүзе хакында 

 
Бу вакытлардагы гадəтемчə, «Нəвави шəрехе» белəн «Сахихе 

Мөслим»не өйрəнгəндə, «Иршад əс-сəри фи шəрх əл-Бохари»да 
тəэмин итү мəсьəлəсендə «əмин» сүзенə мондый бəян очрады: 

[...]. 
Тел һəм фикыһ галимнəре фикеренчə, хата һəм ялгышу булып 

хисапланган «мим» тəшдиде белəн «əммин» сүзен искə алынган 
дөрес юл иясе Хəсəн Басри Җəгъфəр əс-Садыйкка, Хəсəн бине əл-
Фазылга нисбəт иткəн. Үткəн заман максатында булган «əммə» 
сүзеннəн исме фəгыйль булып, «нəхнү касыйдүнə нəхвəк» тəкъди-
рендə булачак. Хəзерге китап авторлары догаларында кыскартулар 
ишетелə. Электəн үк бу мөбарəк сүзнең китап иялəрендə булуы, 
кайбер хəдислəрдə, яһүдлəр, мөселманнарга «əмин» сүзе бирелгəч, 
көнлəшүлəре искə алынуы Нəвавинең «Тəһзиб»тə Гатиятел-
Гуфидан риваять иткəнчə, бу сүзнең борынгы яһүдичə яки ассири-
яле булуына ачык дəлил. 

 
Совет-Польша килешүе 

 
Ничə айлардан бирле Польша хөкүмəте Шура хөкүмəтен 

сугышлары белəн борчып, əле җиңеп, əле җиңелеп килə иде. Бу 
хөкүмəт үзе кечкенə булса да, артында Антанта торып, төрле корал 
һəм кешелəр белəн, рəсми рəвештə булмаган ярдəм итеп торганлык-
тан, күңеле күтəрелеп, шатлыгы артып, бу соңгы айларда җиңеп, 
Шура хөкүмəтен вакытлы килешү, солых сорарга мəҗбүр итте.  

Көньякта янə Антантага сыенган Врангель исемле җитəкче 
белəн Шураның сугышы да җитди кəсеп итə барганлыктан, болар 
белəн килешү, əлбəттə, тиешле күрелгəн иде. Кыш якынлашты. 
Гаскəр күп булса да, ялангач һəм башка əсбабларга да җитеш-
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мəүчəнлек бар, быел Эчке Русиядə иген булмавы да бик начар 
тəэсир бирəдер. Троцкий никадəр каһарман сугышчы булса да, ни-
кадəр зыянлы һəм хаталы булса да, ирексез, сугышны тиешле тап-
кан булса кирəк, берəр атнадан бирле сөйлəнеп һəм язылып килгəн 
килешү бүген 15 октябрьдə игълан ителде. 18 октябрьдəн сугыш 
тукталып, янə 21 көнгə туктатылачак, солых шартлары буенча да 
фикер алышу булачак. Бу солыхта Шура хөкүмəтенə бик авыр 
маддəлəр куелмый, Шураның да шуларны кабул итүе ихтимал икəн. 
Бүген игълан ителде: 14 нче елдан бирле Польша мəмлəкəте 
(хөкүмəте һəм халкы) һəртөрле сугышларда никадəр зарар күрсə, 
барчасын Шура хөкүмəте түлəячəк икəн. Янə шуның кебек зарарлы 
һəм хурлыклы шартлар, бəлки, бардыр. Халык файдасын күз 
итүеме, хөкүмəтнең үз файдасын күз итүеме, шулай йөклəтелə икəн. 
Лəкин бу кадəр түлəү, əлбəттə, халык өстенə йөклəнми мөмкин 
түгел. Аллаһ ахырын хəерле итсен. Нинди олы хəсрəт. 

 
Килешүлəр, бармак хисабы 

 
17 октябрьдə (4 сəфəрдə) иптəшебез казый Ризаэтдин Фəхри 

кайбер балалары турында хикəят сөйлəде: кайбер профессорлар 
көрдлəрнең бармаклар белəн зур хисаплар күргəнен, гимназия дəре-
сендə булса кирəк, сөйлəгəн. Казый əфəнде тəшəһһөдтəге имəн бар-
мак белəн ишарə итү хəдислəрендə бармак очлары белəн санауга 
ишарəлəрне күрсə дə, ни өчендер бу хисапны ят нəтиҗə кебек 
күргəнлектəн, əйттем: «Шəрех мулла Җаминең сүзне аңлатуында 
дүрт функцияне санагандагы «төен»нəрне ни дип белə идегез?» 
«Бармак төеннəреме, дөрес аңлап укылмаган», – диде. Чыннан да, 
үзебез дə иптəшлəребез белəн дөрес аңламый укыганбыз. Мөгалли-
мебезнең санау төймəсе дигəне хəтеремдə калган. Хəер, бу аңлату 
«төеннəр» сүзенə бик туры килмəсə дə, дүрт функция кебек (сүз 
булмыйча мəгънəгə дəлил булган нəрсəлəргə) мисал булырга лаек. 
Соңра мəҗлесебездə əйттем: «Бармак очлары белəн «төеннəр» – 
хисапта бер фəн, Гали əл-Кари «Мишкят» шəрехендə ишарə 
хəдислəрендə сəхабəлəр арасында бу гыйлемнең таралганлыгын 
бəян итеп китə, һинд һəм əфган халкы арасында да таралган. Минем 
математика остазым мулла Миршəриф Сəгати Хисүб хəзрəтлə-
реннəн өйрəнгəн идем. Ун бармак белəн ун меңгəчə хисап йөртелə. 
Мəүлəви Җаминең əйткəне шушы булса кирəк».  
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Хөрмəтле казыйларның барысы да килгəн иде, бу кадəр ишетеп 
калдылар. Бу җирдə шул фəнне кыска гына язып үтүне муафыйк 
күрдем:  

Бу фəндə ун бармак белəн ун меңгəчə санала, шулай итеп: уң 
кулдан чəнчə бармак, атсыз бармак һəм урта бармак төрле рəвештə 
тугыз, имəн бармак һəм баш бармак белəн тугыз унлыклар санала. 
Сул кулдан имəн бармак белəн баш бармак тугыз дəрəҗə йөзлек 
төеннəре, чəнчə бармак, атсыз һəм урта бармак меңлек төеннəре 
өчен. Уң кул бармакларыннан бердəн тугызгача ишарə рəвешлəре, 
сул бармаклардан бер меңнəн тугыз меңгəчə ишарə булыр. Мəсəлəн, 
уң урта бармак өчен учка кую бишкə ишарə, сул урта бармакны сул 
учка кую биш меңгə ишарə итə. Уңнан туксан галəмəте, сулдан 
тугыз йөз галəмəте булыр. Бу хисапта бармакларда унтугыз төрле 
рəвеш һəм галəмəтлəр күздə тотыла. Шулай итеп: 1 – бер саны өчен 
уң кулдан чəнчə бармакны үз төбенə аз гына бөгəр. 2 – ике өчен 
янына шул рəвешле атсыз бармакны кушар. 3 – өчкə боларга урта-
дагыны кушар. 4 – дүрткə чəнчə бармакны күтəрер, атсыз бармак 
белəн уртадагыны үз хəллəрендə калдырыр. 5 – бишкə атсыз барма-
кны да күтəрер, уртадагы гына бөгелгəн хəлдə калыр. 6 – алтыга 
уртадагыны күтəрер, атсыз бармакны учның уртасына төшерер. 7 – 
җидегə аны күтəреп, ялгыз чəнчə бармакны белəзек тарафына учка 
бөгəр. 8 – сигезгə чəнчə янына атсыз бармакны кушар. 9 – тугызга 
боларга уртадагыны кушар. 10 – ун өчен имəн бармакның тырнак 
очын баш бармак янына куеп бер түгəрəк төзер. 20 – егерме өчен 
имəн бармакның уртадагысына тоташтырып, баш бармак тырнагы-
на куялар22. 30 – утыз өчен баш бармакны торгызып, имəн бармак-
ның очын баш бармак очына бөгəлəр. 40 – кырык өчен баш бармак-
ны эчке тарафыннан имəн бармакның төп уемы аркасына тоташты-
рылыр. 50 – Илле өчен имəн бармакны тик тотып, баш бармакны 
имəн бармак буенча учка куелыр. 60 – Алтмыш өчен баш бармакны 
бөгеп, тырнагы өстенə имəннең урта буынын куялар. 70 – Җитмеш 
өчен имəн бармакның урта бармакка якын эчке буынын баш барма-
кның тырнагы янына кушылыр, лəкин тырнагы калдырылыр. 80 – 
Сиксəн өчен баш бармакны торгызып, буыны аркасына имəн бар-
мак тарафына үткəрəлəр23. 90 – Туксан өчен имəн бармакның тыр-

                                                      
22 Егермегə имəн бармак белəн баш бармакны икəвен сузуны галəмəт 

иткəн. Утызга имəн бармак белəн баш бармакны галəмəт иткəн. 
23 80 өчен имəн бармакны баш бармак тырнагына куюны тəгаен итə. 
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нак очын баш бармакның урта буынына куелыр24. Инде унсигез 
төрле рəвеш бəян ителде, тугызы чəнчə бармак, атсыз, урта барма-
клар ярдəмендə, тугызы имəн бармак һəм баш бармак белəн үтəлəр. 
Башта кереш сүз белəн бəян ителде, уң бармаклар белəн бергə генə 
ишарə ителсə, сулдан ул бармаклар шул рəвеш белəн бердəн тугыз-
гача ишарə ителə. Уңнан кайсы белəн 10, 20, 90 гача билгелəр 
күрсəтелсə, сулдан бу рəвешлəр белəн 100, 200, 900 гə ишарə ите-
лер. Шул рəвешле ун бармак белəн бердəн тугыз йөз туксан тугыз-
гача ишарə итеп була. Ун мең өчен баш бармак очын имəн бармак-
ның икенче буыныннан учына таба сузылыр, хəтта икəвенең тыр-
наклары бəрабəр булырлар.  

Бу бəян иҗазəт биргəн шəехебез Сиддыйк бине Хəсəн Кануҗи 
Бəһупали хəзрəтлəренең «Һидият əс-саил илə əдиллəтил-мəсəил» 
китабыннан күчерелде. Хашиядə Шиһабетдин əл-Кыйлубинең25 
«Шəрхү минһəҗ лил-мəхəлли» хашиясендə булган исемлегеннəн 
кайбер каршылыклар булган җирлəренə ишарə ителде.  

 
Заһид Шамил тəрҗемəи хəле 

 
20 октябрьдə Мəскəүдəн 30 сентябрдə язылган Дивишев имза-

сы белəн телеграмма алдым: 27 сендə Заһид Шамвил (Шамил) 
вафат, 29 ында күмелде. Миллəт хадиме, эчкерсез, юмарт, га-
лиҗəнап, һəр аптыраганга ярдəмче, яхшы кеше иде. Һəр мəсьəлəдə 
халык юксынырлык һəм сагынырлык əмирзадə иде. Аллаһ 
рəхмəтенə алган булса иде. Телеграмма ашыгыч булса да, бик озак 
килгəн. Хөкүмəтнең хезмəтлəре бик арткан булса кирəк, өч көннəн 
бирле Уфадан һичкайсы төрле гади һəм шəхси кешелəрдəн хəбəрлəр 
кабул итмилəр. Аллаһ ахырын хəерле кылсын. Риваятькə караганда, 
искə алынган шəехнең, артык борчылуы сəбəпле, йөрəге бозылып 
вафат булган. Халыкның төрек башлыкларын корбан бəйрəме 
мөнəсəбəте белəн кунак итү турында ике мəхəллə арасында аз гына 
каршылык орлыгы мин Мəскəүдə вакытта ук беленгəн иде. Шул 
җəһəттəнме, башка сəбəпме, аз гына кызыксыз вакыйга булып 

                                                      
24 Йөз өчен сул чəнчə бармакны үз төбенə бөгүне тиеш күрə, лəкин (?) 

кулның барын ачуны йөзгү тиеш күрə, чөнки остазы мулла Миршəрифтəн 
(?) ике кулны бөтенлəй ачуны ун меңгə тиң дия иде. 

25 Бу мəсьəлəне тəшəһһөдтə булган ишарə мөнəсəбəте белəн искə 
алган. 
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(дөрес булса, татарлар белəн төреклəр арасында сүз булып), бичара, 
намуслы нечкə хисле Заһид бəк бик тə кəефсезлəнеп кайтып, 
йөрəгем бозылды, өч көннəн артык тормам, дигəн икəн. Шул ва-
кыйганың өченче көнендə вафат булган икəн. Гафəраллаһү лəһү вə 
рахимəһ (Аллаһ аны кичерсен һəм рəхим кылсын). Нечкə хисле ке-
шелəрнең шул сəбəпле кинəт үлүлəре булгалый. [Коръəннең] җиде 
төрле укуын, гарəп телен белгəн имам Əбү əл-Хəсəн Гали бине 
Хəмзə əл-Кəссəи əл-Күфи белəн гарəп теле остазы һəм гарəп син-
таксисы имамы Əбү Бəшəр Гамру бине Госман Сибəвəйһ əл-Фарси 
əл-Басри бəхəслəреннəн соң, Сибəвəйһ зəгыйфьлəнеп, тиздəн вафат 
та булган26. 

Вакыйга: бу ике имам Һарун Рашид янында җыелып, 
əңгəмəлəре вакытында Кəсəи бер мөнəсəбəт белəн гарəпчə: «Зəнбур 
кигəвен – төклетура кебек агулы чебен, бал корты», – дип əйтүендə 
Сибəвəйһ: «Алай түгел, бəлки «фə-изə һүвə һия», – дигəн. Арада 
бəхəс өзелеп, чүл гарəбеннəн (мəдəни кешелəргə катышып, теле бо-
зылмаган гарəптəн) – саф һəм дөреслекне белгəн кешедəн – сорарга 
телəп, чын гарəп Сибəвəйһ əйткəнчə сөйлəгəн. Кəсəи Һарун Рəшид 
улы Əминнең мөгаллиме булгач, өстен чыгарга телəп, əлеге 
гарəпне: «Фə-изə һүвə əйəһə», – дип əйттерергə телəсəлəр дə: «Ми-
нем телем алай бармый», – дип, хаталы сөйлəргə риза булмаган. Ба-
ры бер кешене, вакыйганы сөйлəп: «Ике имамның кайсысының сүзе 
хак», – дигəч, «Кəсəинең», – дип əйтергə күндергəннəр. Сибəвəйһ, 
бичара, золым кылынган, мескен булып чыккан. Кəсəи моның 
артынннан: «Моның йөрəге янды, яшəве чикле, түзмəс», – дигəн. 
Вакыйга озакламады, ул дөньядан китте. Рахимəһүллаһ (Аллаһ аны 
рəхим кылсын). 

22 октябрь җомга көн Сибирия мосафирларыннан Мəгъсүм За-
рифзадə Фəлəнев Петропавел өлкəсеннəн Становой исемле казакъ 
авылы имамы бер мəзəк, гыйбрəтле хəл сөйлəде. Бер рус коммунист 
оратор, халыкны җыеп, коммунизмга чакырып, нотык сөйлəгəндə, 
əйткəн: «Гайсə пəйгамбəр коммунизмны өйрəнгəн иде. Аның 
тəгълиматы Мөхəммəд пəйгамбəр килгəнче дəвам итте. Мөхəммəд 
килгəч, аның куелган кагыйдəсен барын да утка якты». Мөселман-
нардан Зариф исемле кеше сүз алып əйткəн: «Мөхəммəд пəй-

                                                      
26 Кəсəи имам Мөхəммəд бине Хəсəн əн-Нəсибани белəн бер көндə 

Рий шəһəрендə [һиҗри] 189 елда вафат булган, Сибəвəйһ [һиҗри] 180 елда 
вафат.  
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гамбəрнең коммунизмны ягуы дөресме?» «Дөрес», – дигəн. Өч 
мəртəбə кабатлатканнан соң, халыкка əйткəн: «Без Мөхəммəдне 
пəйгамбəр дип таныган, аңа ышанган кешелəр, коммунизмны яккан 
булгач, инде бу мəҗлестə аны тыңлап торырга да кирəкми, дип ора-
торны оятлы иткəн. Халык та көлешеп таралган. 

Бу Сибирия мосафиры Колчак гаскəренең хəллəренə байтак 
тукталу күрелде. Бу гаскəрнең кызылларга каршы яхшы сугышмавы 
турында əйтə: «Колчак Сибирия халкының кызылларга каршы 
телəклəре куəтле икəнен белеп, бөтен көче белəн сугышуны 
телəмəде. Сибирия халкы кызыллар белəн яхшы танышмыйча, 
каршы тору файдалы түгел, танышканнан соң эш күрелер, дигəн 
фикердə һəм сүздə булдылар». Вəл-гыйльмү гыйндəллаһ (Гыйлем 
Аллаһта гына).  

Казаннан бишенче мəчеткə минем яныма икенче имам итеп 
Шəһəр Шəрəфнең сайлауларыннан рəсми протокол иреште. Шуның 
белəн бердə бу нөсхə бар иде: «1920 елның 12 июлендə Шəһəр 
Шəрəф хакында төзелгəн приговорга имза куела башланган булса 
да, элек мəхəллə оешмасының (общинаның) мəслихəт күрүе буенча 
5 нче мəчеткə имам булачак затны яшерен тавыш белəн сайларга 
карар биреп, беренче октябрьдə җомга көн Əхмəтҗан Мөхəммəд-
кəрим улы Мостафин белəн Шəһəр Шəрəфне яшерен записка ысулы 
белəн сайлап, Əхмəтҗан Мостафинга 102, Шəһəр Шəрəфкə 112 за-
писка булып, Шəһəр Шəрəфкə тавышның күбрəк булуы сəбəпле, 8 
октябрьдə җомга көн рəсми приговорга имза куярга карар бирелде. 
Моның өчен яңадан приговор язылмыйча, бəлки 12 июльдə башлан-
ган приговорга имза кую дөрес булып, 5 нче мəхəллə халкы югары-
да искə алынган Шəһəр Шəрəфне имам итеп сайладылар. Бу югары-
да язылган кəгазьне, приговор нөсхəсенə кушып, Диния Нəзарəтенə 
җибəрелде. Нəзарəткə кəгазь һəм рəсми приговоры 24 октябрьдə 
иреште. Эш гамəлгə чыкса кирəк. 

 
Татарстан җөмһүрияте рəисе Сəедгалиевкə ату 

 
24 октябрьдə Башкортстан җитəкчелəреннəн Спас кантоны Ур-

багар авылыннан Камал Фəхри əфəнде Казаннан минем туганнан 
туган сеңлемə – Кəшшафетдин казыйның балдызына – өйлəнеп 
килде.  

Казан хəллəреннəн күңелсезлеклəр сөйлəде, Җөмһүрият рəисе 
Сəхибгəрəй Сəедгалиевне атканнар, кулына гына тиеп сəламəт кал-
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ган. Лəкин эшкə əһəмият биреп, миллəтчерəк булган коммунист-
ларны һəм башка гайрəтле кешелəрне кулга алганнар икəн. Укула-
рына күрə, Сəедгалиевтə миллəт рухы бер дə булмыйча, чын ком-
мунист булуына гына бу эшнең килеп чыгуын уйлыйлар икəн. Бу 
хəлне тикшерү өчен мөселман гаскəре идарəсе рəисе Мирсəет Сол-
тангалиев Мəскəүдəн Казанга килгəн. Чөнки шул арада военная 
коллегиядəн дə кулга алынган кешелəр булган икəн. Бу эш сылтавы 
белəн байтак мөселманнарны урыннарыннан чыгарып, алар урыны-
на чын миллəтсез, халыкка чит татарларны яки русларны 
урнаштырганнар. 

Искəрмə: «Сəедгалиев тə электəн үк миллəткə карамый, чын 
коммунизмны куəтли, Җөмһүрият хезмəтлəрендə үзенə яраклы 
адəмнəрне генə туплый, аз гына миллəт рухы сизелгəн кешелəрне 
куа, берəр сылтау табып, еракка җибəрə» дигəн сүзлəр бар иде. 
Мəркəздə дə, бəлки, шулай кушу яки фəрман бардыр. Лəкин бу 
рəвеш, бу сəясəт яхшы чара түгел. Аеруча Казан кебек миллəтче 
һəм динче җирдə хөкүмəт урнаштыру, яңа Җөмһүриятне аякка ба-
стыру өчен акрынлык юлын күрү, халыкка аз гына миллəт төсен 
күрсəтү кирəк иде. Һəркайсы яңа хөкүмəтнең аякка басуы һəм дəвам 
итүе өчен, кискен алмашынулар булмыйча, халыкның иялəнгəн 
нəрсəсен акрынлап бетереп, үзенə иялəндерү, үзен халыкка җирəн-
геч итеп күрсəтмичə, якынрак күрсəтү, хəтта мөмкин кадəр сөйде-
рергə тырышу тиешле. Шунлыктан Җөмһүрияттə, кирəк рəис бул-
сын, кирəк əгъзасы, коммунист булсалар да, коммунизмда бик 
көчле рəвештə ныклык күрсəтмичə, йомшаклык белəн хəрəкəт 
итүлəре телəгəн нəрсəлəренə ирешер өчен файдалырак булыр иде. 
Шулай да ату, үтерү кебек җинаятьлəргə батырчылык итү файдалы 
түгел. Əҗəл җитмəгəч, Сəедгалиев, бары азрак кулы җəрəхəтлəнеп 
кенə калган, үтерелгəн булса да, араларында дошманлык кына 
артыр, башкасы аның мəслəген эзəрлеклəгəн булыр иде.  

Бу арада күп адəмнəргə зыян тигəн, гөнаһсыз адəмнəр җəза 
күрəлəр. Барчасының да эшлəре – яшьлек, тəҗрибəсезлек. Шөбһəсез 
хак һəм дөрес булган ислам ысулыннан гыйбрəт алу, аның тоткан 
сəясəтеннəн сабак алу кирəк иде. Ислам барча халыкны бəхетле 
итүне максат итсə дə, һəркемнең ислам дине белəн хөрмəтле булуын 
телəсə дə, йогынтысы астына һəм сəясəтенə керткəн мəмлəкəтлəрдə 
көчле һəм кискен мөгамəлəлəр кылмый, һəр миллəтне үз хəллəренə 
куя, бары һəркайсыннан дуслык һəм иминлек көтə, мөселман була-
мы яки бертөрле түлəү белəн калып, дуслык килешүен кыламы – 
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канəгатьлəнə. Бу эш чит кешелəрнең көферлек һəм күпаллалык 
хəлендə калуларына риза булганлыктан түгел, бəлки ислам эчендə 
торып, яхшылыкларына төшенеп, яхшы ихтыярлары белəн ислам 
динен кабул итəрлəр, көферлек һəм адашудан котылырлар, дип, үз 
ихтыярларына калдыра. 

Бу коммунистларга да шушы юл – яхшы юл. Үзлəренең макс-
атларына ирешер өчен, коммунизмны халык арасына таркатыр 
өчен, халык белəн дуслашып, якынлашып, мəслəклəренең (булса) 
яхшылыкларын күрсəтеп, акрынлык белəн мөгамəлə итсəлəр, 
яхшырак булыр иде. 

Бу тоткан катылыклары, кискен тəэсир итү һəм аулау фи-
керлəрендə булулары халыкны биздергəнлектəн, дошманнары өчен 
файдалы. Кем белер, кайбер сəясəтчелəрнең əйтүенчə, боларның 
эчлəрендə бу, искə алынганча, халыкны нəфрəтлəндерү һəм чит-
лəштерү максаты белəн бу эшне эшлəүче коммунизм мəслəгенең 
икейөзлелəре бар, шулар мондый хəрəкəттə булалар, дигəн сүзнең 
дөрес булуы ихтимал. Дөресен Аллаһ белүчерəк. 

Искə алынган Камал əфəнде Казаннан безнең Диния нəзарəте 
өчен ун төп юллы ак кəгазь китерде. Һəр тупасы 280 нəн унҗиде 
мең сум, якынча табагы 35 сум чамасы буладыр. Госманлы калəме 
китерде, һəр данəсе илле сумнан. Бу бəһалəрне игътибар [итү] өчен 
яздым. 

Искə алынган мосафир Камалның əйтүенə күрə, Казан юлында 
һəм тарафларында булган мөселманнар Уфада булып узган га-
лимнəр һəм мəчет эшлəрен башкаручылар съездына бик куанган-
нар. Диннең дəвам итүен һəм куəтлəнүен чыгарып, Диния 
нəзарəтенə рəхмəт белдергəннəр. Бу куанычлы рəхмəтлəр һəр 
җирдəн ишетелə. 

Халык элек бик өметсез булган. Хəбəрлəшүлəр кулайсыз бул-
ганлыктан, Нəзарəттəн дə хəбəр ишетə алмый торган җирлəр бул-
ган. Бу кадəр исбат итү тəмам хөррият белəн киңəшмə, фикер алы-
шулар, яхшы карарлар чыгару, элекке комиссия əгъзаларының янə 
хезмəт кабул итүлəре диндар халыкның хушына киткəн. Аллаһ 
Тəгалə ахырын хəерле итсə иде! 

 
Толстой хакында əңгəмə 

 
Шимбə 26 октябрь, 12 сəфəр кичəсендə Йосыф хаҗи Дибирди-

ев һəм туганнан туган сеңлем Фатыйма ханым Шакулова өебездə 
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кунак булганнар иде. Йосыф хаҗи русча яхшы белə торган дин га-
лиме, туганнан туган сеңлем русча күп укыган, аеруча мəшһүр Тол-
стой əсəрлəрен күп күргəн һəм аңа ихласлы, хөррият тарафлы, дин 
фикерлəрендə хөррият юлына куйган гыйлемле ханым. Искə алын-
ган хатын кебек байтак адəмнəр дə Толстойга мəхəббəт урнашкан, 
аны бер хаклык эзлəүче, бəлки, хаклыкка ирешүче дип əйтүчелəр 
бардыр. 

Сүз арасында, Мəскəүдə күргəн, гомеопатия табибы, шактый 
гадел, хикмəт иясе кебек холыклы Федор Бруштейнның кайбер 
хəллəрен хатирə дəфтəреннəн укыдым. Аның Толстой хакында 
«Акыллы булса да, югары дəрəҗə сөю, шəһрəт сөю белəн интеккəн 
адəм иде. Чын хикмəт иясе һəм дөрес кеше булса, хатынының кай-
бер хəрəкəтлəрен күтəрə алмыйча качып китмəс иде. Түзем, аеруча 
гаилəсенə авыр булса да, яхшы мөгамəлəдə булырга тиешле» дигəн 
эчтəлеген дə укыдым. Укучысы Фатыйма ханымга бу сүз хушсыз 
тоелса да, Йосыф хаҗига бик хуш күренде.  

Сүз арасында, мин əйттем: «Толстой чын хаклык эзлəүче адəм 
түгел, хəзрəти Мөхəммəдне (Аллаһ аны олыласын һəм сəламлəсен) 
ишетте, аның дине хөррияттə таралганын белде, шунлыктан, ышан-
маса да, тугрылыгын ихтимал тотып, мөселман галимнəренə 
мөрəҗəгать итеп, хəзрəти рəсүлүлланың динен һəм тəгълиматын 
тикшерү һəм тоту Толстойга тиеш иде. Бу эшне кылмады, хаклык-
ны эзлəмəде, бары үз Инҗиле белəн канəгатьлəнеп, шул иманы 
белəн үлгəн булса, үзен утта мəңге калучы итте».  

Йосыф хаҗи да бу сүзне куəтлəде. Арада ике туганнан туган 
кардəш арасында байтак фикер алышулар булып, Бруштейн сүзен 
хаҗи байтак куəтлəп, «гаҗəплəнүе һəм горурлыгы белəн дөньядан 
мəхрүм китте, туры юл тапмады» эчтəлегендə исбат итте, Фатыйма 
ханымның Толстой хакындагы ышануына һəм мəхəббəтенə байтак 
көчле һөҗүм ясады. Толстой христиан галəменə, аларның бозык 
ышануларына байтак тəэсир итте, икелəнү китерде, нигезлəренең 
зəгыйфьлеген яхшы күрсəтте. Ислам галəме өчен дə бу эш файдалы 
булды. Лəкин үзен уңышка чыгара алмады, бары хəрəкəтсезлек за-
манында яраклы, күпаллалыктан сəламəт бер инҗили иман хасил 
итсə дə, тышкы яктан һəм əсəрлəрендə күренгəн хəленə күрə, 
хəзрəти Мөхəммəднең (Аллаһ аны олыласын һəм сəламлəсен) килеп 
чыгуыннан соң тиешле булган иманны, уңыш бирүче булган ыша-
нуны кайгыртмады, эзлəнмəде. Шул үзе Инҗилдəн тапкан кадəр 
ышану белəн дөньядан кайтты, китте, һəлак булды. Рəсүлүллаһның 
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(Аллаһ аны олыласын һəм сəламлəсен) миссиясеннəн соң һəркемгə, 
кирəк яһүди, кирəк христиан, кирəк буддист, кирəк кем булсын, бер 
Аллага табынучы да булсын, аңа [Мөхəммəд пəйгамбəргə] ышану, 
исламны кабул итү мəҗбүри һəм фарыз. Ансыз иман хасил булмый, 
бер Аллага табынучы булса да, һаман кяфер хəлендə була. 

 
Совет мəктəплəренə балаларны җибəрү  

һəм дин дəреслəре 
 
Кайбер якларда Шура мəктəбенə балаларны җибəрмəү һəм 

укытмаулар, кайберлəрендə Мəркəзнең «мəктəплəрне халыкка кай-
тару мөмкин» дигəн сүзенə карап, иртəрəк кылынучылар, ишетел-
гəнгə күрə, бер мөрəҗəгатьнамə язып, канцеляриягə бирдем. Вакы-
ты белəн тиешле урыннарга нөсхəсе җибəрелер.  

Мөрəҗəгатьнамəнең эчтəлеге: Совет (Шура) мəктəбендə укыт-
уны, балаларны җибəрүне тыймаска тиешле. Лəкин дин дəреслəренə 
дə əһəмият бирергə кирəк. Һəр ике төр дəреслəрне, ике төрле укыту 
мөдирлəре халыкның да телəклəренə карап, мөмкин кадəр практи-
када кулланырга, дəрес вакытларын киңəшлəшү белəн билгелəргə 
тиешлелəр. Шура дəреслəрен бөтенлəй ташлау зур бозыклыкка 
сəбəпче булуы ихтимал булганга, мөмкин кадəр практикада кулла-
нып укыту яраклы.  

Мəктəплəрне халыкка кайтару мөмкинлеген Мəркəздə əйт-
телəр, рəсми кəгазьдə дə искə алдылар. Лəкин ул эш əүвəл халык 
тарафыннан рəсми приговор белəн, исбат ителеп, соралырга тиеш, 
шуннан соң ул мəсьəлə хəл ителер. Аңа кадəр мəктəплəрдə Шура 
вəкиллəре таныштырып торалар. Дини дəреслəрне төштəн соң укы-
ту мөмкин булса кирəк. Юнəтелсə, борынгы заманча таң белəн укы-
ту бигрəк яхшы булыр иде. Дини дəреслəр өчен хəзер ике сəгать, 
бер ярым сəгать җитəчəк ки, язу таныту, яздыру Шура мəктəбендə 
үтəлə. 

 
Кояш-ай тотылу мəсьəлəлəре 

 
27 октябрьдə чəршəмбе көн кичке сəгать биштəн соң ай тотылу 

булды. Сəгать сигез булгач, ачылды. Лəкин һавада болыт бул-
ганлыктан, ай тотылуның үзе күренмəде. Фəкать караңгылык куəтле 
булды.  
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25 октябрьдə шəһəрдə игълан итеп, кəгазьлəр ябыштырылган 
иде. Лəкин Казан обсерваториясеннəн күчерелгəн календарьдə 
сəфəр аеның бетүен 12 октябрьдə сишəмбе көн иртəнге 3 сəгатьтə 
52 минутта күрсəтелгəн. Моның буенча ай тотылу 26 [октябрьдə] 
сишəмбе көн кич булса кирəк иде. Обсерваториядəн хата алынган-
мы – бер сəерлек бар. 

Искəрмə: Ай тотылу, кояш тотылуның һəркайсы Аллаһ күре-
нешлəреннəн бер күренеш, бəндəлəр бу хəлдəн курку, дулкынлану 
хəленə килеп, тəүбəгə килү, Аллаһка ялвара һəм сыена башларга 
тиеш ки, галəмгə күрсəтелгəн зур алмашыну һəм дəһшəтле хəл. 
Сөннəттə дə кояш тотылганда җəмəгать белəн озын намаз, хəтта 
башыннан ахырына кадəр барган намаз уку, ай тотылуда кичнең 
төрле вакытында барлыкка килеп торганлыктан, җəмəгать авыр 
булып, ялгыз-ялгыз намаз уку шəригать буенча билгелəнгəн һəм 
гадəт итеп алынган. Лəкин бу заманда байтак адəмнəр, боларның 
сəбəплəрен белгəн булып, куркынычсыз күреп, бер тамаша кебек 
итеп карап үткəрəлəр. Дөрес, Аллаһ гадəтенə күрə, мəгълүм 
сəбəплəрдəн хасил була торган хəллəр. Шулай да куркыныч, күк 
хəленең зур үзгəрүе. Куəтле җиллəр, куəтле яңгырлар һəм карлар – 
барысы да тышкы сəбəп белəн булсалар да, Аллаһның ачуы 
галəмəте булуларын, шуннан артык көчле хəллəрнең тууын ихтимал 
тотып, курку, Аллаһка кайту, тəүбə һəм ялваруга керешү тиешле. 
Рəсүлүллаһ (Аллаһ аны олыласын һəм сəламлəсен) иң баһадир һəм 
йөрəкле адəм булса да, мондый хəллəр туганда курка икəн. Мөбарəк 
йөзендə сарылык сизелер, хəллəренə һəм хəрəкəтенə дулкынлану 
килеп, тиз үк Аллаһка ялвара һəм намаз укый башлар икəн. 

 
Суфьян бине Гуяйнə һəм шəкертлəре 

 
Ибне Хəллəкəн Суфьян бине Гуяйнə тəрҗемəи хəлендə əйтə: 

«Араларында бик яшь Яхъя бине Əксəм булган хəлдə, шəкертлəре 
хəдис ишетер өчен [аның] кəефсезрəк вакытында килгəч, Суфьян 
бине Гуяйнə күңел тарлыгы белəн əйткəн: «Минем бəхетсезлегем 
[шул ки,] Əбү Сəгыйдь əл-Худригə иптəш булган Дамра бине 
Сəгыйдь белəн, Гобəйдулла бине Гомəргə иптəш булган Гамру бине 
Динар белəн, Əнəс бине Мəликкə иптəш булган Зүһри белəн 
сөйлəшеп утырган идем. Инде сезнең белəн утырам. Шəкертлəре 
оялгач, Яхъя бине Əксəм: «Əй, Əбү Мөхəммəд, инсафлык кыл», – 
дигəч, [Суфьян:] «Иншалла», – дигəн. Соңра Яхъя əйткəн ки: 
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«Рəсүлүллаһ (Аллаһ аны олыласын һəм сəламлəсен) сəхабəлəренең 
иярченнəре синең белəн сөйлəшеп утыруда, синең безнең белəн 
сөйлəшеп утыруыңа нисбəт белəн артыграк булганнар. (Аларның 
сиңа нисбəт белəн булган хөрмəтлəре һəм бөеклеклəре синең безгə 
нисбəт белəн булган хөрмəтең һəм бөеклегеңнəн артык иде).  

Имам Суфьян27 югалып калып, Əбү Нəвəснең бу бəетен укы-
ган: 

[...]. 
Яхъя бине Əксəмнең батырлыгыннан һəм тиз арада җавап 

бирүеннəн, халык, югалып калып, таралган. Имам: «Бу бала солтан-
нар белəн сөйлəшеп утыруга яраклы булыр», – дигəн. Чыннан да, 
габбасилардан Мəэмүнгə бик яраклы булып, аның казые булып, 
нигъмəтлəренə чумып яшəгəн. 

 
Нəзарəтнең мөрəҗəгатьнамəсе 

 
Бөтен халыкка тарату өчен 4 сəфəр /17 октябрь тарихы белəн 

тəфсилле бер мөрəҗəгатьнамə язып, Уфа типографиясенə бирелгəн 
иде. Басу вəгъдəсе идарəсеннəн алынса да, басмый кайтардылар. 
Соңра югарырак даирəгə дə тəкъдим итеп күрелде, файда булмады. 
Хөкүмəтнең үз эше күп, дип, рəсми кəгазебезне, рəсми язу белəн 
кайтардылар. 6400 кадəр мəхəллəгə тарату тиеш булган, үткəн 
Съездның гомуми иктисади эшлəре бəян ителгəн һəм һəркайсы 
мəхəллəлəр өчен белеп торуы яхшы сүз иде. Эчтəлеге:  

1. Дини вə əхлакый вəгазь, диндə ныклык, үзара мəрхəмəт һəм 
шəфкать, дин укыту өлкəсендə тырышлык, балаларны яхшы тəрбия 
һəм шуның кебек эшлəр. 

2. Имамнар белəн халык арасының, ирлəр белəн хатыннар ара-
сының күркəм рəвештə булуы, һəркайсы тиешле хокукны кайгыр-
туы һəм бер-берен ихтирам белəн мөгамəлə итеп, татлы тормыш 
юлында булулары. 

                                                      
27 Имам Суфьян бине Гуяйнə – олы хəдис белгечлəреннəн, имам 

Шафигый кебек имамнарның хəдис остазы. Мəккəдə [һиҗри] 198 елда 91 
яшендə вафат булган. Галим, гыйбадəт кылучы, аскет, җитмеш мəртəбə 
хаҗ кылган. Егерме яше тулмас борын Күфəгə килгəч, имам Əбү Хəнифə: 
«Гамру бине Динар гыйлемен ятлаучы килде», – дип, аны файдаланырга 
[кирəк дип] иярченнəрен кисəткəн. Əбү Хəллəкəннəн [алынды]. 
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3. Имамнарның балаларны яхшы укытулары, ирлəргə һəм ха-
тыннарга яраклы рəвешчə яхшы вəгазь əйтүлəре. 

4. Съездның карары буенча Диния Нəзарəте вəкалəтенə 
тапшырылган чыгымнар бəяне:  

а) Нəзарəтнең үзенə махсус еллык чыгым ун өч миллион ике 
йөз мең сум (канцелярия, матбага, утын, ут су, зур ремонт өчен 
4050000 сум, əгъза һəм хезмəтчелəр өчен 9150000 сум);  

ə) мөхтəсиблəргə (85 зат) яшəү чыгымы елга тугыз миллион 
алты йөз мең сум; 

б) дин хезмəтчелəре, дин укытучылары җитештерер өчен ир 
һəм кыз балаларга аерым-аерым вакытлы дəресханəгə дүрт миллион 
өч йөз илле мең сум; 

в) ерак җирлəргə командировкага вəгазьчелəр йөртергə бер 
миллион сум, барысы 28150000 сум; 

г) мəхəллəдəге мəктəплəргə китап белəн ярдəм өчен ике мил-
лион сум; 

д) мəхəллəлəргə гаилə дəфтəрлəре хəзерлəү өчен өч миллион 
биш йөз мең сум; 

е) вакытлы дини журнал нəшере өчен ике миллион сум;  
ж) һəртөрле программалар, гадəттəн тыш хəллəр өчен бер мил-

лион сум, бөтенесе буладыр утыз алты миллион алты йөз илле мең 
сум. 

5. Искə алынган чыгымнар өчен, Съездның карарынча, өметле 
керемнəр:  

а) 1919 ел башланган ихтияри иганəне бирмəгəн җирлəрнең ту-
тырып бетерелүе өмет ителəдер; 

ə) һəр мəхəллə кимендə елга 5748 сум иганə итəр; 
б) изге шəригатьчə булган никахтан соң никах бүлəге буларак 

мəһернең сумына бер тиен кадəр иганə итəрлəр; 
в) боларның өстенə аерым зур шəһəрлəрдəн аеруча иганəлəр 

өмет ителəдер; 
г) искəртелгəн иде ки, съезд вакытында Нəзарəт кассасында өч 

миллион дүрт йөз туксан ике мең өч йөз ундүрт сум акча калган 
иде, декабрь башынача җитəр-җитмəс микдарындадыр. Аллаһ 
тəгалə эшлəрнең ахырын хəерле кылса иде. Вə Һувə хəсби вə 
нигъмəл-Вəкил (Ул [Аллаһ] миңа җитə һəм Ул – Иң яхшы вəкил). 
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ГубЧКга чакыру 
 
3 ноябрьдə көндезге сəгать унда ГубЧКдан (Губернский чрез-

вычайный комиссиядəн) чакыру кəгазенə юлыктым. Шул көннең 
сəгать 13:00 дə Казанский урамындагы 7 нче номерлы йортка, 
19 нчы бүлмəгə, 94 нче эш дип, мине чакырткан. Эш беленми, бу 
вакытларда шəһəрдə аптырау ишетелə, тикшерүлəр, туктатулар, 
хəтта үтерүлəр булгалап, күбəеп тора. Азрак аптырау хасил булды. 
Хөкүмəт идарəлəре арасында иң куркынычлы идарə – бу Губерн-
ский ЧК идарəсе. Монархия вакытында жандармский полковник иң 
куркыныч тикшерүче, көчле идарə иде. Шул ни дəрəҗəдə көчлерəк 
иде, хəзер бу идарə. 1920 елның 8 мартында Бирски, Бəлəбəй сəяси 
хəрəкəтлəре вакытында гадəттəн тыш хəллəр идарəсе булу сылтавы 
белəн, дүртенче мəчет имамы мулла Һади бине мулла Фəхреддин 
өендə дүрт казый (Ризаэддин, Кəшшафеддин, Нурмөхəммəд, Гый-
наять) белəн кунак булганда, җыелып җитү белəн, дəһшəтле 
рəвештə латыш түрəлəре килеп, тоткарладылар һəм шул ЧК йорты-
на, идəн астындагы иң кадерсез, тар, чиксез тыгыз бүлмəгə япкан-
нар иде. Мине бер кичəдəн, башкаларны өч атнадан бер айга кадəр 
төрмəдə тотып, чыгарганнар иде. Ул вакытта җитəрлек сорау алса-
лар да, янə шул мəсьəлəне кузгатып, миннəн сорау алырга дип, ча-
кырган икəн. Тормыш иптəшем Гайшə минем белəн бергə барды, 
бүлмəсен эзлəп таптык. Кечкенə генə бүлмəдə яшь кенə егет чакы-
ручы икəне беленде. Тормыш иптəшем бүлмə ишегенə кадəр килсə 
дə: «Русча аз белəм, хатыным тəрҗемə [итəр] өчен хəҗəт», – дисəм 
дə, кабул итмəде. Ахырда кайбер җөмлəлəрдə буталу булганлыктан, 
[хатыныма] керергə рөхсəт ителде. Сораган маддəлəре – үткəн 
марттагы вакыйгалар һəм сораулар. Башта гомуми сорау алуларда 
яшь, гаилə, кəсеп, сыйныф, тормыш рəвеше, кайда уку сорауларын 
тəмамлагач, мондый рəвештə сорады: 

– Военное положение вакытында рөхсəтсез Фəхреддин йор-
тында киңəш мəҗлесе төзегəнсез, шул турыда үзеңне гаепле дип 
белəсеңме? 

– Хəер, гаепле [дип] белмим. Мəҗлес киңəш мəҗлесе түгел 
иде, фəкать дини бер дога мəҗлесе иде. Һичтөрле киңəш булганы 
юк. Бары бер ваемсызлыгым булган – мине чакырганда, гадəттəн 
тыш хəллəр идарəсе булу мөнəсəбəте белəн, хөкүмəт идарəсеннəн 
рөхсəт алуын сорамаганмын. Мөселманнарда дога мəҗлесе күп бу-
ла, ул мəҗлестə бер дə андый-мондый сəяси сүзлəр булмаганлык-
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тан, хөкүмəт идарəлəре дə һəр җирдə моны белгəнлектəн, һичвакыт-
та бу көнгəчə бəхəс һəм каршылык булмаганлыктан, бу сорау хəте-
ремə килмəгəн. 

– Мəмлиев бар идеме?  
– Бар иде. 
– Ни сөйлəде, чиркəүне хөкүмəттəн аерылуы турында 

сөйлəмəдеме?  
– Сөйлəмəде. Минем баруым да соң гына булды, хатыннары-

быз белəн барган идек. Берəр хатынның килүен көтеп, дога һəм аш 
башларга гына торганда тоткарландык. 

– Башка вакытта Мəмлиевтəн ни булса да ишетмəдеңме?  
– Ишетмəдем, сəясəттəн сүз сөйли торган кеше дип белмим. 
– Сиңа дошман түгелме? 
– Юк, дошманлыгын бер дə белмим. 
– Мəмлиевне Мəскəү съездында ник казый итеп сайламаган-

нар?  
– Ачык белмим, мин съездда булмадым. Шулкадəр бар ки, 

сайланган адəмнəр элек тə аз-маз яхшырту һəм баш күтəрү тара-
фында, кызыллык белəн танылган адəмнəр булган, элекке казыйлар 
хезмəттə битараф торган кешелəр иде.  

– Элек (мартта) «аны баш күтəрү тарафлы түгел» дип җавап 
биргəнсең.  

– Элек əйткəн җавабым: баш күтəрүгə катышмаган, битараф 
кеше дидем.  

Искəрмə: бу урында элекке сорау алучы, Мəмлиев фатирында 
торганлыктан, араларында кайбер каршылыклар, үпкəлəр булдымы 
– ни сəбəптəндер, Мəмлиев турысында, гаепсез булса да, гаеп та-
барга тырышкан кебек тоелды. Минем сүземне дə, үз максатларын-
да кулланып, язган. Аның хакында сорау алучының: «Иске фикерле 
(старый режим)», – диюенə каршы мин: «Асылы – тəрəккыйпəрвəр, 
учитель булган кеше, иске фикерле адəм түгел», – дисəм дə, аны 
кагəзенə язмаган. Мəмлиевтəн җавап алганда, үзен əрчер өчен: 
«Мөфти синең хакында «иске фикерле кеше» диде, шул сəбəпле, 
эшең артык сузылды», – дип, араны бозарлык сүзлəр əйткəн иде.  

Фəхреддиновта нинди мəҗлес булганын кабат сораганда, 
əүвəлгечə əйттем: «Бер дога мəҗлесе иде, үлгəн анасы өченме, ту-
ган көне идеме, догадан элек чыгарылуыбыз сəбəпле, ачык 
күңелемдə калмаган», – дигəч, «Дога мəҗлесе генə булгач, ни өчен 
булган, дога булса да, əһəмияте анда түгел», – дип сүзне тəмамлады. 
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Язып, миннəн имза куйдырды. Хəзерге хəл өчен бер дəрəҗəдə ты-
нычланып кайттык. Лəкин ахыры Аллаһның рəхимлегенə һəм 
юмартлыгына бəйле. Аллаһ хəерлегə əйлəндерсə иде. 

 
Мирас бүлүдə Нəзарəт кəгазе 

 
Уфа мəмлəкəтенең юстиция министрлыгыннан мөселман-

нарның шəригатькə туры китереп мирас малын бүлүлəренə каршы 
Диния нəзарəтенə түбəндəге эчтəлектə мондый язу килде:  

«Мөселманнар торган райондагы халык судларының белде-
рүенчə, гаилəдəге бүленүлəр һəм мирас хокукларын билгелəүлəрне 
мөселманнар муллалар ярдəме белəн шəригатьчə эшлəүдə дəвам 
иткəннəре күренə. Бу мөнəсəбəт белəн Губернский юстиция бүлеге 
бөтен гражданнарның, миллəтлəрнең төрлелегенə карамый, милек 
һəм гаилə хокуклары фəкать Үзəк совет идарəсе тарафыннан бирел-
гəн декретлар белəн генə ныгытылганлыгын һəм дə, ни шəригать, 
ни җирле гореф-гадəтлəрнең милек хокукы даирəсендəге мөгамə-
лəлəрдə кулланырга көчлəре юклыгы хакында аңлатуны тиешле та-
ба. Муллаларның, гомумəн, руханиларның бу эшлəргə катышырга 
бер хаклары да юк. Шуның өчен аларның һəрбер катышырга 
телəүлəре җирле идарə мəхкəмəлəре тарафыннан каты рəвештə тук-
татылырга тиешле».  

Асыл нөсхəдə имза куйганнар: Юстиция губотделының мөдире 
Налидов, гомуми подотделның мөдире өчен Черепанов, секретарь 
Миронов дөреслəде, секретарь ярдəмчесе, имза. Асыл нөсхəгə ярак-
лы миллəтлəр Губотделының секретаре имза. 

Моңа каршы Диния нəзарəтендə төзəтү мөшкел булганлыктан, 
хəзергə ишетелеп хаҗəт вакытында мөмкинлегенə күрə хəл ителер 
өчен калдырылды. Бəла килгəндə əйтелə торган аять: «Иннə лил-
лəһи вə иннə илəйһи раҗигун» (Без Аллаһыныкы һəм Аңа кайтачак-
быз) – укылачак мəсьəлə.  

 
Нəзарəтнең архивын алулары 

 
5 ноябрьдə Губерна регистрация рəислегеннəн Нəзарəтнең ар-

хив ишегенə архивны (бинасын) əлеге идарə алганлыгын, башкала-
рның рөхсəтсез керергə хакы юклыгын аңлаткан кəгазь ябыштыр-
дылар. Моның асылы: бөтен метрикаларга бəйле гомуми хəллəр 
(туу, вафат, никах, талак) хөкүмəт идарəсендə теркəлə. Боларда тер-
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кəлгəннəн соң гына имамнар гаилə дəфтəренə теркилəр. Бу гомуми 
регистрациялəре һəр җирдə гамəлгə куелган. Уфа шəһəренең 
мөселманнар эшенə көчлəп кереп, безнең Нəзарəт бинасында бер 
бүлмəне алып, җиде-сигез ай кадəр торганнар иде. Үткəн октябрьдə 
чыктылар. «Яңа казыйлар өчен бүлмə кирəк, бина бөтенлəй үзебезгə 
тапшырылды, бүлмəне бушатыгыз» дигəн язу бирелгəн иде. Шул 
сəбəп булдымы яки эшлəре азлыктан аерым чыгымнар тотмас өчен 
руслар белəн бер җирдə эш күрергə булдылармы? Лəкин безнең би-
нада торган вакытта ук Нəзарəтнең архивчысы Арслан Еникеевны 
үзлəренə архив хезмəткəре итеп куйганнар иде. Аңа күптəн түгел 
генə «Архивка башканы кертмə» дигəн язу биргəннəр иде. Нəза-
рəтнең архивта ничə яктан ихтияҗлы һəм зарури эшлəре булса да, 
бу арада туктап тора. Октябрьдə бу турыда Исполкомга гариза 
тəкъдим ителсə дə, һаман җавап ала алмыйбыз. Ахыры ни булып 
калыр? Бу тапкырда 6 ноябрьдə жилищный отделга гариза җибə-
релде, «Безнең архив бинасы буш бина түгел, сезнең ордер бирүегез 
тиешле түгел» дигəн эчтəлектə язылды, ни мөгамəлə итəрлəр? 

Бу көннəрдə Нəзарəт урамында өч-дүрт йортта тикшерү була-
чак икəн, дигəн хəбəр ишетелеп тора. Шул исəптəн Нəзарəт бина-
сында да булачак икəн. Була калса, байтак борчулы эш, каты 
мөгамəлə, рəсми һəм рəсми булмаган конфискациялəре була, бул-
маса да, борчуы һəм һөҗүме авыр, Аллаһ үзе сакласа иде.  

Бəлки донослар була торгандыр. Юкса сəүдə һəм сəясəт белəн 
шөгыльлəнмəгəн идарəдə тикшерүлəр булмаска тиеш иде.  

 
Остаз, ата, каенаталарны  

һəм хатынның ирен исеме белəн атавы хакында искəрмə 
 
Бүген 6 ноябрьдə Йосыф хаҗи бине Əмин Диберди белəн озак 

чəй мəҗлесебез булып, кайбер кызык хəллəр сөйлəнеп узды. Кайбер 
олыларның, бигрəк тə каената, каенананың исемнəрен атамау, шул 
исемдəге кешегə башка бер исем белəн генə мөрəҗəгать итү гадəт-
лəре искə алынды. Борынгы карчыклар бу мəсьəлəгə бик əһəмият 
биргəннəр. Йосыф əфəнденең каенагасы Рəхмəтулла исемле булган. 
Бер карчыкның намаз сəламен сөйлəде. Шулай ки, карчык намаз 
сəламендə: «Əс-сəламү галəйкүм, каенага, əссəламү галəйкүм, кае-
нага», – дип сəлам бирə икəн. Тирə-янындагы азрак укымышлы 
гаилə балалары: «Бу ярамый, «əс-сəламү галəйкүм вə рахмəтуллаһ» 
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дияргə кирəк, намазыңны бозасың», – дисəлəр дə, һич кабул итмəс 
икəн. «Каенагамның исемен атамыйм», – дияр икəн.  

Янə үзе күргəн-белгəн, яхшы тəрбияле, укымышлы Диберди 
гаилəлəрендə бүген дə бер карчыкның каенанасы исемен атамага-
нын сөйли. Шулай ки, каенанасы Зəгъфрəн исемле икəн. Кайбер 
хасталыкларда зəгъфрəн белəн табак язарга боерганда: «Сары кара 
белəн халык яздыра торган рəвешчə язсыннар», – дип кенə, 
зəгъфрəн сүзен теленə алмый икəн. Бу гадəт надан суфиларда да 
күренə. Нигезсез мəхəббəт – мəхəббəттə чиктəн ашу диярлек гадəт.  

Шəех Зəйнулла хəзрəт Казанда бер мəҗлестə Камчылы ишан 
дип танылган Габдессаттар хаҗидан: «Хокандта шəехегез кем, ни 
исемле?» – дип сорагач, бик каушады: «Хəзрəт ишан вə фəлəн, исе-
мен телебезгə алып кимсетмибез», – дип, бөтен мəҗлес халкын 
туңдырырлык салкынлык күрстəкəн иде. Бервакыт əлеге кешенең 
шəехеннəн миңа əлеге хаҗины яклавым мөнəсəбəте белəн рəхмəт 
əйтеп язган хаты ашамы белгəнемə күрə, дамелла Ташмөхəммəд дип 
шəех Зəйнулла хəзрəтлəренə əйттем. Шəех дамелла Ташмөхəммəд 
мөдəррислəрдəн булып, Ташкенттан шəех Мəҗзүб, шəех Əхмəд, 
мəхдүм Караташ хəзрəтлəренə ияреп, тарикать таратып, байтак күп 
кешене файдаландырды, дип ишетелə иде. Язуы күркəм, тəртип һəм 
иншасы яхшы, гыйлемле иде. Рахимəһүллаһ (Аллаһ рəхим кылсын). 

Исемне искə алмау безнең төрки халыкта һəр ыругда бар. Ка-
зан халкында да бик таралган. Хатыннар мотлак каената вə каенана 
исемнəрен искə алмаслар. Нинди зарурлык булса да, символ һəм 
ишарə белəн чиклəнəлəр. Безнең Болгар төркилəрендə электəн бир-
ле калган гадəт шул. Якын күрелгəн олыларның исемнəренə яраклы 
исемле кешене адаш абзый дип атыйлар. Бер балага бер исем əйтел-
сə: «Юк хəзрəт, минем бабам яки əби шул исемле, ярамый», – дип, 
хəтта башка түбəнрəк якыннарына яраклы булса да, инкяр итəлəр. 
Бездə бу бер наданлык гадəте, аны алмаштыру һəм ул гадəтне 
ташлату тиешле. 

«Ихтирамлы олы кешегə, бала ата-анасына, хатын иренə, шə-
керт остазына мөрəҗəгать итеп, исеме белəн эндəшмəсен, əй, фəлəн, 
дип исеме белəн кычкырмасын», – дигəн сүзлəр əдəп бүлегенə керə, 
əхлак китапларында искə алына. Лəкин хаҗəт вакытта артында 
сөйлəгəндə дə, аның исемен əйтмəү, исемдəшлəренə дə исемен 
əйтмичə, адаш дип үз алдына тагын бер исем тагу əдəп китабына, 
əхлак бүлегенə кергəн нəрсə түгел, ə сөннəт һəм пəйгамбəр тор-
мышына каршы булган салкын һəм чиктəн чыккан бер йөклəмə. 
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Моның каршысында хəзерге яшьлəр арасында бер кимчелек 
гадəте таралып бара. Хатыннар ирлəренə мөрəҗəгать иткəн вакытта 
да исем белəн атыйлар. Менə бу рəвеш тиешле түгел, ислам əдəп-
лəренə каршы килə. Яшь егетлəр рус тормышына авышып, күбрəк 
əдəпне дə шул рус тормышыннан гыйбарəт [дип] белеп, шул юлны 
күргəннəр. Хатыннарга иркенлек бирəбез, кадер-хөрмəт итəбез, ди-
гəн булып, һəр эштə шəригать үлчəвенə карамыйча, кайберлəре 
артыклык кылып һəм чиктəн чыгып, шəригатьне үзенə буйсынды-
рырга маташудан, хатын-кыз галəменə тулы хыянəт итəлəр, алар-
ның оят һəм əдəплəренə җинаять кылалар. Аларның күбеклəре 
сыегаймаслык рəвешчə кызыктырып, мөгамəлəдə булалар, бу күз 
алдыбызда күренеп торган хəл.  

 
Исем кушу рəвешлəре хакында искəрмə 

 
Бү көннəрдə исем кушу мəҗлесендə туган кыз баланы өстəл 

өстенə алдыма китереп куйгач «Нинди исем телисез», – дидем. Ата-
сы: «Флория», –диде. Ошатмавымны күрсəттем. Яшьлəрдəн чит һəм 
мəгънəсез исемнəргə кызыгучылардан кайберлəре [шуларга] мөрə-
җəгать итəргə булдылар. «Төреклəрдə бар, бер чəчəк исеме икəн вə 
фəлəн», – диделəр. «Элек хатын-кызлар йөзлəренə сирəк кисея 
ябып, исемен «флёр» диялəр иде, кеше исеменə яраклы түгел», – 
дидем. Берсе: «Алайса, хиҗапка юрап булса да, ярамасмы?» – диде. 
Əйттем: «Бик зəгыйф, чыдамсыз нəрсə, яхшы юрау юк», – дигəч, 
атасы анасы янына чыгып, Фəһимə исеменə ризалык алып керде. Бу 
исемне яратып, утырган җиремдə уң колагына (чыннан да колагы-
на) азан, сул колагына камəт укып: «Рабби инни сəммəйтүһə 
Фəһимə вə инни үгыйзүһə бикə вə зүрриятəһə минəш-шəйтанир-
раҗим» («Раббым, мин аны Фəһимə дип атадым һəм аны да, аның 
нəселен дə лəгънəт кылынган шайтаннан сиңа сыендырам»), – дип 
əйттем. Фəһимə исемле булды дип шунда булучыларга игълан ит-
тем. «Аллаһүммə əнбитһə нəбəтəн хəсəнə» («Йə, Аллаһ, аны яхшы 
итеп үстер») күркəм җөмлə белəн дога, һəм тəүфыйклы, бəхетле, 
гомерле булсын [дигəн] эчтəлекле сүзлəр белəн тəмамладым. Бу 
исем кушуда гадəти булмаган берничə маддə бар: 

1. Сабыйның якыннары əйткəн һəрбер исемне кушмау, бу эш – 
əлбəттə, галимнəрнең вазыйфасы. Халык, ят исем булсын, кызыклы 
исем булсын кебек, тиешсез юллар белəн əсəрлəнгəн һəм сөннəт 
булган исемнəрдəн ераклашалар, хəтта мəҗүсилəр исемнəренə 
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кызыгалар. Электəн калган Шəйхелислам, Фəхрелислам, Хəернас, 
Имамагзам, Галлəмəитафтазани, Сорургалəм, Маһисорур, Фəхри-
галəм, Галимəтелбанат кебек шəригать буенча үзгəртелүе мəҗбүри 
булган арттырылган, олуг мактаулы исемнəр белəн атыйлар. Мон-
дый мəсьəлəлəрне имамнар яхшы белергə тиеш һəм яхшы бел-
гəннəре ялагайланмыйча халыкка аңлатырга тиеш. Мактауны 
аңлаткан исемне Рəсүлүллаһның (Аллаһ аны олыласын һəм 
сəламлəсен) үзгəртүе хəдис китапларында искə алына.  

Бу мəҗлестə казый Ризаэддин əфəнде баштан үткəн бер вакый-
ганы сөйлəде: кечкенə энелəренə Салих исемен биргəннəн соң, ер-
акта калган карендəшлəре: «Карт исем, күңелсез исем куйганнар», – 
дип, аталарына йомшак кына каршылык та белдерткəннəр. Соңра 
шул исем халык тарафыннан яхшы күрелеп, авылларында таралып 
киткəн.  

2. Баланы исем кушучы алдына куеп, ике колагына азан һəм 
камəт укылу. Бу мəсьəлəнең асылы – туган баланың туган вакытын-
да колагына азан-камəт укылу тиешлеге. Исем кушу шартларыннан 
түгел. Туганнан соң азан-камəт укылмый калуы ихтимал булганга, 
тəэмин ителə. Укылган булса да, янə баланың колагына Аллаһны 
мактау сүзлəре ишеттерү ярамаган эш түгел, шунлыктан һəр 
мəмлəкəттə бу эш таралган. 

3. Бу азан-камəт чынлыкта ни рəвешле баланың колагына əйтү 
тиеш? Гореф-гадəттə таралган булган рəвешчə, бала җирдə, исем 
кушучы аягүрə баланың уң һəм сул тарафына борылып кына укыл-
са, бала колагына, дип əйтү – ерак нəрсə, бик кыланышлы мөрə-
җəгать итү. Сөннəттə бер күчерелгəн рəвеш нык булмаганлыктан, 
хакыйкать белəн гамəлдəн тыючы нəрсə юк. Бохарада олы остаз-
лардан казый дамелла Габдешшəкүр хəзрəтлəренең утырган җирен-
дə баланы алдына алып исем биргəнен күргəн идем. Мəдинə галиме 
сəед Гали бине Заһир əл-Витри хəзрəтлəре дə Казанда алдына куел-
ган балага утырган җирендə генə колакларына азан һəм камəт укып 
исем кушкан иде. Бер рəвеш сөннəт китапларында ачык күрен-
мəгəнлектəн, һəркайсы рəвешне дə бидгать вə фəлəн дип юкка чы-
гарылмаса, əлеге рəвешне яхшырак һəм дөреслеккə якынрак дип 
күрəбез. Таралган рəвеш белəн исем кушудан сакланабыз.  

4. Исем кушу гыйбарəсендə һəркем бер җөмлə уйлап яки сай-
лап алган. Минем иптəш муллам Йосыф ахун Сəгыйдь аяк өстендə 
азан-камəтне тəмамлагач, баланың йөзен ачып «Сəммəйнə би-
фəлəн» («Фəлəн исем куштык, тəүфыйклы, бəхетле, гомерле бул-
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сын»), – дия иде. Дога кылган сүзлəре дөнья һəм ахирəт файдала-
рын җыйган күркəм җөмлə булганга, югарыда əйткəнемчə, ул 
кадəрлене мин дə кабул иттем. Бохарада вакытымда Коръəн укыган 
вакытымда хəзрəти Мəрьям (Аллаһ аннан риза булсын) исем бир-
гəндəге аятьне укыгач, күчереп алу өчен яравы йөрəгемдə урнашкан 
иде. исем кушу хезмəте ирешкəч, шулай башлыйсы идем. Соңра 
шəех Шиһабеддин Мəрҗани исем кушуына очрап, искə алынган 
аятьне кулланып, исем кушканда, шулай яхшы туры килүгə Ал-
лаһка мактау булсын, дип шөкер иттем. 

 
Минзəлə мулласы Шаммазовларның съезды 

 
6 ноябрьдə Минзəлə мулласы Бинеямин Шаммазовтан Нəзарəт 

исеменə рəсми язу алынды. Язуның эчтəлеге: Минзəлəдə быел де-
кабрьдə коммунистлар катыш голяма шурасы дип аталган бер съезд 
(4 нче съездлары) төзергə булганнар. Шул съездга Диния 
нəзарəтеннəн бер вəкил чакыра. Вакытлы рəис Шаммаз дип имза 
куйган. Бу фирка һəркемгə əхлагы һəм тормышы белəн мəгълүм 
Шакирҗан Хəмиди йогынтысы астында элек Бубида, икенчесе Са-
рапулда, өченчесе 1920 елның июлендə Минзəлəдə төзелгəннəр иде. 
Максатлары – коммунистлар белəн оешып, аларның тəэсирлəре 
астында бертөрле уңайлык юнəтү, дини укуларны вə хөкемнəрне 
(исемен) үткəрү икəн.  

Беренче һəм икенче съездларында ук Диния нəзарəтенə караш 
мəсьəлəсен бер маддə [итеп] хисаплап, башта бер дəрəҗəдə талəп 
итү һəм əрлəү белəн үткəреп, икенчесендə Диния нəзарəтенə, аеруча 
мөфтигə нəфрəт игълан иткəннəр иде. Нəфрəт иглан итүлəре 
хөкүмəт газеталарында игълан ителгəн иде.  

Шакирҗан Хəмидинең ничектер Диния нəзарəтендə имамлык 
эше кичегүен мөфтидəн күреп, шəхси үпкəсен һəм нəфрəтен белде-
реп килə иде. Элек монархиягə якынаю юлларын күзəтеп йөрсə дə, 
бу соңгы елларда Шура хөкүмəтенə бер төр якынаюны мəслəк 
[итеп] тотып һəм шуңа таянып, юашрак кешелəр арасында йогынты 
күрсəтеп йөри. Лəкин тиз белерлəр, хəл һəм табигате Кур-батыр-
ның: «Барырымны ел белер, кунарымны сай белер» дигəне кебек. 

Бу эштə (бу съездка катышу турында) искəрмə маддəлəре:  
1. Үзəк тарафыннан Диния нəзарəтенə сəясəткə катышмау 

шарты белəн дəвам итəргə мөмкинлек бирелде. 1918 елның апрель 
аенда төрле миллəтлəр идарəсе рəисе Сталинның 165 нче номерлы 
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телеграммасы белəн һəм бу 1920 елның 21 августында шул ук 
идарəнең 211 нче кəгазе белəн шул ук эш аңлатылды һəм расланды. 
Шунлыктан бу сəясəт катыш съездга Диния нəзарəте катышырга 
тиешле булмый. 

2. Муллаларның мондый сəясəт катыш съезд ясап йөрүлəре ти-
ешлеме, юкмы – бер теоретик мəсьəлə. Диния нəзарəтенə сəясəткə 
катышмау шарт ителгəн икəн, аның карамагында булган имамнар-
ның да барчасы бу шарт астында гына яшəргə тиешле. Нəзарəт бо-
ларга бу эштə үзенең мəслəген яхшы аңлатырга бурычлы. 

3. Муллаларның мондый съезд ясап йөрүлəрендə ни файда бар? 
Безнең карашыбызча, Шура хөкүмəте мондый кечкенə съездларның, 
гади муллаларның ярдəмнəренə мохтаҗ түгел һəм боларның мон-
дый хəрəкəтлəреннəн хөкүмəткə игътибар итəрлек файда да туачак 
түгел, бəлки коммунистлыкка бер төр əдəпкə чакыру һəм йөклəү 
дип карап, халыкның рухын кузгату гына булачак. Җирле Шура 
идарəлəре дə бу турыда җитди карый алмаганлыкка охшыйлар. 
Арада йөргəн муллалар үзлəренə өлешчə файда булуын уйлап, ахы-
рына карамыйча, хəрəкəт итəлəр кебек тоела. Шура хөкүмəте өчен 
иң файдалы рəвеш – мондый чакыру һəм йөклəүне тыйдыручы 
хəрəкəтлəрдəн ваз кичеп, халык өркердəй кагыйдəлəрдə бер дəрə-
җəдə җиңеллек күрсəтеп, халыкны үзенə иялəштерү. Шуннан баш-
касы халыкның нəфрəтен тудырачак. 

 
Намаз укыганда игътибар ителгəн сөннəтлəр 

 
Байтак еллардан бирле «Фатиха» белəн сүрə арасында 

«Бисмиллəһир-рахмəнир-рахим» дип укуны гадəт иткəнмен. 
Коръəннең тышкы ягына карау шуны сорый. Хəнəфилəр каршында, 
сурəдəн бер өлеш булмаса да, бисмилланың, нигездə, Коръəннəн 
булуы таныла, сүрəлəр арасындагы язылышы бүлү өчен дисəлəр дə, 
тышкы хəлгə карап, укуда зыян күрмим, бəлки яхшы күрəм. 
Коръəндə языла торып, асылы Коръəннəн икəненə иҗмаг [өммəтнең 
бердəм фикере] була торып, калдырып китү нəфрəт төсен алган ке-
бек тоела. «Һидая» авторы яшерен укуны яхшы дип үтə. Тахтави 
«Дөрре мохтар» хашиясендə «Бисмиллəһ» шəрехендə əйтүе 
мөстəхəб (күркəм) булган урыннардан санап үтə. Əбү Хəнифə 
каршында яхшы – Ибне Һөмам белəн шəкерте Хəлəбинең шуны 
өстен иткəнен бəян итəлəр. Ахырда «Бəхрер-раик»тан бердəм 
рəвештə мəкрүһ түгел дип тə куелган. Мин, кешене өндəмəсəм дə, 
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бу эшкə дəвамлык кылам. Ишеткəн кешелəр сорасалар, мəсьəлəсен 
əйтəм.  

Бер заман янымда ияреп укыган бер кеше: «Бу намазда синнəн 
дүрт ят нəрсə сиздем: 1) имам басып Коръəн укыганда оеп, «Сəнə» 
укымадың, икенче рəкəгатькə баскач, имам Коръəн укырга ке-
решкəнче укыдың; 2) яшерен укылган рəкəгатьтə имам артында 
«Фатиха» сүрəсен укыдың; 3) Сөннəттə булса кирəк, «Фатиха» 
белəн сүрə арасында «Бисмиллəһ» əйттең; 4) соңга калгач, имам 
сəламен көткəндə, салават укыдың», – дип сораган иде. 

Соравы гыйлем алу максаты белəн булганга, махсус шулай 
укыганымны, шулай тиеш санаганымны аңлатып җавап бирдем. 

Боларның тиешлеге байтак эзлəнү һəм төпченүдəн соң үз 
канəгатьлегем буенча. «Сəнə» мəсьəлəсендə, хəнəфи китапларында 
көчле риваятькə күрə, имам кычкырып укыган намазга ирешсə, 
«Сəнə» укымас, яшерен намазда укыр. Соңга калган кеше имамга 
ияргəн чакта укымаган булса, намазның калган өлешен казага ке-
решкəндə «сəнə» укыр, соңра «əгүзү-бисмиллəһ» белəн Коръəн 
укыр, дигəннəр. Минем эшлəвемчə, имам белəн укый башлаган ке-
ше беренче рəкəгатьтə укымый калганда, икенче рəкəгатьтə имам 
Коръəн укырга керешкəнче уку риваяте хəтеремдə ачык булмаса да, 
укуны өстенрəк күрəм. Сөннəт буенча укылырга тиешле урында 
гозер белəн укылмый калганны икенче рəкəгатьтə имамның укуын-
нан элегрəк укуда начарлык күрмим. Соңга калган элек укыган 
булмаса, калганын казага керешкəч укыр, дигəннəр. 

Имам артыннан «Фатиха» уку – күп мөҗтəһид һəм хəдис бел-
гечлəре тарафыннан тикшерелгəн, тиеш икəне аныкланган мəсьəлə. 
Хəнəфилəрдəн дə хəдискə əһлият бирүчелəрдəн байтак кешелəр 
укуны ихтыяр иткəннəр. Бохариның «Хайрел-кəлам фил-кыйраəти 
хəлфəл-имам» китабы – бу мəсьəлəдə җитəрлек китап. 

Соңга калган кешенең, имам сəлам биргəнне көткəндə, салават 
укуы да яхшырак күренə. Хəер, хəнəфи галимнəре шəһадəт кəли-
мəсен кабатлар яки, «əттəхият»не акрын укып, имамның сəламенə 
туры китереп бушар, дигəннəр. Боларның бу икегə бүлүлəре: «Бе-
ренче əттəхияттə утырганда, салават уку сəбəпле, өченче рəкəгатькə 
басу кичегə, кичектерелгəн рөкен була», – дип əйтүлəренə күрə, бе-
ренче əттəхияттə салават укудан качып өйрəнүлəреннəн булса 
кирəк. 

Хəер, хəтеремдə кайберлəренең «Яки салават укыр» дигəне дə 
бар. Кайсы китаптан икəнен хəтерли алмыйм. Мин үзем ул 
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мəсьəлəдə бераз урталыкта булам. «Аллаһуммə салли галə 
Мөхəммəд» микъдарында салават укыйм, бер урында Рəсүлүллаһ 
исеме искə алынып та, салават укымыйча калдыруны яраклы дип 
күрмим. Кайбер хəнəфилəрдəн дə бу кадəрне укырга рөхсəт бар. 
Булса, булмаса – мин кыскача уку тарафында. Шунлыктан соңга 
калган вакытта, имам сəламен көткəндə, рəхəтлəнеп укыймын. 
«Шəрех төхфəтел-мөлек» китабында өч ихтималны искə алгач, са-
лават укуны беренчерəк күрə, намаз тик тору урыны түгел дип тə, 
кабат əттəхиятне дə дөрес күрми. 

 
Кайгылы вакыйга 

 
9 ноябрьдə сишəмбе көн иртəн борынгы бай гаилəдəн хаҗи 

Хəмзə бине Тимербулат бине Хурамша Акчуринның гəүдəсе Уфа-
ның Малый Казан һəм Аксак урамнары чатында табылып, полиция 
идарəсенə китерелгəн. Төнлə театрда булып, кайбер дуслары белəн 
аннан чыкса да, юлда бүленеп калган, соңра нинди вакыйга булуы 
беленми тора. Бүген (10 ноябрьдə) рəсми тикшерү һəм сорау алулар 
булачак. 

Егет 24 яшьтə, аклар тарафыннан гаскəри хезмəткə алынып, 
ахырдан Уфага кайткан иде. Акларның гаскəри идарəлəреннəн, ае-
руча Колчакның мөселманнарга карашыннан риза түгел иде. Уртача 
төрки һəм рус [теллəрен] белə, соңгы елларда университетка кергəн 
иде. Кешелекле егет иде, Аллаһ ярлыкасын. Анасы Зөһрə ханым 
тарафыннан хатыным Гайшəгə карендəш. Пəнҗешəмбе көн икенде 
вакытында, җеназасы минем имамлыгымда үтəлеп, җирлəнде. 
Шəһит хөкемендə [дип] игътибар ителеп, госел алынмады. Юылма-
вы «Һидая» китабының: «Вə мəн вүҗидə катилəн фил-мисъри гу-
силə иллə изə гулимə əннəһу кутилə би-хəдидəтин зулмə» («Шəһəр 
эчендə үле килеш табылса, тимер белəн золымлык кылып, үтерел-
гəне беленгəн очрактан тыш, госел кылыныр»), – дигəн риваятенə 
нигезлəнде. Мескенне ярдылар, карадылар. Артыннан атканнар, бик 
якыннан булмаганга, пуля күкрəген тишсə дə, күлмəк эчендə калган. 
Золымлык белəн үтерелүе беленсə дə, тəфсилле рəвеше беленеп 
җиткəне юк. Хəзер һаман сорашу һəм тикшерү дəвам итə. Хөкүмəт 
җитдилек белəн, чынлап тикшерсə, беленердəй галəмəтлəр бар 
икəн. Аллаһ ахырын хəерле кылса иде!  
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Борынгы галимнəрнең акыл  
һəм шəригать гыйлемнəренə мөнəсəбəтлəре  
һəм акыл гыйлемнəренең файдасы хакында 

 
Бер караш: борынгы галимнəрдəн хикмəт фəннəре белəн 

мəшһүр булган затларны күп кешелəр, фəкать фəн галиме, акылга 
нигезлəнгəн гыйлемнəр иясе, дини гыйлемнəрдəн, бигрəк тə, 
Коръəн һəм хəдис гыйлемнəреннəн хəбəрсез һəм өлешсез, дип уй-
лыйлар. Бер мөнəсəбəт белəн кайбер дустыбызга: «Мулла Җəлал 
Дүвани «Сахих Бохари» укыган, «Нəмүзəҗел-голүм» китабында 
сəнəдлəрен искə алган, болар акыл фəннəре белəн шөһрəт тапкан 
булсалар да, хəдис гыйлемнəренə дə əһəмият биргəннəр. Бу гый-
лемнəрне ысуллы рəвештə алганнар», – дигəн идем, бер дə хушлан-
мады: «Мəхəббəтем юк», – дип, гомерен югалткан кешелəрдəн са-
наганын аңлатып, начар кабул итте. Байтак кешелəрнең бу ышануда 
булуы мөмкин. Акыл фəннəрендə əсəрлəре булса да, Коръəн белəн 
хəдис гыйлемнəрендə китап язмаганнар яки китаплары мəйданга 
чыкмый калган. Кайбер кешелəрнең ялгыш фикеренə күрə, хикмəт 
фəннəрендəге шөһрəтлек дин гыйлеменең зəгыйфлегенə дəлил 
[булып] күренə. Бу да – бер ялгыш, мантыйксыз хөкем.  

Хакыйкатьтə исə, акыл гыйлемнəре һəм хикмəт фəннəре дə 
куəте, осталыгы һəм дөрес куллана белүе булган кеше фикерлəү 
көче урталыкта һəм акыл көче саф һəм яхшы куллана белүче бул-
ганга, дини гыйлемнəргə караса, башкаларга караганда, яхшырак 
һəм артыграк аңласа кирəк. Тəнкыйть сəлəте көчəйтелгəн булганга 
җəрех-тəгъдил [хəдис күчерүчелəргə начар яки яхшы дип бəя бирү], 
тикшерү, анализлау гаделрəк булса кирəк. Мəсəлəн, Ибне Һөмам 
кебек акыл фəннəрен тикшерүченең хəдис аңлаудагы карашы ни 
дəрəҗəдə бөек икəнен «Фəтхел-кадыйр» китабын укыган кеше 
яхшы белə. Безнең заманыбызда һəм бераз элекгрəк булган Болгар 
илебез галимнəре Əбен-Насыйр Курсави, Шиһабетдин Мəрҗани 
акыл фəннəрен яхшы һəм сыйфатлы белүлəре белəн дини гыйлем-
нəргə яхшы аңлаучан карашлы, дөрес тəнкыйтьле һəм яхшы 
дөреслеккə ирешүче булып мəйданга чыктылар.  

[Һиҗри] 1314 елларда «Мəсабих»тəн бер борынгы нөсхə 
артында беренче галим исеме белəн танылган Котб Ширазинең 
бөтен «Җəмигыль-усул фи əхадисер-расүл» китабын янында укыган 
бер олы имам улы булган шəкертенə [һиҗри] 759 елда ураза гаете 
кичəсендə Тəбриз мəчетендə язган иҗазəтнамəсеннəн [һиҗри] 777 
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елда язылган бер нөсхə күреп, күчергəн идем. Иҗазəтнамəсендə 
шəех Садреддин Кунəви хəзрəтлəре янында əлеге китапны башын-
нан ахырына кадəр укыганын язган. Бу шəех Шəрəфеддин Ягъкуб 
бине Мөхəммəд əл-Мəусыйли аркылы автор Мəҗдеддин Əбүс-
Сəгадəт бине əл-Əсир əл-Мəусыйлидəн күчергəн.  

Бу көннəрдə Гариф Җами мəүляна Габдрахман хəзрəтлəренең 
шəехлəр дəрəҗəлəре һəм изгелəр өстенлеклəре турындагы матур 
əсəре булган «Нəфəхател-инс мин хадаратил-Кодс» дигəн китабын-
да шəех Садреддин Кунəви биографиясендə күрдем, əйткəн: «[...]». 

Котб Ширази хəзрəтлəренең өстəн генə караганда «дини гый-
лемнəргə гомерендə һич өлеш бирмəгəн» диярлек дəрəҗəдə фəнни 
əсəрлəре күп һəм, чынлыкта, хəдискə никадəр хезмəт иткəн. Бөтен 
«Көтебе ситтə»не («Җəмигыль-усул»ны) үзе язып, тарикать əһел-
лəре шəехлəреннəн тəмам укып һəм аны шəкертлəренə тəмам укыт-
кан. Аллаһ аны рəхим кылсын һəм Аллаһ аңа гыйлеме һəм галимнəр 
исеменнəн хəерле бүлəк бирсен! Шулай башка ислам галимнəре, 
хəкимнəре хакында да дини гыйлемнəре ягыннан яхшы уйларга ти-
ешле.  

*  *  * 
Эстəрлетамак өлкəсендəге Эстəрлебаш дигəн мəшһүр авылның 

халкы бу законсыз хөррияттəн файдаланып, берьюлы ике мəчет 
торгызып, авылларын өчкə бүлгəннəр. Салынган мəчетлəренə рəсми 
рөхсəт алу өчен, мөхтəсиб раслаган хəлдə, приговорларын Диния 
нəзарəтенə тəкъдим иткəндə, мəчетлəрен танып, лəкин җомганы 
фəкать элекке зур мəчетлəрендə сөннəткə, шəригатькə һəм дин 
фəлсəфəсенə туры килгəнрəк күреп, яңа мəчетлəрен фəкать биш ва-
кытлы итү фикерендə булдым. Чөнки борынгы мəчетлəре бик зур, 
бөтен авыл халкы өстенə биш алты йөз шəкерт булган заманнарда 
да барчасын сыйдыра иде. «Авыл эчендə елга, су кебек нəрсəлəр дə 
юк, зарурлыксыз җомга арттырмыйк, фəтвагə караганда, берничə 
җомга дөрес булса да, каршылыклы мəсьəлə булганга, гозерсез һəм 
зарурлыксыз җомга аттырмау яхшырак», – дисəм дə, казыйлар ка-
бул итмəделəр. Һəркайсын җамигъ мəчет итүдə казый Ризаның 
үҗəтлеге булып, башкалар аның белəн ризалаштылар. Мин ялгыз 
аерым фикердə калдым. Мөфти бер тараф, барча казый бер тараф 
булып, фикердə аерылышуның беренче очрагы. Соңра бу хəлне 
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рəсми дəфтəргə кертер өчен, бу карамалының нөсхəсен мəҗлескə 
тапшырдым28. 

 
Муллаларның Нəзарəткə мөрəҗəгате 

 
15 ноябрьдə Бирски имамнарыннан Диния нəзарəтенə 14 но-

ябрьдə язылган нөсхəне алдым. Бирски ягында Калмык волосте, 
Кызылъяр волосте, Борай волосте, Мəскəү волостендə беркадəр 
имамнарны тотып, Уфа ГубЧКсына китергəннəр. Гөнаһларын үзлə-
ре белмилəр. Хат китергəн кешене кыстагач кына, театрга балалар-
ны җибəрмəү турында икəн, дип аңлаткан иде. Гади халыктан да 
иптəшлəре бар, хəтта күп икəн, дигəн. Хатта 1) икенче як мөхтəсибе 
Шəехгаттар Имəкəев, 2) Кəнгилдедəн Əхмəдфəиз Камалетдинов, 
3) Сыйласад имамы Миңлетаһир Муллаяр улы, 4) Булаҗ авылыннан 
имам Мөхəммəдҗан бине Мөхəммəдшакир, 5) Ишбулдының Əхмəт-
сафа Рəемиев, 6) Əче Елгадан Васфымөхəммəд Фəтхеддинов, 7) Кы-
зылъярдан Мөхəммəдгата Шаһбиков, 8) Борайдан Əхмəднəби Мор-
таза, 9) Мəскəү авылының Сəлимҗан Гыйльван улы имзалары бар. 
Котылулары өчен Диния нəзарəтеннəн ярдəм көтəлəр. Эш рəвеш-
лəрен аңлагач, мөмкин булган хəрəкəтне кылырга тиешле булыр. 
Аллаһ Тəгалə хəерле ахыр бирсə иде! 

 
Мəүлиден-нəби (Аллаһ аны олыласын  

һəм сəламлəсен) тарихы 
 

Мəүлиден-нəби 12 рабигыль-əүвəлдə дип бөтен дөньяга билге-
ле, һəркем тарафыннан кабул ителеп, шуңа нигезлəнеп, бəйрəм 
итəлəр. Мəккə-Мəдинə, Мисыр, Төркия һəм Төркестан өлкəлəрендə 
дə шуңа нигезлəнеп эш итəлəр. Бу дата дөрес булса да, азрак хаталы 
булса да, максат пəйгамбəрне хөрмəт итү, шəригатьчəме, сəясиме, 
миллиме бер бəйрəм төзү булганга, бу кадəр өчен дата билгелəүнең 
күп, зур əһəмияте юк. Шулай да гыйльми җəһəттəн дөрес туган 
көнен белү, чын йолдыз хисабы белəн вакытын билгелəү – тиешле 
бер гыйлем һəм əдəп вазыйфасы. Бу тарихны «Əд-дин вəл-əдəб» 
журналындагы икенче өлешендə тəфсиллəп язган идем һəм бəйрəм 
итүнең нигə нигезлəнүе ачыкланган иде.  
                                                      

28 Моннан соңра да моның чиста нөсхəсе язылганлыктан, бу урында 
каралама нөсхəсе күчерелмəде. 
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Бу датаның дөрес рəвештə чыгарылуын соңгы астрономнардан 
мисырлы Мəхмүд паша, киң һəм тирəн эзлəнүлəр һəм хисапларга 
таянып, туу көненең милади 571 елның 20 апреленə туры килгəн 9 
рабигыль-əүвəл базар иртəсе (дүшəмбе) булганын ун-унике дəлил 
белəн исбатлады. Əлеге дəлиллəрдəн берсе – чөнки Мөхəммəд (аңа 
Аллаһның сəламе булсын) əфəндебез, Юпитер белəн Сатурнның 
Чаян йолдызлыгында булган кушылу елында һəм кушылудан бераз 
соңрак дөньяга килүе, рабигыль-əүвəлнең беренче яртысында базар 
иртəсе көне икəне каршылыксыз булып, əлеге кушылуның исə ми-
лади 571 ел мартының утызынчы яки егерме тугызынчы көне булуы 
тиеш килүен хисаплаганнан соң, аны чиратлашып кергəн элек ра-
бигыль-əүвəлнең җыелу вакыты) апрельнең 10 нчы көне, Мəккə 
сəгате белəн ярты төн узгач, 9 сəгать 41 минуттан соң булып, ə ай 
күрү исə 11 апрель кичендə мөмкин килүе ачык булуы сəбəпле, ап-
рельнең 12 нче базар көне рабигыль-əүвəлнең беренче көне булуы 
ачыкланып, əлеге айның беренче яртысындагы базар иртəсе 
(дүшəмбе) исə икенче һəм тугызынчы көннəр булган булыр. Та-
рихчылар фикеренчə, туу көне хакында шикле булган ягы башлыча 
8, 10, 12 рабигыль-əүвəл булып, əлеге хисап исə боларның һичберсе 
базар иртəсе булмавын, фəкать 9 рабигыль-əүвəлнең базар иртəсе 
булуын күрсəткəнгə, менə бердəм урыны 9 рабигыль-əүвəл булуы 
тиеш килү, 8 рабигыль-əүвəл тарафдарлары, риваят кылучылар бу 
айның башы бер көн соңрак булуына, ягъни аның башы базар 
иртəсе икəнен əйтүче булалар, чөнки ай башлану хакында һəрвакыт 
һəр җирдə ашыгу яки кичектерү бик табигый икəнен белдертергə 
ихтияҗ юк. 

 
Вакытлы курслар дəреслəре 

 
Уфада һəм башка җирлəрдə имам əзерлəү өчен вакытлы кур-

слар торгызу тиеш күрелə. Галимнəр һəм мəчет эшлəрен башка-
ручылар җыены да моны кирəкле дип күргəннəр иде. Шунлыктан 
Уфада ноябрьдə бу курслар ачылачак иде. Хат һəм хəбəр белəн генə 
игълан ителсə дə, шəкерт тупланып җитмəде. Шулай да, дүрт-биш 
кешегə 15 ноябрьдə дəрес башланды. Бу килгəн кешелəр имамлык 
һəм мөəзинлек өчен имтиханга килүчелəр булганга, мин, хəллəренə 
туры килгəнчə, Коръəнне дөрес уку гамəли фəнен яхшыртуны һəм 
Коръəн тəрҗемəсен башлаттым. Һəркөн иртəнге намаздан соң 
җамигъ мəчеттə укытам. Көндез беренче җамигъ мəчет имамы мул-
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ла Җиһангир ахун, дүртенче җамигъ мəчет имамы мулла Һади Фəх-
ри ислам тарихы белəн гарəп телен өйрəтəлəр. 22 ноябрьдəн соң үз 
телəклəрен игътибарга алып, «Мохтасарел-викая» укыта башладым. 
Һəркөн ахшамнан соң бер дəрес бирергə булдым. Бу кешелəр гарəп 
морфологиясен һəм синтаксисын укыган булсалар да, хəтерлəрендə 
əсəре калмаган, китап укыган кешелəр түгел. Шунлыктан «Мохта-
сарел-викая» түгел, «Төхфəтел-мөлек» укулары яхшырак иде. 
«Төхфəтел-мөлек»не яхшы аңлап, укып тəмамлаган кеше гади 
авылларга – башкорт авылларына – имам булырга ярый. Лəкин 
мондый рəвешле адəмнəр бик аз очрый. Электəн килгəн мөдəррис 
һəм мөгаллимнəрнең начар укытуларыннан – бала-чагага, гарəп 
теллəре дөреслəнеп бетмəгəн буй үстергəн шəкертлəргə «Мохтаса-
рел-викая» укытып, файдасыз укыту юлын ачканнар. Аз гына 
гарəпчə укырга булган шəкерт хəзер «Мохтасар» укый башлый. Язу 
карасын, дөрес укытыр өчен хисле һəм сəлəтле мөгаллимнең башын 
байтак вата, мең җафа белəн бер-ике фасыл укысалар, «Мохтасар» 
укыдык [дигəн] исемен йөртəлəр. Бу рəвешкə Диния нəзарəтенең 
электəн калган игътибарсызлыгы бар ки, гарəпчəдəн имтихан 
дəрəҗəсенə килсəлəр, шəкерт кулына «Мохтасарел-викая» тоттыра-
лар. Рəсми имтихан «Мохтасар»дан була дип белеп, һəркем шуның 
белəн маташа башлый, сəлəтенə карамыйча, хəлфəлəре дə, үзлəре дə 
яхшы белмəсəлəр дə, укыта башлыйлар.  

Вафат булган мөфти Мөхəммəдьяр Солтанов вакытында бу ту-
рыда үзем һəм Казан имамнары исемнəреннəн гомуми язып кара-
дык. Имтихан өчен күп белү барлыгын аңлау өчен, «Мохтасарел-
Кодури» яхшырак булыр иде. Гарəп теле төзек, шул ук уку көче 
белəн укыла торган китап, үзе дə башкалардан артык һəм мөбарəк 
күренгəн, хəнəфи мəзһəбендə кабул ителгəн язма, дип язылган иде. 
Үз гамəллəре белəн канəгать булган һəм алданган казыйларга дөрес 
булмаган булса кирəк, колак салмадылар. Башта əлеге мөфти бөтен 
имтихан тəртибендə мөрəҗəгать иткəн булса да, тəкъдимнəргə ка-
рый алмады. 

«Мохтасарел-викая» – бик яхшы китап, «Һидая» мəсьəлəлə-
ренең күбрəген җыйган, лəкин башлап фикыһ өйрəнү өчен түгел. 
«Мохтасарел-Кодури», «Кəнз», «Һидая» кебек кыска һəм озын ки-
таплардан фикыһны өйрəнгəннəн соң, вак мəсьəлəлəрне хəтердə 
саклар өчен, галим кешелəрнең ятлавы яки төгəллеге өчен туры 
килгəн бер мөбарəк китап. Аз гына мөнəсəбəт белəн бу җөмлəне 
монда яздым. Кыскасы, үз мəслəгемə туры булмаса да, мəҗбури 
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буларак, «Мохтасарел-викая»ны бу җитешмəгəн кешелəргə укыта 
башладым. Ни булса да, анадан туган адəмнəр, эчтəлеген аңлап 
укыйлар, китаптан күп файда алмасалар да, аңлатудан шаять файда 
алырлар. 

Искəрмə: халыкның галимнəргə ихтыяҗы гадəттəн артык, 
лəкин хис юк, сəламəт вөҗдан юк, дин кайгысы юк. Нəтиҗə, ул да 
юк, бу да юк, юк та юк. Гади халыкта гына түгел, югары сыйныф 
исемен алган имамнарда һəм мөдəррис исеме хөрмəтен күтəргəн 
затларда да бу хəл таралган. Һəркайсы белгəненə канəгатьлəнгəн, 
йөрəгендə бер камиллек көтми, үзен файда алу дəрəҗəсеннəн 
күптəн үткəн итеп күрə. Шунлыктан гыйлем артмый, дин төзəлми, 
көннəн-көн наданлык, азгынлык артып тора. Бу бозык əмернең 
əсəре: искə алган рəвешчə намаз артларында дини дəреслəрем, 
Коръəн укуны төзəтү, намазда укылачак сүрəлəрнең тəрҗемəлəре, 
тəһарəт һəм намаз бүлегеннəн байтак мəсьəлəлəр укытыла торып, 
читтəн килеп, имтихан өчен укучы затлардан башка имам, мөəзин, 
гади халыктан бер адəм булсын, дəрескə килүче булмый. Ə бөтенесе 
укуга, төзəтүгə, тəрбиягə мохтаҗ, һəркемгə ваҗиб булган «Фатиха» 
сүрəсен өйрəнү бурычыннан котылмаганнар. Кешелек сыйфатына 
ия булган кешегə шикаять кылу тиешле – ул я юатыр, я көлдерер, я 
синең белəн кайгырыр. 

 
«Сахих Мөслим» китабын уку,  
Нəвави, Əбү Дауд, Тирмизи 

 
Төрле фетнəлəр, төрле афəтлəр төплəнүе һəм төрле золым-

лыклар сəбəпле, мəүлид мөнəсəбəте белəн 1338 елның рабигыль-
əүвəл башында имам Əбел-Хөсəен Мөслим бине əл-Хəҗҗаҗ əл-
Кушəйри хəзрəтлəренең «Сахих» китабын Нəвави аңлатмасы белəн 
укырга, өйрəнергə керешкəн идем. Бу китапта булган хəдис 
шəрифлəрне уку һəм өйрəнү белəн бу динсезлəр заманында үземне 
юата һəм байтак ял иттерə идем. Аллаһның рəхмəте һəм юмартлыгы 
белəн тəртип белəн укыдым. Шəрехен яхшы гына тикшердем. Ал-
лаһка моның өчен мактау булсын! Бу 1339 ел рабигыль-əүвəленең 
унбишенə каршы җомга төнендə тəмамладым. Элек тə бу китаптан 
файдалануым күп булса да, тəртипле рəвештə уку-укыту насыйп 
булмаган иде. Быел күп шөгыльлəр арасында һəм байтак язуларым 
арасында бер ел эчендə укып чыктым. Аллаһка моның өчен күп, 
пакь, мөбарəк мактау булсын. 
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«Сахих Мөслим» китабы – Аллаһ китабыннан соң иң дөрес ки-
тап саналган ике китапның берсе. Бары «Сахих əл-Бохари» белəн 
чагышытыру арасында, хəдис галимнəре һəм сөннəт шəехлəре ара-
сында төрле фикер бар. Күпчелеге Бохарины өстен күргəннəр. Кай-
белəре, бигрəк тə көнбатыш тарафы (Фəс, Тунис, Җəзаир) га-
лимнəреннəн кайбелəре «Сахих Мөслим»не [яхшырак] күрделəр. 
Имам Мөслим, китабында бүлек исемнəрен куймаса да, һəр бүлеккə 
туры килгəн хəдислəрне бер җиргə җыйган, бер бүлекккə 
мөнəсəбəтле төрле юлар белəн күчерелгəн хəдислəрне бер урында-
рак искə ала. Кайбер хəдис гыйлеме галимнəре фикеренə күрə, 
Мөслимнең артыклыгы шушы яктан икəн, ə хəдиснең дөреслеге 
ягыннан – Бохари артык икəн. Хəдис галимнəренең күпчелегенең 
карары шушы. 

 Имам Мөслим хəзрəтлəре Əбел-Хөсəен Мөслим бине əл-
Хəҗҗаҗ бине Мөслим əн-Нишапури [һиҗри] 206 елда туган. 
[Һиҗри] 261 елда 55 яшендə Нишапурда вафат булган. Гыйлем 
артыннан сəфəрнең бик авыр вакытында күп сəфəр иткəн. Хиҗаз, 
Мисыр, Шам, Гыйрак тарафларына барган. Зур галимнəрнең кайма-
кларыннан [булган] Əхмəд бине Хəнбəл, Исхак бине Раһəвəйһ, Яхъя 
бине Яхъя Нишапури, Мөхəммəд бине Исмəгыйль əл-Бохари 
(«Сахих» китабы авторы), Даримидəн («Мөснəд» авторы) гыйлем 
алган. Бу «Сахих» китабын өч йөз мең хəдис эченнəн сайлап алга-
нын үзеннəн күчерəлəр. Кыскасы, Сахих Мөслим китабы, ислам 
галəмендə Аллаһ китабыннан соң беренчелек дəрəҗəсен алмаса да, 
Сахих Бохаридан кала башкадан өстен һəм иң яхшы китап икəненə 
галимнəрнең бердəм фикере бар. Аллаһ андыйларны күбəйтсен. Бу 
китапка көнбатыш галимнəреннəн һəм башкалардан байтак [ке-
шелəр] шəрех вə аңлатмалар язып, хезмəт иткəннəр.  

Мəшһүр хəдис галиме Мөхьеддин Яхъя бине Шəрəф бине 
Мөрри бине Хəсəн бине Хөсəен бине Хизам əн-Нəвави əш-Шами 
хəзрəтлəре29, Мəризи, казый Гыяздан, «Мəгалим əс-сөнəн» авторы 
Хаттабидан30 күп күчереп, «Минһаҗ» исемле мəшһүр шəрехен яз-

                                                      
29 [Һиҗри] 631 елда туган, 676 елда вафат. Шамда «хəдис йорты» дип 

билгеле булган мəдрəсəдə аскетизм һəм намус белəн укыган. Бүген дə 
укыган урыны билгеле.  

30 «Мəгалим əс-сөнəн» – «Сөнəн Əби Дауд» шəрехе. Лəкин нөсхəсе 
сирəк. Мисыр китапханəсендə дə фəкать икенче томы бар икəн. Хаттаби 
(Аллаһ аны рəхим кылсын) бу китабында, «Игълəм əс-сөнəн» исемле 
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ган. Нəвави шəрехе мəйданда таралып, Мəризи һəм казый Гыяз ки-
таплары онытылып калганнар. Юкса бу ике кешенең əсəрлəрендə 
күп гыйлем җыелган булган. Нəвави шəрехенең төп эше бу икесен-
нəн һəм Хаттаби китабыннан диярлек. Нəвави хəзрəтлəре бик фай-
далы һəм эчтəлекле итеп бу шəрехен дөньяга чыгарган. Үз зама-
ныннан бирле галимнəр һəм шəкертлəр бу шəрехтəн файдаланып 
килəлəр. Аңа һəм ул файдаланылган кешелəргə мөселманнар исе-
меннəн Аллаһның хəерле бүлəге ирешсен.  

Нəвави дини гыйлемнəрдə, аеруча хəдис фəнендə, фикыһта 
яхшы хезмəт иткəн. Аның əсəрлəреннəн вəгазь китабы «Риядъ əс-
салихин» китабы бик яхшы. «Кырык хəдис» китабы исə бөтен дөнь-
яга таралган, һəркем тарафыннан яхшы кабул ителгəн, файда алына 
торган мөбарəк китап. Фикыһта «Минһаҗ»ы, хəдис күчерүчелəр 
турында əсəрлəре, «Хильят əл-əбрар» исемле зикерлəр китабы да 
мөбарəк, бик файдалы китап. Үзенең мəзһəбе булган Шафигый фи-
керлəренə дə күп хезмəт иткəн. Бөек хəдис галиме булуы белəн 
бергə, мəзһəб галиме дə. Аллаһның сыйфатлары хакында булган 
мөтəшəбиһ [төрлечə аңларга мөмкин булган] аятьлəре һəм хəдислəре 
мəсьəлəсендə борынгы һəм соңгы галитмнəр фикерен бəян итеп 
үтсə дə, аңлату барышында, соңгы галимнəр фикерлəренчə аңлату 
тарафына авышуы тоела. Нəвави бу «Мөслим» шəрехендə хəдис 
күчерүчелəр исемнəрен теркəп, аңалшылмаган хəдислəрне аңлатып, 
хəдислəрдəн нəтиҗəлəр чыгарып, хəдис укучы шəкертлəргə һəм 
башка шəрехлəүчелəр өчен яхшы юл күрсəтеп калдырды. Аллаһ аңа 
хəерле əҗерен бирсен. 

1339 ел 15 рабигыль-əүвəлдə «Сахих Мөслим»не тəмамла-
ганнан соң, сөннəт китаплары арасыннан «Сөнəн Əби Дауд»ны 
тəкъдим итеп һəм сайлап алып, укырга һəм өйрəнергə керештем. 
Нөсхəм Һиндстанның элекке яхшылап төзəтелгəнче басылган 
нөсхəлəреннəн булганга, көчем җиткəн кадəр төзəтеп баруны 
өстемə алдым. Тик башында булган «Миркат əс-согуд» белəн 
«Сөнəн Əби Дауд» исемле Сөютыйның шəрехен, чагыштыру өчен 
нөсхə юклыктан, игътибар итəргə ярдəм итмəслек дəрəҗəдə хатала-

                                                      
Бохари шəрехендə хəдис гыйлеменə һəм хəдис шəрехенə караган күп 
гыйлем язган булса кирəк ки, соңгыларга чыганак булган. Хаттаби 
хафизнең [тулы исеме] – Əбү Сөлəйман Əхмəд бине Мөхəммəд бине 
Ибраһим бине əл-Хаттаб əл-Бүсти. Вафаты [һиҗри] 388 елда. Əлеге имам 
Хаттабидан мондый шигырь китерелə: [...]. 
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ры күп булганга, дөреслəүне өстемə алмадым. Аллаһтан өмет итəм, 
бу «Сөнəн Əби Дауд» ны тынычлык белəн укып чыккач, «Сөнəн 
Тирмизи», соңра «Сөнəн Нəсаи», соңра «Сөнəн ибне Мəҗəһ»не 
укысам һəм яхшы өйрəнеп гыйльми һəм гамəли яктан файдалансам 
икəн! Ул [Аллаһ] – Рəхим, туры юлга күндерүче. 

Искəрмə: дүрт «Сөнəн» китаплары эчендə элек уку өчен 
«Сөнəн Əби Дауд»ны сайладым. Чөнки Əбү Дауд – Тирмизи белəн 
Нəсаинең укытучысы, хəдис галимнəренең аңлатуларына күрə, 
сөннəт һəм хөкемнəргə караган хəдислəре күбрəк. Хəнəфи фикыһы-
на нигез булган хəдислəре башка «Сөнəн»лəргə караганда, күбрəк, 
хəдис галимнəре арасында да өстенлеге һəм үзенчəлеге күбрəк искə 
алынган. 

Йəмəннең хəдис галиме Ибне Дəйбаг «Тəйсир əл-вөсул илə 
гыйльмил-усул мин хəдисир-расүл» китабында алты китап арасын-
нан авторларын искə алганда, Əбү Даудны беренче искə ала. Сəед 
Мөхəммəд бине Габидин үз китабында башкалардан өстенлеген яза. 
Шул сəбəплəрдəн, «Сөнəн Əби Дауд» белəн башладым. Бу 
«Сөнəн»нəн мəктəплəр өчен «Кырык хəдис»лəр сайлаганда, Тирми-
зине тəкъдим иткəн идем. Ул вакытта, Аллаһ белүчерəк, Тирми-
зинең хəдислəр тəртибендə күп бəян итүе өчен тəкъдим иткəн бул-
сам кирəк31. Барысы да – хəдис имамнары, туры юл имамнары, Ал-
лаһ аларны мөселманнар исеменнəн бүлəклəсен. 

                                                      
31 «Сөнəн Əби Дауд» китабында берничə тоташу чылбырларым, күп 

хəдис шəехлəреннəн алынган иҗəзəтлəрем эченнəн берсен бу җирдə 
терким. 1327 елда Мəккə Мөкəррəмəдə Һинд галимнəреннəн шəех 
Мөхəммəд Габделхак бине Мəүлəви Шаһмөхəммəд Аллаһабади янында 
əлеге китапның башыннан һəм ахырыннан укып тəмамлаудан иҗазəт юлы 
белəн тоташу чылбыры алган идем. Бу шəех күп шəехлəрдəн риваят итə. 
Җөмлəдəн «ган əш-шəех Габделгани бине əш-шəех Əби Сəгыйд əл-
Фарукый вə һуə ган əш-шəех Мəүлəви Исхак ган җəддиһи ли-əиммəти 
Габделгазиз əд-Дəһлəви ган əбиһи Шаһвəлиуллаһ əд-Дəһлəви ган əби 
Таһим Мөхəммəд бине Ибраһим əл-Көрди ган əл-Хəсəн бине Гали əл-
Гоҗəйми ган Гыйсə əл-Мəгъриби ган əш-Шиһəб Əхмəд əл-Хəфəҗи ган 
Бəдреддин əл-Хəсəн əл-Кəрхи ган əс-Суютый ган Мөхəммəди каблə əл-
Хəлəби ган əс-Салəх бине əби Гамр əл-Мəкъдиси ган əби əл-Хəсəни Гали 
əл-Бохари ган мөснид гасриһи Əби Хафс Гомəр бине Табразəд əл-Багдəди 
ган Əбил-Вəлид Ибраһим бине Мөхəммəд əл-Кəрхи вə əби əл-Фəтх 
Мослих бинƏхмəд əр-Руми килəһумə ган əл-хафиз əби Бəкер əл-Хатыйб 
əл-Багдəди ган əл-имам əл-казый əби Гамр əл-Касим би Җəгъфəр əл-
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16 рабигыль-əүвəлдə «Сөнəн Тирмизи»не укырга керештем. Бу 
китаплар белəн төрле дулкынланулар арасында юанам. Бу китаплар 
бəрəкəтендə күп эшлəремдə хəерлек күрəм. Аллаһның ярдəме булса 
иде.  

 
Уфа миллəтлəр бүлегенең  

Нəзарəт тəгълиматен күзəтү хакындагы кəгазе 
 

1920 елның 28 ноябрендə Уфа Исполком миллəтлəр бүле-
геннəн Г. Дукаев имзасы белəн Диния нəзарəтеннəн мөхтəсиблəргə, 
ахунларга һəм имамнарга җибəрелəчəк рəсми фəрманнарның башта 
миллəтлəр бүлегенə күрсəтелүен сорапп язган рəсми язу килде. Бу 
эшлəре белəн зур деспотизм күрсəтмəкче булалар ки, Мəхкəмəи-
шəргыяне күзəтмəкче булалар. Бер дə нигезсез һəм искə алырга ла-
еклы бер шөбһə кермичə, хуҗалык итмəкче булалалар. Дин 
хөкүмəттəн аерым игътибар ителүенə күрə, бер төрле сəяси шөбһə 
күрмичə торып, мондый күзəтү рəвешендə тыгылмаска тиеш иде. Бу 
турыда янə үзлəренə мөрəҗəгать белəн ачыклау соралыр. 

Бирски ягында кулга алынган имамнарның кайберлəреннəн 15 
ноябрьдə алынган хəллəре югарыда язылган иде. Боларны хəллəрен 
бераз аңлагач, сəбəпсез, ялгыз донос белəн туктатылуларына дөре-
срəк уй хасил итеп, 29 ноябрьдə азат ителүлəрен сорап, Уфа ЧКсы-
на үтенү кəгазе җибəрдем. Өч-дүрт мулла хосусый тырышлыклары 
аркасында котылганнар икəн.  

Соңра ишетелде, Калмык авылыннан мөхтəсиб мулла Шəех-
гаттар Имəкəй белəн Борайдан мулла Мөхəммəднəби Мортаза 
əфəнделəрне, 1918 елда акларга ярдəм иткəннəр, дип нигезсез яла 
ягу сəбəпле, өч ел төрмəгə хөкем иткəннəр. Аллаһ аларны тиз арада 
коткарсын. 

 
Нəзарəт алдындагы курсларның дəреслəре 

 
Уфада Диния нəзарəте чарасы итеп 15 ноябрьдəн бирле дини 

дəресханə ачылганлыктан, мин көн саен иртəнге намаздан һəм ах-
шам намазыннан соң ике дəрес йөклəдем. Дəрес укучылар ике 
сыйныф булып, беренчедə Коръəнне дөрес уку фəнен, кайбер 
                                                      
Һəшими ган əби Гали Мөхəммəд əл-Луэлуэи ган əлмосанниф əби Дауд əс-
Сиҗистəни рəхимəһүмүллаһу Тəгалə».  
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сүрəлəрнең тəрҗемəлəрен, «Мохтасарел-викая»дан «Тəһарəт бү-
леге»н укыганнан соң, əлеге китапның авырлыгы сəбəпле, «Төхфə-
тел мөлек» укыта башладым. Гарəп морфологиясе һəм синтаксисы 
белеме юк яки аз шəкертлəргə бу китап та авыр булса да, хəллəренə 
туры китереп, башка китап мəйданда күренмəгəнгə, укытыла. 
«Төхфəтел-мөлек» китабы – белеме аз имамнар өчен дə җитəрлек 
мəгълүматны җыйган яхшы китап. «Мохтасарел-викая» кебек 
өйрəнергə читен түгел. 

Икенче сыйныфларга тəрҗемə һəм аңлату белəн Коръəн дəре-
се, тəһарəт бүлегеннəн «Мишкəтел-мəсабих» башланды. Бу ке-
шелəрнең күбесе имамнар, бер дəрəҗəдə белемнəре бар. Бер бит 
кадəр «Мишкəт»не аңлап укыйлар. Бу курсларны Диния нəзарəте, 
телəгəн рəвештəрəк булуын кертеп, рəсми дини дəреслəр җəдвəле 
белəн укытуны көтсə дə, хəзер шəкерт аз, бары 15–16 кадəр шəкерт 
күренеп тора. Болар өчен Нəзарəт зур чыгым йөкли. Зур чыгымнар 
булса да, халыкның гыйлемгə ихтыяҗы көчле булганлыктан, Мил-
лəт съезды, яраклы күреп, чыгымнарны йөклəгəн иде. Булган имам-
нар да зəгыйфь, яхшы тəрбия күрмичə, урнашканнар. Имтихан өчен 
əзерлəнүчелəргə укырга җир юк, булса, тəртипсез, шунлыктан 
укучы аз булган хəлдə, бу курслар тиешле дип табылды. Мин үзем, 
казыйлардан Кəшшаф һəм Сабир əфəнделəр дə укытырга булганнар 
иде. Бу көннəрдə Кəшшаф əфəнде укытырга керсə дə, Сабир казый 
һаман вакыт таба алмый тора. Һəркайсы сыйныф көн саен дүртəр-
бишəр төрле дəрес укып торалар. Билгелəнгəн дəрес җəдвəле 
мондый рəвешчə иде: (бу урында бер биттəн артыграк ачык кал-
дырылган, җəдвəл язылмаган). 

 
Намазга керешкəндə тел ниятенең бидгать булуы,  

күңел ниятенең əһəмияте 
 

«Төхфəтел-мөлек» дəресенең «Ният бүлеге»ндə «Бишенчесе – 
ният, ул исə күңел белəн намаз укырга телəү, ə əйтү сөннəт» дигəн 
гыйбарəт белəн искəртеп үткəрдем. Шулай ки, тел белəн əйтү ту-
рында галимнəр төрлечə əйтəлəр. «Һидая» авторы: «Тел белəн əйтү 
саналмый, карарын ныгыту өчен бу яхшы», – дип əйтə. «Мохтаса-
рел-викая»: «Тел белəн əйтү яхшырак», – ди. «Мохтасарел-кодури» 
белəн «Кəнзер-ракаик»та бөтенлəй искə алынмаган. Фикыһ ки-
тапларына һəм фəтваларга карасаң, элегрəклəрдəн ниятне тел белəн 
əйтү күренми, соңгылар төрлечə кызыктыру сурəтендə искə алган-
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нар. «Төхфəт» авторы, арттырып җибəреп, сөннəт дип куйган. 
Хафиз Ибнел-Каййим «Зəд əл-Мəгад фи һəдйи хайрил-гыйбəд» ки-
табында: «Ниятне тел белəн əйтү Рəсүлүллаһтан (Аллаһ аны олыла-
сын һəм сəламлəсен), сəхабəлəрдəн, тəбигыйннардан, дүрт имамнан 
бөтенлəй күчерелмəгəн, шуңа күрə бидгать», – ди. Аның сүзен Ибне 
Һөмам «Һидая» шəрехендə күчерə һəм кабул итеп, «Һидая»нең «ка-
рарын ныгыту өчен», сүзен дəлил итмичə, «бу яхшы» җөмлəсенə 
бəйлəп, юнəлтə. Бу юнəлтүе авырлык һəм каршылык булса да, хата-
дан яхшырак. Мəгънəсе: карары һəм телəге таркалганда җыю, 
котырту белəн шиклəндерүне бетерү өчен – хаҗəт булса – яхшы 
димəкче була. Ягън шундый вакытта гына зарурлык булганга кул-
ланылыр дигəн мəгънəдə булып калыр. 

Имам Раббани Əхмəд Сирһинди бер мəктүбендə бидгать дип 
ачык əйтеп, гади халык тиешле ниятне бу тел нияте дип белеп, 
чиклəнə, күңел ниятеннəн гафил булып, ниятсез намаз үтəүлəре 
һəм, чынлыкта, намазсыз калулары ихтимал икəнен бəян итеп, 
куркыткан. Мулла Габделхəй əл-Һинди «Һидая» китабы битлəренең 
читендə: «Бу мəсьəлəдə кайбелəре «бидгать», кайбелəре «сөннəт», 
кайбелəре «мөстəхəб», кайбелəре «мəкруһ» диделəр. Дөресрəге: ул 
– яхшы бидгать», – дип чыгарган. Яхшы дигəн сүзне язмаган булса, 
яхшы булыр иде.  

Мин бу мəсьəлəдə Ибнел-Каййим һəм «Мəктүбəт» авторы 
имам Раббани бəян итүлəре белəн канəгатьлəнəм. «Сөннəт» һəм 
«мөстəхəб» дип əйтүне тиешсез сүз дип белəм. 20 елдан бирле 
артык шиклəнү булып, йөрəгемне җыю һəм төгəллəтү авыр булган-
да гына, бик аз вакытта гына, телгə ияртеп ният итəм. Шафигый-
ларда, аеруча мисырлылар да бу гамəл бик артып киткəн. Хəтта 
кайбелəрендə котыртуга дучар булып, имамның рөкүгына кадəр 
намазга керешə алмый торганнары була. Котыртуга юл бирсə, шай-
тан көлкесе булу бик тиз. Аллаһ сакласын. 

 
Намаз башлау тəкбирендə сөннəткə каршы булган  

кыскача бер сүз 
 
Соңгы галимнəрнең китапларында, баягы мəсьəлə кебек, төп 

шəригатьтəн тыш нəрсəлəр кереп, байтак бозыклыкка илткəн.  
Икенче мисал: «Мохтасарел-викая» һəм аннан соңгыларда намаз 

башлау тəкбирендə кул күтəрү мəсьəлəсендə «Баш бармаклары белəн 
колак йомшакларына тигəн хəлдə» дигəн гыйбарə белəн арттырган-
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нар. Асыл сөннəт: куллар колак турысына яки җилкə турысына 
[хəтле] күтəрелə. Һəркайсы сөннəттə бар. Хəнəфилəр колак турысы-
на, Шафигый һəм күпчелек хəдис галимнəре җилкə турысына кадəр 
күтəрүне сайлаганнар. Лəкин: «Баш бармаклары белəн колак йомша-
кларына тигəн хəлдə», – дигəн шарт һичбер мəзһəбтə юк, элекке га-
лимнəрдəн күчерү дə юк. Кул күтəрүдə колак йомшагына кадəр 
күтəрүне белер өчен колак йомшагына тидерү дип арттырганнар. Га-
ди халык, бу мəсьəлəне дəрəҗəсеннəн арттырып, фарыз гамəл хөке-
менə ашырып, чиктəн тыш арттырганнар. Шул колак тотуны тиешле 
күрəлəр. Шуның белəн бу гамəл бидгать гамəл булып китə. Боларның 
мисаллары бар. Шунлыктан бер галим фикыһ китапларыннан бер 
кыска нəтиҗə чыгарса, асылсыз мəсьəлəлəрне һəм коллар бүлеклəрен 
төшереп калдырып, бер китап язса, яхшы булыр иде. 

 
Эстəрлебашта җамигъ мəчет төзүгə  

мөфтинең каршы булуы һəм рəсми хаты  
 

Ноябрьдə җамигъ мəчет арттыру турында Диния нəзарəтендə 
рəсми мəҗлескə игълан иткəн фикеремнең Мəхкəмəнең рəсми ва-
кыйгалар дəфтəренə теркəгəн фəтванамəмнең нөсхəсе мондый: 

1920 елның ноябрендə Эстəрлетамак ягындагы Эстəрлебаш 
авылында кинəт бер мəхəллəне өчкə бүлеп, яңадан ике мəчет торгы-
зуларын Диния нəзарəтенə рəсми игълан ителеп, рəсми ярдəм сора-
дылар. Диния нəзарəтенең күбрəге белəн бу яңа мəчетлəрнең җом-
галы булуларына фəтва бирсəлəр дə, мин мөфти вə Нəзарəтнең рəи-
се Галимҗан бине Мөхəммəдҗан Баруди бу эшкə риза булмыйча, 
аерым фикердə калдым. 

1. Диния нəзарəтенең өстенə шəригать тарафыннан динне тер-
гезү һəм Сөннəтне тарату йөклəтелгəн. Гомуми миллəт тарафыннан 
да бу изге хезмəт аеруча талəп ителде. Бу принципны Диния 
нəзарəте һəр өлкəдə мөмкин кадəр үзенə беренче дəрəҗəдə төп ка-
нун итеп тотарга тиеш.  

2. Бер шəһəрдə, бер авылда берничə җомга уку, өстен күргəн 
сүзгə күрə, дөрес булса да, бөек мөҗтəһид имамнар тарафыннан за-
рурлык кадəр генə рөхсəт ителə. Бу мəсьəлəдə җомганың җəмəгать-
лəрне җыючы булуындагы шəригать серен үтəүдəн һəм тиешенчə 
эшлəүдəн гозер сəбəпле генə рөхсəт иттелəр. 

3. Дин галимнəре һəм мəзһəб мөҗтəһидлəреннəн борынгылар 
һəм соңгылар əсəрлəрендə язылган риваятьлəрнең текстларыннан 
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һəм рухларыннан бу мəсьəлə ачык күренə. Бу мəсьəлəдə «Раддел-
мохтар хашиятү əд-Дөррил-мохтар»да җитəрлек риваять язылган. 

4. Рəсүлүллаһ (Аллаһ аны олыласын һəм сəламлəсен) заманын-
да, хөрмəтле сəхабəлəр һəм табигыйннар вакытында зур-зур 
җəмəгатьлəр белəн җомга намазы бер урында гына укылып килгəн. 
Алардан соң гына халыкның ифрат дəрəҗəдə күбəюе сəбəпле, Баг-
дад, Мəрв, Шаһҗиһан шəһəрлəрендə башланган берничə мəчет төзү 
күренешен, дин имамнары белəн ризалашып, түбəндə искə алы-
начак сəбəплəргə күрə, дөрес күрəбез. Диния нəзарəте һəм бөтен 
мəхəллəлəр халкы шул сəбəплəрнең булуы тəкъдирендə, рөхсəтлəре 
һəм гамəллəре өчен, шаять, гөнаһлы булмаслар, дип уйлыйм: 
1) җəмəгать бер мəчеткə сыярлык булмас, 2) арада йөрергə мə-
шəкать китерерлек, күперсез бөек елгалар һəм сулар булыр, 3) гадəт 
буенча бару мəшəкатьле булырлык, ерак ара булыр. Шуның кебек 
гозерлəр булганда берничə мəчет рөхсəт ителə, зарурлык кадəрен 
билгелəп, бердəн артык җамигъ мəчет төзү дөрес булса кирəк. 
Мондый шəригать буенча дөрес гозер булмаганда, халыкны җомга-
да бер мəчеткə туплап, башкаларны биш вакыт намаз мəчетлəре итү 
тиешле. Хəтта җамигъ мəчет итеп, рөхсəт алынган мəчетлəрдə ха-
лык аз булса, бер җиргə тупланып укулары мөмкин булганда, халык 
тиешсез фанатизмнарын Аллаһ ризалыгы өчен ташлап, бер җиргə 
тупланып укулары тиешле. 

5. Берничə мəчет булган авылларда һəр мəхəллə үз имамы, үз 
вазыйфалары, үз дəфтəре буенча мөстəкыйль булыр. Хəтта җомга 
намазы үтəүдə хөтбə сөйлəүчелəр чират белəн җомга укытырлар. 
Иркен һəм киңрəк булган мəчет җомга өчен һəммə хөтбə сөйлəүче 
арасында уртак булып торыр.  

6. Мəсьəлə маддəсе булган Эстəрлебаш авылында иске мəчет 
гадəттəн тыш зур, гади мəчетлəрдəн дүрт-биш тапкыр киң. Авыл 
эчендə бердəмлекне авырайтырлык бер сəбəп тə юк. Шунлыктан 
яңа мəчетлəрнең биш вакытлы булып, җомганы бу элекке 
мəчетлəрендə авыл халкы барысы да җыелып укулары тиеш икəн-
лекне белдерəм. Бу фəтвамны җирле мөхтəсиб аркылы бу авыл хал-
кына ирештерүем өстенə, Диния нəзарəтенең рəсми вакыйгалар 
дəфтəренə теркəү өчен, бу кəгазьне мəҗлескə ирештерəм. Аллаһ 
дөреслекне белүчерəк.  

Имза: 8 декабрь 27 рабигыль-əүвəл. 
Бу тəкъдимемне мөхмəрəм казыйларга укып, рəсми вакыйгалар 

дəфтəренə теркəү өчен нөсхəне бирдем. Алар бераз кəефсез булды-
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лар. Мəхкəмəдə фикер каршылыгы булса да, читкə чыгару 
Мəхкəмəнең хөрмəтенə зарар итə, авылның үзенə игълан ителмəве 
яхшы иде, диделəр. Бигрəк тə казыйлар шəехе Ризаэддин əфəнде 
байтак борчылды.  

Мин əйттем: «Гади эшлəрдə шулай вак каршылыклар булса да, 
күпчелекнең карары буенча эш үтəлер. Төрле фикерлəр вакыйгалар 
дəфтəрендə генə калыр. Лəкин моның кебек мəсьəлəлəр зур бер ди-
ни мəсьəлə булганга, фəтва юлынча иглан итү тиешле, имамнар һəм 
гади халык өчен, шаять, кисəтү булыр. Бу Эстəрле маддəсе моның 
игълан ителүе өчен иң кулайлы маддə булганга, игълан ителүен ти-
ешле күрдем».  

 
Кəс, чынаякларга язылган гарəпчə шигырьлəрнең хаталары. 

Сəлəх хəзрəтнең искəртүе 
 

Җəра калəмул-казаи бимə йəкүн фəсиййəнит-тəхəрруку вəс-
сукуну 

Җөнүнүн минкə əн тəсга лиризкыйн вə йурзəку вə 
гашəвəтиһил-җəнину 

[Язмыш калəме килəчəкне язган инде, шуңа хəрəкəт тə, тик то-
ру да бертигез. 

Ризык артыннан чабу – синнəн юлəрлек, ана карынындагы 
яралгы да ризыклана]. 

Бу тиклегə бəйле ике юл Ибне Халлəкəн күчерүенə күрə, Əбел-
Хəер əл-Васитый шигыреннəн. Тыштан күренгəнчə, кəсеп итүне 
ташлау һəм ялкаулык өчен əйтелгəн түгел. Бəлки артык хирыслык-
ны, мал җыюда һəлак булуны һəм дини бурычларны калдырып, 
ризык өчен тырышуны инкяр итү өчен. Кəсеп юлына кереп тə, 
хəерле нəтиҗə юнəтə алмаганда, артык борчуга төшмичə, юатылган 
булу өчен дə файдалы. Сабый вакытымда əткəм мəрхүм бу бəетне 
һəм мондый бəетлəрне: [...] «Китабел-хайван» китабында күреп, бер 
калəмле шəкерттəн нөсхə яздырып, чынаякларга яздырып, тараткан 
иде. Лəкин нөсхə хаталы булган. Минем дə ул вакытта гыйльми 
көчем дөреслəүгə җитəрлек булмаган. Остазларга күрсəтелмəгəн. 
Фабрикадан эшлəнеп килгəч, остаз Сəлəхеддин Сəгыйдь хəзрəтлəре 
күреп, кисəтсə дə, эш узган иде. Гыйльми эшне киңəшсез таратуның 
зарары һəм безгə калган ядкяре булды. Əтием мəрхүм мəдрəсəдə 
яздыргач, гыйлем йортыннан төзəтелеп чыгарылыр, дип уйлавы 
дөрес булып чыкмаган.  
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Имам Бохари һəм Рифагыйның кайбер хəллəре 
 

Шəех Касталаниның «Сахих Бохари»га кереш сүзенə өстəн-
өстəн генə карап алган вакытымда имам Бохари хəзрəтлəренə 
нисбəт ителгəн мондый бəетлəрне искə алырга туры килде: 

Игътəним фил-фəраги фадла рукугин фəгасə əн йəкүнə мəүтүкə 
бəгътəтəн. 

Кəм сахихин раəйтə мин гайри сукмин зəһəбəт нəфсүһүс-
сахихəту фəлтəтəн. 

[Буш вакытта намаз укы, бəлки, үлемең кинəт килер. 
Күпме сəламəт кешенең бер авырусыз сəламəт җаны кинəт 

китеп барды]. 
Хафиз Габдулла бине Габдрахман əд-Дəриминең вафат хəбəре 

ирешкəч, əйткəн: 
Ин гыйштə тəфҗагъ бил-əхиббəти куллиһиму 
Вə бəкау нəфсикə лə əбə лəкə əфҗəгу 
[Озак яшəсəң, барлык сөеклелəреңне югалтырсың. 
Ə берүзең генə исəн калу тагын да куркынычрак].  
Имам Бохари хəзрəтлəре ураза гаете кичəсендə [һиҗри] 256 

елда, 62 яшенə 13 көн җитмичə, дөньядан кайтты. [Əбҗəд 
системасы белəн] вафат датасы – «Нур» сүзе, туу датасы – 
«Сыйдкъ», яшəү дəвере «Хəмид» сүзлəре белəн теркəлгəн. Кабере 
Сəмəрканд вилаятендə Дəһбид ягындагы Хəртəнк исемле авылда. 
Минем туганым Газизҗан, Эстəрлебаш кешелəреннəн Хəбибулла 
бине Харис бине Нигъмəтулла Тукай, Гобəйдулла бине Зəйнулла 
Галикəй белəн 1297 елда, Бохарадан барып, зиярəт иткəн идек. Бу 
көннəрдə əлеге авылны Хуҗа Исмəгыйль исеме белəн йөртəлəр. 
Максатлары – Мөхəммəд бине Исмəгыйль, димəк. Кабере гади генə 
ихата эчендə. Янында кечкенə генə күлəгəлек бар. Тарикать 
шəехлəре каберлəре белəн чагыштырганда, кадер-хөрмəттə. Аллаһ 
аны рəхим кылсын һəм китаплары безгə файда бирсен. 

Касталани хəзрəтлəренең [тулы исеме] – Əхмəд бине Мөхəм-
мəд бине Əбү Бəкер бине Габделмəлик бине Əхмəд бине Мөхəммəд 
бине Хөсəен бине Гали. [Һиҗри] 851 елда туган, [һиҗри] 923 елда 
солтан Сəлим Госманның сугыш белəн Мисырны яулап алу көнендə 
вафат. Аллаһ аны рəхим кылсын. 

[...]. 
Бу күркəм шигырьлəрне Мəүлəви Габдрахман əл-Җами 

«Нəфəхат əл-əнс»тə сəеде Əхмəд əр-Рифагый Рифагыя тарикате 
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башлыгы хəзрəтлəренə нисбəт иткəн. Хəтта бу шигырьлəрне 
ишеткəч, дөньядан китүен риваять иткəн. Аллаһның рəхмəтендə 
булсын. Мəүлəви хəзрəтлəре Рифагый хəзрəтлəренең тəрҗемəи 
хəлендə мондый көчле гыйбарəне искə ала: «Бөек дəрəҗəлəр, сөөнəт 
юлы хəллəре иясе, Аллаһ аңа бик күп гадəттəн тыш хəллəр күрсəтə, 
əйберлəрне үзгəртə, гаҗəп хəллəр чыгара. Лəкин яраннары арасында 
төрлесе бар иде, кайберлəре утка керə, еланнар белəн уйный иделəр. 
Бу шəехтə юк иде, аның изге иптəшлəрендə дə юк иде, шайтаннан 
Аллаһка сыенабыз. 578 елда вафат булды». [...]. 

Əлеге шəех нəселеннəн Исламбулда солтан Габделхəмид II 
гасырында офыкларга билгеле сəед Əбел-Һөда хəзрəтлəренə 
[һиҗри] 1327 елда юлыккан идем. Ният турындагы хəдисне ишетеп, 
тоташу чылбырын алдым. Бу кеше бик акыллы һəм хисле, даһи 
адəм иде. Солтанны буйсындырган һəм госманлы мəмлəкəтендə 
булган вазыйфаларда абруйлы иде. Инкыйлабтан соң күтəрə 
алмады, [һиҗри] 1328 елда булса кирəк, вафат булды. Аллаһ рəхим 
кылсын. 

 
Уфа миллəтлəр бүлегенə Нəзарəт тəгълиматы,  
мəртəбəлəре һəм архивы хакында мөрəҗəгать 

 
Декабрьдə Уфа миллəтлəр бүлегенə, 28 ноябрьдə Габделхəй 

Дəүкəев имзасы белəн җибəрелгəн фəрманнарына каршы, язу 
җибəрелде. Эчтəлеге: «Сезнең бу əмерегез нинди сəбəпкə 
нигезлəнгəн, нинди ният белəн яздыгыз?», – дигəн мөрəҗəгатьтəн 
гыйбарəт. 

Декабрьдə архив турында «Ноябрь башыннан Мəхкəмəнең 
эшлəренə кимчелек килүе, архивта дəфтəрдəн, Мəхкəмə өчен 
кирəклелəрдəн тыш, уннан артык төр рəсми кəгазь барлыгын əйтеп, 
Мəркəздəн катгый бер мөгамəлə булганча, үз ихтыярыбызга 
бирелсен» дигəн эчтəлекле бер рəсми кəгазь исполкомга Мəхкəмə 
исеменнəн җибəрелде.  

 
Уфа имамнары белəн коммунистлар арасында дини бəхəс 

 
28 декабрьдə башкорт-татар идарəсеннəн: ««Диннəр тарихы 

һəм коммунизм» турында 31 декабрьдə җомга көн сəгать биштə фи-
кер алышу булачак, үз тарафыгыздан ике кеше җибəрегез», – дип 
рəсми чакыру килде. Чакыру кəгазен китерүче ике кеше, тиз җавап 



77 

[бирүне] сорасалар да, кəефем дə җирендə булмаганга, кəгазь 
Мəхкəмə исеменə булганга: «Хəзер җавап бирə алмыйм, бер 
сəгатьтəн мəҗлесебез булачак, шунда ирештерермен, иртəгə шушы 
вакытта җавап җибəререм», – дидем. Үзара аз фикер алышудан соң: 
«Казый Кəшшаф Тəрҗемани белəн ахун Җиһангир Абызгилдинне 
җибəрү ничек булыр, шаять, лаек булырдар», – дип сөйлəшсəк тə, 
иртəсендə 29 декабрьдə Уфа имамнары чакыртып, киңəшлəшү 
сурəтен үтəп, соңгы карар мондый рəвешчə булды: «Бу фикер алы-
шу – тик Уфа коммунистларының үзлегеннəн генə чыгарылган бер 
фикер алышу мəҗлесе. Элек руслар христиан голямасын, шулар 
эчендə епископны да чакырып, бəхəслəшсəлəр дə, алар тик җирле 
даирə əһеллəре. Диния нəзарəте исə – ул дəрəҗəдəн югары, го-
мумрусия мөселманнары өчен бердəнбер олуг Мəхкəмə. Шунлык-
тан бу җирле фикер алышуга, үзлегеннəн катышмыйча, карамагын-
да булган җирле имамнарга тапшыру дөресрəк күренə». Чакыруга 
каршы шулай җавап язылды: «3285 номерлы 1920 елның 29 де-
кабрендə сезнең 671 номерлы чакыру кəгазегез Диния нəзарəтендə 
яхшы каршы алынып, җирле дин галимнəренə ирештерелде. Фикер 
алышулар да əдəп белəн булганда, һəр тарафка тигез сүз форсаты 
бирелгəндə, дин галимнəренең бу фикер алышуга катнашуларына 
Диния нəрзарəте ярдəм итə. Лəкин алдан тема-мəсьəлəлəр тəфсил-
лəбрəк белдерелсə иде». 

Коммунистларның бу фикер алышу һəм бəхəс мəҗлесе төзү-
лəре, үз фикерлəренчə, хөкүмəт фикере дə булганлыктан, гади ха-
лык арасында сөйлəп, көчлəренə халыкны ышандырырбыз, [дигəн] 
хыялында төзелгəн булса кирəк. Юкса хаклыкны эзлəү һəм аңа иярү 
максаты белəн түгел. Мондый бəхəслəшүгə уңай карамау дөрес 
булса да, төрле начар уйлардан саклану максаты белəн уңай җавап 
бирелде. Мəхəллə имамнары үзлəре тарафыннан беренче мəхəллə 
имамы Җиһангир бине Тальхə Абызгилдин белəн икенче мəхəллə 
имамы Зыятдин (Пəрваз) Камалине билгелəделəр. Зыятдин əфəнде, 
кайбер мəсьəлəлəрдə хосусый фикерлəре булса да, мондый гомуми 
мəйданда хосусый фикерлəрен куеп, күпчелек мөселманнар фикере 
буенча хəрəкəт итəчəк булды. Хəзерлек күрер өчен форсат аз булса 
да, хаклык тарафыннан сөйлəячəк кешенең йөрəге, əлбəттə, нык 
булганлыктан, бу ике əфəнде, кыюлык белəн барачак булып, карар 
бирделəр. Чыннан да, җомга көн милади елның соңгы көнендə Га-
лия мəдрəсəсен тəмамлаганнардан коммунист Фəйзи Вəлиев 
идарəсе астында кичке биштə мəҗлес ачылган. Зур җəмгыятьтə 
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коммунистлар тарафыннан Һади Килдебəк сүз башлаган. Бер ярым 
сəгать кадəр сөйлəгəн сүзенең эчтəлеге илаһиятне инкарь итү, дин-
нəрнең барысы да – кешелəрне тоту һəм бəйлəү өчен ясалма бер 
тəртип һ.б. кебек бозык маддəлəрдəн гыйбарəт. Элекке хикмəт 
иялəре вакытында ук мəйданга чыгып, илаһият хикмəт иялəре тара-
фынан ук кире кагылып һəм юкка чыгарылып, көле көлгə очы-
рылган сафсата фикерлəр. «Шифа» һəм «Ишарəт» кебек Ибне Сина 
китапларында аерым бүлек белəн «Барлыкның хислəр белəн 
чиклəнүне юкка чыгару» дигəн темада бу фикерлəр юкка чыгарыл-
ды. Исламга кадəрге чор вакытындагы вəхши фикерлəр эчендə 
булып үткəн уйлар. Боларга каршы, динне яклап, Зыятдин əфəнде 
сөйлəде. Бер-ике маддəсен санамаганда, сүзе яхшы чыкты, комму-
нага яхшы һөҗүм бирде, диярлек сөйлəде. Лəкин яһуди һəм христи-
анлык турында кирəгеннəн артык, кайбер əдəптəн чыгып, бу 
мəҗлестə яһуди һəм христианлыкны байтак ясалма икəнен күрсəтте. 
Мəрьямне (аннан Аллаһ риза булсын) бер еврейка (яһүди), Гайсə 
галəйһиссəламне 2 аршин 4 вершоклы еврей малае дип əйтү кебек 
кабəхəт гыйбарəлəр дə булды. Бу сүзлəрдə максаты, яшьлəрнең 
яһүди һəм христиан сурəтлəгəн илаһка нəфрəтлəнеп караганга, ис-
ламча илаһ башкача, дип əйтүе. Исламча илаһне бөтен бар ителгəн 
нəрсəлəрне электрик көч кебек чолгап алган бер көч кебек күрсəтте. 
Гүя ки, аңа коммунистлар мондый илаһны без инкяр итмибез, 
диярлəр, имеш. Бу безнең Зыя мулла шул яңалыгы белəн исламны 
коммунизмга якын күрсəтергə була. Аллаһ сакласын. Динне фəнгə 
туры китерү максаты белəн, күпчелек яшьлəр уйлауларынча, 
фəннең һəр кагыйдəсе катгый, шуңа динне һəм Коръəнне фəнгə ту-
ры килерлек итеп аңлатырга кирəк, диюлəренə ялагайланып, ерак 
аңлатуларга кереп китте. Җөмлəлəреннəн берсе – Адəм белəн Хəва 
аерым шəхеслəр түгел, туфракта пəйда булган кеше җенесе, Кабил 
белəн Һабил дигəннəре дə яхшылык куəте белəн начарлык куəтен-
нəн гыйбарəт, дигəннəре кебек ялгыш аңлату юлына кереште. 
Җəннəтнең мəгънəсен сораганда: «Бу галəм искереп, кояш галəме 
бетү хəленə килеп, яңадан бер җир шары төзелеп, сөт һəм бал елга-
лары агар дəрəҗəдə мəңге, һəр лəззəтлəре камил һəм нигъмəте тулы 
булачак. Шул җирнең исеменə җəннəт диелəчəк», – диде. Язылган 
кайбер əсəрлəрендə бу бидгатьлəре артыгы белəн искə алына.  

Сүз ахырында бер коммунист та хосусый үзенə: «Ислам исе-
меннəн хосусый үз фикерегезне сөйлəдегез, гомум мөселманнар 
фикерен сөйлəмəдегез», – диде.  
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Мөселманнар тарафыннан мулла Кəшшаф казый Тəрҗемани 
һəм мулла Сабир казый Хəсəн дə азрак сөйлəделəр. Кайбер дини 
мəсьəлəлəрне хəл итəргə керешсəлəр дə, коммунистлар боларга бик 
аз вакыт биргəнлектəн, тикешенчə аңлата алмадылар.  

Үз ораторларына иркен вакыт куеп, мөселманнарга аз гына ва-
кыт бирүлəренең хикмəте – ачык бер мөгамəлə.  

Нигъмəт бине Хəким исемле бер коммунист Зыя əфəндедəн 
соң, аңа каршы булса кирəк, бераз сөйлəмəкче булса да, халык 
чыгып китə башлаган. Ахырда корал көче белəн халыкны туктатып, 
көчлəп, аның сафсатасын ишеттергəннəр. Шулай да, халыкка ком-
мунистлар зур тəэсир итə алмаганга охшый. Читтəн тыңлаган бита-
раф кешелəр: «Коммунистлар җиңелеп калдылар, динне никадəр 
бозарга тырышсалар да, морадларына ирешə алмадылар», – дип 
сөйлəделəр. Ачык хакыйкатькə каршы ачык ялганның нинди тəэси-
ре булсын. «Əйт: хаклык килде һəм ялган юкка чыкты, ялган юкка 
чыгучан». [Коръəн, 17:81]. 

 
Дини бəхəскə əзерлек 

 
Килəчəк җомгада икенче мəҗлес булачак икəн. Бу мəҗлеснең 

темасы «Дин вə фəн» исемендə булып, килəчəк [мəҗлес] «Ислам вə 
коммунизм» исемендə булачак икəн. 1921 елның 2 гыйнварында 
кич белəн минем бүлмəмдə Уфа имамнары җыелып, килəчəк 
мəҗлес өчен кайбер каршы тору сүзлəре турында фикер алышты-
лар. Үткəн вакыйгалар турында да азрак сүз булды.  

Бишенче мəхəллə имамы Хаҗиəхмəд əфəнде: «Сөйлəячəк ке-
шелəр билгелəнсен дə, сөйлəнəчəк сүзлəр (коммунизмга каршы 
катгый кире кагулар, ислам һəм коммунизмны практик куллану ча-
раларына тыгылмыйча) төзелеп, бер гыйльми дини комиссиягə 
тəкъдим ителсен, һəркем үз сүзлəре белəн мəйданга чыкмасын», – 
диде. 

Алтынчы мəхəллə имамы Хəбибулла Əхтəм: «Социализм хəзер 
бер фəн дəрəҗəсенə ирешкəн, кире кагуга керешү яраклы булмас, 
бары исламны яклап сөйлəргə кирəк», – дип əйтте. 

Казый Сабирҗан Хəсəн: «Фəн диелгəн нəрсəгə каршы сөйлəү 
гаеп түгел, фəннең математикасы катгый булса да, башкаларының 
барысы да катгый түгел, үзгəреп торганнары да аз түгел, шунлыктан 
социализмның фəн дəрəҗəсенə килүе каршы тормауны тиешле ит-
ми», – диде.  
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Мин əйттем: «Безнең вазыйфа – исламны яклау, исламны дөрес 
рəвештə бəян итү һəм аның шөбһəсез хак һəм дөрес икəненə иман 
һəм ышану булганлыктан, җиңүгə ышанып, кыюлык белəн ка-
гыйдəлəрен һəм нигезен исбат итүгə керешү тиешле. Ислам ка-
гыйдəлəренең кайбелəре белəн коммунизм җимерелсə, җимерелсен, 
бик яхшы. Кайбелəре туры килə икəн, аннан да качмыйбыз, кире 
какмыйбыз. Лəкин баш хəрəкəт сызыгын билгелəргə кирəк, хосусый 
фикерлəргə нигезлəмичə, бəлки Китап һəм Сөннəттə тапкан ка-
гыйдəлəр белəн эш кылыныр. Мөселманнарның иманнарын саклау, 
коммунизмга авышуларына каршы тору тиешле. Сөйлəнəчəк сүзлəр 
гомуми рəвештə үз мəҗлесебезгə күрсəтелеп үтсен, соңыннан үзара 
каршылыкка сəбəп булмасын». 

Кайберəүлəр тарафыннан коммунизмга каршы ачык сөйлəү 
мөмкин булмас һəм фəлəн-төгəн дигəн шөбһəлəр əйтелүенə каршы, 
мулла Кəшшаф казый: «Диспут мəҗлесе булгач, ярдəм булырга ти-
еш. Һəр тараф оппонентын юкка чыгара һəм кире кага алырга тиеш. 
Хөкүмəтнең бу турыда тарафдарлыгы юктыр», – дип җавап бирде.  

Зыятдин əфəнденең янə сөйлəргə телəге күренде. Коммунист-
лар белəн йолкышып хəбəрлəшүе һəм диалогы да беленде. Комму-
нистларның күпчелеге аның шəкертлəре булганлыктан, бəхəс мəҗ-
лесендə башка имамнарның катнашуын тиешрəк күрүлəрен, үзен-
нəн бераз курыкканнарын да аңлатты. Зыя əфəнде, табигый, үз 
шəкертлəре белəн, коммунист булсалар да, авырлыксыз дустанə 
мөгамəлə итə булса кирəк. Аларның да хəлфəлəре белəн шулай ри-
ясыз сөйлəшүлəре булгалый икəн.  

Сабир казый янында булган бер мəҗлестə укучыларыннан 
Фəез Вəли белəн Галяү Ходаяр Зыя əфəндегə сөйлəгəннəр: 
«Мəдрəсəдə безгə дин рухын бирə алмадың, торган саен динсезле-
гебез артты. Бəлки тəфсир уку башлагач, шаять, дингə мəхəббəтебез 
артыр, дип йөрсəк тə, капма-каршы фараз чыкты. Тəфсир укый 
башлагач, бигрəк диннəн мəхəббəтебез сүнде», – дигəннəр. Зыя 
əфəнде «Минем вазыйфам – дини мəгълүмат бирү, гамəлегез һəм 
мəхəббəтегез минем вазыйфам түгел» дигəн эчтəлектə җавап 
биргəн.  

Мəдрəсəсен дини «Галия» мəдрəсəсе исеме белəн йөртсə дə, 
дин мəсьəлəлəрен азрак өйрəтсə дə, дин өйрəтү мəсьəлəсендə ты-
рышлык күрсəтə алмавы, шəкертлəренең күбесендə күренгəн динсе-
злек һəм ышанмаучылык тəрбиясенең əсəре булуы уйланыла. Бу 
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кадəр дин сөюче һəм дин əһеле булган гади мөселманнарның 
нəфрəте дə – бер хəвефле хəл. Йə Аллаһ, безне сакла. 

Алтынчы гыйнварьда коммунистлар идарəсеннəн «Һəр ике та-
рафтан берəр генə оратор нотык сөйлəячəк» дигəн хəбəрне язу 
белəн белдерделəр. Мəҗлеслəре дə дүшəмбе көн 10 гыйнварга кал-
дырылган икəн. Шул килəчəк мəҗлестə гомуми диннəр белəн ком-
мунизмның иҗтимагый хəллəргə кайсының яраклырак булуы 
сөйлəнеп, булачак өченче мəҗлестə ислам белəн коммунизм чагы-
штыруы булачак икəн. Йə Аллаһ! Дингə ярдəм итүчегə ярдəм бир, 
динне ярдəмсез калдыручыны ярдəмсез калдыр. 

 
Зыя Камалиның дин хакындагы кайбер фикерлəре 

 
8 гыйнварда бер мəҗлестə Зыя Камали белəн очраштык. Ка-

зыйлар һəм байтак мосафирлар бар иде. Мəҗлес турында сүз 
чыгып, Зыя мулла: «Үткəн мəҗлестə аның каршысында əүвəлге 
диннəрнең дə асылда күктəн иңгəн дин булып, ул исə ислам булга-
нын, соңыннан бозылып адашканнарын, «Иннəд-диинə гыйңдəлла-
аһил-ислəəм» [«Аллаһ каршында чын дин – ислам»] [Коръəн, 3:19] 
аятен укып, каршылык күрсəткəн мулланы гаеплəде. Гүя ки, хата 
фикер һəм хата сүз белəн каршылык күрсəтте. Элекке диннəрдə ис-
лам булганы юк. «Ислам» һəм «мөселман» – тик Мөхəммəдкə иңгəн 
дингə бирелгəн исем һəм атама. Хəдистə килгəнчə, исламда ки-
тапларга ышану, илчелəргə ышану игътибарга алына. Адəм пəй-
гамбəр вакытында нинди китаплар һəм нинди илчелəр бар, бөтен 
ышанасы нəрсəлəр аңлатылып беткəч, барчасына ислам диелгəн һəм 
ышанучыга мөселман дип əйтелгəн» дигəн эчтəлектəге сүз сөйлəде. 

Җавап бирүче мулла үзе мəҗлестə булмаганга, мин, аның сүзен 
алып, бераз аңлаттым: «Шулай ки, күктəн иңгəн диннəрнең барысы 
да бертөрле бераллалык асылына нигезлəнгəн дин, Ибраһим пəй-
гамбəргə һəм аның иярченнəренə үк «мөслим» исеме бирелгəн. 
Пəйгамбəрлəрнең барысы да исламны акрынлап бəян иткəннəр. Һəр 
пəйгамбəр заманында, замандашларының əзерлегенə күрə, хөкемнəр 
арттырылып килгəн. Расулулла (аңа Аллаһның сəламе һəм салаваты 
булсын) белəн камиллəшкəн. Адəм галəйһиссəлам нигезен корган 
дин акрынлап Мөхəммəд галəйһиссəлам белəн тəмамланган. «Бүген 
сезгə динегезне камиллəштердем, нигъмəтемне тəмам итттем, һəм 
сезнең өчен исламннан дин буларак риза булдым» аяте [Коръəн, 
5:3] белəн тəмам булуын белдерелгəн. Дөрес хəдистə, исламны бер 
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бинага охшатып, һəркайсы пəйгамбəр кирпечлəрен сала килеп, бер 
почмагындагы салынмаган һəм тулмаган җирен Рəсүлүллаһ (аңа 
Аллаһның сəлам һəм салаваты булсын) килеп тутыруы, шуның 
белəн ислам һəм күк дине бинасы тəмам булуы искə алынган. 
Ягъкуб пəйгамбəр галəйһиссалəтү вəс-сəлам: «Əй, улларым, Аллаһ 
сезгə дин сайлады, шуңа күрə мөселман булган хəлдə генə үлегез», 
– дип васыять калдырган. Аятнең тулысы: «Ибраһим миллəтеннəн 
үзен акылсыз кылган кешедəн башка кем йөз чөерер? Без аны бу 
дөньяда сайлап алдык һəм ахирəттə дə ул изгелəрдəн булыр. Раб-
бысы аңа əйтте бит: «Буйсын (мөселман бул)! Ул җавап бирде: 
«Галəмнəр Раббысына буйсындым (мөселман булдым)! Моны Иб-
раһим балаларына васыять итеп калдырды һəм Ягъкуб та: «Əй, ул-
ларым, Аллаһ сезгə дин сайлады, шуңа мөселман булган хəлдə генə 
үлегез» [Коръəн, 2:130–132]. Бу аятьлəрдəн Ибраһим галəйһиссəлам 
һəм Ягъкуб галəйһиссəлам диненə «ислам» исеме һəм дин тотучы-
ларына «мөслим» исеме бирүен Коръəннəн ачык мəгълүм була. 

Бу сүзлəргə каршы: «Алардагы ислам бары «Əслəмту вəҗһи» 
мəгънəсендə булган. Безнең ислам башка, бөтен хөкемнəр бəян ите-
леп, шушы җыелмага бирелгəн исем», – дисə дə, лəкин ислам бөтен 
очракта да «Əслəмту вəҗһи»дəн алынган мəгънə белəн. Соңгы тер-
мин буенча «яһүд галəме, христиан галəме, ислам галəме» диюгə 
карарга кирəкмəс, бу сүз аеру өчен, үзгəртелеп беткəн диннəрнең 
капма-каршысы итеп искə алына.  

Ислам галəме дип əйтүебез, чынлыкта, күктəн иңгəн динне 
саклаучы, илаһи канунны үзгəзртмичə, бозмыйча алып баручы бул-
ганлыктан, безгə бу хөрмəтле исем лаеклы булган. Яһүд һəм хри-
стиан исə, үзгəртүлəре сəбəпле, илаһи канунны тиешенчə саклама-
ганнар, бигрəк тə Рəсүлүллаһ (аңа Аллаһның сəлам һəм салаваты 
булсын) турындагы шатлыклы хəбəрлəрне һəм аның сыйфатларын 
үзгəртеп, бозып, исламнан читтə калганнар. Пəйгамбəрлəренə би-
релгəн исламны, рəхмəтле булмыйча, ташлаганга, пəйгамбəрлəре 
ышанган хəзрəт Мөхəммəд галəйһиссəламгə ышанмаганга, бу ис-
емнəн мəхрүм калып, ялганнарына ишарə итүче яһуди һəм христи-
анлык исемнəре белəн калганнар.  

Сүз арасында шəригатьнең ачык хөкемнəренə каршы башка 
сүзлəре дə булды. Əлеге мəҗлестə булган җавапларына каршы ха-
лык тарафыннан һəм коммунистлар тарафыннан аңа əйтелгəн: «Син 
мөселманнар тарафыннан сөйлəмисең, бəлки үзең корган дин һəм 
үзең читкə чыгып аңлаган ислам буенча җавап бирəсең». Бу диалог-
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та да шул сүзлəр яңадан əйтелде. «Мин халыкның саташкан дин-
нəре буенча җавапка керешмим, аларның ышануларын акларга ке-
решелсə, төгəллəве мөшкел булачак», – диде.  

Мин əйттем: «Коммунистлар халыкны адаштырмакчы булалар. 
Шунлыктан халыкны котыртудан саклау, ышануларына зарар ки-
термəү тиешле. Халыкның иманы һəм ышануы – ачык Коръəн һəм 
дөрес хəдислəр. Шуның буенча аклау һəм яклау тиешле. Китап һəм 
Сөннəткə ябышу белəн оппонентка каршы торучы зур таянычка та-
янган, ахырдан, җиңүче булачак, аннан курку кирəкмəс», – дидем. 

Бу адəмнең язучы фəрештəлəр турында да чит фикере барлыгы 
аңлашылды. Читтə бер дустына сөйлəгəне ишетелде: «Халык ышан-
ганча, Сур [быргысына] өрергə бер фəрештə, фəлəн эшкə бер фəре-
штə һəм шул рəвешчə. Болай күп вак илаһларга ышанып, Аллаһны 
баш илаһ, дип əйтү була», – дигəн сүзе колагыма керде. Лəкин 
мəҗлестə бар сүзенə, бигрəк тə мəйданга куймаган сүзлəренə 
каршылыкны күтəрə алмаганга, башка вакытка калдырылды. Бу 
мəсьəлə өчен җитəрлек каршы сүз шул: Аллаһ Тəгалə дөнья һəм 
ахирəтне мөстəкыйль Бар итүче һəм Хикмəтле идарəче булганы 
хəлдə, дөнья эшлəрен ачык сəбəплəргə бəйлəп, барлыкка китерүен 
һəм идарə итүен үзенə гадəт иткəн. Падишаһлар кую, мəгънəви 
төзеклек өчен пəйгамбəрлəр җибəрү һəм болардан түбəн дəрə-
җəлерəк вəкиллəр кую ысулын өйрəтүе күркəм идарə һəм бөеклекне 
күрсəтү һəм дəлил китерү өчен. Шулай ук мəгънəви эшлəрдə һəм 
күренми торган галəмдə бөек фəрештəлəрне хөзмəтче итүе – ке-
шелəрнең Аллаһтан турыдан-туры тəгълимат алуга əзерлеклəре 
юклыгы һəм илаһи идарəне күтəрə алмаулары сəбəпле. Җан алу 
өчен Газраил, Сурга өрү, җил җибəрү өчен Исрафил, гыйлем ире-
шетерү өчен Җəбраил фəрештəлəрне, суларга, диңгезлəргə һəм тау-
ларга һəм башкаларга махсус фəрештəлəр булулары – Аллаһның 
солтанлыгын һəм бөеклеген күрсəтүче эшлəр, илаһилыкка, берал-
лалыкка каршы нəрсəлəр түгел. Һəркайсы – изге аятьлəрнең эчтəле-
ге, дөрес хəдислəрдə килгəн сүзлəрнең мəгънəсе. 

 
Икенче мəртəбə дини бəхəс 

 
10 гыйнварда дүшəмбе көн янə икенче диспутлары булды. 

Бəхəс темалары «Диннəр һəм коммунизм» иде. Ярым-йорты белгəн 
фəннəргə тотынып, күктəн иңгəн динне катгый булган фəнгə 
каршы, дип җимерү максатына керештелəр. Дин күктəн һəм илаһтан 
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булмыйча, халыкның хəллəренə карап, арадан чыккан бер акыллы 
кеше тарафыннан куелган бер канун, дип күрсəтергə тырыштылар. 
Боларның динсезлеклəре – бик элекке заманнан бирле килгəн дин-
сезлек. Иранда, Сасанилар дəүлəтендə, Кикбар заманында пəйдə 
булып, улы Кихсроу Əнуширвəн [тарафыннан] барча иярченнəре 
белəн үтерелгəн мəшһүр Маздак – бу коммунизм юлының бөек бо-
рынгы тарафдары. Ислам чорында Мөгътəсыйм биллəһ заманында 
янə Иранда барлыкка килеп һəм күп кенə көч туплап, ислам 
дəүлəтенə байтак борчу биргəн Бабəк тə шул җөмлəдəн булды. 
Бəхəс мəҗлеслəрендə дə шул фикерлəрен көчəйтү максаты белəн, 
фəкыйрьлəрне яклау, халык арасын тигезлəү, дөньяны һəм дөньяда 
булган нəрсəлəрне махсус кешелəр өчен генə кылмыйча, бөтен кеше 
арасында уртак кылу максатында булып (фəкать телдə генə), сөй-
лилəр. Гомум халыкны, адаштырып, җəлеп итəргə телилəр. Кулла-
рыннан килгəнчə ислам һəм башка диннəрне җиңү максатында бу-
лалар.  

Мəҗлестə булучы дин əһеллəренең бəян итүенə күрə, дин ту-
рында чиксез əдəпсез сөйлилəр, Аллаһ һəм илчелəре турында 
көферлек һəм динсезлекнең төрлелəреннəн тартынмыйлар икəн. 

Имамнар тарафыннан билгелəнгəн ораторлар Җиһангир Абы-
згилдин, Зыя Камали əфəнделəр яхшы сөйлəгəннəр. Динне яклау 
һəм коммунизмга бəрелүдəн, урыны белəн, тар-мар итүдəн курык-
маганнар. Зыя əфəнденең бу мəҗлестəге сүзлəре чиктəн чыкмаган, 
кыю булган. 

 
Дин белəн фəн һəм боларны куллану мəсьəлəсе 

 
Өченче мəҗлестə коммунизмны ислам белəн чагыштырулары 

фаразлана икəн. Гыйлемсез динсезлəр Мөəссир, Мохтар, Фəгыйль, 
Кадир, Санигъ, Хəким булган Аллаһның барлыгына нигезлəнгəн 
исламны аңлый алмаган динсезлəр һəртөрле сафсата, шөбһəлəр кы-
лып, күрерлəр, күпчелеге фараздан гыйбарəт булган «табигыйлар», 
«материалистлар» тарафыннан мəйданга куелган фəнни ка-
гыйдəлəргə тулысынча таянып, дингə, ахирəт хəллəренə, пəй-
гамбəрлəр могҗизаларына каршы килеп маташалар. Кайбер фəнгə 
авышкан имамнар ике юлны берлəштерү өчен тырышсалар да һəм 
шул фикер белəн яшьлəрне дингə тарту телəгендə булсалар да, бу 
фикернең ахыры начар, куркыныч, өметсез.  
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Бер салкын өмет күренə. Динне хикмəт һəм фəлсəфəгə туры 
китерəм, дип, диннəн саташкан, ышануыннан язган кешелəр элекке 
тарихта күп күренəлəр. Бу заманнарда да современный фəннəргə 
туры килү телəге белəн Коръəн аятьлəрен ялгыш аңлатучы һəм 
мəгънəсен бөтенлəй үзгəртүче кешелəр юк түгел. 

Элек могътəзилə фиркасы акылга артык бирелеп, дөрес 
хəдислəрне инкяр [итү] һəм Коръəн аятьлəрен ялгыш аңлату бəла-
сенə очрап, байтак мəсьəлəлəрдə Сөннəт юлыннан читкə чыкканнар. 
Һəр заманда аларның мисаллары була килгəн. Безнең бу илебездə 
Муса һəм Зыя əфəнделəр дə берничə мəсьəлəдə фəн бəласенə төшеп, 
динне Европада карар тапкан фəннəр буенча аңлыйбыз да, аларны 
исламга якынлатабыз, дип хатага төштелəр. Үзлəренең чиктəн чык-
кан фикерлəрен: «Дини текстлар, катгый дəлил булмаса, тышкы 
мəгънə буенча аңлана», – дигəн кагыйдəгə яраклы булырга ты-
рышып маташтылар32. Хəзер асыл төп Коръəн аятьлəрен аңлатырга 
максат итүлəре, фəннəре математика кебек катгый бүлектəн түгел, ə 
фаразлы кагыйдəлəрдəн, кемгəдер ияреп, кабул ителгəн 
мəсьəлəлəрдəн, Коръəн аятьлəрен тышкы мəгънəсеннəн чыгарыр-
лык сəламəт вөҗдан һəм туры йөрəк белəн ышанырлык нəрсəлəр 
түгел. Хəтта фикер, тəҗрибə үзгəрү белəн алмашканнары да аз 
түгел. шунлыктан андый фəннəр чыккан саен Коръəнне ялгыш 
аңлату һəм аның мəгънəсендə үзгəреш ясау акыллы кеше эше, 
мөэмин гамəле түгел. Ихлас мөэмингə, тиешле гарəп теле фəннə-
ренə, борынгыдан килгəн тəфсирлəргə туры китереп, Коръəнне 
аңлап, ул-бу шөбһəлəргə бөтенлəй колак салмыйча, чын иман һəм 
ышану белəн нык йөрəкле һəм җəннəткə лаеклы (иншалла) булу ти-
ешле. Əлбəттə, күркəм нəтиҗə шунда. Ахырдан, һəркайсы фəн ке-
шесе (инсафлы булу шарты белəн) шул катгый һəм илаһи өйрəт-
мəлəр булган Коръəнгə ышанырга мəҗбүр булачаклар. Без мөсел-
маннарга мондый динсезлəр тарафыннан һəм атеистлар тарафыннан 
китерелгəн котыртуларга кулай туры килсə, фəн, тарих белəн җавап 
бирү яхшы, лəкин бу динсезлəр үзлəре дə чып-чын фəн кешелəре 
һəм гыйлем əһеллəре түгел. Аннан-моннан ишеткəн, вак-вак ки-
тапчыклар, табигать белеме нөсхəлəрен укыган белəн генə фəн ди-
гəн булып маташалар. Шунлыктан болар каршысында хакыйкый 

                                                      
32 Боларның хаталарын юллы рəвеш белəн Томски имамы мулла 

Хəмзə ахун яхшы бəян итеп китаплар язды, инсафлы кешелəр өчен 
канəгать булырлык дəлиллəр торгызды. Аңа Аллаһның рəхмəте булсын. 
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бəхəс мөмкин түгел. Фəнни бер хəрəкəткə көчлəнмичə, югарыда 
язылганча, ике кагыйдəне нигез [итеп] тоту тиешле:  

1. Аллаһ һəрнəрəсəне үз ихтыяры белəн бар иткəн, һəрнəрсə 
аның ихтыяры буенча, телəгенə туры килеп, үзенең вазыйфасын 
үти. Буу сəбəплəр галəмендə Аллаһның ихтыяры һəм телəге белəн 
һəрнəрсə туры килгəн сəбəбенə бəйле булса дə, Аллаһ аны башка 
бер яшерен сəбəпкə бəйлəргə һəм гадəттəн тыш рəвешенчə барлык-
ка китерергə мөмкин.  

2. Мөхəммəд галəйһиссалəтү вəс-сəлам – Аллаһ тарафыннан, 
хатадан сакланган һəм шайтан явызлыгыннан, бозык фикердəн һəм 
начар максаттан имин һəм сəламəт ителеп, җибəрелгəн мөгаллим 
һəм туры юлга юнəлтүче. Аның Аллаһтан китергəн Коръəне, илаһи 
ярдəм белəн сөйлəгəн хəдислəре – барысы да хакыйкый хикмəт һəм 
нык фəлсəфə. Бер-ике кеше күчергəн хəдислəре дə материалистлар 
нигезенə күрə, ышанычлы һəм документальлек ягыннан көчле һəм 
нык. Димəк, без бу ике нык крепостька кергəн хəлдə, үзебезне 
сакларга тиешле. Динсезлəр, канəгатьлəнмəсəлəр, канəгать-
лəнмəслəр, мондый сөйлəшүлəр белəн туры юлда булмаган, хакны 
эзлəүче булмаган кешелəрне файдаландыру мөмкин түгел. Үз 
җəмəгатебезне шулай сакласак, зур файда. 

 
1920 елда булып киткəн  

имтиханнарның кыскача җəдвəле 
 

Имам, урта дини мөгаллим – 5 кеше, имам, башлангыч дини 
мөгаллим – 32, фəкать имам – 30, мөəзин һəм башлангыч дини 
мөгаллим – 28, мөəзин фəкать 85, бөтенесе – 180 була. Укыр өчен 
чыгарылганнар: имам – 27, мөəзин – 25, барысы – 52 була. Бөтен 
имтихан мəҗлесенə кергəннəр – 232 əфəнде. 

 
Вакытлы курсларның һəм мөгаллимнəрнең вазыйфалары 

 
Уфада вакытлы курсларда тəфсир, хəдис һəм фикыһ укытып 

дəвам итəм. Көн саен ике-өч дəрес укытам. Иртəн Мəхкəмə 
ачылганчы бер дəрес, ахшам белəн ястү арасында күбрəк ике дəрес 
укытыла. Бу гыйнвар урталыгында мөгаллимнəргə Мəхкəмə тара-
фыннан айлык иганəлəр өлəшелде. Һəр дəрескə бишйөз сумнан бил-
гелəнгəнгə күрə, шул хисап белəн бирелде. Минем исə ниятем буш-
ка укыту иде. Лəкин казна хөкемендə булган Диния нəзарəте 
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хəзинəсендə рəсми билгелəнгəн айлыкларыбыз алына килсə дə, 
чыгымнарыбыз өчен җитəрлек булмады. Бөтен вакытыбыз Мəхкəмə 
хезмəтенə багышланганлыктан, аның хезмəте өчен бəйле булуыбы-
здан, заманасына күрə, җитешле микъдарга казнада хакыбыз бар 
иде. Бу тулысынча үтəлми, шунлыктан дəресем эш хакы өчен бул-
маса да, бу сылтау белəн кайбер хокукым кулыма керсə, зыян 
итмəс. Алганым, чынлыкта, дəрес түлəве булмас, ə ярдəм булыр. 
Шаять, шөбһəсез, дөрес һəм хəлəл булса кирəк өмете белəн, 70 
дəрес өчен 35 мең сум (өч пот арыш оны бəясен) кабул итттем. 
Лəкин, Аллаһ Тəгалəгə мактау белəн, укытуда ниятем акча түгел 
иде, бер тиен булмаганда да, максатым һəм карарым укытуда иде. 
Бугенгəчə илле ел кадəр бушлай укыта килдем. Бары шəкертлəрдəн 
һəм башкаларда бүлəк юлы белəн хасил булган нəрсəне кабул ит-
тем. Аллаһ мине гафу итсен. 

 
Курслар эшендə начар вакыйга 

 
Бу гыйнвар урталыгында мөгаллимнəр комиссиясеннəн Уфа 

имамнары Җиһангир һəм Һади əфəнделəр дəрес башына биш йөз 
сумны азсынып, мең сум булмаганда укытмыйбыз, дип дəреслəрен 
калдырдылар. Бу хəбəрне ишеткəнемнəн соң, суфый кыяфəтле, 
җəдитлекнең күп эшлəреннəн качучы, «Мөхəммəдия» мəдрəсəсен 
тəмамлаучы Һади əфəндене яныма җəлеп итеп, сораштым. Мең сум 
сорап, ким булганда, дəресне калдырачагын, башка кəсеп белəн 
шөгыльлəнəчəген белдерде. Бу əфəнделəр башта да мең сум кирəк 
булыр, съезд 300 сум билгелəп, дөреслеккə туры килмəде, дисə дə, 
бераз сөйлəшүдəн соң 500 сумга риза булачакларын аңлаттылар. 
1,5–2 ай чамалы укытудан соң мөгаллим юк вакытта төрле яктан 
төплəнеп, юк хəллəрен бар итеп, 30–40 мең сум айлык чыгым 
тотып, укып торган шəкертлəрнең хəллəрен тар-мар итеп, бу 
рəвешле укытудан качу бу əфəнделəрнең дəрəҗəлəренə яраклы ту-
гел иде. Аларның хезмəтлəренə ышанып ачылган курсларны болай 
борчылуга калдырмыйча, дəреслəрен дəвам итеп, сатулашсалар да, 
макксатларына җитəрлəр иде. Бу хəлдəн чын ният һəм тырышлык 
юклыгы күренеп тора. Миллəтнең насыйхəтче һəм вəгазьчелəренə 
яраклы булмаган рəвеш. Аллаһ безне һəм аларны Үз рəхмəте һəм 
юмартлыгы белəн төзəтсен. 
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Соңра 18 гыйнварда рəсми мəҗлестə гыйнвар башыннан баш-
лап телəгəннəренчə дəрес башына бер меңнəн бирергə булдык. 19 
гыйнварда дəрес укыта башладылар. 

 
Икътисади мəсьəлə 

 
1919 елда Эстəрле ягында Хəмзə утары авылының имамы мул-

ла Гыймран Хəмзəзадəгə бодай икмəк өчен егерме мең сум акча 
биргəн идем. Əлеге кеше туры ниятле, тырыш кеше булганлыктан, 
минем өчен бодай чəчкəн, Аллаһ əмере белəн 60 поттан артык бо-
дай булды. Чəчү, уру, сугу кебек чыгымнары өчен орлыклары белəн 
чыгымы туксан мең булды. Димəк, урынында һəр пот 1500 сумга 
торган. Бүген əлеге имам үзе кулыма дүрт пот бодай оны ирештер-
де. Бик ак, саф он, быел җыелган бодай оны. Уфа базарында бүген 
дə моның бəясе (вальцовка оны) утыз мең сум икəн. Аллаһ Тəгалə 
бу кадəрдəн һəм калганыннан хəерле файдаланырга тəкдир итсə 
иде. Утыз биш пот кадəрен, кəсеп төре юлы белəн, игəр өчен кал-
дырып, егерме пот кадəренə он итеп китерүне киңəшлəшеп 
сөйлəшенде. Аллаһ Тəгалə бу имамга да хəерле əҗер бирсен. 25 
гыйнвар көннəрендə мулла Гыймран əфəнде янə дүрт пот кадəр он 
китереп шатландырды. Гошерен үтəп, файдалануына керешелде, 
шуңа Аллаһка шөкер булсын. 

15–20 гыйнварларда башка шəһəрлəрдəге кебек артык кыйм-
мəтчелек булып китте. Арыш оны 15 меңгə, гади бодай 25, печəн 
поты 4 мең чамалы, салам поты 2 меңнəн артык, атланмайның када-
гы 4 мең, елкы мае 3,5 мең, чəй кадагы 30 мең, бал 3,5 мең, тоз ка-
дагы бер меңгə якын. Бер аршин ситса 4 мең, бер шешə сөт 2 меңгə 
иреште. Бу хəллəр алдагы көннəрдə янə зур куркынычлыкларны 
күрсəтəлəр. Аллаһ, безгə мəрхəмəтле бул! Бөтен ягы урман белəн 
капланган Уфа вилаятенең шəһəрлəрендə бер колач (сажень) утын-
ның 18–20 мең сум булуы һəммəдəн гаҗəплерəк. 

Бу хəллəр һəм моның килеп чыгуы халыкның исраф һəм башка 
гөнаһларына каршы Аллаһ тарафыннан гыйбрəт күрсəтү булса, 
кайбер изгелек иялəренең догалары бəрəкəтендə күтəрелүе, яхшы-
лыкка əйлəнүе ихтимал. Əгəр газап кебек булса, ахыры начар булу 
мөмкин. Олысы, кечесе бу хəллəрдəн зарлана, лəкин чарасына ке-
решмилəр. Коры шикаять файдасыз, сүз һəм зарлану белəн юаналар. 
Чарасы халыкның үз кулларында, үз кесəлəрендə кебек сизелə. 
Гыйбрəт алу, Аллаһка кайту, сынык күңел, яшьле күз белəн чынлап 
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тəүбə итү, элекке исрафка корылган тормышлардан кайту, чын ис-
лам һəм иман юлына керү тиешле. Шул тəкъдирдə, Аллаһтан өмет-
тер ки, рəхмəтен иңдерер, төзəтер, һəрнəрсəне тиешле рəвеш юлына 
куяр. Юкса спекулянтлар үз эшлəре белəн алданыр, бу кадəр 
кыйммəтчелекне ганимəт дип белеп йөрсəлəр, башкалар да тəүбəсез 
булып, ничек тə акча юнəтеп, егерме-утыз мең сумга бер кадак чəй 
алу телəгендə булсалар, сыйлану, назлану кайгысында йөрсəлəр, 
йөрəклəрен, бөтен барлыкларын инсафлык һəм вөҗдан юлына 
кертəмəсəлəр, өмет ерак күренə.  

 
Мəгарри һəм Муса, Зыя əфəнделəр 

 
Берничə ел элек Əбел-Галяэ əл-Мəгарри [исемле] философ ша-

гыйрьнең «Лузумият» китабы аның бердəнбер яратучысы Муса 
əфəнде Җарулла Биги кызыктыруы белəн бастырылып, бу ша-
гыйрьнең тəрҗемəи хəле мөстəкыйль бер китап булып, казый Ри-
заэтдин əфəнденең мактаулы калəменнəн «Мəшһүр ирлəр» сери-
ясенə кертелгəн. Заманында халык арасында байтак шау-шу булып, 
«Дин вə мəгыйшəт» журналы хуҗалары зур гына хəрəкəткə килеп, 
кире кагулар язып шөгыльлəнделəр. Шул ук вакытта уфалы Зыя 
Камали, элек «Фəлсəфə» исеме белəн язган һəм тараткан мəкалəлəре 
өстенə, «Дини тəдбирлəр» исемле бер китабын язып, чыгару юлына 
кереп, əдəпсез рəвештə мəйданга чыкты. Муса əфəнденең дə төрле 
урындагы мəкалəлəре, «əһле сөннə вəл-җəмəгать» юлы булып та-
нылган, Коръəннең ачык мəгънəсе һəм дөрес хəдислəрнең мəгъ-
нəлəре булып урнашкан мəсьəлəлəр турында ят фикер күрсəтеп, 
мəйданга фикерлəре беленеп, күп дулкынлануга китерде. 

Мин электəн үк бу ике зат (Муса, Зыя) турында ят фикергə 
тартым, һич файдасыз мəйданга бер нəрсə чыгару телəге сизə идем. 
Табигатьлəрендə бертөрле читкə китүне күрə идем. Шунлыктан 
мəкалəлəренə игътибар белəн карарга вакыт бирə алмадым. Барча 
мөселманнарга, шаять, начар тəэсирлəре булмас, дип ышандым. Ри-
за əфəнденең исə Мəгаррине ихтирам итүе булса, фəкать гыйльми 
адəм, артык яки заманы өчен сирəк була торган кеше дип карап кы-
на, халык арасыннан онытылып китмəсен, дип кенə кылган хезмəте. 
Бу фикерлəр туган вакытта ук «Дин вə мəгыйшəт» журналында төр-
ле мəкалəлəр һəм күп кире кагулар язылса да, мин бу журналның 
һəртөрле кешегə урынсыз каршы чыгулары, гыйлемгə нигезлəн-
мəгəн бəрелүлəре дə күп булганлыктан, аның сүзлəренə күп колак 
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салмый идем. Низаглар күңелгə борчу салучан, мөселманнар ха-
кында начар фикер тудыручан булганлыктан, андый мəсьəлəлəрдə 
актык зарурлык булмаганда, колак салучан түгел идем. 

 
Томски Хəмзə ахун китаплары һəм тəрҗемəи хəле 

 
Əлеге бидгать фикерлəргə каршы вакытында ук мулла Хəмзə 

бине Əмин əл-Хəмиди əт-Томи тарафыннан берничə китап язылды 
һəм матбугат мəйданына куелса да, бу көнгəчə укырга кулым 
җитмəгəн иде. Быел [һиҗри] 1339 елның рабигыль-əүвəл аенда əле-
ге автор тарафыннан китаплары кулыма иреште. Болар шушы ки-
таплар: «Тəнбиһел-əгъбия фи тəһарəти əнсəб əүлия»33, «Изəлəтел-
əүһəм фи нөзули Гайсə галəйһиссəлам»34, «Əд-дурарел-бəһия фил-
гакыйдəтил-исламия»35, «Фаслел-хитаб фи тəэйиди гакаидил-
əсхаб»36, «Тəнбиһел-габи вə тəдмиред-дəни фи ибталит-тəдбирид-
дини»37. Бу китапларның бишенчесеннəн [кала] башкасын укыдым. 
Коръəн һəм дөрес хəдислəргə тотынып, яхшы бəян иткəн. Инсафлы 
кеше канəгатьлəнерлек [итеп] язылган. Аңа Аллаһның рəхмəте бул-
сын. 

Автор мулла Хəмзə ахун Кышкар шəкертлəреннəн, шул ук 
Кышкар мəдрəсəсендə байтак дəрес укытып, соңра Тара шəһəрендə 
дəрес биргəн, мулла Рəхмəтулла бине мулла Йосыф Янгурази 
шəкертлəреннəн хөрмəтле бер кеше. Чыгышы Пенза вилаяте Җам-
бар ягы, Алты авыл исеменə кергəн Решетино авылыннан булып, 

                                                      
33 Мəгарринең Адəм балаларының нəсел-нəсəплəрен гомуми рəвештə 

гаеплəү кебек тоелган шигыре мөнəсəбəте белəн, Мəгарринең начар эшен, 
һəм аны яклаган казый Ризаэтдин һəм Муса əфəндегə каршы язуларны үз 
эченə ала. 

34 Муса Биги һəм иярченнəренең Гайсə галəйһиссəламнең иңүен 
инкяр итүлəре сəбəпле, хакыйкатьне күрсəткəн. 

35 Шул ук Бигинең һəркайсы кяфернең котылуы, Гайсəнең кадак-
ланган, үтерелгəн, иңмəс дип əйтүе кебек төрле хаталарына каршы яхшы 
дəлилле исбатлаучы китап. 

36 «Фаслел-хитаб» Муса Бигинең хаталарын, бигрəк тə Гайсə 
галəйһиссəламгə бəйле мəсьəлəлəрдəге хаталарын бəян итə, «Гакаид 
Тахави»ны тəрҗемə итə һəм башка темаларны да искə ала. 

37 Бу китап исə Зыя Камалиның «Дини тəдбирлəр» исемле китабына 
каршы язылган. Бу китабы да яхшы файдалы, «əһле сөннə вəл-
җəмəгать»нең ышануларын күрсəткəн. 
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Себер мөһаҗирлəреннəн. Аң һəм сиземлəве дөрес, акыл фəннəрендə 
оста, соңгы заманнарда дини гыйлемнəрдə дə яхшы белем хасил 
иткəн.  

Мəктəплəр һəм мəдрəсəлəрне төзеклəндерү ысулларын башла-
ганда, безгə яраклы хəрəкəттə булды. Мəхəббəт итеп, зур уллары 
Габдрахман белəн Хөҗҗəтелисламны «Мөхəммəдия» мəдрəсəсенə 
тапшырды. Бу фикердə булуына үз хисе өстенə, тарикать шəехе 
Зəйнулла Рəсүли хəзрəтлəренең дə, бəлки, тəэсире булгандыр. 
Соңгы заманнарда яшь мөгаллимнəрнең чамадан тыш эшлəре, 
мəктəп һəм мəдрəсə идарəлəрен үз кулларына алып, дөрес һəм дөрес 
булмаган төрле нəрсəлəрне иҗат итүлəре, байтак кешелəрнең 
нəфрəтлəрен уятты. Əлеге Хəмзə əфəнденең дə мөгаллимнəрдəн, 
мəктəплəрдəн аерылуына һəм кайбер яшь фикерле мəхəллə халкын-
нан бераз читтə калуына сəбəп булды. Шул арада «Дин вə 
мəгыйшəт» журналына нисбəтлəнүе белəн фикерсезлек, реформа 
дошманы исемен хаксыз күтəреп, фикер иялəренең начар карашла-
рын җəлеп иткəн иде. Хəтта 1917 елда Мəскəүдə булган зур съездда 
күпчелек тавыш белəн указлары алынырга тиеш күрелгəн 10 кеше-
нең38 берсе дə шушы зат иде. Соңгы Уфа Диния нəзарəтендə 1917 
елның 15 июнендə мөдəррислəр һəм мөгаллимнəрдəн төзелгəн Шу-
ра мəҗлесендə дə Нəзарəт əгъзаларына шул мəсьəлəне искə 
төшергəннəр иде. Моның өстенə, ул вакыттагы пайтəхеттə булган 
Шура тарафыннан да Мəскəү карарын үтəү өчен рəсми кисəтү 
ясалган иде. Лəкин Нəзарəт бу эшлəргə кабул [итмəде] һəм яхшы 
караш белəн карамады, эшеннəн алырдай анык кимчелек булмады. 
Фикер төрлелеге, чыганак аермасы сəбəпле, җəзалау шəригать 
буенча да, мантыйк буенча да тиешле күрелмəде. Шунлыктан бу 
кешенең һичкайсына Диния нəзарəте (гəрчə араларында Нəзарəткə 
һəм кайбер əгъзаларына хосусый золымлы дошманлыклары булган-
нары булса да) зарар ирештермəде, һəркайсын яклады. Һəм бу 
эшендə нəзарəт хаклы булды. Алар ислах һəм тəрəккыйга зыянлы 

                                                      
38 Буби имамы Габдрахман Кəримов, Түнтəр имамы Ишмөхəммəд 

Динмөхəммəдов, Оренбург имамы Мөхəммəдвəли Хөсəенов, Томскида 
Хəмзə ахун Хəмидов, Чилəбе өязендə Аксак ишан улы Габделхəй 
Корбангалиев, «Дин вə мəгыйшəт» журналының мөхəррире Галлəмед-
динхан Исламов, Чилəбе өязендə Аксак ишан Гобəйдулла Корбангалиев, 
Сафа Баязитов, Чишмəдə Гайнелислам Мөхəммəдҗанов, Иркутскида 
мулла Байморадов. 
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кешелəр булсалар да, шөбһəсез түгел иделəр. Тəэвилне кабул эш 
күрделəр, гəрчə тəэвиллəре урынлы булмаса да, алардан җинаять-
лəре садир булса да, Мəхкəмəнең сайланып яңа башланган заманда 
андый җəзалар үч төсен алачак иде.  

Мулла Хəмзə – мулла Ишмөхəммəдкə караганда, акылы сəла-
мəтрəк, мантыйгы дөресрəк, хəйлə һəм мəкере азрак зат. Əсəрлəре 
дə, аның əсəрлəренə караганда, аңлаешлы һəм якынрак. Хəтта ул 
вакытта Оренбург Шурасы «Дин вə мəгыйшəт» журналын тукта-
тырга чара итеп, Мəхкəмəи-шəргыягə: «Дин күзлегеннəн журналны 
файдалы табасызмы, зарарлы табасызмы?», – дип мөрəҗəгать иткəн 
иде, Мəхкəмə җавап бирмəде. Халык арасында артык шау-шу чыга-
руга риза булмыйча, җавапсыз калдырды.  

Диния нəзарəте əгъзаларының барысы да прогресс яклы ке-
шелəрдəн төзелсə дə, һəр эштə уртача хəрəкəтне, фанатизмсыз 
сəясəтне үзенə юл [итеп] тотты. Һаман да шул юлда хəрəкəт итүдə.  

Ни рəвешле булса да, яхшы һəм файдалы укыту, дин укыту 
белəн беррəттəн кирəкле кадəр дөньяви мəнфəгатьлəр һəм аң артты-
ру өчен төрле фəннəрдəн мөселман балаларын хəбəрдар итү. Көч 
җиткəнчə динне саклау, əхлак һəм ислам əдəбен шулай ук саклау – 
Диния нəзарəтенең даими мəслəге һəм сайлаган юлы. Əй Аллаһ! 
Безгə хаклыкны хаклык итеп күрсəт һəм аңа иярергə насыйп ит, ə 
ялганны ялган итеп күрсəт һəм аннан читлəшергə насыйп ит, əмин. 
Мулла Хəмзə əфəнденең бу əсəрлəре – яхшы китаплар, хаталанучы-
ларның читкə тайпылуларын яхшы күрсəткəн. Изге Коръəн һəм 
пакь Сөннəт юлы белəн сөннəт һəм җəмəгатьнең талəплəрен 
күрсəткəн, дин һəм изгелек иялəрен яклаган, Аллаһның рəхмəте 
булсын! 

*  *  * 
Быел гыйнвар урталарында казый Кəшшаф Тəрҗеманине Ди-

ния Нəзарəте кайбер дини йомышлар өчен Мəскəүгə җибəрəсе иде. 
Лəкин хөкүмəт идарəлəре рөхсəт бирми торалар. Рəсми булмаган 
кешелəр өчен йөрергə хөкүмəт рөхсəт бирə алмый, сезнең йо-
мышыгыз монда да үтəлер, дигəн кебек файдасыз булган аңлатулар 
белəн юатып, канунга каршы золымлык кылып, юлга чыгарга 
мөмкинлек бирмилəр. Инде җирле идарəнең ике олы кешесе Испол-
ком идарəсенə гариза биреп карыйбыз. Бу 24 гыйнварда əлеге гари-
за бирелсə дə, һаман илтифат алулары беленми. 27 дə хəбəр алдык, 
һаман карамаганнар.  
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Имамнарга мəҗбүри хезмəт 

24 гыйнварда Уфа имам һəм мөəзиннəрен хөкүмəт канцелярия 
хезмəтенə чакырып, хəбəр иттелəр. Муллалалар аптырап, Диния 
нəзарəтенə килеп, Нəзарəт тарафыннан хөкүмəттəн гафу итү телəп, 
бер проект тəкъдимен сорадылар. Мəхəллəдə һəр вакытта хезмəт 
булып тора, өйлə намазы һəм башка намазларда мəчеттə булу кирəк. 
Дин иреге бирелгəч, халыкның дини эшлəрен үтəүгə кысанлык ту-
дыру яраклы эш түгел, дип, 26 гыйнварда бер проект җибəререлде. 
25 гыйнварда кайбер имамнар хезмəттə дəвам итə башладылар. Го-
муми җан хисабын башлаячаклар икəн. Шул хезмəттə имам һəм 
мөəзиннəр май башына хəтле язу эшендə булачаклар икəн. Ахыры 
хəерле булсын.  

 
Вакытлы курсларны туктату 

26 гыйнварда җирле хөкүмəтнең төрле миллəтлəр идарəсенең 
рəисе Габделхəй Дукаев мөселманнар эше идарəсе рəисе Хаҗиəх-
мəт Бугаев имзалары белəн кəгазь килде: «Вакытлы курсларны бу 
кəгазьне алу белəн туктатасыз», – дигəннəр. Гүя ки, дəресханə өч 
төрле сəбəп белəн гаеплəнə: 1) фəн укытыла икəн (бу көннəрдə генə 
мирас бүлүнең дөреслəү бүлегенə җиткəнлектəн, зарурлык булгач, 
өч дəрес математика укыганнар иде); 2) гаскəр чиратында торган 
яшьлəр курсларга кабул ителгəн; 3) мəхəллə халкы һəм курслар 
рəислəре тарафыннан шəкертлəргə авырлык күрсəтелə икəн. Мəхəл-
лə халкы тарафыннан фатир бəясе авыррак булган шəкертлəргə 
Нəзарəтнең бер зур өе бирелсə дə, ашау-эчү əсбабы əзер булма-
ганлыктан, кабул итмичə, төрле фатирларга 4–5 мең айлык бəя 
белəн таралдылар. Рəислəрдəн нинди авырлык бардыр, билгеле 
булмады. 

27 гыйнварда казыйлар (Кəшшаф һəм Сабир) барып сөйлəш-
телəр. Артык сəбəп торгызмасалар да, курсларның дəвам итүен 
телəмəүлəре, авырлык белəн сəбəп табарга тырышулары аңлашыл-
ган. Математика дəресе тик өч дəрес укытылган иде. Өч булса да, 
дини курсларда булмаска тиеш, диделəр. Рəислəр һəм мəхəллə хал-
кы тарафыннан авырлык дигəннəре шул: авылларыннан күбесе 
имамлык яки мөəзинлек приговоры белəн килгəннəрен ишетеп: 
«Шəкертлəрне мобилизовать итү юлы белəн җибəргəннəр», – дип 



94 

уйлап, мəхəллə халкы тарафыннан авырлыкка төшерелгəннəр, дип 
язганнар икəн. Аллаһ ахырын хəерле итсен. 

*  *  * 
27 гыйнварда зур печəн алдым, ун поттан аз гына артык булыр, 

кырык мең сум түлəдем. Мал һəм җан асрау кыен булып тора. Бер 
сыер өчен һəркөн ике мең сум кадəр чыгым кирəк. Җан өчен шулай 
ук, бəлки, артыграктыр. Лəкин Аллаһның Ризыкландыручы, Куəт 
иясе, Көчле икəненə ышанабыз. 

Җирле хөкүмəткə 29 гыйнварда вакытлы курсларның тукта-
ганлыгы, туктату өчен күрсəткəн сəбəплəрнең ким булганлыктан, 
мəркəзгə (Мəскəүгə) үзебезне шикаять кылырга лаеклы икəнебезне 
белдереп, язу җибəрелде.  

Сөенеч: 31 гыйнварда (22 җөмəдиəл-əүвəлдə) Эстəрлетамак 
ягындагы Ялгыз Каен авылы имам-мөхтəсибе мулла Гарифулла 
бине Заһидулла Ярмəкидəн бер хат алдым, бу урында тулысынча 
күчерəм: 

«Кереш өлештəн соң: бу 1920 ел рабигыль-əүвəленең беренче 
көнендə сəхəр вакытында бер төшемдə үземне Диния нəзарəтенең 
өске кат залында күрдем. Бу вакытта мөфти хəзрəт өстенə ак җөббə, 
башына ак чалмасын киеп, билен буып, зур өстəленə Коръəн кəрим, 
«Мишкəт» шəриф, «Мөватта», «Тəфсире Хазин» һəм шəригатебездə 
могътəбəр китапларны һəркайсын ачып салып куйган да, чин касəсе 
белəн гаять тə саф су алып, бик ак мамык белəн бу суга манып, 
өстəлдəге китапларның кер-тузаннарын сөртə. Бу вакытта Ризаэт-
дин, Кəшшафетдин, Сабир хəзрəтлəр, Мөхлиса абыстай – һəркай-
сылары бар. Ярдəмлəшү сыйфаты белəн биллəрен буып, хезмəткə 
əзер торалар иде. Остаз мөхтəрəм мөфти сөрткəн китаплар шул-
кадəр нурлана иде, һич тə тел белəн сыйфатлау мөмкин түгел. Бу 
вакытта бəндəгез (Гарифулла) дə казыйлар артындарак карап, күп 
вакытлар бу хезмəтлəрне күреп тордым да əдəпле генə килеп: 
«Хəзрəт, бу эшне сез эшлисез, əгəр мəрхəмəт итеп миңа бирсəгез, 
мин дə ярдəм итəр идем», – дип əйтүемə: «Хуш булыр», – дип, миңа 
мамык белəн суны биреп, мин дə бераз бу хезмəтне үтəдем. Минем 
сөрткəн китаплар да нурлана иде. Лəкин (остаз мөхтəрəм) мөфти 
хəзрəт сөрткəнчə булып бетмəсə дə, шулай да, кер-тузаннары һич тə 
калмый иде. Күп вакыт бу хезмəтне үтəп торганда, Хак Сөбханəһү 
вə Тəгалəгə гыйшык һəм мəхəббəт төшеп: «Аллаһү əкбəр, Аллаһү 
əкəбəр, лə илəһə иллəллаһү вəллаһү əкбəр, Аллаһү əкбəр, вə лил-
лəһил-хəмде», – дип уянып киттем. Шуңа нигезлəнеп, хəзрəт, сездəн 
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күп өметлəр өмет итəм. Җəнабе Хак [Аллаһ] гомер газизлəрегезне 
биреп, барча мөселманнарга канəгатьлəнерлек файдаларны насыйп 
итсə иде, əмин». 

Февраль башында Уфаның беренче мəхəллə имамы Җиһангир 
Абызгилдин, Уфада бер атна кадəр тотылганнан соң, юлдашлары 
Əхмəд бине Газыйм Баймакай һəм аның хатыны Гайшə бинте 
Галəветдин Хурамшин Сарытави (Мирай исеме белəн билгеле), 
элекке Касыйм һəм Петроград имамы Фатих бине Хəсəн һəм баш-
калар Эстəрлетамак шəһəренə озатылыдылар. Мулла Җиһангирнең 
гөнаһы, шаять, юктыр. Əлеге Фатих баҗасы булу мөнəсəбəте белəн, 
бераз аралашулары шөбһə тудыргандыр. Мəкəйлəр – байтак сəүдə 
һəм икътисад кешелəре. Мəркəз хөкүмəт тарафыннан зур хөррияткə 
вəкалəтлəре булып, байтак эшлəргə катышкан булулары ихтимал. 
Аллаһ ахырын хəерле итсен. Дəһшəтле заман. Аллаһ, безне заман 
дəһшəтлəреннəн сакла! 

 
Фетнə хакында хəдис. Фетнəнең файдалары 

 
Бу 3 февраль көнне бер мөнəсəбəт белəн фетнəлəр турында бер 

хəдис искə төште. Шəех Əхмəд Зыятдин Көмешханəви хəзрəтлəре 
«Гараиб əл-əхəдис» исемле китабыннан күчергəн, «Лəтаиф əл-
хикəм» исемле шəрехендə аңлаткан. Шуны бу урында язуны яраклы 
күрдем. Хəдиснең асылы Мəнəвинең «Көнүзел-хакаик фи хəдиси 
хайрил-хəлаек» китабында искə алынган: «Фетнəне начар дип күр-
мəгез, ул монафыйкларны юк итə», ягъни һəлак итə. Əд-Дəйлəми 
«Фирдəвəс» китабында риваять кыла.  

«Лəтаифел-минəн»нəн: «Фетнəне начар дип күрмəгез – фетнə 
ул, дини файдасы булмаган килеш, кешелəрне төрле хəллəргə кертү, 
михнəткə дучар итү, патшага каршы чыгарга өндəү кебек, ке-
шелəрне ватаннан китəргə өндəү. Əгəр дини файдасы күренсə, 
рөхсəт ителə, шуңа да «ахырзаманда аның сəбəпле монафыйклар 
һəлак булыр», – диелгəн. 

[...]. 
Бу хəдис тикшерүчелəр тарафыннан каралган, хəзер хəтеремдə 

юк. Лəкин мəгънə ягыннан дөрес булуы бик мөмкин. Фетнəлəрдə 
бəндəлəрне сынау бар. Иманлы һəм имансыз, Аллаһка тапшыры-
лучы һəм тапшырылмаучы кешелəр фетнə вакытында ачыклана, 
мəйданга чыга, аерыла. Аллаһның аларга каршы дəлиле була. Ал-
лаһның бəндəлəрендə серлəре төрле! 
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Мəхкəмə шəргыянең бер еллык хисабы 
 

2 февральда Мəхкəмə шəргыянең 1920 елның беренче гыйнва-
рыннан 1921 елның беренче гыйнварына кадəр бер еллык хисабы 
күренде.  

Кыскача: бер ел эчендə керем: 8268849 сум 42 тиен. Тотылган 
5263307 сум 92 тиен. Казнада калды: 1921 елга карап, 3005541 сум 
50 тиен.  

Бу сумма эчендə Мəхкəмəнең кулдагы ит һəм он – 794035 сум-
лык, əгъзаларда бурыч һəм əмəнəтлəр – 848074 сум, башкаларда 
бурыч – 240000 сум, мөхтəсиблəрдə һəм съезд əгъзаларында бурыч 
– 240000, барысы – 12093099 сум. Саф сумма – 912442 сум. 1921 
елның гыйнвар эчендə керемнəр – 1234387, чыгымнар – 1292913, 
аерма – 58526 сум.  

 
Вакытлы курслар шəкертлəре 

 
Вакытлы курсларны җирле хөкүмəтнең деспотизмы белəн тук-

татылып, шəкертлəрнең кайберлəрен имамлыкка, кайберлəрен 
мөəзинлек өчен имтихан кылдык. Кайберлəре фəкать гыйлем алу 
өчен генə килгəнлектəн, өметсез булып таралдылар. Биш-алты кеше 
миннəн хосусый дəреслəр укып торалар. 

Төрле миллəтлəр идарəсе рəисе, дəресханəне туктатучы Габ-
делхəй Дəүкəйнең сүзенə күрə, рəсми булмаган укытуда зыян юк. 
Тəфсир дəресен дəвам иттерəм. 5 февральдəн сишəмбе көннəн бир-
ле ахшам намазыннан соң ястү азанына кадəр бер сəгать ярым кадəр 
укытыла. Һəркөн бер бит кадəр укыйлар. Бер дəрəҗəдə аять 
шəрифəлəрнең мəгънəлəре бəян ителə. Күп тəфсирлəр күреп, күп 
сүзлəр риваять итеп укытылмый, ə үземдə булган кадəр, элек тə күп 
тəфсир күреп хасил булган гыйлем белəн яхшысын сайлап алып һəм 
нəтиҗə ясап, аңлатыла. Дөрес булса – Аллаһның ярдəме, хаталан-
сам, Барудизадəнең кимчелеге һəм гаебе. Аллаһ аны гафу итсен! 

 
Самарада дин укыту 

 
12 февральда Мəхкəмəи шəргыя өчен Самарадан 304496 сум 

иганə иреште. Вəкиллəре мəхəллəнең мəчет эшлəрен башкаручы 
Габдешшəкүр əфəнде Муллин сүзенə караганда, мəчетнең түбəн 
катында ике йөз кадəр ир һəм кыз балалалар дин дəреслəре белəн 
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мəшгуль икəн. Моннан хəбəр табып, коммунистлар туктатырга 
булып, əлеге мəктəпне Совет мəктəбе итү максатында булсалар да, 
мəхəллə халкының бердəмлеге көчле, нык булганлыктан, нəтиҗəгə 
ирешə алмаганнар. Җомга вакытында килгəн ике коммунист каты-
рак сөйлəп, «пулемет» сүзлəрен теллəренə ала башлагач, халыкның 
даулавыннан куркып, мəчеттəн чыгып киткəннəр. Вак коммунист 
татарлар яһүдлəргə һəм русларга хуш килер өчен, һич зарурлык 
булмыйча, шундый халыкны дулкындырырдай хəрəкəтлəр ясыйлар. 
Аллаһ дөреслекне белүче, болар яки монафыйк коммунистлар яки 
акыл һəм тəрбиядəн мəхрүм кешелəр кебек тоела.  

18 февральда Кəшшаф казый Мəхкəмəбезнең йомышы белəн 
Мəскəүгə сəфəр кылды. Бик озак көттергəннəн соң гына рөхсəт 
язуы бирделəр. Шул ук вакытта Петропавелга сəфəр итүчелəргə 
вокзалда билет сатмаганнар. Поезд Чилəбегə кадəр генə йөри икəн. 
Аргы якта тынычсызлык, юллар өзек икəн. Бер атнадан бирле халык 
арасында имеш-мимеш хəбəрлəр йөреп тора иде, бəлки, дөреслеккə 
чыгар, һəрнəрсəнең ахыры Аллаһтан.  

 
Очрашу əдəплəре мəсьəлəсеннəн бер кечкенə,  

лəкин əһле аз бер сүз 
 

Безнең Казан һəм Болгар халкыбызда ике кеше юлыксалар, 
олысы да, кечесе дə, аермасыз: «Исəнме, сəламəтме?», – диешү 
гадəт. Кайсы сорашырга өлгерсə, сораша башлый, бер кагыйдə 
белəн түгел. Күп вакытларда ике тарафтан да шул «исəнме», 
«сəламəтме» сүзлəре белəн үткəреп, Аллаһны мактау, шөкер итү я 
саулык һəм башка хəллəре бəян ителмичə дə үтə торгандыр. Кем 
сораша башларга тиешлеген уйлаучы да бармы, юкмы – мəгълүм 
түгел. Безнең халыкның ясалма мəдəният һəм тəрбия исемнəрен 
күтəреп йөреп тə, шундый тупас кына очрашу белəн үткəрүлəре күп 
үк була. Бу эштə бер табигый һəм тумыштан булган бер тəртип без-
нең мəдəнияттəн төшеп киткəн. Тəрбиячелəр, тəрбия ысулларын 
язучылар тарафыннан да тəрбия кагыйдəлəренə кертелмəгəн. 

Башта шул: хəл сорау халыкның телəвенə күрə, яхшы булса – 
Аллаһка шөкер һəм мактау, киресе булса – бертөрле ярдəм күрсəтү 
нəтиҗəсе өчен булырга тиеш. Шунлыктан бу хəл сорау кодрəтлерəк 
саналган, олы кешедəн башланырга тиеш. Яшь һəм кечкенə ке-
шелəрнең олыдан хəл соравы артык бер эш хисап ителергə мөмкин. 
Бəлки əдəптəн тыш бер мөгамəлə булуы ихтимал. Олы кешенең 
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хəлен сорап, кечкенə кеше нинди эш күрə ала, аның начар хəленə 
нинди ярдəм һəм нинди яхшы тəэсир бирə ала? Борынгылар ара-
сында бер кеше икенчесеннəн: «Ничек тордың?», – дигəненə «Ə син 
минем өчен нəрсə эшли аласың соң?» дигəн җавап ишеткəч, сүзнең 
үткəнен, үзенең гаҗизлеген аңлап, һичкемнəн хəл сорамаска сүз 
бирүе турында кайбер тəрҗемəи хəллəрдə күренде. 

Бу өлкəдə булган табигый əдəп, бозык мəдəнияттəн сəламəт 
калып торган, мөгамəлə кылу һəм очрашу əдəбендə безнең мəдəни-
лəрдəн күп урыннарда алда торган төрекмəн һəм казакъ бəдəвилə-
ребездə ишетелə һəм күренə. Аларда үзлəреннəн олы һəм карт ке-
шедəн башлап хəл сорашу юк. Хəтта төрекмəннəрдə бу өлкəдə 
игътибар янə артыграк икəн ки, ике кеше очрашканда, сүз башлау-
ны һəм хəл сорашуны икенчесенə биреп, икенче тарафны зурлап 
һəм ихтирам итеп: «Сора, сора», – дип, икенчесе дə моңа: «Сора, 
сора», – дип, араларында кабатлап торуда, соңрак кына берсе сорый 
башлый икəн. Казакъларда бу кадəр булмаса да, олыларын ихтирам 
итү һəм алардан алдан сүз башламау, аларга һəрвакыт һəр эштə юл 
куюлары – гадəт. Сартиядə исə гади халык арасында олылары сүз 
башлап хəл сорый, кешелəр «əлхəмде лиллəһ» [«Аллаһка мактау»] 
кебек сүз белəн җавап бирəлəр. Кечелəрнең олылардан саулык һəм 
башка хəл сораулары бик сирəк була. Зур галимнəр һəм остазлар 
арасында исə олылар илтифат һəм түбəнчелек итеп: «Ни хəлдə», – 
дигəн кебек сүзлəр белəн сораганда, яшьлəр һəм шəкертлəр сикереп, 
урыннарыннан калкып, кулларын кушырып: «Коллык, тəкъсир», – 
дилəр. «Коллык» сүзе аларда зур илтифат һəм шатландыруга кар-
шы: «Илтифат итүегезгə һəм игътибарыгыз белəн бəхетле итүегезгə 
шатландым һəм куандым», – дип əйтү, түбəнчелек күрсəтү урынын-
да кулланыла. «Əш-шəкаик» авторы шəех Мөхəммəд Бəдəхшинең 
тəрҗемəи хəлендə бəян иткəн бер вакыйга – бер дəрес, гыйбрəт. 
Шулай бервакыт солтан Сəлим Əүвəл39, Димəшкъ, Шамны яулап 
алгач, бу шəехнең өенə барган, лəкин араларында һич сөйлəшү бул-
маган. Икенче мəртəбə янə барган. Бу тапкырда шəех хəзрəтлəре 
əйткəн икəн: «Һəр икебез – Аллаһның бəндəсе, лəкин шул аерма бар 
ки, синең аркаңда халыкның күп авыр йөклəре бар. Минем аркам 
җиңелрəк. Димəк, халыкның хокукын югалтмаска тырыш». Солтан-
нан бу очрашуларында сүзсез торуны сайлавының сəбəбен сорагач, 
                                                      

39 Шəех Бəдəхши Шамда [һиҗри] 922 елда вафат булды, Аллаһ 
рəхмəтенə ирешсен. Солтан Сəлим [һиҗри] 926 вафат.  
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əйткəн ди: «Сүз ачу олы кеше тарафыннан булырга тиеш. Минем 
аңа нисбəт белəн олуглыгым юк, шəех тə əдəп күрсəтте, түбəнчелек 
күрсəтеп сүз ачмады». Янə əйткəн: «Солтан Хөсəен Бəйкра нəсе-
леннəн булган Бəдигыззаман, Рум иленə килгəндə, миңа килде. Мин 
һич сөйлəмəдем, ул да əдəп йөзеннəн сөйлəмəде». Солтан Сəлим-
нең, аңа Аллаһның рəхмəте булсын, шəехлəр белəн əдəпле, түбəн-
челекле тотуы һəм шул хəлен янында булганнарга туры аңлатуы 
дин һəм инсафлык əсəреннəн, иман куəте һəм дөрес ышану 
нəтиҗəсе. Аллаһ аңа хəерле əҗер бирсен! 

Бу мəсьəлəгə мөнəсəбəтле бер мəсьəлə – баласына əдəп өйрə-
тəм, дип хыялланган кешелəрнең кайберлəре килгəн-очраган кеше 
белəн баласына күрешүне (кул бирешүне) искəртə, хəзерге заманча 
кешесенə күрə, шəригатькə һəм Сөннəткə туры килгəн булса, рус-
ларга охшап, үзеннəн олы кешегə бала бер кулын суза, олы кешенең 
кулын тота, гүя ки үзенə буйсынырга ант бирүче падишаһ яки 
шаһзадə. Бу рəвешнең тиешсезлеген җитешсез атасы да аңламый, 
шулай күрешсə, балам əдəп өйрəнə, олылар белəн очрашу ысулын 
белə, дип куана. Наданлык һəм ахмаклык! 

Күрешүнең асылы – дустын, кардəшен яклау, аны саклау һəм 
бəладəн коткару өчен кулыннан алудан алынган күркəм мөгамəлə 
булса кирəк. Шунлыктан олы кеше бер кулын сузса җитə. Көчле 
кеше ихтирам тиешле урында ихтирамы тиешле кешегə ике кулын 
сузып, кулын үбəргə тиеш. Моның күрешүе кул бирү, олының 
кулын, ихтирам белəн алып, үбүдəн гыйбарəт булырга тиеш.  

Кыскасы: күрешүдə олы кеше кул бирсə генə, кулын сузса гы-
на, кечкенə кеше кул сузарга тиеш. Олы кешенең кул бирүе башка-
сын яклавына алу мəгънəсендə булып, кечкенəлəрне зурлау һəм 
ихтирам юлы белəн булырга тиеш. Шунлыктан, ихтирам урынында 
булганга, кечкенəлəр олылар белəн ике кул биреп күрешергə тиеш. 
Бер кул гына сузу – хөрмəтсезлек күрсəтү. 

Рəсүлуллаһтан (Аллаһ аны олыласын һəм сəламлəсен) бер кул 
белəн, ике кул белəн күрешүлəр күчерелеп, урынына күрə, куллану 
өчен һəркайсы рəвешне күрсəтү булган булса кирəк. Бу əдəп – та-
бигый буларак та аңланырга тиешле мəсьəлə. Европаның тəрби-
ялерəк фиркасына катышкан кешелəрдəн ишетүемə күрə, күрешү 
вакытында бер кешене зурлаганда ике кул бирəлəр икəн. 

Кешелəргə нəрсə сузу, кулына нəрсə бирү мəсьəлəсендə дə бу 
мəгънəне игътибарга алырга кирəк. Ихтирам белəн сузганда, ике 
кул белəн тотып, кайтышрак булганда уң кул белəн тотып, сул 
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кулын бер аз ияртеп, кечкенəлəр белəн мөгамəлəдə тик бер кул 
белəн бирү җитə. Бохара һəм башка Төркестан шəһəрлəрендə чəйне 
бирүче, берəм-берəм тəкъдим иткəндə, баш кешегə уң кулы белəн 
биреп, бераз ихтирам белəн бирəсе булганда, уң кулына белəгенə 
яки белəзегенə кадəр кулын ияртеп тəкъдим итə. Зур кешелəргə 
тəкъдим иткəндə, ике кулы белəн тотып тəкъдим итə. Башка нəрсə 
тəкъдимендə дə шулай. Бу – бер нəзек əдəп. Безнең халыкта бу 
əдəпне кылу бөтенлəй юк. Бер тарафта əйткəндə, аңлаучы да аз 
булыр. Иминлекне Аллаһ сəламəт хис белəн тудыра. 

  
Янə ГубЧКга чакыру 

 
21 февральдə көндез сəгать бер тулганда, озын кылычлы, мыл-

тыклы, батыр бер солдат кинəт, хəбəрсез кабинетка килеп керде дə, 
бер кəгазь сузды. Бер сəгатьтəн соң ашыгыч [рəвештə] ГубЧКга ча-
кырган. «Нигезле сəбəптəн башка кичексəң, күзəтү астына алы-
нырсың», – дип язылган иде. Хəзерге хөкүмəтнең, аеруча Губ-
ЧКның эше ихтыярсыз булганга, байтак курку булды. Күңелгə 
дулкынлану керде, аны-моны карап, төрле ихтималларны күздə 
тотып, сəгатенə бардым. Хатыным дулкынлануыннан, ни булса да 
бергə булу максаты белəн, минем өчен тəрҗемəче дə була алганга, 
бəргə барды. Бүлмəсенə кереп биш-ун минут кадəр көткəннəн соң, 
җавап алучы килде. Бу сорауларны бирде: 

– Тирə-якта булган оешмаларга акча бирəсеңме? Бəлəбəйдə 
съезд ясарга фəрман җибəрдеңме? Тирə-яктан чыгымнарыгыз өчен 
килə торган иганəлəр нинди рəвеш белəн килə? Почта белəнме яки 
казначейство (банк) ашамы? 

Мин сорауларга бу рəвешле җавап бирдем: 
1. Оешмаларга, читкə акча җибəрмибез, бəлки тирə-яктан за-

рурлык кадəр генə үзебезгə акча килə. 
2. Бəлəбəйдə съезд ясарга боерганым юк, бəлки тирə-якта һич 

җирдə съезд ясатканым юк, съезд ясау, рөхсəт бирү – минем вазый-
фамнан тыш эш. 

«Фəкать районнарда мөхтəсиб сайлау өчен боерык җибəрəбез», 
–дигəнемə ул: «Районный гына җыен, аның əһəмияте юк», – диде. 
Бу мəсьəлəдə: «Мөхтəсиблек никадəр көчкə ия һəм никадəр мулла 
аның кул астында, сайлау рəвеше ничек?», – дип сорашты. Җава-
бымда шулай аңлаттым: «Кырык-илле чамалы авыллар җыелып, үз 
ихтиярлары белəн сайлап, мөхтəсиб күрсəтелə, сайлануы күпчелек 



101 

белəн булса, башка яклардан да низамга муафыйк булса, шул кеше-
не мөхтəсиб итеп раслыйбыз һəм билгелибез».  

«Кайбер кешелəрне үзегез күрсəтмисезме яки тыймыйсызмы?», 
– дип сорады. 

«Һич кешене күрсəтмибез яки сайланудан тыймыйбыз, сай-
лауда булган устав буенча хəрəкəт итəбез», – дидем. 

«Бəлəбəйдə мөхтəсиб бармы, ул мөхтəсибне сайланмаска куш-
мадыгызмы?», – диюенə: «Мөхтəсиб бар, шəһəрнең мулласы яхшы 
кеше дип белгəнгə, аның сайлануыннан курыкмыйбыз», – дидем. 

3. «Акчалар күбрəк почта аркылы, кайчак банк аркылы килə», 
– дидем. Моңа каршы үзенең телəген күрсəтте: «Моннан соң акча-
гыз почта аркылы йөрмəсен, ə казначейство аркылы гына килсен 
һəм җибəрəчəк акча фəкать казначейство аркылы җибəрелсен», – 
дип миннəн имза алыр өчен əзерлəнгəн кəгазен укытты. Эчтəлеге: 
һəр җиргə: «Аакчаны почтага салмагыз, ə казначейтсво аркылы 
җибəрегез», – дип минем игълан итүем өчен боларга сүз бирү. 

Əйттем: «Безнең һəр эшебез əгъзаларыбызның киңəше белəн 
(коллегиально гына) була. Тик минем фикерем генə йөрми. Шун-
лыктан бу кəгазьне бирегез, башка əгъзалар белəн киңəшлəшүдəн 
соң, иртəгə имза куеп җибəрермен», – дидем. Башта бераз туктап 
торса да, соңра риза булып, кəгазьне миңа биреп җибəрде. «Тирə-
якка белдерүегезнең бер нөсхəсен җибəрерсез», – диде. Мөгамəлəсе, 
Аллаһ рəхмəте белəн, йомшак булды. Бу кəгазьне мəҗбүрилəмичə 
иртəгəгə калдыруы, киңəшлəшергə дип, имза билгеле булса да, би-
реп җибəрүе дə – байтак йомшау əсəре. Без дə сəламəт көенчə 
ГубЧК бинасыннан чыгып, Бөек һəм Олуг Аллаһка шөкер итеп. 
өйгə кайттык. Аллаһка мактау булсын. 

Соңра чарасыз, аларның мəҗбүрилəүлəрен кабул итеп, 24 фев-
ральдə кəгазьлəре, имза куелып, кайтарылды. Аларның кушулары 
буенча тирə-якка: «Акча җибəрсəгез, казначейство аркылы җибəре-
гез», – дигəн кəгазьлəр җибəрелде. Аллаһ ахырын хəерле кылсын. 

Бу хəлдəн сизелгəн əсəр һəм өйрəнелгəн сəбəп. Сентябрьдə 
булып үткəн съезд гомум мөселманнарның Диния нəзарəтенə ка-
рашларын яхшыртты. Кайбелəреннəн башка рухларын күтəрде, ди-
ни хислəрен арттырды. Шунлыктан аерылганнарга илтифат итмичə, 
элекке Нəзарəт əгъзалары үзлəре телəмəсəлəр дə, кайбелəре ике ара-
да булсалар да, яңадан бөек ышаныч һəм канəгатьлелек күрсəт-
телəр. Чыгымнары өчен 35 милионлык еллык бюджет расладылар 
һəм дə һəр җирдə халык, гомумəн, бу съезддан хуш булуын белдер-
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делəр. Бу хəллəр коммунистларның һəм тарафдарларының планна-
рына һəм телəклəренə бик каты начар тəэсир бирде.  

Шуңа һəр җирдə каршы хəрəкəт максатында була башладылар. 
Мəсəлəн, февраль башында Эстəрлетамак шəһəрендə мөхтəсиб сай-
лау мəҗлесендə Хəлил Юлдашев исемле бер коммунист, хөкүмəт 
тарафыннан Нəзарат өчен генə килгəн булса да, вазыйфасыннан 
тыш чыгып, югарыдагы съезд мəсьəлəсенə күчеп, «Диния нəзарəте 
мөселманнар бердəмлеген һəм панисламизмны тергезмəкче була, 
хөкүмəтнең китешенə балта чаба, дин рухын куəтли, шунлыктан 
башкортлар өчен аерым шундый Диния нəзарəте зарур, хөкүмəткə 
файда итсен, хөкүмəт планы белəн йөрсен» дигəн эчтəлектə каты 
рəвештə сөйлəп, хəтта Диния нəзарəте өстеннəн шикаять кылганын 
да белдереп куйды. Соңра өч маддə тəкъдим итте: 1) мөхтəсиб сай-
ланмасын; 2) Диния нəзарəтенə дип тупланган акчалар анда 
җибəрелмəсен; 3) 10 мартта гомум Башкортостан съезды тупланып, 
аерым Диния нəзарəте төзү мəсьəлəсендə киңəшлəшү булсын».  

Халык 1, 3 нче маддəлəрен кабул итеп, вакытлы элекке мөхтə-
сиб мулла Гариф Ярмəковны урынында калдырып торырга һəм 10 
мартта гомум Башкортостан дини съездын төзергə карар бирделəр. 
Бу хезмəт өчен 6 кешедəн гыйбарəт [булган] бер комиссия 
төзегəннəр. 

Менə шушы Эстəрле хəрəкəтлəре Хəлил Юлдашевның начар 
максаты һəм Мəркəзгə язган тəкъдиме җирле идарəлəрнең саклык 
күрсəтүенə һəм мине чакырып, җавап алып, акчаларның микдарын-
нан һəм чыгымнарынан хəбəрдар булып тору фикере кузгалган бул-
са кирəк. Аллаһ башка артык начарлыкларыннан һəм зыяннарыннан 
сакласа иде.  

 
Башкортларның махсус Нəзарəт төзүлəре 

 
1917 ел урталарыда Уфада булган съездларында Зəки Вəлиди 

ике дусты белəн: «Җирле сəяси хокук-рөхсəт алсак та, Диния 
нəзарəтеннəн аерылачак түгелбез, хəлебезгə күрə, Нəзарəткə ярдəм 
дə итəчəкбез», – дип рəсми игълан итсə дə, бу мəсьəлə шул ел ахы-
рында икенче съездларында Оренбургта янəдəн бер дəрəҗəдə 
киңəшмəлəренə алынып, бер шəйхелислам һəм ике казый сайламак-
чы булып, казый Ризаэддин бине Фəхреддинне шəйхелислам, Сабир 
мулла Хəсəни һəм Зыя Камалины казый итмəкче булып, карар чы-
гарсалар да, бу эшлəр (башкортларның төп хокук-рөхсəтлəре һəм 
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Диния нəзарəтенə икътисади һəм идарə көчлəре) бик нигезле эш 
булмаганга булса кирəк, əлеге кешелəр кабул итмəгəннəр иде. 
Соңра алай-болай кешелəр кулына дини эшлəрне тапшырып, 
мөфтилек һəм казыйлык төземəкче булып, хəрəкəтлəре булды. 1918 
елда янə безнең Нəзарəткə мөрəҗагать итеп, башкортка тиешле 
əсбап һəм акчаларын аерып бирүне сорап, ахырдан, бу Нəзарəттəн 
бер урын алып, бер бүлек кебек эш күрергə дə йөрделəр. Ул вакытта 
Милли идарə бар иде əле. Аларның да бер дə уңай мөгамəлəдə була-
сылары килмəде, шунлыктан уңай җавап бирелмəде. Соңра Зəки 
Вəлиди бу фикерен алга сөрсə дə, хөкүмəтнең дини мəсьəлəлəрне 
үзеннəн аеру фикерен саклауга авышса да, соңра 1919 елда Кызыл 
мəчеттə бер мөфти (Орск ягы Күсе авылыннан Фазыл бине Җəлал), 
ике казый (берсе Оренбург ягы Саргаяз авылыннан Соруреддин 
бине Мифтахеддин, икенчесе Эстəрле ягы Ялгыз Каен авылыннан 
Гыйнəятулла) сайлап куйганнар иде. башкортлардан аз гына төркем 
аларга мөрəҗəгать белəн чиклəнсəлəр дə, күбрəге һаман Уфадагы 
Диния нəзарəтенə мөрəҗəгать белəн эш күрəлəр иде.  

Инде Хəлил Юлдашев элекке Ильминский һəм Череванский 
(гомумəн, миссионерлар) юлын тотып, исламны бүлгəлəргə ке-
решкəн. Череванский 1905 еллардагы фикри хəрəкəт вакытларында 
төзегəн проектында бу Оренбург мөфтилеге дип аталган мөфтилек-
не бишкə бүлүне хөкүмəткə тəкъдим иткəн иде. Аларның миссио-
нерлык рухы исламны бүлгəлəр, араларына аерылу салып, дини, 
сəяси көчлəреннəн төшерү, бара-бара бөтенлəй йоту, югалту иде. 
Инде төрки-татар исемен күтəргəн, ялганлап ислам дəгъвасында 
йөргəн ялганчы коммунистлар бу фикерне алга сөрə башладылар. 
Боларның ниятлəре билгеле. Гади башкортлар, эш урыны һəм 
дəрəҗəгə кызыккан начар максатлы муллалар да халыкны ваемсыз 
итеп, бу фикерне алга сөргəлəп йөрилəр икəн. 10 мартта Эстəрле 
ягында Аллакуəт авылында рəсми съезд ясамакчы булалар. Бу 
эшлəрен тормышка ашыру өчен Эстəрле җирле хөкүмəтнең дə 
астыртын хəрəкəте кушылып, җитди хəрəкəт бар икəн. Нəзарəткə дə 
ике вəкил чакыру язулары иреште. Ахыры хəерле булсын. Болар-
ның Нəзарəттəн аерылып үзлəренə дини идарə төзүлəре дөрес 
эшме? Үзлəре өчен һəм гомум мөселманнар өчен мəслихəтме? Бу 
ике сорау турында фикерлəү кирəк.  

1. Башкортлар өчен якынлык, эшнең тиз үтəлүе кебек бик вак 
файдалар булыр. Лəкин чыгым ягыннан гомум Башкортстан авыр-
лык күрер. Башкортстаннан бу көнгəчə дə үзлəренə бəйле чыгымнар 
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өлешен дə үтəрлек [дəрəҗəдə] Мəкхəкəмəгə керем булмаган. Бу ел-
ларда бигрəк тə таландылар, фəкыйрьлəнделəр. Араларында кəсеп 
иялəре бик аз, икътисадтан ерак халык. Шунлыктан яңадан 
Мəхкəмə төзеп алып барырлык хəллəре булмас. 

2. Галимнəре бик аз. Яхшы мəдрəсə, яхшы тəрбия күргəннəре 
күренерлек дəрəҗəдə түгел (тик араларына кереп калган башкорт-
ланган Казан халкы булса гына). Шунлыктан мондый əһəмиятле 
дини Мəхкəмəгə лаеклы кеше сайлау кулларыннан килмəс. Үз 
эчлəреннəн табылу бигрəк ерак, тик эшлəрне гади рəвешчə йөртер-
лек булса булыр.  

1918 елда Оренбургта булган съездларында да бу фикер кузга-
тылганда, типтəр Зəки Вəлиди тыгылуы белəн, типтəр сыйныфын-
нан Риза, Сабир, Зыя əфəнделəрне билгелəмəкче булганнар иде.  

Гомуми тəэсире. Ислам нигезлəре һəм дини фəлсəфə күзле-
геннəн, аерылу һəм карышу бүлегенə караган бер бозык хəрəкəт бу-
ла. Зур бозыклыкның башы булуы бик ихтимал. Русиядə булган ис-
лам галəменең гомумияте белəн коммунизмга бирелмичə, рəсми 
булса да, диннəрендə ныклык белəн торуларына риза булмаган Шу-
ра коммунист хөкүмəте өчен талəп ителгəн нəрсə, исламны 
зəгыйфьлəндерү, рухын сүндерү, арага каршылык һəм аерылу салу 
өлкəсендə бөек хезмəт була. Бу максат һəм план Романовлар вакыт-
ында ук бер дəрəҗəдə фикерлəнгəн, Череванский тарафынан 
калəмгə алынып, Уфа мөфтилеген бишкə бүлү кирəклеген мəйанга 
куеп, хөкүмəт колагына төшергəн иде. Лəкин форсат булмадымы 
яки мөселманнарның күп заманнан бирле килгəн диннəре нокта ка-
рашыннан зур əһəмиятле булган Мəхкəмə шəргыялəренə кагылуны 
сəясəтчə яхшы күрмəделəрме – шул хəленчə, булдырмыйча кал-
дырдылар. Бу Шура хөкүмəте – дəгъвада хөр булган хөкүмəтнең 
талəп ителмəгəн бу Диния нəзарəтенең сəясəтчə əһəмияте зур булса 
да, аеруча боларның Шəрык тарафына хəрəкəтлəре өчен бөтен 
хəленчə, хөрмəтле рəвешчə дəвам итүе зарур һəм файдалы булса да, 
хөкүмəт өчен дə кайбер яктан зыян хыялы белəн аны бетерергə, 
христиан дини Мəхкəмəсе кебек бөтенлəй кайсын ябарга телə-
гəннəрен ишетелеп торуда. Ишетелгəнгə күрə, башкорт хөкүмəте 
Башкортстанга аерым мөфтилек торгызуны тиешле [итеп] күрə һəм 
рəсми булмаган сурəттə ярдəм итмəкче була икəн. Бу эшнең Диния 
нəзарəтенə һөҗүм булуын уйлап булса, ихтимал. Аллаһ мəкерлек-
лəрен үзлəренең муеннарына таксын. 
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Башкорт съездына вəкиллəр һəм мөрəҗəгать җибəрү 
 
Башкортларның хөкүмəтлəре əгъзасыннан югарыда исеме 

язылган бер коммунистның əйтүе белəн (астыртын шул ук хөкү-
мəтнең телəге белəн) бу фикер хəрəкəткə, югарыда язылган кебек 
киңəшлəшүгə кую өчен бу 10 мартта бер съездлары булачак иде.  

Бу съезд кору комиссиясе тарафыннан съездга Нəзарəттəн 
вəкиллəр җибəрү тəкъдим ителгəн иде. Нəзарəт үз тарафыннан ул 
тарафта укыту хезмəтендə булган элекке казый Габдулла бине 
Хəлил Сөлəйман, Эстəрле ягы мөхтəсибе башкорт Гарифулла 
Ярмəк, Эстəрлебаш кантонлыгында мөхстəсиб Шакир бине Харис 
Тукай, Эстəрле ягында мөхтəсиб Мансур бине Хатыйп Габделха-
ликъ əфəнделəргə вəкалəт бирде. Аларның шул съездда хаклыкны 
һəм мөселманнар җəмəгате өчен лаеклыракны яклап, каршылык һəм 
бүлгəлəнүгə каршы хəрəкəт итүлəре мəсьəлəсендə киңəш тə булды. 
Съездда, булып җитсə, уку өчен, бөтен кешелəргə укырга бер 
мөрəҗəгать тə күндерелде. Мөрəҗəгатьнең сурəте мондый: «Эстəр-
ле өязе Аллакуəт авылында җыенлган галимнəр һəм мəчет эшлəрен 
башкаручыларның дини мəҗлесенə тəкъдим. Миллəтнең хөрмəтле 
вəкиллəре, ислам диненең кадерле яклаучылары булган мəҗлес 
əгъзаларына ихлас сəламем, җыеннарының хəерле һəм бəрəкəтле 
булуы хакында хəер-догамны тəкъдим итəм. Бу җыеныгыз, мил-
лəтнең дини мəрасимнəрен сакларга, Коръəн һəм пəйгамбəр 
Сөннəтенə туры килгəнчə, ислам хөкемнəрен үтəргə ярдəм өчен 
булганга, һəркайсыгызның ихлас йөрəк һəм туры ният белəн 
хəрəкəт итүегез өмет ителə. Иншалла, саф дини эшлəрдə Аллаһ йөзе 
өчен киңəш итəрсез, дип көтəбез. Хөкүмəтнең дə динне һəм аңа ка-
раган эшлəрне үз сəясəтеннəн бөтенлəй аерганга, без, мөселманнар, 
динебез өчен файдалы дип кылган эшлəребездə һəм чараларыбызда, 
шаять, керүе һəм тəэсире булмаса кирəк. Бары бездəн сəясəткə 
каршы бармауны һəм тиешле чараларына каршылык кылмауны гы-
на көтсə һəм күзəтсə кирəк. 1905 елларда электəн үк миссионер юлы 
булган Диния нəзарəтен бүлгəлəү фикерен Череванский үзенең 
хөкүмəткə һəм бөтен христиан галəменə тəкъдим иткəн проектында 
Оренбург мөфтилеген бүлүне, хəтта биш өлешкə таратуны ачык 
искə алган иде һəм барча мөселманнарның йөрəклəренə зур дини 
җəрəхəт салган иде. Əлеге Череванскийның фикердəш миссионер-
лары хөкүмəтлəре белəн мəйданнан югалып, ислам һəм башка дин-
нəргə хөррият бирəм, дигəн хөкүмəт урнашып, мөселманнарга бай-
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так дини төсле булган иде. Шунлыктан Шура хөкүмəтенең хөррият 
декретларындагы Шəрык һəм ислам галəмен үзенə ышанычлы 
гражданнар дип тануыннан файдаланып, без, мөселманнар, бигрəк 
тə галимнəр, мəчет эшлəрен башкаручылар һəм вəкиллəр Аллаһның 
Коръəнендə əйткəн һəм катгый рəвештə барча мөэминнəргə боерган 
«Барыгыз да Аллаһ җебенə тотыныгыз һəм таркалмагыз» аятенə 
тотынырга һəм теш-тырнак белəн ябышырга тиеш һəм бурычлыбыз. 
Бу булачак Башкортстан җыенын торгызу өчен сайланган комисси-
янең безгə белдерүенə күрə, Башкортстанның (мөселманнарның) 
Диния нəзарəтеннəн аерым бер идарə төзү мəсьəлəсе фикер алышу-
га куелачагы аңалашылганга, бу мəсьəлə турында югарыда əйтелгəн 
маддəлəрне игътибарга алып, мондый зур, мөһим мəсьəлəдə 
ашыгып һəм сукырларча ияреп, эш кылмавыгызны хəтерлəрегезгə 
төшерəмен. Бу мəсьəлəдə җиңел карап, таркалу тарафына авышучы 
булса, Аллаһ һəм кешелəр алдында җаваплылык аның тарафында 
калачак. Кайбер ерак җирлəр өчен юллар авырлыгы сəбəпле, кайбер 
районнарга имтихан комиссиясе төзү Диния нəзарəте тарафыннан 
дөрес күренə. Ничек ки, Казанда, Əстерханда, Троицкида, Петропа-
велда һəм Тара шəһəрлəрендə төзелде дə. Аллаһтан барчагызның 
хəерле фикергə һəм файдалы эшлəргə күнүегезне телəүче мөфти, 
милади 1921 елның 24 феврале. 

 
Истанбул, Анкара хөкүмəтенең үзлəре  

һəм Совет-инглиз мөнəсəбəтлəре 
 

Бу араларда кайбер газеталарда Төркия хөкүмəтенең азрак 
тормышын яза башладылар. Истанбул хөкүмəте белəн Анкара 
хөкүмəте (Мостафа Кəмал хөкүмəте) мөнəсəбəткə керешкəннəр иде. 
Бу мөгамəлəлəре көздəн бирле ишетелеп килə иде. Бу көннəрдə 
ишетелде: Истанбул хөкүмəте (солтан) Мостафа Кəмалны таныган 
һəм раслаган, Анкарада тупланган зур делегатлар мəҗлесен кануни 
мəҗлес дип тануын белдергəн икəн. Анкара хөкүмəте дə солтанны 
таныган, берлəшүгə риза булган икəн. Бу 20 февральдə Лондонда 
конференция тəшкил ителеп, Төркия белəн башка иллəрнең солых 
маддəлəре каралачак икəн. Англиядəн солтанга: «Конференциягə 
җибəрелəчəк вəкиллəрегез арасында Мостафа Кəмалның вəкиле дə 
булсын», – дип хəбəр биргəннəр. Солтан бу хəбəрне Мостафа паша-
га хəбəр итсə дə, паша: «Чакыру үземə туры килсə – вəкил җибəрəм, 
юк икəн – юк», – дигəч, Англия үзенə туры чакыру кəгазе җибəреп, 
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солтан белəн паша вəкиллəреннəн биш кеше кабул ителəчəк булган. 
Бу эшнең ахыры хəерле булуы өмет ителə. Аллаһ Тəгалəнең əмере 
белəн Төркия үзара берлəшеп, Европа белəн дə яхшы рəвештə со-
лых маддəлəрен үзгəртүлəре өметле. Англиянең болай элекке фике-
рен алмаштыруы, Мостафа Кəмал пашага каршы тоткан сəясəтен 
йомшартуы, əлеге пашаның ныклыгы һəм идарəсендə күренгəн 
осталыгының бəрəкəте һəм яхшы нəтиҗəсе булса кирəк. Төркиянең 
бөтен рухы һəм тормыш матдəсе булган бөтен Анатолияне үзенə 
каратты. Анатолиядəн башка Истанбул өчен яшəү читен. Англия 
һəм Франция аңа каршы Грецияне куеп, сугыштырсалар да, Греция 
Измир ярыннан эчкə атлый алмады, төрек каһарманнары эчкəре ат-
латмадылар. Бары диңгез куəте аркасында ярны гына Мостафа 
Кəмал алуыннан саклап тора алды. Аның белəн эш чыкмаячагы бе-
ленде. Паша Русия белəн дə дустанə сəясəт тотты. Яхшы гына исем 
җыйды. Тирə-ягында булган кечкенə хөкүмəтлəрне дə куркытты. 
Ислам галəменең мəхəббəтен үзенə җəлеп итте, шунлыктан солтан 
да инсафлыкка килеп, аның белəн яхшы мөгамəлəгə керешүгə 
мəҗбүр булып, мөнəсəбəт башлады. Əлбəттə, бу хəл кирəк солтан 
өчен, кирəк Истанбул өчен, кирəк гомум Төркия өчен, иншалла, 
файдалы сəясəт һəм яхшы чара булып чыгачак. Аллаһ ярдəмчелəре 
булса иде. 

Лəкин аларның Европа белəн яхшы мөгамəлəгə керешүлəре 
Шура хөкүмəте өчен файдалы булып чыкмавы ихтимал. Кавказ һəм 
башка көньяк өлкəлəр турында байтак хəтəр булуы ихтимал. Аллаһ 
мөселманнар өчен хəерле хəллəр насыйп итсə иде. «Йə, Аллаһ, 
дингə ярдəм бирүчегə ярдəм ит, динне ярдəмсез калдыручыны 
ташла, мөселманнарның хəлен төзеклəндер һəм мөэмин бəндə-
лəреңə мəрхəмəтле бул», – дигəн дога һəр мөэминнең көн саен укы-
ла торган догасы булырга тиеш.  

23 февральдə ГубЧКга миңа йөклəгəн һəм тəкъдим иткəн 
мəсьəлə турында сəркятибебезне җибəреп аңлатма соралды. Мəхкə-
мəгə килəчəк һəм аннан җибəрелəчəк һəркайсы акчаларның казна-
чейство аркылы йөртелүенең халыкка һəм Мəхкəмəгə уңайсызлыгы 
ирештерелде.  

Җавап биргəннəр: «Бу мəсьəлə үзəктəн килгəн гомуми бер ни-
зам, сезгə генə хас түгел, христиан һəм башкаларга да шулай ире-
штерелəчəк. Без бер рəвеш белəн дə алмаштыра һəм үзгəртə алмый-
быз», – дигəнннəр. Бу мəсьəлəдə җирле идарə белəн бертөрле дə эш 
күреп булмый. Мəркəздə ни əйтерлəр, бу ысул элекке хөкүмəтнең 
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тоткан юлы иде. Диния нəзарəтенə кайдан азмы, күпме акча килсə 
дə, барысы да казначействога тапшырылган һəм аның кулына кер-
телгəн, җибəрелəчəк акчаларның да барысы да аның аркылы 
җибəрелгəн. Дини идарəлəрнең барчасына хөкүмəт караучы һəм 
күзəтүче булып торган. Бу Шура хөкүмəте дə: «Динне хөкүмəттəн 
аердык», – дисəлəр дə, бу маддəдə шул иске планны тотмакчы була-
лар. Безнең иганə җибəрүчелəребез һəм бездəн эш хакы алучы 
мөхтəсиблəребез өчен байтак кына уңайсызлык булса да, түзми хəл 
юк. Аллаһ ахырын хəерле кылсын. «Аллаһ, Сиңа зарарыннан 
сыенам һəм аны хəерле кылуыңны сорыйм», – дип 24 февральдə 
имза куйдым. 

 
66 яшь тулу мөнəсəбəте белəн үткəн  

гомерлəргə гомуми бер караш 
 
1921 елның 25 февралендə җомга көн ислам ай елы белəн 

тууымнан нəкъ 66 ел кичте. Атамнан ишетүемə күрə, җомга көн 
икенде намазы вакытында дөньяга килгəнмен. Быел датасы хосусый 
көне белəн дə туры килде. 66 ел кадəр дөньяда яшəдем. Бу вакытта 
Аллаһ Тəгалəнең чиксез, сансыз рəхмəтлəрен һəм изгелеклəрен 
күрдем ки, Бөек һəм Олуг Аллаһ иманлы ата һəм анадан тудырып, 
тумышымда булган исламны сакларга һəм шул ислам рухы эчендə, 
камил үк булмаса да, үсү белəн бергə тəрбиялəнергə насыйп итте. 
Төрки, гарəп, фарсы теллəренə һəм шул өч телдə булган китапларны 
уку һəм аңлау кадəр аң һəм акыл бирде. Илебез гадəте буенча, гарəп 
теле һəм дини белемнəрдəн өлеш бирде. Бохарада җиде кыш уку-
укыту белəн гыйлем алу юлында торырга һəм остазлар, шəехлəр 
яннарында булырга һəм замандашларым арасында абруй, фəн, аң, 
белем фазыйлəтлəреннəн дəрəҗəле булу белəн хөрмəтле итте. Янə 
Истанбул, Мисыр, Шам, Кодс, Тараблүс һəм Бəйрут кебек ислам, 
гыйлем иллəренə баруны һəм галимнəре белəн очрашуны бүлəк ит-
те. Ике тапкыр [Аллаһ] йортына хаҗ кылырга һəм илчесе 
Мөхəммəдне (Аллаһ аны олыласын һəм сəламлəсен) зиярəт кылыр-
га дəрəҗə бирде. Соңгы баруымда Мəккəдə 100 көн кадəр, Мəдинə 
Мөнəввəрəдə алты ай кадəр булу хөрмəтенə ирештерде. Бу сəфəр-
лəремдə кырык-илле кадəр хəдис остазлары һəм шəехлəренə юлы-
гып, хəдис чылбырлары һəм риваять кылуга иҗазəтлəр хасил бул-
ды. Казанда 35 ел кадəр имамлык һəм укыту вакытында гыйлем 
алучыларга һəм башкаларга дəрес һəм вəгазьлəр аша файда китерү 
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максаты белəн, вакыт уздырылды. Мəдрəсəлəр арасында ташланган 
хəдис гыйлеме, тəфсир, бəлягать [риторика] гыйлеме һəм сира [пəй-
гамбəр тормыш юлы] кебек хөрмəтле гыйлемнəрне мəйданга куярга 
əһəмият бирелде. Нəкышбəндия, халидия тарикатьлəренə күп ты-
рышлыгым, көч түгүем, файдам булмаса да, ихласлыгым һəм мə-
хəббəтем белəн яшəдем. Изгелек иялəренə, Аллаһ əүлиялəре хəз-
рəтлəренə əдəпсезлектəн һəм кире кагу чүбеннəн, əлхəмдү лиллəһ, 
ерак тордым. Дөнья тормышында да киңлек һəм рəхəтлектə үт-
кəрдем. Илле яшьтəн артык атам янында булып, яхшы эшəрен һəм 
хəер-догаларын алу рəвешендə булдым. Итагатьле хатыннарга ике 
тапкыр өйлəндем. Изгелек һəм белем иялəре булу сəбəпле, җəфала-
рын күрмəдем. Соңгы заманнарда телəк һəм ризалыгыма карама-
стан, бөтен Казан һəм Болгар халкының вəкиллəре [тарафыннан] 
мəмлəкəтебездə гыйльми һəм дини дəрəҗəлəрнең иң югары булган 
мөфтилек (Истанбулда шəйхелислам) вазыйфасына сайландым. 
Кыскасы, бер мөселманга һəм бер галимгə мөмкин булган кадер һəм 
хөрмəт халыкның яхшы фикере минем хакта хасил булды. 

Бу искə алынган эшлəрнең барысы да – мин гөнаһлы фəкыйрь-
нең хаклылыгыннан һəм лаеклыгыннан башка, фəкать Аллаһ Сөб-
ханəһү вə Тəгалəнең рəхмəте, юмартлыгы, ярдəме. Туган көнемнəн 
бу көнгəчə Аллаһ рəхмəтенең төрлесенə, Аллаһ нигъмəтлəренең 
һəртөрле өлешенə канəгать һəм һəр тарафтан аның белəн əйлəнде-
реп алынган хəлдə, меңнəн берсенə дə шөкер итə алганым юк, 
шөкерен үтəүдəн гаҗизмен. Бары белəмен ки, бу кадəр изгелек-
лəрнең барысы да Аллаһның рəхмəте һəм юмартлыгы, шөкер 
итүеннəн мин фəкыйрь оятлымын.  

Аллаһ янына барыр вакытым ирешкəн, дөньяны куеп, асыл ва-
танга кайту вакытым җиткəн. Хисап дəфтəремə карасам, ахирəт 
азыгы булырдай һич эшемне күрмим, таяныч булырлык бер гамəл 
таба алмыйм. Тик тəүхид [бераллалык] иясемен, Коръəн иясемен, 
Коръəнгə мəхəббəтем бар. Рəсүлүллаһ (Аллаһ аны олыласын һəм 
сəламлəсен) юлына керүне һəм аның сөннəте белəн эш күрүне ти-
ешле күрəм. Коръəнне һəм хəдисне аңларга, аңлаганча гамəл кы-
лырга, кешегə дə шулай аңлатырга максат һəм бер дəрəҗəдə ты-
рышлык сарыф итəм. Бу юлны үземə мəслəк [итеп] тотам. Моннан 
арысын Бөеклек һəм Хөрмəт иясе Аллаһның юмартлыгы һəм 
ярдəменə тапшырам. Аллаһның рəхмəтеннəн өмет итə идем, бүген 
«əл-Гыймран» сүрəсенең уртасына ирешкəн төрки телендəге 
тəрҗемəдəн һəм шəрехтəн гыйбарəт [булган] тəфсиремне Үзенең 
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ризалыгына туры килгəн рəвештə тəмамлауны насыйп итсə иде һəм 
шул китабым мөселманнар файдалануына сəдака җариям [савабы 
гел килеп тора торган сəдака] булса иде. Яхшы үлем белəн яткан 
урыным Мəккə яки Мəдинəнең берсендə булса иде. Аллаһ кодрəтле, 
ихтиярлы, Раббы, рəхимле, гаҗиз бəндəсен телəве һəм мəрхəмəте 
белəн идарə итəр. Йə, Аллаһ, гомеремнең иң хəерле өлеше итеп 
ахырын кыл, эшлəремнең иң хəерле өлеше итеп соңгыларын кыл, 
иң хəерле көнем – Сине очраткан көнем булса иде. Аллаһ ил-
челəренə сəлам, галəмнəрнең Раббысына мактау булсын. 

 
Кыйммəтчелек 

 
Бу көннəрдə əйберлəрнең кыйммəте тагын артты. Бəялəрнең 

артык күтəрелүеннəн, ачлык дəрəҗəсенə ирешүдəн курку бар. Элек 
артык кыйммəтчелек Мəскəү, Петроград, Казан тарафында гына 
ишетелə иде. Инде һəммəдəн очсыз булган Уфада да кыйммəтчелек 
бик артты.  

Арыш онының поты – совет акчасы белəн егерме мең сум. 
Көрпəсез бодай – кырык мең сум. Сыер итенең поты – кырык мең 
сум. Сарык ите – илле меңнəн артык. Гади тозның поты – 50–60 мең 
сум. Борчак һəм ярмалар арыш оныннан артыграк. Утынның бер 
колачы утыз меңнəн артты, кырыккача сатыла. Бер шешə сөт – 2500 
сум, ак май – 6000, сары май 7000, елкы мае 3500. Сату тыела, 
авылларда ашлык тартып алынып беткəн хөкемендə, халыкның 
кулында азык беткəн, сакланган орлыкларын да тартып алганнар. 
Һəр җирдəн ачлык хəбəрлəре ишетелə. Шул сəбəпле, ачлыклар, хəт-
та ачлыктан вафат булучылар бар, дилəр. Алдыбыздагы язда сабан 
чəчү аз булыр, дилəр. Язында, кышында ни хəллəр булыр. Хөкүмəт 
бу өлкəдə кайгыртмый, Мəркəзгə белдертмилəр икəн, җирле ида-
рəлəр, ни сəбəпледер, ачлык белəн хисаплашу фикерендə күрен-
милəр, катылык һəм деспотизм юлы белəн мөгамəлəлəрен дəвам 
иттерəлəр. 

 
18 дəн түбəннəргə дин укыту мəсьəлəсе 

 
Уфа, Бирски тарафларында дин укытуларны тыя башладылар. 

Мəктəплəрдə һəм өйлəрдə укудан тыеп, дини китапларны волостька 
тапшырырга боерганнар. Уфа вилаяте Мəгариф идарəсеннəн Диния 
нəзарəтенə: «Муллаларның дини мəктəплəр ачулары турында нинди 
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мөгамəлə итəсез», – дигəн сорау җибəрделəр. 10 мартта җавап би-
релде: «Муллаларның укытулары халыкның телəве буенча. Халык 
вəкиле һəм хезмəтчесенең, халык кушкач, укытмый хəле юк. Без исə 
декреттан ерак тормыйчарак укытуны тəкъдим итəбез».  

Җирле хөкүмəтлəрнең сəнəдлəре: «Декретта балигълыктан (18 
яшеннəн) элек балага дин укытылмасын, балигъ булганнан соң, үз 
телəге белəн бер динне сайлар», – дигəн икəн. Лəкин үзлəре бик яшь 
балаларга коммунизмны аңлаталар, коммунизм рухы белəн тəмам 
диннəн биздереп үстерергə бар көчлəрен сарыф итəлəр. Боларның 
бу эшлəре яхшы сəясəттəн һəм идарəдəн дə түгел.  

Эчке һəм тышкы сугыш тəмам булмаган, хөкүмəт ышанычлы 
рəвештə урнашып җитмəгəн, һəр тарафта ризасызлык исе аңкып 
тора, шул хəлдə ашыгыч, зарури булмаган, халыкның дини хи-
слəренə каты орыла торган хəрəкəтлəр ясыйлар. Диннең мəртə-
бəлəре фарыз, сөннəт, мөстəхəбкə бүленгəн кебек, сəясəтнең дə төр-
ле дəрəҗəлəре бар. Лəкин вак җирлəрдəн надан, куштан егетлəрне, 
гыйлем һəм əдəп тəрбиясе күрмəгəн балаларны эш башына куйган-
нар. Алар, үзлəренең дəрəҗəлəрен һəм урыннарын тəэмин итү мак-
сатыннан чыгып – эш тапмагач – шундый нəрсəлəр белəн хөкүмəтне 
мактыйлар, баһадирлык күрсəтəлəр. Халыкка катылык һəм кырыс-
лык күрсəтəлəр. Шулай итеп, төп сəясəткə зыян китерəлəр. Һəр 
эшнең идарəсе хакыйкый коммунистлар, вөҗданлы, халыкка шəф-
катьле, фəкыйрьлəрне яклаучы кешелəр кулында булса, бу рəвешле 
булмас иде, дип уйлана. Аллаһ дөреслекне белүчерəк.  

Февраль башларыннан бирле Сибириядə вак-вак баш күтə-
рүлəр барлыгы ишетелə, халык, казачилар һəм аларга кушылган 
хөкүмəт гаскəре фетнə чыгарганнар, байтак киңəйгəннəр. Ишем, 
Курган шəһəрлəре һəм башка кайбер шəһəрлəр баш күтəрүчелəр 
кулына кергəн икəн, дигəн хəбəрлəр телдəн телгə сөйлəнə, ашыгыч 
рəвештə гаскəр озаталар. Ике атнадан бирле Петропавелга, берəр 
атнадан бирле Чилəбегə билет сатмыйлар. Соңгы дүрт-биш көндə 
Златоустка да билет бирмəгəннəр, дип ишетелə. Поездларның бары-
сы да гаскəр озату белəн мəшгуль булса кирəк. Утын азлыктан да, 
поездларның һəр тарафка да йөрешлəре азайды. Аллаһ эшлəрнең 
ахырын хəерле итсен. 
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Фəкяһия 
 
Мəшһүр шагыйрь Əбү Нəвас Хəсəн бине Һани [һиҗри] 198 ел-

да вафат. Бу кеше габбаси хəлифəлəрзаманындагы иң мəшһүр ша-
гыйрь җөмлəсеннəн. Аеруча Мөхəммəд əл-Əмин бине Һарун əр-
Рашидкə туганлык белəн билгеле. Маэмун хəлифəдəн күчерелə ки: 
«Дөнья үз-үзен бəян итсə, Əбү Нəвас кадəр бəян итə алмас иде»: 

[...]. 
Казый Ибне Халлəкян Əбү Нəвасның Аллаһ Тəгалəгə яхшы уй 

белəн əйткəн мондый шигырьлəрен китерə: 
[...]. 
 

Мəхмүд Əсгадьнең «Ислам дине тарихы» китабы 
 
Бу көннəрдə рəсми шөгыльлəрдəн бушанган ял вакытларында 

госманлы галимнəреннəн һəм төрек əдиплəреннəн хөрмəтле, 
мəшһүр шəех Мəхмүд Əсгадь əфəнде хəзрəтлəренең ислам тарихы 
[турында] язылган əсəреннəн 3 нче томының «Мəкки» исемле бүле-
ген укыдым. Бу бүлектə Рəсүлүллаһ (Аллаһ аны олыласын һəм 
сəламлəсен) тууыннан [алып] Мəдинəгə һиҗрəтенə, анда барып Ко-
бага урнашуына кадəр булган мəшһүр вакыйгаларны билгеле хəдис 
һəм биография китапларыннан күчереп, каймагын алып язган. Бу 
китап – 343 битлек кыйммəтле бер əсəр.  

Мəктəп галəмендə Җəүдəт пашаның (Аллаһ аны кичерсен) 
«Пəйгамбəрлəр кыйссасы» – 6 томы белəн кабул ителгəн, яхшы 
бəян итүе, җиңел гыйбарəсе һəм күп мəгълүматы белəн бик зур 
əсəр. Урта мəктəплəрдə безнең халык өчен дə укытырлык, тəмамла-
ган кешелəр өчен укырга лаеклы китап булса да, Мəхмүд Əсгадь 
əфəнде əсəре байтак мəсьəлəлəрдə чылбырлары искə алыну, 
мəсьəлəлəргə хикмəт белəн карау, мөнəсəбəтле аятьлəрнең тəрҗе-
мəлəрен искə алу, гыйбарəлəре дə гыйльми булу кебек фа-
зыйлəтлəрдə артыграк күренə. Бигрəк тə пəйгамбəрлекнең хак бу-
луы, илаһият, вəхи иңү, Коръəнне исбатлау темаларын аерым искə 
алган 30 бит кадəр аңлатуы олуг, бөек һəм кыйммəтле булган. Ал-
лаһ аңа хəерле əҗер бирсен.  
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Бу нөсхə авторының ярдəме белəн «Мөхəммəдия» мəдрəсəсе 
өчен Казанда да бастырган идек40.  

Автор мəрхүм дин гыйлемнəреннəн һəм математика фəннəрен-
нəн бик күп ядкярлəр калдырды. Фикыһ нигезлəре буенча «Əл-
Мəнар» китабының тəрҗемəсе, хəдис нигезлəре буенча бер гүзəл 
əсəре, берничə том шушы ислам тарихыннан, математикадан бер-
ничə əсəр язган. Истанбулның урта һəм югары мəктəплəрендə зур 
мөгаллим, идарə эшендə вəзирлек дəрəҗəсенə ирешкəн, тəдбирле 
бер акыллы киңəшче иде. 

1907 елда Истанбулда финанслар буенча киңəшче вазыйфасын 
алган вакытында янə сөйлəшеп утырдым. 1908 елда Вологдадан 
Хиҗазга үткəндə, 1910 елгы кайтышымда юлыгыштык, 1912 елдагы 
Русия сəяхəтендə кыска вакыт Казанда булуында, «Мөхəммəдия» 
мəдрəсəсендə, янə өебездə булып, дөньядагы соңгы очрашуыбызда 
өебездəн чыгып, тəравих [намазы] алдыннан хушлашып, Казан при-
станена юнəлдердек. Вафаты якынча 1918 елда. Аллаһның рəх-
мəтенə ирешсен. 

 
Том обсерваториясеннəн алынган җəдвəл 

 
12 мартта Том университетының обсерваториясеннəн шушы 

1921 ел өчен 12 айның башлары бəян ителгəн рəсми, гыйльми язу 
алынды. Еллык җəдвəл төзү өчен, Казан, Мəскəү, Том универси-
тетларына мөрəҗəгать ителгəн иде. Кайберлəреннəн кичегеп булса 
да, һəркайсыннан җавап килде. Һəркайсы тəфсилле язылган. Быел 
булачак айларның очрашу вакытларын, чиреклəрен, ярымнарын, 
икенче чиреклəрен сəгать, минут, секундлары белəн язганнар. Бу 
обсерватория хисаплары алдагы көннəр өчен фəкать хисап белəн 
чыгарылган. Аппарат ярдəме белəн күрүдəн чыккан бер эш түгел. 
Шунлыктан айның йөрешеннəн хəбəрдар кеше обсерватория 
тышында да бу кадəрле генə белем өчен күп зəхмəт чигүгə мохтаҗ 
булмаса кирəк.  

 

                                                      
40 Казанда басылганы – «Ислам тарихы» исемле, ике бүлектəн 

гыйбарəт əсəр булып, монда язылганы – ислам тарихыннан Мəхмүд 
Əсгадьнең «Ислам дине тарихы» исемле əсəре. Икесе ике китап. 
Ш. Шəрəф. 
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Җыелган иганəлəрне Нəзарəткə тапшырмау хакында  
башкорт хөкүмəтенең чарасы 

 
Мартта Златоуст мөхтəсибе мулла Габделхəким Сəлим тара-

фыннан гариза килде. Диния нəзарəте өчен тупланган иганəлəрне 
Нəзарəткə тапшырмаска [дип] җирле хөкүмəт идарəсеннəн хəбəр 
булган. Кантонлыктан белешкəч: «Үзəк башкорт хөкүмəтенең фəр-
маны шул рəвешле булды, үзгəртə алмыйбыз», – дип җавап бир-
гəннəр. Боларның бу фикерлəре башкортларның үзлəре өчен аерым 
мөфтилек төзүлəре, хөкүмəтлəре өчен дə талəп ителгəн нəрсə бу-
луын сиздерə. Шул максатлары өчен керешү булса кирəк. Лəкин 
Нəзарəт бу эшлəре турында Үзəк башкорт хөкүмəтенə каршы язса 
кирəк. Ихтиярый дини иганəлəрне халык телəсə кайда бирергə Де-
крет буенча да ихтиярлы. Башкортстан хөкүмəтенең тыярга хакы 
юк.  

Соңра мондый каршы сүз язылды, җавабында дулкынланган 
булганнар, сүзлəре: «Бер-ике кешедəн ишеттек: иганə ихтыярсыз 
көчлəп алынган. Шуңа күрə тыйдык», – диделəр. Бу җаваплары 
дөрес түгел һəм мантыйксыз җавап. Ихтыярсыз җыю хəбəре 
бөтенлəй нигезсез. Имеш, хəбəр белəн генə тыю тиешле түгел, əгəр 
шундый маддə булса, туплаган кешене мəхкəмəгə чакыру тиешле. 

Диния нəзарəтенə икенче мəртəбə Башкортстан мəркəзенə язу 
тиеш ки, кантоннарга иганəне тыю өчен тараткан язуларын боз-
дырсыннар иде, мөхтəсиблəр бу мəсьəлəдə бик борчылалар.  

 
Ибраһим Акчурин хаты 

 
Килгəн хатлар эчендə иске заманнан бирле милли һəм дини 

эшлəрдə юлдашым, барча Русия мөселманнары арасында мəшһүр 
Ибраһим Хурамша улы Акчуриннан алынган хатны күреп, икенче 
мəртəбə укыдым. Бик тəэсирлəнерлек хат җибəргəн. Бу кеше элек 
мөстəкыйль, зур сукно фабриканты, зур мəгълүматлы, күркəм тəр-
бияле, көнчыгыш теллəрен, Казан төркие өстенə, чыгтай һəм гос-
манлы теллəрен, гарəпчə, фарсыча яхшы белүе өстенə, көнбатыш 
теллəреннəн русча, французча, алманча оста белүче кеше. Шул-
кадəр фазыйлəте өстенə миллəтче, динче кеше булып, һəркайда ди-
ни һəм милли хезмəтлəргə кушыла, көче җиткəн кадəр эшли иде. 
Шул кеше ватаны булган Сембердəн Уфага, Уфадан Сибириягə ба-
рып, сəяси инкыйлаб сəбəпле, Новониколаевск шəһəрендə урнашып 
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тора икəн. Шуннан миңа язган хатында дога, сəлам һəм саулык бəян 
итүеннəн соң əйтə: «Безнең тормыштан Мəхмүд аркылы хəбəрдар 
икəнсез, аннан соң тормыш тагын да авыррак булды, Аллаһ ахырын 
хəерле кылсын. Тормышның матди ягыннан бигрəк, мəгънəви ягы 
авыр, бигрəк тə минем өчен. Иске ямаулы тишек киемнəн йөрергə, 
туяр туймас ашау-эчүгə һич тарсынмыйм, Аллаһның язмышы 
шундыйдыр, сабыр итəм. Борынгы заманда, Аллаһ җан тынычлыгы 
бирсен. дип дога кылалар иде. Ул бар нəрсəдəн артык икəн. Шунд-
ый дога кылуны сездəн үтенəм. Элгəре сез белгəн Ибраһим Акчу-
рин юк инде. Инде бүген аның урынына бер карт, эшкə яраксыз 
шəхес калды. Ни акыл, ни зиһен, ни мəгълүмат – һəммəсе тар-мар 
булды. Тере булсам да, үлгəн хəбəрем сезгə ирешсə дə, догадан 
ташламагыз. Имза: Ибраһим». Гыйбрəт!  

 
*  *  * 

Мартның уннарыннан бирле Сибириягə машина юлы ачылды. 
Омскидан бирле тимер юл буенда шəһəрлəрне алып, Курганга 
якынлашкан хөкүмəткə каршы чыккан төркемнəр чигендерелгəч 
һəм качырылгач, юллар төзəтелеп, тəртипкə салынган, лəкин тимер 
юл буеннан чиксəлəр дə, тирə-якта җыелулары бетмəгəн. Петропа-
велда көнбатыш-көньякта Күкчəтау тарафында 20–25 чакрым 
җирдə барлар икəн дигəн хəбəрлəр сөйлəнə. Бу 10 мартта рəсми те-
леграмма хəбəренə күрə, Гранштадта генерал Козлов исемле 
хөкүмəт игълан ителгəн икəн. Ахыры хəерле булсын. Петроград 
хəле ничектер (бəлки, Аллаһ моннан соң берəр хəл булдырыр)?  

 
Чулман буендагы хавариҗ җəмəгатенең ябылуы 

  
17 мартта Чулман буе дини комитет исемен тагып йөргəн, 

шəригатьчə булмаган җəмəгать рəисе Минзəлə имамы Ибнеябин 
Шəммасзадəдəн хат алынды. Эчтəлеге: комитетлары хөкүмəт тара-
фыннан ябылган, шуңа күрə, кылган гөнаһларына тəүбə итеп, Ди-
ния нəзарəтенең җəза бирмəвен (үз гыйбарəсе белəн, үч алмавын) 
сөйлəп яза. Көче җиткəннəн тыш кылган начарлыкларының, га-
лимнəр хакында, хəтта Диния нəзарəте хакында кылган əдəпсезлек-
лəренең барчасын комитетның ябылуын телəп, сəбəп булсын өчен 
эшлəдем, дип ялган кереш сүзлəр язган. 7 мартта рəсми кəгазь 
җибəрүен дə өстəп əйткəн. Аллаһ ахырын хəерле кылсын. Мөхтəсиб 
Əбелмəхҗəн əфəнде язуына күрə, Диния Нəзарəтенең түбəндəге 
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маддəлəре белəн сорашуы сəбəп булган икəн. Минзəлə хакиме шул 
сорауларны урынлы табып, боларның хəрəкəтлəрен низамсыз 
күреп, 12 мартта комитетларын туктаткан. Моның бу хəбəренə элек 
бер-ике кисəтү язылса да, тəэсире беленмəде. Кичəге көндə янə 
мөхтəсиб аркылы өч-дүрт маддəдə җавап алу өчен рəсми кəгазь 
язылды:  

1) муллаларның элекке указларын үзлəреннəн алып, яңа 
указларын бирүлəре; 

2) һəр җирдəн иганə акчалары җыюлары, кайбер җирлəрдə 
куркытып, имам һəм мөхтəсиблəрне язып, акча җыярга кушулары; 

3) сентябрьдə Уфада булып үткəн Диния нəзарəтенең Үзəктəн 
рөхсəтле җыенына баручылардан икътисади хисап сораулары, арт-
кан акчалары булса, үзлəренə сораулары; 

4) асыл комитетлары кем тарафыннан расланган, кем барлыкка 
китергəн – барчасының чылбырларын сорап, җавап алып җибəрергə 
мөхтəсиб Əбелмəхҗəн аркылы кəгазь җибəрелде;  

5) 5 нче маддə итеп, муллалардан тупланган һəркайсы указлар-
ны Диния нəзарəтенə җибəрергə боерылды.  

Ишетелгəненə күрə, Шаммаз хатының ишарəсенə күрə (кай-
берлəре алданып, кайберлəре куркып, кайберлəре Диния нəзарəтенə 
начар уйда булып), əлеге комитетка ике йөздəн артыграк имам һəм 
мөəзин язылган һəм указ яңартып алган икəн. 

19 мартта Шаммаздан рəсми кəгазь алынды. Кəгазендə идарə-
нең, төрле сəбəплəргə нигезлəнеп, хөкүмəт тарафыннан ябылуын 
бəян иткəн.  

 
Мөфти Мансур Халиков хаты  

һəм Башкортстан Диния нəзарəте 
 
24 мартта Башкортстан җыенына җибəргəн вəкилебез Мансур 

мөхтəсибтəн язу алынды. 19 мартта язылган язуында Эстəрле ягы 
Аллакуəт авылында башкорт вəкиллəреннəн 79 вəкил, 8 кадəр 
тыңлаучы булып, 11 мартта мəҗлеслəре ачылган. Диния нəзарəтен-
нəн аерылулары турында күп бəхəслəр ике көнлек сөйлəшүлəрдəн 
соң, аерылырга дигəн карар биргəннəр. Бу мөхтəсибне үзлəренə 
мөфти итеп билгелəгəннəр. Əлеге кеше, яраклы булмаган ке-
шелəрнең мөфтилек телəгендə булганлыктан, өстенрəк кешелəрнең 
үтенечлəре сəбəпле, кабул иткəнен язган. Тышта, үзара галимнəр 
аерылмауны куəтлəп сөйлəсəлəр дə, мəҗлестə гаҗизлектəнме, кур-
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куданмы яки эчке телəклəреннəнме, аерылуга каршы яхшы тора 
алмаганнар. Хөкүмəт тарафыннан бу мəсьəлəне баш кузгатучы, Ди-
ния нəзарəтенə төрле яла һəм ялган итүче Х. Юлдаш исемле төрек 
качагы белəн Хəбибулла исемле ике түбəн [кеше] мəҗлескə 
килгəннəр һəм даими булганнар. Кулларыннан килгəнчə, аерылуны 
куəтлəп, каршыларны мəҗлестə һəм тышта куркытудан кире торма-
ганнар. Җиңел рухлы, кыска уйлы, аз белемле башкорт галимнəре 
һəм мəчет эшен башкаручылары бу эшне эшлəргə булдылар, карар 
чыгардылар. Эш дөрес юлына куеп, дəвам иттерүдə:  

1. Бу җыенда Пермь, Шадрин, Самара кебек ерак җирлəрдəн 
вəкиллəр булмаган, аларның фикерлəре ничек булыр? Ике елдан 
бирле дəвам итү исемен күтəреп кызыл муллалар мөфтилеге кебек 
бер тарафта гына булып калуы ихтимал.  

Башкортстан сəүдəсез халык булганга бу соңгы елларда бик 
фəкыйрьлəнгəн, кешелəре аз, айлык, еллык чыгымнарын күтəрə 
алулары шөбһəле. 

3. Шул ук вилаятьлəрдə эчлəреннəн бу карарга йөрəклəре карар 
итмичə, Диния нəзарəтенə мөрəҗəгатен һəм иярүен кисмəүчелəр 
булуы мөмкин. 

27 мартта яңа башкорт мөфтилеге тарафыннан 5 санлы 
мөрəҗəгать иреште. 23 мартта язылган көйгə, болар Диния нəзарəте 
белəн мөгамəлəгə һəм хисаплашуга керешкəннəр. Лəкин җыен кара-
рыннан рəсми кəгазь Диния нəзарəтенə ирешкəне юк. Рəсми прото-
кол килгəч, кəгазьлəре рəсми мəҗлесебездə каралыр, иншалла. Има-
залары: мөфти Мансур Халиков, казый Сəгыйдҗан Акбирдин, 
Зəкиҗан Тимербулатов. 

23 мартта Мəскəүдəн Тəрҗеманов имзасы белəн телеграмма 
алынды. Гомум халыкка иген чəчүдə җиңел карамаулары турында 
мөрəҗəгатьнамə таратуны сораган.  

Ике көннəн соң янə бер телеграмма алынды. Ачык аңланмавы 
сəбəпле, җирле телеграмма идарəсенə мəрəҗəгать ителсə дə, аңла-
мауларыннан, чыганагыннан аңлатма алып, 28 мартта янə безгə 
тапшырдылар. Эчтəлеге: миллəтлəр идарəсендə безнең телəклəр 
кабул ителгəн. Җентеклəп аңлату белəн мөрəҗəгать булыр. Əгъза-
лары: əлеге бүлекнең мөдире Гыйсмəти, Тəрҗеман. 

Бу икенче телеграмма хəбəре Нəзарəт өчен куанычлы хəбəр. 
Тəрҗеман аркылы аерым тəкъдим белəн байтак нəрсəлəр соралган 
иде. Иншалла, ахыры хəерле булыр. 
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Нəзарəтнең эш хисабы 
 
Диния нəзарəтенə 1921 ел башыннан 22 мартка кадəр кереп 

чыккан эшлəр хисабы: 
беренче бүлеккə кергəн – 433, чыккан – 756, беренчегə дəф-

тəргə теркəмичə кергəн – 26; икенче бүлеккə кергəн – 120, чыккан – 
144; өченче бүлеккə кергəн – 74, чыккан – 98; дүртенче бүлеккə 
кергəн – 192, чыккан – 224; мөфтигə махсус – 5, сəркятипкə кергəн 
– 4, чыккан – 23, кассага кергəн – 3, чыккан – 4; барлыгы кергəн – 
857, чыккан – 1249. 

Искəрмə: мөфтигə килгəн һəм киткəн кəгазьлəрнең күпчелеге 
кереш-чыгыш дəфтəрлəренə теркəлмəгəнлектəн, дəфтəрдə аз 
күренə.  

 
Никах таркату турында фəтва 

 
Троицк мөхтəсибе мулла Габдрахман бине шəех Зəйнулла 

Рəсүлидəн 26 мартта сорау килде. Нөсхəсе: «“Лə зарар вə лə зирар” 
хəдис шəрифенə һəм имам Мөхəммəднең (Аллаһ аны рəхим кыл-
сын) “Мөватта”да китергəн хəбəренə күрə һəм гомуми яхшылыкны 
игътибарга алып, əгəр бер хатынның ирендə бергə тору мөмкин 
булмаган авыру, хатынны кыйнау, исерткеч куллану, хатынына 
шəригать буенча дөрес булган сəбəпсез азык-кием бирмəү, ире 
югалган яки читтə булу сəбəпле, хатынның тəрбиясез калып, тор-
мыш итү ягыннан зарарлану кебек зарарлар һəм башка һəртөрле 
тору мөмкин булмаган зарарларның берсе яки бердəн күбрəге 
шаһитларның шəһадəте белəн исбатланса, хатын иреннəн аерыламы 
яки башка бер юл белəн аерырга мөмкинме? Ачык фəтва бирүегезне 
түбəнчелек белəн үтенəм». 

Бу кəгазенə яздым: «Əлеге сəбəплəр өчен аеру мөмкин. Аллаһ 
дөреслекне белүчерəк. Мөфти Галимҗан бине Мөхəммəдҗан Баруди. 

 
Нəзарəтнең телəклəре Үзəктə кабул ителгəн 

 
Мəскəүдəн казый Кəшшаф Тəрҗеман 8 рəҗəптə (17 мартта) яза 

һəм аңлата: 
«Мəхкəмəи шəргыянең телəклəре байтак хəрəкəтлəрдəн соң 

төрле миллəтлəр идарəсендə бу кадəрлəре уңай хəл ителгəн: 
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1) Наркомнацның хəбəрдарлыгыннан башка һичбер мəктəп һəм 
мəдрəсə ябылмас; 

2) Диния нəзарəтенең гомуми нигездə типографиялəрне кулла-
ну тыелмас; 

3) кирəкле штамп һəм мөһерлəр куллану тыелмас; 
4) хезмəткə кагылышлы телеграмма йөртү тыелмас; 
5) Диния нəзарəтендə хезмəт итүчелəрнең Мəхкəмə хезмəте 

белəн йөрүлəренə киртə булмас.  
Бу кагыйдəлəрне гомуми сурəттə Уфа исполкомына мөрəҗə-

гать язып, əлеге казыйның кулына бирелгəн. «Башка вилаятьлəргə 
дə моннан нөсхə язып җибəрергə мөмкин», – дигəннəр. Дини ки-
тапларны шəһəрдəн шəһəргə йөртер өчен мөмкинлек соралган иде. 
«Моны һичкем тыймас, аерым рөхсəт кəгазенə хəҗəт юк», – ди-
гəннəр. Мəхкəмə өчен хосусый бер типография алу турындагы 
язуыбызга: «Хəзер типография эше мөшкел, чит ил белəн сəүдə 
башлангач, кузгату мөмкин», – дигəннəр. Моның кадəр рөхсəтлəр 
дə яхшы, хуш хəл күренде, монсына əлхəмдү лиллəһ. 

Тəрҗеман əфəнденең хатында бер үкенечле хəбəр дə бар иде. 
Германиядə бер бəдбəхет əрмəн тарафыннан тырышлыгы һəм нык-
лыгы белəн галəмдə мəшһүр булган Төркиянең министры Тəлгать 
Паша шəһит ителгəн. 

 
Совет хөкүмəтенең уңлашуы 

 
Бу март эчендə атна кадəр дəвам иткəн III съездда (партия 

съезды) хөкүмəт байтак уңлашып, халык белəн дə хисаплашып, үзен 
тəэмин итү максатына керүе əлеге съездның хəрəкəтлəреннəн 
аңланган. Авыл халкына байтак иркенлек, милли эшлəргə дə игъти-
бар, сəүдə иреге турында да яхшы сөйлəшүлəр булган. Уфада бу 
көннəрдə авыл халкының быелдагыча, ашарларына да калдырмый-
ча, алып бетерү ысулын бетереп, налог юлы белəн алуны игълан 
иттелəр. Шəһəргə печəн, салам, иген кертүне рөхсəт итəргə торалар. 
Ахыры ни булыр, хəерле булсын. 

Апрель башында шəһəргə азык кертүне иркен куйдылар. Һəр 
җирдəн азык керсə, мөмкин булды. Лəкин юл йомшады, чана юлы 
өзелергə якын булды. Азык килə торган Бирск өязеннəн килүче өчен 
хəтəрле хəл. Шулай да 40 мең сумга ирешкəн арыш оны утыз мең 
сумга төште. 60 меңгə ирешкəн бодай оны 40 ка кадəр бирелə 
башлады. 
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2 апрельдə Эстəрлебаш ягы мөхтəсибе мулла Шакир мəхдүм 
бине Харис Тукаев килеп, Аллакуəт авылында булып үткəн Баш-
кортстан җыенының хəллəреннəн, мөфти һəм казый сайлауларның 
рəвешлəреннəн Диния нəзарəтенə ачыклык бирде. Вакыйганың 
кыскача хəллəрен яздырып китерде. Моның өстенə, вакыйганы теле 
белəн дə яхшы аңлатты.  

Вакыйганың кыскачасы: башкорт хөкүмəте тарафыннан вəкил 
ителеп җыенга җибəрелгəн Х. Юлдашев исемле коммунистның 
тəэсире һəм гади кешелəрне куркытуы, хəтта янавы аркасында, 
күпчелек галимнəрнең ризалыкларыннан башка Диния Нəзарəтен-
нəн аерылырга, аерым мөфтилек сайлауга ярдəм итүлəре аңлашыл-
ды.  

Җыелышта 12 кантоннан бары алты кантон кадəр вəкиллəр 
килгəннəр. Аларның да кайберлəреннəн берəр генə вəкил килгəн. 
Алты кантонлыктан һич кеше килмəгəн. 69 кадəр кешедəн гыйбарəт 
[булган] мəҗлес белəн гомум башкортлар өчен аерым мөфтилек 
сайлаганнар. Аның идарəсе һəм башка кирəкле вазыйфалары өчен 
хəҗəт мəсьəлəлəрдə бер дəрəҗəдə карарлар чыгарганнар.  

Бу мəсьəлəдə əһəмиятле нəрсə шул: Шура хөкүмəте динне 
үзеннəн тəмам аерган, дини эшлəрне тəмам иясенə тапшырган 
хəлдə, башкорт хөкүмəте һəм хокук-рөхсəте дə шушы нигезгə ко-
рылган хəлдə, Эстəрле хөкүмəтенең мондый тик дини булган 
мəсьəлəлəргə катышуы, хəтта куркыту һəм кисəтү юлы белəн кат-
нашуы дəүлəт кагыйдəсенə, Шура нигезенə бөтенлəй каршы. Бу 
рəвешле халыкның (күпчелекнең) ризалыгыннан һəм ихтыярыннан 
башка мөселманнар арасында, дини идарəлəренең игътибары белəн, 
таркаулык салулары, Русиядə иң зур һəм мөһим идарə булган Диния 
нəзарəтен (искечə Духовное Собрание) бүлгəлəү, əлбəттə, халыкка 
яман тəэсир бирəчəк. Үзəкнең тоткан мəслəгенə, ахырдан, зыянлы 
булып чыгуы ихтимал. 

 
Госман Коръəне хакында 

 
Мəхкəмəи шəргыя бинасында Госман Коръəне исеме белəн та-

нылган мөбарəк əсəр [сакланган] бүлмəнең ишегенə язып ябыштыр-
ган кəгазьнең нөсхəсе: 

«Бисмиллəһир-рахмəнир-рахим. Əл-китаб əл-мөкаддəс əл-
Коръəн əл-газыйм. Бу бүлмəдə булган Коръəн шəриф тирегə күфи 
язуы белəн ноктасыз һəм хəрəкəсез язылган: «Əмирел-мөэминин 
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Госман бине Гаффан (Аллаһ аннан риза булсын) яздырып, нəшер 
иткəн берничə нөсхəлəрнең берсе булуы билгеле. Бу – [һиҗри] 1338 
елдан бер мең ел элек Гыйрак һəм Хорасан иллəренə сəяхəт иткəн, 
һəр җирдə бөек галим һəм остаз икəнен күрсəткəн, Шаш (Ташкент) 
галимнəреннəн имам Əбү Бəкер Мөхəммəд бине Гали əл-Каффəл 
əш-Шаши хəзрəтлəре бер сылтау белəн үз шəһəре булган Ташкентка 
китергəн мөбарəк Коръəн шəриф китабы. Озак вакыт əлеге кешенең 
бала һəм нəселе кулларында сакланган. Тугызынчы гасырда бу 
имамның балалары һəм нəселлəреннəн шəех Гобəйдулла Əхрар 
Нəкышбəнди хəзрəтлəре Ташкенттан Сəмəрканд шəһəренə күч-
кəндə, Коръəн китабын үзе белəн Сəмəркандка китереп, үзенə кара-
ган мəдрəсəнең мəчетенə урнаштырган. [Һиҗри] 1285 елда Русия 
дəүлəте Сəмəркандны алганнан соң, бу Коръəн китабын тарихи һəм 
кыйммəт бəяле əсəр икəнен белеп, Петроградның солтан ки-
тепханəсенə алганнар иде. 1335 (1917) елда инкыйлабтан соң əлеге 
шəһəрнең мөселман шурасы кайбер ислам гаскəрлəренең ярдəме 
һəм Шура хөкүмəтенең булышлыгы белəн əлеге китапханəдəн алып, 
1336 елның 30 рабигыль-əүвəлендə (1918 елның 12 гыйнварында) 
зур саклык белəн һəм зур тантана белəн Уфага китереп, бөтен Русия 
мөселманнарының дини мəркəзлəре булган Мəхкəмəи-шəргыягə 
тапшырдылар. Шул заман мөфтие, бу хəрефлəрне җыючы мулла 
Галимҗан бине Мөхəммəдҗан Баруди йортыннан иң зур бүлмəне 
билгелəп, əлеге мөфтинең һəм мөхтəрəм казыйларның җаваплы-
лыгына тапшырдылар. Хəзер бу Коръəн китабы бу бүлмəдə саклана. 
Һəркайсы мөселман кереп, зиярəт итə һəм җомга көннəрендə 
җəмəгать белəн зиярəт кылып һəм укып, Аллаһыга гыйбадəт кылы-
на. Моны мөфти Галимҗан бине Мөхəммəдҗан Баруди язды, 
[һиҗри] 1338 елның гашура көне». 

Монда күчердем [һиҗри] 1339 елның 26 рəҗəбендə. 
 

Яңа имамнарга указларын тапшырганда  
сөйлəнə торган вəгазем 

 
Имамлык – зур бер мөхтəрəм урын. Бу хезмəтне йөклəвең 

белəн бөек вазыйфа йөклисең. Ул вазыйфаны тиешенчə үтəү дини 
һəм вөҗдан бурычың. 

1. Биш вакыт намазны мəчетеңдə, вакытларын сөннəткə туры 
китереп, җəмəгать белəн үтəрсең, мөмкин кадəр намазны игътибар 
һəм ихтирам белəн укырсың.  



122 

2. Үзеңне күркəм əхлак һəм дин ягыннан, бөтен мөселманнарга 
үрнəк булырлык дəрəҗə яхшы тотарсың. Яраклы булмаган, дин һəм 
кешелеклелеккə каршы булган эшлəргə якын булмассың. Дини 
хөкемнəр һəм гыйбадəт, хəлəл-хəрам, күркəм əхлак мəсьəлəлəрендə 
һəрвакыт мəчет халкын вəгазь кылырсың. Бер яраклы китапны 
тəртип белəн укып барсаң, бигрəк хуп. Ничек тə мондый бозык за-
ман вакытларында кат-кат тиешле булган вəгазьлəрдə кулдан 
килгəн кадəр кимчелек китермəссең. 

3. Халык белəн күркəм мөгамəлəдə булу тиешле. Биргəннəрен 
алып, бирмəгəннəренə нəфес комсызлыгы белəн сорану кебек 
түбəнчелектəн ерак торырсың. Аз-маз игенчелек итəрсең, умарта 
кəсеп кылырсың, бөтенлəй комсызлык белəн кичтерергə тырышма.  

4. Балаларны укытырсың, ир һəм кыз балаларның дин танула-
ры хезмəте имам өстендə. Өлгермəслек булсаң, яраклы булганда, 
мөəзинне укытышырга боерырсың яки мөгаллим алырсың.  

5. Бу кадəрле генə гыйлемгə канəгать булмыйча, һəрвакыт гый-
лем арттыру телəгендə бул. Аңлый алган кадəр китап кара, очраган 
галимнəрдəн файда алырга тырыш, гыйлем арттыру заманы мəдрəсə 
заманы түгел, бəлки, мəдрəсəдəн чыгып, дөньяда тормыш башлан-
гач. Мəдрəсə – фəкать юл күрсəтүче.  

Мөəзиннəргə дə шушыңа охшаш вəгазь сөйлəп, мөхтəсиб-
лəренə игълан итеп, хезмəткə керешүне васыять итеп, «Фатиха» 
[сүрəсе] укып, указлары тапшырыла. 

 
*  *  * 

6 апрельдə Мəскəүдəн бер пакет алынды. 17 мартта Миллəтлəр 
идарəсе бүлегеннəн комиссар Каменский имзасы белəн Уфа хөкү-
мəтенə язылган нөсхəдəн копиянең эчтəлеге: 

1) Мəркəздəге наркомнация хəбəреннəн башка мəктəплəр һəм 
мəдрəсəлəр ябылмас; 

2) Диния Нəзарəтенең кешелəре Мəхкəмə эшлəре сəбəпле 
йөрүлəренə тыю булмас; 

3) Мəхкəмə шəргыянең телеграмалары йөртелер; 
4) Мəхкəмəи шəргыянең мөһерлəре, штамплары белəн файда-

лануга тыю булмас; 
5) Мəхкəмə эшлəрендə типографиялəрдəн гомуми кагыйдə 

буенча файдаланырлар;  
6) элек казый Кəшшаф Тəрҗемəн əфəнденең хəбəр итүе белəн 

беленгəн карарлар, казыйның үз кулына бирелеп, безгə əлеге бүлек 
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мөдире Габдулла Гыйсмəти имзасы белəн җибəрелделəр. Шул ук 
карарның нөсхəсе югарыда искə алынган Каменский имзасы белəн. 
Моның өчен Аллаһка шөкер. Ишетелгəнгə күрə, җирле хөкүмəтнең 
үзенə дə туры бу фəрман ирешкəн икəн.  

 
Архив хакында Мəркəзгə мөрəҗəгать 

 
11 апрельдə Мəркəзгə архив турында бирелəчəк телеграммабы-

зны, телеграмханəдə күрсəтү белəн, казна хисабына кабул иттелəр. 
Бу да əлеге заманда, кечкенə генə булса да, бер җиңү, моның өчен 
Аллаһка шөкер. Мəркəзгə җибəрелгəн телеграмма хəбəребезнең 
эчтəлеге: 

«Мəскəү наркомнациягə (төрле миллəтлəр бүлегенə), архив ту-
рында сезгə җибəрелгəн кəгазьлəребезгə ачык җавап килгəнче, го-
муми архив хокук идарəсе белəн киңəшлəшеп, монда эшне тукта-
тып торырга фəрман җибəрсəгез иде».  

Җирле регистрация идарəсе электəн белдергəнчə, бу көннəрдə 
архивка килеп, архивның таратылачагын, һəр вилаятькə бəйле 
кəгазьлəрне əлеге вилəятьлəргə җибəрəчəген белдергəн иде. 

Бу хəл хөкүмəт өчен файдасыз. Һəр вилаятьтə, районнарда, 
авылларда берəр нөсхə метрика дəфтəре бар. Безнең архивта икенче 
нөсхəсе яхшы сакланып тора иде. Инде вилаятьлəргə таратып, ни 
кылмакчы булалардыр? Без аңлаган максатлары юк. Тик Диния 
нəзарəтенең көчен, халык өчен мөрəҗəгəть урыны булуын киметү 
һəм бетерү максаты булса гаҗəп түгел. Бу вəкил сүз арасында: «Со-
брание бетерелəчəк, аның кулында эш калачак түгел», – дип кат-кат 
сөйли. Лəкин эшлəр белəн идарə итүче хикмəтле Аллаһ Сөбханəһү 
вə Тəгалə динсез колына никадəр ихтияр бирер икəн? Өмет ки, 
мөселманнарга мəрхəмəт карашын салса иде. 

 
Иманлы исерек 

 
Иптəшебез казый Ризаэддин əфəнденең, шəһəр урамында бер 

тарафка баруында, янында алпан-тилпəн хəлдə баручы бер карт 
мөселман байтак ара барган. Шулай һичкемгə карамыйча шəһадəт 
кəлимəсен, тəкбир, салават укып, сынык, ялварган хəлдə юлын 
дəвам иткəн. Сүз һəм Аллаһны мактау арасында «Йə, Аллаһ, 
гөнаһлы бəндəмен, Ходайга бəндəнең гыйбадəтеннəн файда юк, 
гөнаһыннан зыян юк, шулай да, бəндə булгач, аны тыңларга, гөнаһ 
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кылмаска тиешле» дигəн сүзлəрен əйтə икəн. Риза əфəнде дə бу зат-
ның əлеге төрле хəрəкəтлəреннəн һəм сүзлəреннəн лəззəтлəнеп, 
тыңлап, хəтта күңеле нечкəреп, юлында озак бергə баруны дəвам 
иткəн. 

Бу вакыйганы ишетүемнəн соң, элекке казый Габдеррəшид 
Гомəр Ибраһимовның Гомəр аганың тəрҗемəи хəлендə сөйлəгəн 
кайбер сүзлəре хəтеремə килде. Əлеге кеше, бик кəефле булып 
кайтса, өйдəгелəрне борчыган. Тик, аның шул хəлдə кайтуын сизеп, 
кайтуына «Йосыф» сүрəсен укый башлыйлар икəн. Ага кайтып 
керүенə, Коръəн тавышы ишетү белəн идəнгə тезлəнеп, тавышсыз-
тынсыз гына тыңлый, шул хəлдə йокыга китə икəн. Соңра бу 
мөнəҗəт касыйдəсен көйлəп, күзлəреннəн яшь чыгара икəн: «Йə, 
Хода, Гафу итүче син, Рəхимле син бəндəлəргə, аеруча минем кебек 
явызларга». Бу хəллəр ислам хикəятлəре китапларында искə алына: 
«Бəлки, гөнаһ түбəнчелеккə, күңел сыныклыгына китерер һəм ма-
саюга, тəкəбберлеккə китергəн изге эштəн хəерлерəк булып чыгар».  

Фəкыйрьнең: «Һəр эштə гыйбрəт алучыга дəрес бар, акыл һəм 
фикер иясенə шатлык булсын!» 

 
Чимкенттан (Черняевтан) хат.  

Бала тəрбиясендə мөһим искəртүлəр 
 
10 апрельда Төркестан вилаяте Чимкент шəһəреннəн Юныс 

бине Хөснеддин исемле казанлыдан хат алдым. Хатында минем яз-
ган хатымны алуын һəм куануын, атасы Хөснеддин хаҗиның вафат 
булуын яза. Бу Хөснеддин хаҗи [һиҗри] 1338 ел рамазанының 2 
нче көнендə ай хисабы белəн 111 яшендə дөньядан кайткан. Чы-
гышы Казан ягы Мамадыш өязе Шəмəрдəн авылыннан булып, Пет-
ропавел шəһəрендə бераз торган. Троицкида мəшһүр Яушев гаилə-
сеннəн Əхмəдҗан (Кара Əхмəд) бине Гайсəнең сəүдə вəкиле булып, 
Русия хакимлегенə күчүдəн элек үк Ташкент сəфəренə чыккан. 

Габделвəли бине Əхмəдҗан Яушев моны сөйлəгəн иде: «Яшь 
көнемдə атам мине əлеге Хөснеддин əкə кулына хезмəтче итеп 
тапшырды. «Яхшы күзəт, Ташкентка барсын, эш өйрəнсен», – дип 
кушты. Əлеге кеше мине бай баласы [итеп] хисапламыйча, атамның 
кушуы буенча, үзенең бер өйрəнчек хезмəтчесе кебек тəрбиялəде 
һəм сəүдə белəн мөгамəлə эшенə өйрəтте. Хəтта барышыбызда 
кəрванда кайвакыт намазга һəм тəһарəткə ялкаулансам, каты 
шелтəлəрен күрдем, ишеттем». 
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Искəртү. Мəрхүм Габделвəли бай əлеге Хөснеддин аганың 
урыны белəн каты тəрбиясеннəн файда күрүен, шул сəфəрлəренең 
бəрəкəтле булуын сөйлəр иде. Бу сəфəрлəре 1855–1860 елларда бул-
ган. Бу вакыйгада икътисади һəм тəрбияви ике мөһим мəсьəлə бар, 
Əхмəд бине Гайсə Яушев аңа игътибар иткəн һəм кулланган.  

Икътисади. Сəүдə өчен ерак сəфəрлəрне сайлау, ислам 
галəмендə күп заманнан бирле, хəтта Бəни Үмəйя һəм Габбаси 
хəлифəлəреннəн үк гарəплəрдə булган. Һинд, Кытай, Ява мəмлə-
кəтлəренə кадəр сəяхəт һəм сəфəр кылып, сəүдə итүлəре, шул сəүдə-
лəре, аралашулары аркасында ислам таралуына хезмəт итүлəре та-
рих китапларында язылган. Хəтта безнең Болгар халкының, Багдад-
тан, Габбаси хəлифəлəреннəн Мокътəдир заманында ислам өйрəтү 
өчен, Ибне Фазлан кулы астында килгəн делегациядəн элек үк, Төр-
кестаннан килеп китүче сəүдəгəрлəр аркылы исламга килүлəре, 
соңра ничə еллардан соң ислам падишаһлары вакытында, аеруча 
Габбаси хəлифəлəреннəн дини хəлифə булып танылган Мокътəдир 
биллəһ вакытында рəсми мөселманлыкларын белдерер һəм кирəкле 
тəгълиматны алыр өчен, хəлифлеккə мөрəҗəгать иткəннəр булса 
кирəк. Дөресен Аллаһ белүчерəк.  

Кыскасы, сəфəр һəм сəяхəт – кирəк сəүдəчə, кирəк əдəп-
əхлакча [булсын] – бик əһəмиятле, күп файдаларны китерə. Казан 
һəм Болгар халкы да бу сəүдə сəфəрлəренə телəкле, керешүчəн 
төркем. Диннəрендə нык төркем булганга, һəр барган җирлəрендə 
җирле халыкның карашларын үзлəренə җəлеп итеп, тугрылык, 
əманəт белəн мөгамəлə күрсəтеп, үзлəре турында яхшы фикер ту-
дыралар.  

Барган җирлəрендə дини мəрасимннəрне үтəп, мөмкин булган 
кадəр мəктəп һəм мəчет торгызырга керешүлəре – тəҗрибə белəн 
күренгəн яхшы гадəтлəре. Башкортстан, Казакъстан җирлəрендə дə 
сəүдə белəн таралып, һəр җирдə дин рухы, дин тəгълиматы таралуга 
болар сəбəп булдылар. Башкортстаннан күп җирлəрдə бу сəүдə-
гəрлəр урнашып, мəчет һəм мəдрəсəлəр торгызуга, дини дəрес-
ханəлəр ачылуга, шул юл белəн башта вəхши булган башкортлар-
ның мəдəният төсенə керүлəренə, араларында дини гыйлем тара-
луына сəбəп булдылар. Бу хəллəр башкорт эчендəге типтəр төркем-
нəренең тарихларыннан бик ачык күренə. Шулай ук Казакъстанда 
боларның яхшы тəэсирлəре гадəттəн тыш артык булды. Матди фай-
даларны казанлылар казакълардан алсалар, мəгънəви, зур файдала-
рны казакъларга бирделəр. Карагыз: казакъ эчендə Оренбург, Тро-
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ицки, Петропавел, Семипулат кебек шəһəрлəрне казанлылар тор-
гызып, казакъ эчендə зур тəэсир иттелəр. Һəр шəһəрдə мəчетлəр һəм 
мəдрəсəлəр торгызып, казакъларны һəм башкаларны укыттылар. 
Бəдəвилек галəмендə надан калган исламның рөкеннəрен, ка-
гыйдəлəрен аз белгəн казакъларның нык һəм дин өлкəсендə байтак 
мəгърифəтле булуларына сəбəп булдылар. Үзлəреннəн байтак га-
лимнəр, мөгаллимнəр, мөдəррислəр җитештерделəр, əхəмдү лиллəһ 
моның өчен. 

Казан халкы Кытай җиренə кадəр сəүдə ачып, Төркестан тəмам 
өйрəнелгəн җирлəре булып, зур сəүдə иттелəр. Төркестаннан байтак 
əдəп файдасын алулары булган. Казан ягындагы Курса, Мəчкəрə, 
Кышкар, Мəңгəр кебек авыллардан бохарчы сəүдəгəрлəр булу 
мөнəсəбəте белəн, икътисади файда алулары өстенə, байтак əдəп 
һəм дин əсəре китергəннəр. 

Икенче мəсьəлə – бала тəрбиясе мəсьəлəсе. Бай балаларын 
укудан туктаткач, яхшы идарəле чит кеше кулына хезмəткə биреп, 
эш өйрəтү тиешле. Ата-ана кулында бала эшкə өйрəнə алмый, кире-
сенчə, күбрəк вакытта бозыла гына. Ата кулындагы сəүдəханəдə 
белер-белмəс хуҗалык кылып, сəүдə вəкиллəренə өстенлек кылган 
булып, эш өйрəнми калуына кайбер вакытта алар тарафыннан 
шəхси мəнфəгать өчен тиешсез юлга керүлəренə сəбəп була. 

Бу хəл – безнең хəзерге Казан һəм Болгар байларында таралган 
зарарлы гадəт. Шунлыктан атадан калган дəүлəт варислар кулында 
яшəми, гомерсез була. Мал табуның юлын белмəгəн, асатлык белəн 
кулына мал керткəн бай баласында малның кадере һəм кыйммəте 
күп булмый. Максатчан исраф итмəсə дə, бəрəкəтен очырырлык 
кадəрле идарəсезлек белəн болар күп вакытта фəкыйрьлек хəленə 
дучар булалар. Əгəр дə моның киресенчə, 15–16 яшендə чит кеше 
кулында хезмəт итсə, хезмəтенə яраклы эш хакы алып, тормышын 
үткəрсə, һəртөрле кеше күрсə, һəртөрле мал таныса, акчаның 
мəшəкать белəн килүен яхшы белсə, чын яхшы мөгамəлə һəм 
идарəгə өйрəнсə, əлбəттə, соңрак атасы хезмəтенə дə катышып, 
ярдəм итə белер, атасының малын саклый алыр иде. 

Безнең Əхмəдҗан Яушев улын ят кеше сəүдəсенə хезмəтче 
итмəсə дə, каты куллы вəкиленə иярчен, хəтта хезмəтче итеп 
тапшырып, сөекле улы Габделвəлине Ташкент сəфəренə дөя кəрва-
ны белəн озатты. Шул сəфəрлəреннəн һəм шуннан соңгы 
сəфəрлəреннəн бəрəкəтлəре артып, Габделвəли мəрхүмнең үз вакы-
тында ук төп һəм күп бəрəкəтлəре Ташкент тарафыннан булу сый-
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фаты белəн, миллионнарга хуҗа булганнар иде. Əлеге Габделвəли 
əфəнде дə вакытында Троицкида зур көч казанып, дəүлəтенə яраклы 
ук булмаса да, дин һəм миллəт юлында мəктəплəрне яхшырту 
эшендə байтак аңлы һəм тугры хəрəкəтле һəм иганəле булып, динле 
гомерен үткəрде. Ташкент һəм Мəскəү халкы арасында да игътиба-
ры зур иде. Аллаһның рəхмəтендə булсын! 

Югарыда искə алынган зат, безнең Хөснеддин ага Яушевларда 
хезмəт итеп, үзе дə бер дəрəҗə файдаланган, лəкин хуҗаларына күп 
файда ирештергəн тугры вəкил булган. Үзе Чимкент шəһəренə 
урнашып, Черняевның Төркестанга һөҗүме вакытында Чимкентны 
алуында, шул шəһəрдə булган Черняевка очрап, җир һəм су турын-
да аерым язу алса да, җиңел караганмы – кəгазен югалтып, файда-
лана алмады. Хөснеддин ага үзе игътибарлы, эшендə төгəл, тугры, 
нервылары сəламəт, гəүдəсе нык, җəмəгать намазына даими йөри, 
пөхтə, басуына барып эшлəп йөри, диндар кеше иде. Үзе хаҗ 
кылган, Чимкент шəһəренə дə Вəли Яушевның ярдəме белəн ка-
занлылар өчен мəчет торгызган һəм бер мəхəллə ачтырган иде. Ал-
лаһның рəхмəтендə булса иде. Улларыннан олысы Ягъкуб 65 
яшендə үзеннəн бер ел элек вафат булды. 1916 елда йортларында 
айлап кунак булган идек. 1917 елда янə дүрт-биш көн булып үттек, 
хөрмəтлəрен күрдек.  

*  *  * 
9 апрельдə Уфада чана юлы бетеп, арба юлы төшү сəбəпле, 

юллар киселеп, артык кыйммəтчелек булып китте. Азыгы булмаган 
кешелəр өчен бик авыр хəл, бер шешə сөт совет акчасына – бик мең 
сум, бер кадак кара ипи – бер мең биш йөз сум. Бер кадак сарык ите 
– өч мең сум. Бер резин калушымда аз гына ертык бар иде, аз гына 
заманга түзəрлек итеп төзəттердем – биш мең сум түлəдем. Бер 
савыт шырпы – өч йөз сум, бер кадак тоз –ике мең сум, дилəр. 

Бəндəлəрнең дин һəм əхлак мəсьəлəсендəге ваемсызлыклары 
һəм игътибарсызлыклары сəбəпле, Аллаһ тарафыннан вакытлы би-
релгəн гыйбрəт һəм кисəтү булса кирəк. Аллаһ сакласын, җəза бул-
масын иде, əгəр дə җəза бирү телəге булса, Аллаһ сакласын, чиксез 
дəрəҗə кыйммəтчелек, ачлык артуына лаеклыбыз. Йə, Аллаһ, 
бəндəлəреңə рəхимле бул. 
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Ай хəбəрлəре һəм кояш тотылу 
 
Богырслан өлкəсендə фəлəн авылда мөдəррис Шакирдан Диния 

нəзарəтенə язу бирелде. Авылларында Кəлимулла исемле ыша-
нычлы кеше хатыны белəн пəнҗешəмбе көн 29 рəҗəбтə (7 апрель-
дə) шəгъбан аен күргəннəр. Шəһадəтлəрен əлеге имам кабул итеп, 
шəгъбан башын җомга көн итеп, якшəмбе көн 3 шəгъбан дип язган. 
Мəскəү, Казан, Томски обсерваториялəреннəн алынган мəгълүматка 
күрə, рəҗəб ае туган 9 мартта чəршəмбе көнне кичке 9 сəгать 53 
минутта, 8 апрельдə пəнҗешəмбе көндə ай йөрешенə 29 тəүлек ту-
лып җитми. Икенчедəн, җомга көн 8 апрельдə 12 сəгатьтə 35 минут-
та кояш тотылу ачык булып, 3 сəгать чамаларында гына кояш ачыл-
ды. Шунлыктан айның үзəге кояшның үзəгеннəн аерылуы көндез 12 
сəгатьтəн соң гына мөмкин була. Əлеге өч обсеваториядəн алынган 
мəгълүматка күрə дə, җомга көн 8 апрельдə көндез 12 сəгатьтə 59 
минутта шəгъбан ае туачак (ай үзəгенең кояш үзəгеннəн узачак). 
Обсерватория, хисап, кояш тотылуы – барысы да ачык катгый 
рəвештə аның хəллəрен белдерə торган сəбəплəр. Бу фəннəрнең та-
ралуыннан элек игътибарга лаеклы булырлык ачык сəбəплəрдəн 
булмасалар да, бу заманнарда мəйданда булган гыйлем əсбапла-
рыннан. Бары пəйгамбəр тарафыннан махсус юл белəн исбатланган 
текст булган маддəдə генə болар (юкка чыгару юлы белəн түгел) 
игътибарсыз калдырыла. Анда да шəригать текстларын аңлауда ти-
ешле урыннарда гамəлгə керткəндə əсбап хисабына, əлбəттə, игъти-
бар ителер. Шунлыктан əлеге авылдагы күрү һəм имам Шакир 
əфəнде янындагы шəһадəт тə, ни булса да, бер буталу булуы уйла-
ныла. Моның кебеклəрдə булган шикелле күрүнең үзендə буталу 
яки көндə хата булу ерак түгел. Гомумəн, шəгъбан аен исбат итəр 
өчен бер ир һəм хатын шəһадəтлəре җитəрлек түгел. Алар белəн 
генə исбатланмас. Аллаһ дөресрəген белүчерəк.  

Җомга көнне кояш тотылу һəм өч обсерваториянең Диния 
нəзарəтенə рəсми белдерүлəре буенча шəгъбан ае, җомга көн төш 
авышу белəн туып, кичəсендə күренү мөмкинлегенə ирешкəнгə, 
шимбə көн 9 апрельдə шəригатьчə исбатланган булыр. Шунлыктан 
рамазан ае күренмəсə, шəгъбанны тутырып, якшəмбе көн тəравих 
[намазы] укылып, дүшəмбе көн беренче рамазан булып, ураза булса 
кирəк. Аллаһ Тəгалə тиешле рəвешчə үтəргə һəм гыйбадəт кылырга 
тəкъдир иткəн булса иде. 
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24 апрельдə Троицки мөхтəсибе Рəсүлидəн хəбəр иреште: ал-
тынчы мəхəллəдə имам Салəхеддин янында дүрт кеше җомга көн 
шимбəгə каршы шəгъбан аен күреп, шəһадəт биргəннəр. Шунлык-
тан аларда күрү белəн шəгбан башы шимбə булуы исбатланган. 

 
Архивка угрылар керү 

 
8 нче апрельгə каршы төндə, урам ягындагы бер тəрəзəнең 

зəгыйфьлегенннə файдалып, кəгазь угрылары кереп, архивыбыз би-
насыннан метрика дəфтəрлəрен алып чыкканнар. ЗАГС, үз кулына 
алып, идарə итəм, дисə дə, лəкин эш белмəс, төзəтү максатында 
булмас халыкларның идарəлəре, караулары, əлбəттə, кимчелекле, 
идарə астына кергəн нəрсəлəрнең күбрəк тə югалуы бик ихтимал. 
Башкорт архивларыннан да күп кəгазьлəр урлануы ишетелə иде. 
Безнең мөселманнарның тарихи дəфтəрлəре югалуы, тəмəкегə са-
рыф ителүе – безнең өчен дини һəм милли зур үкенеч. Һаман 
дəфəтəрлəрне таркату фикередə булулары аңлашыла, бу рəвештə 
бер зур югалту булачак.  

 
Игенчелек мəсьəлəсендə мөрəҗəгатьнамə 

 
23 мартта Мəскəүдəн Тəрҗеман имзасы белəн, гомум халыкка 

игенчелек мəсьəлəсендə кызыктыру мөрəҗəгатьнамəсен нəшер итү 
соралып, телеграмма килгəне язылган иде. Шул вакытта кыскача 
игенчелекнең дини яктан əһəмиятле икəнен бəян итеп, бер мөрə-
җəгатьнамə язып, җирле идарəлəрнең төрле урыннарына мөрə-
җəгать ителде. Хезмəт бигрəк хөкүмəт файдасы өчен булганга, 
хөкүмəт кəгазьлəренə бастыру соралса да, кəгазьдəн өметне кис-
кəнгə, үз кəгазебездə бастырачак булып, мөрəҗəгать иттек. Бу 17 
апрельгə хəтле җавап алганыбыз юк, ахыры ни булыр?!  

19 апрельдə җавап алынды: «Бирерлек кəгазебез юк, май башы 
(бəйрəм алды) булганга, типографиялəр хөкүмəт хезмəтлəре белəн 
мəшгуль, май ае кермичə, сезнең эшне үтəү мөмкин түгел», – ди-
делəр. Димəк, халык иген чəчеп туктагач, бастырырга булганнар. Бу 
кешелəрнең мондый хəрəкəтлəре ике нəрсəнең берсе сəбəпле булса 
кирəк. Я эш белмилəр, мəмлəкəтне яхшырту ысулларыннан ваемсыз 
яки Диния нəзарəтенең халыкка яхшы тəэсир итүеннəн куркалар. 
Ни булса да, бер сылтау белəн эшлəребезне калдыралар. Бер рəвеш 
белəн туктатырга тырышалар. Инде соң булса да, яздырып, кайбер 
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мөхтəсиблəргə таратырга уйладык. Кайбер җирлəр өчен, кайбер 
яшелчəлəр өчен һаман форсат бар.  

 
Чилəбе тарафларындагы дини мəдрəсə 

 
21 апрельдə Чилəбе имамы элекке казый мулла Салихҗан бине 

мулла Фатих Урман тарафыннан бер гариза тəкъдим ителде. Гари-
заның эчтəлеге мондый иде: 

Һəр җирдəге кебек Чилəбе вилаяте, имамнар һəм дини мөгал-
лимнəр өлгертү өчен, бер дини мəдрəсəгə мохтаҗ. Бу кирəк нəрсəне 
вилаять халкы үзе кайгыртырга тиеш. Шунлыктан Чилəбе шəһə-
рендə бер комиссия төзеп, тирə-як һəм Нəзарəт белəн хəбəрлəшергə 
карар биргəннəр. Нəзарəтнең бу турыда фикерен һəм мөмкин кадəр 
мəгънəви ярдəмен сорыйлар. Чилəбе вилаятенə кертелгəн Троицки, 
Верхнеурал, Курган, Мияс өязлəре һəм боларга якын Шадрин, Ека-
теринбург, Кустанай шəһəрлəре 400 дəн артык мəхəллəне үз эченə 
алган.  

Бу гаризага Диния нəзарəте ризалык белəн карап, кулыннан 
килгəн кадəрле ярдəмдə булуны, Салихҗан əфəндегə рəсми җавап 
бирүне карар итте. Болар бу язда, əлеге шəһəрлəрдəн вəкиллəр ча-
кырып, бер җыен корып, киңəшлəчəклəр. Мəдрəсəнең урынын, 
чыгымнарын, идарə рəвешен уйлашачаклар. Хəерле эш булса иде. 
Аллаһ һəр нəрсəгə Кодрəтле.  

Бу хакта фикерем. Мəсьəлə бик мөһим, кайгырту зарур. Һəр 
вилаять үзе өчен бер дини мəдрəсə əзерлəп, динле имамнар 
җитештерергə тырышырга тиеш. Бу көннəн үк мəмлəкəт эчендə иң 
азы биш мəдрəсə кирəк: Казанда, Хаҗитарханда, Сибириядə берəр, 
Уфа вилаятендə ике мəдрəсə торгызу зарур күренə. Мөмкин булган-
да артык булса, бигрəк яхшы. Лəкин бу эш җиңел түгел, телəк белəн 
генə телəүдə файда юк. Кешелəре тарафыннан җитди рəвештə 
хəрəкəт шарт.  

1. Беренче шарты исə – яхшы ният һəм тугрылык. Исем-шөһрəт 
күтəрү кебек бəрəкəтсезлек сəбəбе катышмаска тиеш.  

2. Мəдрəсəнең урыны халыкның күзе төшкəн, авышкан, күңел 
баглаган җир булырга тиеш.  

3. Мөдəррис, мөгаллимнəр диндар, ышану һəм гамəллəре белəн 
дин өйрəтерлек, халыкны читтəн караганда да ышандырырлык ке-
шелəрдəн гыйбарəт булырга тиеш. 
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Диния нəзарəте бу дини мəдрəсə торгызу турында Чилəбе ви-
лаяте мөхтəсиблəренə белдерде. Чилəбе дə уянган фикергə кушылу-
ны һəм куəтлəүне тəкъдим итте. Гомум мөхтəсиблəргə дə бер 
мөрəҗəгатьнамə таратачак булды.  

 
Тарихи көн, нəк кырык ел 

 
24 апрель (16 шəгъбан) минем өчен тарихи бер көн дип игъти-

бар итəргə тиешле. Бохарадан [һиҗри] 1299 елның 3 рəҗəбендə 
чыгып, Казанга 16 шəгъбанга караган сəхəр вакытында кайтып 
кергəн идем. Хəзер бу көнгə тəмам кырык ай елы тулды. Кырык ел 
үтеп китте. Кырык көн үттеме, кырык сəгать үттеме – үтте-китте, 
вəссəлам. Хисапланса, хисап алынса, ни əйтə алам, ни эшлəдем? 
Аллаһның биргəн шул кадəр вакытында ничек хезмəт иттем, ничек 
итагать кылдым – əйтерлек бер нəрсə дə юк. Маташтым, юандым, 
мəчет, дидем, мəдрəсə, дидем, шəкерт, дидем, китап, дидем, фəлəн, 
дидем. Аллаһ Сөбханəһү вə Тəгалə янында яраклы, дөрес нияткə 
якын, сəламəт йөрəк һəм дөрес хəрəкəттəн килгəн берəр эш булды-
мы – Бөек һəм Олуг Аллаһ Үзе белүче. Минем кимчелегемне тану-
дан башка бер нəрсə итəр хəлем, өмет иткəн җирем юк. Бары Ал-
лаһның диненə хыянəтне максат итмəдем, кеше алдауны ният-
лəмəдем. Тышкы булса да, дини мəрасимнəрне үтəргə, мөселман-
нарга аз-маз аң һəм аңлату бирергə, зəгыйфьлек һəм кимчелек белəн 
булса да, дин һəм дин гыйлемнəрен белдерергə тырыштым. Җитеш-
сезлегем күп, камиллегем юк, Аллаһның киң рəхмəтеннəн өметем 
бар. Иман, тəүхидемə таянам, рəсүл Мөхəммəдкə (Аллаһ аны олы-
ласын һəм сəламлəсен) мəхəббəтем бар, аның хəдислəрен тарату, 
халыкны аның гыйлеменə һəм аның Сөннəтенə якынайтуны 
телəдем.  

Казанга кайткан елда Казанның байтак дəрəҗəле карт га-
лимнəре бар вакыт иде: 1) дамелла Шиһабеддин Мəрҗани, 2) да-
мелла Хөсəен Əмирхан, 3) дамелла Габделвəли бине Габделгаффар, 
4) дамелла Мөхəммəд бине Салих; икенче дəрəҗəдəн: 5) дамелла 
Габделгаллəм бине Салих, 6) дамелла Йосыф бине Сəгыйдь, 7) да-
мелла Нургали Баруди, 8) дамелла Закир бине Хаммад, 9) дамелла 
Сабир бине Хаммад, 10) дамелла Габделкаюм бине Габденнасыйр, 
11) дамелла Хəбибулла Кышкари; өченче дəрəҗəдəн: 12) мулла 
Хуҗаəхмəд Мозаффар, 13) мулла Хисамеддин бине Габделвəли, 
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14) Бишбалтадан мулла Билал, 15) мулла Шакир бине Хөснеддин, 
16) мулла Зариф Əмирхан, 17) мулла Шакир Күлəй.  

Бəрəкəт, яхшы мəҗлеслəре, тыштан күркəм мəдрəсəлəре, бер 
дəрəҗəдə җитеш «Мəрҗания», «Кəримия», «Əҗем», «Халидия» [ди-
гəн] өч-дүрт мəдрəсəлəре бер дəрəҗəдə яхшы укытып баралар иде.  

Тирə-якта да карт имамнар һəм остазлар байтак сəламəт 
иделəр: 1) Норлаттан дамелла Фəхреддин бине Мостафа, 2) дамелла 
Исмəгыйль бине Муса Кышкари, 3) дамелла Габденнасыйр бине 
Əмин Буави, 4) дамелла Габделвəли Сембери, 5) дамелла Мөхли-
сулла Мəчкəрəви 6) кари дамелла Габделхəким бине Габделкəрим 
Питракси һəм башкалар. 

Бүгенге [һиҗри] 1339 елның 16 шəгъбаны тарихына, хəллəре 
чагыштырылса, гаять аерма, чиксез алмашыну булган. Саналган 
галимнəрдəн бары мулла Хисам Габделвəли, мулла Зариф Əмирхан, 
мулла Шакир Күлəй исəн. Башкалары башкарды. Кайберлəрендə 
«күркəм алмаш», кайберлəрендə «начар алмаш» укылырлык хəл 
булды. Барудиядə, Бишбалтада, Яңа Бистə янында иске каберстан 
өстендə берəр мəчет арттырылды. Бүген Казан һəм бистəлəрендə 
тəмамланган рəсми 17 җамигъ мəчет, 21 имам бар. Аллаһ 
бəрəкəтлəрен насыйп итсен.  

 
Троицки вакыйгасы 

 
Сүездның «Хатын-кызларга вəгазь сөйлəнсен» дигəн маддəсе-

нə таянып, бу шəһəрдə өченче мəхəллə имамы Зыятдин бине 
Мөхəммəдҗан Рахманколый хатыннарны җомга намазына чакыр-
ган. Җыела башлаганнар. Югары катта (сəндерəдə) ирлəрдəн аерым 
урында укый башлаганнар. Мəхəллə халкы бу эшне начар күреп, 
мулла тарафыннан бераз деспотларча каршылык күрелеп, халыкта 
байтак хəрəкəт туып, мөхтəсибнең фəтвасенə мөрəҗəгать иткəннəр. 
Ул да ни эшлəргə белмичə, мəсьəлəне хəдис китапларында булганча 
бəян итсə дə, янə Диния нəзарəтенə тəкъдим иткəн иде. Нəзарəтнең 
карашы да аның карашына туры килеп, имза белəн кайтарылган 
иде. Бу мəсьəлəдəге хəдислəрнең нəтиҗəсе: күз төшмəслек, ирлəргə 
катышмаслык рəвештə җəмəгать намазына килүдəн хатыннар тыел-
маслар, лəкин өйдə укулары яхшырак.  

Троицкига җибəрелгəн язуымның сурəте: 
Хатыннарның җəмəгать намазына йөрүлəре турында Троицки 

мөхтəсибе мулла Габдрахман Рəсүли җəнаплəренең фəтванамəсен 
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Русия, Себер һəм Казакъстан мөфтилеге дөрес таба. Моның кадəрне 
өстидер: 

Шартларын үтəп, мəчеткə йөргəн хатын тыелмаса да, җəмəгать 
намазына чыгу мəсьəлəсендə кызыктырылмас. Рəсүлүллаһтан (Ал-
лаһ аны олыласын һəм сəламлəсен) эчке бүлмəлəрендə укуларының 
яхшырак булуы турында дөрес хəдислəр бар. Бары намаз вакытла-
рыннан башка аулак вакытта хатыннарга махсус вəгазь мəҗлесе 
төзү шəригатьчə тиешле һəм яхшы. Быелгы 16–26 сентябрьдə бул-
ган съездда гомумрусия галимнəре һəм мəчет тарафыннан да бу 
рəвешкə карар бирелде һəм Диния нəзарəте тарафыннан халыкка 
игълан ителгəн иде. Шушы һəм дөресен Аллаһ белүчерəк. Моны 
мөфти Галимҗан бине Мөхəммəдҗан Баруди язды. [Һиҗри] 1339 
елның 17 рəҗəбе.  

Озак та үтмəде, мəхəллəдəн 30 мартта 248 имза белəн əлеге 
мулланы телəмəгəннəрен телəп, эштəн алуын телəп, төзелгəн приго-
ворлары да Диния нəзарəтенə килеп җитте. Мулланың элекке ким-
челеклəрен искəртеп, бу маддəне аеруча сылтау итеп, халыкка яхшы 
мөгамəлə итмичə, деспотларча хəрəкəтлəрен дə шикаять итеп, 
катгый сурəттə эштəн алуын талəп иткəннəр. Моңа каршы 
мəсьəлəне тикшерер өчен Троицки имамнарыннан карт дамелла 
Мөхəммəт Бикмит, мулла мөхтəсиб Габдрахман Рəсули, мулла Габ-
делəхəд бине Хуҗаҗан əфəнделəргə тапшырылды.  

24 апрельдə əлеге шəһəрдə халык зарланган Зыятдин мулладан 
үзен пакьлəп язган гаризасы, кайбер хəдис риваятьлəре белəн һəм 
мəхəллə халкыннан азчылык җəмəгатьтəн шулай ук аны аклау кəга-
зе иреште. Мəхəллə халкыннан Габдрахман Əхмəровтан хосусый 
хат алынды ки, ул да бу эштə гаҗəплəнеп, мөхтəсиб фəтвасын ми-
нем дөрес күрүемə дə үкенеч белдереп язган. 

Бу турыда Габдрахман Əхмəровка язган җавабым: «Хатыгыз 
ирешеп, аңлашылды. Лəкин, кызганыч, озын язган хатыгызның ми-
нем имза куйган фəтвага бер дə кагылышы юк. Хатыннарны тəрбия 
һəм укыту мəсьəлəсе – җəмəгать намазы мəсьəлəсеннəн бөтенлəй 
аерым мəсьəлə. Беренчесе исə – Мөхəммəд (Аллаһ аны олыласын 
һəм сəламлəсен) тарафыннан гамəли сурəттə күрсəтелгəн, тиешле-
генə карар бирелгəн. Икенче мəсьəлə исə – капма-каршысына өндəү, 
шартлары үтəлгəнне тыймау, гадəт юк икəн – кертелми. Кыямəткəчə 
дин мондый, вəхи иңгəн кеше кадəр бер акыллы кеше дə белə ал-
мый. Тиешле рəвештə мин үзем дə Петропавелда үтəдем. Һəр җирдə 
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үтəлүе тиешле, съездның да телəге. Аллаһ барчабызны хəерлесенə 
күндерсен». 

 
Нəзарəтнең бер бинасы алынуы 

 
1920 елның яз башында казый Габдулла Сөлəйман фатирына 

казый Ризаэтдинне күчерəбез, дип торганда, безнең ихтыярыбыздан 
башка, Уфада Мəгариф мөдирлегенең татар бүлегендə хезмəт итүче 
Шəрип Сүнчəлəй исемле бер зат көчлəп кереп, моның өстенə, күр-
шедəге сабыйлар мəктəбе шəкертлəре исеменə [дип], бакчабызны 
тəмам үз идарəсенə алган иде.  

Бу кешенең кирəк фатир, кирəк бакча өчен идарəсендə ордер 
барлыгы ишетелсə дə, милек мөдире казый Кəшшафеддин Тəрҗе-
мани үз кулына алып җиткермəде һəм каршы тиешле хəрəкəт тə итə 
алмады. Башта бакчада җимешлəргə кагылмыйча, тик яшелчə чəчеп, 
файдаланачакларын сөйлəсəлəр дə, җимеш вакыты ирешкəч, алма, 
чия, кура җилəге, карлыганнарның лəззəте һəм базарда акчасы 
яхшы булганга, аз гына да үзлəреннəн безгə өлеш чыкмады. Хəтта 
ишетелгəнчə, мəктəп балалары җир казышсалар да, бəрəңге һəм 
башка яшелчəлəргə байтак хезмəт кертсəлəр дə, рəсми файда һəм 
нəтиҗə аларга булырга тиеш булса да, өлеш аз алганнар. Деспот 
чиновникларның үзлəренə сыйган икəн. Җаваплылык моны 
сөйлəүче өстендə. Инде бу 1921 елда җирле идарəлəргə бакчаның 
тəмам үзебезгə тапшырылуын тиешле күреп, язсак та, колак сал-
мыйча, март ахырларында рəсми язу белəн: «Бакча бөтенлəй мəга-
риф идарəсенə бирелде», – дип язганнар иде. 

Янə канəгатьлəнмичə, бу тиешсез карарга каршы чыгып, ав-
густта Мəркəздə Диния нəзарəтенең бинасы бөтенлəй мөфтигə һəм 
мөселманнарга тапшырылуын язып биргəн кəгазьгə таянып, үзебез-
гə кайтарылырга тиеш, Нəзарəтнең үз əгъзалары һəм хезмəткəрлəре 
файдаланырга тиеш, дип язган идек. Бүген 26 апрельдə исполком-
ның мондый эшлəрне карау бүлегеннəн 1075 номерлы 25 апрель 
датасы торган рəсми кəгазь алдык. «Бөтен бакча мөфти карамагына 
калдырылды», – дип язылган. Əлхəмдү лиллəһ моның өчен, бу да – 
кечкенə генə булса да, бер җиңү.  

Деспот залимнəр үткəн елгы ярым миллионлык җилəк-җи-
мешне ашап сеңдерсеннəр, янə шулкадəр бəрəңге дə алган булыр-
лар. Моннан соң Аллаһ Тəгалə үзебезгə тынычлык белəн файдала-
нырга насыйп итсə иде.  
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*  *  * 
Бу кышта ике кадəр дəвам иткəн вакытлы курсларда Мəхкəмə 

вакытларыннан арткан вакытларымда Коръəнне дөрес уку фəне, 
тəфсир, фикыһ дəреслəре белəн шөгыльлəндем. Соңра март ахырла-
рында Бəлəбəй ягындагы Мəскəү авылы имамы Сираҗеддин əфəнде 
кайбер иптəшлəре белəн яратып Коръəн һəм «Мохтасарел-викая» 
дəреслəрен дəвам итеп, биш парə кадəр Коръəн, «Ураза» бүлегенə 
кадəр «Мохтасар» укып, 23 апрельдə чəчү өчен кайтып китте. 

Шул арада апрель ахырларында əлеге яктан яшь укытучыла-
рыннан Сөереш имамы мулла Габделхəмид Рəҗəп тəртип белəн 
«Кафия»не укып чыкты. Əлеге кеше аңлы, дөрес укучы булганга, аз 
арада булса да, «Шəрхе Җами»не тəртипле рəвештə əзерлəп килеп, 
нəкъ сигез дəрестə тəмам «Кафия»не укып чыкты. Бу уку безнең 
җирдə, хəтта Төркестанда ят рəвеш [булып] күренə. Лəкин тарихи 
хəллəр, галимнəр биографиялəре, укыту ысулы бу рəвешкə ярдəм 
итə. Укыган, фəннəн һəм тəрҗемə рəвешеннəн хəбəрдар шəкерт 
өчен һəр сүзне тəрҗемə итеп уку – буш эш, аның өчен рəттəн уку, 
кайбер аңлашылмаган җирлəрне аңлату белəн канəгатьлəнү җитə. 
Күп китапларны һəм фəннəрне, шушы рəвешчə генə өйрəнеп, кулга 
кертергə мөмкин. Тоташу чылбыры белемен алу, бəрəкəткə ия булу 
рəвеше дə шушы. Аллаһ телəгəн бəндəсен күндерер.  

 
Тəфсир авторы Шəех Мəхмүд əл-Əлүси əл-Багдади  

  
Ул – Əбүс-Сəнə Шиһабеддин Мəхмүд бине сəед Габдулла əл-

Хөсəйни əл-Багдади əл-Əлүси. Бу зат Багдадның мəшһүр, хəтта 
бөек галимнəреннəн. [Һиҗри] 1217 елның шəгъбан аенда дөньяга 
килеп, [һиҗри] 1270 елда вафат булды. Аллаһ рəхмəтендə булсын. 
Бу кеше «Тəфсире рух əл-мəгани» исемле зур тəфсире белəн дөнья-
га танылды. Бик яшьли гыйльми көч хасил итеп, хəнəфи һəм 
шəфигый мəзһəблəрендə белем алып, һəр ике мəзһəбтə мөфтилек 
вазыйфасы моңа тапшырылып, бөек дəрəҗəгə иреште. Күп 
остазлардан файдаланып, төрле як галимнəреннəн иҗазəт алды. 
Күбрəк укыган шəехе – Галəведдин Гали əл-Мусыйли, Гали əс-
Суəйди, атасы сəед Габдулла, суфи шəех Зыяддин мəүляна Халид 
əл-Багдади əн-Нəкышбəнди һəм башкалар. Аллаһ рəхмəтендə бул-
сыннар.  

Гарəп һəм фарсы əдəбиятыннан да киң мəгълүмат иясе. Дини 
гыйлемнəр, əдəбият буенча байтак əсəрлəр язган. Акыл фəннəрендə 
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дə киң мəгълүматлы. Мəүляна Халид əн-Нəкышбəнди хəзрəтлəре 
заманында пəйда булган һəм кайбер галимнəр һəм хəйдəрия 
сəедлəре тарафларыннан кайбер каршылыклар булганда, бу кеше 
аны яратучы, һəм, гомумəн, тарикать əһеллəренə ихласлы бул-
ганлыктан, яхшы халидиянең казанышлары турында язды.  

Заманының шəйхелисламы, хөрмəт иясе Гариф Хикмəт əфəнде 
хəзрəтлəренə нисбəтле булып, аның хакында да «Шуһəн-нигам фи 
тəрҗемəти шəех əл-ислам вə вəли əн-нигам» исемле тəфсилле био-
графия язган. Бу китапны əлеге шəйхелисламның Мəдинəи 
Мөнəввəрəдə ачкан, нəфис һəм сирəк китапларны туплаган ки-
тапханəсендə язма нөсхəсен күргəн идем. Мəдинəдə иң бөек һəм 
əсбаплары җитеш, китабы күп китапханə – шушы шəйхелислам ки-
тапханəсе. 

Əлеге Əлүси хəзрəтлəре дə, башка галимнəр кебек, дошман 
көнчелегеннəн һəм көнчелəр дошманлыгыннан тыныч була алма-
ган. Фəтва бирү, дəрес укыту урыннарыннан читлəштерелгəн, кай-
бер тарлыклар күргəн һəм Истанбулдан мəрхəмəтле чакыру сəбəпле, 
[һиҗри] 1266 елда Истанбулга сəфəр кылган. Багдадтан сəфəре 1267 
елның җөмəдиəл-ахирендə булып, Багдадка кайтып керүе 1269 ел-
ның 5 рабигыль-əүвəлендə була. Бу сəфəрдə күргəн һəм ишеткəн 
нəрсəлəрне дə аз гына мөнəсəбəт белəн дə өстəп язган, гыйльми 
мəсьəлəлəрне үз эченə алган «Гараиб əл-игътираб вə нүзһəт əл-
əлбəб» исемле бер гүзəл сəяхəтнамə язган. Байтак файдалар керт-
кəн. Бу сəяхəтнамəсе Багдадта [һиҗри] 1327 елда 451 битле булып 
басылган. Бу шəгъбанда иптəшебез мулла Ризаэтдин Фəхретдин 
əфəнденең китапханəсеннəн алып торып, бу китапны тикшердем, 
укыдым. Күп файдалы нөсхə дип таптым. Аллаһ аңа хəерле əҗерен 
һəм мəрхəмəтен насыйп итсен. Тəфсире 15–20 елдан бирле ки-
тапханəбезне бизəп тора. Кайбер вакытларда аны уку белəн 
хөрмəтлəнə идек.  

Бу кешенең улы шəех Ногман Əлүси шəйхелислам Əхмəд бине 
Хəҗəр Мəкки Һəйтəминең һөҗүмен кире кагып, «Куррат əл-
гайнəйн фи мүхəкəмəт əл-əхмəдəйн» исемле бик гүзəл əсəр язган. 
Соңра бу кеше Бəһүпал (мəшһүр галим сəед Садыйк Хəсəн Бə-
һадирхан яклавы астында) хөкүмəтендə кайбер гыйльми хезмəтлəр 
белəн мəшгуль булды. Соңгы заманнарда шəех Йосыф Нəбəһани-
ның «Шəвəһид əл-хакк» исемле əлеге шəйхелислам каршысында 
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Əбел-Мəгали əл-Хөсəйни псевдонимы астында «Гаятел-əмəни фир-
радди галə Нəбəһани»41 исемле зур əсəр нəшер итте. 

Əлүси хəзрəтлəренең Истанбулда күп галимнəр һəм тарикать 
шəехлəрен, сəясəтчелəрне күреп, алган гыйбрəте күп булса да, искə 
алырга лаеклы булган кадəрлесе – шəйхелислам Əхмəд Гариф Хик-
мəт əфəнденең дин һəм əдəп гыйлемнəре, юмартлык һəм кешелек-
лелеген яхшы күреп, искə ала. Аннан иҗазəт алганын, аңа биргəнен 
искə ала. Чыннан да, халык авызында йөргəн хəбəрлəргə күрə дə, бу 
шəйхелислам кадере һəм əхлагы ягыннан да урынына лаеклы бул-
ган. Һəр җирдə үзенең кадерен исбат иткəн. Мисыр һəм Шам 
шəехлəреннəн иҗазəтлəр алган галим икəн.  

Əлүси шəех Гомəр бине Габделкəрим бине Габдеррасүл əл-
Гаттар əл-Мəккидəн шəехе Салих əл-Фəлəни җыентыгына иҗазəт 
алган. [Һиҗри] 1229 елда шəех Хəсəн Тунисидан, 1238 елда шəех 
Хəсəн бине Мөхəммəд əл-Гаттардан, шəех Габидтəн һəм башкалар-
дан, 1235 елда шəех Мөхəммəд əл-Əмир əл-Кəбир, шəех Габдулла 
бине Габдрахман, шəех Əхмəд əт-Тахтавиның «Дөррел-мохтар» 
хашиялəрен язучы шəех Зəйнелгабидин хəзрəтеннəн иҗазəтлəр ал-
ган.  

Шəйхелисламнан башка байтак галимнəр күрсə дə, канəгать-
лəнгəн кешесе аз булган. Шəех Мөгаммəр Хөсəен əд-Дагыстанидан 
иҗазəт алганын, шəех Мөхəммəд əт-Тəмими əл-Мəгриби əл-Мисри 
əл-Кустантанидан иҗазəт алганын яза. Бу кешедəн, хəдис бел-
гечлəре гадəте белəн, «беренчелек чылбыры» хəдисен ишеткəн. Үзе 
дə аңа ишеттергəн. Əлеге Тəмими шəех Мөхəммəд əл-Əмир əл-
Мисридан риваять итə. Мисырда Мөхəммəдгали паша вакытында 
улы Ибраһим паша балаларының укытучысы булып, Габбас паша I 
вакытында сөрелеп, Истанбулга килгəн.  

Искəртү. Димəшкъның озын гомерле шəехлəре белəн [һиҗри] 
1227 елда очрашып, «беренчелек чылбыры» хəдисен ишеткəндə, 
бөтен шəехлəре арасыннан Мөхəммəд əл-Əмир əл-Кəбир риваятен-
нəн, шəех Тəмимидəн риваять иткəн иде. Хəтеремдə, Истанбулдан 
китүендə хəдисне сөйлəде, дигəне башта калган. Тик əлеге шəехне 
шəех Габбас паша дип иҗазəтнамəсендə яздырган. Бу нисбəт хата-
мы яки икенче Тəмимиме – соңгысы ераграк. 

                                                      
41 «Нəбəһəнине кире кагуда хыялларның чиге». Бу китап авторы 

Шиһабеддин Əлүсинең оныгы – Шакир Əлүси, Ногман Əлүси түгел. 
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Шəех Мəхмүд Əлүси: «Истанбулның бөтен галимнəрен яхшы-
лык-ризалык күрсəтми, чит кешелəргə һəм гарəп галимнəренə яхшы 
мəхəббəт күзе белəн карамыйлар, хөсетлек белəн мөгамəлə итəлəр», 
– ди. Үзлəренең гамəллəре дə ким дəрəҗəдə икəнен, аз кешелəрнең 
чын өстенлек һəм мəгърифəт иясе булганын белдерə, вəгазьче-
лəрендə дə чамадан чыгу һəм кимчелек китерү барлыгын аңлата. Бу 
мəсьəлəлəрне шəйхелислам янында да искə алып үткəн. Сəяхəтнамə 
авторының бу карашы дөрес булырга мөмкин. 

Истанбулның укыту һəм тəрбия ысулларында (араларында 
өстенлек иялəре күп булган хəлдə) зур кимчелек бар. Дəреслəрендə 
фикергə хəрəкəт бирерлек китаплар укылмый, өстен мəгълүмат 
белəн үткəрəлəр, үзлəрендə булган микъдарга канəгать булалар. Бо-
хара галимнəренə караганда, мəгълүматлары, төрле фəн белүлəре 
артык булса да, тикшерү һəм эзлəнү сəлəтлəре артык түгел, хəтта 
ким булуы бик ихтимал. Истанбулның бөеклек һəм олуглыгына, 
җир йөзендə булган мөселманнарның мəхəббəт урыннары булуына 
караганда, һəр җирнең гыйлем алу рəвешлəрен күргəн, һəр 
мəмлəкəтнең укыту ысулларыннан хəбəрдар булган, Гарəбстан, 
Иран, Һиндстан сəяхəтлəрен кичергəн галимнəр эш башында булып, 
һəр өлкəдə чыганак һəм киңəшче булып торырга тиеш иде. Истан-
бул алынган вакытларда бу рəвеш булган. Күрани, Кушчи кебек 
Мисыр, Иран, Төркестан галимнəрен һəм фикерлəрен китереп, бай-
так күп хөрмəт ирештергəннəр, ватан иялəре зур файдаларга 
ирешкəннəр. 

Сəяхəтнамə авторы тарикать иялəре турында мəхəббəтле, яхшы 
фикердə булганга, бик файдалы сүзлəре бар. Истанбулның 
шəехлəреннəн кайберлəрен күреп, файда бирерлек һəм алырлык 
мəҗлеслəре булган. Истанбул халкының тарикать шəехлəренə 
мəхəббəтлəре артык булуын һəм кайбер шəехлəрнең кимчелек һəм 
җитешсезлеклəрен дə искə ала. Истанбулга барышында Мосулдан 
соң Җəзирə Əби Гомəр шəһəрендə кайбер галимнəрнең тарикатькə 
бəйле кайбер мөрəҗəгатьлəренə күрə, 15–20 маддə белəн яхшы фай-
далар язган, инсафлы җаваплар һəм аңлатмалар бəян иткəн. Шулар-
дан, шəехлəрнең «Аллаһ» сүзен кабатлап, даими зикер əйтергə бое-
руларына каршы кайбер галимнəрдəн, хəтта Нəвави, Ибн Тəймия 
кебек зур галимнəрдəн каршылык юлында сүз күчерелгəн һəм шул 
сүзгə ябышып, кайбер суфичылыкны инкяр итүчелəр ифратчылык 
күрсəткəннəр. Бу шөбһəгə каршы Əлүси җавапта, чыганаксызрак 
булса да, əйтə: «Тик тору һəм сүз əйтмəү каршысында зикер – тел 
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эше, гафлəт һəм йөрəкнең тик тору каршысында йөрəкнең зикер 
эше – дөрес эш. Сүз белəн дə хасил булыр. Нəвави зур галимнəрдəн 
булса да, һəр сүзенə иярү мəҗбүри түгел. Шəехлəрнең «Аллаһ» 
сүзенə йөрəклəре белəн дəвамчылык итүлəре һəм йөрəк куəте 
шарты белəн, ягъни мисалсыз изге затка юнəлүче йөрəген юнəлгəн 
һəм килгəн хəлдə тотып, «Аллаһ» сүзен кабатлый. Бу хəл – 
шөбһəсез, дөрес һəм мактаулы эш». Сүзе тəмам. 

Бу сүзлəр белəн мəсьəлə хəл ителə. Шулай ки, аерым «Аллаһ» 
сүзе йөрəкне, əлеге шарт белəн гадəт иттерелсə, мөэмин йөрəгендə 
илаһның бөеклеге чагылып, йөрəкнең хозурлыгы урнашып, ваем-
сызлык күтəрелеп, һəртөрле тел зикеренə əзерлек барлыкка килə, иң 
зур максат булган зикер иясеннəн булып əверелə, Коръəндə чакы-
рылган хакыйкый зикергə ирешə. 

 
Зəмəхшəри 

 
[Һиҗри] 467 елның рəҗəбендə туган, [һиҗри] 538 елның 

гарəфə кичəсендə вафат.  
Бу кеше Əбел-Касыйм Мөхəммəд бине Гомəр бине Мөхəммəд 

бине Гомəр əл-Хəрəзми əз-Зəмəхшəри исеме белəн дөньяда шөһрəт 
тоткан. Һəртөрле гыйлем белəн өстенлек казанды, хаклы рəвештə 
Хəрəзем галиме, бəлки, дөнья галиме исемен алды. Бөек галим, 
диндар, тəкъва, аскет остаз. Өстенлекле остазы – шəех Мансур Əбү 
Мудар. Гыйлем алу яшенə ирешкəч, Бохарага барганда, аттан егы-
лып, бер аягы сынып, дəвалаганда аны кисеп, агач аяк куярга 
мəҗбур булган иде. Кайберəүлəр Хəрəзмедəге каты салкын һəм күп 
кар булган вакытта суык тиеп, соңыннан аягын кисəргə кирəк бул-
ган, диделəр. Акыл һəм аңның кул-аяклары сəламəт булгач, бу 
мөбарəк затның бер аягы агачка алмаштырылуы түбəнчелек 
бирмəгəн, галимнəр һəм əмирлəр араларында алга чыгуына, югары 
булуына зыян ирештермəгəн.  

Туган илендə, Хəрəземдə (моның мəркəзе күргəн көнбатышта-
гы Җөрҗан шəһəре, бу заманда аның янында Үргəнеч) һəм Бохара-
да гыйлем алганнан соң, озак заманнар Мəккə Мөкəррəмəдə торды, 
хəтта Аллаһ йортының күршесе булу телəге белəн Җарулла куша-
матын алды. Соңгы гомерендə Җөрҗанга кайтып, вафат булды. 
Мəккə халкы арасында, Мəккəдə күмелгəнлеге сөйлəнелсə дə, та-
рихчылар аңлатуларына күрə, иленə кайтып, вафат булган. 
Зəмəхшəри гарəп теле һəм дин белемнəреннəн күп əсəрлəр язган. 
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Бөтен тəфсир галəме эчендə «Кəшшаф» исемле тəфсире лаеклы 
шөһрəт кəсеп итте. Үзенең шушы шигыренə лаек: 

Дөньяда бихисап тəфсирлəр саны, 
Лəкин һич тə «Кəшшаф»ым кебеге юк. 
Əгəр туры юлны телəсəң, укы син аны. 
Наданлык – авыру, ə «Кəшшаф» – шифа.  
Лəкин заманындагы Хəрəзмилəр кебек, юлында могтəзилəлəр 

фикерендə булганга, əлеге тəфсирендə байтак кадəрендə үз юлына 
төзүе, «əһле сөннə» юлына каты һөҗүмнəре бар. Тəфсиренə аңлатма 
язучылардан Тəфтəзани, Җөрҗани күбрəк тел белеменə игътибар 
бирсəлəр дə, Насыйреддин Əхмəд бине Мөхəммəд əл-Мөнир əл-
Искəндəри (Аллаһ аны рəхим кылсын) «Интисаф» исемле аңлатма 
язып, əлеге маддəлəрдə тиешенчə гаделлек кылды, хакны күрсəтте.  

Илебездə Дагыстан тарафыннан кергəн «Əнмүзəҗ», «Əл-
мүфəссаль» китабы мəшһүр. Ирдибили шəрехе белəн укуы элек (бер 
дəрəҗəдə гарəп теле гыйлемнəре белəн шөгыльлəнгəн заманда) 
гарəп теле белемнəрен өйрəнгəндə, төп дəрес китабы буларак тоты-
ла иде. Чыннан да, бу «Əнмүзəҗ» китабы – үзенə яраклы шəрех һəм 
аңлатма булганда, иң файдалы китап. Һич вакытта калдырырга һəм 
ташланырга ярамаган нөсхəлəр җөмлəсеннəн. 

Бу китапны тик үзен астөшермəдəге кайбер аңлатма һəм ми-
саллар белəн бастыруны ничə мəртəбə телəсəм дə, насыйп була ал-
мавыма бик үкенəм. Типография эшлəре юлына төшкəнчə гомер 
калган булса, бу гыйльми хезмəтне җиренə җиткерсəм иде. Гыйлем 
өйрəнүчелəрнең төрле китаплар, файдалы-файдасыз əсəрлəр белəн 
чуарлануларыннан артык булыр иде. [Һиҗри] 1268 нче елда булса 
кирəк, остазым дамелла Нургали бине Габдеррəкыйб бине Габ-
делмөэмин Баруди хəзрəтлəре шушы «Əнмүзəҗ» китабын укый 
башлаганда, китабым артына «Тəзкират əл-хикəм фи табəкат əл-
үмəм» исемле кыска, лəкин байтак мəгълүматлы тарих китабыннан 
авторның кыскача тəрҗемəи хəлен язып биргəн иде. Биографиялəр 
язучы галимнəр белəн лəззəтлəнү ишеген 11 яшьлек кечкенə шəкер-
тенə ачкан иде. Аллаһ аңа хəерле əҗерен бирсен. 

 
Кызык хəл 

 
«Гакаид» һəм «Сүллəмхан» өйрəнгəн вакытларыбызда, иптəш-

лəребез белəн тарих кабатлаганда, берсе Зəмəхшəринең йөрəге тук-
тап күмелгəнен, соңрак исəн икəнлеге сизелеп, кабердəн чыга-
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рылган, дигəн ялган кыйссаны сөйлəгəч, иптəшлəребездəн мулла 
Əхмəдҗан Турави мəрхүм: «Шунлыктан аны “зи мəхшəри” (“куба-
рылу иясе”) дигəннəр», – дигəч, «Əнмүзəҗ» башлаганда хасил 
иткəн кечкенə белемем белəн: «Бу сүз мөнəсəбəтсез, “Зи мəхшəри” 
түгел, ə “зə” һəм каты “х” авазлары белəн əйтелə торган Зəмəхшəр 
авылыннан булганга, Зəмəхшəри», – дип аңлаттым. 

Зəмəхшəринең «Мүфəссал» китабы – гарəп синтаксисының иң 
тулы һəм могтəбəр китапларыннан. Сибəвəйһинең «Əл-китаб» ис-
емле белəн билгеле булган бердəнбер тулы гарəп синтаксисы ки-
тапларыннан соң, китапларның остазы, гарəп синтаксисының оста-
зы булган китап – шушы «Мүфассаль». Мисырда һəм Искəндəриядə 
яхшы төзəтелеп басылды. Минем кулда бу нөсхəлəр өстенə, аңла-
тучысы Ширази Котбеддин Мəхмүд бине Мəсгудь нөсхəсеннəн ча-
гышытырылган борынгы нөсхə дə газиз һəм замананың ганимəт ки-
тапларыннан. 

 
Икенче кызык хəл 

 
Остазым дамелла Сəлахеддин Сəгыйдь Зəмəхшəрине искə алу 

мөнəсəбəте белəн: «Элек шəкертлəр “Əнмүзəҗ” укыганда: “Автор 
əйтте (аңа Аллаһның рəхмəте булсын) əгəр могътəзилəлəрдəн бул-
маса”, – дип укыйлар һəм артыгын эшлилəр иде», – диде. Мин 
язучы əйтəм: «Əгəр “булмаса“ сүзе урынына, “булса да” дигəн бул-
салар, аның кайбер хакларын үтəгəн булырлар иде». 

Зəмəхшəридə шигырь сəлəте дə яхшы булган. Табигыймы яки 
күп мəшгуль булу сəбəплеме – шагыйрьлəрнең, яхшы күреп, 
күчергəн шигырьлəре бар. Лəкин күбрəге гыйльми һəм хикмəтле. 
Ибне Хəллəкян кайбер шигырьлəрен күчергəн, кайберлəрен башка 
биографлар язганнар: 

[...].  
Файда. Кайбер галимнəр, кайбер урыннарда [Зəмəхшəри] яше-

рен рəвештə могтəзилə булганлыктан, «Кəшшаф» укуны тыйганнар, 
мəзһəбенең нечкəлеклəреннəн хəбəрдар булмаган кешенең си-
змəстəн хатага төшүе ихтимал, диделəр. Лəкин күпчелек тикшерүче 
галимнəргə күрə, аны укуда гомуми файда бар, кайбер хаталары 
мəзһəблəрнең теркəве белəн этəрелер. Аның Коръəн аятьлəренең 
бəлагəтенə һəм мəгънəлəр чыгаруына караган эзлəнүлəрен һəм тик-
шерүлəрен карау тиешле.  
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Уразага керү һəм ай башлары 
 
Уфада 8 майда якшəмбе көн тəравих [намазы] башланып, 

дүшəмбе көн рамазан нияте белəн уразада булдык. Троицкида 6 нчы 
мəхəллəдə җомга көн 8 апрельдə өч-дүрт кеше шəгъбан аен күреп, 
имамнары мулла Сəлахеддингə шəһадəт биргəннəр. Имам кабул 
итеп, мөхтəсибкə ирештергəн. Диния нəзарəтенə мөхтəсибтəн рəсми 
хəбəр иреште. Җомга көн көндез булган кояш тотылудан һəм шул 
вакытта шəгъбан аеның башы булуы аңлашылган иде. Аллаһ Тəгалə 
ихласлы гыйбадəтлəр насыйп итсə иде.  

Уфа һəм Эстəрле тарафларында сишəмбе көн тəравих [намазы] 
укып, якшəмбе уразада булган җирлəр дə байтак ишетелде. Богыр-
слан ягында ай күрү белəн шəгъбанны җомга көннəн [дип] игътибар 
итүлəре язылган иде. Əмма Буа тарафының дəлиллəре мəгълүм 
булмады. Бəлки, кайберлəрендə Нəзарəт тарафыннан таратылган 
бəйрəм җəдвəлендə, якшəмбе [намазы] – рамазан башы, дип күрсəтү 
булгандыр. Əлеге җəдвəлдə шəгъбан 29 көннəн исəплəнгəн. 30 дан 
исəплəнсə, обсерватория карашына да якынрак булыр иде. Обсерва-
ториялəрчə, җомга көндə шəгъбан ае туып, якшəмбе көн иртəн ярты 
төннəн соң рамазан ае туа. Лəкин якшəмбе айны күрү мөмкин бул-
маганлыктан, шəригать буенча, якшəмбе ай башы булып исəплəнə 
алмый.  

Уфаның өченче районы мөхтəсибеннəн 9 майда язган хат 
алынды. Яза: «7 майда ахшамнан соң 9 сəгать 15 минутта кисəкле 
болытлар арасында өч ир бер хатын рамазан аен күреп, имам 
Миңлегалигə шəһадəт биргəннəр. Боларның шəһадəтеннəн соң, əле-
ге мулла үзе һəм башка халыклар күргəннəр. Бу күрүгə нигезлəнеп, 
шимбə көн кич тəравих [намазы] укып, якшəмбе уразада булганнар. 
Өченче район мөхтəсибе Миңлеислам Гариф улы Госманов».  

Рамазан башы керүгə, мəмлəкəттə, аеруча Уфа вилаятендə 
кыйммəтчелек бик арткан иде. Мəсəлəн, арыш онының бер поты – 
140 сум, ит кадагы – биш-алты мең сум, бəрəнге поты – 35 мең сум, 
чəй кадагы – 60 мең сум, бер шешə сөт – 6 мең сум. Хезмəт ялы 
шулай ук артык югары, һəммə əсбабын биреп, беркөнне кəлүш тек-
тердем, 12 мең сум түлəдем. Игеннəр аз чəчелде, халык орлыкка 
мохтаҗ, хөкүмəт халыкның чəчəр өчен саклаган бодай, солы, ярма – 
барысын да алып бетерделəр. Чəчү вакытында бирербез, дисəлəр дə, 
дисəтинə саен бер пот бирделəр. Казанда да артык золым һəм 
чиктəн чыгу белəн халыкның барлык азыкларын алып бетергəннəр. 



143 

Тəтеш, Спас якларында бигрəк кырганнар, халык бик ачыккан. 
Ишетелгəнгə күрə Тəтеш ягыннан күп гаилə Казанга килеп, со-
рашып, көн үткəрəлəр икəн. Хөкүмəтнең, балалар хөкүмəте булып, 
чарасызлык, халыкны куркытып кына итагать иттерү, файдаларына 
гомуми яхшылыкка караган эш күрə алмау белəн, мəмлəкəтне алып 
бара алмау ачык. Йə, Аллаһ, дингə ярдəм итүчегə җиңү бир, динне 
ярдəмсез калдыручыны ярдəмсез калдыр, əмин! 

8 рамазанда (16 майда) Мəхкəмə əгъзалары һəм хезмəтчелəре 
өчен эш хаклары арттырылды. Мəхкəмəнең 13 меңгə алынган арыш 
оныннан, шул бəя белəн оннар бирергə карар ителде. Мөфти ва-
зыйфасы – 75 мең, казыйларның – 60 меңнəн, башка хезмəткəр-
лəрнең дə илле процент арттырылды. Алынган бəясеннəн шул 
рəвештə он бирергə карар бирелде. Биш əгъзага берəр пот, сəркятип 
һəм өстəл башларына – 25 кадактан, ярдмəче һəм язучыларга – 20 
кадактан, җыештыручыларга – 15 кадактан.  

 
Ястүнең вакыты хакында фəтва 

 
18 рамазанда Самара вилаяте Мəлəкəс ягындагы Филип авылы 

имамы Гомəр бине Шəрəфеддин Паравидан кыска кичлəрдə, кояш 
баеганнан бер сəгать чирек кадəр вакыт кына үткəреп, ястү укуның 
дөрес яки түгеллеген сораган кəгазь иреште. Моңа түбəндəгечə 
җавап язылды: 

«Һəркайсы намаз, вакыты кергəч кенə, дөрес була. Вакытыннан 
элек бер намаз да дөрес түгел. Тик бик кыска төннəрдə ястү вакыты 
кермəс булса, кызыллык батканчы, таң атса, уртача мəмлəкəтлəргə 
охшатып, чама белəн укылыр. Калдыру дөрес түгел. Уртача 
мəмлəкəтлəрдə бер сəгать һəм өч чирек сəгать [1 сəгать һəм 45 ми-
нут] үткəндə генə кызыллык батып бетə. Шунлыктан кызыллык бер 
дə батмый торган вакытларда бер сəгать өч чиректəн элек укырга 
юл юк. Батарлык вакытларда, əлбəттə, батуын көтəргə тиешле. 
Монда азрак шөбһə булганга, саклык өчен, баюдан ике сəгать 
үткəреп укуны диндарлык һəм гыйлем иялəре тиешле күргəннəр. 
Шунлыктан без дə ике сəгать үткəреп укуны тиешрəк һəм дөресрəк 
күрəбез. Ахырдан, бер сəгать һəм өч чирек үтмəстəн укуны һич 
дөрес күрмибез. Дин карендəшлəре! Намазның дəрəҗəсе олуг. 
Аның шартларын һəм рөкеннəрен саклау тиешле. Бу мəсьəлəдə 
җиңел карау – зур гаеп. Аллаһ Сөбханəһү вə Тəгалə һəр мөэмингə 
иман һəм диненең рөкеннəрен сакларга тəүфыйк бирсə иде. Мөфти 
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Галимҗан бине Мөхəммəдҗан Баруди, 1339 елның 18 рамазаны 
(1921 елның 16 мае)».  

 
Хатыннарның җəмəгать намазына йөрүлəре хакында 

 
22 нче майда Троицки шəһəренең өченче мəхəллəсендə хатын-

нарның җəмəгать намазына йөрү мəсьəлəсендə туган фетнə турын-
да, тыючылар тарафыннан имамнары Зыятдин бине Мөхəммəдҗан 
Рахманколый, хатыннар тарафыннан ике хатын җибəреп, аларга 
Уфадан бер хатын һəм икенче мəхəллə имамы Зыя (Пəрваз) Камали 
мөһере куелып, вəкалəт белəн Диния нəзарəтенə 141 имзалы шика-
ятьнамə тапшырдылар.  

Мəхəллə халкының вəкиллəре Нигъмəтҗан исемле кеше 
сөйлəгəндə, хатыннарның җəмəгать намазына керешмичə, тик мул-
ланың кайбер əхлаксызлыклар, мəхəллəгə артык һөҗүм иткəнен 
кушып, халыкның күпчелеге белəн эштəн алынуын телəүлəрен, 
элекке эштəн алынуы өчен 141 имзалы приговор тупланып, 
Нəзарəткə күндерелгəн талəплəренə өстəмə итте. 

Хатыннарның өстəмəлəре Пəрваз мулла үзеннəн, мөхтəсиб 
Габдрахман Рəсүлигə һəм минем элек язган мөхтəсиб фəтвасына 
өстəгəн, имзалаган кəгазьне кайтарып алуны талəп итеп, үзе язган 
каралама Мəхкəмəдə укылды. Бу кадəрлесе Троицки хатыннары 
гаризаларында һəм теллəрендə булмады. Хатыннарның гаризала-
рында төрле əдəп һəм тəрбия булган артык сүзлəр бар.  

16–26 сентябрь сүездында булган тəкъдимнəрнең 30 нчы 
маддəсендə, хатыннар өчен мəчет ишеклəре ачылсын, дигəн 
маддəне җəмəгать намазына дип, теркəп, арттырып яздганнар. Бу 
маддəне Нəзарəт вəгазь белəн башлап, намаз мəсьəлəсен əкренлəп 
гамəлгə куюны тиешрəк күрү фикере белəн, мөхтəсиблəр аркылы 
вəгазь мəсьəлəсен игълан итеп, намаз мəсьəлəсен калдырып торган 
иде. 

Бу турыда хатыннарның гаризасында тупас рəвешчə мондый 
гыйбарə язылган: «Диния нəзарəте бу мəсьəлəгə карата бүгенге 
көндə кулында бер норма булган 30 нчы маддəгə таянып, безнең 
хакыбызны якласын иде, галимнəр җыены тарафыннан норма итеп 
кулына тапшырылган бу маддəне яшереп яткыру безгə каршы 
эшлəнгəн бик зур җинаять икəнен исенə төшереп, бу маддəне 
гамəлгə кую өчен бөтен Троицки имамнарына рəсми рəвештə язу 
күндерелсен иде». 
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Бу мəсьəлəнең кыскасы, мөхтəсибнең һəм минем (мөфтинең) 
имзалар үтте. Анда искə алынган хəдис риваятьлəре һəм Нəвавинең 
аңлатмалары хатыннарның җəмəгать намазына йөрүлəре дөрес, 
лəкин зиннəтсез, хушбуйсыз рəвештə булулары, өйлəрендə укулары 
хəерле, Рəсүлүллаһ (Аллаһ аны олыласын һəм сəламлəсен) тара-
фыннан ачык əйтелгəн, Əбү Дауд риваятендə бар икəне аңлатылган 
иде. 

Троицкиның гади халкы бу фəтвалəрне күргəч һəм ишеткəч, 
асыл мəсьəлəдəн хəбəрдар булып, йомшадылар, шунлыктан мулла-
лары Зыя Рахманколый турында бар начар хəрəкəте һəм деспотлар-
ча эшлəре сылтавы белəн, хатыннар мəсьəлəсен катыштырмыйча, 
эштəн алынуына карар бирделəр. Хатыннарның надан дуслары, фа-
натик яклаучылары ул мəкалəдəге «лəкин мəчеткə йөрергə кызык-
тырылмас» гыйбарəсен авырсынып, пəйгамбəр өйрəтмəсенең рухы 
булган шушы чиклəүне начар күреп, фетнəгə сəбəп тоттылар. 

Зыя мулланың электəн булып үткəн ысулсыз хəрəкəтлəре дə 
бертуганы Таҗеддиннең хəрəкəтлəндерүе һəм кызыктыруы, һəр 
язуларда кереше белəн башланган һəм куерган. Каршылык һəм бо-
зыклыкны шул тиешле гыйбадəткə нисбəт итеп, миннəн ризасыз 
булдылар һəм Габдрахман Əхмəр тарафыннан үземə дə язылды. 

Бу кадəр хəрəкəтлəрне сылтау һəм яхшы сəбəп итеп, минем ха-
кта байтак нəфрəт һəм дошманлык саклап, форсат килгəндə, аны 
ачык күрсəтүендə кимчелек китерми торган Зыя Камали язуында 
«Мөфти биргəн фəтвасен кайтарып алсын» дигəн гыйбарəсенə 
кадəр язган иде. 

Зыя Камали минем хакта Аллаһ һəм илчесенең шəригатен бозу, 
тарайту, фəкыйһлəргə сукырларча иярү, хатыннар хокукын бозу һ.б. 
кебек сүзлəр керткəн. Троицки хатыннары язуларында мондый ту-
пас яла ягулар булмаса да, вəкалəтне ганимəт дип белеп, йөрəгенə 
бераз рəхəтлек суын сипкəн.  

Бу мəсьəлə турында Чилəбе имамы Салихҗан Урманов, төбəк 
мəдрəсəсен торгызу сылтавы белəн, Троицкига барып, хатыннарны 
туплап, вəгазь һəм кайбер кисəтүлəр сөйлəүдə булган иде. Үзе юга-
рыда искə алынган Урманов электəн үк Рахманколый гаилəсе белəн 
дуслыкта, үзе Чилəбедə байтактан ук бу мəсьəлəне гамəлгə куйган 
булганлыктан, бу мəсьəлəнең бишенчесе иде. Рахманколыйлар та-
рафыннан Мөхлиса ханымга язылган хатларында əлеге затны тик-
шерү өчен талəп иткəн булса да, Троицки кебек зур мөселман 
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шəһəренə читтəн һəм мəсьəлəдə ачык бер тарафны тоткан адəмне 
күндерү яраклы күрелмəгəн иде.  

Ниһаять, Нəзарəт 23 майда Зыя [Рахманколый] мулланың 
эштəн алыну мəсьəлəсен тикшереп, тикшерүчелəрдəн килгəн язу-
ларны күреп, халыкның аны эштəн алынуын үҗəт телəүлəре 
күренсə дə, Зыя мулла бу тикшерүчелəргə риза булмыйча, җавап 
бирмəгəнгə, Мəхкəмə мəҗлесендə соңгы карар чыгарылмыйча, 
үзеннəн җавап алырга, тикшерү комиссиясе рəисе мулла Мөхəммəд 
Бикмəти аркылы язу җибəрелүгə карар бирелде. Шулай да үзара 
сөйлəшүдə: «Əлеге имамга мəхəллə халкы тарафыннан ягылган гае-
плəр бер дə гаеп түгел», – дип казый Ризаэддин игълан итте. 
Һəркайсы гаеплəрне берəм-берəм, авырлык белəн булса да, аңла-
тырга тырышты. Гаеплəр: 

1. Мəхəллə халкына əйтмичə, хатыннарны мəчеткə китергəн. 
2. «Намаздан соң, хатыннар чыкмый торып, ирлəр чыкмасын 

(монысы дөрес)», – диюеннəн соң, чуалыш булып, халык тарафын-
нан муллага ризасызлык күрсəттелəр. «Троицки галимнəр съезды 
карарына каршы эшлəдең», – дигəннəр. Мулла əйткəн: «Ул – минем 
эшем, ничек телим – шулай эшлим», – дигəн, шул арада күкрəгенə 
сугып: «Бу минем эшем, үз телəгемчə эшлəдем, сезнең мəчет миңа 
кирəк түгел, сезне мөселман дип белмим, мəчетне калдырам», – ди-
гəн сүзеннəн соң мəчеткə килмəгəн. 

3. Мəхəллəдə фəкыйрьлəрне кайгыртмады, күмү хезмəтлəрен 
үтəмəде. 

4. Төрле əхлаксызлыгы сəбəпле, рухани булып торырга лаек 
түгел. 

5. Берничə ел элек бер сабый кызның намусына тиеп, ба-
лигълыкка ирешкəнче тəрбиялəп, ирешкəннəн соң, үзенə никахла-
начак булып, фетнəне басып калдырды. 

6. Хəзер спекуляция белəн мəшгуль, җəмəгать намазларына ай-
ларча килми, кыш көннəрендə дə ястү намазына [килүен] дəвам ит-
ми. 

Бу вакыйгада Диния нəзарəтенең карашы:  
Нəзарəт Троицки Зыя мулланың хосусый бу мəсьəлə игътибары 

белəн эштəн алуны тиешле бер эш [дип] тапмый, халыкның артык 
хəрəкəтлəрен һəм бөтенлəй эштəн алуын телəп, үҗəтлəнүен чиктəн 
ашу [дип] күрə. Тикшерүчелəрнең бик вак кимчелеклəрен сылтау 
итеп, əлеге Зыя мулла аларга җавап бирмəгəн, башка тикшерүчегə 
җавап бирəчəген белдергəн. Җавап биргəн булса, үзе өчен яхшырак 
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иде. Үзеннəн туры җавап сорап, Мөхəммəд мулла Бикмитов аркылы 
язу күндерелде. Аның бу мөгамəлəсе Мəхкəмə хакында яхшы 
мөгамəлə булмаса да, Мəхкəмə һаман күркəм мөгамəлə белəн 
хəрəкəт итə. Казый Ризаэддин əфəнде: «Зыя мулланың бу эштə 
бөтенлəй гөнаһы юк, югарыда əйтелгəн маддəлəрне гаеп түгел, 
һəммəсе юллауны кабул итə», – ди. Сабир казый: «Эшнең тышкы 
ягыннан күренгəнчə, əхлаксызлык, мəхəллə кешелəре белəн имам-
нар өчен кирəкле булган дəрəҗəдə мөгамəлə һəм сəясəте юк, зарур-
лыксыз деспотларча мөгамəлə күрсəткəн», – дип бераз җəза бирү 
ягында иде. Кəшшаф казый исə урта бер хəлдə, Мөхлиса да аннан 
ерак түгел. 

Ничек тə эшне тəмам хəл итмичə, үзеннəн җавап алуга кадəр 
калдырылды. Мəчетлəрендə Зыя мулланың йөз чөерүеннəн, мəхəллə 
кешелəренең дə аны кабул итмəүлəреннəн, ничə атналар җомга 
укылмаган. Мөəзиннəре, указлы булса да, ни өчендер батырчылык 
итмəгəн. Мəхəллə һəм мəчетне җомгасыз асрау фетнəне басу бул-
мый, ə кабарту булганга, халыкның вəкиле Нигъмəтҗан Əхмəдһади 
улының соравын сылтау итеп, мөəзиннəре Вəлиуллага җомга укыту 
өчен язу бирелде. Ризаэддин казый бу мəсьəлəдə дə каты рəвештə 
каршылык күрсəтте: «Гаебе исбатланмаган, фəкать яла ягылган 
имамны эшеннəн тыю төсен биреп, золым була», – дип аерым фи-
кер игълан итте. Лəкин бу эшендə бер төр тыйнаксызлык, артык 
җөръəт бар иде. Яла ягылган имамны, мəсьəлəсе хəл ителгəнче, ва-
кытлы сурəттə эшеннəн туктату мөмкин һəм рөхсəт ителгəн эш, 
бигрəк тə аның эш үтəвендə фетнə арту ихтималы булса. Чынлыкта, 
эшеннəн без туктатмадык, халык белəн ике арасы бозылган, «Сез 
мөселман түгел вə фəлəн» дигəн əдəпсез сүзлəр кулланган, «Мəче-
тегез кирəкми», – дигəн. Шундый мөгамəлə сəбəпле, бөтен кеше 
аны мəчеттəн тыйган. Мулла мəчеткə килмəгəндə мөəзиннəрнең 
җомга укытулары – ысул һəм гадəт, хаклары бар. Бу кыюсыз 
мөəзингə хакын белдерү өчен генə язу җибəрелде.  

Бу арада балаларына һəм якыннарына шəфкать күзе белəн генə 
караучы ахун Əхмəдхаҗи Рəхмəнколый, бертуганының энесе Зыят-
дин мулланы яклау һəм кияве мөхтəсиб Габдрахман Рəсүлине гае-
плəү рəвешенчə, миңа язган хаты иреште. Искə алынган зат та, 
мөхтəсибнең асыл мəсьəлəдə (хатыннарның мəчет җəмəгатенə 
килүлəре турында) хəдис шəрифлəрне күчереп һəм Нəвавинең кай-
бер сүзлəрен өстəп, Троицки съездында үз карарларынча, мəчеткə 
аерым капкалар, урыннар торгызганчы сабыр ителсə, яхшырак» ди-
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гəн кебек сүзлəр белдергəнлектəн, байтак шелтəлəгəн. Йорт хуҗасы 
йорт эчен яхшырак белə, дигəн сүз буенча мөхтəсибнең бу фəтвасе 
һəм аны минем раславым мулла Зыя тарафыннан начар хəрəкəте 
һəм мөгамəлəсе белəн бозылган, гади халык өчен бераз дəлил булса 
булгандыр. Лəкин төп мəсьəлəне аңлауларында байтак файда иткəн 
булса кирəк ки, хəзер Диния нəзарəтенə килгəн вəкиллəре телендə 
хатыннарның җəмəгать намазына йөрүлəре мəсьəлəсе бер дə булма-
ды, анда шөбһəлəре беткəнгə охшады. Бары башка төрле сəбəплəр 
белəн мулланың эштəн алынуын сорауда үҗəтлек күрсəтте. Шуның 
аркасында муллага файда булачагын əйтеп куйды. Хатыннарның 
сорауларына күрə, чиктəн чыгу һəм салкын карауларны алып 
ташлаганнан соң, бер дəрəҗəдə җавапны яраклы күреп, кулларына 
мөхтəсибкə Диния нəзарəте тарафыннан бер фəтва сурəте язып би-
релде. Моннан гыйбарəт:  

«1921 елның 25 маенда булган хөкем: Троицки шəһəрендəге 
мөселман хатын-кызларыннан гыйбарəт [булган] җəмəгатьнең 
вəкиллəре тарафыннан: «Пəйгамбəр яшəгəн бəхетле заманда пəй-
гамбəребез янында мөселман хатын-кызларының Аллаһ йортына 
килергə хаклары булган, бу замандагы мөселман хатын-кызлары-
ның да Аллаһ йортына килергə хаклары бар икəнлеге хакында фəтва 
бирсəгез иде», – дип фəтва сорала. Мəгълүмат, 8 нче канун, 10 нчы 
маддəлəр.  

Карар. Югарыда зикер ителгəн фəтва соравына мондый рəвеш-
тə фəтва бирелде: «Имам Əхмəд бине Хəнбəл тарафыннан ривать 
ителгəн: «Аллаһ хатын-кызлардан булган Аллаһ колларын мəчет-
лəргə барудан тыймагыз, лəкин бизəнеп чыкмасыннар», имам 
Мөслим тарафыннан риваять ителгəн: «Хатыннарыгызны, əгəр 
рөхсəт сорасалар, мəчетлəрдəн тыймагыз», һəм Əбү Дауд тарафын-
нан риваять ителгəн «Хатыннарыгызны мəчетлəрдəн тыймагыз, 
лəкин алар өчен өйлəре хəерлерəк» хəдис шəрифлəренең сүзе буен-
ча, дини вəгазь ишетү һəм гыйбадəт кылу өчен мəчетлəргə йөрергə 
хаклары бар. Гыйбадəт өчен йөрүче мөселман хатын-кызлары 
мəчетлəрдəн тыелмас. Бу фəтва Троицки мөселманнарына белде-
релер. Хəдис шəрифлəрнең мəгънəлəренə күрə, мəчетлəргə йөргəндə 
зиннəтлəнми, ислемай сөртмичə йөрүлəре тиешле булыр һəм 
мəчетлəрдə җəмəгать намазларына килүлəренə шəригать тарафын-
нан тыю булмаса да, өйлəрендə уку хəерле икəнлеге дə аңлатылыр. 
Мөфти: Галимҗан бине Мөхəммəдҗан Баруди. Казыйлар: Ризаэд-
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дин бине Фəхреддин, Кəшшаф Тəрҗемани, Мөхəммəдсабир Хəсəни, 
Мөхлиса Бубый».  

Мондый сурəттəге фəтва мөхтəсибкə җибəрелеп, 3 нче мəхəллə 
халкына белдерергə, сораган имамнарга да нөсхə җибəрергə языл-
ды. Троицкида туган бу мəсьəлəне хəл итү өчен мөхтəсиб Габдрах-
ман бине шəех Зəйнулла җəнаплəренə мөрəҗəгатьлəре, аның фəтва-
се дə минем тарафтан дөрес күрелеп, имзасы хатын-кыз галəменə, 
аларның мактау сүзе көйлəренə, фəтвадə һəм хəдистə бераз чиклəү 
һəм кысалар булганлыктан, муафыйк күрелмəде. Шул сəбəпле, юга-
рыда язылган төрле сүзлəр арттырып, дəрəҗəлəреннəн үтеп, гариза-
лар, тəкъдимнəр тəкъдим иттелəр. Бу озын язу – мөхтəсибнең 
фəтвасе һəм минем имзам сурəте: 

«Уфада Эчке Русия һəм Себер мөселманнарының Диния 
нəзарəтенə: 

Бу тарафта хатыннарның җəмəгать намазына йөрүлəре хакында 
күп сүзлəр булып, халык арасында каршылык булып, бик зур эшлəр 
булып тора. Бу турыда безгə рəсми рəвештə вəкиллəр аркылы фəтва 
сорап мөрəҗəгатьлəр булды. Мин зарарның кечерəген игътибарга 
алып һəм урта юлны тотып, түбəндə искə алынган рəвештə фəтва 
бирдем. Бу фəтванең чынбарлыкка туры килү-килмəве хакында 
рəсми рəвештə белдерүне Диния нəзарəтеннəн үтенəм. Бу тарафта-
гы каршылыкны басу өчен «Сүнəн Əби Дауд»та искə алынган хəдис 
шəрифлəрнең текст һəм ишарəтлəренə һəм дə имам Нəвави хəзрəт-
лəренең «Сахих Мөслим шəрехе»ндəге сүзлəренə нигезлəнеп, ха-
тыннарның җəмəгать намазына, зиннəтлəнмичə, ислемай сөртмичə, 
тавыш чыгара торган бизəклəрсез, ирлəргə катышмый һəм башка 
фетнəгə сəбəп була торган рəвешлəрдəн сəламəт булып, килсəлəр, 
аларның җəмəгать намазларына килүлəренə тыю юк. Лəкин хəзерге 
заманда хатыннарга бу шартларны йөклəтергə бездə мəгънəви һəм 
матди куəт юклыгыннан (гасры сəгадəттə кебек), хатыннарның, 
кайберлəре шартларны үтəсəлəр дə, күбесе үтəмəячəк, мəчетлəрдə 
хатыннар өчен аерым ишекле бүлмə булганда гына бу шартлар та-
былып, ул вакытта хатыннарны җəмəгать намазына килүдəн тыярга 
юл булмаячак. Болардан чыгып, хатыннар өчен мəчетлəрдə аерым 
ишекле бүлмə əзерлəгəндə, хатыннарны җəмəгать намазына барудан 
тыю юк. Аерым ишекле бүлмə əзерлəнмгəндə, хəзерге заманда 
шартлары табылмаганга, хəзерге заманда тыюга юл бар. 

Аерым ишекле бүлмə булу тиеш булу хакында «Сүнəн Əби 
Дауд»та Ибне Гомəр хəзрəтлəреннəн күчерелə, пəйгамбəребезнең 
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«Бу ишекне хатыннар өчен калдырсак иде» дигəн сүзен ишеткəннəн 
соң, «Ибне Гомəр, үлгəнче, ул капкадан кермəде» дигəн хəдистə 
ишарə бар. Чилəбе вилаятенең 3 нче районы мөхтəсибе Габдрахман 
бине шəех Зəйнулла Рəсүли». 

[...]. 
Хатыннарның җəмəгать намазына йөрүлəре турында Троицки 

мөхтəсибе мулла Габдрахман Рəсүли җəнаплəренең фəтвасен Русия, 
Себер, Казакъстан мөфтилеге дөрест таба. Бу кадəрне өстəп əйтə:  

«Шартлар үтəп мəчеткə йөргəн хатынны тыелмаса да, җəмəгать 
намазына чыгу мəсьəлəсендə шəригать буенча кызыктырылмас һəм 
өндəлмəс. Рəсүлүллаһтан (Аллаһ аны олыласын һəм сəламлəсен) 
эчке бүлмəлəрендə укуларының яхшырак булуы турында дөрес 
хəдислəр бар. Бары намаз вакытларыннан тыш, аулак вакытта ха-
тыннарга махсус вəгазь мəҗлесе төзү шəригать буенча дөрес һəм 
яхшы. 

Быелгы 16–26 сентябрьдə булган съездда гомумрусия га-
лимнəре һəм мəчет эшлəрен башкаручылары тарафыннан да бу 
эшкə карар бирелде, Диния нəзарəте тарафыннан халыкка игълан 
ителгəн иде. Мөфти Галимҗан бине Мөхəммəдҗан Баруди, [һиҗри] 
1339 елның 17 рəҗəбе». 

Хатыннар мəсьəлəсе хакында һəр ике тарафтан килгəн вəкил-
лəр һəм шикаятнамəлəр Диния нəзарəтендə каралды. Хатыннарның 
җəмəгать намазына йөрүлəре турындагы сораулар хакында Ризаэд-
дин əфəнде электəн үк «Җəвамигыль-кəлим шəрехе» китабында яз-
ганча, киңəйтү ягында булып, җавапта тик дөреслеген əйтү кирəк, 
искəрмə һəм шарт урынында хəдислəрдə килгəн «Бизəнмичə чык-
сыннар, йортлары алар өчен хəерлерəк» дигəн чиклəүлəрне искə 
алмауны тəкъдим итте һəм байтак үҗəтлек күрсəтте. Лəкин мəҗлес 
əгъзаларының күбесе əлеге чиклəүлəрне фəтвадəн калдырмыйча 
язуны тиешле күрделəр. Кəшшаф казый асыл мəсьəлəне ашыгыч 
башланган, элек, намаз вакытларыннан тыш, башка вакытта хатын-
нарга вəгазь мəҗлесе ачып, халыкның күзен иялəштергəнче баш-
ланса да, яраган булыр иде, Зыя мулла ашыккан, дисə дə, һəр тараф-
ка да карау ысулынчарак фəтва тестында дөреслекне абсолют 
сурəттə язып, əлеге ике чиклəүне тиешле кисəтү сурəтенə кертеп 
язуны тəкъдим итеп, Ризаэддин əфəнде дə соңыннан моңа риза бу-
лачак булгач, мин, Сабир казый, Мөхлиса казый да, шуңа риза 
булып, яздык. Югарыда күчерелгəн фəтва нөсхəсен мөхтəсибкə һəм 
хатыннарның вəкиллəре кулларына биреп җибəрелде. Вəкиллəрнең 
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берсе Кəшшаф казыйга икетуган булганга, торган урыны да анда 
иде.  

Гəрчə бу фəтва минем язганым һəм мөхтəсибнең язганы фəтва 
сурəтенə тəмам туры булмаса да, мəгънə ягыннан күп аерма булма-
ганга, мин үз гыйбарəмдə артык үҗəтлəнмəдем. «Рөхсəт булса да, 
кызыктырылмас» [дигəн] гыйбарəмне Троицки хатыннары та-
рафдарлары һəм казый Риза əфəнде кирəгеннəн тыш күргəнгə, хəтта 
кайберлəре шəригатькə каршы дип уйлаганга, эчтəлеккə туры килү 
белəн чиклəнеп, артык сүзгə сүз туры килсен дип артык омтылма-
дым. Бу мəсьəлə əһəмият кəсеп иткəнгə, бу урында булган хəдис 
шəрифлəрне җыю яраклы күренде: 

[...]. 
Рəсүлүллаһның (Аллаһ аны олыласын һəм сəламлəсен) хəдис-

лəрендə күренгəнгə күрə: 1) хатыннарны Аллаһның мəчетлəреннəн 
тыймыйлар; 2) хатыннар мəчетлəргə чыксалар да, өйдəге хезмəт 
киемнəре белəн, хушбуйлар белəн ислəнмичə генə, чыгарга боерыл-
ган; 3) хатыннарның өйлəрендə, өйлəренең эчке бүлмəлəрендə уку-
лары мəчетлəрдə, хəтта «Хəрам» мəчетендə дə [укуларына караган-
да] яхшырак булган һəм анда [«Хəрам» мəчетендə] бер намаз башка 
мəчетлəрдəге мең намаздан хəерле булган рəсүлүллаһ (Аллаһ аны 
олыласын һəм сəламлəсен) мəчетендə укудан яхшырак икəне үзенең 
сүзендə ачык белдергəн; 4) мөэминнəр əмире Гомəрдəн (Аллаһ ан-
нан риза булсын), мөэминнəр анасы Гайшəдəн (Аллаһ аннан риза 
булсын) башлап бу көнгəчə килгəн күпчелек галимнəрнең хатын-
нарның (бигрəк тə яшьлəрнең хəллəренə, күбрəгендə күренгəн 
үзгəрешлəргə күрə) җəмəгать намазына йөрүлəрен тиешле эш сана-
улары, кайберлəренең хөкемендə «мəкруһ» сүзе күренүе хəдис 
шəрифлəрнең эчтəлеклəренə һəм рухларына бик туры килə; 5) ха-
тыннарның дөрес вəгазьлəргə, дини, əхлакый һəм иҗтимагый 
мəсьəлəлəрдə дөрес укыту һəм кисəтүгə ихтыяҗлары бар һəм ачык. 
Бу хəҗəтлəрен остазбикəлəр үти алмаулары ачык. Үзлəре дөрес 
тəрбия, чын иясеннəн дөрес укыту алмаган бу кешелəр хатыннарны 
кичек укытсыннар, нинди рух бирə алсыннар? Əлбəттə, бу җитешле 
түгел. Рəсүлүллаһның гамəленнəн бу мəсьəлə ачык. Рəсүлүллаһның 
(Аллаһ аны олыласын һəм сəламлəсен) гомуми укыту һəм тəрбиясе 
була торып, хатыннарга аерым вəгазь сөйлəгəн, үзенең хатынна-
рыннан (мөэминнəрнең аналары) вəгазь ишетсəгез, җиткəн, димə-
гəн, Шунлыктан имамнарга, сирəк-сирəк булса да, хатыннарга 
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вəгазь сөйлəргə кирəк. Гади халык бу эшкə каршы тормаска һəм бу 
эшне инкяр итмəскə тиеш. 

 
Троицки 3 нче мəхəллəсе халкы-
ның кайбер каршы чыгулары Җавап 

Мөфтинең фəтвасе кайтарып алыр-
га тиешле 

Шəригатькə муафыйк булганга, 
кайтарып алынмый 

Мəхкəмə шəргыя мөфти фəтвасенең 
эчтəлегенə туры килгəн фəтва 
биргəн 

Шəригать талəплəренə туры 
килгəнгə күрə, туры килгəн 

Мөхтəсиб кəгазьлəренə тиз җавап 
бирелгəн хəлдə, алар сорауларына 
тиз җавап бирелмəде 

Каршылык һəм фетнəнең басылуын 
телəп, тиз җавап бирелгəн. Халык 
сорауларына да элекке җавап җавап 
булганга, аерым җавап һəм фəтва 
тиешле күрелмəгəн 

Тикшерү комиссиясенə мөхтəсиб 
кертелгəн 

Төбəк мөхтəсибенең читтə калуы 
яраклы күрелмəгəн. Лəкин фəтвасе 
булганга, эштə рəис итеп бил-
гелəнмəгəн 

Фəтвадə ярый яки ярамый дип 
кыска җавап бирелмичə, озын һəм 
койрыклы фəтва бирелгəн. 

Яхшы аңлату тиешле булганга, 
шəригать иясенең фəтвасенə яраклы 
фəтва бирелгəн 

Съездның бу мəсьəлəдəге карарла-
ры игътибар ителми 

Игътибар ителə. Съезд шартларны 
игътибар иткəн, Мəхкəмə дə шул 
шартлар белəн мəйданга чыгуын 
тели 

Əлеге карар тиз генə бөтен җиргə 
игълан ителмəгəн 

Элек вəгазь мəҗлеслəре аркылы 
халыкны əзерлəп, фетнəгə юл куй-
мауны күздə тотып, акрынлап эш 
күрү тиешле күрелгəн 

Бу маддəдə съезд карарына каршы 
фəтва чыгарыла 

Фəтва съезд карарына каршы түгел, 
мəгънəсенə һəм максатына туры 
килə 

Хəдис шəрехлəүчелəр һəм 
мөҗтəһид-галимнəр сүзлəре хəдис 
урынына кулланыла, аларның фи-
керлəре белəн шəригать алмашты-
рыла 

Хатадан саклану өчен бер якка 
авышу белəн гаеплəнмəгəн га-
лимнəрнең аңлауларын һəм аңлат-
маларын дөрес күреп, якланыла. 
Шартлар белəн чиклəү Мəхкəмə яки 
элекке галимнəр тарафыннан уйлап 
чыгарылган нəрсə түгел, Рəсулул-
лаһның (Аллаһ аны олыласын һəм 
сəламлəсен) үзеннəн чыккан. Аның 
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эшенə тəнкыйть ирештерү – зур 
əдəпсезлек һəм җинаять. Бу 
мəсьəлəдə һичкайсы мөҗтəһиднең 
үзлегеннəн бер чиклəү һəм шарт 
өстəлмəгəн 

Хатыннарның җəмəгать намазла-
рына йөрүлəрендəге тарлык 
сəбəпле, миллəтнең төзеклеге һəм 
үсеше тоткарлана 

Аларның төзеклек һəм үсешлəрен 
тиешле күреп, элек вəгазьлəр белəн 
башлауны, ирлəрен дə, үзлəрен дə 
акрынлап мəсьəлə белəн таныштыру 
тиешле күрде. Вакыты килгəндə, 
җəмəгать намазы турында да бел-
дерəчəк иде. Хатыннарның əхлакый 
үсүлəре өчен яхшы вəгазьлəр файда 
итсə итəчəк 

 
«Мөкаддимəи җəзəрия» китабы 

 
22 рамазанда (29 майда) Коръəнне дөрес уку гыйлеме буенча 

мəшһүр «Мөкаддимəи җəзəрия» шигъри əсəрен укытып тəмам-
ладым. Ике данə аңлы һəм мəхəббəтле адəм башлаган иде. Тар-тар 
араларда укып тəмамладылар. Бер дəрес Коръəн башыннан да укып, 
ярты җөз [Коръəн өлеше] укып, гает мөнəсəбəте белəн, өйлəренə 
кайтырга рөхсəт алдылар. Кайбер вакытта кушылган башка шəкерт-
лəр дə булгалады. Вакытым, сихəтем һəм бəдəнем куəте бик ярдəм 
итеп тормаса да, мəхəббəт белəн укыганга, башка җирдə бушлай 
укытучы табылмаганлыктан, өстемə йөклəгəн идем. Аллаһ ихласлы 
кылсын. 

Коръəнне дөрес уку гыйлеме бу соңгы елларда кечкенə балала-
рга мəктəптə икенче сыйныфта укыла торган булып киткəнгə, алар-
ның дəрəҗəлəренə туры килгəн «Карабаш тəҗвиде» һəм башка 
җиңел Коръəнне дөрес уку нөсхəлəре укылганлыктан, зур шəкерт-
лəр шулкадəр укыту белəн канəгатьлəнə торган булып киттелəр. Һəр 
фəнне дəрəҗə-дəрəҗə уку, бара-бара шулай камил дəрəҗəгəчə хасил 
итү тиешле иде. Урта, соңгы сыйныфларында яки соңрак бу «Мө-
каддимəи җəзəрия» укылуы да файдалы һəм кирəкле. Ничə төрле 
талəп ителгəн фəнне үз эченə алган. «Аваз чыгу урыннары», «аваз 
сыйфатлары», гамəли Коръəнне дөрес уку сурəте, «туктау», «сузу» 
бүлеклəре, Коръəн язуы, «ялгау һəм туктау һəмзəсе». Менə бу 
мəсьəлəлəрнең һəркайсы – гыйлем алучы өчен əһəмиятле мəсьəлə-
лəр. Бу олы кагыйдəлəрне 107 бит белəн бəян иткəн. Һəркем өчен 
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ятлавы җиңел. Гыйлем алучылар исеменнəн аңа Аллаһның хəерле 
əҗере булсын! 

Минем бу нөсхəдə һəм искə алынган Җəзəринең «Əл-хисън əл-
хəсыйн мин кəлəми сəййидил-мүрсəлин», «Əн-нəшр фи əл-кыйраəт 
əл-гашр», «Əснə əл-мүталлиб фи мəнəкыйб Гали бине Əби Талиб» 
яки «Фи мүснəд Гали бине Əби Талиб» һəм башка файдалы ки-
тапларында тоташу чылбырым: ... (бу урында бер бит кадəр ачык 
калдырылган). 

 
Бəлəбəй өязенə сəфəрем 

 
Уфа ягында булган авылларны күрү, имамнарның һəм мəхəл-

лəлəрнең хəллəреннəн хəбəр алу күптəн зарур иде. Быел Бəлəбəй 
өязе алтынчы районы мөхтəсиблегендə мулла Габдулла бине Сəгъ-
деддин идарəсендə вакытлы курслар ачылып, шул сылтау белəн 
кайбер дəреслəрен күрү өчен чакырылган идем, бер дəрəҗəдə 
вəгъдə биргəн идем. Бу көннəрдə бəйрəм ялы əлеге сəфəргə ярдəм 
булып, бераз ялга да ихтияҗым булганга, 27 рамазанда (4 июньдə) 
иртəнге сəгать алтыда өемнəн чыгып, Иделнең аргы тарафында бул-
ган Ибраһим авылыннан килəсе атлар янына бару өчен, су буена 
төшеп, ялгызым (хəер, бер кəҗə белəн сакчысы [булган] бер кечкенə 
кыз бар иде) бер көймəдə кичеп, хуҗасына 250 сум биреп, атлар ки-
леп җитмəгəнгə, рəхəтлəнеп тəһарəт алдым. Озак үтмəде, атлар да 
килеп җиттелəр. Яр буенда хөкүмəтнең арбаларны кичерү паромы 
халыкны буш чыгарып торса да, чират тиз җитмəгəнгə, хосусый 
адəмнəрнең арба сыйдырырлык көймəлəренə дə ике-өч мең түлəп 
чыгучы арбалар да күп була икəн. Икешəр йөздəн алып җəяүле-
лəрне үткəрүче кечкенə каеклар да байтак килеп торалар. Бу кеч-
кенə каекчылар көнлек биш-ун мең, хосусый зур көймəчелəр һəр 
кешедəн кырык-илле меңгə кадəр хасил итəлəр икəн. Көнлек чы-
гымнарына җитəрлек һəм бераз запаска җитəрлек та була торган-
дыр. 

Искə алынган атлар Уфадан кыйбла тарафында 45 чакрым 
кадəр ераклыкта булган Ибраһим исемле мишəр авылының имам-
нары тарафыннан җибəрелгəн ике ат гади, көймəсез генə тарантас 
иде. Җиде туларга чирек сəгать калганда, Аллаһка тəвəккəллəп, 
утырып юлга чыктым. Атны йөртүче шул авылда имам Гыйззеддин 
бине Садреддин, бер атның хуҗасы иде. Гади генə бер сəгатьтə 
җиде чакрым йөреш белəн, Романовларның сəясəте буенча, һəр 
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шəһəр тарафындагы кебек, Уфаның да якын түгəрəгенə урнашты-
рылган урыс авылларын үтə-үтə 25 чакрым кадəр йөргəч, бер күлгə 
очрап, атларны тугарып, аннан соң кечкенə бер урманда ярым 
сəгать кадəр атларга ял бирдек. Агач арасында булган яхшы гына 
чирəмне ашадылар. Һава бик кызу, зонтик куллану гадəтем түгел, 
уртача булу шарты белəн, кояштан файдалануны сихəт өчен файда-
лы күргəнгə, бер дə ялыгусыз, бүрегемне дə салгалап, гади, юка, ак 
кəлəпүшем белəн дə килдем, əлхəмдү лиллəһ, зарар күрмəдем. 17 
чакрым кала бер матур агым суда тəһарəт алдым, аякларымны юып, 
рəхəтлəндем. Бер ярым сəгать булган иде, өйлə намазының ике 
рəкəгатен укыдым, намаз өчен ашыгыч булмаса да, сахрадагы азан 
һəм камəт турындага хəдис шəрифлəрдə өндəү-кызыктырулар, фə-
рештəлəрнең килүлəре турында сүзлəр булуын хəтергə алып, яшел 
чирəм өстендə укуны ганимəт дип белдем. Сəфəрдə, иртə намазы-
ның сөннəтеннəн [кала] башка сөннəтне укымау əсəрлəргə күрə 
артыграк күренгəнгə, бу соңгы елларда Габдулла бине Гомəрнең 
(Аллаһ аннан риза булсын) риваятен дəлил итеп, юлда сөннəтне 
калдыра торган булган идем. Сəгать нəкъ ике тулганда Ибраһим 
авылына җитеп, Садреддин агайның йортына – балчык белəн сы-
лаштырган кечкенə генə өйнең бер тарафындагы ак келəтенə – кер-
дек.  

22 рамазанда якшəмбе көн төштəн соң гына бу авылда 
Гыйззеддин мулланың күршесеннəн генə ут чыгып, мулланың йор-
ты, каралтысы һəм башкалардан җитмеш ике кадəр капка йорт ян-
ган. Зур хəсрəт булган. Бер-ике еллык саклап тоткан азыклары һəм 
əсбаплары да янып, байтак авыр хəлгə калган адəмнəр булган. Би-
чара безнең Гыйззеддин мулла дəрвиш табигатьле, шəех Зəйнулла 
хəзрəтнең тышкы һəм эчке тəрбиялəрендə булган, сабыр, канəгать, 
бер юмартлык иясе булганга, бер дə борчылмый, шулкадəр авыр 
хəлгə төшкəн булса да, ихласлык һəм мəхəббəт белəн мине каршы 
алуына һəм хезмəтенə килгəн иде. Атасының келəтенə урнашып, 
шөкер итеп яшəүдə икəн. Йорт əсбаплары, китаплары, кием-са-
лымнары юкка чыккан, савыт-сабалары, азыклары, арба-чанала-
рының барысы да һəлак булган. Аллаһ югалган əйберсен хəерлерəге 
белəн алыштырсын. 

Берəр сəгать шул келəттə ял иттем. Соңра очрашу, күрешү өчен 
килгəн имам-мөəзин һəм башка мəчет əһеллəрен кабул итеп, икенде 
намазына хəтле сөйлəшеп утырдык. Икенде намазына чыгып укы-
ганнан соң, авылның ике мəхəллəсеннəн дə имамнары һəм халкы 
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тупланганга, мəчетнең кайбер җирлəрен буяп, һавасын авырайткан-
га, мəчетнең алдына чыгып, ахшам азанына кадəр бераз вəгазь-
нəсыйхəттə булдым. Ихласлык белəн тыңладылар. Дин саклау, 
күркəм əхлак, фəкыйрьлəргə, ятимнəргə шəфкать, авырлыкларга, 
бəлалəргə сабыр итү турында сөйлəнде. Нечкə күңел, күз яшьлəре 
белəн каршы алдылар. Ахшам намазын укып, мулла Гыйззеддин 
өендə ашап, андагы əманəт бер умартамны күреп, соңра бергə 
эшлəүче имамы-хатыйбы мулла Гобəйдулла өенə барып, берəр 
пыяла чəй эчеп, кояш батудан ике сəгать үтүгə, шул беренче мəчет-
кə кайтып, тəравих [намазы] укыттым. Мəчетнең сөннəт бүлмəсендə 
хатын-кызлардан байтак кеше күренде. Укыр өчен килгəннəрме яки 
фəкать күрү һəм тыңлау өчен килгəнннəрме? Тəслим аятьлəре 
(«Сəлəəмүн галəə...») белəн укып, тəмам иткəннəн соң, икенче 
мəхəллə имамы Гандəлиб өендə кыскача кунак кабул иттек. Бу адəм 
гади генə, динле һəм əхлаклы адəм [булып] күренде. Намуслылыгы 
һəм мəхəллəсенə файдасы бар икəн. Троицки Зəйнулла хəзрəткə та-
рикатьчə нисбəте булган. «Дəлəил əл-хайрат» укырга телəге булып, 
берəр остаздан рөхсəт алмаганга, туктап тора икəн. Дөрес укырдай 
булганда, рөхсəт шарт түгеллекне, тик гыйбарəлəрен дөреслəү, 
мəгънəлəрен уйлау һəм ният төзəтү кирəклеген аңлатканнан соң, 
мулла Гыйззеддин белəн икесенə рөхсəт бирелде.  

Бу сəхəрдə ике кешегə кыскача кереп чыгып, таң каршы алын-
ды, намаз укып, ял иттем. Иртəсендə очрашу өчен кайбер авыллар-
дан килгəн муллаларны кабул итеп, əзерлəнеп сəгать 9 да янə юлга 
чыктык. 40 чакрым кадəр ераклыкта булган Чуенчы авылына дип 
юнəлдек. Бу авылга да элегрəк таныш Гобəйдулла мулла үз атлары 
белəн илтəчəк булса да, соңыннан арбасының тəртəсе сынганын 
хəбəр итеп, мулла Гыйззеддингə аударды. Искə алынган зат исə шат 
һəм риза булып, күчерлык хезмəтен дəвам итте. Ибраһим авылын-
нан 15 чакрым ераклыкта булган Мөрəс авылына ирештек. Иске 
Мөрəс, Яңа Мөрəс исемле авыллары – ярым чакрым кадəр ике авыл. 
Иске Мөрəс башкортлары җирлəрен сатмакчы булгач, бер өлеше 
бүленеп, җирлəрен үзлəренə калдырып, яңа авыл тəшкил иткəннəр, 
мəчет торгызганнар, имам һəм мөəзин куеп, яхшы гына тормыш итү 
юлына кергəннəр. Иске авыл аз калып, фəкыйрьлек һəм авырлык 
хəленə төште. Бу Яңа Мөрəстə Мəгъсүм мулла исемле кеше, кирəк 
вакытта туктау өчен билгелəнгəнгə, белмəгəн кешебез дип уйласак 
та, сугылгач, үзебезнең белеш һəм дус дамелла Габдерəхим Утыз-
Имəни оныгы, ак сакаллы мулла Мəгъсүм бине мулла Əхмəдҗан 
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бине мулла Габдерəхим бине Госманның капка ачып каршы алуын 
күрдем. 

Куаныч белəн очрашкач, өенə кердек. Соңра ишегалдына 
чыгып, тормышын һəм əсбабын күздəн кичердем. Бу адəм Уфада 
бер-ике мəртəбə юлыккан иде. Бу сəфəремдə, Идел буенда судан 
кичəр өчен көймə көткəндə, очраткан идем. Табигатендə ша-
гыйрьлек һəм матурлык, җиңеллек белəн ягымлылык бар. Гарəп һəм 
фарсы теллəреннəн өстəн генə аңларлык дəрəҗəдə танышлыгы бар. 
Бабасының китапларына мəхəббəте һəм фанатизмы, эчтəлеклəре 
белəн гомуми танышлыгы бар. Байтак иркен ишегалды чиста, 
җирəнгеч чүп-чардан пакь, олы чəчүлек иясе булганга, тиешле яңа 
əсбаплары тиешле урыннарына урнаштырылган, һəрнəрсəсе матур 
җыештырылган, пөхтə, эшлекле карт икəн. Уңышлы ике улы Уфада 
бер елга якын төрмəдə булганга, алар янына барып, азык биреп 
кайтканын сөйлəде. «Нинди гөнаһ белəн ябылдылар», – диюемə: 
«Белемле булуларыннан башка, гөнаһлары юк», – диде. Сүз ара-
сында, бабасының кечкенə китапларын караганда, кыска кичлəрдə 
ястүнең фарыз булмавын ихтыяр итеп, хəтта фарыз булуына барган 
замандашларын (Курсави, Симəки кебеклəр булса кирəк) бетереп 
атып язылган китабын күрсəтеп: «Ястүнең өстəн төшүе 28 китаптан 
күчерелгəн», – дип горурлануы турында əйтте. Китап электəн дə 
күренгəн, вафат [булган] хəзрəтнең гафу ителүе һəм кичерелүе ту-
рында Аллаһка дога кылынды. Кыска гына əйттем: «Күп китапның 
əйткəне дəлил түгел, могътəбəр дəлил – бишвакыт намазның фа-
рызлыгы катгый, вакытларны билгелəү фаразга нигезлəнгəн, шарт-
лыгы, фараз ителгəн шартның булмавы белəн катгый фарыз калды-
рылмый».  

29 рамазанда якшəмбе өйлəдəн соң сəгать дүрт чамасында 
тирə-ягында атаклы булган Чуенчы исемле мишəр авылына килеп, 
элек бер кунак булып үткəн беренче мəхəллə имамы Харис хаҗи 
исемле имамның улы мулла Гатага килдем. Бу авыл – хəзер өч 
мəхəллəле, 650 чамалы капкага ия [булган] олы авыл. Беренче 
мəхəллəсендə имам Гата бине Харис бине Камаледдин бине Габ-
деллатыйф бине Əбелхəсəн бине Ярмөхəммəд хафиз хаҗи. Икенче-
сендə Миңлеəхмəд бине хаҗи Мөхəммəд (Кышкарда укыган). 
Өченчедə Сафиулла бине Габдулла бине Габденнəфыйк бине 
Гобəйдулла бине Бəхтияр бине Əбүшəхмə бине Сөлəйман бине Ка-
дермəт бине Үзəй Кучкаров. Бу адəмнең төп гыйлем алуы Орен-
бургның «Хөсəения»сендə Уфа имамы Җиһангир Абызгилдин 
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белəн булып, соңра Эстəрле ягындагы Əрмəт авылында шəех мулла 
Зəйлəгый бине Хəсəн мəрхүм мəдрəсəсендə уку-укытуда булып, 
1902 елда бу Чуенчыга имам булган. Бу кичəне Чуенчыда үткəрдем. 
Өч мəхəллəдəн тупланган халык белəн икенде, ахшам намазларын 
үтəп, ике намаз арасында бераз вəгазь сөйлəнеп, соңгы тəравих 
[намазы] булган тəравихны да имамлык итеп үткəрелде. Тəравихтан 
соң Габденнасыйр бине Габделкəрим өендə кунак булдык. 30 рама-
занда дүшəмбе көн көндез сəгать икедə Бəлəбəй өлкəсе Зифа авы-
лына ирешеп, имамы Садыйк бине Хафиз бине Мөхəммəдрəхим 
бине Габделвахид йортына килдек. Бу кеше Троицкида дамелла 
Хуҗаҗан бине дамелла Җарулла əс-Сатыги янында белем алган, 
уртача зиһенле генə, милади 1913 елда имам булган кеше. Килү 
белəн гает хəбəрен сөйлəделəр. Шулай икəн, Эстəрлебашта 
дүшəмбегə каршы якшəмбе көн алты кеше, шəүвəл аен күреп, 
шəһадəт биргəннəр. Шуның белəн тирə-якка хəбəр йөртелеп, кай-
берлəре иртəн үк, кайберлəре өйлəдəн соң элек гает [намазы] укы-
ганнар. Зифа авылында да сəгать 10 нарда гает [намазы] укыганнар. 
Рамазаннан туйган кешелəр, хəбəрне тиз кабул итеп, гает [намазын] 
укыганнар. Лəкин Мəскəү, Казан, Том – өч обсерваториядəн безгə 
рəсми хəбəр шəүвəл аеның фəкать дүшəмбе көн иртəнге 9 сəгатьтə 
58 минутта туачагы ирешкəн иде. Шунлыктан бу ихтимал бөтенлəй 
хəтергə килми иде. Рамазан аенда да обсерваториялəрнең өчесе дə 
якшəмбе көн ярты төннəн соң, Казан, Мəскəүдə 12 сəгать 45 минут-
та, Том хəбəрендə 1 сəгать 5 минутта туачагын бəян иткəннəр иде. 
Лəкин Оренбург, Златоуст ягындагы Бəлəбəйнең Атнагол мөхтəсибе 
хəбəрендə, тирə-ягында булганнан хəбəр итеп, шимбə көн ахшамнан 
халыкка ай күрүлəрен рəсми хəбəр иткəннəр иде. Шулай ук Уфа 
янындагы Гомəр авылында мөхтəсиб Миңлеислам мулла да үз 
авылларында шимбə көн рамазан аен күреп, 4 кешенең шəһадəт 
биргəнннəрен, болардан соң үзенең дə күрүен язган иде. Шуңа ни-
гезлəнеп, Мəхкəмə шəргыядə гаетнең сишəмбе булуына карар би-
релгəн иде. Фəнне ялганга чыгару да мөшкел, шəригать буенча 
дөрес булган шəһадəтне дə ялганга чыгару мөшкел. Тик күрү ничек 
булгандыр, кайбер җирлəрдə кояш баер алдыннан иске айны кояш-
ның сагымында күрүлəре була, кояштан узып бетмəгəн айны 
күрəлəр. Шəгъбан ае турында Богырслан ягында шəгъбан аен 
пəнҗешəмбе көн бер ир һəм хатын күргəннəрен, ай күрүче җомга 
намазында муллага əйтүен, тикшерүлəреннəн соң шəһадəт алып, 
җомга көн – шəгъбан башы, дип карар бирүлəрен мөхтəсиб Габ-
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делбари бине Габделмəҗид язган иде. Чынлыкта, шул җомгада 
көндез сəгать 12 ярымда кояш тотылу башланып, сəгать 4 лəргəчə 
сузылды. Һəркемгə күрергə мөмкин булды. Димəк, ай үзəгенең ко-
яш үзəгеннəн узуы җомга көн җомга намазыннан соң булды. Ай 
үзəгенең кояш үзəгеннəн узуы берничə дəрəҗə көнчыгыш тарафы-
на, кояштан сул тарафка чыккач кына яңа ай күренергə мөмкин. Ис-
ке астрономия китаплары бəян итүенчə, 12 дəрəҗə кадəр үтү ти-
ешле. Шулкадəр үтмəгəндə, аерып күреп булмый, дигəннəр. Хəер, 
соңгы заманнарда кирəк, үтсə дə, күрү мөмкин булырга ихтимал 
биргəннəр. 

Кыскасы, шəгъбан аеның пəнҗешəмбе көн күренүе, рамазан 
аеның шимбə көн күренүе, шəүвəл аеның якшəмбе көн ахшамнан 
соң күренүе –заманның гаҗəп хəллəреннəн. Яки фəн əһеллəре 
бердəм хисапларында хаталанганнар, яки бу күрүчелəрдə бер шөбһə 
булган булса кирəк. Юкса катгый эшлəрдə мондый хаталык булмас-
ка тиеш. 

 
Карамалыда гает һəм вəгазь 

 
Дүшəмбе көн икенде алдыннан сəгать биштə Бəлəбəй өлкəсе 

алтынчы мөхтəсиблек Өршəкбаш-Карамалы авылына ирешеп, кар-
шы алу өчен Мəлəш авылына барган, сəфəребезнең сəбəбе үзе бул-
ган мөхтəсиб мулла Габдулла бине мулла Сəгъдеддин бине 
Гыйззеддин бине Биккенə бине Əбелхəер бине Нəдеркəй йортына 
килдек. Халык гает [намазын] үткəргəн. Беренче, өченче мəхəллə 
имамнары Эстəрлебаш хəбəре буенча, гает укып, имамнары өйдə 
булмаганлыктан, икенче мəхəллəдə гает укымасалар да, башка 
мəхəллə имамнары тəкъвалык күрсəтеп: «Гает көнендə ураза 
хəрам», – дип, бу мəхəллə халкына уразаларын бозарга, авыз ачарга 
игълан иткəннəр. Гает укыган имамнары Зəки бине Əхмəднур, 
икенче имам Габдерəхим бине Хəбибрахман, Кəшшафеддин бине 
Мифтахеддин каршы алдылар. Гает уку мəсьəлəсендə оялган 
хəлдəрəк, Эстəрлебаш мөхтəсибе Шакир бине Харис Тукайның ха-
тын казыйдан казыйга язган китап кебек уйлап укуларын сөйлə-
делəр. Хат китерүче анда язылганнан хəбəрдəр булса да, ул бер генə 
кеше. Галимнəрнең карашларынча, башлангыч шəһадəт кадəр адəм 
икенче казыйга ирештерергə тиеш. Хатның үзе ирешкəн, имамга да 
укымаска юл ачык. Фəн һəм тəҗрибə буенча, бу шəһадəтнең вакыт-
ыннан элек икəне ачык. Яңа Мирзакол авылы мулласы Ахунҗанга 
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да хат барган. Хатта «Сəгать бердəн соң күрделəр» дигəн җөмлəдəн 
шөбһə күреп, кабул итмəгəн. Сөйлəмəүне телəсə дə, үзлəрендə дə 
шул дүшəмбе кич өч ир, өч хатын күргəннəре беленеп, бер ир, ике 
хатыннан шəһадəт алып, шуны да кушып укыганнар. 

Бу күрү анык булганда, күргəн урыннар өчен җитəрлек булса 
да, башкалар өстенə йөклəргə сəбəп юк, ашыгып-ашыгып тирə-якка 
хəбəрлəр җибəрү дə һич зарур түгел. Гает көнендə ураза хəрам, ди-
гəн бер мəсьəлəне бик олы дəлил [итеп] тотып, һəр җирдə авыз ач-
тырырга тырышканнар. Гает көнендə ураза мəсьəлəсе – күп вакытта 
галимнəр һəм халык арасында булыр-булмас дəлил, хəтта шөбһə 
белəн уразаны бозуга сəбəп була. 

Ике гает көнендə, тəшрикъ көннəрендə ураза тоту – мəкруһ, 
лəкин бу хөкем гает көне икəне ачык билгеле булганда, ихтимал 
белəн генə мəкруһ булмый. Гаетне исбат итүдə шəригать буенча 
дөрес булып җитмəгəн дəлил янына кушымта итеп, гает булуы 
ихтимал, ураза тоту хəрам, димəк, гает укырга кирəк, дип əйтү – 
мантыйксыз һəм юлсыз бер сүз. Исбатланган рамазан уразасын – 
фарыз гыйбадəтне – ташлап чыгу, бигрəк тə тулмас борын гает 
[намазы] уку – зур хəтəрле эш. Хəтта бер кешенең, ике кешенең 
шəһадəтлəре белəн уразага керелсə, утыз көн ураза тотылса, чык-
канда, аяз була торып, ай күренмəсə, 31 көн дə ураза тотар, дигəн 
сүз бар. Исбатланган гыйбадəтне туктату, аннан аерылу өчен, 
куəтле шөбһəсез дəлил зарур. Юкса гыйбадəтнең һəм фарызның 
хөкемен җиңел санау була. Бу ай күрүдə беничə төрле шөбһə бар: 

1. Ахшамнан соң бер сəгать үткəч күрдек, диюлəре бер шөбһə. 
2. Астрономнарның бердəм шəүвəл ае шимбə көн көндез 9 сə-

гатьтə 58 минутта туачак, диюлəре, хисап аңлаган белем иялəренə 
күрə, икенче зур шөбһə. 

3. Чуенчыда имамнар: «Якшəмбе көн иртə белəн иске ай бар 
иде», – дигəннəр иде. Бу хəл янə шул көндə кич яңа айның күренүен 
ераклаштыра. Ибне Габидин: «Бу мөмкин, шəригатьтə дөрес булган 
шəһадəт исбатланып җитсə, бу кадəрле белəн кире кагылмас», – ди. 
Яхшы тикшерүдəн соң шəһадəтлəре шəригатьтə дөрес булса, бу 
киртə булмас, лəкин башка шөбһəлəр янында шөбһəне арттырачак 
бер эш. 

4. Эстəрлебашның үзендə гает укырга яраса да, башка авыллар-
га ат чаптырып, хəбəрлəр йөртү бер яктан да зарури түгел иде. Ура-
зага керү мəсьəлəсендə тырышу, нык булган хəбəрлəрне төрле якка 
ирештерү, итагатькə ашыгу төреннəн булганга, яхшы һəм тиешле 
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күрелсə дə, гыйбадəт калдыру өчен мондый хəрəкəтлəр зарури 
түгел. Аеруча соңрак кергəн, уразасы ким калачак халык өчен 
бигрəк зыян. Бер көн казасы [соңга калып булса да, үтəү] мəҗбүри 
булып, каза кылу [соңга калып үтəү] бик аз тəҗрибə ителəдер. 
Шунлыктан көчлəнеп кенə, кабул ителерлек хəбəрне кабул итмичə, 
айны тутырып чыгу – əлбəттə, өстен һəм артыграк эш. Гомумəн, 
ураза гаете аенда ашыгып халыкка дəлил булу яхшы түгел. Үз 
тирəңдə ай күренгəн икəн, шөбһəсез булып җитсə, тир-ягың белəн 
гает итсəң, башкаларга хəбəрлəр йөртеп, артыгын кылану өстə ти-
ешле булган эш түгел. Бер җирдə ай күрсəлəр, казый тиз арада тирə-
якка атлар чаптырсын, телеграфлар йөрттерсен, дигəн сүз ки-
тапларда күренми. Бу эш булса, фəкать уразага карата гына булырга 
мөмкин. Туры юлда булучыларга сəлам булсын. 

Зифа һəм Карамалы авылларында гает укысалар да, үзлəренең 
вөҗданнары тыныч түгел иде. Сөйлəшүдəн соң үзлəре дə бик 
тəэсирлəнделəр. Эстəрле шəкертлəре төрле юллар белəн сөйлəргə 
тырышсалар да, башкаларның йөрəклəрендə байтак күңелсезлек хис 
ителə иде. Лəкин дөресме, юкмы – гади халык бер яктан ишетсə, 
ашыгучан, кешелəргə йөклəүчəн булалар да, имамнары ирекле-
ирексез гаетне укырга була. 

Соңра Илчегол волосте Яңа Мирзакол авылының имамы 
Ахунҗан Əхмəдҗан улы үз авылларында шул дүшəмбегə каршы 
күрүлəрен һəм кайберлəренең вакытында ук шəһадəт алуларын 
сөйлəде. Карамалы авылында да бер ир һəм бер хатынның күрү-
лəрен беренче мəхəллə имамы Зəки əфəнде сөйлəде.  

 
Карамалыда безнең гает 

 
Дүшəмбе көн икендедəн элек Карамалы авылына ирешүебезне 

язган идем. Тукталуыбыз икенче мəхəллə имамы мөхтəсиб Габдул-
ла бине мулла Сəгъдеддин өендə булды. Бу мəхəллə халкы үз 
мəчетлəрендə гает укымасалар да, кайберлəре күрше мəчетлəргə 
барып укыганнар. Муллаларның ураза тотудан куркытулары арка-
сында барысы да авыз ачканнар икəн. Шулай да, һəммə халык без-
нең белəн гает укырга əзерлəнде. Гает укыган имамнар да безнең 
белəн гает укырга рөхсəт сорадылар. «Кабат гает уку сөннəткə 
каршы булса кирəк, килеп, вəгазь тыңласагыз, догада катнашсагыз, 
тыю юк», – дидем. «Без нəфел [өстəмə намаз уку] нияте белəн 
оербыз вə фəлəн», – дип сөйлəүдə булдылар. Гает урынында (мəчет-
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нең ишегалдында) бөтен авыл халкы, хəтта якын күрше аыллардан 
җəмəгатьлəр килгəн, зур җыен барлыкка килгəн иде. Халыкның 
ихтирам итə торган, вагəзьчелəрдəн аз-маз нəсыйхəт ишетə килгəн 
һəм, тəҗрибəлəргə күрə, бераз тəэсирлəнə торган җыелышлары бул-
ганга, бу дин шигарен, ислам гаетен, суфыйлык күрсəтмичə, элек 
укыган кешелəргə каршылык күрсəтмəдем. Зур җəмəгать белəн гает 
[намазы] укыттым. Байтак озын вəгазь сөйлəдем. Вəгазь «Гасыр» 
сүрəсе тəфсиренə бəйле булса да, халыкның башына төшкəн һəм 
төшəчəк мəсьəлəлəрдəн байтак сөйлəнде. Иман, изге гамəл, бер-
береңə хаклыкны, сабырлыкны васыять итү турында тəфсиллəп, 
аңлатып сөйлəнде. Иман саклау, Коръəн хөкемнəрен ихтирам итү, 
гаилə мəсьəлəлəре, балалар тəрбиясе эшлəре турында сөйлəдем. Ха-
лык байтак тəэсирлəнде, күзлəренə [яшь килгəн], елаган кешелəр дə 
булды. Халык бик куанышып таралдылар. Аллаһ миннəн һəм алар-
дан кабул итсен. 

Бəйрəм арасында халыкта үзара кунаклашу бар икəн. Минем 
сəбəпле дə, бу кунаклык күбəйде. Ашлык кыйммəт, арыш бу авылда 
юк, ашларында бодай ипие, поты ике йөз мең сум булса да, 
юнəткəннəр, кайберлəренең кулларында талканнан аз-маз калган, 
кайберлəре сатып алганнар, ни булса да, бəйрəм мөнəсəбəте белəн 
кунак ашлары күп булды. Рухлары бөтенлəй төшенке түгел, дəрə-
җəлəренчə сабырлыклары бар. 

Карамалы авылы, Өршəкбаш исеме белəн билгеле, тау астын-
да, матур гына, өч мəхəллəле, 570 кадəр капкалы авыл. Халкы 
мишəр затыннан, электəн үк яхшы галим имамнары булып килгəн. 
Эстəрлебаш ишаннары белəн дə катышканнар. Халкына дин рухы, 
ислам мəхəббəте яхшы урнашкан, мəчетлəрендə җəмəгатьлəре яхшы 
була, җомгаларда (шактый иркен 24, 35 аршинлы мəчетлəре) тулы 
була икəн. Яшьлəре дə əдəпле, хатын-кызлары да оялчан, пəрдəле, 
уза китмəгəн төркемнəр. Елның авырлыгы каты тəэсир иткəн хəлдə, 
бəйрəмнəре яхшы, бер-берсенə кунак булып, фəкыйрьлəр хакында 
да ихтирамлы булдылар. Һəркөн дүртəр-бишəр җирдə кунак ашы 
булды. Кунак ашларында шулпа, соңрак күбрəк тавык ите катыш 
сарык ите, соңра тозлы каз, ахырдан чəй, кайберлəрендə тарыдан 
бəлеш була, сирəк булса да, кайберлəрендə кымыз була.  

Йортларына кереп урнашкач, һəммə кешелəргə, муллаларга 
һəм башкаларга сəдака өлəшəлəр, һичкемне калдырмыйлар. Соңра 
Коръəн укуны үтенəлəр. Бу, гомумəн, һəркемгə садака бирүлəре 
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яхшы гадəт [булып] күренде. Һəркемнең күңеленə яхшы хəлдер. 
Имамнарының вөҗданнарына да җиңелрəк була. 

Бу якта. гомумəн, өйлəр гади балчыктан, нечкəрəк агачтан бул-
са да, күбесе тыштан балчык белəн сыланган. Барысы да салам 
түбəле. Агач түбə дə, тимер түбə дə юк. 

 
Əнəс, Кыргыз-Миякə, Сатый авылларында 

 
8 шəүвəлдə дүшəмбе көн иртəнге сəгать 9 да Карамалының 

кыйбла тарафында 10 чакрым җирдə булган Əнəс авылына бардык. 
Өченче мəхəллə имамы Шəрəфеддин бине Камаледдин, мəхəллə 
халкы каршы алырга əзерлəнгəн, капкасы алдында көтеп торалар 
иде. Əлеге Шəрəфеддин Троицкида мулла Мөхəммəд бине Зариф 
Бикмəт мəдрəсəсендə укып Зəйнулла хəзрəт тарикатенə нисбəтле, 
укыган, диндар, инсафлы кеше. Башта өе каршысындагы мəчетенə 
кереп, ике рəкəгать намаз укып, соңра өенə кердек. Мəчетлəре 
кыйбладан күп кыек түгел, бик аз гына микъдарда көнбатышка 
авыш. Өйлə намазыннан чыкканда мулла Шəрəфеддингə: «Мəчеткə 
нигез корганда мəчетегез кыйбладан аз гына көнбатыш тарафына 
авышкан», – дигəч, Шаһвəли бине Габделвəли бабай да: «Һай, бала-
лар, аз гына көнчыгыш тарафына борасыгыз калды, кояш баешына 
күбрəк бордыгыз», – дигəн иде, бер инженерның да шулай диюен 
берсе күчерде. Ничек тə боларның мəчетлəре, Карамалы мəчетлə-
ренə караганда, дөреслеккə якынрак. Бу Шаһвəли аз гына укыган, 
белгəне белəн гамəл кылучы, балаларының тəрбиясенə карамыйча, 
кул көче белəн көн күрə торган аңлы карт булды. Динне кайгыр-
тучан кешелəрдə дөрес караш булгалый, Аллаһ Тəгалəнең хикмəте 
белəн. 

Мулла Шəрəфеддин өендə каенатасы – карт мулла Шиһабед-
дин бине Шəмседдин саңгырау хаҗи – белəн очраштык. Бу кеше 
Эстəрлебашта укып, байтак елар указсыз дəрес биреп, соңра бу 
Əнəс авылына икенче мəхəллəгə указ белəн имам булып урнашкан. 
Җиренə күрə, байтак гарəп телен һəм əхлак укытып торган. Диндар, 
əхлак һəм хəдистəн хəбəре булган зат.  

Саңгыраулыгы бик куəтле булганга, сөйлəшүе бик мөшкел, үзе 
74 яшендə булса да, җəмəгать [намазына] даими [рəвештə йөри], 
зикердə. Хəдистə, зикерлəрдə, догаларда тоташу чылбыры булма-
ганга, «Мишкəт», «Дəлəил əл-хайрат», Хизб əгъзам» өчен иҗазəт 
язып бирдем, куанды, рəхмəт əйтте.  
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Үтенүе белəн, өендə дə кунак булып, ихтирамын күрдек. 
Яхшы, бəхетле тормыш итə икəн. Ничек тə зиһене ачылган, уянган: 
[җəмəгать намазларында] имам артында «Фатиха» сүрəсе укый 
икəн. Остазларында мондый зиһен ачылу булмаса да, бу кеше һəр 
эштə остазлар һəм үлгəннəргə иярүдə катылык күрсəтмəве аңла-
шылды. Саңгыраулыгы куəтле булу сəбəпле, бу мəсьəлəдə үзеннəн 
бер фикер алып булмады. Кияве мулла Шəрəфтəн «Имам укуын 
ишетмəгəнемə күрə, буш тормыйм, я уку, я тыңлау булсын», – дип 
укыйм, дигəнен аңлаган идем, бу да бер фикер.  

Бу мулла Шиһабеддиннең мəчеттəге иптəш имамы – Са-
бахеддин исемле кеше. Беренче мəхəллəдə Əхсəн бине Хəсəни һəм 
Садреддин бине Галəведдин. Садреддин гыйлем, зирəклек иясе бул-
са да, зəгыйф йөрəк һəм бөергə сыналып, бəвел таму аркасында 
имамлык хезмəтлəреннəн калып, авыр тормыш хəлендə калган. 
Атасы Галəведдин дə яхшы гыйлем иясе булып үткəргəн, Казанда 
Мөхəммəдкəрим хəзрəт шəкертлəреннəн икəн. 

Өйлəдəн соң бер мəчет картында кунак булып, Кыргыз-Миякə 
авылыннан килгəн атларга утырып, сəгать 2 дə Əнəстəн Кыргыз-
Миякə авылына юнəлдек. Атлары җитез, атларның иясе [булган] 
кучер өченче мəхəллə мөəзине Хəбибрахман бине Габдрахман да 
тиз баруны максат иткəнгə, 12–13 чакрым җирдə булган Кыргыз-
Миякə авылына илле минутта барып җиттек. Бу авыл районның 
үзəге, өч волостьнең җирле идарəсе, атаклы өч мəхəллəле, 
дүртйөздəн артыграк өйле авыл икəн. Элек чакырган икенче 
мəхəллə имамы Кирамеддин бине Галлəмеддин өенə килдек. Бу ке-
ше гади генə, тормышы һəм байлыгы яхшы [булган] кеше икəн. Ике 
көн элек бер кызы туып, безнең килүебезне ганимəт [итеп] белеп, 
исем бирүне үтенде. Утырган җиремдə якыныма баланың башын 
куеп, исем бирдем. Исем сайлауны миңа куйды. Мəймүнə исеме 
белəн атадым. Бу рəвешле баланың нəкъ колагына азан-камəт укып, 
исем бирү рəвешен мулла Шəрəфеддин бик яхшы рəвеш [итеп] 
күреп, яхшы санаганын белдерде.  

Соңра безне атлары белəн алып килгəн мөəзиннең өенə бардык. 
Моның өе һəм мəхəллəсе бер чакрымнан артыграк ерак иде. Бу авыл 
таркаурак утырган. Арада хөкүмəтнең хастаханəлəре, идарəлəре вə 
фəлəннəре булу белəн дə, авылның йорт саннарына күрə, киңрəк 
утырган. Тиз генə кунак итүен үткəреп, каршысындагы атасы Габд-
рахман агага да кереп, умартадан яңа алган балы белəн берəр чы-
наяк чəй кабул итеп, яңа корылган бу мəхəллəнең муласы Зариф 
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бине Сабир өендə булып, сəгать 6 да 13 чакрым чамалы булган Са-
тый авылына юнəлдек. Сатый авылы имамы, ике атын җигеп, алыр-
га килгəн. Атларны үзе тотып, безне юлга алып чыкты. Җиде ча-
крым кадəр баргач, икенде [намазы] мөнəсəбəте белəн, «Тимер су 
буе» дигəн су буена төшеп, икенде [намазы] укыдык. Арбада иптə-
шем, минем баш кунак итүчем мулла Габдулла Биккенə иде. Əнəс 
имамы Шəрəфеддин əфəнде дə Сатыйга хəтле бара иде. Намаздан 
соң яныбызда булган кымыздан бераз эчеп, кояш баюга ярты сəгать 
калганда, Сатый авылына юнəлеп, халык ахшам [намазыннан] чык-
кан вакытта искə алынган имам мулла Шакирҗан бине Əсфəндияр 
йортына килдек. 

Бу кеше Истанбулда байтак укып, җамигъ мəчет дəреслəрендə 
булып, «Мəгани бəян» фəннəре һəм бераз «Сахих Бохари» укып, 
Хөсəен Гауни бине Хəсəн Гарəбкирле исемле кешедəн «Бохари» 
укып, тоташу чылбырын алган һəм яхшы тəфсиллəп язылган 
иҗазəтнамəгə ия булган. Укыган, кешелекле, идарəле кеше. Кара-
малыда минем килүемə тупланган галимнəр эчендə бу кеше дə ки-
леп, тугрылык һəм мəхəббəт белəн авылына чакырган иде. Байтак 
яхшы китапларга ия булган. Бу үткəн кышта өч пот бодай, бер пот 
ярым бодай оны, бер пот бəрəнге биреп, «Гомдəт əл-Кари», Гай-
нинең «Бохари шəрехе»нə ия булган. Якынча ул вакытта 300 мең 
сум була. «Бохари шəрехе»нə бу кадəр мал биреп алу – байтак зур 
тырышлык, сирəк [булган] гыйлемгə мəхəббəт. Бу заманда бу кадəр 
тырышлык, гыйлем китабына бу кадəр мал бирү – байтак эш. Бу 
тарафларда имамнарның, хəдис китабы дип, «Тарикате Мөхəммə-
дия», «Гайнел-гыйлем» нөсхəлəре – гыйлемнең иң югары дəрəҗəсе, 
хəдиснең тəмам иясе булу, дип танып йөргəн кешелəр арасында 
байтак бəялəрлек тырышлык. Аллаһ Тəгалə китабы белəн файдала-
нуын насыйп итсен.  

Планыбыз буенча сишəмбе көн иртə белəн Сатый авылыннан 
25 чакрым җирдə булган Дим буе Мəнəвез авылына бармакчы бул-
сак та, иртəдəн бирле юл йөрү, кешелəр белəн аралашу, вəгазь һəм 
нəсыйхəт мəҗлеслəре байтак ардырган, йокысызлык бигрəк тəэсир 
иткəн иде. Шунлыктан сишəмбе көн Мəнəвез базарында халыкка 
чəршəмбе көн барачагымны бер базарчы аша белдереп, бүген Са-
тый авылында ял итəргə карар бирдем. 

Сатый мукшы теленнəн «яхшы» дигəн мəгънəдə булып, Сатый 
исемле бер мукшы авыл башы булып утырган. Соңра чабаталы 
башкорт исемен алган бу мөселманнар утырганнар. Бүген өч 
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мəхəллə булып, беренче мəхəллəсендə Габделхəсиб исемле карт 
имам, аз гына гыйлем белəн имамлыкка урнашкан, озак яшəү белəн 
колагына аз-маз гыйлем кергəн. Икенче мəхəллəдə – безне өендə 
кунак итүчебез Шакирҗан бине Əсфəндияр. Бу Əсфəндияр да яхшы 
гына укыган, элек кием тегүче булып, соңра сəүдə һəм игенчелек 
юлына кергəн, бер дəрəҗəдə гыйлеме дə бар. Төрки теле яхшы, 
гарəп теленнəн дə өлеше юк түгел. Өченче мəхəллəдə яңарак Зариф 
бине Габделкадыйр исемле егет имам булган, бөтенлəй лаексыз, 
ваемсыз зат түгел. Бу авылда Шакирҗан əфəнденең атасы Əсфəн-
дияр һəм каенатасы Мөхəммəдкəрим, янə Бəхтияр исемле бер бай-
ның булуы авылга башкалардан артык зур салым салырга, ягъни 
рəсми талауга сылтау ителеп, каты талауга дучар булганнар. Күрен-
гəн ашлыкларын алганнар. Халыкның һəм бала-чаганың төслəрендə 
ачлык галəмəтлəре ачык булып тора. Боларда да, башка авылларда-
гы кебек, этлек үлəне тамырын ашау, алабута ашау таралган икəн. 
Шулай да, бу тарафның барчасында да халыкта эш өйрəнү арткан, 
киндер сугу, үзлəренə кияр өчен əзерлек күрү башланган. Һəр 
җирдə күн эшлəү була башлаган. Киндер, җитен чəчү дə башланган. 
Шакирҗан əфəнде, дəүлəтле кеше булган хəлдə, хатынының өчйөз 
аршин кадəр киндер сугуын сөйлəде. Өметле яхшы эш.  

Сишəмбе көн өч мəхəллəдəн халык икенде намазына без тукта-
ган икенче мəхəллə мəчетенə килеп, намаздан соң ахшам азанына 
кадəр вəгазь һəм нəсыйхəт əйттем. Темалары – сабырлык һəм бəла 
аятьлəре (5 аятьне42) укып, шунда искə алынган мəсьəлəлəр, бер 
дəрəҗəдə аңлатып, бəян ителде. Соңра гаилə мəсьəлəсе, өйлəнү 
əдəбе, яхшы мөгамəлə, килен-каенана мөнəсəбəте, балалар тəрбиясе 
маддəлəрен өстəп, өч чирек сəгать кадəр сөйлəдем. Ишетүчелəр 
файда күргəн кебек булдылар. 

 
Канбəк, көчлəп чукындырылган кешелəр,  

Эстəрлебаш тəэсире 
 
Чəршəмбе көн 10 шəүвəлдə иртəнге сəгать сигездə Канбəк 

(Ханбəк) авылына юнəлдек. Атбашчыбыз һаман Шакирҗан əфəнде 
үзе иде. 12 чакрым кадəр юл йөргəч, бер матур агачлык урынына 
килеп, җиңелəеп, яныбызга алынган кымыздан бер-ике пыяла эчеп, 
                                                      

42 «Йə əййүһəл-лəзинə əмəнүстəгыйнү бис-сабри... үлəикə һүмүл-
мүһтəдүн». – «Бəкара» сүрəсе. 
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30–40 минут торып, юнəлдек. 7–8 чакрым кадəр йөреп, Канбəк авы-
лына ирештек. Бу авылда элек көчлəп чукындырылган кешелəр 
булып, күп еллар рəсми исламга чыга алмыйча, Япон сугышыннан 
соң, 1905 елларда гына рəсми мөселман булганнар, иске һəм ха-
кыйкый мөселманнар. Бабаларыннан 4 кеше, 1777 елда Казан Тəтеш 
ягы Чирмешəн авылыннан күчеп, Канбəк исемле карт утырган бу 
авылга урнашканнар. Бу көннəрдə бу дүрт карттан таралган бөтен 
авыл җəмгыятен тəшкил иткəн җитмештəн артык гаилə булган. 
Канбəкнең үзеннəн нəсел калмаган, фəкать ядкяре булып исеме кал-
ган. Имамнары үз җəмəгатьлəреннəн Габделгаффар бине Габ-
делхəбир бераз укып, 1920 елда Уфа сьездында вəкил булып, əзер-
леген һəм сөйлəү куəтен күрсəткəн һəм шул вакытларда гына указ 
алган иде. Гыйлеменə күрə, халык арасында абруе артык, сүзгə оста, 
батыр, идарəле егет. Троицки Зəйнулла Рəсүли хəзрəтлəре мəдрə-
сəсендə бераз укыган, чын дəрт белəн шəкерт укытып, мөхтəсибнең 
əйтүенə күрə, бик яхшы укыткан, күбрəк мəдрəсəсендə шəкертлəре 
белəн бергə кунып, укытып яткан, авылларында язу танымаган 
яшьлəре калмаган. Халкы да авырлык белəн һəм чын ныклык белəн 
исламнарын саклап килгəн халык булганга, диннəрен саклау 
мəсьəлəсендə ата-бабаларыннан бирле күп җəфа күреп килгəнгə, бу 
хөрриятлəренə куанышып, балаларын əһəмият белəн укытып, 
үзлəре дə ихласлык белəн гыйбадəт кылып килəлəр икəн. Мəчетлəре 
яхшы, мəдрəсəлəре дə олы, яхшы бинада. Мөəзиннəре Габдрахман 
бине Габделхаликъ яхшы, аңлы, сөйлəү көче бар, игътибарлы, ке-
шелекле карт. Араларында Казан, Мамадыш якларындагы, Курса-
дан егерме чакрым кадəр төньякта, Мəчкəрə юлы өстендəге Керə-
шен Утары дигəн авылдан (исламга чыга алмагач, гаҗиз булып, 
авылын ташлап, бу авылга сыйныфташлары янына килеп урнашкан) 
Биктимер агай бине Ибраһим [исемле] күркəм карт күренде. Атасы 
дүрт-биш ел Казан төрмəлəрендə дин өчен тоткынлыкта калып, 
ахырда шул Казан төрмəсендə вафат булган. Утар якларын сөйлə-
шеп, Мəчкəрə якларын искə төшереп, бераз сөйлəшеп утырдык. 
Кырык елдан бирле бу авылда торып, урта белемле өч-дүрт ул ата-
сы булып, яхшы дəүлəт һəм тормышка ирешкəн. Бу авылга Эстəр-
лебашларның шактый яхшы тəэсирлəре булган. Гобəйдулла бине 
Харис килеп-китеп йөреп, дини тəрбиялəренə кагылышы булган. 
Мəчет салышуда да Зариф бине Ибраһим бине Муса бине Габдулла 
Үтəмишевне чакырып, ярдəме булган.  
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Мөəзин Габдрахман ага һəм бу Биктимер аганың һəр икесе 
миңа берəр умарта бүлəк иттелəр. Кабул итүдəн бераз тартынсам да, 
«Умарталарыбыз бар, Эстəрлебаш мəхдүм хəзрəтлəргə дə бирə тор-
ган идек, һəммə мəшəкатьлəрен үзебез йөклибез, кабул итə күр», – 
дип кабат сораганлыкларыннан, соңыннан гына оялып кабул иттем. 
Мөəзиннең умартасы читтəге кортлыгында булып, имамнары Габ-
делгаффар алыр өчен вəкил булды. Биктимер аганың умарталары 
йортында булып, биш-алты данəдəн сайлап алуны тəкъдим итсə дə, 
«Бер кечерəген үзең сайласаң, ярар», – диюемə, мулла Габделгаф-
фар берсен сайлап, уртача бер умартаны билгелəп куйды. Аларга 
Аллаһ минем исемнəн хəерле бүлəк бирсен, сəдакаларын кабул ит-
сен, гыйбадəтлəрендə бəрəкəт бирсен, изгелеклəрен арттырсын! 
Данəсе ике-өч йөз мең сум булган заманнарда дин галиме дип 
мəхəббəт һəм телəк белəн бер кешегə бер умарта бирү – байтак ди-
нилек, чын мəхəббəт, бөек тырышлык ахыры. Бу кадəр эш – бо-
рынгы буржуй байларда булмаган эш. 

Умартасын күреп алыр өчен бакчасына чыкканда, аңсыздан 
бер корт мине каршы алып, колагыма бер сер сүзен əйтер кебек, 
кинəт килеп, угын урнаштырды. Азрак тир исен сиздеме яки хуш-
буй исен тойдымы – бер мəртəбə тəрбия биреп алды. Җитез үк угын 
тартып алдылар. Артык авыртуы булмады. Бу кортларның 
чəнчүлəре һəм чагулары, тышкы яктан куркыныч булса да, соңгы 
заман табибларының тəҗрибəлəренə күрə, бик файдалы икəн. Бик 
сирəк генə əҗəлгə сəбəп булганнары, хəтта атны үтергəннəре була, 
дип хикəят кылалар. Лəкин күпчелеге зарасыз була. Канга хəрəкəт 
бирə, чагылган урын янына җылылык бирə икəн. Салкынлык 
сəбəпле, кан оешу əсəре булган кайбер хасталыкларга шифа булуы 
өметле икəн. Элек Бəйрутта нəшер ителгəн «Сəмəрат əл-фөнүн» га-
зетында Европа табибларының паралич суккан кешелəргə шул бал 
кортын чактырып, дəва итүлəрен, файда күрүлəрен укыган идем. 
Аллаһның идарəсендə, хайваннарны файдалы яки зарар күренгəн 
төрле төрлəрен яратуда бəндəлəргə һаман ачылып бетмəгəн, күп 
тəҗрибəлəр һəм фикерлəр белəн аз-аз беленə барган чиксез серлəр, 
хикмəтлəр, яхшылыклар бар. Аның бар итүендə һəм идарəсендə 
буш һəм юк эш бөтенлəй юк. Бары бəндə күп кимчелекле, күп ваем-
сыз, аңлаудан гаҗиз, шөбһə һəм вəсвəсəгə авыш, белер-белмəс ка-
рышу һəм тəнкыйть мəсьəлəсендə ашыгучан, əдəбсезлектə батыр. 
Аллаһ туры юл бирсен, хəллəрен үзгəртсен һəм иманнарын артты-
ручы, ышануларын яхшыртучы юлга күндерсен.  
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Мəнəвез ир-хатыннарына вəгазь, милиция рəисе 
 
Ханбəк авылыннан җиде чакрым Дим буенда Мəнəвез авылына 

чакыруларына һəм көтеп торуларына күрə, төштəн соң дүрт ярым 
сəгатьтə юнəлдек. Димне чыккач, яр буенда туктап Димдə тəһарəт 
алдым. Бераз юанып, яныбыздагы кымыздны һəм Чирəштамак авы-
лыннан бер егет китергəн кымызны бераз эчеп, ул авылдан дүрт-
биш мөселман белəн сөйлəшеп утырып, кузгалдык.  

Дим суы – башкортларда атаклы бер су. Оренбург вилаятеннəн 
чыгып, борма-борма булып агып, Уфаның көньяк-көнбатышында 
Агыйделгə коя. Тирə-яклары агачлык һəм печəн, матур җирлəре 
күп. Башкорт, типтəр һəм Казан халкы исемле халыклар авыл-авыл 
булып утырганнар. Күбрəге башкортлар. Бу су ярларының табигый 
матурлыгы, бар ителгəн күркəмлеге белəн моңлы башкортларны 
хəрəкəткə китергəн, төрле вакыйгалар астында капланган моңнарын 
кузгата килгəн шөһрəтле елга. Лəкин бу заманда агачлары азайган, 
бəрəкəте кимегəн, табигый матурлыгына да байтак кимчелек 
ирешкəн.  

Сəгать алты чамаларында Димнəн 3 чакрым кадəр җирдə 
Мəнəвез суы буенда өч мəхəллəле Мəнəвез Тамагы авылына килеп, 
икенче мəхəллə мəчет эшлəрен башкаручылардан Гариф əфəнде 
йортына төштек. Капка төбендə имамнары, мөəзиннəре һəм картла-
рыннан байтак кешелəр көтеп торалар иде. Танышып, чəй кабул 
итеп, икенде намазына əзерлəнеп, тулы мəчет җыелган халык белəн 
икенде намазын укыдым. Намаздан соң бераз азан һəм зикерлəрне 
төзəтүгə əһəмият бирүлəрен, көчлəре җиткəнчə, дин өйрəнүдə ты-
рышлыкларын тиешле күреп, вəгазь сөйлəдем.  

Пəнҗешəмбе көн икенде [намазыннан] элек бер иркен йортка, 
яшел ишегалдында хатын-кыз төркемен җыеп, бераз нəсыйхəт ит-
тем. Ислам баганалары, дингə шөкер итү, аны саклауга тырышлык 
кую, ир-хатын хокуклары, гаилə төзеклеге, балалар тəрбиясе, шай-
танның Адəм нəселенə дошманлыгы һəм хөсетлеге турында бер 
сəгатьтəн артыграк сөйлəдем. Тормыш һəм яшəү мəсьəлəлəрендə дə 
кайбер нəрсəлəр, бигрəк тə бакчаларда яшелчəлəр игүлəргə кызык-
тырдым. Бик куаныштылар, елаштылар, хəер-дога күрсəттелəр. 
Өйлə [намазыннан] соң беренче мəчеттə ирлəргə дə бераз вəгазь 
сөйлəп, хатыннарны яхшы тəрбиялəрен һəм кайгыртуларын киңəш 
иткəн идем. Аллаһ барчасын хəерлегə күндерсен, күркəм тормыш, 



170 

камил иман, ахыр сулышта яхшы үлем белəн барчасын хөрмəт-
лəсен. Əмин.  

Пəнҗешəмбе көн Мəнəвез милиция рəисе йолкып, рəсми кəга-
земне сорады. Җибəрдем. Диния нəзарəте тарафыннан: «Уфа, 
Бəлəбəй, Эстəрле өлкəлəрендə мөхтəсиблəрнең эшлəрен тикшерү 
өчен Нəзарəт тарафынан рəисе Фəлəн бине фəлəн күндерелде», – 
дип язылган нөсхəне таныймыйча: «Вилаять мəхкəмəсеннəн язу 
булмаганда, йөрергə рөхсəт ителми, бəлки туктатыла», – дип сөйлəп 
маташты. Сишəмбе көн Мəнəвез базарында тупланып, безне көткəн 
муллаларны да кайбер сүзлəр белəн куркытып, куркаклары кайтып 
киткəн, калганнарына да кайбер уйлар килгəн. Бер кагыйдəгə ни-
гезлəнмичə, деспотизмга нигезлəнгəн кечкенə идарəлəрнең тиешсез 
хəрəкəтлəр кылулары да тəҗрибəдə күренə.  

Җомга кичəсендə бераз курку астында булсак та, җомга көн 
иртəн бер кешедə кунакта булган вакытыбызда милиция рəисе үзе 
рəсми киемнəре һəм кораллары белəн яныбызга кереп, фикерен 
аңлатты. «Вилаятьтəн командировка белəн чыгарылу хакында кəга-
зегез булырга тиеш иде, вилаятьтəн рөхсəтсез чыккан кешене йөрт-
мəскə, ə туктатырга хосусый кисəтү бар», – дип сөйлəде. Мин əйт-
тем: «Безнең дини оешма хөкүмəт идарəлəреннəн аерым һəм цстен 
санала. Һəр җиргə шундый язу белəн йөрибез, Казан һəм Мəскəүдə 
каршылык күрсəтмилəр. Вилаять идарəлəреннəн имза һəм раслауны 
тиешле тапмыйлар, шуның өчен без вилаятьтəн раслауны һич уйла-
маган идек, кирəксенмəгəнбез». Соңра йомшап, куркуыбызны бете-
реп, кулында кич уздырган рəсми кəгаземне кайтарып, җибəрде.  

 
Никифор авыл мəчете һəм имамнары,  

җомга вəгазе 
 

Имамнар һəм сөеклелəр белəн хушлашып, сəгать 10 да 17–18 
чакрымда булган Никифор авылына киттек. Юлда бер яшел җирдə 
чирек сəгать микдары туктап, ике өч пыяла кымыз эчеп, Уса 
ягындагы Кинə җиреннəн күчеп килеп утырган Кинə исемле мөсел-
ман авылының бер почмагыннан үтеп, 11 сəгать 40 минутта Ники-
фор авылына килеп кердек. Никифор авылы бу тарафтагы авыллар-
дан яхшы планлы, биналары төзек, тимер һəм такта түбəле, карал-
тылары җитеш, Казан тарафындагы бай авылның төсен алган, өч 
мəхəллəле типтəр авылы. Авылның əһəмиятле төсен күрсəткəн ке-
шелəр – Казан сəүдəгəрлəре. Күбрəге Арча тарафынан, Кырлай 



171 

авылыннан килгəннəр. Беразы Мөндеш, Иске Йорт авылыннан 
килгəн сəүдəгəрлəр. Егерме биш, утыз, кырык, кырык биш еллардан 
бирле шушы авылга урнашып, сəүдə белəн шөгыльлəнгəннəр. 
Күбрəге бер дəрəҗəдə байлыкка ирешкəн. Лəкин бу соңгы чуалыш 
байтагын туктаткан, кайберлəрен бетергəн дə. 

Никифор авылында өч мəчет бар:  
Беренчесендə имам Габделгафур бине Хафиз. Бу зат җитмеш-

тəн үткəн, картайган, Эстəрлебаш шəкертлəреннəн. Исмəгыйль Ис-
ламбулов исемле яшьрəк имам бу кешенең мəчеттəге иптəш имамы. 
Уфа Хайрулла ахунда укып, анда бераз мөгаллимлек тə итеп, имам 
булган, хəзер дə Шура хөкүмəтендəге метрика дəфтəрлəре хезмə-
тендə эшли. 

Икенче мəчетне Кырлайдан килгəн Йосыф бине Ибраһим 1890 
елларда башлап, мəхəллə аерып, төзегəн. Бу зат 1915 елда юлбасар-
лар тарафыннан сəфəрдə үтерелгəн. Бу мəчеттə элек мулла Габдер-
рəхим бине Габдессаттар имам булып, хасталык ирешкəч, хəзерге 
имам башкорт мулла Солтангали бине Шаһиəхмəд бине Сəедбаттал 
бине Муса бине Яхъя исемле хөрмəтле затны үзе телəп имам иткəн. 
Бу зат, элек Эстəрлебашта укып, соңра Уфага мулла Хайрулла ахун 
янына барып, өч-дүрт ел торып, 1900 елда бу авылга имам булган. 
Аңлавы туры, белеме яхшы, инсафлыгы бар, фанатизмсыз, гый-
лемгə телəкле һəм мəхəббəтле зат. Байтак еллар гыйлем һəм мəд-
рəсə хезмəте белəн мəшгуль булып, байтак имам һəм мөəзиннəр 
җитештергəн. Төшкəн урыныбыз бу имам йортында булды. Бу 
авылда булганда, 42 сəгать эчендə, гыйльми файда алудан туктама-
ды. «Алты китап», «Мөватта», «Мөснəд Əби Хəнифə», «Мөснəд 
Шафигый», «Мөснəд Əхмəд», «Мөснəд Дəрими» башларын, «Əрбə-
гыйн Нəвави»дəн кайбер хəдислəр укып, күп укытучылар арасында 
кайбер бозу һəм хаталарны төзəтү, игътибарсызлыктан килгəн хата-
ларны кисəтү хасил итте. Гыйльми əңгəмəлəребез янə озаграк бул-
ганда, күп файда алачак, инсафлы бер зат. Элекке көндə икенде 
белəн ахшам [намазлары] арасында халкы янында: «Төзəтергə их-
тыяҗ туган урыннарымны күрсəтерсез», – дип, «Фатиха», «Ихлас» 
сүрəлəрен, «əт-тəхият», «көнут» догаларын укып күрсəтте. Укуы 
яхшы булса да, саклануы һəм динилеге талəп иткəнчə, бу сүзлəрен 
əйтте. Кайбер җирлəрен төзəтүенə шат калды. Күп кешелəр бу кадəр 
инсафлыктан мəхрүм.  

Өченче мəхəллəдə Казан Кырлаеннан хаҗи Габделгафур бине 
Гайззəтулла һəм бертуганы Нигъмəт бай ярдəме белəн Корматау 
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ташыннан олы, яхшы мəчет торгызган. Имамнары Тимербəк бине 
Əхмəдҗан икенче мəхəллəдəге Солтангали янында укып, бу мəчет-
кə имам-хатыйб булган. Белеме, укуы да бозык түгел, инсафлы егет. 
Лəкин дөньяга тырышлыгы бар [булып] күренде. Икенче имам Иб-
раһим бине Зариф элек мулла Солтангалидə, соңра Уфада Хəйрулла 
ахунда, аның вафатыннан соң, Пəрваз мулла тəрбиясендə булган. 
Бозык фикерлəрен ишетмəдем, вəкарьле генə адəм [булып] күренде. 
Атасы гади халыктан булып, баласын мəхəббəт белəн укыткан, 
диндар, дəүлəтле кеше булып, байтак байлык калдырып, 1920 елда 
вафат булган. Байтак ятим һəм сабыйлары шушы улы яклавында 
калган. Бу Никифор авылына җомга [намазыннан] ярым сəгать элек 
җитештек. Имамнарына: «Өч мəхəллə халкы да урта олы таш 
мəчеткə җыелсын», – дип хəбəр иттек. Халык җыелып җиткəч, җом-
га [намазына] чыгып, мəчет алдында җыелган халык белəн күре-
шеп, мəчеткə кердем. Азан укылып, намазга, соңра хөтбəгə кере-
шелде. Хөтбəне кыскача Аллаһны мактау сүзлəрен һəм вəгазен 
гарəпчə укып, намазны тəмамлаганнан соң, аерым төркичə бер 
хөтбə белəн озын вəгазь сөйлəдем. Вəгазь хөтбə эчендə тиеш булса 
да, озын хөтбə сөйлəнсə, сөннəт микъдарыннан тыш булачак, кыска 
ителсə, кисəтү һəм белдертү өчен күп мəсьəлəлəр сөйлəнми калачак 
булганга, җомга хөтбəсен сөннəткə туры китереп, кыскарак 
үткəрдем. Соңгы вəгазьнең əһəмияте кимемəсен, дип гарəпчə генə 
укып тəмамладым. Намаздан соң [булган] бу вəгазь бер җомгада 
ике вакытта ике хөтбə булып, бер яктан, сөннəттəн тыш кебек тоел-
са да, хосусый зарурлык сəбəпле, халыкка яхшылык булуына карап, 
белем бирү вəгазе булып, дөрес һəм яхшы булыр дип уйладым. Бер 
сəгать микдары биш-алты йөз кадəр халыкка байтак нəрсə 
сөйлəдем. «Йə əййүһəл-лəзинə əмəнүстəгыйнү бис-сабри вəс-салəһ» 
һəм ахырындагы аять белəн укып, аңлаттым һəм аңлатмасын 
бирдем. Бəла-казаларны каршы алу турында, мөэминнəрнең сакчыл 
булулары, шулай булсалар, үзлəре хакында яхшы булачагы, моның 
капма-каршысы булса, иман һəм ышануга зарар булачагы, ачлык 
һəм кыйммəтчелекнең күбрəк күп гөнаһлар сəбəпле булулары ха-
кында сөйлəдем. Гаилə томышларына күчеп, алар белəн күркəм 
мөгамəлəдə булуны, гаилəне һəм, гомумəн, бала-чаганы шəфкатьлек 
белəн идарə итүне, аларның хокукларын саклау, ата-ананың балала-
ры алдында яхшы үрнəк булуы, алар алдында ата-анадан яхшы 
булмаган хəрəкəтлəр булмаска тиешлеге турында киңəшлəр бирдем. 
«Хатыннарга яхшы булгыз» хəдисен укып, хатыннар хокукы ту-
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рында бераз аңлатма бирдем. Халкыбызда хатыннар мəсьəлəсендə 
деспотларча хуҗалык итəргə тырышу күбрəк булганга, бу мəсьəлə 
аңлатырга тиешле күрелде. Шуның белəн бергə, хатыннарның 
фетнəлəрен дə гомуми бəян итеп, тыелган эшлəрдəн аларны тыю 
тиешлеге һəм бу мəсьəлəдə дə, башка урынардагы кебек, шəригать-
не саклауга кызыктырылды. Халык та байтак тəэсирлəнде, үзем дə 
тəэсирлəндем. Бер сəгать микдары сөйлəгəнемнəн соң, «Фатиха» 
[сүрəсе] укып, мəчеттəн чыгып, кайбер кунак чакыруы кабул ител-
де. Казанлы мөһаҗирлəр дə, Мөндешнең Камал хаҗи да, Иске 
Йортның Минһаҗеддин дə, Кырлайның Дəүлəтша бине Ибраһим да, 
бертуганының улы «Мөхəммəдия» мəдрəсəсе шəкерте Габдеш-
шəкүр бине Йосыф та, Нигъмəт бай бине Гыйззəтулла да, имамнар-
ның барчасында кунакта булдым, юмарт булдылар. Дөнья байтак 
кысылган булса да, юмартлык кылып, бертөрле күркəм мөгамəлəдə 
булдылар.  

Тирə-як имамнарының ишеткəннəре, форсат табып, күреш-
кəлəп киттелəр. Миякə Тамагы имамы Насыйбулла бине Хəммад, 
Кинə имамы Сибгатулла, Балгачы имамы мулла Əхмəдҗан һəм 
башкалар күрештелəр. Никифор авылының беренче мəхəллə имамы 
Габделгафурның агасы – сиксəн яшеннəн үткəн Хайрулла ахун бине 
Хафиз – авылдан килеп, бер кичкə калып, əңгəмəдə булдык. Тирə-
ягында өстенлек иясе санала икəн. Гыйлеме юк түгел, китап күрə 
икəн. «Гайни шəрехе», «Бохари», «Фөтухат Мəккия» кебек газиз 
китаплар да кулында бар икəн. Ата-бабадан бер йөз ел имамлык 
итеп, дəрес укытып килгəн гаилəдəн икəн. Лəкин бəян итүе 
зəгыйфь, бераз күп сөйлəүче булганга, сүзенə халык аз əһəмият 
бирə икəн. Бу кеше Эстəрлебашка мөнəсəбəтле, фаниатик ихласлы-
ларыннан, мəдрəсəсендə бераз хəлфəлек итеп, игътибар казанучы-
лардан. 

 
Яңгыр, бер русның рəхмəт əйтүе, гыйбрəт 

 
[...Бер рус мин килгəч, яңгыр явуны] яхшыга юрауда булып, 

рəхмəт белдерүне үзенə тиешле тапкан. Мондый инсафлы христи-
аннар бер дəрəҗəдə хаклык һəм дөреслеккə башкалардан якынрак 
булганлыктан, безгə карашлары да заман талəбенчə күпкə яхшы-
руын күрсəтə. Бу рəхмəтлəре күп гадилеклəреннəн, христианнар-
ның, Коръəн əйткəнчə, яһүдилəргə караганда исламга дуслыклары 
якынрак булуыннан. 
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Əмма безнең мөселманнар христиан галименə һəм рəисенə 
мондый яхшы фикердə булырлык бер эш булганда, андый 
мөгамəлəдə булмас, үзлəренə ул эшне дөрес күрмəс иде. Чынлыкта, 
христиан һəм башка кəфернең дөньяви догасы кабул булу мөмкин, 
шəригать тарафыннан бу мəсьəлəдə тыючы дəлил беленми. Ахирəт 
телəклəре һəм догалары гына буш икəне мəгълүм. Дөньяви файда-
ларның Аллаһ каршында кадер һəм кыйммəте бик аз булганга, Ал-
лаһ Тəгалə дөньядагы рəхмəтен алардан кызганмый. Сораганга, 
юлына кергəнгə, азгын булса да, кəфер булса да, бирə.  

Шунлыктан догалары кабул булырга да мөмкин. Бу кадəрле эш 
диннең хак иясенең туры юлда булуына галəмəт түгел. Шулай да, 
яңгыр сорау намазында кəферлəр ияртелми, гади халыкның иманы-
на зарар килү ихтималы бар. 

 
Эстəрле тəэсире, Шафигыйның остазына 

каршы язуы, кисəтүлəр 
 

Бу тарафлар, гомумəн, Эстəрлегə мөнəсəбəтле кешелəр Эстəр-
ленең хатасын да, дөреслеген дə, артыклыгын һəм кимчелеген дə 
урталык һəм дөрес дип уйлыйлар.  

Бу тарафларда Шафигыйның үзенең остазы Мəлик хакында 
«Радде Мəлик» исемле китап язганын хəтеремə төшердем. Шулай 
ки, имам Шафигый Əбү Габдулла Мөхəммəд бине Идрис хəзрəтлəре 
яшь вакытында 13 яшендə үк Мəккəдəн Мəдинəгə барып, имам Əбү 
Габдулла Мəлик бине Əнəс янында, аның тəрбиясендə һəм йортын-
да булып, «Мөватта» укып, фəтвалəрендə шунда булып, зур файда 
алган. Соңра берничə вакытлардан соң Мисырга урнашып, халык-
ның Имам Мəлик мəзһəбенə артык авышуларын, аңа артык чиктəн 
тыш мəхəббəтлəрен күреп, «Радде Мəлик» китабын язган. Мисырда 
имам Мəликнең шəкерт иярченнəреннəн байтак күп кеше булганга, 
бу китапны язуыннан гаҗəплəнеп, сəбəбен сораганнар. «Остазы ха-
кында əдəпсезлек итте», – дип уйлаучылар да, табигый, булгандыр. 
Җавабында: 

«Ике нəрсə сəбəп булды: берсе – халык. “Мəлик əйтте” дигəн 
сүз “Рəсүлүллаһ (Аллаһ аны олыласын һəм сəламлəсен) əйтте” ди-
гəн сүз дəрəҗəсендə [тота] яки артык күрə башлаганнар. (Соңгы за-
маннардагы “Əбү Хəнифə əйтте”, “Казыйхан əйтте”, Куһистани 
əйтте», «Ибне Габидин əйтте» сүзлəре «Рəсүлүллаһ (Аллаһ аны 
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олыласын һəм сəламлəсен) əйтте» дигəн сүздəн артык күрə башла-
ганнарын күрсə яки ишетсə, нинди хəл булыр иде?!). 

Икенчесе – артык мəхəббəт белəн Мəгъриб халкының (Тунис, 
Җəзаир, Маракеш, Фəс халыкларының) Имам Мəликнең бер бүре-
ген кулларына төшереп, шифалану өчен чайкап эчүлəрен ишеттем. 
Шунлыктан Мəликнең дə хаталана торган кеше икəнен күрсəтергə 
дин ягыннан мəҗбүри булды. Халыкның мəхəббəттə артык китү-
лəреннəн кайтару ваҗиб булды да хаталарын күрсəттем», – дигəн.  

Кайбер вакытларда галимнəр һəм шəехлəрнең кимчелеклəрен 
күрсəтү, шундый максатлар һəм дин максатлары белəн булганга, 
əҗер һəм савапка сəбəп булуы өмет ителə. Бу сəфəремдə мин дə шул 
төрле хəрəкəтлəрдə булдым. Кайбер ишаннарның ихласлыларына, 
мөридлəренə кисəтү ясауны хəҗəт күрдем. Аеруча бу тарафларда, 
гомумəн, Уфа вилаятьлəрендə икенде намазы бик кичектерелə, ах-
шам азанына манарага менмичə, түбəннəн «ахшамлык» дип атала-
ган бер сəндерəдəн генə азан əйтелə. Иртəнге һəм икенде намазла-
рыннан соң түгəрəк булып, бераз вакытлар утырулары, мохтаҗ бул-
ган дини тəгълиматка сарыф итмичə, бушка яки ялгыш-йолгыш зи-
кер һəм тəсбих белəн үткəрүлəре кебек урыннарын кисəттем. Имам-
нарның михраб эченə кереп торулары, бу эшлəре белəн үзлəренə 
файдасыз өстенлек бирүлəре, имамнарның үзлəреннəн белемлерəк 
кеше булуына игътибар итмичə, халкы алдында үзеннəн артык ке-
шенең күренүенə ризасызлыгыннан (шəех һəм изге галимнəр 
сөннəтлəренчə) аны имамлыкка тəкъдим итмичə, үзлəренең имам 
булулары – динне кирəгенчə игътибар һəм ихтирам итмəүче имам-
нарның гадəте булуы хакында да кисəтүлəр бирелде.  

Лəкин Эстəрле мохлислары (тарафдарлары) ачык инкяр итү 
күрсəтə алмасалар да, кайберлəренең наданлык фанатизмнары си-
зелгəлəде. Бер мəчеттə мөəзин ахшам [намазы] азанын укып, мəчет-
кə кергəнче, башка берсе камəт əйтергə аякка басканда, тыеп, тукта-
тып: «Азан кем əйтсə, камəт шуның хакы, ашыгычлык юк, үзе əй-
тер», – дидем. Ул кеше мəхəллəнең бер сорыкорты булган икəн. 
«Эстəрлебаш хəзрəтлəре тыймыйлар иде», – дип үзенең риза булма-
ганын халыкка белдергəн. Эстəрлебашлар дусларым булганга, ала-
рның кайбер хаталарына халыкның иярүлəрен туктатырга, аларның 
җаваплылыкларын киметергə тырыштым. Бу авылда һəм башкалар-
да икенде-ахшам [намазлары] араларында мəчеттə түгəрəк булып 
утыру таралган, тарикать əһеллəре булмасалар да, бу гадəтне үз 
өслəренə алганнар. Шул сəбəпле, икенде [намазын] бик кичектереп 
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укыйлар. Бу мəсьəлəдə имам һəм халыкка, дини һəм əхлакый 
кирəклеклəрен, укырга-укытырга, өйрəнергə-өйрəтергə кирəклеген 
кисəттем. «Намаз кирəклəре, аның зикерлəре, догалары төзəтелеп 
бетмəгəн, күбегез дəрескə мохтаҗ, нəфеллəр [мəҗбүри булмаган 
өстəмə гыйбадəтлəр] белəн шөгыльлəнгəнче, бу форсатыгызда дини 
вазыйфаларыгызны өйрəнегез, имамнарыгыздан сорагыз, җиңел 
карамагыз», – дип, ике тарафның ислəренə төшердем. Аллаһ – Туры 
юлга кертүче, безгə Җитүче һəм Иң яхшы вəкил. 

Дүшəмбе көн иртəнге сəгать сигездə Никифор авылыннан 
егерме биш чакрымда булган Чебенле авылына киттек. Күрешə 
килгəн Алдар авылының имамы мулла Мөхəммəднең (элек исеме 
Мөхəммəдия) чакыруына күрə, алты чакрым җирдə булган əлеге 
авылга ирештек. Мулла Солтан һəм мулла Тимер, чакырулы бул-
ганга, бергə бардылар. Мулланың өендə Балгачы авылының имамы 
мулла Əхмəд тə килгəн иде. Соңра иптəш имамы Тимернең атасы 
мулла Əхмəдҗан да килде. Болар һəркайсы үзлəренең кунаклыкла-
рын кылып, берəр чилəк, бəлки артыграк кымыз китергəннəр иде. 
Мулла Мөхəммəд тə өч-дүрт бия савып, кымыз ясап, артыгын са-
тып, кəсеплəнер икəн. Үткəн көздə генə йортлары янып, бөек казага 
очраган, хəзер яңа йорт, келəт һəм каралтылар оештырган. Киң 
күңелле, сəламəт күкрəкле зат. Бер сарык бугазлап, ашарга əзерлəп, 
озак сөйлəшеп утырдык. Карендəше мулла Əхмəд тə гыйлем иясе 
булганга, кайбер гыйльми сөйлəшүлəр белəн мəҗлес кызык һəм 
яхшы булды. 

 
Башкортларда кунак итү ысулы 

 
Бер-ике сəгать кымыз эчкəннəн соң, гадəтлəренчə, кымызны 

бастыру, гайрəтен сындыру өчен чəй эчəлəр. Без дə шулай иттек. 
Кымыз бирүлəре яхшы, əдəпле рəвешчə, Төркестан ысулына туры 
китереп тəкъдим итəлəр. Шулай ки, бер кул белəн генə касəне 
бирүне əдəпсезлек яки кимсетү күреп, ике кул белəн бирəлəр. Бу 
əдəпне һəрбер гади кеше һəм надан да белə. Кайтарып биргəндə дə 
бер кул белəн генə кайтарып бирүне җиңел карау, дип саныйлар 
икəн. 

Кунак янына кунак булып килгəндə кымыз алып килəлəр, 
мəхəббəт белəн сөйлəшеп утырып, эчеп бетереп китəлəр. Кымыз 
мəҗлесеннəн бераз вакыт үткəч, кымызның авырлыгы басылгач, янə 
кымыз белəн аш (ит һəм шулпа) ашау була. Элек ит китерəлəр. Кой-
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рык мае, кисəкле-кисəкле ит һəркемнең алдына куела, үзе турап 
ашый. Монда игътибар итү урыны шул: һəркайсы, башкаларга да 
бирү һəм каптыру ысулынча, бергə ашыйлар. Һəркем, үз өлешенəн 
бер калҗа май катыштырып, бөтен табындагы кешелəргə өлəшеп 
чыга. Өстенлекле, олы кешелəр авызларына каптырса да, күбрəк 
кулларына гына бирəлəр. Һəркем шулай бөтен табын халкына 
тəкъдим итү һəм бөтен халыктан кабул итү рəвешенчə ашауны 
тəмамлыйлар. Бу эш – үзлəренчə, бик могътəбəр гадəт. Чебенле 
каршысындагы Нарастау авылында саф башкортлар арасында да бу 
гадəтне күрдем. 

Мондый рəвеш белəн ит биргəннəн соң, итнең куе, файдалы, 
саф (камыр, ярма салмаган) шулпасын эчеп, икенче камырлы ток-
мачлы шулпасын китерəлəр. Бу шулпада токмачны бигрəк талəп 
ителгəн нəрсə кебек тоталар. Шул рəвешле ризык ашауны тəмамла-
гач, янə бераз кымыз эчеп, эчлəр тулгач, безгə күчəргə дə вакыт 
җитте.  

 
Күл авылы, Илчегол, язма китаплар 

 
Якын авылдагы Балгачы имамнары мулла Əхмəдҗанны, мулла 

Мөхəммəдне, иптəшем мөхтəсиб Габдулланы утыртып, сигез ча-
крым чамалы булган Күл авылына илттелəр. Дим буе белəн барган 
булуыбызда ике тау арасында тезелгəн кечкенə-кечкенə авыллар 
матур булып күренеп калалар. Кайберлəре Димнең үзенə, кайбер-
лəре Димгə коючы кечкенə елга буена утырганнар. Җирлəре иркен, 
печəннəре күп, лəкин быел, яңгыр аз булу сəбəпле, игеннəр, 
печəннəр зəгыйфь күренəлəр.  

Күл авылында Кырлайдан килеп урнашкан Мөхəммəдша ага-
ның уллары Гариф, Шакир, Закирлəрнең йортларына килдек. Аш 
һəм ат əзерлəп, көтеп торганнар икəн. Бу авылда соңгы елларда гы-
на мəчет торгызып, Габдешшəкүр исемле бер намуслы хəлфəне 
имам иткəннəр. Бик озакламый боларның ат арбаларында, Шакир 
əфəнде үзе кучер булып, Чебенлегə юнəлдек. Юлда Яңа Илчегол 
(Илчекол) авылына ирештек. Бу авыл бик кечкенə бер башкорт 
авылы булса да, тарихи бер əһəмияте булуын ишеткəн идем. Бу 
авылда Иске Илчеголдан халыкны күчереп алып, төрле мəдрə-
сəлəрдə гыйлем алып, алтмыш еллап язу белəн шөгыльлəгəн мулла 
Госман бине Хəсəн бине Юлдаш бине Назаркол бине Илчегол бине 
Таймасны ятсынып һəм гаҗəплəнеп һəркем сөйлəде. Бу зат «Мир-
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кать», «Шəрхе тарикать хадиме», «Җамигыр-ромуз», «Хəлəби 
кəбир» кебек зур китаплар [күчереп] язган. Һəркайсында кайбер 
төзəтмəлəр, юл астында аңлатмаларын язган. Лəкин үзе бөтенлəй 
гарəп морфология-синтаксисын укымаган иде, дип ишеткəн идем. 
Əсəрлəрен, калəмен күрү тиешле иде. Юл өсте булганга, кызының 
оныгы Габделмəҗид бине Ногманга кердек. Бабасы Госман 
хəзрəттəн калган өйдə тора [торган], кызының балаларына (ир бала-
сы юк икəн) бүлəк ителеп, саклана торган китапларын саклый икəн. 
Бар китапларын алдыма куйды. Барысын да актардым. Иң бөек зур 
китабы «Миркать шəрхе Мишкəт»не яхшы гына калəм белəн язган. 
Бу кешенең китап ахырларына язганына күрə, Əлшəй (Раевка) авы-
лында Мөхəммəдрəхим бине Монасыйб мəдрəсəсендə «Саглүк», 
1854 елда Кыргыз Миякə авылында Лотфырахман бине Габделга-
лим хəзрəт мəдрəсəсендə «Җамигыр-ромуз» язган. Халык телендə 
Куганакбаштан Тимербəк ахун Мəксүдь хəзрəт мəдрəсəсендə укы-
ганы сөйлəнелə. Күбрəк китапларын, имам булгач, өендə язган. 
«Ихья голумед-дин» язган, 1879 елда тəмам. Ибне Мəликнең «Шəр-
хе мəҗмəгыль-бəхрəйн»ен 1873 елда язган. Хадиминең беренче то-
мын 1869 елда, икенче томын 1875 елда язган. «Шəрхе Хəлəби 
кəбир»не 1864 елда язган. Бу китаплардан кечерəк янə биш-ун ки-
таплары бар, тарихларын хəтергə алмадым. 

Бу кеше гыйлемнəн бигрəк китапка, укудан бигрəк язуга 
мəхəббəтле булмадымы икəн? Əлбəттə, укымыйча язмагандыр. 
Лəкин гарəп телен белүе бик [үк] дөрескə охшамый. Кайбер урын-
нардан язган китап ахырлары, китаплар турындагы бүлəк итү язу-
лары гарəпчə язылса да, бик үк дөрес язылмаган. Шулай да, гый-
лемгə зур хезмəт иткəн. Балалары өйрəнсəлəр, шактый олы сəдака 
җария [үлгəннəн соң да савабы иясенə килеп тора торган сəдака] 
калдырган. 1917 елда сиксəн биш яшендə вафат булган. Аллаһ аны 
кичерсен һəм рəхим кылсын.  

Тимербəк ахун мəдрəсəсендə бергə урындаш булып торган Ка-
рамалы мөəзине Ахунҗан аганың əйтүенə күрə, дəрестə тырыш, 
намуслы һəм аңлы кеше булган. Атасы Хəсəн бабай бер гади кеше 
булган хəлдə, мəхəббəт белəн улын тəрбиялəгəн. Бу кешенең гарəп 
морфология-синтаксисын укымый калуы ни сəбəптəн булгандыр? 
Ачыгы шул: элекке хəлфəлəре кечерəк əхлак китаплары гына укыт-
учы мөдəррислəр булып, соңра Тимербəк ахунга күчкəндə яше олы-
гайган, балалар белəн озын сүзтезмəлəр һəм фəлəннəр өйрəнүне 
үзенə уңайсыз тапкан. Əлеге грамматик зəгыйфьлеклəр һəм озын 
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сүзтезмəлəрдəн башкача гарəп морфологиясе укуны берсе дə уйла-
маган булса кирəк, шунлыктан ул заманда күп гарəп морфология-
синтаксисын укуны читенсенеп кире какканнар. Юкса бер укыту 
ысулы белгəн хəлфə мондый затларга бер кышта кирəк кадəр гарəп 
морфология-синтаксисын белдерер һəм шəкертлəрне рəхəтлəндерер 
иде. Гөнаһы шул озын грамматик зəгыйфьлеклəр, озын сүзтез-
мəлəрне чыгаручыларга һəм мəйданга куючыларга булыр.  

 
Чебенле, Нарыстау кыйблалары 

 
Иске Илчегол авылыннан үтеп, биш чакрым җирдəге Чебенле 

өлеше Нарыстау исемле башкорт авылына килдек. Бу авыл 1917–
1919 елларда гына Димнең каршы тарафына тау буена күчеп утыр-
ганнар. Чебенле башкортларының гомуми халык җирлəрен сату фи-
керенə төшеп, сатуга риза булмаганнары аерылып күчкəннəр. Баш-
корт арасында шундый хəллəр күп булган. Сатканнары вакытында 
кием-салым, əсбаплар ясап, кəеф-сафа корып, җир акчаларын бе-
тергəннəр. Сатмый аерылганнары җирле, сулы, елкылы, кымызлы, 
игенле булып яхшы көн күрүдə.  

Җитмеш-сиксəн капкалы бу авыл күркəм генə авыл булган. 
Авылның урталык бер җиренə тау кабыргасына мəчет салынган. 
Мəчетнең алдында, артында, көнчыгышында корылмалар юк. Лə-
кин михраблары аз гына көнчыгышка таба булган. Компаска 
(кыйбланамəгə) карап салган булсалар кирəк. Мəчет кыйблаларын 
кыйблага туры китерүне, арабызда фəне булмаганга, һаман халык 
төзəлə-төзəтə алмыйлар. Фəн белмəгəндə, инженер чакырып, Мəккə 
юнəлешен чыгарып-белдереп, мəчетне турылау бик мөмкин. Мəккə 
дип сорауда дини мəсьəлə дə булмый, фəнни һəм дөньяви мəсьəлə 
булып, кəфернең сүзе кабул булганга, шəригатьтə дөрес булган һич 
тыю һəм шөбһə булмыйча, кыйбла билгелəнə. Кыйбланың үз исеме 
белəн чыгарып, мөселманнар үзлəренең белем һəм эзлəнүлəрен 
кушып, тынычлык табып, билгелəсəлəр дə мөмкин. Бары эшкə əһə-
мият бирергə, хакны эзлəүдə игътибар итəргə кирəк. Кайберлəрнең 
теллəрендə борынгы михраблар сүзе йөри. Бу сүзне «элекке бабай-
лар салдырган мəчет» мəгънəсендə аңлап, аеруча ялгыш көнбатыш-
ка юнəлдерелгəн шул мəчетлəр дə, бер-ике игътибарлырак карт 
мулла үткəн булса, аның мəчетен үрнəк тотуларын аңлата. Шулай 
итеп, «борынгы михраблар» Мəккə яулары заманнарында сəхабəлəр 
тарафыннан билгелəнгəн михраблар булганга күрə, бездə Болгар 
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йортында борынгы михраблар юк. Болгар шəһəренең михрабы, 
Мəрҗани тикшерүенə күрə, хата түгел. Аңа караган булсалар да, 
яхшы булган булыр иде.  

Бу Нарыстау авылында имам Əбелхəсəн бине Əбелгази бине 
Сəедгази бер дəрəҗəдə укыган, китап күргəлəүче, тирə-ягында 
өстенлекле, игьтибарлы карт мулла. [Һиҗри] 1328 елда Хиҗазга 
барып, Мəдинə Мөнəүвəрəдə күрешкəн идек. Минем мөфтилек за-
манында мəчетлəре беткəн, шул арада Уфада очрашкан [идек], бу 
сəфəрдə Карамалыга килеп зиярəт итте, ихласлык күрсəтеп авылына 
чакырган иде. Үзе бик ачык сөйлəмəве өстенə, саф башкортча 
сөйлəгəнлектəн, сүзлəрен аңлау кыенрак, кабатлавын сорарга мох-
таҗ булып сөйлəштек. Бу кичəдə аның өендə кунып, икенче көндə 
мөəзине Габделваһһаб бине Галимкол өендə, башкорт ысулынча, 
бер табынлык кунаклыкта үткəрдек. Бу мəҗлестə Əсəн авылының 
имамы мулла Чəһрияр хаҗи килде. Моның бик зыянлы, авыр хəлдə 
янганын ишетеп, тəэсирлəнгəнебезне сөйлəп юаттым. Кыскача əйт-
тем: «Күп нəрсəң янган, ул нəрсəлəрнең барысы да Аллаһның мил-
ке, синең кулыңда вакытлыча иде («Дөрес шулай», – диде). Инде 
Аллаһ телəгəн – кире алган. Син сабыр һəм савап өмет ит, янə, ин-
шалла, бирер». 

Мəчетлəре дə янганга, җомга һəм җəмəгать намазын укымый 
торалар икəн. «Читəннəн ихата ясап, мəчет итегез, вакытлы рəвештə 
намаз укырлык урын булыр. Түбəсе булмаса да, пакь, борынгы из-
гелəр гадəтлəренчə, бер гыйбадəтханə булып торыр. Ике-өч көндə 
оештырырсыз», – дидем. Колак салган кебек булды. 

Төш вакытында мулла Əбелхəсəн хаҗига тирə-яктан имамнар 
һəм башкалар җыелып, олы җəмгыять булды. Кымыз да күп иде, 
эчүче дə күп иде. Ике-өч касəдəн кымыз эчеп, бер сəгать тулгач, 
соңра каршыдагы мəчеткə барып, өйлə намазын укып кайттык, 
соңра аш тəкъдим ителде. Янə башкортча, Алдар авылындагы ке-
бек, ашалды. Кайбер вак гамəли сөйлəшүлəр булып алды. Тоташкан 
«рəхмəт» хəдисен һəм «Аллаһүммə əгыйнни галə зикрикə вə 
шүкрикə вə хүсни гыйбадəтик» хəдисен тоташ итеп укыдым. 
Намазларны мөстəхəб вакытларында уку, икенде-ахшам [намазла-
ры] арасын буш үткəрмичə, дини вəгазь һəм гыльми өйрəнүлəр 
белəн үткəрергə кирəк, дип кисəтттем. 

Берəр пыяла чəй эчеп, кымыз да канəгатьлəнерлек кадəр эчкəн-
нəн соң, юлга чыктык. 3–4 чилəк кадəр кымызлар мəйданда калды. 
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«Син киткəч, бу кымызны бетерəбез», – дип сөйлəнеп калды-
лар. Чыннан да, безне күп авыллардан эзлəп йөргəн, артыбыздан 
əлеге авылга барган Кичү авылы имамы Сəйфелəбрар мулла бездəн 
аз гына соңрак анда барып, калган кунаклар белəн кымызны бете-
реп, артыбыздан Зифа авылына килеп җитте. Хатынымнан 
җибəрелгəн хатны тапшырды. Кирəк хатның ирешүеннəн, кирəк бу 
имамның кешелеклелеге һəм тырышлыгыннан шат булдым. Күре-
шеп һəм танышып та кайтырмын, дип 3–4 авылдан əйлəнеп-əйлəнеп 
йөреп, безгə ирештерде. Аллаһ аңа хəерле əҗер бирсен. 

Шул көн ахшам [намазыннан] бер сəгать үткəч, бу Зифадан 
юнəлдек. Ике сəгать эчендə биш-алты җирдə хөрмəт күреп, кеше-
лекле егетлəрне мəхəббəт һəм тырышлыкларын тəҗрибə итеп, Ка-
рамалыга кайтып чыктык. Өч чирек сəгатьтə ястү [намазы] вакыт-
ында элекке туктаган урыныбыз булган Карамалыга кайтып кердек. 
Уфадан хатынымнан килгəн һəм дуслардан, төрле яктан килгəн 
хатларны алып укып, ял иттек. Аллаһка барысы өчен дə мактау бул-
сын. 

Чəршəмбе көн 22 июньдə Карамалыда ачылган вакытлы кур-
слар шəкертлəреннəн имтихан алдык. Боларның күбесе имамлык 
һəм мөəзинлек өчен приговор алган кешелəр булып, Уфага барула-
ры мəшəкатьле булганга, указ өчен җитəрлек дəрəҗəдə шəһадəт-
намə бирүне телəгəнлектəн, шуңа туры китереп имтихан үткəрелде. 
Əгъзалар: мин (мөфти), янында мөхтəсиб мулла Габдулла бине 
Сəгъд Карамалый, шул ук авылда беренче мəхəллəдə имам Габдер-
рəхим бине Хəбибрахман, Əнəс авылы имамы мулла Шəрəфетдин 
бине Кəмалетдин əфəнделəрдəн гыйбарəт иде. 14 кеше имтихан би-
реп, берсе урта дини мөгаллим дəрəҗəсенə лаек күренде, калган-
нары имам, башлангыч дини мөгаллим, мөəзин булырга лаеклы та-
былдылар. Күбесе элек бер дəрəҗəдə укып, гарəп морфологиясе-
синтаксисыннан хəбəрдар булган егетлəр, дəрес вакытлары бер ай 
кадəрле генə булып, кытлык сəбəпле, артык дəвам иттерə алмаула-
ры беленгəч, курсларны да туктатырга карар бирделəр. Имтиханны 
тəмамлап, ашау-эчү һəм башка мөһим эшлəрне тəмамлаганнан соң, 
сəгать биштə Карамалы авылы белəн хушлашып, 10 чакрым җирдə 
булган, Өршəк суына корылган Карамалыдан Габдулла аганың те-
гермəненə килдек. Ике сəгать микдары анда утырып, якында булган 
Гаид авылы имамы мохтар исемле кеше һəм башкалар белəн бергə 
икенде намазын үтəп, кымыз эчеп, ашап, Эстəрлебашка киттек. 
Юлда Җомгакол, Мортаза исемле башкорт авылларын үтеп, егерме 
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биш чакрым кадəр юл йөреп, сəгать 11дə Эстəрлебаштан Шакир 
бине Харис бине Нигъмəтулла бине Биктимер йортына килдек, 
əлхəмдү лиллəһ. 

 
Эстəрлебаш, тарихы, җомга һəм вəгазьлəр 

 
Эстəрлебаш! Нəрсə ул Эстəрлебаш? Бөек авыл, хəтта ки, зур 

шəһəр, үз ишелəрен нигъмəтлəре белəн узган. Монда зур мəдрə-
сəлəр салынган, гүя ки ул мөстəкыйль авыл сыман, Харис һəм Хар-
рас юлы белəн гыйлем басулары чəчелгəн, галимнəр җитешкəн, изге 
бəндəлəр монда җыелган, аның даны тирə-якка таралган, əсəрлəре 
читкə узган, башкорт, казакъ кебек төрле мөселманнар файда 
күргəн. 

Эстəрлебаш 73 дəрəҗəдə озынлыкта, 53 дəрəҗəдə киңлектə 
урнашкан. Халкы – Казан ягыннан килгəн татарлар. Беренче яраклы 
имамы – Мөхəммəдҗан мөфти атасы Хөсəен бине Габдрахман, бу 
авылда имам булган. Янə мөдəррис Гаделша бине Габдулла мəшһүр 
Дəүлəтша ишан атасы 1812 елда 80 яшендə вафат. Балыклыдан 
Хөснетдин ахун моның мəдрəсəсендə 1799 елда булган. Нигъмəтул-
ла 1772 елда туган, 1801 Бохарага киткəн, 1813 елда имам һəм 
мөдəррис булган, 1844 елда вафат булган. Харис 1810 да, Харрас 
1814 елда туган. Бүген Эстəрлебаш авылы өч мəхəллəгə бүленгəн. 
Соңгы инкыйлаб булу белəн, ике мəчетне берьюлы төзегəннəр. 
Икенче мəчеткə Таһир бине Əхмəдҗан бине Нуриман, өченчегə 
Габдрахман бине Гали Казакый имам булган. Таһир бераз хəлфəлек 
иткəн, бер дəрəҗəдə укымышлыгы һəм гыйлеме бар, əхлаклы кеше. 
Бу 1921 елда Диния нəзарəтеннəн указ алды. 

Габдрахман элекке карт хəлфə улы булып, шул ук Эстəрлеба-
шта туып үскəн. Бохарага барып дүрт-биш ел торган. Башкортстан 
мөфтилеген торгызганда, форсат [итеп] белеп, анда имтихан биреп, 
указ алган кеше. 

Пəнҗешəмбе көнне 23 июньдə Эстəрлебашның үзеннəн һəм 
тирə-ягыннан күп халык тупланып, Шакир мəхдүм өендə очрашу 
һəм зур кунак ашы булды. Мəҗлестə Эстəрлебашның тарихи 
əһəмияте, дини һəм гыйльми хезмəтлəре, хəзерге хəлдə зур 
хəсрəтлəргə очравы, моннан соң өметне кисмичə, яше-карты, 
олысы-кечесе саклау һəм гайрəт күрсəтеп, янəдəн əлеге авылны те-
релтергə тырышырга кирəклеге турында озын сүз сөйлəдем. Байтак 
кызыктырдым. Халык тəэсирлəнеп, тыңлап тордылар, хакыйкый 
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тыңлаулары ничек булыр? Эстəрлебашның элекке мəчете (олы 
мəчет) бөтен авыл халкын сыйдырырлык була торып, ике мəчет 
арттырулары язылган иде. Бу элекке мəчете Казанның беренче һəм 
икенче мəчетлəре кебек кыйбладан биш-ун дəрəҗəдə уңга, көнба-
тышка төшкəн, яңа мəчетлəре 4–5 дəрəҗə кадəр сулга, көньякка бо-
рылган. 

Җомга элекке мəчет ишегалдында өч мəхəллə халкы җыелып, 
җомга намазы укыттым. Намаздан соң зур халык булып тупланып, 
бер сəгать микъдары вəгазь сөйлəдем. Башка авылларда сөйлəнгəн 
маддəлəрнең күбесе сөйлəнде. Бары, кызганыч ки, хатын-кызларга 
махсус вəгазь яраклы күрелмəде. Мин Эстəрлебашка килгəч, во-
лостной исполкомда, аларны туплап сөйлəвемне агитация дип 
юрап, идарəлəре астында гына сөйлəү мөмкин булуны белдереп, 
хəтта башкортлар эченə кереп, вəгазь сөйлəп йөрүгə эчлəре пошка-
нын белдергəннəр. Бу хəбəрлəрне ишетмəмешкə салышып, кеше 
җибəреп əйттердем: «Хатыннарга дини-иҗтимагый вəгазь сөйлəя-
чəкмен, хөкүмəт кешелəреннəн тыңларга килүчелəр булса, киртə 
юк. Бераз сөйлəшкəннəн соң, мандаты булса, сөйлəсен, дигəннəр. 
Элекке сүзлəре һəм рəвешлəре өстенə, бу шартлары да бераз уйлар-
га сəбəп булып, кəеф тə бик яхшы булмаганга, бөтенлəй сөйлəмəүне 
сайладым. Бичара хатыннар əзерлəнеп көтсəлəр дə, өметсезлəнеп 
кайтып киттелəр. Хəвефкə сəбəп булырлык бер нəрсə булмаса да, 
корал һəм инкыйлабка алданып, һəр эшне кылудан сакланмый һəм 
авырсынмый торган төркемнең деспотизмыннан саклануны артык 
күрдем. Башкорт мөфтилеге хөкүмəтнең рəсми булмаган бертөрле 
яклавында булып торганга, кайбер деспотларның, чын Декретка 
карамыйча, Уфа Диния нəзарəтенə һəм мөфтилегенə зарар һəм зыян 
ирештерү өчен мөфтилек эшенə тыкшына башлаганлыктан, минем 
башкортлар арасында булган бу вəгазьлəремне бертөрле агитациягə 
кайтарып калдырулары ихтимал иде. 

 
Бу сəфəрдə иҗазəт бирелгəн затлар 

 
Бу сəфəремдə Кармалы авылындагы вакытлы курсларда укы-

ган шəкертлəр, башка галим һəм имамнар «Гакдел-җəүһəр əс-сəмин 
фи əрбəгыйнə хəдисəн мин əхəдис сəйидил-мөрсəлин саллəллаһу 
галəйһивəсəллəм» нөсхəсеннəн, хəдис китапларының башларыннан 
күбрəге кырыклап хəдис укып, кайберлəре икенчелəренə укытып, 
иҗазəт бирелгəн кешелəр: 
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1. Мөхтəсиб мулла Габдулла бине мулла Сəгъдеддин Биккенə 
Карамалый.  

2. Мөгаллим һəм мөдəррис Əхмəдгали бине Баймөхəммəд Ка-
закый Эстəрли. 

3. Карамалы имамы Габдеррəхим бине мулла Хəбибрахман. 
4. Əнəс авылының имамы мулла Шəрəфетдин бине Камалет-

дин. 
5. Сатый имамы мулла Шакирҗан бине Əсфəндияр. 
6. Җилдар имамы карт мөдəррис Хəбиберриҗəл бине Əһлиул-

ла. 
7. Никифор имамы һəм мөдəррисе мулла Солтангали бине 

Шаһиəхмəд. 
8. Никифор имамы Тимер бине Əхмəдҗан. 
9. «Мишкəт əл-мəсабих», «Дəлəил əл-хайрат», «Хизбе əгъзам» 

укыр өчен Əнəс имамы мулла Шиһабетдин бине Шəмсетдингə 
иҗазəт бирелде.  

Шимбə көн иртəнге сəгать 11 дə Эстəрлебаштан 15 чакрым 
җирдə, вакытында дəрес һəм мəдрəсəсе белəн танылган Куганак 
(Куанак елгасы башы) авылына килеп, янында булган каберстанда, 
тирə-ягының мəшһүр остазы Тимербəк ахунга, улы һəм үзеннəн соң 
калган урынбасары Шəйхелислам җəнаплəренə сəлам биреп, «Фа-
тиха» [сүрəсе] укып үтеп, имамнары Мөхəммəдҗан Карамалы база-
рында булганлыктан, Гыйззəтулла исемле бер карт өендə кунак 
булып, салкын катык һəм əйрəн өстенə, бер-ике касə чəй эчеп, мак-
сатыбыз булган Гаид авылына юнəлдек. Гаид авылы – Куганактан 
13 чакрым җирдəге башкорт авылы. Дəүлəтле кешелəре бар, бик 
гади тормышлы, балчыктан сылап ясаган өенə кыек һəм түбə кор-
маган, фəкать түшəм белəн канəгатьлəнгəннəре дə бар икəн. Үзлəре 
җирле, сулы, елкылы, кымызлы, тук кына халык икəн. Безне өенə 
чакырыр өчен күп авыллар йөреп, эзлəп тапкан галимнəр хезмəтче-
се, шəехлəр яратучы Хөсəеннең тегермəненə ирештек. Бу зат Там-
бов мишəрлəреннəн булып, Оренбург тарафына күчкəн, соңра Эс-
тəрлебашта торып, бу көндə Гаид авылына тегермəн корган. Монда 
тирə-ягыннан байтак имамнар, мəчет эшлəрен башкаручылар, карт-
лар килгəннəр. Авыл башкортлары кымыз алып килгəннəр иде. 

Байтак кымыз эчеп, һавада йөреп, ашаганнан соң, Баһаветдин 
исемле башкорт, соңра Мохтарулла исемле имамнарында кунак 
булып, мəчетлəрендə икенде намазы укып, үзебезне алырга килгəн 
Габдулла исемле кешенең ат һəм арбасына утырып, Утар авылына 
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юнəлдек. Авыл янындагы Өршəк суында артык кымызларыбызны 
җиңелəйтеп, тəһарəт алып үттек. Утар басуына җиткəч, ахшам 
намазын үтəдек. Ахшам вакыты элегрəк кергəн булса да, Өршəктəн 
кичкəч тə, бер немец басуы иде, арбачыбыз үз басуыбызга җиткəч 
укысак, яхшырак булыр иде, дигəнгə, каршы килмəдек. Кəфер ба-
суында укыганчы мөселман җирендə укуны артыграк күргəн, юллы 
фикер. Ихласлы мөселманнар намазда күп хəер-бəрəкəт көтəлəр һм 
күрəлəр, бу кеше дə шулай уйлаган булыр. 

Иптəшлəребез мөхтəсиб Шакир бине Харис Тукай, Габдулла 
бине Сəгъд Биккенə, Шəрəф бине Камал Əнəси, арба иясе Габдулла 
белəн биш кеше, җəмəгать белəн ахшам [намазы] үтəп, тугыз ярым 
сəгатьлəрдə Утар авылына килеп, имам Гыймран бине мулла Гай-
нетдин йортына килдек. «Утар» – гарəпчə «зайга», русча «хутор» 
диелə торган игенлек җир. 

Ун чакрым чамалы җирдəге Усули авылыннан Хəмзə, Кыр-
мыскалыдан Шаһиəхмəд исемле ике картның уллары, шушы урын-
нан 1875 елларда җир сатып алып, утырганнар. Бер-беренə кодалык 
кылып, нəсел-нəсəплəре карендəшлəр. Бүген унсигез йорт хуҗасы 
булып, яхшы тормыш тəшкил иткəннəр. Бу Утарны Шаһиəхмəд ис-
емен бозып, күбрəк Шахмай дип, кайбер вакытларда Хəмзин дип, 
кайвакыт Айсулы утары дип тə əйтəлəр икəн.  

Утар халкының барысы да кəсепле, киң булган җирлəрендə Ев-
ропа əсбабы белəн тиешенчə игенчелек белəн шөгыльлəнəлəр. 
Шунлыктан тормышлары бик яхшы, һəркайсы бер кечкенə бояр 
булып яшилəр икəн. Хəзерге хөкүмəткə бер мең пот бодай 
биргəннəре дə булган. Йортлары шəһəрчə, киң ишегалдылы, яхшы 
агач бакчалы, тимер түбəле, өч-дүрт бүлмəле агач өйле. Күркəм 
генə яхшы салынган мəчетлəре бар.  

 
Башкорт мөфтие Мансур бине Хатыйб бине  

Габделхаликъның килүе 
 
Якшəмбе көн 28 июньдə кичке сəгать 6 да аңсыздан: «Мөфти 

Мансур Габделхаликъ бар, рөхсəт сорый», – диделəр. Кабул итə-
чəгемне белдердем. Озакламый керде. Очрашудан соң, гореф-
гадəтчə саулык сорашканнан соң, бераз сөйлəшү өчен берəр сəгать 
вакыт сорады. «Дүшəмбе көн иртəнге сəгать тугызда мөмкин», – 
дип җавап бирдем. 
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Билгелəнгəн вакыт җитəр-җитмəс килде. Аулакта сөйлəштек. 
1921 елның мартында Аллакуəт җирендə Башкортстан өчен аерым 
Мөфтилек ясалгач, Диния нəзарəте бу эшне шəригатькə каршы эш 
итеп күргəн иде, рəсми каршылык күрсəтеп, башкортларның (га-
лимнəр һəм мəчет эшлəрен башкаручыларның) бу хəрəкəтлəре, ни-
гездə, исламга һəм дини максатка каршы икəнен күрсəтеп, тəфсилле 
проект күндергəн иде. Бу язуыбыз бу Мөфтилеккə авыр тоелып, 
төрле рəвешчə фикерлəр йөртсəлəр дə, минем бу тарафка чыгуымны 
яхшы сылтау [итеп] санап, яңа мөфти Мансур бине Габделхаликъ 
хосусый очрашу өчен идарəлəре тарафыннан вəкил булып килгəн 
икəн. Диния нəзарəте язуының кыскасы шушы иде: «Йөз илле елдан 
бирле бердəмлек һəм берлəшү белəн килгəн Нəзарəтне бүлгəлəү – 
Уфаның якынында гына булган Башкортстан өчен бигрəк мөнə-
сəбəтсез һəм тиешсез [эш], элекке миссионерларның максатларына 
хезмəт кылу. Европада никадəр төрле дəүлəтлəргə ияргəн христиан 
(католик) җəмəгатьлəре, Һиндстан, Кытай дəүлəтлəренə ияргəн 
Будда вə Браһмалары, бөтен аерым дəүлəтлəргə ияргəн хəлдə, мах-
сус бер мəркəзгə, мəсəлəн, католиклар Римдагы папага ияреп 
яшилəр. Шул рəвешле дини куəтлəрен саклыйлар». 

Диния нəзарəтенең бу сүзенə каршы яңа мөфти Мансур əфəнде 
җавап бирергə булып миңа юлыкты. Башта Мансур əфəндегə əйт-
тем: «Мин сезне тик рəсми булмаган сурəттə кабул итəм, һəр сүзем 
һəм тыңлавым рəсми түгел, фəкать хəбəрлəшү генə». 

Мөфти Мансурның сүзе: «Аллакуəт съездында аерылырга 
телəмəсəм дə, риза булмасам да, халыкның телəве һəм үҗəтлеге 
белəн мөфтилекне кабул иттем. Мин кабул итмəсəм, башка зарар-
лырак кешенең мөфти булуы ихтимал иде. Бервакытта да Диния 
нəзарəтенə əдəбсезлек кылу, аның дан-хөрмəтен киметү телəгебез 
түгел. Һəрвакытта аның юлынча йөрү, аннан файда күреп, хезмəттə 
дəвамлы булу максатыбыз булып тора. Диния нəзарəтенең протесты 
белəн Диния нəзарəтенең аерылуыбызга һəм Башкортстан мөфтия-
теннəн риза түгел, дип, бөтен Мөфтиятне япсак, барчабыз да ташла-
сак яки авыр икътисади хəллəргə сылтап, таркалсак, артык фанатик 
булган башкорт җəмəгатенең фанатизмнары алдында Диния 
нəзарəте зур җаваплылыкта калып, күп уңайсызлыкның тууы ихти-
мал. Икътисади хəллəргə сылтап, янə баягы фанатизмнары белəн 
артык мөгамəлəлəгə дучар булулары ихтимал булудан тыш түгел. 
Шунлыктан без Нəзарəтнең протесты белəн хəрəкəт итүне тиешле 
[дип] таба алмадык. Мəхкəмəбез тарафыннан катырак җавап язу 
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уйланса да, аны да туктаттым. Уфага үзем барып, əдəпле мəрə-
җəгать итəргə тели идем, инде сезнең бу тарафка чыгуыгызны яхшы 
очрак [итеп] күреп, Мəхкəмəбез тарафыннан ихласлык күрсəтү өчен 
вəкил ителеп күндерелдем. Бала кебек кабул итүегезне үтенəм», – 
дип, түбəнчел һəм əдəпле рəвештə телдəн генə үтенечлəрен сөйлəп 
бирде. 

Минем сүзем: «Аллакуəт съездына Диния нəзарəтеннəн ае-
рылмауга, башкортлар өчен аерым мөфтиятнең зарарлы икəнен 
аңлатырга, Диния нəзарəтенең бөтенлеген саклар өчен тырышырга 
вəкил итеп җибəрелдең. Шулай була торып, ахырдан, үзең мөфти-
лекне кабул иттең. Бу хəрəкəтлəрең Нəзарəтнең вəкалəтенə каршы, 
максатына каршы бару булып күренде. Зарурлык булды вə фəлəн 
сүзлəре мəйданда сөйлəнсə дə, дөресме, түгелме – эшнең рəве-
шендə, рəсми күренешендə анык табылмады. Шунлыктан башкорт-
ларның аерылуы өстенə, синең мөфтилегең икенче мəртəбə Нəзарəт 
хөрмəтенə икенче мəртəбə тукынды. Аңсызлыктан туган, тиешенчə 
хөкүмəтнең җəберенə, вазыйфасыннан тыш начар тəэсиренə карап, 
мөселманнарның бердəм сүзенə каршы эшлəнгəн бу Мөфтиятнең 
зарарларын, акыл һəм чагыштыру юлы белəн дə мөнəсəбəтсезлеген 
ачыграк белдереп, сезнең Мөфтиятнең үзенə һəм ризалык күрсəткəн 
мөхтəсиблек районнарына үзенең фикерен һəм искəртүлəрен ире-
штерүне, вакытлымы, соңмы, хакыйкатьне аңлатып калуны вазый-
фасы дип таныганга, [Диния нəзарəте] шул вазыйфасын үтəде». 

Мансур үзлəренең һəрвакытта Диния Нəзарəтенə əдəпле мөга-
мəлəдə булачагын əйтеп, үз идарəлəренə шəфкатьле мөгамəлəне, 
хаҗəт булганда кайбер кисəтүлəр, өстəмəлəр бирүне түбəнчелек 
белəн тəкъдим итте.  

Башкортлар арасында үзлəреннəн нəфрəтлəндерү ысулынча 
хəрəкəттə булмауны сорады. Əйттем: «Диния нəзарəте сезнең белəн 
тартышу максатында түгел, бары бу аерылу мəсьəлəсендə үзенең 
вазыйфасын үтəде. Хаклыкны бəян итте. Тик һəркем, һəр мəхəллə 
телəгəн мөфтияткə иярүдə ихтиярлы. Һичкайсы мəхəллə, бер идарə 
дə: «Ник анда карыйсың, ник монда карыйсың», – дияргə хаклы 
булмаса кирəк. Шунлыктан бу мəсьəлəдə бер идарə дə тиешсез 
хəрəкəттə булып көчəнмəскə тиеш. Шуны белдерəм ки, кайбер кан-
тон казые исемен күтəргəн вəкиллəрегез мөхтəсиблəргə, Диния 
нəзарəте өчен тупланган иганəлəрне үзлəренə сорап, мөрəҗəгать 
иткəннəр. Мондый хаксыз мөгамəлəлəр тиешле түгел. Халык тара-
фыннан безнең өчен җыелган, вəкиллəребез булган мөхтəсиблəргə 
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тапшырылган. Шунлыктан ул акчаларга хəтта иганə итүчелəрнең дə 
ихтыяры юк, вəкиллəргə тапшыру вəкил җибəрүченең үзенə тапшы-
ру хөкемендə. Соңра ихтыярлы иганəне һəркем телəгəн урынына 
бирергə ихтиярлы. Һичкем тарафыннан тыю булмаска тиеш», – ди-
дем. 

Бу мəсьəлəне тиешсез хəрəкəттə булган вəкиллəренə (кантон 
казыйларына, волость мөхтəсиблəренə) хəбəр итəчəк булды. Го-
мумəн, кабул итүемнəн, яхшы мөгамəлəмнəн риза булып, бер кичкə 
Утар авылында калганнан соң, Эстəрлегə кайтып китте. Минем 
килүем мөнəсəбəте белəн, Эстəрледəн Габдулла казый Сөлəйман да 
Утарга килгəн иде. Бу кеше Башкортстанда укытучылык хезмəтендə 
булып, фикерлəре, тел куəте, мəгълүматы белəн ул тарафта бик 
игътибар казанган. Мөфтият белəн дə яхшы мөгамəлəдə булып, 
кайбер эшлəрдə, бигрəк тə Диния нəзарəте белəн булган мөнə-
сəбəтлəрдə Мансур əфəндегə байтак юл күрсəтə икəн. Диния 
нəзарəтенə хəерхаһлыгы даими булган кебек, Башкортстан мөфтия-
те өчен дə бик хəерхаһлы һəм Мансур белəн байтак яхшы 
мөнəсəбəттə икəне беленде.  

*  *  * 
Утар авылы, Эстəрле өязе Башкортстан эчендə булып, минем 

килүем мөнəсəбəте белəн, мулла Гыймранның үзе тарафыннан Баш-
кортстан мөфтилегенең байтак имамнары һəм мəчет эшлəрен баш-
каручылар чакырылган иде. Эстəрле имамы мулла Гариф ахун 
Рəмиев, Усыйле имамы Хаҗелислам бине Тимербəк ахун Кугана-
кый кебек кунаклар булдылар. Үз мөфтилеклəренə караулары, 
мөфтилеклəренə күрсəткəн мөгамəлəлəре мəхəббəтле һəм ихласлы 
түгел иде. Мөфти Мансур əфəндегə элекке мөхтəсиб вакытындагы 
мөгамəлəдəн артык мөгамəлə күренмəде. Мəҗлестə хөрмəтле итү 
кебек гади дəрəҗəдəге мөгамəлəлəре дə юк, «Мансур əфəнде» исеме 
белəн генə мөрəҗəгать итəлəр. Элек күрмəгəн муллалар бигрəк 
түбəн күз белəн карадылар. Лəкин Мансур əфəнденең бəян итүенə 
күрə, мөфти сайлау мəҗлесендə булмаган кантонлыклардан да 
(Күди кантонлыгыннан кала башкаларыннан тəбриклəүлəр иреш-
кəн). Хəтта Башкортстанга кермəгəн Дим буеның атаклы ахунла-
рыннан, район мөхтəсиб җəмəгатеннəн Мөфтияткə керү өчен гари-
залар килүен, башкорт Мөфтияте матур итеп кире кагуын сөйлəде. 

Əйттем: «Сəбəбе ачык, бу ахун мөхтəсиблек хисабын Диния 
нəзарəтенə тапшырудан тукталып тора, тупланган иганəлəрне тəмам 
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тапшырмады, мөрəҗəгать ителсə дə, һаман җибəрми. Шундый 
сəбəплəр аркасында төрле хəрəкəтлəрдə булуы ихтимал». 

Габдулла казыйның Мансур əфəндедəн аңлаганына күрə, без-
нең Сабир казыйдан да телдəн тəбриклəү ирешкəн икəн. Хəтта 
Нəзарəтнең протест кəгазендə аның имзасы булуга гаҗəплəнгəннəр 
икəн. Мин гаҗəплəнмəдем. Уфаның икенче мəхəллə имамы Зыяд-
дин Кəмалидəн, Башкортстанда бер мөгаллимлек хезмəте сорап, 
гариза килгəн икəн. Лəкин, ни сəбəпледер, Мансур əфəнде кабул 
итеп, уңай җавап бирəчəк түгел икəн.  

Шимбə көн беренче июльдə үзлəренең чакырулары белəн, 
Утардан ун чакрым җирдə булган Бəгəнəш авылына юнəлдек. Əлеге 
авылда Башкортстан мөфтилегендə кантон казыйлыгы вазыйфасын 
алган аңлы, туры акыллы, башкорт арасында байтак өстенлек казан-
ган имам Габделхəбир бине Мəхмүд йортына иңдек43.  

Тирə-яктан чакырылган кунаклары да бар икəн.  
 

Хəбибенəҗар хəзрəтнең вафаты, тəрҗемəи хəле 
 
Мосафирлардан ишетелгəнчə, Эстəрле ягы Үтəк авылында 33 

ел кадəр дəрес биреп, дин гыйлемнəрен тараткан мулла Хəбибен-
нəҗар ахун дөньядан кайткан. Дүшəмбе көн тирə-яктан Утарга 
килгəн элекке мөхтəсиб Гарифулла Ярмəков Нəйрүс авылыннан 
мулла Хəлил əфəнделəр, элекке ашказаны авыруы өстенə, көндез 
булганын, бер табиб операция ясавын сөйлəгəннəр иде. Инде əҗəл 
вакыты ирешкəн була. Аллаһ аны кичерсен. 

Искə алынган зат шəех Шиһабетдин Мəрҗанинең өметле һəм 
игътибарлы шəкертлəреннəн, «Мəрҗания» мəдрəсəсендə бер дəрə-
җəдə дəрес укытып, остазыннан ризалык алып, гыйлем таратырга 
керешкəн иде. Троицкида шəех Зəйнулла Рəсүли хəзрəтлəренə тари-
катьтə ияреп, ике канатлы галим булырга тырышкан. Эстəрле тирə-
                                                      

43 Бу Габделхəбир бине Тəкый бине Кəрим бине Гомəр бине Мəхмүд 
бине Мөхəммəд бине Калмəт хəзер дə үзе телəмичə генə башкорт 
Мөфтилегендə хезмəт кабул иткəн булса да, ул Мөфтилекнең оешуына 
баштан ук каршы, хəзергə кадəр каршылыкта, йөрəге белəн риза түгел, бу 
фикерендə нык. Бичара бу 1921 елның августында вабадан вафат булган. 
Тирə-ягында ганимəт, фикер иясе, диндар кеше иде. Аллаһ аны кичерсен. 
Үзе Эстəрлетамакта Ширнияз хəлфəдə укыган, русчадан азрак хəбəрдар, 
халыкның хөкүмəттə булган йомышларына катышыр җан, дөрес йөрəк 
белəн хəрəкəт итүчəн иде. 
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ягында байтак мөрəҗəгать ителə торган зат, үрнəк булган. Байтак 
имам һəм мөəзиннəр җитештергəн, изге, акыл иясе иде. Бу кешенең 
дөньядан күчүе үз ягы өчен, бигрəк тə миллəт өчен гомуми зур 
югалту. Аллаһ Тəгалə үзен рəхим кылып, өметле булган балаларына 
файдалы гыйлем биреп, хəерле нəсел булуны насыйп итсен. Яше 
якынча 65 тə булса кирəк. Бу Бигəнəш авылында якын-тирəдəн бай-
так имамнар, авылдан мəчет эшлəрен башкаручылар бар иде: Балы-
клы, Күл имамы Хафиз һəм бертуганы мөəзин Садыйк, Бөре Казы-
ган имамы Габдрахман бине Харис, Талач авылыннан Лотфуллаһ 
бине Зиннəтулла, Айсулы авылының имамы Нурулла хəлфə һəм 
башкалар. Эстəрле мөфтиятенең өченче казые Исмак бу авылда 
имам икəн. Мəҗлестə булды. Җəмгыять корылып беткəч кенə ки-
леп, очрашты. Кул бирешкəнгə каршы икелəнебрəк: «Без ихтыярсыз 
алгаладылар, дип бер-ике кешедəн ишеткəн идек. Шуңа күрə кан-
тоннарга язган идек», – дигəн җавап килде. Шунлыктан һəркем үз 
ихтыяры белəн телəгəн җиренə ярдəм күрсəтүдə ирекле, һичкем та-
рафыннан тыюга очрамаса кирəк», – дидем. Бу сүзем байтак 
нəрсəне аңлатса кирəк, дип уйладым. Мəҗлестəн соң озак юанмый, 
егерме чакрым ераклыкта булган Балыклы авылына юнəлеп, икенде 
[намазы вакыты] ахырында Балыклы авылына килеп, беренче 
мəхəллə мөəзиненə кердек.  

Бу Балыклы авылы – моннан илле ел элек, илле ел кадəр дəрес 
əйтеп, шөһрəт тапкан Хөснеддин хəзрəт исемле галим белəн дан һəм 
шөһрəт тапкан авыл. Бу авыл чыгышлары белəн ике йөз ел элек 
Нижний Сергач вилаяте Мəдəнə Суксу авылларыннан килгəн 
мишəрлəр. Алатырь дигəн исемнəре дə бар. Хəзер өч мəхəллə булган. 

 
Яңа Карамалы һəм мөхтəсибне тикшерү 

 
Якшəмбе көн сəгать 11 дə вак кына сибеп торган яңгыр астын-

да бу авылдан күчеп, сигез чакрымда булган Таубазы авылыннан 
үтеп, янə дүрт чакрым йөреп, Яңа Карамалы исемле ике мəхəллəле 
зур авылга килеп җиттек. Мондагы мөхтəсиб Кəшшаф Ждановка 
сугылсак та, ялан карарга киткəн булганга, Насыйбулла бине 
Əхмəдулла исемле бер хаҗига кердек. Кыш вакытлы курсларыбыз-
да укып, имтихан тоткан Габделəхəд икенче мəхəллəсенə имам итеп 
сайланган икəн, килеп күреште. Бичара якын көннəрдə Башкортстан 
мөфтиятеннəн указ алган. Кайбер яхшылыкларны сөйлəшү өчен 
мулла Кəшшафны күрү тиеш булганга, бу авылда бераз сабыр ит-
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тем. Бер-ике сəгать кадəр вак яңгыр дəвам итте, җирне туйдырыр-
лык булмаса да, тузан басар кадəр яңгыр булды. Юмартлыгы өчен 
Аллаһка мактау булсын. 

Кичке сəгать 5 чамаларында мөхтəсиб мулла Кəшшаф урман-
нан кайтып, Габделəхəд мулла өендə чəй эчкəн вакытыбызда килеп 
күреште. Бичара бөтен гаилəсе белəн урманга үлəн тамыры кебек 
нəрсəлəрдəн азык җыймакчы өчен барган икəн. Мине дə өенə ча-
кырды. «Икмəк юк, чəй (үлəн чəе) мөмкин», – дип тəкъдим итте. 
Бардым, ашау-эчүгə хаҗəт булмаганга, бары катык капкаладым. 
Өйдə бөтен нəрсəлəрен сəфəр хəленə китергəн. «Уттан куркабыз, 
келəткə куйсак, карактан куркабыз, күз алдыбызда шулай асрый-
быз», – диде. Башкорт мөфтие боларны көчлəп, коммунистларның 
мылтыкларына сыенып, куркытып, үзлəренə каратырга һəм ига-
нəлəр җыярга, Уфа Диния нəзарəтенə җыелган иганəлəрне үзлəренə 
тапшырырга боера икəн. Куркыта торгач, куркып, Диния нəзарəтенə 
диелгəн йөз меңнəн артыграк акчаны җибəргəн дə. Əйттем: «Безнең 
вəкилебез буларак, мөселманнардан ихтиярый иганəне кулыңа ал-
гансың, бу мал безнең милкебезгə кергəн, законлы хакыбыз булган. 
Башка урынга бирү шəригатьчə дөрес түгел, башка урынга, кайда 
тапшырган булсаң да, гарант булырсың, түлəрсең», – дидем. Эстəр-
ле мөфтиятеннəн сорау итеп мондый эчтəлектə хат язарга əйттем: 
«Халык Уфа Диния нəзарəтенə тапшыру өчен фəлəн микъдар иганə 
биргəннəр, əлеге Нəзарəттəн вəкил булуым сыйфаты белəн, минем 
кулыма тапшырылган иде. Бу акчаны минем сезгə тапшыруым 
шəригать буенча дөрес булдымы, Диния нəзарəте миннəн талəп 
итсə, аларга түлəвем тиеш буламы? Бу мəсьəлəдə миңа шəригатьчə 
һəм фикыһ китаплары буенча фəтва бирсəгез иде». 

Имамнарның һəм халыкның рухларына һəм бəян итүлəренə 
күрə, иганəлəрнең барысы да Диния нəзарəте өчен тупланган, үз 
ихтыярлары белəн Эстəрле мөфтиятенə əйлəндерергə халыктан ри-
залык булмаячак. Шулай булгач, алар бер мəртəбə вəкилебез кулы-
на тапшырганнан соң, иганə һəм садакалары тəмам була, кайтарула-
ры һəм башка чыгымга алыштырулары үзе дə дөрес түгел. Башта 
əйтелгəн чыгымга гына тапшыру тиешле. Шулай итеп, һəркайсы 
мөхтəсиблəр мондый рəвешле мөгамəлə итсəлəр, җаваплы булалар, 
үз кесəлəреннəн түлəүлəре тиешле була. 

Алты ярым сəгатьтə яшь мулла Габделəхəд үзенең ике атын 
җигеп, əйберлəремне төяп, мулла Кəшшаф өенə килеп җитте. Икен-
де намазын укып, җиде туларга 15 минутта Карамалыдан 12 чакрым 
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җирдə булган Исмəгыйль авылына сəгать сигез булганда килеп 
җиттек. Габделəхəд мулла тырыш, яңа гына өй җитештергəн, миче 
өчен үзе кирпеч сугып, үзе мич чыгарган. Көн күреше намуслы гы-
на, аз гыйлемле булса да, арттырырлык, гамəл кылырлык, өметле 
бер мулла икəн. Аллаһ аның диненə, гыйлеменə, ризыгына бəрəкəт 
бирсен. 

 
Исмəгыйль, Карлыман, Фəтхулла ахун җыентыгы 

 
Исмəгыйль авылында беренче мəхəллəнең имамы Имаметдин 

бине Габденнасыйрга килдек. Бик шат булып кабул итеп, каенатасы 
имам Таһир бине Сəгъдетдин белəн дə очрашып, арган хəлдə ястү 
[намазын] укып, тизрəк ял иттем. 

Исмəгыйль авылы мишəр Алатырь җəмəгатенннəн тупланган 
халык икəн, башка авыллар кебек быел ачлык хəлендə. Дүрт-биш 
көн элек ут чыгып 17 кадəр йорт янган. Имаметдин мулланың 
каршы тарафлары янганга, мулла һаман əйберлəрен туплаган, баг-
лаган хəлдə иде. Һəр җирдə корылык булганга, ут казалары булып 
тора икəн. Зур Кырмыскалы авылында ике йөздəн артык йорт янга-
ны ишетелде. Ике көн элек Иске Атҗитəр авылында (Мөхəммəдҗан 
мөфти мəрхүмгə мөнəсəбəтле авыл) кырык кадəр йорт янган икəн. 
Аллаһ барчасына хəерле каза итеп, хəерле ахыр бирсен.  

Дүшəмбе көн 29 шəүвəлдə (3 июльдə) иртəнге намазга бардым. 
Мулланың өе ярым чакрым кадəр читтə икəн. Алты-җиде кеше 
булып намаз үтəдек. Мəчетлəре компас буенча көньяккарак салын-
ган. Аз гына уң тарафка авышып укыдым. Бераз ялдан соң бу ике 
бит язуны язып, ике-өч җирдə гади генə кунак булып, сəгать тугыз-
да Исмəгыйльдəн Кырмыскалыга таба хəрəкəт иттем.  

Мулла Имаметдин үзеннəн бер ат, икенче мəчет имамы Лот-
фырахманнан бер ат – пар ат – белəн ат башына утырып, яхшы 
йөртеп, 11 сəгать чирек минутта 17 чакрым арада булган Калман 
авылына ирештек. Имамы башкорт, башкортлыгында байтак фана-
тик мулла Галəветдин бине Габдеррəшид өенə килдек. Бу адəм элек 
бер мəртəбə Уфада кайбер сораулар белəн килеп танышлык хасил 
иткəн иде. Күргəч, таныдым. Эстəрлетамакта Камал хəзрəт мəдрə-
сəсендə Гомəр авылына имам булган Габдрахман хəлфəдəн һəм 
Уфада булып үткəн Хəйрулла хəлфəдəн гыйлем алган, ярым-йорты 
уку хасил иткəн кеше. Китаптан бөтенлəй бизмəгəн. «Нинди ки-
тапларың бар?», – дигəч, якын гына торган бер олы җыентык күр-
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сəтте. «Якын көннəрдə генə бер кешедəн 30 мең сумга алдым», – 
диде. Тикшереп карадым, Оры Фəтхулла ахун бине Хөсəен җыен-
тыгы булып чыкты. Яхшы китап дип, төзүченең тəрҗемəи хəллəрен, 
фəтва бүлеклəрендə тəҗрибəлəрен бəян итеп, китапны укырга 
киңəш иттем. Йорт хуҗасы милади 1887 елларда имам булган, алт-
мыш яшьлəр чамасындагы башкорт мулласы. Авылында кымыз 
ясаучылар булса да, күбрəк базар көннəре алдында сатар өчен 
ясыйлар икəн. Безгə сатып алыр өчен дə табылмады. Чəй, йомырка, 
арыш ипие ашадык та, соңра өйлə намазын укып, мулла Галəветдин 
үз арбасына утырып, сəгать 3 тə Кырмыскалы тарафына киттек. Ар-
бачым мулла Галəветдин үзе иде. Бер генə ат булса да, аты яхшы, өч 
чирек сəгатьтə Кырмыскалыга ирештек. Кырмыскалы халкы – төрле 
җирдəн җыелган мишəр халкы.  

Пугачевтан күп куркыныч, зыян күреп калган башкортлар 
күршелəренə һəм җирлəренə мөселманнарның урнашуын ганимəт 
дип белеп, Кырмыскалы халкының 13 гаилəсе Карлыман башкорт-
ларыннан җир сорагач: «Һəр морҗа башына ел саен 7 тиен акча 
түлəрсез», – дип җирлəштергəннəр. Бара-бара мишəрлəр күбəеп, 
авыллары артып, хəзерге заманда биш мəхəллəле бер кечкенə 
шəһəргə охшаган, зур байлыкка ирешкəн кешелəрнең биналары 
белəн күркəм авыл булып киткəн. Тик бу җəй ике зур янгында 400 
гə якын йортлары һəм бер мəчетлəре янып, зур зарарга дучар бул-
ганнар. 

Кырмыскалыда мулла Миргали ахун Солтангалиевтə кунак 
булып, йортлары янган Хəйдəр Солтангали һəм Шəйхетдин ахун-
нарны күреп, кайгыларын уртаклашып, сəгать 7 дə 10 чакрымда 
булган Биш Угыл авылына юнəлеп, сəгать сигездə ирешеп, Низа-
метдин бине Хəйретдин өенə килдек. Хəзер генə өлгергəн мəчет-
лəренə ахшам намазына барсак та, кеше юк иде. Иптəшем мулла 
Галəветдин азан укып, икебез генə намаз укып чыктык. «Эш һəм 
печəн өсте, халык йөри алмый», – дип салкын акланучылар булды. 
Шимбə көн иртəн Гайнетдин исемле бер тырыш агада кунак булып, 
сəгать 10 да Манчади авылына килдек. Имамы Солтангəрəй 
əфəндедə мосафир булып, сөт-май капкалаганнан соң, электəн [үк] 
кайбер хезмəтлəребездə булган Гыйззетдин бине Шəрəфетдин ис-
емле кешегə күчтек. Гыйззетдин белəн кайбер тормыш һəм яшəү 
киркəлəрен сөйлəшеп алдык. Бу зат печəн белəн эш иткəнгə, ике 
елдан бирле безгə дə печəн җитештереп килə иде. Җитештермəсə дə, 
ярым-йортысын тапшырып, башка урыннарга сатып, үз файдасын 
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да күзəтеп, мөгамəлə итеп килə иде. Инсафлык-вөҗданы заманача 
гына булса да, кайбер мөгамəлə итүенə мəҗбүр була идек. Быел да 
бераз печəн əзерлəгəн. Дүрт-биш йөк печəне барлыгын əйтте. 
Бəясен бераз сөйлəшкəч, 15 пот чамалы бер арбасын 100 мең сумга 
шəһəргə өебезгə илтəчəк булды. Вəгъдəсендə торса, бик шат була-
чакбыз. Һəр поты 6675 сум чамалы була. Уфада бер йөк йөз илле 
мең сумга кадəр сатыла икəн. Бер сыерга һəркөн ун кадак печəн би-
релсə, 1666 сумлык печəн кирəк, 1334 сумлык вак-төяк бəрəңге 
кабыгы һəм фəлəн бирсəк, көнлек 2500 сум торышлы була.  

Җиде айга (көз һəм кыш көннəренə) 575000 сум була. Аллаһ – 
Ризыкландыручы, Нык көч иясе. 

Төштəн соң Манчадидан китеп Сəвəлəй авылының бер тара-
фыннан үтеп, Ибраһим авылына килеп. Əбү Язид бине Сəлим 
Өметбай əфəнденең өенə килдек. Бу җиргə кадəр ат-арба иясе 
иптəшебез мулла Галəветдин булды, Аллаһ аңа хəерле əҗер бирсен. 

 
Юлыккан нəрсəлəр 

 
Кара ясау тəртибе: 
1. Ат шомырты кайнатылыр, шул яхшы кара була. Моны Чуен-

чыда имам Сафиулла əфəнде тəҗрибə иткəнен сөйлəде. 
2. Имəн кайрысы кайнатып, бераз күгəргəн тимер заты кушы-

лыр. Моны Эстəрлебаштан Шакир Тукай сөйлəде. 
3. Имəн яфрагында торган сөял һəм чиклəвек бер данə барлык-

ка килə. Башкортча «таңкау» дилəр. Шуны җыеп, баягыча тимер 
салып, кайнатылыр. Моны Чебенле имамы Əбелхəсəн хаҗи тəҗрибə 
иткəнен сөйлəде. Карлыман авылында имам Галəветдин Пугач ва-
кытында язу карасы тəмам беткəч, соңыннан шул «таңкау»дан кара 
ясаганнар, дип сөйлəде. 

 
Йомран, Кабак, Кыешкы, Уфа 

 
Йомран (Җомран, Ибраһим) – мəшһүр Өметбаевлар авылы. 

Уфа тарафында элекке атаклы башкорт гаилəлəренең олыларыннан, 
күп еллар кантон булып торган Ишмөхəммəд, кадетский корпуста 
укып, Диния нəзарəтендə сəркятип булып торган аның улы шагыйрь 
хаҗи Мөхəммəдсəлим Өметбаевлар бу авылдан. Хəзер Мөхəммəд-
сəлимнең улы хаҗи Баязид – сəламəт, картлык яшенə яңа ирешкəн, 
шагыйрь, каллиграф, əдип, гарəп телен дə белə, хуш табигатьле, ки-
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тап карау белəн мəшгуль, нəкышбəндия тарикатенең ихласлы ияр-
чене, яхшы кеше. Дөньясы бик киң булмаса да, канəгатьле, динле 
кеше. Бер кич анда калып, чəршəмбе 5 июльдə иртəн үз аты белəн 
Йомраннан китеп, Колыш авылы яныннан үтеп, Кабак авылына 
ирештек. Бу авыл өч мəхəллəле: бер мəхəллə татар, бер мəхəллə 
типтəр, бер мəхəллə башкорт икəн. Башкорт мəхəллəсе типтəрлəргə 
тоташ булса да, арадан читəн белəн бүлеп куйганнар. Җирлəре ае-
рым, тормышлары бераз башка, башкортлыкларын югалтмыйча то-
рырга тырышалар икəн. Шулай да имамнары мулла Кəшфулла 
типтəр җəмəгатеннəн икəн. Кабак авылында типтəр мəхəллəсендə 
булган Гариф бине Сəйфетдин Җуашига килдек. Бу адəм атабыз 
белəн бертуган карендəш Гайшə бинте Бинеяминнең кызы Фатый-
мадан туган булып, якын карендəшем була. Казан җиреннəн кəвеш 
остасы булып бу авылга урнашкан. Бер улы гаскəри хезмəттə, ике 
улы белəн кəвеш-галуш тегеп, яхшы гына тормыш итəлəр икəн. Аш 
һəм чəй белəн кунак итеп, аты белəн Галимҗан исемле улын безне 
озатырга билгелəп, өйлəдəн соң сəгать өчтə Уфа тарафына юнəлеп, 
Кыешкы авылына юл тоттык. Кабак авылыннан Агыйделне кичеп, 
Кара һəм Ак Иделлəрнең урталарыннан Уфага дүрт-биш чакрым 
кадəр туры юл булса да, Кыешкы вакытында яхшы гына гыйльми 
хезмəт иткəн һəм шөһрəт кəсеп иткəн авыл булганлыктан, Кыешкы 
юлын тоттым. Дүрт ярым сəгатьтə анда килеп, мулла Мотаһһир 
бине Хəйдəр бине Камалетдин бине Габделхəким бине Дəүлəтша 
бине Тилəббирде бине мирза Мамай бине мирза Дунай бине мирза 
Сүнчəлəй өендə кунак булып, сəгать алтыда аннан чыктым. 
Кыешкы авылы мишəр халкыннан тупланган, кыйшык, бормалы, 
озын күл буена утырган. Авылны «Кыешкы» диюлəре дə шул 
мөнəсəбəт белəн булган булса кирəк. Шактый олы булса да, бер 
мəхəллə генə булып торган бу авыл бəрəкəтсез авылга охшамый. 
Мулла Мотаһһир вакытында салынган яңа мəчетлəре бик иркен һəм 
күркəм, кыйбласы да төзек кенə, корылмалы мəдрəсəлəре бар, ты-
ныч заманнарда яхшы дəреслəре булган. Мулла Мотаһһирдəн элек 
атасының бертуганы мулла Мирсаяф бине Камал вакытында һəм 
аннан соң мулла Мотаһһир вакытында укып, тирə-ягына байтак 
имам урнашкан. Аеруча Мирсаяф ахун байтак шөһрəт белəн дəрес 
укытты. Аллаһ аны кичерсен. Бер дəрəҗəдə укыган шəкертлəре дə 
бар, дилəр. 

Мулла Мотаһһир үзе Уфага хəтле китермəкче булса да, минем 
Кабак авылындагы якыным Гариф бине Сəйфетдин улы Галимҗан: 
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«Үзем Уфага хəтле илтəм», – дип əйтүе сəбəпле, Мотаһһир ахун 
каршылык күрсəтмəде, бəлки, күңеленнəн шат та булгандыр. Бер 
генə ат булса да, сəгатенə сигез-тугыз чакрым йөреп, кояш баюына 
Иделдəн көймə белəн кичеп, халык ахшам намазыннан чыкканда 
мəчет урамына килеп тə җиттек. Йортыбызга ирешеп, хатыныбыз 
белəн шатлыкта очраштык. Моның өчен Аллаһка күп, иң яхшы, 
бəрəкəтле мактаулар булсын. 

27 рамазанда (4 июньдə) шимбə көн иртəнге сəгать алтыда 
Уфадан юнəлгəн идем. 33 кадəр авылда булып, кайберлəрендə ку-
нып, кайберлəрендə бер-ике сəгать, кайберлəрендə күбрəк торып, 33 
көн кадəр булып, 33 нче көннең ахырында 1 зөлкагдəдə (6 июльдə) 
Уфага кайтып кердем. 

 
№ Йөргəн 

авыллар Өязе Ничə 
мəхəллə Имамы Торуым 

1 Əнəс Бəлəбəй 3 Шиһабетдин, 
Шəрəфетдин 

Бер 
кундым 

2 Исмəгыйль Эстəрле 2 Таһир, Имаметдин, 
Лотфырахман 

Бер 
кундым 

3 Алдар Бəлəбəй 1 Мөхəммəд 
(Мөхəммəдия) 6 сəгать 

4 Утар 
(Усыйле) Эстəрле 1 Гыймран бине  

Гайнетдин 7 көн 

5 Эстəрлебаш Эстəрле 3 
Габделгалим бине 
Хəбибулла, Таһир, 

Габдрахман 
3 көн 

6 Ибраһим Бəлəбəй 2 Гыйззетдин, Гандəлиб, 
Гобəйдулла Кундым 

7 

Ибраһим 
(Җомран), 
Өметба-
евлар 

Эстəрле 2 Гобəйдулла Кундым 

8 Илчекол Бəлəбəй 1 Габделмəҗид 2 сəгать 

9 Балыклы 
Күл Эстəрле 3 Хафиз, Габделкави Кундым 

10 Бəгəнəш Эстəрле 2 Габделхəбир, Исхак 4 сəгать 
11 Биш Угыл Эстəрле 2 Хөсəен, Хөснетдин Кундым 

12 Яңа  
Чебенле Бəлəбəй 1 Əбелхəсəн бине  

Əбелгази Кундым 

13 Ханбик Бəлəбəй 1 Габделгаффар 5 сəгать 
14 Чуенчы Бəлəбəй 3 Сафиулла, Гата, Кундым 
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Миңлеəхмəд 
15 Зифа Бəлəбəй 1 Мөхəммəдсадыйк 6 сəгать 

16 Сатый Бəлəбəй 3 Шакирҗан,  
Габделхəбиб, Зариф 2 кичə 

17 Гаид Бəлəбəй 1 Мохтар 5 сəгать 
18 Куанак Эстəрле 1 Мөхəммəдҗан 3 сəгать 

19 Карамалы Эстəрле 3 Габдулла, Зəки,  
Габдерəхим, Кəшшаф 8 көн 

20 Яңа  
Карамалы Эстəрле 2 Кəшшаф Жданов, 

Габделəхəд 8 сəгать 

21 Кабак Уфа 3 Хəлил, Кəшфулла, 
Хəлф 5 сəгать 

22 Кыешкы Уфа 1 Мотаһһир, Садр 1,5 
сəгать 

23 Кырмыс-
калы Эстəрле 5 Миргали, Шəех, 

Гыйззетдин, Нигъмəт 3 сəгать 

24 Кыргыз 
Мияк Бəлəбəй 3 Кирам, Бадырша,  

Зариф 5 сəгать 

25 Күл Бəлəбəй 1 Габдешшəкүр 3 сəгать 
26 Карлыман Эстəрле 1 Галəветдин 4 сəгать 
27 Мəнəвез Бəлəбəй 3 – 2 көн 
28 Манчади Эстəрле 1 Солтанбəк Гəрəй 4 сəгать 

29 Никифор Бəлəбəй 3 Солтангали, Тимер, 
Ибраһим, Габделгафур 3 кичə 

30 Мəлəш Бəлəбəй 2 Гатаулла, Лотфулла 1 сəгать 
31 Мөрəс Бəлəбəй 1  3 сəгать 

 
Сəфəрдə күргəн хəллəр 

 
Бу авылларда мин күргəн халык өч фирка: башкорт, мишəр, ка-

занлы (типтəр, татар). 
1. Башкортлар – төп җирле, җирлəр хуҗалары булган җəмə-

гать. Үзлəре хуш табигатьле, рəхəткə авыш, кəеф-сафаны сөя, килə-
чəк өчен күп борчылмый, затларында зирəк, яхшы тəрбияче булган-
да һəрнəрсəгə сəлəтле, эштə күп уйлап тормый алга атлаучы, 
авылларында йортлары ярлы гына, əйберлəре ким, һəрнəрсəдə иң 
зарур булган нəрсə белəн чиклəнəлəр. Лəкин бу хəллəре канəгать-
лектəн, ахирəткə бирелүдəн түгел, бəлки эшкə өйрəнмəгəн, гадəт 
итмəгəн, элек җирлəре һəм маллары күп булу сəбəпле, җиңеллек 
белəн генə дөнья көткəннəр. Дөнья тарайгач та, кисəтү белəн уянма-
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ганнар. Башларын ватмый гына яшəргə яраталар. Бу халыкта сəүдə 
юк, гыйлем хезмəте дə бик аз, гыйбадəтлəре дə аз, һəр фиркага күрə, 
боларның мəчетлəре харап, намаз укучылары бик аз, имам һəм 
мөəзин дигəннəре дə хөрриятне сөя, гыйбадəт бавы белəн багла-
нуны телəми, Аллаһ телəгəннəреннəн башка. Бу көнгəчə боларны 
мəдəният һəм гыйбадəт юлларына алып барган, кайбер сəүдə һəм 
гыйлем юлларын күрсəткəн [кешелəр] – Казан тирə-ягыннан килгəн 
сəүдəгəр мөһаҗирлəр. Бу сəүдəгəрлəрнең Башкортстанда үзлəре 
икътисади файда күрүлəре бəрабəрендə, башкортларга гыйльми һəм 
дини файдалары күп булган. 

2. Типтəрлəр – болар Казан тарафыннан киң иркен җир эзлəп, 
башкортларны сəяси [яктан] тоту һəм мəдəнияткə өйрəтү өчен 
хөкүмəтнең ярдəме белəн рус мөһаҗирлəре кебек күчерелгəн 
җəмəгать. Болар тырыш, Эчке Русиядə тар дөньяда авырлык белəн 
көн күреп, мəшəкатькə өйрəнгəн, игенчелек өлкəсендə, ысулы белəн 
булмаса да, аз җирдəн күп алырга өйрəнə алган халык. Болар Пуга-
чевның авыр вакыйгасыннан соң башкортлардан җиңеллек белəн 
җирлəр алып урнашканнар. Пугачевтан күп җафа күреп калган 
башкортлар боларны иптəш булырлар, үз мөселманнарыбызның 
файдалары тияр, дип җирлəштергəннəр. Лəкин бу халык ты-
рышлыклары, дөнья тормышына яхшы өйрəнүлəре сəбəпле, баш-
кортлар көнлəшерлек дəрəҗəгə ирешкəннəр. Боларның игеннəре 
яхшы, сəүдəлəре да бар, авылларда йортлары төзек, əйберлəре 
җитеш булып, иген кораллары күбесендə немец ысулынча, яңа ма-
шиналар белəн җиңел асылга куелган. Үзлəре намаз укучан, 
мəчетлəре бар, мəктəп-мəдрəсəлəре кирəк кадəр бар, дин һəм гый-
лем өлкəсендə иганəгə өйрəнгəн. 

Бу Казан тарафларыннан килгəн, типтəр исемен алган татар-
ларга Казан яныннан килгəн татарлар – казанлы исеме белəн 
йөртелə торган халыклар – əхлак һəм тормыш ягыннан бик якын. 
Тик болар игенчелектəн бигрəк сəүдəгə тартымрак, ул өлкəдə 
əһəмият бирүлəре артыграк. Мəчет һəм мəдрəсə төзү өлкəсендə дə 
болар телəклерəк. Табигый, сəүдə иялəре дини һəм дөньяви эшлəрдə 
тəҗрибəрле, акчаны җиңелрəк юнəтүчəн, шунлыктан дини урын-
нарда болар акчаны җиңелрəк чыгаручан булалар. Күп җирлəрдə 
гыйлем тарату мəсьəлəсендə болар хезмəт итəлəр.  

3. Мишəрлəр. Боларның Тамбов, Пенза тарафларыннан килгəн-
нəре мишəр, Сембер тарафынан күченгəннəре Алатырь исеме белəн 
йөрсəлəр дə, һəммəсе дə мишəр җəмəгатеннəн. Болар игенчелек 
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өлкəсендə тырыш, сəүдə өлкəсендə дə башкортлардан күп алда, 
динле, тугры, тырыш халык. Үзлəре мəчет-мəктəплəргə мөнəсə-
бəтле, араларыннан имамнар һəм мөдəррислəр күп чыккан. Бай-
таклары өйлəнү мəсьəлəсендə үз җəмəгатьлəре белəн генə мөгамəлə 
иткəнлектəн, теллəрен һаман онытмаганнар, югалтмаганнар. Лəкин 
күбесендə типтəрлəрдəге кебек Казан теленə якын бер тел таралган.  

Əлеге халыкларның (башкорт, мишəр, типтəр) һəркайсында са-
бан, чəчү, уру, аеру өчен игенчелек кораллары, яңа машиналар 
күпчелек йортта бар. Башкортларда азрак булса да, əкренлəп алга 
баралар. Бик күп йортларда каймак аеру машинасы бар. Вилаять-
лəре игенчелек вилаяте булганга, элек Земство да бу мəсьəлəдə 
ярдəм иткəн. Болар бу өлкəдə, Казан тарафына караганда, байтак 
иген эшен алга җибəргəннəр. Казанда җир бик кысан булганга күрə, 
иген игүгə артык əһəмият бирмичə, сəүдə һəм һөнəр өлкəлəренə 
күбрəк əһəмият биргəннəр. Йорт саен булса бер сыер булганга, аеру 
машиналары да гомумилек кəсеп итмəгəн. Уфа вилаятендə исə бер 
сыерлы авыл кешесе авылда бер я ике булып, Шура хөкүмəтенең 
дошманлыгы һəм талавыннан элек, күбесендə бер дистə ярым, дистə 
кадəр савым сыер булып килгəн. Елкы малы да шул тирə. Тик быел 
(1921 елда) артык корылык булганга, бер сыердан һəм бер аттан 
артыкны тəрбиялəп булмас, дип куркышып торалар. Авылларда да 
хəзердəн үк – печəн өстендə үк – печəннең поты совет акчасы белəн 
сигез мең сум кадəргə ирешкəн. Салам булу бөтенлəй өметсез. Ха-
лыкта дини хис байтак яхшы, электəн үк бу тарафларда яхшы исем 
белəн танылган ишаннар һəм мөдəррислəр булгалаганга булса 
кирəк, дин өчен мөгамəлə бар. Дин əһеле, изгелек иясе дип уйлаган 
кешелəрне ихтирам итеп килгəннəр. Бу көннəрдə динсезлəр тара-
фыннан дингə һəм дин əһеллəренə булган һөҗүмнəр, төрле əдəпсез-
леклəр булгалавы дини хислəрне арттырган. Əгəр имамнар яхшы 
тырышлык һəм гайрəт белəн халыкны көтсəлəр, изгелек һəм алга 
китү өметле күренə. Хатын-кыз җəмəгатьлəрендə нечкə күңеллəренə 
туры килгəн яхшы сүзне яхшырак тыңлау бар.  

Кайбер яшьлəрендə чиктəн ашу, ваемсызлык ишетелсə дə, бу 
эш шайтаннар тəэсире белəн вакытлы гына булып, өстенлек изгелек 
иялəре тарафында булачагы өмет ителə. 

Һəр җирдə бакча җимешлəре чəчү башланган. Башкортларда 
бəрəңге утырту яңарак башланса да, казанлы, типтəр һəм мишəр 
халыкларында инде кишер, суган, кəбестə, шалкан, кабак, кыяр, ал-
ма, чия, кура, карлыган утыртулар башланган. Бу мəсьəлəдə һəр 
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авылда кызыктырып сүзлəр сөйлəдем. Басудан җир алып əлеге 
яшелчəлəрне чəчкəн кешелəр ишетелде. Əлбəттə, Аллаһ Тəгалə 
бирсə, бу кыйммəтчелектə һəм ачлыкта бу яшелчəлəр эш булып, 
башкортларга күп гыйбрəт булачак. Араларында умартачылык та 
бар. Лəкин бу һөнəр һəм кəсеп башкортларда күбрəк. Аеруча тау 
эчендəге башкортларда, корт өчен урманнары бик уңайлы булганга, 
бик ысуллы булмаса да, бик яхшы икəн. 

 
Искə алынган тарафларда гыйльми хəл 

 
Элек гыйлем һəм дəрес эшлəре бик яхшы булган. Кырык-илле 

ел элек Эстəрлебаш, Куганакбаш, Балыклы Күл, Кыешкы авыллары 
гыйльми хезмəт белəн бик яхшы танылганнар. Эстəрлебашның 
тышкы һəм эчке дəреслəре, халыкны əхлакый тəрбиялəре, башкорт 
һəм казакъ җəмəгатьлəренə яхшы тəэсирлəре мактарлык, 
«җəзəһүмүллаһү хайран» [«Аллаһ аларга хəерле əҗер бирсен»] до-
гасын кабат-кабат əйтерлек дəрəҗəдə булган. Шəех Нигъмəтулла 
бине Биктимер Салавычи белəн башланып, уллары Харис һəм Хар-
рас ишаннар вакытында, чаралары һəм күркəм идарə итүлəре 
сəбəпле, күп алга китеп, шəкертлəр алты-җиде йөз санга ирешеп, 
əлеге Эстəрлебаш авылы атаклы бер дəресханə төсен алган. 

Искə алынган ике шəехнең вафатлары белəн, биш-ун яхшы 
хəлфə калса да, мулла балаларыннан эш белəн идарə итəрлек ко-
дрəтле адəм булмыйча, озак кына өзеклектəн соң, Хəбибулла бине 
шəех Харрас Бохарадан кайткач, янə үсү юлын тотып, җəмгыять 
яхшы булып киткəн. Лəкин əлеге хəзрəтнең яхшы өлеше булса да, 
идарə һəм күркəм чара юлында булмаганга, гомере дə кыска бул-
ганга, нигезле рəвештə юлга куя алмыйча, аның вафатыннан соң 
тиздəн юкка чыгу юлын тоткан. Хəзер кечерəк бер авыл я утар 
кадəр төзелгəн мəдрəсəлəр кайгылы хəлдə. «Йортларга карасаң, 
аларны да кешелəр кебек бəхетсез я бəхетле дип күрəсең» шигыре 
буенча бəхетсезлек хəлендə күренə.  

Куганакбаш авылы да шулай, хəтта тышкы əсəрлəре дə кал-
мыйча, гади бер авыл булып калган. Тимербəк ахунның үзеннəн соң 
улы Шəйхелислам бераз заман дəрес белəн шөгыльлəнсə дə, бары 
бетəргə йөз тоткан дəүлəтне акрынлык белəн генə бетерер кадəр ты-
рышкан. Бераз якорь салып маташкан байбичə кебек кенə хəрəкəт 
итə алган. Балыклыда исə Хөснеддин ахуннан бер əсəр дə калмаган. 
Тау башындагы мəдрəсəлəр, аларның янында шəкертлəргə җиңел-
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лек өчен казылган бер бассейн – һəммəсе юкка чыккан. Бары каршы 
тарафында соңгы имамнар өчен төзелгəн бер яхшы мəктəп күренде. 
Хəзерге имамнары – дөрес кенə гыйлемле, мөнəсəбəтле һəм 
мəхəббəтле Габделкави əфəнде – сихəте яхшы заманда, динсезлəр 
тарафыннан тыюга очрамаганда, башлангычтан югарырак дəрес 
белəн дə шөгыльлəнгəлəгəн икəн. Кыешкыда исə бөтенлəй сүнеп 
бетмəгəн, бəлки, бу инкыйлаб бер карарга килсə, бераз хəрəкəт бул-
са булыр, өметсез түгел. 

Боларның араларында Эстəрлебаш – дəрес һəм тарикать өчен 
иң кулайлы һəм уңай урын. Əгəр бер тырыш, гайрəтле кеше кулына 
төшсə, Тукаев нəселенең «Үзебезнең мирас хакыбыз» дигəн зарар-
лы дəгъвадан үтсəлəр, яңадан яхшы эш торызырга лаек булган 
урын. Бөтен кешелəрнең мəхəббəте һəм күркəм карашы, юнəлеше 
һаман калган. Аз гына ысуллы укыту һəм тəрбия булганда, һəркем 
килəчəк, бик тиздəн яхшы җəмгыять булачак. Күргəн авылларда 
күбрəк имамнар Эстəрлебаш, Эстəрлетамак, Уфада укыганнар. 
Уфага якынрак авылларда, Кыешкыда укучылар да күп күренə. 
Троицки, Кышкар һəм башкаларда укыганнар да азрак бар. Бу 
имамнар арасында əзерлекле зирəк кешелəр дə юк түгел. Лəкин 
яхшы укыту һəм чын уку юлы күргəннəре бик аз. Эстəрлебаш 
шəкертлəрендə тышкы суфилык һəм диндə нык тору рəвешендə 
булганнары байтак күренə. Лəкин соңгы шəкертлəрендə гыйлем 
куəте ким, элекке шəкертлəрендə бер дəрəҗəдə гыйлемгə мөнə-
сəбəтлəре булуы сизелə. Эстəрлетамак та шул үлчəүдəрəк.  

Уфадан Хəйрулла ахун Госман шəкертлəре шактый уяу һəм 
беркадəр гыйлем юлына кергəн, Казан, Мəчкəрə юлынча уку ысу-
лыннан хəбəрдар. Гомум Уфа вилаятендə Хəйрулла ахун Госман-
ның əсəрен һəм гыйльми нəтиҗəлəрен башкаларга караганда аерым, 
югары санарга мөмкин. Кыешкы шəкертлəре дə яхшы гына гый-
лемгə мөнəсəбəт хасил итə язганнар. Куганак, Балыклы Күл, Ашка-
зар Балыклысы нигезлəре үтеп бетə язганнар, болардан əһəмият би-
рерлек кешегə очрамадым.  

Лəкин бу тарафларда гомуми бер яхшы эш һəм күркəм холык 
бар. Гыйлемне ихтирам итүлəре көчле, диндə нык торулары яхшы, 
тиешле рəвешчə яхшы гыйлем алган булмасалар да, бозык укыту 
һəм начар фикер катыш тəрбия белəн бозылмаганнар. Бу заманда бу 
хəллəре – ганимəт ителерлек хəл. Əгəр арада бер гыйлем, чара иясе 
һəм диндар кеше чыгып тəрбия, укыту юлын ачса, зур өмет күренеп 
тора. Аллаһ телəгəн бəндəсен күндерə. 
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Кайбер дини мəрасимнəре 
 
Бу тарафлар иң зур тəэсирне Эстəрлебаштан алганнар. Эстəр-

лебашта булган гадəтлəрнең яхшысы да, яхшы булмаганы да гомум 
тирə-якка тəэсир иткəн. Бу хəл – табигый диярлек бер хəл: һəр та-
раф халкы араларында өстенлекле, искəрмə булган кешенең тəэси-
ренə бирелə, телəсə, телəмəсə – аңа иярүчəн була. Галимнең гыйлем 
дəрəҗəсе югары булган саен Аллаһтан куркуы, тəэсире арткан саен 
күбрəк саклануы тиешле булу да бу сəбəпле. Эстəрлелəрнең 
дөреслеклəре хаталарыннан, яхшылыклары начарлыкларыннан күп 
күренə, тəрҗемəи хəллəреннəн дə шулай ачыклана. 

Аларның гадəтлəреннəн – иртəнге намаздан соң кояш чык-
канчы, икенде [намазыннан] соң кояш батканчы мəчеттə утыру. 
Күбрəклəрендə түгəрəк рəвешле утыру бар. Күп авылларда бу хəл 
күренде. Яхшы гыйбадəт. Бер намаздан соң икенче намазны 
көтүнең өстенлеге хакында байтак хəдис шəриф бар. Лəкин бу 
мəсьəлəгə дə шайтан катышмый калмаган. Намаз көтүне азайту, аяк 
авырлыгын җиңелəйтү өчен иртəнге һəм икенде намазларын чама-
дан тыш дəрəҗəдə артык кичектерəлəр. Иртəнге намазны да сөннəт 
вакытыннан кичектерəлəр, икенде [намазын] да мəкрүһ вакытка, 
хəтта хəрамга кичектерəлəр. Хəер, бу гадəт зикер түгəрəге булмаган 
җирлəрдə дə, Казан тарафларында да бар, һəр җирнең шайтаны бу 
өлкəдə хезмəт итə.  

Югарыда язылганча, бу мəсьəлəдə əйттем: «Кимендə бер чирек 
сəгать кадəр иртəнге һəм икенде намазларын алданрак, иртəрəк 
укыгыз. Бу утыруларыгызны ганимəт дип белегез дə дини кирəклек-
лəрегезне өйрəнегез бу эш башка зикерлəрдəн сезнең өчен яхшырак 
булыр. Ваҗиб, сөннəт булган өйрəнүлəрегез җитешмəгəн, башка 
вакытта форсат таба алмыйсыз, шуңа бу вакытны дини дəреслəрегез 
өчен сарыф итегез», – дип, имамнарга, халыкларына кисəтү ясадым.  

Азаннарында тəкбирлəренең [«Аллаһү əкбəр» сүзлəренең] һəр-
кайсын аерым, кушусыз əйтəлəр. Күп җирлəрдə дə тəкбирне 
икешəр-икешəр əйтү гадəт булган. Боларның бу рəвешлəре «тəкбир 
аерым, азан аерым» [дигəн] риваятьлəренең тышкы мəгънəлəренə 
туры килə, мөəзингə җавап биреп бару өчен кулайрак була. Лəкин 
арада кыска туктау гына җитмичə, тукталу дəрəҗəсендə аерсалар, 
яхшырак булыр иде. 

Күбрəк мəчетнең михрабына каршы тарафта «ахшамлык» ди-
гəн бер кечкенə сəндерəлəре була, ахшам азанын шунда гына 
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əйтəлəр. Бу рəвешне кайсы уйлап чыгаргандыр? Бу эш ислам йорт-
ларында юк. Азанның югары урында укылуы, ирештерү һəм игълан 
итү өчен файдалырак булу хикмəтеннəн сөннəт булган. Хаслау һəм 
искəрмə ясау китапларда күренми. Шуңа күп заманнардан бирле бу 
гадəтне кире кагып килəм, очраган җирлəрдə кисəтəм, бу тарафлар-
дагы төрле җирлəрдə бəян итəм. Безнең ярдəм белəн салынган бер 
яңа мəчеттə бу «ахшамлык»ны күргəч, имамы оялып: «Бу «ах-
шамлык»ны ясамас өчен кисəткəн булсагыз да, халыкка каршы то-
рып булмады, эшлəттелəр», – дип акылсыз гозерен бəян итте. Бу 
гадəт Казан ягына йокмаган булса да, Эстəрле тирəсенə килеп 
йөргəн надан суфиларда гына.  

Очрашу вакытында күрешеп, йөз сыпыру – һəркайсында гадəт. 
Ашау вакытында булса да, кулны алып, бик каты кысып, ышкып, 
дога сурəтен кылалар. Бу ике мəсьəлəнең асылы яхшы. Бездəге 
гадəт кебек күрешүне сəфəрдəн килүгə хасламыйча, дин карендəше 
белəн һəр очраганда кул алышу тиешле, бəлки сөннəт. Лəкин ашау 
арасында түгел, ə соңрак тиешле. 

Дога исə гыйбадəт һəм аскетизм иясенең яхшы бер гадəте. 
Кирəгенчə кылынса, йөртелсə, бик хуп. Мөэмин мөэмингə мəхəббəт 
һəм шатлык белəн юлыкса, Аллаһның рəхмəтенə, əҗер-савапка 
сəбəп булачак. Шунлыктан бу хəлдə (күрешкəндə) бер-берсе өчен 
чын дога кылып, хəер-дога итешсə, ганимəт булачак. Лəкин бу иярү 
таралып, фəкать сурəтендə (гадəткə) калып, күңел ашауга киткəн, 
хəтта тел башка артык сүзлəр белəн мəшгуль, Аллаһны зикер 
итүдəн бөтенлəй гафил вакытта кул күтəреп йөз сыйпауда бер хаси-
ят тə юк. Хөрмəтле доганың сурəтен бер начар куллану, шат 
йөрəксез дога кылуга өйрəнү генə. Бу мəсьəлə турында кисəтүгə бе-
раз гаҗəплəнсəлəр дə, имамнары һəм акыллылары тиз аңладылар. 
Бу гадəт асылында дөрес, яхшы булса да, чыгырыннан чыккан, 
файдасыз дəрəҗəгə төшкəн. Кайбер гыйбадəтлəр шулай гадəт 
булып, рухсыз калып, гыйбадəтлеге бетеп, коры кабык булып кала-
лар. Бу гадəт Төркестаннан [кала] башка ислам иллəрендə – Төркия, 
Гарəбстанда – юк. Əгəр бу дога яхшы мəҗлеслəрдə үтəлгəн кебек 
тиешенчə кылынса, яхшы. Йөрəкне шатландырып дога кылыну, 
əлбəттə, шəригатьтə дөрес, хəерле эш.  

Бу тарафта азаннан соң мөəзиннең, кайбер галимнəрнең 
«тəсвиб» [чакыру] дигəн булып, салкын юллаулар белəн, мəгънəсез 
аваз белəн «сала» дигəн тавыш чыгарулары юк. Бу да – бер яхшы 
гадəтлəре. Казан тарафларында бу тавыш – гадəт. Кайбер җирлəрдə 
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«тəсвиб» урынына «əс-салəһ» исеме белəн эндəшү бар, Куһистани 
дə искə ала. Безнең надан мөəзиннəр игътибарсыз имамнар ярдəме 
белəн шул дөрес сүзне бозык «сала» тавышына үзгəрткəннəр. Азан-
га башка ялгышлар да керткəннəр. Мəсəлəн, «əкбəр»не «əкбар», 
«хəййə»не «хəййа», «галəс-салəһ»не «галəс-сала» дигəн кебек.  

«Тəсвиб» – төрле җирдəге гадəт буенча, азаннан соң намазның 
якынлашуын белдерү урынындагы игълан итү. Кайбер җирлəрдə 
«камəт», кайбер шəһəрлəрдə «əс-салəһ», кайбер урында «намазхан» 
дип белдерəлəр, лəкин бу белдерү азаннан байтак соң булырга ти-
еш. 

 
Халыкның тормышлары 

 
Халыктан, бигрəк тə мөселманнардан үткəн кыш хөкүмəт, ха-

лыкның хəллəренə карамыйча, артыгы белəн ашлыкны алган. 
Күпчелек җирлəрендə яңа ашлыкка җитəрлек калдырмыйча, чəчү 
өчен орлык өлешен калдырмыйча, тапкан кадəрен себереп алганнар. 
Шунлыктан бичара мөселман халкы, кылыч һəм мылтыктан 
куркып, каршы сүз əйтергə, соңыннан шикаять итəргə кодрəтле 
булмаган. Бүген уннан тугыз өлеше диярлек ач, азыксыз. Орлык 
булмаганлыктан, чəчүдə дə өчтəн бер өлшен генə чəчкəннəр. Ур-
манда этлек үлəне тамырын, ул беткəч балдырган, ат кузгалагы, 
имəн кайрысы, юка агач кайрысы ашап, җан саклап торалар. Күбе-
сендə сыер булганлыктан, сөт белəн файдаланалар.  

Күп авылларда күченү башланган. Бөтен гаилəлəре белəн Си-
бирия тарафына, Оренбург тарафына күченəлəр. Күп халык бу 
күченү белəн дə адашып йөрүдə булалар. Юлларда ачлык һəм тəр-
биясезлек сəбəпле, төрле авыруларга очрап, һəлак булалар. Вабага 
очраучылары да күп икəн. Июнь ахырларында Эстəрле, Бəлəбəй, 
Уфа шəһəрлəрендə һəм төбəклəрендə башланган һəлакəтле вабадан 
вафатлар бу ачлык, тормыш рəвешлəрен алмаштырып, хəвефле 
сəфəрлəрне сайлау сəбəпле туган, дип уйланыла. Рус халкында азык 
бар, төрле рəвешлəр белəн кулларында калдырганнар, шунлыктан 
бу авыр хəллəр аларда аз, хəтта сатар өчен арттырулары да күренə 
һəм ишетелə.  

Кыскасы, эшнең барышына һəм керешенə каралса, мөселман-
нардагы бу авырлыклар – хөкүмəтнең махсус эшлəнгəн эше, ди-
елмəсə дə, чарасындагы зур хатасыннан туган. Хөкүмəт хөкүмəт 
була белгəндə, халыкның тормышын кайгыртырга тиеш, шуңа туры 
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килерлек чаралар күрергə кирəк иде. Кече əгъзаларының сөй-
лəүлəренə күрə, Шура хөкүмəте тик коммунистлар файдасы өчен», 
дигəн мəгънəнең, Аллаһ белер, ачык хəрəкəтлəренə күрə, дөрес бу-
луы да мөмкин. Шулай итеп, хəзерге рəвештə Уфа якларында 
мөселманнар, аеруча башкортлар кырыла, йогышлы авырулар, 
ачлык, ялангачлык белəн һəлак булалар. 

Əлеге тарафларда урман булмаганга яки бик аз булганга, тирес 
кирпеч белəн җылыналар. Һəр йортта моны эшлəп торалар. Бу эш 
элеккедəн бер гадəт булган. Элек мал-туар күп булганга, бу нəрсə дə 
мул ясалган. Бу елларда мал азайган, тирес тə азайган. Шунлыктан 
бу кирпечлəргə дə кысанлык килгəн. Бу тирес кирпече, тирес ягу 
Төркестан халкында да бар. Бохара тирə-ягында юллардагы ат, сыер 
тизəген балалар капчык белəн җыештыралар. Ат кумалакы, дөянеке 
кебеклəре самовар кайнатырга яраклы, сыер тизəге кебеклəре шул 
хəленчə киптереп (үзе юлда кипкəн була) аш һəм башка нəрсə пе-
шерүдə кулланыла. Бездə моңарчы күп иркенлек булып килгəнгə, 
мондый экономиялəүгə халык өйрəнмəгəн, күп өлкəдə исрафка 
өйрəнеп килгəннəр. Утын исрафы да чиксез булып килде. Инде 
утынның колачы 80 мең сумга җиткəч, һəр җирдə хатыннарда, 
хезмəтчелəрдə, башкаларда бераз экономиялəү була башлады. 

Июньдə артык эсселек булды. Авылда вакытта кояшта 47 
дəрəҗəгə [градуска] ирешкəнен сөйлəделəр. Мəмлəкəтебездə ише-
телмəгəн эсселек. Төркестанда була торган дəрəҗə. Шул эсселек 
яңгырсызлыкка дучар булган ашлыкны көйдерде. Арышларны, хəт-
та язгы ашлыкларны киптерде, көйдерде. Аллаһ ахырында рəхмəтен 
салсын! 

 
Шəйхулла Алкин вафаты 

  
9 июльдə Милли идарəдə финанс бүлегендə рəис булып хезмəт 

иткəн Шəйхулла бине Сибгатулла бине Габди Алкинның үлгəн 
хəбəре иреште. Бичара дөнья тормышыннан, төрле хəвефлəр ара-
сында яшəүдəн туеп, яшь көнендə үлемне үзе ихтыяр иткəн икəн.  

Яшь чакта, атасы белəн бабасы дусларыбыздан булу мөнəсə-
бəте белəн, «Мөхəммəдия» мəдрəсəсенə тапшырылып, башлангыч-
ны 9 яшендə тəмамлап, сəүдə мəктəбендə дəвам итеп, Мəскəүдə аб-
руй белəн сəүдə мəктəбенең югары бүлеген тəмамларга якын бул-
ганда, безнең Милли мохтарият туып, яшьлек омтылышы белəн Ка-
занда аңа əгъза [булып] сайланып, соңра беренче Миллəт мəҗле-
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сендə Уфада (кеше юк җирдə) торгызылып, финанс бүлегенə рəис 
итеп сайланган иде. Бу җитəкчелектə яңа туган сəясəттə төрле 
рəвештə хезмəт итеп, яшьлек, балалык катыш булып, финанс бүлек 
белəн идарə итте. Теоретик икътисад дəреслəрен яхшы укыган бул-
са да, гамəлияте һəм практикасы яңа гамəлгə кергəн хəлдə бул-
ганлыктан, чын финанс министр булган кебек, зур хəрəкəтлəрдə дə 
булгалап, 1918 елның апрелендə Шура хөкүмəте тарафыннан Мил-
ли идарə бетерелгəч, əлеге хөкүмəт тарафыннан финанс эшлəр хи-
сабында шөбһə астында калып, кулга алынып, үзем һəм Милли 
идарə рəисе Садри əфəнде Максуди һəм башкалар Мəскəүдə вакыт-
ыбызда хəбəр алып, Мулланур Вахидигə вəкил җибəреп сорагач, 
азат ителгəн иде.  

Шура хөкүмəте Уфадан чигенгəн вакытта, Милли идарə янə 
хəрəкəткə килеп, минем Казакъстан эше белəн Сибириядə [булган] 
вакытымда Мəгариф əгъзасы белəн Финанс əгъзалары да Петропа-
велга урнашканнар иде. Анда халык тарафыннан яхшы каршы алу 
һəм күркəм кабул [итү] күрмəсəлəр дə, кайбер хəрəкəттə булып, Ди-
ния нəзарəте əгъзаларыннан Салихҗан Урманов, Хөҗҗəт казый 
Мəхмүдовны үзлəренə кушып, Милли идарə исеменнəн – урынында 
аңлатылып язылганча – бераз эш күреп, кызылларның Уфадан чыгу 
мөнəсəбəте белəн, кайту телəгенə кереп, аларның янə Уфага 
һөҗүмнəре башланса да, Сибириядə алган малларын Уфада сатарга 
тиеш булып, аз заманга гына кайтып, берəр атна эчендə эшлəрен 
бетереп, гомуми качышта янə Сибириягə киткəннəр иде. Бичара 
шəех Томскида кызыллар кулына яңадан төшеп, байтак төрмəдə 
калып, бер мөнəсəбəт белəн котылып, янə зур курку эчендə исем 
һəм кыяфəтен үзгəртеп, бер ел яшəгəн. Лəкин авыр хəлдə яшəгəн 
иде. Кулга төшсə, үлемгə хөкем ителəчəге уйлана иде. Бичара 
бəхетсез бала. Шулай, чыннан да, хөкем ителеп дөньядан киткəн 
булса, хөрмəт белəн югалачак икəн. Соңра баш миенə зарар килгəн 
булса кирəк. Каннарында да баш мие үзгəрүенə əзерлек бар иде. 
Атасы Сибгатулла хаҗи да хыял авыруына дучар булып, озын авы-
ру белəн дөньядан кайткан иде. Тəрҗемəи хəле сөйлəнүченең дə, 
əлбəттə, мие зарарлангандыр. Егерме яшьлəрендə Оренбурда асы-
лынып, үзенə кул салган. Аяныч, əзерлекле, өметле егет иде. Милли 
идарəгə кергəнче, һəркем тарафыннан сөелеп килгəн, гыйффəтле, 
əдəпле телле, оратор, холыклы, аңлы бала иде. Аллаһ аны кичерсен. 
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Зариф хəзрəт Əмирхан 
 
Сəфəрдəн килүемə Казаннан килгəн хатлар Казандагы Яңа 

бистəдəге имам Əбелфатих Зариф бине Хөсəен бине Əмирхан 
җəнаплəренең вафат хəбəрен китерде. Аллаһ аны кичерсен, 
рəхмəтенə алсын. Мəрхүм 1852 елда дөньяга килеп, башлангыч 
белемен атасы мəктəбендə тəмамлап, соңра урта белемнең бер өле-
шен безнең белəн бергə шəех Сəлахеддин остаз мəдрəсəсендə укып, 
соңра Курсадан шəех Хəсəн бине Халид, Норлаттан шəех Фəхред-
дин бине Мостай Курра мəдрəсəлəрендə булып, мактаулы Коръəнне 
ятлаган. Норлатта Коръəн укыту рөхсəтен алган иде. Яшь вакытла-
рында да мулла Сəлахеддин бине Сəгыйдьтəн, имам булгач шəех 
Шиһабеддин Мəрҗани əңгəмəлəреннəн файдаланган иде. Рəсми 
дəреслəрне бетермəсə дə, бер дəрəҗəдə гарəпчə аңлауны өйрəнеп, 
1884 елда атасы янына имам булган иде. 47 ел имам булганнан соң, 
быел 1921 елның 24 июнендə (1339 елның 19 шəүвəлендə), эче ки-
теп, ваба белəн дөньядан кайтты. 

Үзе зирəк, аңлы, акыллы, алдан күрүчəн, сəламəт йөрəкле, үч 
итү һəм хөсетлектəн пакь, мəхəллə халкы өчен хəерхаһлы, яшь һəм 
картларын тəрбия итү өлкəсендə тырыш, хуш авазлы, Коръəнне 
дөрес уку иясе булып, гади халыкны да бу өлкəдə байтак төзəткəн 
иде. Уллары мəшһүр мөхəррир Фатихны һəм Ибраһимны яхшы 
укытты. Фатихны «Мөхəммəдия» мəдрəсəсен тəмамлаганчыга кадəр 
[тəрбиялəде], Ибраһимны югары белемнең күпчелек дəреслəрен 
тəмамлаганчыга кадəр укытып, Ибраһимны Бəйрутта, Америка 
көллиятендə дə ике-өч ел тəрбиялəде. Үз өендə низамлы башлангыч, 
урта белемле кызлар мəктəбен дəвам иттерде. Бу мəктəптə үзе дə 
хатыны Рабига бинте Зиннəтулла бине Габдуллага булышты.  

Тəрҗемəи хəле сөйлəнүче, зур гыйлем иясе булмаса да, туры 
юлда булучы галим иде. Гыйлем, изгелек иялəреннəн файда алуда, 
миллəтнең дини, гыйльми, икътисади файдаларында тырышылык 
һəм туры фикер белəн хəрəкəт итə иде. Соңгы елларда гыйбадəтен 
арттырган, җəмəгать намазларын калдырмый, Коръəн укуда 
дəвамлы, сынык күңелле, яшьле күзле, юмарт, хөрмəтле нəфесле, 
сагынырлык кеше иде. Бу затның дөньядан күчүе шəхси минем 
өчен дə үкенечле булды. Минем бер чын ышанычлы дустым, күп 
эшемдə таянычлы киңəшчем, илле биш еллык белешем, якынча кы-
рык еллык хəерлек телəүчем иде, югалды. Гомумəн, Казанның 
ирлəр кытлыгы заманында күркəмнəрдəн санала, беренче дəрəҗəдə 
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күзгə күренə торган бер имамы дөньядан китте. Аллаһ Сөбханəһү вə 
Тəгалə иманын юлдашы, изге гамəллəрен иптəше итсə иде. 
Җəннəттə барчабызны мəңге юлдаш итсə иде. Əмин. 

*  *  * 
Уфа, Эстəрле шəһəрлəрендə һəм төбəклəрендə хасталык 

куəтлəнеп тора. Ваба бизгəге каты. Эстəрледə йөзəр һəм артыграк 
кешенең вафат булуы сөйлəнелə. Уфада да кырык-илле кадəр бе-
ленə. Күбрəге ачлыктан, күчү юлындагы кешелəр. Җирле йортлы 
кешелəрдəн дə бар. Таланган, ач калган башкортлар һəм башкалар 
арасында вафат булучы күбрəк икəн. Казанда да бу хасталык бара 
икəн. Сибириягə таралудан куркалар. Йөрергə рөхсəт беткəн. Спе-
кулянтлар рəсми булмаган юллар белəн йөреп торалар. Вабаның 
таралуы ихтимал. Саклану, дəвалану əсбабы юк. табиб җитешми, 
дəва юк. Кайбер халык арасында вабага прививка кадау белəн ваба-
га каршы тору бар, табиблар файдасын өмет итəлəр.  

Юлы һəм тəэсире. Ваба микробын үтереп, аркадан канга ка-
тыштыралар. Бəдəндə куəтсез генə ясалма ваба авыруы хасил була. 
Микроб үлгəн булганга, үрчеми, артык зур тəэсир итə алмый. Лəкин 
бəдəндə əсəре калып, ваба микробына иялəшкəнгə, яңа сау ваба 
микробына җиңелмəслек бер рəвеш хасил була икəн. Бер мəртəбə 
кызамык, чəчəк, тиф белəн авырганнан соң, икенче мəртəбə булма-
вы да бу хикмəттəн икəн. Лəкин кайбер маддəлəрдə, мондый при-
вивка сəбəпле, куəтле вабага дучар булып, чыдый алмаган, дөнья-
дан күчкəн кешелəр була икəн. Эстəрлетамакта төзелгəн мөфтияттə 
казый Вəлиҗан əфəнде бу прививка белəн хасил булган ясалма 
вабадан вафат булган икəн. Əлбəттə, мондый дəвалар өчен йөрəкнең 
сəламəтлеге һəм куəте шарт. Караган-тикшергəн табибның хатала-
нуы мөмкин.  

Уфада табибым Хөсəен бине Хəмзə Максуди миңа бу 
мəсьəлəне (прививканы) тəкъдим итсə дə, кабул итмəдем. Мондый 
хасталыкларга шикле уй, котырту белəн карамыймын, йөрəк куəте 
һəм иман белəн карыйм. Ашауга һəм чисталыкка əһəмият бирəм. 
Аллаһтан саулык сорыйм. «Вə изə əрадтə би-гыйбəдикə фитнəтəн 
фəкъбидни илəйкə гайра мəфтүн» [«Колларыңа дин һəм дөнья сы-
навын җибəрергə телəсəң, мине Үзеңə сынау ирешкəнче ал»] дигəн 
сөннəттə килгəн доганы да укыйм. Эче китеп, вафат булучының 
шəһит булуы «Сөнəн Əби Дауд»та риваять ителгəн. Иманлы 
мөэмин үлемне бетү, тəмам юкка чыгу дип белми, бəлки бары 
киңрəк тормышка, мəңгелек яшəүгə күчү дип белə. Хəвеф һəм курку 
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зур булса да, иманы булу сəбəпле, Иң мəрхəмəтле зат булган Раб-
бысына таянганлыктан, зур өмет белəн үлемне көтə. Шунлыктан 
мондый гомуми авырулар таралганда, артык куркуга, котыртуга һəм 
шикле уйга бирелү тиешле түгел.  

Бары шəригатьтə дөрес булган кадəр белəн саулык-сəламəтлек 
сəбəбен сакларга тиешле. Моның артыгын Аллаһка тапшырырга 
тиеш. [Аллаһ] Үз милке белəн телəсə ничек идарə итə. 1339 елның 
11 зөлкагъдəсе, шимбə.  

 
ГубЧКның финанс идарəсенə катышу 

 
Уфа финанс идарəсеннəн безнең Дини идарəгə янə уңайсыз-

лык: 
Быел мартта Уфа ГубЧКның яшерен бүлеге: «Һəр җирдəн 

килгəн һəм киткəн акчагыз финотдел аркылы йөрсен, анда акчалар 
туктатылмыйча, үз телəгегез буенча йөртелер», – дигəн иде. Ки-
тешлəреннəн безнең бары керем-чыгымда сəяси уңайсыз хəрəкəт 
юклыгын аңларга телəүлəре аңлашылган иде. Аларның телəклəре 
буенча мөхтəсиблəргə игълан да иттек. Язуга карап гамəл кылучы-
лар шулай банк аркылы җибəргəннəр. Инде банктан сорасак: «Без-
нең акчабызны бирми, үзəк ЧКдан бирмəү өчен махсус кəгазь кил-
де», – дилəр. «Байтак акчагыз бар, шулай да, үзəктəн аерым икенче 
гамəлдəн чыгаручы əмер килмичə, бирə алмыйбыз», – дилəр. Кара 
боларның хəрəкəтлəренə: халык хөкүмəте исемен күтəреп, нинди 
мөгамəлə кылалар. Əлбəттə, бу турыда Мəркəзгə мөрəҗəгать итəр-
без. Мəхкəмəнең дəвам итүенə рөхсəт биргəн хөкүмəт халыктан үз 
телəге белəн җибəрелгəн иганəне туктатмаска тиеш. Иншалла, 
соңра рөхсəт бирерлəр. Бу мəсьəлəдə үзлəренə, ГУБисполкомга 
мөрəҗəгать ителсə дə, колак салмадылар, соңра Мəркəзгə язарга 
карар бирелде. 

*  *  * 
Уфада башка җирлəрдəге кебек кыйммəтчелек, кытлык һəм 

кыйбатлык хөкем сөрə. Бер атнадан бирле башланган яңгырлар аз-
маз икмəк бəясен сындырса да, арыш оны һаман ике йөз мең сум 
тирəсендə. Печəн поты ун мең, йөге йөз егерме мең, яхшырак йөк 
йөз илле мең сум тирəсендə. Бу арада бер буяусыз тимер чилəк 
алынды – тугыз мең сум. Бу арада халыкта акча азайганлыктан, 
алыш-биреш азайган, əйбер бəясе төшкəн, дилəр. Лəкин бəя шулай. 
Аллаһ ахырын хəерле итсен. Ваба авырулары дəвам итə. 
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Янə Троицки вакыйгасы 
 
17 июльдə Троицкидан Фəхреддин Балтагулов исемле бер ак-

сакаллы 5 нче мəхəллə мəчете эшлəрен башкаручы, шəһəрнең җиде 
мəхəллəсеннəн 1596 кадəр ир, 1940 кадəр хатын-кызлардан им-
заланган һəм тупланган приговор тəкъдим итте. Үткəндə язылганча, 
Троицкиның 3 нче мəхəллəсендə имам Зыятдин Рахманколый, ха-
тыннарны җомга намазына җыйганлыктан, төрле сүзлəр, тиешле-
тиешсез хəрəкəтлəр туган иде. Каршы һəм яраклы булу тарафыннан 
килгəн вəкиллəрнең Диния нəзарəтеннəн алып киткəн фəтвалəрне, 
хатын-кыз вəкиллəр бераз бетереп һəм кыскартып: «Нəзарəт 
хокукыбызны раслады. Җəмəгать намазына йөрергə ярдəм итте», – 
дип янə кузгалганлыктан, халкы тарафыннан артыграк хəрəкəт 
булып, соңра бөтен шəһəр халкыннан мəсьəлəдə урталыкта булуны, 
өммəт фəкыйһлəренең карарлары рəвешле ачыграк фəтва сорап, 
приговор туплаганнар. Ахун хаҗи Əхмəд Рахманколый һəм берту-
ганының улы – вакыйга иясе Зыя Рахманколыйдан [кала] башка 
имамнарның барысы да кушылганнар. 

Вакыйганың башында ук мəхəллə мөхтəсибенə мөрəҗəгать 
иткəч, фəкыйһлəр һəм хəдис белгечлəре бəян иткəнчəə язган фəтва-
сенə, аның фəтвасен дөрес һəм шəригать, Сөннəткə яраклы күреп, 
минем раславым язылган иде. Диния нəзарəтенə мөрəҗəгать 
итүлəрендə шул фəтва имза ителгəн булса, каршылык бетеп, 
җəнҗал сүнеп, фетнə басылуы өметле иде. Лəкин иптəшлəребездəн 
Ризаэтдин Фəхри бу фəтвадəн риза булмыйча, тулысынча мөмкин-
лек бирү ягын алып, хəдистəге «[Мəчеткə] бизəнмичə чыксыннар, 
йортлары алар өчен хəерлерəк» дигəн чиклəүлəрен искə алмауны 
тиешле күреп, Нəзарəттə бер дəрəҗəдə дулкынлану булып, соңра 
югарыда язылган «Җəмəгать намазына чыгулары дөрес» дигəн 
җөмлəсенə югарыдагы чиклəүлəрне кушып язылган иде. Бу рəвешле 
язу, үзара каршылыкны инкяр итүгə якынаю һəм бер дəрəҗəдə бе-
раллалык сурəтенə кертү максаты белəн булган иде. Лəкин хатын-
кыз вəкиллəр фəкать беренче җөмлəне халыкка игълан итеп, 
мөхтəсиб аркылы имамнарга боерылган җентеклəп аңлатуларны 
халыкка игълан итү, дип тəмам аңлашылып җитмəгəнгə күрə, ха-
лыкның шиклəнүлəре фетнəгə сəбəп булып, Нəзарəткə үпкəлəбрəк, 
бу гомуми приговорларында көчлерəк сүзлəр язганнар. 

Хатыннарның гаризаларында, җəмəгать намазы дип тавыш чы-
гарган, Уфага вəкалəт белəн килеп йөргəн хатыннар турында, намаз 
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укымыйлар, тəһарəт һəм чисталыкта игътибар итмилəр, кебек 
кабəхəт сүзлəрне дə кушканнар. Низаг һəм дəгъва кузгалгач, тышта-
гы кузгатучы һəм кайбер бозыклыкларны уятучы белəн һəртөрле 
төркем катышып китə. Үз сүзен өстен итү телəге һəр кешедə яше-
релгəн, фиргавенлек холкыннан бер əсəр. Бик олы дини тəрбия һəм 
уку кадере белəн генə бу холыкны пəрдə астында яшереп асрый ала. 

19 июльдə боларның приговорлары каралды. Кабат фəтва язып 
игълан итү тиешле күрелмəде: «Мөфтинең элек биргəн фəтвасе 
белəн Диния нəзарəте фəтвасе арасында мəгънə ягыннан аерма юк, 
шунлыктан мөфти тарафыннан бары [тик] һəр мəхəллəгə аерым 
вəгазь җибəрелер», – дип карар бирелде. Минем тарафымнан бу 
нөсхə вəгазь сурəтендə һəркайсы мəхəллəгə игълан итү өчен 
мөхтəсиб Рəсүли əфəндегə күндерелде. 

 
Троицки Мөхəммəд хəлфə 

  
Троицкиның 5 нче мəхəллəдə Габдрахман мəхдүм Рəсүли 

кыска фикер белəн генə үз янына хəлфəлəреннəн Мөхəммəд бине 
Мөхəммəдҗан Кəнҗəне имам иткəн иде. Ике ел эчендə араларында 
һəм мəхəллə халкы белəн Мөхəммəд хəлфə арасында салкынлык 
хасил булып, мəхəллə халкы бердəм рəвештə искə алынган затның 
хезмəттəн алынуын талəп итəлəр. Халык сөймəве гозере белəн 
шəригатьтə дөрес булган сəбəптəн башка Диния нəзарəтендə 
хезмəттəн алу нормасы юк. Шунлыктан ике тараф өчен дə хəерле 
булыр, дип, югарыда искə алынган затка бу хатны яздым: 

«Мулла Мөхəммəд хəлфə (сəламнəрдəн соң)! Ике арабызда 
борчылусыз күп заманнан бирле дустанə мөнəсəбəт дəвам итеп 
килə. Бу соңгы көннəрдə, ни сəбəпледер, шəхесегезгə карата бар-
лыкка килгəн хəрəкəт миңа телəмəгəн тəэсир бирде. Əлбəттə, 
үзегезгə бигрəк тəэсир иткəндер. Мəхкəмəи шəргыя сезнең наму-
сыгызны таптарга телəми. Хəзер эш чираты сезнең эштəн алы-
нуыгызга ахыргы чик булып тора. Минем хəерлек телəгəн ка-
рашымча, халыкның хəрəкəтенə чыдамыйча, намусыгызны саклап, 
үзегез бу халыкка: «Хезмəт итмим», – дип хезмəттəн азат итүлəрен 
сорасагыз, намусыгыз һəм килəчəгегез өчен яхшырак булыр иде. 21 
июль (зөлкагдə)». 

*  *  * 
20 июльдə Кабак авылыннан печəнче башкорт Гыймадетдин 

бине Мөхəммəдтəн бер кибəн печəн алдым. 1200000 сумга ун арба-
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га төяп китерделəр. Китерү өчен һəр арбага 35000 сум бирелде. Ара 
20 чакрым булыр-булмас дəрəҗəдəдер. Һəр йөге 15 пот кадəр бар. 
Үзлəре: «18 пот», – диделəр. Димəк, һəр йөге 150000 сум булды. 
Печəне яхшы, кəҗəгə дə яраклы. Аллаһ бəрəкəт бирсен. 

*  *  * 
Мəркəздə белемлекне раслау, сəүдə хөррияте, хезмəт хөррияте 

маддəлəре буенча фикер алышынып, мəҗбүри исбат ителгəн хəбəре 
коммунистлар тарафыннан ишетелеп тора. Кайберлəре өчъеллык 
хезмəт һəм михнəтебез əрəм булды, Карл Маркс нигезе җимерелде, 
дип кайгыралар икəн. Аллаһ Тəгалə тиз көннəн хаклыкны хаклык, 
ялганны ялган итеп, галəмне низамга һəм хəрəкəт юлына куйса иде. 
Бу кадəрле күрелгəн һəм татылган михнəтлəрне бөтен халыкка 
гыйбрəт итсə иде, гөнаһлар һəм хаталанулар җəзасы итмəсə иде. 
Гөнаһлар һəм хаталануларның күплегенə күрə, җəзаның да иге-чиге 
тиз булмавы ихтимал. Аллаһ сакласын. 

Вабаның таралуы һəм тəэсире һəр җирдə ишетелə. Казанда зур 
фаҗигале тəэсире булган Зариф Əмирхан хəзрəтлəренең вафаты 
язылган иде. Бүген 27 июльдə мосафирлар Казанда мулла Шакир 
бине Габделҗаббар Күлəйнең (Колыйның)44, Чистай имамы мулла 
Нəҗип бине дамелла Хөсəен Əмирханның, Казанның 17 нче 
мəхəллəсе зират мəчетендə имам Сафаның вафат булу хəбəрлəрен 
ирештерделəр. Һəркайсы ваба авыруы белəн күчкəннəр. Мулла 
Нəҗип, агасы мулла Зариф вафатыннан соң, туганнарын юату өчен 
Чистайдан Казанга килгəн. Эшен бетергəннəн соң, кайтыр өчен 
пристаньгə төшкəч, хасталыгы беленеп, янə Яңа бистəгə кайтып, 
хасталанып, туган йортында вафат булган. 

 
Казаннан Шакир хəзрəт 

 
Мулла Шакир бине Габделҗаббар бине Габдрахман Буавиның 

тумышы Буа шəһəрендə. Башлангыч белемне һəм гарəп теленең төп 
нигезлəрен дамелла Габденнасыйр бине Əмин мəдрəсəсендə, соңра 
бераз Казанда 4 нче мəхəллə мəдрəсəсендə дамелла Гыяс бине 
Хəбиб янында, соңра Бохарада казый дамелла Габдешшəкүр, да-
мелла Габдулла мөфти Саратави янында рəсми укуларда булып, 
[һиҗри] 1297 елда Казанга кайтып, атасы мəрхүмнең дəлиллəве 
белəн 3 нче Борнаев мəчете мəхəллəсенə имам булган иде. 42 елдан 
                                                      

44 Шакир хəзрəт 1339 елда (1921 елның 5 июлендə) 73 яшендə вафат. 
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артыграк имам булып, дөньяда 73 ел торганнан соң, асыл ватанына 
кайтты. Бохарада дəресханə дəреслəрендə иптəш булдык. Өйрəнүе 
бар иде, дəреслəрен бер дəрəҗəдə аңлап укыды. Зирəклеге зəгыйфь 
булса да, тырышлыгы, диндə нык торуы белəн өйрəнү куəте хасил 
итте. Бəян итүе һəм аңлатып сөйлəве ким, калəм куəте яхшырак иде. 
Төркичə язган кайбер җыентыклары бар. Əбел-Фарук исеме белəн 
нəшер иткəлəде. Матур язуы бар, аз-маз шагыйрьлеге яки шигырь 
төзүе дə юк түгел иде. Динле, сəламəт йөрəкле, гади кеше иде. Нор-
лати дамелла Фəхретдин бине Мостай янында, яшьлек вакытларын-
да Коръəнне дөрес укуын бер дəрəҗəдə яхшырткан, халык тыңлар-
лык яхшы үтəве һəм тавышы бар иде. Элекке хатыны – остазы Габ-
деннасыйр Буави кызы. Элекке уллары Фарук, Габделхаликъ, Заһид 
шул хатыныннан. Янə ике мəртəбə өйлəнеп, соңгы 10–15 елда ике 
хатыны һəм күп балалары белəн кайгыга дучар булып, авырлык 
белəн яшəде. Идарəсе ким, гаилəсе эчендə алып баруы җитəрлек 
түгел, бер хатынны да тотарлык хəлдəн буш икəн, ике хатын белəн 
үз өстенə күп авырлыклар йөклəп, көн кичерде. Олы улы Фарук 
«Мөхəммəдия» мəдрəсəсендə, Буада, «Рəсүлия» [мəдрəсəсендə], 
соңра Бохарада гыйлем алу юлында булып, үз янына имам иткəн 
иде. Габделхаликъ исемле улы Казанда Суконный мəхəллəсендə (19 
нчы мəхəллəдə) мөгаллим һəм мөəзин булып тора. Заһиде вафат 
булды. Яшь балаларының санын үзе белсə белгəндер.  

Быел язында язган соңгы хатында бик моңаеп, сынык күңелле 
булып калəм йөрткəн иде. Каты күңеленнəн, күзеннəн яшь чык-
мавыннан шикаять итеп, хəзер икмəклəре шөбһəле булганлыктан 
булса кирəк «Ашамасаң, карын ач, җитəрлек керемнəр юк, Аллаһ 
янына ничек барырбыз, хəер-догада була күр» дигəн кебек 
эчтəлектə язган иде. Бик сагынып бер хат язуны сораса да, тиз яза 
алмыйча, соңгы хак бəйлəнешен үти алмадым. Соңгы хатының үз 
нөсхəсеннəн бу җирдə язам: 

«Аллаһ исеме белəн. Үзеннəн соң искə алырлык берни дə 
эшлəмəгəн тыңлаусыз, надан, гафил кол Мөхəммəдшакирдəн.  

Бөтен халыкка чыганак булган мөселманнарның мөфтие 
иптəшҗан хəзрəтлəренə сəламнəребезне тапшырдык, Аллаһ аны 
озын гомер, сəламəтлек, саулык белəн ризыкландырсын, бөтен на-
чарлыктан, төрле бəладəн сакласын. Тарафыбыз исə, Аллаһка мак-
тау булсын, сəламəтлектə. Лəкин хəллəребез исə гаять тарлыкта һəм 
кысанлыкта. Чөнки хəзерге заманда арыш онының поты исə 70 
тəңкə, [...]. 
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Акыллы балам Заһид бичара вафат булды, Фарук һəм Габ-
делхаликъ сəламəт. Фарук исə ике айлап авырды, хəзер 
сəламəтлəнеп килə. Габделхаликъның тормыш иптəше вафат бул-
ды...  

Əй, мөфти хəзрəт, безне дə хəтерегезгə китер, онытма. Үткəн 
заманыгыз белəн танышлыгыбыз бар иде. Безне оныттыгыз. Вакыт 
тапсаң, хатыгыз белəн шатландыр һ.б. Зур хөрмəтле казый Ризаэт-
дин əфəндебездəн сəлам əйтегез, сораганнарга да, лəкин булсас, кем 
сорасын безне?! Кичке сəгать 11 дə йоклый-йоклый төгəллибез... 
Моны язды Аллаһның зəгыйфь колы Əбел-Фарук 1921 елның 27 
мартында». 

Бохарада вакытта дамелла Йосыф Кондызи исемле бер билге-
сез шəехтəн тарикать алган иде, Чистайдан шəех Закиргə дə 
мəхəббəт белəн дуслык тотты. Ахырдан, Троицкидан шəех Зəйнулла 
хəзрəтлəренə очрады. Хəрəкəте, нияте, үзенчə, буш түгел иде, зике-
ре һəм фикере бар иде. 

Мəчете Казанда өченче мəчет буларак 2 нче мəхəллə мəдрəсə-
сенең җирендə шəкертлəр өчен ачылса да, дамелла Исхак бине 
Сəгыйдь мəдрəсəне үз йортыннан бер өлешен багышлап, күл ярына 
күчергəннəн соң, бу соңгы елларгача ул мəхəллə мəдрəсəсез һəм 
мəктəпсез булып яшəде. Исхак бине Габделмəҗид Арслан васыяте 
белəн бер мəдрəсə торгызсалар да, тар даирəдə фанатик, аңсыз бай-
гуралар күзəтүе астында кайбер башлангыч сабаклар үтəлеп, яшь 
мулла Фарук белəн мөəзиннəре Габдулла бине Мөхəммəдгали 
(Мəмдəли) укытуларыннан югарыга ихтыяҗ булмады. 

 
Нəҗип хəзрəт Əмирхан 

 
Мулла Нəҗиб бине Хөсəен бине Əмирхан [һиҗри] 1277 еллар-

да туып, башлангыч һəм урта белем укуын атасы мəдрəсəсендə 
үткəреп, соңра укуын Кышкари остаз дамелла Исмəгыйль бине Му-
са бине Габдулла Үтəмишев янында дəвам итте. [Һиҗри] 1300 ел-
ларда Казанга атасы җиренə – Яңа бистəнең 6 нчы мəхəллəсенə – 
имам һəм мөдəррис булып, ике ел үткəч, 1309 елда Чистай шəех За-
кир бине Габделваһһап хəзрəтлəре, үзенə кияү итеп, җиренə имам 
һəм мөдəррис итеп күчерде. Бу көнгəчə утыз ел кадəр Чистайда дин, 
укыту, гыйлем хезмəте белəн мəшгуль булып, быел 1339 елның 8 
зөлкагъдəсендə, туганы вафатыннан соң ике атнадан, туганы бала-
ларын юату максаты белəн Казанга килүендə ваба белəн хастала-
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нып, 64 яшендə вафат булды. Бу кеше45 галим, хөрмəтле, ихласлы, 
гамəлле, диндар, туры сүзле, һəр эшендə хаклык тарафлы, фике-
рендə нык, кеше битəрлəвеннəн тəэсирлəнми, фикере ирешкəн 
кадəр хаклыктан аерылмый, белгəнен тикшереп, эзлəнеп белүче, 
мисалы сирəк, газиз, имам, Аллаһтан куркучы, нəкышбəнди мəслə-
гендəге суфый иде. Олы абыйсы Зариф əфəнде кебек минем хакта 
алдаудан һəм ялганлаудан азат, дус һəм яр иде. Аллаһның рəхмə-
тендə булсын. Кышкар тармагы Курсави һəм Мəрҗани юнəлешлə-
ренə бөтенлəй башка, дəрес гыйлемнəреннəн башка фəннəргə 
каршы икəн. Бу зат бөтенлəй Мəрҗанилəр кебек Коръəн һəм хəдис 
яратучы, чын гарəп һəм дин фəннəрененə тарафдар иде. Бу фикере 
минем белəн дустанə, хəтта мəхəббəт һəм ихлас белəн яшəүгə сəбəп 
булган иде.  

Кыскасы, бу кешенең ахирəткə күчүе – калган мөселманнар 
өчен зур кайгы. Ишетелүенə күрə, хасталыгына һич кайгырмаган, 
сабырлык белəн каршылаган, хəтта шатланып, авырып вафат бул-
ган. Тормыш юлы һəм хəллəренə карауда, шундый яхшы хəлен һəм 
күркəм гомер ахырын өметлəндерə иде. Аллаһ аны ярлыкасын һəм 
үз рəхмəтенə алсын. Биш улы, ике кызы һəм хатыны калды. Аллаһ 
аларга күркəм тормыш һəм яхшы тəрбия насыйп итсə иде. 

Мулла Нəҗиб мəрхүмнең кыскача фикерлəре: миллəт дөрес 
укытуга мохтаҗ, мəктəплəрне яхшырту зарур, Коръəн һəм хəдис 
гыйлемнəренə əһəмият биреп уку тиешле. Хəтта əхлак китапларын 
укытудан канəгатьлəнү хасил булырлык булсын. Дин гыйлемнəре 
мəдрəсəсенə тиешле һəм яхшы булса да, фəннəрне катыштырмыйча, 
һəр ике төр дəреслəрнең дəресханəлəре һəм мөдəррислəре аерым 
булырга тиеш. 

Мəдрəсəлəрнең тəрбиялəре, гамəли əхлак өйрəтүлəре ким, алда 
да өметле түгел, шунлыктан гаилəлəрне төзəтү тиешле. Моның өчен 
мəчет дəреслəре, михраб һəм минбəр вəгазьлəре бик əһəмиятле һəм 
җитди булырга тиеш. Гаилəне төзəтү белəн генə балалар төзəлеп, 
миллəтнең төзəлү юлы ачылыр. Бозык гаилə эчендə үсə торган ба-
лага, мəктəп никадəр хезмəт итсə дə, яхшы тəсире өметле түгел. 
Гыйлем – күп белү белəн түгел, гамəл белəн һəм эшкə ярау белəн. 
Һөнəр һəм өстенлек тə – фəкать бу эшкə алып барган һəм аңа янəшə 
булган бəрəкəтле гыйлем, базар малы булган күп мəгълүмат түгел. 
                                                      

45 Нəҗиб хəзрəт 1339 елның 10 зөлкагъдəсендə (1921 елның 12 
июлендə вафат булды). 
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Русия хөкүмəтенең сəясəтенə кызгылт күз белəн карар, ныклык 
белəн халыкны дини һəм милли файдалар өчен туры өндəр иде. 
Элек икенче Дума алдында Чистай төрмəсендə озак вакыт утырып 
үткəрде. Сайлау тəмамлангач кына азат ителде. Соңгы инкыйлаб-
ларда да хөкүмəтнең куркытуларына дучар булып, Чистайны алган-
да шəһəрдəн чыгып торуны сайлады. 1919 елда соңгы алуларында 
чыгып, Уфага кадəр килгəн иде. Рамазанда ирешеп, Уфадан 
үткəрмəдек, үзе дə сабырлык тиешлерəк дип, өебездə яшəп, Уфаны 
басып алгач, минем өчен бик куркыныч көн һəм сəгатьлəрне бергə 
үткəрдек. Авыр көннəребездə безгə яхшы юлдаш булган иде. Кы-
зыллар урнашып җиткəч, йөрүчелəр белəн арбада Чистайга кайтып, 
аз-маз гына җавап алулардан соң, яшьлəр тарафыннан якланып, ты-
нычлыкта калды. 

Дамелла Нəҗип дини һəм гарəп теле гыйлемнəренə бирелгəн, 
артык акыл белемнəреннəн ерак булса да, элек укыган шул белем-
нəргə (аеруча Мирза Һəдһəрəви һəм казый Күфамуи əсəрлəренə са-
рыф иткəн гомерлəре өчен үкенми иде: «Тикшерү сəлəтен, берал-
лалыкны исбат итүне арттыра», – дип əйтə иде. 

Ул үзе йомшак, дəрəҗəле иде. Хакны ачу, ялганны җимерү 
эшендə чигенмəс булганга, кайбер кыска уйлы кешелəр тарафыннан 
кызулык һəм холыксызлык белəн гаеплəнə иде. Аллаһ дөреслекне 
белүчерəк. Аз сүзле булса да, вəгазь сөйлəве һəм нотыгы бик 
тəэсирле иде, чынлап ышанып, төп йөрəгеннəн һəм камил иманын-
нан туган сүзлəрне китерүчəн булганга күрə, нотыклары үзенең 
ишетүчелəренең күз яшьлəрен кузгата иде. Чистайларда Исхак Кил-
дешев: «Безнең дамелланың нотыгына һəм хөтбəсенə, Европада 
булса, бик бөек бəя куярлар иде», – ди. 

Түбəнчелекле иде. Гыйлем һəм хак мəсьəлəсендə иялəренə 
артык түбəнчелек белəн мөгамəлə кыла иде. Бөтен галимнəр, бигрəк 
тə күпчелек кышкарилар кебек үзен гыйлемнəн тук [дип] уйлап, ка-
миллек көтмəү хыялында түгел иде. Һəркемнəн файда ала, һич авы-
рысынмас иде. Егерме еллар элек Троицкида шəех Зəйнулла хəзрəт 
янында очрашкач, тоташу чылбырын алу өчен, минем фикерлəремə 
карамастан, балалар кебек алдымда тезлəнеп, камил əдəп белəн 
«Сахих Бохари»дан кайбер хəдислəрне укыган иде. Чистай кы-
зыллар кулында булган чакта безнең өйдə дə күп файда алу юлында 
булды, төрле өлкəлəрдə тоташу чылбыры алды. Шəех Габделгазыйм 
əл-Мөнзиринең «Əт-тəргыйб вəт-тəрһиб» китабында Тирмизи рива-
яте белəн Коръəн ятлау хакында килгəн намаз һəм доганы күреп, 
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бик телəп күчереп, Коръəн ятлауга телəген күрсəткəн иде. Бəлки, 
элек тə ятлаганнары байтак булгандыр. Мəдрəсəдəн Казанга кай-
тып, имам булганда, имамнарның гадəтлəренə каршы булып, Яңа 
бистəдəн Иске бистəгə йөреп, мəшһүр Коръəн укытучы шəех Камал 
кари əфəнде мəрхүмннəн Коръəнне дөрес уку фəнен алган иде. Указ 
алган имамнар, күбесенчə, бер як белəн дə үзлəрен төзəтү телəгендə, 
гыйлем арттыру дəртендə булмыйлар. Бер кешедəн гыйлем алу, 
файда күрүгə үзлəрен лаек күрмилəр. Бу эш – зур афəт. Хəтта Хиҗаз 
сəфəрендə булганнары, зур ихтияҗлары була торып, Коръəнне 
дөрес уку эшенə керешмилəр. Зур ваемсызлык. 

Тарикатьтə элек остазы шəех Закир Чистави хəзрəтлəрендə 
булып, аның вафатыннан соң Троицкидан шəех Зəйнулла 
хəзрəтлəрендə булды. Йөрəк пакьлəвендə байтак тырышлык 
күрсəткəн, күп кенə файда алган, лəззəт белəн гыйбадəт кылу 
дəрəҗəсенə килгəн иде. Аллаһның рəхмəтендə булса иде. 

 
Сафа мулла 

 
Сафа бине Таҗерриҗəл, Казандагы завод мəхəллəсендə 6 нчы 

мəхəллə мулласы Габделвəли мулла Габделгаффарда укып, Спас 
ягында Баллы Күл исемле авылда имам булып, соңра имамлыкны 
ташлап, Яңа бистəдəн мулла Салихҗан бине Мөхəммəдҗан Баруди 
мəдрəсəсенə килеп, кайбер дəреслəр тыңлап, аз-маз бала-чага укыт-
калап, халык белəн танышып, иске зиратны төрле эшлəргə һəм би-
наларга алудан саклау өчен, мəчет салу тиешле күрелеп, мəчет эшен 
администрациядəн чыгартуда бу кеше тырышып йөргəнлектəн, 
мəчет салучы Салих бине Сабит һəм мəхəллə халкы тарафыннан 
лаеклы күрелеп, алынган, Салих балаларының мөгаллиме Мөбарəк-
җан иптəшлегенə, гыйлем ягыннан лаеклы булмаса да, икенче имам 
ителгəн иде. 18 ел кадəр имам булып торды, 1916 елның 26 маенда 
Мөбарəкҗан вафатыннан соң ялгызы имам булып калып торды. 
Гыйлеме һəм фикере, кешелеклелеге ким иде. Аллаһ ярлыкасын, 
вафаты 1921 елның җиденче июлендə ([һиҗри] 1339 елның 
зөлкагъдəсендə). 

*  *  * 
Уфа шəһəрендə июль ахырларында ваба авыруы шактый киме-

де. Лəкин читкə җəелгəн. Кырмыскалы, Кыешкы авылларында каты 
хөкем сөрə иде. Һəркөн 15–20 кеше күмелə, хəтта һəркемгə кабер 
өлгерми, бер чокырга күп кешене күмəлəр икəн. Иген туплау вакы-
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ты килсə дə, тупларга нəрсə юк, дилəр. Алай-болай җыелып, бер 
арбага тупланган арыш көлтəсеннəн бер пот, ике пот чамалы орлык 
алалар икəн. Бодай шулай ук өметле түгел. Булса, соңгы яңгырлар 
белəн тары, карабодай, бəрəңге, борай кебек затларда бераз өмет 
булыр, диделəр. Аллаһ колларын күрүче. 

 
Аештан мулла Шакир 

 
31 нче июльдə алган вəхши хəбəр əсəре: 
Минзəлə өязе Аеш авылында имам мулла Шакир бине 

Мөхəммəдҗанның вафат хəбəре иреште. Ваба чире белəн [һиҗри] 
1339 елның 17 зөлкагъдəсендə (1921 елның 22 июлендə) берəр көн 
генə җиңел рəвештə хасталанып, 68 яшендə вафат булган. Ул 
Тазлардан мөдəррис шəех Ногман янында гыйльми һəм дини [як-
тан] тəрбиялəнеп иске Əлем авылында Габид хəзрəттəн тарикать 
рөхсəте алып, байтак зикер һəм гыйбадəт белəн шөгыльлəнгəн адəм 
иде. Бу соңгы елларда «Сахих Бохари», «Шəрхе Гайни» өйрəнүенə 
мəхəббəт итеп, хəдискə байтак сəлəт һəм иялəшү хасил иткəн, туры 
фикерле, яхшы əхлаклы, диндар, яхшы адəм иде. Аллаһның 
рəхмəтенə барган булса иде. Мөгаллимнəр арасында яхшы көч 
белəн танылган Закир, Əбелкəрəм һəм башкаларның аталары, сигез 
улы һəм бер кызы калган. Яхшы инженер улы һəм хəзер универси-
тетка мөнəсəбəтле уллары да бар. Дусларның үлүлəре һəм мəйдан-
нан югалулары Дарими вакытында Бохариның əйткəн шигырен 
хəтергə китерə. Хафиз һəм «Мөснəд» авторы имам Габдулла бине 
Габдрахман əд-Дарими вафаты имам Бохарига хəбəр ителгəч, əйт-
кəн: [...]. 

 
Əдəп гүзəллеге 

 
Коръəн сүрəлəренең башларында искə алынган өлешлəрнең 

кабатланмаган ундүрт «кəф» («əлиф», «лəм», «сад», «ра» – 361, 
«кəф», «һə», «йə», «гайн», «син» – 165, «ха», «каф», «нүн», «та» – 
167 = 693). Фал ачучылар һəм хəрефлəр серлəре бу санда Госман 
дəүлəтенең барлыкка килүе [елын] аңлаганнар. Моның мисалы 
шəех Мөхеддин Ибне Гарəби хəзрəтлəренə нисбəт ителə: 

[...]46. 
                                                      

46 Дарими [һиҗри] 255 елда, Бохари [һиҗри] 256 елда вафат. 
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Икенче гүзəллек. Искə алынган гыйлем иялəреннəн «əлиф», 
«дад», «мим», «хə», «лəм», «əлиф», «лəм», «каф», «вау», «мим», 
«ра», «вау», «син» төзелешендə чынга ашу эчтəлеген көтеп, милади 
1905 елда («əлиф», «дад», «мим», «хə», «лəм», «əлиф», «лəм» – 911, 
«каф», «вау», «мим» – 146, «ра», «вау», «син» – 266 = 1322 һиҗри 
елда) булган япон-рус сугышы нəтиҗəсендə [Госман дəүлəте] 
җимерелүен укыганнар. Гүзəллеклəр! 

Гүзəллеклəрдəн соң бу гүзəллекне языйм ки: июльнең беренче 
атнасы эчендə 24 арба чүп түктерелде. Һəр арбасына 14000 сумнан 
336000 сум түлəнде. Тыныч заманнарда һəр арбасы 40–50 тиен 
булыр иде. 

 
Икътисади хəллəр хакында  

Нəзарəтнең хəлне бəян итүе һəм тəгълиматы 
 
Диния нəзарəтенең икътисади эшлəре хəтəр булганлыктан, 

[һиҗри] 1339 елның 5 зөлхиҗҗəсендə мөхтəсиблəр аркылы мондый 
кəгазьне тараттым. Һəркайсы мөхтəсибнең моңа туры килгəнчə 
хəрəкəте өмет ителде: 

«Мөхтəсиб ..., хөрмəтле имамнар артыннан баручы һəм ихти-
рам иясе булган хəзрəтлəренə белдерелə ки, Диния нəзарəтенең ба-
рышы, икътисадча, бу кышта авыр хəлдə калуы күренə. Бөтенлəй 
тукталуы да ихтималы читтə түгел. Съезд тарафыннан билгелəнгəн 
айлыклар [хезмəт хаклары], сезгə мəгълүмдер ки, хəзер 2–3 көнлек 
кенə. Кулга кергəн ихтыяри иганəлəр арттыруны күтəрерлек түгел. 
Бары бер чара күренə ки, мөмкин кадəр һəр җирдə ашлык белəн 
иганə бирсəлəр, бу эшне соңга калмыйча, Нəзарəткə белдерсəлəр, 
Нəзарəт төрле фикерлəрдəн кайтып, тынычлык белəн карарланып, 
мөмкин кадəр эшендə дəвам итəр иде.  

Мөфти Галимҗан бине Мөхəммəдҗан Баруди». 
Янə мондый язуны тараттым: 
«Бисмиллəһир-рахмəнир-рахим. Мөхтəсиб мулла ... əфəнде! 
Төрле тарафлардан алынган хəбəрлəргə һəм кылынган шика-

ятьлəргə күрə, имамнарның тормышлары артык авырайган. Байтак 
җирлəрдə михрабларның буш калулары ишетелə. Бу хəл – безнең 
ислам дəүлəтлəребез өчен дингə куркыныч һəм тормыш гарьлеге. 
Дөрес, миллəт үзе дə авыр хəлдə, бу да мəгълүм. Шулай булса да, 
көчлəре кадəр имамнарга яшəү өчен кирəк булган акчаларны шəри-
гать һəм əдəп бурычлары, тəэмин итүлəрен йөклəнгəн вазыйфалары 
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[дип] санап, гайрəт һəм дəрт күрсəтүлəре никадəр авыр булса да, 
имамнарны сакларга һəм бетү хəленə төшермəскə тырышулары ти-
ешле күрелə. Шуңа күрə бу киңəш һəм кисəтү кəгазен районыгызда 
булган дин карендəшлəребезгə яраклы юллары белəн ирештерүегез 
өчен сезгə җиткерелə. 

[Һиҗри] 1339 елның 5 зөлхиҗҗəсе. Моны язды: мөфти Га-
лимҗан бине Мөхəммəдҗан Баруди». 

 
Уфа епискобының үтерелүе 

 
18 августта Уфа епискобы (архиерей) кич белəн чиркəүдəн 

кайтканда, урамда билгесез адəмнəр тарафыннан атылып үтерелгəн. 
Җирлəү өчен Златоуст һəм Самара епископлары чакырылсалар да, 
килмəгəннəр. Якшəмбе көн 21 августта Собор чиркəве эченə 
күмделəр. Берəр атна элек халкына вəгазь арасында əйткəн икəн: 
«Христианнар үз руханиларын яклый алмадылар, мөселманнарның 
Диния нəзарəтлəре сакланган, дəвам итə. Консистория тəмам 
җимерелгəн. Христианнар саклый алмаганнар» дигəн эчтəлектə 
байтак сүз сөйлəп, яһүдилəргə байтак кына ризасызлык белдергəн 
икəн. Кайбер риваятьлəргə күрə, яһүдилəр (мəгълүм төркем) тара-
фыннан үтерелгəн икəн. Дөресен Аллаһ белүчерəк. Каны буш, эз-
лəүче булмады һəм булмастыр. 

 
Уфада ачлык дəһшəтлəре 

 
Уфада ачлык сəбəпле, тирə-яктан килгəн һəм тупланган ир-

хатын, бала-чага бик күбəйде. Ата улны, ана кызны белми, ташлый 
алган җирендə ташлап китə, адаштыра алса, адаштыра. «Ул көндə 
[Кыямəт көнендə] кеше карендəшлəреннəн, анасыннан, атасыннан, 
хатыныннан һəм балаларыннан качар» [Коръəн, 80:34–36] дигəн 
хəлгə бер кечкенə генə мисал диярлек дəрəҗəдə дəһшəтле хəл. 
Хөкүмəт идарəсе балаларны җыеп, тəрбия йортына куя. Ул тəрбия 
йорты гаять тар, шакшы, тиешенчə күзəтү юк, йөз балалык җирдə 
бишйөз кадəр бала куелган. Аларда да ачлык, төрле йогышлы авы-
рулар таралган. Тəүлеккə фəкать чирек кадак икмəк билгелəнсə дə, 
хыянəт катышып, кими икəн. Бу тəрбия йорты исемендə булган 
өйдə вафат булганнарны эт һəм дуңгыз үлəксəсе дəрəҗəсендə 
тотып, арбага 10–15 не төяп, бер олы чокырга салалар. Ничə 
көннəрдəн соң чокыр тулгач, күмəлəр икəн. Ышанычлы кешелəрдəн 
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мулла хаҗи Гали Мəхмүд шəфкатьлелеге һəм миһербанлылыгы 
сəбəпле, юлда егылган, хəлдəн таеп калган балаларны искə алынган 
тəрбия йортына илткəндə, бу вафат булган балаларның бер кулын-
нан һəм бер аягыннан тотып арбага ыргыту рəвешенчə тутырылган-
нарын күреп, хəйран булып кайткан иде.  

Урамнарда калганнары түгелгəн чүп-чарларны, җирəнгеч 
яшелчə кабыкларын, базарда булса, урлый алганы урлап, кайбер-
лəре тотылып, төрле əшəкелек күрəлəр. Бу ач төркемнең күпчелеге, 
йөздəн җитмеше-сиксəне мөселманнар. Урамда егылып калган, хəл-
сез хатыннарга, күп булып күренгəн балаларга шəфкатьлелек күзе 
белəн караучы – гаҗизлек һəм зəгыйфьлекне күреп торган адəмнəр. 
Кызганучы бик аз, булса, христиан халкыннан, марҗалардан булга-
лый икəн. Мөселманнардан азрак икəн. 

 
Ачларга ярдəм комитетлары 

 
Мəскəүдə гомум ачларга ярдəм өчен һəртөрле халыктан, 

күбрəге халыкка шəфкатьлелек күзе белəн караучы, кеше җенесенə 
ерткыч хайванча карамаучы төркемнəрдəн бер зур комитет төзел-
гəн. Шул арада мөселманнарга махсус мөселманнардан да бер ко-
митет төзелгəн. Беренче комитет хөкүмəт тарафыннан расланган. 
Икенче комитет расланырмы, юкмы – шаять, расланыр. Бу икенче 
комитетны төзүчелəр: 1) Ибраһим Əхтəмов Уфави, 2) Рəсүлзадə 
Мөхəммəдəмин Кавкази, 3) Гобəйдуллахуҗа Ташкенди, 4) Ильяс 
Алкин Казани, 5) Госман Токымбитов, 6) Сабирҗан Шəмголов 
Уфави. Тəмам комитет егерме адəмнəн гыйбарəт булып, тирə-
яктагы җирлəрендə хезмəт итү өчен, 14 кешене əгъзадан хисапла-
ганнар. Алар болар: 1) мөфти Галимҗан Баруди, 2) Габдеррəшид 
Ибраһим, 3) Муса бине Җарулла Бигиев, 4) Фатих Кəримов, 
5) Əхмəдбик Салихов Кавкази, 6) Мөхəммəдриза Вəкилев Кавкази, 
7) Хəсəн Сабри Айвазов Кырыми, 8) Сəлимгəрəй Җантурин, 
9) Бинеямин Əхтəмов, 10) Галим Акчурин Петропавел, 11) Галихан 
Бүкəйханов казакъ, 12) Əхмəд бай Турсунов казакъ, 13) Габделбари 
Госманов, 14) Сара Шакулова. 

Искə алынган комитеттан радио аша минем исемемə Корбан 
гаетендə иганə җыю турында хəбəр килгəн булса да, Уфа вилаяте 
исполкомы тарафыннан миңа бары [тик] 21 августта гает тəмамлан-
ганчы бер атна соң тапшырдылар. Ни сəбəпле кичеккəндер – 
сəбəбен сорап, исполкомга мөрəҗəгать ителде. Кичегүе эшкə зур 
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зарар итте. Шулай да, 22 августта Уфа имамнарына вакыйгадан 
хəбəр бирелде. Кайбер мəхəллəлəрдə гаеттə ачларга ярдəм өчен 
җыелган акча бар икəн. 

Бу көннəрдə Уфа губернасы исеменнəн дə ачларга ярдəм 
комитеты төзелеп, аның өстенə, мөселманнарга махсус бер кечкенə 
комитет төзелгəн. Аңа 6 нчы мəхəллə имамы Хəбибулла Əхтəмов 
рəис, мөəзине Сөлəйман сəркятип [итеп] билгелəнгəн. Мөфтияткə 
болар тарафыннан да бу мəсьəлəдə халыктан иганə сорап, искə 
алынган комитетка җибəрүлəрен сорап, бер мөрəҗəгать кəгазен 
нəшер итүне үтенеп, бер рəсми кəгазь килгəн иде. Мөрəҗəгать 
кəгазе язылса, Мəркəздə булган комитет мөһимрəк, Мөфтиятнең 
бөтен халыкка, вилаятькə мөнəсəбəте тигез булганлыктан, гомуми 
сурəттə бөтен Русия мөселманнарына мөрəҗəгать итү тиешле булыр 
кебек күренə. 

Мəркəздə оешкан беренче гомуми комитетта кызык бер 
мəсьəлə бар: əгъзаларының барчасы элек эш кешесе, мəмлəкəт 
төзеклеген кирəксенгəн, хəзерге хөкүмəт тарафыннан сөелмəгəн, 
куып чыгарылган кадет һəм аларга охшаган төркемнəрдəн. 
Хөкүмəтнең иң зур ышанычы Америка һəм Европа иганəлəре 
булганлыктан, бу мəсьəлəдə үзен битараф итеп, искə алынган 
мəмлəкəтлəрдə яхшы төзеклек һəм тормыш яхшырту иялəре булып 
танылган адəмнəргə ихтыяр биргəн. Һəммə əгъзасы мөселманнардан 
булган икенче комитет əгъзалары да шул рəвештə. Бу эш – 
хөкүмəтнең бер яхшы идарəсе, үз көченнəн читтə булган эштə 
кыланмыйча һəм икейөзлəнмичə эшне иялəренə тапшыруы. Лəкин 
искə алынган дəүлəтлəр иганə итəлəрме, юкмы – зур мəсьəлə шунда. 
Кайбер газеталарның хəбəрлəренə күрə, салкын рəвештə карыйлар 
икəн. Сəбəбе: бирелгəн иганəлəрнең тиешле урыннарына ирешмə-
вен ихтимал тоталар. Шунлыктан үзлəренең яклавы һəм күзəтүлəре 
астында ачларга, фəкыйрьлəргə бүлеп бирмəкче булалар икəн. Бу 
рəвеш исə Шура хөкүмəтенең хөрмəтенə һəм сəясəтенə каршы, 
ахырында хəвефле. Шунлыктан бу рəвешне хөкүмəт кабул итə 
алмастыр. Күрше дəүлəтлəр Шура дəүлəтенең дəвам итүенə риза 
түгел. Ачлык хөкүмəтнең гаҗиз булуына бер юл булып, шул юл 
белəн хөкүмəтнең төшүен ихтимал тоталар. Шундый сəбəплəрдəн, 
Европа һəм Американың иганəлəре бик үк өметле түгел икəн. Дөре-
сен Аллаһ белүчерəк. 
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Мөфти-казыйлар мəҗлесе, мөселманнарда шəфкатьлелек  
һəм мəрхəмəтлелек хакында фикер алышу 

 
19 зөлхиҗҗəдəге 3–4 əгъзадан гыйбарəт [булган] бер чəй 

мəҗлесендə: «Ачлык сəбəпле урамда калган мөселман бала-чага-
ларга христиан хатыннарының шəфкатьлелеклəре күбрəк күренə, 
мөселман ир-хатыннарының мəрхəмəтлелеклəре азрак була, бу эш 
нинди сəбəптəн?» – дип, бу мəсьəлəдə фикер алышынды. Һəркем 
үзе белгəнчə сөйлəде, фикерен мəҗлескə куйды. Лəкин башка 
мəҗлеслəр кебек, монда да хакыйкать белəн гыйлем талəп итү һəм 
хаклык эзлəү юлынча булмыйча, һəркем үз фикеренə башкаларны 
чакыру рəвешен күрсəтə иде. Сүзлəренең нəтиҗəлəре языла: 

Җиһангир бине Тальхə Абызгилдин: «Дин шəфкатьлелек һəм 
мəрхəмəтлелек белəн боерса да, имамнар халыкны яхшы тəрбиялə-
мəгəннəр, шул шəфкатьлелек рухын бирə алмаганнар. Поплар исə 
бу мəсьəлəдə бик тырыш, дини вəгазьлəре тəэсирле була. Мөсел-
маннар иҗтимагый эштə фикер йөртмəгəннəр, иҗтимагый эшлəр 
эшлəп өйрəнмəгəннəр», – диде. 

Казый Сабир бине Мөхəммəдҗан Хəсəн: «Пəйгамбəр тормыш 
юлын язучыларның барысы сугышлар хакында язып, мəрхəмəт-
лелек һəм шəфкатьлелек мəсьəлəлəренə җиңел караганнар, динне 
көчлелек дине итеп күрсəткəннəр. Тəсаувыф иялəре [суфилар] кебек 
мəрхəмəтлелек юлын күбрəк күрсəткəн булсалар, халык арасында 
тəсаувыф иялəре күбəйсə, мəрхəмəтлелек һəм шəфкатьлелек күбəер 
иде. Имамнар күбрəк шул юл белəн вəгазь-нəсыйхəттə булырлар 
иде», – диде. 

Кəшшаф казый «Галимнəр электəн үк гыйбадəт рəвешлəрен 
яхшы бəян иткəннəр. Лəкин эчке əдəбендə йомшак күңеллелекне 
һəм шəфкатьлелекне җəлеп итү кебек мəсьəлəлəрдə кыскартканнар. 
Шунлыктан халык шəфкатьлелек мəсьəлəсендə игътибарсызрак 
булып килəлəр» дигəн эчтəлектə бəян итте47. 

                                                      
47 Минем фикеремчə, һəр əхлакның бəян итү урыны бар. Мəсəлəн, 

намазның тышкы əдəплəре фикыһта бəян ителə, вазыйфасы да шул. 
Бирелеп уку, йомшак күңеллелек, йомшау əхлак китапларында бəян ителə, 
Коръəннең кыскача зикерлəре аңлатыла һəм бу кадəр чиксез хəдислəр бəян 
ителə. Шунлыктан шəфкатьлелек һəм мəрхəмəтлелек бəян итүендə ни 
əүвəлге галимнəрнең бəян итүендə, ни дин һəм шəригатьтə – һичкайсында 
кимчелек юк. [...]. 
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Риза казый: «Ислам дине халыкка башка төрле аңлатылган. 
Тəсаувыф иялəре [суфилар] туганнан бирле исламны бозганнар. 
Шуларның бидгатьлəре таралып, халыкны исламнан ераклашты-
рып, Браһма мəзһəбенə якынлаштырганнар. Тəсаувыф иялəре 
арасында Кəгъбəтулладан Кара ташны куптарып алып китүчелəр 
булды». 

Элекке сүзен дə тəмам авырлык белəн генə күтəргəнлектəн, бу 
соңгы сүзенə түзə алмыйча, өч мəртəбə: «Əстəгъфирулла», – дидем. 
«Динсезлəрнең эшлəрен тəсаувыф иялəренə нисбəт итəсең, Кара 
ташны куптаручы кəррамит [кəррамия сектасына иярүче] иде. 
Боларга тəсаувыф иялəре булу кая, ислам нигезеннəн чыккан 
динсезлəр иделəр», – дидем. Моңа каршы артык кызып, сүземне дə 
хаталы аңлап, гүя ки мин үзен динсез дигəн кебек кабул итеп: «Мин 
динсез түгел, мөселман. Бер кешегə дə динсез димим. Əгəр берəүгə 
динсез дисəм, (Халид Нəкышбəндине күздə тотып) Халидне динсез 
дияр идем, хəзрəти Йосыф хакында начар сүз тапшырган. Син 
шуны бастырып, тараттың», – диде. Мин: «Сине динсез димим, 
кəррамитне əйттем, тəсаувыф иясе түгел, динсез дидем», – дигəч, 
башкалар да сүземне дөрес дип, аның кызулык белəн ялгыш 
аңлаганын белдерделəр. 

Янə тарикать иялəре турында һөҗүм һəм кызулыкта дəвам 
итеп: «Газали, Кушайри, «Əл-Гавариф» авторы [Сүһрəвəрди булса 
кирəк] ислам галəмен харап иттелəр. Суфичылыкларын катышты-
рып, ислам динен җимерделəр», – диде. Минем Аллаһтан гафу 
үтенүем һəм инкяр итүемə каршы: «Бу сүзлəремне шөбһəлəнми 
əйтəм, Гарəфəт тавына менеп, кычкырам», – диде. Миндə артык 
хəйранлык туды. Сүз белəн каршы торуның файдасы булачак түгел, 
җавап бирелсə дə, файдасыз икəне кабат тəҗрибə ителгəн. Зарурлык 
белəн, өстебезгə килгəн икенде [намазы] вакытының ахыры 
якынлашканлыктан, кузгалдым. Артык колак салмадым, озакламый 
сүз дə киселде.  

Бу кешенең тəсаувыф иялəре, хəтта тарикать имамнары 
хакында начар ышануы электəн үк мəгълүм. Аз гына мөнəсəбəт 
килгəндə, «Асар»ында болар хакында, аңлавына күрə, əдəпсез-
леклəре күп. Болар хакында мин каршылык күрсəтмəдем, файда-
сызлыгын кабат тəҗрибə иттем. Алар өчен җавап бирү Аллаһка һəм 
əүлиясенə тапшырылган. Бары минем ике ноктага карашым бар:  

Берсе – миллəттə шəфкатьлелек азаюның сəбəбен тикшерүдə 
тəсаувыф мəсьəлəсе бөтенлəй мөнəсəбəтсез. Тəсаувыф иялəрендə, 
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хəтта, аның əйтүенчə, хаталы мəсьəлəлəр, хаталы юллар булса да, 
мəрхəмəтлелек, шəфкатьлелек, юмартлану, кулларында булганны 
уртаклашу дəрəҗəсенə якын юмартлык башкаларга караганда 
аларда артык икəне – дуслары һəм шундыйлары тарафыннан рас-
ланган ачык мəсьəлə. Шунлыктан бу мəсьəлəдə аларга кагылу 
бөтенлəй урынсыз һəм мөнəсəбəтсез.  

Икенче нокта – минем белəн һəҗүм иясе бу мəсьəлəдə капма-
каршы тарафта. Мин исə тəсаувыф иялəрен исламның формасын 
һəм рухын саклаучылар, беренче дəреслəрдə үк һəр мəсьəлəдə 
Сөннəткə иярү, бидгатьтəн саклану, гыйлем һəм гамəл ягыннан шул 
дəресне саклаудан гыйбарəт дип белəм. Моны мəшһүр китапларын 
укып, бары начар күрү, гаеп эзлəү карашы белəн түгел, иялəре 
белəн аралашып, күреп белəмен һəм аларга, рəсми булса да, 
бəйлəнешем бар. Шунлыктан аларны сөюче һəм, хакыйкатьтə, 
Рəсүлүллаһка (Аллаһ аны олыласын һəм сəламлəсен) иярүче дип 
ышануым бар һəм бу ышануым иптəшебезгə бик мəгълүм. Егерме-
утыз еллык гыйльми мəслəктə, дустанə мөгамəлə һəм аралашуыбыз 
өстенə, хəзерге көндə бер идарəдə милли һəм дини хезмəттə 
катнашып эшлəү һəм сөйлəшеп утыруыбыз бар. Бу мəҗлес əлеге 
мəсьəлəне тикшерү өчен ясалмаган. Бер нəкышбəнди тарикатен 
сөюче тарафыннан бəйрəм чəе исемендə генə корылган. Шунлыктан 
бу мəсьəлəдə иптəшебезнең мондый һөҗүме мине кəефсез итте. 
Иптəшлек һəм бергə эшлəү əдəплəре, хөрмəте сөйлəшеп уты-
руыбызны кайгыртмау белəн, шəхси хокук, əхлак һəм əдəп кара-
шынча, мəҗлес əдəплəреннəн чыкты. 

Пəрваз мулла (Зыя Камали) бу мəслəктə һəм бу мəсьəлəдə ачык 
язган, фикерен игълан иткəн, башка яңалыклары арасында 
матбугатта нəшер иткəн булса да, аңа башкача карала. Лəкин бу 
кеше [Риза казый] аның белəн чагыштырылмас, дини əдəплəрне 
кайгыртучы, фарыз-ваҗиблəрне үтəүче, хəрамнан сакланучы, 
диндар кеше. Бу күңелсез хəлгə төшүе – аяныч хəл. 

[...]. 
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Риза казыйның китапханəсе хакында  
Нəзарəткə мөрəҗəгатьлəр 

 
23 августта мондый гаризага юлыктым. Гариза казый 

Ризаэтдин бине Фəхретдин тарафыннан бирелгəн. Əйтə:  
«Китапханəмне сату ниятендə мин. Əгəр дə алса, минем өчен 

Диния нəзарəте китапханəсе өчен сатылып алынуы һəм дə таралмый 
бер урынга җыелып калуы талəп ителгəн нəрсə иде. Диния нəзарəте 
китапларны кирəксенəме, байлыгы мөмкинлек бирəме? Алачак 
булса да, булмаса да, миңа белдерсен иде. Җавапның кичекмəве 
талəп ителə.  

Казый Ризаэтдин бине Фəхретдин, 1921 елның 21 августы». 
Менə хəл ничек! Искə алынган казый 30–40 ел кадəр гыйлемне 

сөюе сəбəпле, дөнья лəззəтлəренə карамыйча, юк акчасын бар итеп, 
ерак җирлəрдəн төрле мəшəкатьлəр белəн, акрынлап җаны бəра-
бəрендə күргəн китапларын тамак өчен сатарга мəҗбүрлек күрə. 
Ничə еллардан бирле иң мөһим вакытлары, рəсми һəм рəсми 
булмаган дини һəм милли хезмəтлəргə сарыф ителгəн, бу елларда 
Диния нəзарəтенə казый булып, миллəтнең (кирəк 1917 елдагы 
Миллəт мəҗлесендə, кирəк 1920 елның сентябре съездында) зур 
ихтирам һəм үтенү белəн сайлаган могтəбəр казые, мөфти кебек 
таланганлыктан, кабат конфискациялəрдəн калган, поскан, чынлап 
та, сатып ашарга милке юк, башка казыйлар кебек арттырырлык 
əсбабы һəм җиһазы юк яки файдасын да күрерлек мəхəллəсе юк, 
миллəт тарафыннан уйламыйчарак билгелəнгəн, хəзерге көндə өч 
көн тормыш итүдəн артмаслык 40000 сумнан башка кереме юк 
кеше. Актык китапларын сатып, хезмəтендə дəвам итмəкче була. 
Югарыда искə алынган затның гаризасына яраклы хəрəкəт итү, көч 
җиткəн кадəр булышуда булу Диния нəзарəтенə тиешле. Миллəт 
бушка тормышын тəэмин итə алмаса да, китапларын яраклы бəһа 
белəн алып, Нəзарəтнең китапханəсенə тапшыру, хезмəте дəвам 
иткəнчə югарыда искə алынган затның үз идарəсендə һəм файда-
лануында калдыру тиешле. Аллаһ ярдəм бирсен. Нəзарəт, иншалла, 
моның чарасына керешер.  

23 августта казыйлар белəн киңəшлəшкəннəн соң, мондый 
җавап яздым: 

«Ризаэтдин хəзрəт! Китапханəгез турындагы гаризагыз Нəза-
рəттə укылды. Сезнең мəҗбүр булуыгыз өчен кайгырганнан соң, 
китапларыгызның исемлеген, хəзерге хəлгə туры килгəн гадел 
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бəһасен белгəннəн соң, алу фикеренə яраклы эшкə керешүгə карар 
бирде. Мөмкин кадəр тиз заманда [югарыда язылган] ике маддəне 
белдерсəгез иде. Мөфти Галимҗан Баруди. 

 
Күренгəн ачлык хакында Мəркəзгə хəлне бəян итү 

 
26 августта (22 зөлхиҗҗəдə) июль эчендə Бəлəбəй, Эстəрле 

өлкəлəренə кылган сəяхəтемдə күргəннəремнең əсəре булган халык 
тормышыннан Мəскəүдəге рəислəр Ленин, Сталин, Калинин, 
Сурупага махсус хат итеп, хəлне бəян итеп, җибəрдем. 

Эчтəлеге: 
«Мөселманнар артык авыр хəлдə, ачлык, ялангачлык һəм 

хасталык һөҗүмнəренə дучар булганнар, күп адəм үлəн тамырларын 
ашап, җан сакларга тырышалар, ул аз. Ваба авыруы байтак 
авылларда барлыкка килеп, күренеп тора. Авыллардан, ташлап, 
күченеп китүчелəрдəн юлда, вокзал буйларында үлеп ятучылар, 
үлеп, күмелми ятучылар күп күренə, ишетелə. Бу хəллəр күбрəк 
мөселманнарда күренə. Моның сəбəбе – боларның электəн үк 
запасларының, саклык игеннəренең азлыгы, азык җыйган вакытта 
җирле идарəлəрнең боларның барлык игеннəрен, хəтта орлык 
өлешлəрен алып бетерүлəре, гаделлек һəм тигезлек ниятендə булган 
Шура хөкүмəтенə бер дə мөнəсəбəтсез рəвештə катылык күрүлəре. 
Мөселманнар электəн үк хөкүмəт тарафыннан төрле һөҗүмнəргə 
һəм кагуларга дучар булып, куркучан булып килүлəре, хəзер дə 
хөкүмəт адəмнəреннəн артык куркып, бер рəвеш белəн җан 
сакларлык игеннəрен алып кала алмаулары сəбəп булган. Аның 
өстенə, быел иген уңмады (урожай булмады), курку һəм дəһшəт-
лəрен бигрəк арттырган. Бу сəбəпле, хөкүмəтнең мөселманнар ха-
кында яхшы мөгамəлəсен көтеп, аларның дуслыкларына, юашлык-
ларына, икътисади һəм мəгариф эшлəрендə кимлеклəренə яраклы 
идарə һəм яхшы тəрбиялəрен тотуын өмет итеп, хəерлек телəп, бу 
кəгазь язылды».  

28 августта Уфада вилаять өчен ачларга ярдəм комитеты 
сайланды. Рəислеккə чуаш, рус (поп), татардан дүрт адəм сайланып, 
вилаять идарəсеннəн рəисне сайлаусыз игълан ителде. Комитетына 
мөфти, казыйлардан Кəшшаф, Сабир, Зыя Камали, Җиһангир 
Абызгилдин, Хəбибулла Əхтəм, сəүдəгəрлəрдəн байтак адəмнəр 
билгелəнде. Уфа вилаятендə ачлык гадəттəн тыш куəтле булган-
лыктан, җитди рəвештə хəрəкəт тиешле була. Безнең мөфтияткə исə 
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һəркайсы ач вилаять өчен ярдəм итəргə тырышу, халыкта телəк һəм 
кызыксыну уяту тиешле булыр. Аллаһ ярдəм бирсен. 

*  *  * 
27 августта Риза казыйдан мондый кəгазь алынды: 
«Хөрмəтле мөфти хəзрəтлəренə. Əмерегезгə таянып, бу язу 

белəн китапханəмнең исемлеген, хакларын күрсəткəн җəдвəлне 
тапшырамын. Бүлəк итеп бирү фикере булганлыктан, ата-бабам 
тарафыннан язылган нөсхəлəр һəм үзем язган нəрсəлəр монда 
кермəделəр. Нəзарəт өчен аларның əһəмиятлəре дə юктыр. Якынча 
570 данə кадəр китап булып, суммасы 21062 сум тирəсендə, 
хаклары уртача булса кирəк. Кинəт авыр булу ихтималы күренсə, 
шушы суммадан 1 сум башына 30 тиен киметүгə риза булам. Имза».  

Китапларның исемлеге башында [күрсəтелгəн] кыйммəтле-
лəрен алтын бəһасе белəн [сатарга] дип шарт иткəн иде. Алтын исə 
бу көннəрдə Уфада ун сумлыгы 150000 сум чамалы (1 сумы 
15000сум була). Бу хисаптан китапханəнең кыйммəте 32430000. Бу 
кадəр бəһа белəн Нəзарəт артык кыйммəтлеге һəм финанс куəтенə 
яраклы булмауны күреп, алудан гаҗизлеген күрсəтеп, югарыда искə 
алынган затка мондый язуны язды:  

«Ризаэтдин хəзрəт! Бу мəсьəлəне мəҗлес карады. Алтын 
хисабын язусыз, махсус рəвештə бу көндəге кыйммəтчелек 
[аркасында] Мəхкəмəи шəргыянең күтəрə алмавын күрде. 

Мөфти Галимҗан Баруди, 29 август». 
 

Янə ваба фаҗигасы 
 
Бүген 31 августта Бəлəбəйнең Чакмагыш авылы 3 нче мəхəллə 

имамы мулла Хөсəен бине Яхъядан алынган хатта, 3 августта 
чəршəмбе көн Чакмагыш имамы һəм өлкəнең мөхтəсибе мулла 
Шəех бине Яхъя бине Хисам бине Мөхсиннең ваба белəн вафат 
булуын язган. Аллаһ аны кичерсен. Җеназасы зур җəмəгать белəн 
пəнҗешəмбе көн мулла Бəдретдин бине Исмəгыйль имамлыгы 
белəн укылып, җирлəнгəн. Мəрхүм мулла Шəех 46 яшендə 
Томытыктан Əхмəдлатыйф бине Габделлатыйфта укыган, хөрмəтле 
һəм гыйлем сөюче гадел адəм иде. Тормышында миллəт өчен өмет 
ителерлек, диндə нык торучы кеше иде. Коръəн һəм хəдис гыйлеме 
белəн шөгыльлəнə, кайбер гарəп əдəбиятында язган һəм җыйган 
яхшы əсəре дə бар. Бу вилаятьнең күзгə күренерлек, галимнəр 
җөмлəсеннəн санарлык, эшлекле адəм иде. Дүрт улы, бер кызы һəм 
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хатыны калган. Васыятендə балаларын укыту мəсьəлəсендə рас-
ланган васыять биргəн. Аллаһ Тəгалə үзен рəхим кылган булса иде. 
Балаларына хəерле гомер, файдалы гыйлем һəм яхшы тормыш 
насыйп итсə иде. 

 
Мəскəүдə ачларга ярдəм комитеты ябылган 

 
Мəскəүдəн радио белəн хəбəр ителүенə күрə, андагы төрле 

фиркадан (байтагы кадетлардан) оешкан ачларга ярдəм өчен булган 
комитет ябылган. Бу комитет алтмыштан артыграк адəмнəн оешкан, 
Европа, Америкадан азык китерү өчен коммунистлардан [кала] 
башкаларны катыштырып төзелгəн һəм байтак куəт бирелгəн 
комитет иде. Ни булгандыр, бəлки, Европа белəн артыграк якын-
лашып, сəяси мəсьəлəлəрдə дə сүзлəре булып, хөкүмəтнең 
шөбһəсенə сəбəпче булып, ябылгандыр. Ач вилаятьлəр өчен бер 
өмет шул капкада иде. Элегрəк ишетелгəн иде: күрше дəүлəтлəр 
иганə итмəкче булсалар да, үз гаскəрлəре саклавы астында ачларга 
бүлəчəк, коммунистларның күп эшлəрдə фиркадашларына яхшы 
карап, башкаларны күп кайгыртмаулары бу фикерне кузгаткандыр. 
Бу фикер исə, əлбəттə, хөкүмəтнең зур шəбһəсен җəлеп итəчəк, 
ахырдан, эш кулларыннан ычкынуга сəбəп булуы бик ихтимал 
булачак. Шунлыктан бу мəсьəлəдə төрле ихтималлар, төрле сəясəт-
лəр булып, читтəн ризык китерү бөтенлəй тукталып, ачларның 
ачлыкта һəлак булулары мөмкин. Күрше дəүлəтлəр исə, бу 
зəгыйфьлек һəм бу һəлакəтне Шура хөкүмəтенең җимерелү һəм 
бетүенə бер юл [итеп] күреп, халыкның кырылуына салкын кан 
белəн карап, ахырында гомуми хəерлек булыр, дип көтүлəре 
ихтимал. Хуҗа [Аллаһ], нилəр, нилəр күрербез. 

Бу көннəрдə Румыниянең Русиягə каршы гаскəр туплавы, 
Сəфəр берлеген игълан итүе ишетелде. Моңа каршы Сибириядə 
Сəфəр берлеге игълан ителү хəбəре бар. Эчке Русиядə дə бер-ике 
еллык өчен игълан ителəчəк икəн. Азык, кодрəт ничек булыр – 
мөмкин булса, булмаса да, хəрəкəт итми хəл юк. Ахыры хəерле 
булсын.  

Ихтимал, Румыния аркасында Маҗар, Франция һəм башка 
кечкенə дус дəүлəтлəр – «Малая Антанта» – булуы, каршы төшүе 
һəм фəлəне байтактан ишетелə иде. Бу кадəр кыйммəтчелек, ачлык, 
ваба һəм башка авырулар өстенə, Русия башына янə нинди бəлалəр 
туар? Коллар – Аллаһ коллары, иллəр – Аллаһ иллəре, аларда ни 



230 

тели – шуны ачыклый. Кемне тели – гафу итə, кемне тели – 
газаплый. Аллаһ – Кичерүче, Рəхимле. 

 
Мəдинə мəчетенең планы 

 
Диварыма аскан Мəдинə мəчетенең планы яхшы истəлек 

булып тора. Бу план Чистайлы мөһаҗир Хөсни Əбү Хəлил 
тарафыннан Германиядə эшлəтелгəн. Рəсүлуллаһның (Аллаһ аны 
олыласын һəм сəламлəсен) үз нигезе күрсəтелгəн һəм хəзрəти 
Гомəрнең, хəзрəти Госманның, Вəлид бине Габделмəликнең, Мəһди 
Габбасиның, Солтан Каетбайның, солтан Габделмəҗид Госманиның 
арттырганнарының барысы да аерым буяулар һəм язулар белəн 
күрсəтелгəн. Мəйданнары һəм аралары үлчəм һəм үлчəм берəмлек-
лəре белəн күрсəтелгəн. Гомум мəчетнең үлчəме: кыйбла тарафына 
төньяктан көньякка таба буе – 140 метр, көньяктагы киңлеге – 82, 
төньяктагысы – 67 метр. Пəйгамбəр нигезенең көньякка сузылуы – 
38 метр, көнчыгыштан көнбатышка – 40 метр. «Минем йортым һəм 
нурым арасында җəннəт бакчаларыннан бер бакча» дигəн мəшһүр 
хəдискə күрə, пакь бакча дип хисаплана торган җир – «бəйте 
шəриф»нең тəрəзəсеннəн минбəргə хəтле – 20 метр, кыйбладан 
төньякка – 12 метр кадəрлегə «бакча» дип игътибар итəлəр. Бу 
«бакча» микъдарына планда билге белəн билгелəнгəн. Йə Аллаһ, 
миңа Үзеңнең рəхимлегең һəм юмартлыгың белəн, Мəккə-Мəдинə 
мəчетлəренə əйлəнеп кайтырга, анда басып торырга һəм аларның 
берəрсендə үлəргə насыйп ит. Йə Рəхимлелəрнең Рəхимлесе. 
[Һиҗри] 1340 елның 5 мөхəррəме. 

Касəм бине Хəбия əйткəн: «Төннəр һəм иртəлəр үтəлəр, яшьлəр 
үсəлəр, картлар бетү хəленə килə, гомерлəр үтə, Кыямəт якынлаша. 
Гыйбрəт күп, лəкин игътибар юк». Əлеге шагыйрь Касəмнең 
шигырьлəрендə байтак гыйбрəт һəм киңəшлəр язылган. Искə 
алынган шигырьдəн соңгылары:  

[...]. 
Бу биттə булган шигырьлəр Зиһни əфəнденең «Əл-каүл əл-

җəдид» исемле əсəреннəн күчерелде. 
Бу көннəрдə ислам тарихы яңарды. Һиҗри 1340 ел туды. Бу 

елның миңа мөнəсəбəте: 1273 елда тууымнан [соң] 66 ел һəм якынча 
8 ай үткəн. Бохарадан кайтып, имамлык һəм мөгаллимлек өчен 1300 
ел мөхəррəме башында ярлык [указ] алуыма тəмам 40 ел үткəн. 
Гыйлем юлына кереп, хөрмəтле мəдрəсəдə «əлифба» дəресен 
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башлавымнан тəмам 62 ел үткəн – 1278 ел ахырында, 1862 елның 
маенда. Мəктəп иптəшлəре, бигрəк [тə] дуслар аз иде. Куəтлəр 
зəгыйфьлəнде, төклəр агарды, вакыйгалар моңа бигрəк тəэсир итте. 
Бəндəлек вазыйфалары йөз кимчелек һəм җитешсезлек белəн үтəлə. 
Гыйлем һəм казыйлык дəрəҗəсе, мөфтилек вазыйфалары шулай ук. 
Аллаһ Тəгалə хəерле хəл һəм яхшы ахыр насыйп итсə иде. 

 
Габдулла Үтəмишев вафаты 

 
Казан почтасыннан алган хəбəргə күрə, 15 зөлхиҗҗəдə (19 

августта) Əбү Əхмəд Габдулла бине Исхак бине Муса бине 
Габдулла Үтəмишев вафат булып, иртəн җирлəнгəн. Беренче 
хатыным Маһруй бинте Исхакның туганы иде. Яшьлектəн үк акылы 
камил түгел иде. Укыр-язар дəрəҗəдə укыган, дөньяның рəвешен-
нəн икътисади хəллəреннəн хəбəрсез, утыз елдан артыграк туганы 
һəм минем карамак астында, соңгы 3–4 елдан бирле кече туганы 
Нəгыймə һəм аның ире мулла Салихҗан Барудиның күзəтү һəм 
тəрбиялəрендə тормыш итə иде. Соңгы заманда юлəрлəр шифаха-
нəсенə куелып, 15 көн кадəр анда тəрбиялəнсə дə, шифа тапмыйча, 
вафат булган. Ике улы, дүрт кызы калды. Атасыннан калган 
байлыгы, кирəк үзе, кирəк гаилəсе икътисад кайгыртуына җиңел 
карасалар да, анасы Гайшə бинте Мөхəммəдшəриф идарəсендə һəм 
минем күзəтүем астында сакланды. Казандагы йорты [һиҗри] 1338 
елның язындагы зур янгында янып, гаилəсе бер таш өлешен 
төзəттереп, торырлык хəлгə китерделəр. Печəн базарында Казаков 
бинасы, яхшы сарае һəм «сарай» исеме белəн билгеле магазин һəм 
номерларда яртысына якын өлеш күчемсез милке, Малмыж 
өязендəге 500 дисəтинəгə якын печəн җире калды. Хəзерге көндə 
йортлары хөкүмəт тарафыннан, печəнлеге күршелəре рус һəм 
чирешлəр тарафыннан алынса да, замана тынычлану белəн кайтары-
лулары өметле. Аллаһ Тəгалə вафат булучыны рəхим кылган булса 
иде. Вакытында «Мөхəммəдия» мəдрəсəсенə байтак иганəлəре 
булды. Ваҗиб сəдакаларыннан файдасы иреште. Малмыж тара-
фында һəм башка тарафларда мəчет һəм мəктəплəр төзү юлында 
анасы Гайшə бинте Мөхəммəдшəрифнең яхшы идарəсе астында 
байтак файдалы ярдəмнəре булды. Аллаһ аңа хəерле əҗерен бирсен. 
1340 елның 6 мөхəррəме (1921 елның 8 сентябре). 
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Нəзарəткə Мəркəздəн махсус комиссия килү 
 
13 сентябрьдə Мəскəүдəн Уфага Диния нəзарəте белəн җирле 

Архив оешмасы һəм ЗАГС арасында булган кайбер мəсьəлəлəрне 
хəл итү өчен бер комиссия килде. Əгъзалары: Габдулла Гыйсмəти 
(рəис), Петроград имамы Лотфулла Исхак, Архив оешмасыннан рус 
Узумов, сəркятип Мирзамөхəммəд бине Əхмəд Ирзин. Бу комис-
сиянең килүе җирле идарəлəрнең кəефлəрен бозды, бераз дулкын-
лануга төшерде. 

15 сентябрьдə Нəзарəт бүлмəсендə җирле идарəлəрдəн хокук 
вəкиле, вилаять идарəсеннəн бер адəм, Нəзарəттəн казый Тəрҗе-
мани составында катнаш мəҗлестə эшлəрне тикшерү булырга тиеш 
иде. Җирле хокук вəкиле килмəгəнлектəн, мəҗлес таралып, кичə-
сендə Нəзарəт вəкиленнəн əзерлəнгəн тəкъдимне һəм аңлатманы 
тыңладылар.  

16 сентябрьдə җирле идарəдə аерым мəҗлес ясап, алардан 
җавап алып, соңра җирле идарə əгъзалары белəн мондый карарга 
килделəр: Архив бөтенлəй барлык бүлеклəре белəн Диния нəзарəте 
əгъзаларына тапшырылачак, Уфа хөкүмəте һəм ЗАГС идарəсе 
тыкшынмаячак. Тик Нəзарəт рəсми идарə буларак танылмаган-
лыктан, дəфтəрлəрдəн бирелгəн справкаларын рəсми идарəлəрдə 
кабул иттерү өчен Мəркəз (Мəскəү) тарафыннан рəсми балта-
ураклы мөһер бирелеп, эшкə җиңеллек бирелəчəк. Мөһер куючы 
Нəзарəтнең күрсəткəн адəме булып, айлык хезмəт хакы хөкүмəт 
тарафыннан бирелəчəк. Архив дəфтəрлəре турысында Нəзарəткə 
җирле идарəлəр тыкшынмый, бəлки Мəркəз белəн генə мөгамəлə 
күрелəчəк. Хəзер бу рəвеш яхшы күренə. Аллаһ ахырын хəерле итсə 
иде. 

 
Петроград мəхəллəлəре 

 
16 сентябрьдə искə алынган комиссия белəн Петроград 

мəхəллəлəре һəм яңа җамигъ мəчете турында фикер алышу булды. 
Нигездə, Петроградта өч мəхəллə булып, беренчесендə имам Муса 
бине Җарулла Биги, Лотфулла бине Исхак, икенчесендə Фатих бине 
Хəсəн Дивликамов, икенчесендə Камал Басыйров иделəр. 1920 
елның маенда беркадəр адəмнəр белəн яңа җамигъ мəчетне бер 
рəсми ачу өчен тупланган яшьлəр (коммунист, студент, курсист 
кебеклəр), яннарында мəхəллəлəрдəн байтак адəмнəр белəн ачып, 
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башка мəхəллəлəрнең бетерелүен игълан иткəннəр. Лəкин мəхəллə 
халыклары тарафыннан бу эшкə ризалыклары мəгълүм түгел иде. 2, 
3 нче мəхəллə имамнары һаман мəхəллəлəренең дəвам итүен 
телилəр. Шунлыктан Диния нəзарəте бу мəсьəлəдə, байтак игътибар 
белəн карау һəм киңəшлəшүдəн соң, бер карар чыгарды. Шундый 
ки, Петроградта бик кыйммəт төшкəн, хəзер совет акчасына 10 
миллион сумнан артык чыгымга мохтаҗ булган бер яңа җамигъ 
мəчет бар. Моның тəрбиясе халкы өстендə. Хөкүмəттəн, əлбəттə, 
бер тиен юк. Шундыктан халыкны бер җамигъ мəчеткə туплау 
тиешле күрелде. Икенчедəн, электəн мəхəллə булып килгəн өч 
мəхəллəнең бетерелүе мəхəллə халыклары тарафыннан игълан 
ителмəгəн, бəлки аларның дəвам ителүен телəүлəре беленə. 
Нигездə, Петроград кебек зур шəһəрдə бер дəфтəр һəм бер имам 
идарə итə алмый. Шунлыктан Диния нəзарəте ике тарафны да 
кайгыртып, бу карарны чыгарган иде. Җомга һəм гает [намазлары] 
бөтен халык өчен тик бер җамигъ мəчеттə үтəлер. Искə алынган 
җамигъ мəчет һəркайсы мəхəллə халыклары өчен җомга [намазы] 
уку мəчете булыр. Лəкин өч мəхəллəдə дəфтəр булып, аларның 
вазыйфаларын (исем кушу, җеназа, никах, талак эшлəрен) элекке 
имамнары үтəр. Шул имамнар җомга һəм гает [намазлары] өчен 
җамигъ имамнары булып танылырлар, чират белəн намазны 
үтəрлəр. Өч мəхəллə эчендə җомга һəм гает [намазлары] укырга 
рөхсəт ителмəс. Укысалар, бишвакыт [намазны] укырлар. Бу карар 
иң файдалы рəвеш [булып] күренде. Лəкин искə алынган комиссия, 
аеруча Лотфый электəн үк 3 нче мəхəллəгə имам куюга бик каршы 
булганлыктан, бу карарга һаман ризалык күрсəтмəде. Габдулла 
Гыйсмəти дə аның белəн килеште, шуны да өстəде: «Муса əфəнде 
имам булса да, вазыйфаларын үтəми, читтə йөри, Мəхкəмə əдəпкə 
өйрəтсен. Шулай ук Фатих Дивликамов хезмəтендə түгел, ике елдан 
бирле читтə сəүдə итеп йөри, урыныннан алынырга тиеш». Мəхкəмə 
яңадан бу эшне караячак булды. 

Лотыф Исхакый Нəзарəтнең карарыннан риза булмавында нык 
торды. Соңра мөхтəсиблегеннəн һəм имамлыгыннан алуны тəкъдим 
итте. «Бөтен җамигъ мəчетнең эшлəрен башкаручылар эшеннəн азат 
итəчəк» дигəн эчтəлектəге сүзне дə эштəн алыну кəгазенə язды. 
Минемчə, эшеннəн алынуны кабул итү, Нəзарəтнең элекке 
фикерендə нык торуы хəвефле түгел иде. Югарыда искə алынган зат 
та яхшы һəм начар тəэсир итү куəте булса да, Петроградтагы 
күпчелек аңа караячак түгел, шаять, аннан башка да җамигъны 
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сакларлар иде. Лəкин төрлечə фикер алышудан соң, хөкүмəт вəкиле 
Гыйсмəтинең фикере дə ят күренмəде. Соңра бу карарга килдек: 
«Мəхəллəлəрнең җомга һəм гает [намазлары] туктатыла. Муса 
белəн Лотфи җамигъ мəчеттə вəгазь сөйлəүче, Камал Басыйри, 
Ягъкуб Габделхаликъ имам булып хисапланыр. Җамигъ мəчетнең 
халкы мəхəллə яки район булып бүленеп, имамнар идарəсенə 
бирелəлəр. Бу рəвешкə дə Лотфи мөхтəсиб риза булмаса да, күп 
тавышланмый гына рəсми кəгазьлəрне алып китте. Ахыры хəерле 
булсын. 

 
Госман Коръəнен Төркестанга тапшыру мəсьəлəсе 

 
17 сентябрьдə искə алынган комиссия белəн, Төркестаннан 

(Сəмəркандтан) алынып, Петроградка куелып, соңра 1918 ел ба-
шында безгə Диния нəзарəтенə тапшырылган Госман (Аллаһ аннан 
риза булсын) нөсхəсе дип мəшһүр Коръəн шəриф турында фикер 
алышу булды. Мəсьəлə шул: Төркестан вəкиле бу Коръəн 
китабының Төркестанга кайтарылуын сорап, Мəркəзгə (Мəскəүгə) 
Наркомнацка гариза тəкъдим иткəн, Наркомнац бирүне һəм 
кайтаруны тиешле күреп, ЦИга (центральный исполкомга) тəкъдим 
иткəн. ЦИ Диния нəзарəтеннəн бу мəсьəлəдəге фикерен сорады. 
Нəзарəт, бу Коръəн китабы бөтен Эчке Русия һəм Сибириягə 
тапшырылганлыктан, бер махсус съездсыз кайтару хакына ия 
түгеллеген белдерде. Менə бу маддəдə искə алынган комиссия 
(Гыйсмəти бу Наркомда бер əгъза, Лотфи исə аларны яклау нияте 
белəн) төркестанлыларның тарафын тотып, кайтаруны тəкъдим 
иттелəр. Төрле ысуллар торгызып, талəп итүлəрендə нык тордылар. 

Болар сүзлəренең йомгагы: Коръəн шəриф китабы – Сəмəрканд 
малы. Элек алардан тартып алынган, хəзер һəр миллəткə үзенең 
милке кайтарыла. Шунлыктан бу Диния нəзарəтенə вакытлы сурəт-
тə куелган əманəтне урынына тапшыру, Төркестан җөмһүриятенə 
кайтару тиешле. 

Болар бу мəҗлескə, хаклары булмаса да, үз тарафларыннан 
тавыш бирү өчен Уфа имамнарыннан Җиһангир Абызгилдин, Зыя 
Камали əфəнделəрне китергəннəр иде. Ярдəм сорагач, тыймадык, 
мəҗлестə булдылар. Болар да комиссиягə сүз биргəнлеклəреннəнме, 
нидəнме, аларның дəгъваларын куəтлəделəр, Коръəн китабын 
Төркестанга бирүне өстен күрделəр. 
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Җиһангир: «Кəферлəр белəн чолганып алынган җирдə торуы 
хəвефле, əрəм булу ихтималы бар. Ислам җиренə – Төркестанга – 
кайтарылсын», – диде. 

Зыя: «Коръəн китабы Төркестаннан тартып алынган, Нəзарəткə 
вакытлы сурəттə əманəт ителгəн. Русия (Уфа) мөселманнары 
кимүдə, хəвеф-хəтəрдə, Төркестан ише исə парлак, яхшы вакытта 
əманəтне үзлəренə тапшыру тиешле. Рус эчендə, бездə, əрəм булуы 
ихтималы да юк түгел», – диде. 

Бу ике имамның элек искə алынган Коръəн китабын Уфада 
саклау фикерлəре, Диния нəзарəтенең фикерлəрен яклау вазыйфа-
лары булса да, бүген киресенчə хəрəкəт иттелəр. Зыя Камалиның 
хəрəкəтлəрендə ят эш юк. Җиһангир əфəнденең фикере алдарга 
телəү кебек укылды. 

Сабир казый, хəлендə тəҗрибə ителеп килгəнчə, төрлечə 
булуын югалтмады, икейөзлерəк сүз сөйлəде. «Асыл Төркестан 
малы булганлыктан, үзлəре җөмһүрият тəшкил иткəнлектəн, Коръəн 
китабы аларга кайтарылырга тиеш булса да, съезд карарыннан 
башка кайтару халык тарафыннан җаваплылык астында калуга 
сəбəп булганлыктан, Нəзарəт кайтара алмый», – диде. 

Казый Риза җитди, тулы итеп аңлатып, кайтарылырга тиеш 
түгел икəнен бəян итте. «Кайтарылуны талəп итү тиешле булса, 
халык тарафыннан булырга тиеш, хөкүмəт əгъзасының вазыйфасы 
түгел. Хəзерге урыны имин, халыкның төрле рəвештə файда-
лануында булып, Төркестан мөселманнары килсəлəр, үзлəре дə 
монда торуына риза булулары өметле», – диде. 

Кəшшаф казый: «Төркестанлылар кайтаруны сорасалар да, 
элекке хəллəреннəн аңлашылуына күрə, сакларга көчлəре булырмы? 
Элек яхшы саклый алмаганнар, яртысына якыны əрəм булган, 
кайбер сүрəлəре бөтенлəй, кайбер сүрəлəренең кайбер җирлəре əрəм 
булган. Нəзарəткə вакытлы тапшырылу мəгънəсе һичкайсы 
кəгазьдəн мəгълүм түгел», – диде. 

Ахыргы мəҗлестə рəис сыйфаты белəн əйттем: «Һəр тарафтан 
сүзлəр ишетелде, фикерлəр аңлашылды. Нəзарəт бу мəсьəлəдə янə 
уйлар, тиешле тапса, төзəтер. Тик төркестанлылар ашыгып сораган-
нар, чөнки анда саклардай бер дини басмаханəлəре юк, казыйлар 
өчен бер казыйханə, мөфтилəр өчен бер фəтваханə Төркестанның 
бер җирендə дə торгызылмаган. Һəркайсылары махсус урынна-
рында рəсми эшлəрне үтилəр. Бу кадəр иске китапханəлəре 
сакланмаган, китапларының барысы да əрəм булган, ышанычлы 
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дини идарəлəр, яхшы биналар торгызылгач, мөрəҗəгать итсəлəр, бу 
мəсьəлəнең яхшырак хəл ителүе өметле». 

Йомгак: Коръəн шəриф китабы, мəшһүр сүзгə күрə, Төркестан 
эше түгел, Мəдинə хезмəте. Бу эш нык булып җитмəсə дə, 
Төркестан хезмəте булмыйча, Гыйрак тарафыннан килгəн, дип 
уйланыла. Бу Коръəн китабы Хуҗа Гобəйдулла гаилəсендə булып, 
ул Ташкенттан Сəмəркандка күчкəндə булса кирəк, Сəмəркандка 
урнаштырылган. Русия гаскəре Сəмəркандны яулап алгач – Коръəн 
китабы өчен җаваплы кешелəрнең түрəлəргə сатып бирүлəре 
дөресме яки гаскəри яулап алу хөкеме белəнме – Петроградтагы 
император китапханəсенə күчерелгəн.  

Шəригать мəсьəлəсе: кəферлəр ислам дəүлəтенə хуҗа булсалар, 
мөселманнарның мал һəм милкен мəмлəкəтлəренə чыгару һəм 
күчерүгə ия булалар, бары [тик] үзлəренə ия булмыйлар. 
Шунлыктан, Уфа имамнарының əйтүлəренчə, Коръəн шəриф 
китабы Төркестан малы һəм хакы булса да, яулап алыну һəм 
малларына ия булу белəн аларның милеклəреннəн чыгып, Русия 
дəүлəте милкенə кергəн. Дəүлəт исə үз милкенə кергəн бу Коръəн 
китабын Русия мөселманнарының гомуми вəкалəтен тəшкил иткəн 
Диния нəзарəтенə Петроградтагы рəсми идарəлəре арадашчылыгы 
белəн биргəн һəм тапшырган. Шунлыктан икейөзлелек белəн 
карамыйча, шəригатьтчə дөрес булган ихлас караш белəн каралса, 
Коръəн шəриф китабы Төркестаннан киселгəн, Эчке Русия 
мөселманнарының милеклəренə кергəн. Вəс-сəлам. 

 
*  *  * 

17 мөхəррəмдə дүшəмбе кичəсендə «Сөнəн Əби Дауд» китабын 
укып һəм төзəтеп тəмамладым. [Һиҗри] 1339 елның 15 рабигыль-
əүвəлендə укый башлаган идем. Нөсхəсе [һиҗри] 1283 елда 
Һиндстанда басылган, китап читлəрендə «Миркать əс-сугуд», «Фəтх 
əл-вүдүд» исемле ике хезмəтеннəн байтак язмалар, кайвакыт 
«Миркать»тəн күчермəлəр булган нөсхə. Бу нөсхəне остаз мулла 
Сəлахетдин Исхак хəзрəтлəре Хиҗаздан китергəн, башка китаплары 
рəтендə, мөселманнарга бүлəк итеп, минем күзəтүемə һəм 
саклавыма тапшырган иде. Китапның язуы күркəм булса да, хатасы 
күп, аеруча хəрəкə һəм нокталарында бозык хаталары чиксез. 
Моның сəбəбе – Һиндстанда китапчылар һəм язучылар арасында 
гади адəмнəрнең булулары, боларның кəсеп нияте белəн үзлəре 
аңламаган нөсхəлəрне күчерүлəре. Бу китапның кайбер битлəрендə 
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40–50 кадəр урында төзəтү булды. Инде китапта хата калса да, бик 
аз калгандыр, байтагын игътибар белəн төзəттем. Кайвакыт китап 
читендə булган хаталарны төзəтү өчен вакытым мөмкинлек 
бирмəде. «Сөнəн Əби Дауд»ның, элек хəҗəт вакытта мөрəҗəгать 
ителеп, күп җирлəре укылса да, лəкин тəртип белəн укып, өйрəнеп 
чыкканым юк иде. Инде Аллаһның ярдəме белəн быел насыйп 
булды. Бу китап өчен күп шəехлəрдəн алган тоташу чылбырлары 
«бəрнамиҗ»48 («Сəбəт») китабында язылып беркетелгəн. Кыскача 
бер тоташу чылбыры, керешү тарихын язганда, 53 нче биттə 
язылган.  

19 мөхəррəм кичəсендə имам Тирмизи Əбү Габдулла 
Мөхəммəд бине Сүраның «Сөнəн» китабын укырга керештем. 
Аллаһ Тəгалə тəмамларга һəм файда күрергə насыйп итсен. 

 
Лəбибə ханым вафаты 

 
Чынлыкта, без барыбыз да Аллаһныкы һəм, чынлыкта, 

Аллаһка кайтачакбыз. Йə Аллаһ, безгə кайгыларыбыз өчен əҗер бир 
һəм аның урынына аннан да хəерлесен бир. Əҗерсез калдырма, 
бетермə. Əмин. 

Казаннан 11 сентябрьдə язылып, Уфага килгəн бер хатта зур 
фаҗигале бер хəбəр: Казан шəһəренең һəм вилаятенең зур остазы, 
мəшһүр кари Җамалетдин бине Шəйхетдин Хөсəеновның тормыш 
иптəше Лəбибə бинте мулла Һади ханым тиф авыруы белəн 
дөньядан кайткан. Аллаһ аны кичерсен һəм рəхим кылсын. 1921 
елның 8 сентябрендə вафат булып, 9 сентябрендə җомга көн 
Казанның олы мəйданында зур җəмəгать белəн җеназа намазы 
үтəлгəн. Җеназасында күп адəмнəрнең күзлəреннəн яшьлəр аккан, 
хəтта аваз белəн елаучылар да булган. Еларлар – хезмəте танылган, 
кадер-хөрмəте беленгəн, зур яхшы тəэсире мəйданда күренгəн иде. 

Вафат булучы яшьлегендə атасы тəрбиясе һəм укытуында 
гарəп морфологиясе һəм синтаксисына яхшы сəлəт хасил итеп, 
«Исагуҗи»дан хəбəрдар булып, 1896–1897 елларда минем йортым-
да хатыным Маһруй ханым тарафыннан ысуле җəдит белəн иң 
беренче мəртəбə буларак төзелгəн кызлар мəктəбенə 13–14 яшендə 
мөгаллимə ярдəмчесе итеп җəлеп ителде. Шул йорттагы мəктəптə 
                                                      

48 «Бəрнамиҗ» дип бер кешенең остазларын һəм тоташу чылбыр-
ларын искə алган җыентыкка əйтəлəр. 
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яшəп, Маһруй остазбикə тəрбиясендə гыйльми əдəбият һəм тəрбия 
ысуллары, өй һəм кызлар мəсьəлəлəрендə камиллəшеп, мəктəпнең 
бер өлешен тəшкил итеп, мөгаллимнəр бүлегендəге күзəтүлек 
хезмəтен үтəде. 

Шул арада Чилəбедə имам, мөгаллим булып, яшьли вафат 
булган олы бертуганы Мөнир əфəндедəн байтак гарəп телен укып, 
гарəп телен белү куəтен арттырган иде. 1903 елда мəшһүр кари 
Җамалетдин бине Шəйхетдин Хөсəен белəн никахлашып, Маһруй 
ханымның авыруы озак булганлыктан, мəктəпнең идарəсе һəм 
укытуы аның ихтыярына калып, остазбикəмнең вафатыннан соң 
кызлар мəктəбен 1905 елда үз йортына күчергəн, мəктəп байтак 
зурайган, башлангыч, урта, бераз югары бүлеклəрдəн торган 
мəктəбендə 200 дəн артык кыз укыдылар. 

Үзенең шəхси хəле: 
Гарəп телен белүе яхшы, дини гыйлемнəрдəн хəбəрдар, 

шəкертлəренə дөрес укыту һəм практика белəн «Мишкəт əл-
мəсабих» кебек мөбарəк китапны укытыр дəрəҗəгə ирешкəн иде. 
Гарəпчə укуында зур мөгаллимнəр кебек хатасыз, гарəп 
морфологиясе һəм синтаксисы кагыйдəлəренə туры килгəн рəвештə 
укыр иде. Коръəн укуы бик дөрес, хатын-кыз укуына нисбəт белəн 
генə түгел, бəлки галимнəр һəм имамнарның укулары үлчəве белəн 
дə яхшы иде. Дине куəтле, яхшы диндар, шəкертлəрен дин рухында 
тəрбияли иде. Гаять тырыш, түзем, нык, дəртле иде. Укытуында бик 
күпкырлы итеп укытыр, осталык белəн аңлатыр, сай дəрес бирү 
белəн канəгатьлəнмəс, аңлатыр, белдерер иде. Шəкертлəреннəн 
байтак кызлар һəм кайбер хатыннар Коръəнне дөрес һəм яхшы 
укуга осталык хасил иттелəр, яхшы практикага ия булган рəвештə 
гарəп морфологиясе һəм синтаксисын өйрəнделəр, гарəпчə гыйба-
рəлəрне дөрес укып, туры аңлау осталыгына яраклы булдылар. 
Савабы үлгəч тə килеп тора торган байтак сəдака калдырды. Кырык 
яшен тутырыр-тутырмас ирен, дүрт баласын, атасы урынында 
тоткан сөекле остазын калдырып, ахирəткə сəфəргə китте. Аллаһ 
сəфəрен мөбарəк итсен, рəхмəтенə ирештерсен, безнең өчен һəм 
варислары өчен күп савап запасы итсен. Ире Җамалетдин кари – 
икътисади эшлəрдə вəкилебез. Ул да байтак авыр хаста икəн. Аллаһ 
аңа хəерле сихəт бирсə иде. [Һиҗри] 1340 елның 21 мөхəррəме, 
җомга көн. Соңгы хəбəрлəргə күрə, ире савыгу юлында икəн. 
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Төркиянең Грецияне җиңүе 
 
17 сентябрь көннəрендə телеграмма Төркиянең Грецияне көчле 

җиңүен, Греция гаскəренең артык тар-мар ителгəнен хəбəр итте. 
Августта Грециянең җиңүче булуы, иске шəһəрдəн ары хөкүмəтнең 
пайтəхете булган Анкара шəһəренə якынлашуы ишетелгəн иде. 
Хəтта Анкарадан күченə башлаулары газеталарда күренə иде. Бу 
сентябрь урталарында төреклəр көчле һөҗүм иткəннəр, ун көннəн 
артык канлы сугыш һəм үтерештəн соң, төреклəр җиңгəннəр. 
Греклар əсбапларын, яралыларын, хəзинəлəрен ташлап, таркалып 
качарга мəҗбүр булганнар. Бу шатлыклы хəбəр сəбəпле, Истан-
булда зур шатлык булып, җамигъ мəчетлəрдə зур-зур җəмəгатьлəр 
белəн шөкранə догасы укылган. Грециянең яклаучысы, ярдəмчесе 
булган инглиз хəвеф һəм борчылуга төшеп, 3–4 диңгез көймəлəре 
керткəн. Төркестан һəм башка шəһəрлəрдəн хəллəр һəм хəбəрлəрдəн 
мəгълүмат алу өчен чыккан, Анкара депутатлары мəҗлесе җөм-
лəсеннəн, истанбуллылар бу көннəрдə Русия эчендə сəяхəттə, 
очраклы рəвештə Уфада булып, өстенлекле кунак итү ясап, мөфти-
казыйлар һəм кайбер имамнарны чакырып, бер мəҗлес корды.  

22 сентябрьдə Мəскəүдə булган Төркия илчесе Гали Фуад 
пашага, Анкара депутатлары мəҗлесенə ирештерү өчен, Русия 
галимнəрен һəм башкаларны колачлау белəн, бу тəбриклəү һəм дога 
телеграммасын бирдем: 

«Русия мөселманнары төрек гаскəрлəренең туфракларына 
золымлык итү рəвешендə кергəн, хыянəтче дошманнары булган 
греклардан өстен чыгуларына чын күңелдəн шатланалар, төрек 
гаскəрен тəбрик итəлəр. Якын вакытта дошманны катгый җиңеп, 
төрек җиреннəн куу хакында руханилар һəм халкы ихласлык белəн 
догалар кылалар».  

Соңгы хəбəрлəргə күрə, Греция гаскəре көчле рəвештə 
җиңелеп, төреклəр əһəмиятле рəвештə өстенлек тапканнар. 

Янə соңгы хəбəр: Греция хөкүмəте гаскəрен Анатолиядəн 
алачак икəн. Хəерле рəвештə мөселманнарның үз җирлəре, үз 
мəмлəкəтлəре үзлəренə кайтарылса иде. 

Җир йөзендə калган бер ислам хөкүмəте бөтен мөселманнар 
өчен дини мəркəз урынында калган. Аллаһ Сөбханəһү вə Тəгалə 
рəхмəте һəм юмартлыгы белəн искə алынган Төркия мөселман 
хөкүмəтенə өстенлек биреп, дин һəм сəясəт мəсьəлəлəрендə 



240 

урталыкта булып яшəсə иде. Дин һəм миллəт өчен файдалар 
тудырса иде. 

3 октябрьдə Мəскəүдəн Төркия илчесеннəн алынган телеграм-
ма нөсхəсенең тəрҗемəсе: 

«Русия мөселманнары мөфтие Галимҗан əфəндегə.  
Анатолиядə өстен чыгу мөнəсəбəте белəн сезнең тəбриклəү 

телеграммагызны алдым һəм Анкарага җибəрдем. Бөтен ислам 
гəлəменең мəгънəви ярдəме безнең дошманнан тулы өстен 
чыгуыбыз өчен иң яхшы ышаныч күрсəтүче булып чыгабыз. Төркия 
хөкүмəте исеменнəн мин сезгə һəм барча мөселманнарга шатлыклы 
хислəрен белдергəннəре өчен үземнең самими рəхмəтемне 
җиткерəм.  

Мəскəүдəге Төркиянең гадəттəн тыш хəллəр илчесе Гали 
Фуад». 

*  *  * 
Обсерваториялəрнең хəбəрлəренə күрə, бу [һиҗри] 1340 елның 

сəфəр ае шимбə көн 1 октябрьдə көндезге 2 сəгать 26 минутта туа. 
Ул кичəдə күренерлек дəрəҗəгə җитешə алмаганлыктан, фəкать 
дүшəмбе көн – 1 сəфəр [дип] игътибар ителү мөмкин. Диния 
нəзарəте Мəгариф бүлегенең игътибары һəм календаре дə дүшəмбе 
көнгə.  

Бу октябрь башында яңа хезмəтебезгə тулы айлар игътибары 
белəн бер ел тулды. Өч елның өчтəн бере үтте. Быел зур афəт 
күрмичə, гади эшлəр белəн үткəрелде. Тик архив мəсьəлəсе зур 
дулкынлану булды. Үткəн ел ноябрендə метрика дəфтəрлəре 
хөкүмəт кулына алыну тиешле, дигəн Декретка таянып, дəфтəрлəр 
торган архивны ЗАГС оешмасы алып, бөтен идарəсен Нəзарəтнең 
элекке архивисты Арслангəрəй Еникиев кулына тапшырган. Ул исə 
куркаклыгы сəбəпле, Нəзарəттəн архивны кисеп, ЗАГСка хезмəт 
итеп килде. Бөтен метрический справкаларны ЗАГС исеменнəн үтəп 
килде. Кабат мөрəҗəгатьлəребездəн соң гына Мəркəздəн бер 
комиссия килеп, җирле идарə əгъзалары да катнашкан мəҗлестə бер 
карарга килеп, Мəркəздəн хəбəр җибəрəчəк булып китте. Бу мəсьəлə 
үткəч тə, сентябрьдə яки аз гына элегрəк Бөре өязенең 5 нче район 
мөхтəсибе мулла Фəезхан Дауди ваба белəн вафат булган. Вафат 
булучы Оренбургның Кəрвансарай мəчете имамы Сөлəйман ахунда, 
Кышкарда яхшы укыган. Төркиядə дə булган укуы аңлы, диндар 
кеше, калəме һəм язуы да дөрес иде. Оренбургта «Дин вə 
мəгыйшəт» журналында байтак еллар дини-гыйльми һəм калəм 
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куəте белəн хезмəт итте. Соңра мөхтəсиблек хезмəтенə сайланып, 
тирə-ягында игътибар казанып тормыш итүдə иде. Кыскасы, бу 
заман өчен тирə-ягында ганимəт [буларак] беленерлек кеше иде. 
Яше алтмыштан үтəр-үтмəс дөньядан кайтты. Аллаһ аны кичерсен 
һəм рəхим кылсын. 

Октябрь ахырларына кадəр Уфа базарында бəялəр: арыш 
онының поты – 100000 сум, бодай – 240000 сум, печəн поты – 
20000–25000 сум, кишер, чөгендер, шалкан – 25000–30000 сум, 
бəрəңге 30000–35000 сум, алабута оны – 40000–50000 сум кадəр, 
утын колачы – 100000–120000 сум, йомырканың данəсе – 1000 сум, 
бер шешə сөт – 10000–12000 сум, итнең кадак хисабы – 3000–3500 
сум, бал – 15000, май – 15000 сум, сары май – 15000–20000 сум 
кадəр, гади елкы малы – 800000 сум, гади сыер – 1500000 сум һ.б. 
Иң арзан нəрсə – хəзерге хөкүмəтнең акчасы. Алтын акчага 36000 
сумы – 1 сум. 10 сумны 360000 гə алыштыралар. Мəскəүдə 400000 
нəн югары икəн. 40000 сумы 1 сум була. 

 
Янə ЧКга чакыру 

 
20 октябрьдə ЧКга чакырылдым. Боларның чакырулары хəвеф-

хəтəрлерəк булганлыктан, Аллаһка сыеныбрак барсам да, яхшы 
мөгамəлə күрсəттелəр. Китапчы Нургали бине Сəйфулла Хəсəн үзе 
тоткарлангач һəм сəүдə китаплары конфискациялəнгəч, Диния 
нəзарəтеннəн алган элекке мөфти Сафа Баязидов бастырган 
«Бəдьэл-мəгариф», Əзкəрес-салəһ» эчтəлеклəрен үз эченə алган 
«Тəзкирə» исемле китапларны да конфискациялəгəннəр. Боларның 
бер өлеше Нəзарəтнең үз малы иде. Трибунал мəхкəмəсендə 
каралып, Нургали һəм əйберлəре кайтарылгач, искə алынган 
«Тəзкирə» кайтарылмады. Нургали əфəнде Уфадан бөтенлəй күчеп, 
Перьм вилаятенə имам булу өчен киткəч, ЧКда калган «Тəзкирə» 
китаплары хакында: «Ала алсагыз, Нəзарəткə булсын, алыгыз», – 
дип киткəн иде. Шуңа күрə Нəзарəт хакы булганын һəм Нургалинең 
багышлаган өлешен катыштырып, искə алынган китапларны сорап, 
ЧКга мөрəҗəгать иткəн идем. Бу мөрəҗəгатем бер өмет белəн түгел 
иде, халык мəкаленчə «Ятып калганчы атып кал» дигəн эчтəлегенчə 
бер эш иде. Ни сəбəпледер ЧК түрəсе мөрəҗəгатемне игътибарга 
алып, китапның тик дини китап икəнен тикшерə: «Əгəр дини китап 
булса, сораганың буенча китапларны кайтардым», – ди. Мин 
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яңадан, дини һəм рухани китап икəнен тел белəн бəян итсəм дə, 
язып җибəрүне сорады. «Яхшы», – дидем.  

Кузгала башлагач, иң мөһим бер мəсьəлəне кузгатты ки, июнь 
аеннан бирле хөкүмəтнең финанс бүлеге үзлəре аркылы безгə 
җибəрелгəн акчаларны безгə тапшырмый тора. Мəсьəлəсе үткəндə 
язылды. Бу турыда үзлəренə кабат мөрəҗəгать ителде. Мəркəзгə дə 
шикаять ителде. Акча саклау, акча йөртү турында булган соңгы 
Декретлар каршы булып, Мəркəздəн килгəн бер телеграмма 
хəбəренə таянып, биклəп тоталар иде. Бу мəсьəлə Мəркəздəн килгəн 
Гыйсмəти əфəнде рəислегендə булган тикшерү комиссиясенə дə 
аңлатылган иде.  

Инде ЧК түрəсе бу турыда җирле исполкомга биргəн 
мөрəҗəгать кəгаземне тотып: «Акчалар хакында хөкүмəтнең 
(финанс комиссариатының) карары дөресме, нөсхəсен миңа 
җибəрсəгез, финанс бүлегенə язармын, банк акчагызны тапшырыр», 
– диде. 

Бу мəсьəлəдəге өйрəнү. Акча турында боларга кисəтү булган. 
Безгə тапшыру өчен бер сылтау эзлəп, миңа хəбəр бирə, туры, ачык 
белдерми. Кечерəк кенə булган китап мəсьəлəсен сүз башы итеп, бу 
мəсьəлəне сүз арасында гына искə ала. Өмет ки, бу өйрəнү 
дөреслеккə чыгар, китапларны һəм акчаларны, үзе əйткəнчə, 
кайтарыр. 

 
Татарстанның Мəркəздəге вəкиле белəн əңгəмə 

 
22 октябрьдə Мəркəздə Казан хөкүмəтенең вəкиле булып 

торучы Шаһиəхмəдов Мəхмүт иптəш юлыкты. Бүлмəмдə озак 
сөйлəшеп утырдык. Казан һəм Башкортстан хөкүмəтлəре идарəлə-
рендəге һəм башка шəркый эшлəрдəге хəллəрдəн хəбəр алу өчен, 
Мəркəздəн җибəрелгəне аңлашыла, хөкүмəтнең байтак уңлашканын 
белдерə. Безнең Нəзарəтнең ни яклардан тарлык күрүен һəм ни 
хəҗəтлəре һəм талəплəре барлыгын сораша, кирəк була калса, 
хəбəрдар булуым тиешле», – дип кенə сораса да, «Мəркəздəн үк 
шундый хөкүмəтлəрдəн боерылмадымы икəн» дигəн карашта 
булдым. 

Кыскасы: хəллəр һəм мөгамəлəлəрдəн аңлашылуына күрə, 
хөкүмəтнең уңлашуы шактый ук булган. Шунлыктан Диния 
нəзарəтенə карашы да байтак яхшыланган кебек сизелə. Бөек һəм 
Олуг Аллаһ ахырыбызны хəерле итсен. 
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22 октябрьдə шимбə көн ЧКга искə алынган ике маддə 
турында, талəп ителгəнчə, язу җибəрелде. Нəтиҗəсе нинди булыр? 
Иншалла, хəерле булыр. 

Нəзарəткə иганə мəсьəлəсендə ризыклар белəн иганəне яраклы 
күреп, мөхтəсиблəргə мөрəҗəгатебезгə күрə, яхшы хəрəкəт сизелə 
башлады. Төрле яктан хəрəкəтлəре ишетелə һəм аз-маз килə дə 
башлады. Акчаның хөкүмəт тарафыннан туктатылуына очравы 
тирə-якка ишетелгəнлектəн, акча җибəрүлəре азайды. Тик почта 
аркылы сирəк кенə килə. Якын җирлəрдəн ризык иганəсе, шаять, 
яхшы булса кирəк. Шаять, вазыйфаларны да азык белəн, уртача 
кыйммəте белəн бирелə башлар. (Азыкның чыккан җирендəге 
бəһасенə юл чыгымнарын кушуны уртача бəһа [итеп] хисаплап 
торабыз). 

 
Риза казыйның Богырслан сəфəренə əзерлеге 

 
Октябрьдə бер мөһим вакыйга – Риза казыйның Богырсланга 

бару мəсьəлəсе – булды. Югарыда искə алынган затның икътисади 
хəллəре зəгыйфь, барлык дəртен калəмгə биргəнлектəн, икътисад 
тарафына карау өчен башында өлеш тə калмаган, калса да, бик аз. 
Китаптан башка мөлкəт хасил итмəгəн, канəгатьлек белəн, 
булганча, юмартлык белəн тормыш сөрергə өйрəнгəн. Шунлыктан 
хəзерге хəллəр югарыда искə алынган затка авыр тəэсир итте, 
байтак бурычлы булды. Бүген 1 миллион кадəр бурычы бар, үтəве 
күренми. 

Богырслан өлкəсе халкы бер дини мəдрəсə ачып, дəвам иттерү 
фикерендə булып, казый җəнаплəренең хəллəрен белүче таныш-
белешлəре 4–5 айлык мөгаллимлек хезмəтенə чакырдылар. Айлык 
[хезмəт хакы итеп] ике поттан артык азык һəм 20000 сум акча 
бирмəкче булдылар. Казый əфəнде һəрвакытта дəрес хезмəтеннəн 
сакланып килеп, хəтта үткəн кышта Диния нəзарəте ачкан 
курсларда мөгаллимгə бик көчле ихтыяҗ хəленə килгəндə дə, кабул 
итмəгəн иде. Лəкин быел Богырсланга баруга күңел куйды. Башта 
бөтенлəй казыйлыктан китү фикерендə булып, соңра дөресрəк 
фикерлəп, гаилəсен калдырып, вакытлыча үзе генə бару фикеренə 
килгəн һəм Нəзарəткə рөхсəт сорау гаризасын тəкъдим иткəн иде. 
Богырслан мөхтəсибеннəн дə курслар ачулары һəм казый əфəндене 
вакытлыча мөгаллим итеп җибəрү турында язулар килгəн иде. 
Нəзарəт бу мəсьəлəдə озак фикергə дə хəҗəт күрмичə, мөмкинлек 
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бирмəде. Мондый сəбəплəрдəн: 1) ноябрьдə минем (мөфтинең) һəм 
Кəшшаф казыйның Мəскəү сəфəре сəбəпле, Нəзарəттə булмавыбыз 
күренеп тора; 2) Нəзарəттə мөһим əгъза була торып, икътисади 
даирə сəбəпле, читкə чыгуы Нəзарəт һəм миллəт өчен бер кимчелек 
[булып] күренə. 

Икътисади хəллəре өчен зур иганə, аерым игътибар ителү 
мөмкин булмаса да, һəр айда пот ярым кадəр он, чиктəн тыш 
өстенлекле буларак иганə итүне Нəзарəт йөклəде. Башкаларга 
сентябрьдəн башлап 80000 сум акча һəм бер пот ризык билгелəнеп, 
югарыда искə алынган зат җəнаплəренə 1,5 пот бирелəчəк булды. 
Шулкадəрлегə канəгатьлəнеп, Богырсланга бару фикереннəн кайт-
ты. Бу кадəр белəн генə тəмам юмартлык хасил булмаса да, 
яхшыртылды.  

Богырсланга бару белəн дə шулкадəрдəн артык җиңеллек 
булуы ерак иде. Гаилəсен калдырып китсə дə, ике җирдəге 
чыгымнар, əлбəттə, бəрəкəтсезлек китерəчəк иде. Икенчедəн, 4–5 
айлык аерым хезмəткə китеп тə, Нəзарəттəн айлык хезмəт хакы 
алып торуы вөҗданча авыр эш иде. Ахыры хəерле булсын. 

 
Мəскəү сəфəре 

 
Байтак вакытлардан бирле Нəзарəт тарафыннан Мəскəү сəфəре 

зарури [булып] күренеп килə, Мəхкəмəнең күп эшлəре өчен 
Мəркəзгə мөрəҗəгать [итү] тиешле иде. Моның өстенə, Русия 
эчендə 4–5 вилаятьне каплап, ничə миллион кадəр халыкны, аеруча 
мөселманнарны каплаган ачлык Мəхкəмəнең һəм Мөфтиятнең 
кайгыртулы рəвештə хəрəкəтен, өметле булган тарафлардан иганə 
җəлеп итүгə тырышлыгын тиешле итə иде. Бу икенче максат 
(ачлык) өчен дə Мəркəзгə барып, рəислəр белəн очрашу һəм 
сөйлəшү тиешле, андагы күрше ислам мəмəлəкəтлəренең вəкиллəре 
белəн сөйлəшеп, артык мохтаҗлык эчендə калган мөселманнарның 
хəллəрен белдерү тиешле иде. Мəркəздəн килгəн комиссия һəм 
башка рəсми адəмнəр дə бу максат һəм тəкъдим өчен искə алынган 
сəфəрне тиешле күрəлəр иде. Шунлыктан бу 1921 елның ноябрь 
башларында əлеге сəфəр ниятлəнə. Мин һəм юлдашым да казый 
Кəшшаф Тəрҗемани булып сəфəр ителсə кирəк. Мəхкəмəнең 
икътисади хəллəре бик яхшы булмаса да, мондый зарурлыклар 
өчен, авырлык белəн булса да, чыгымнар кылмый чара күренми. 
Ачларга ярдəм турында хəрəкəт иткəннəргə хөкүмəт тарафыннан юл 
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чыгымнары бирелсə дə, безнең идарəнең бу хезмəте хəзергəчə 
танылмаганлыктан, файдалану юлы күренми. Шаять, Мəркəз хөкү-
мəте белəн танышканнан соң юл ачылса кирəк. 

30 октябрьдə Мəскəү сəфəре турында бу рəвешле карар ителде. 
Карар кəгазе сурəте: 

«Диния нəзарəтенең кайбер рəсми хəҗəтлəрен булдыру өчен 
байтактан Мəркəзгə мөфтинең сəфəрен Нəзарəт тиешле күрə иде. 
Мəмлəкəттə 4–5 вилаятьне каплаган көчле ачлык һəм кыйммəт-
челек, иң авыры мөселманнарда булган хəлдə, Нəзарəтнең һəм 
мөфтиятнең бу мəсьəлəдə кайгыртулы хəрəкəтен, мөмкин кадəр 
тырышлык куюын кабул итə. Бу тəкъдим өчен дə Мəркəз сəфəре иң 
беренче тиешле адым һəм мəҗбүри эш башы иде. Шуңа күрə бу 
ноябрь башыннан калмыйча, мөфтинең һəм аңа ярдəмче иптəш 
буларак байтак идарəлəрдə танышлыгы булган казый Кəшшаф Тəр-
җеман белəн бергə Мəскəүгə сəфəрлəрен Диния нəзарəте билгели 
һəм карар кыла. Кассада тарлык булганлыктан, тик 1000000 сум 
юллык [акча] билгели. Җитмəгəн микъдарын, хисаплаганнан соң, 
Нəзарəт үтəячəк була.  

Мөфти Галимҗан бине Мөхəммəдҗан Баруди. Казыйлар: 
Ризаэтдин бине Фəхретдин, Кəшшафетдин Тəрҗемани. 

Нигездə, бер кеше баруга риза булып, берьюлы комитетның 
ике əгъзасын командировать итүдə аерым фикердə калып, имза 
куйдым Мөхəммəдсабир Хəсəни, Мөхлиса Буби». 

Кыскасы, Мəскəүгə ике адəм баруның сəбəбе карар мəҗле-
сендə, аннан элек кабат фикер алышынган һəм Мəскəүдəн килгəн 
комиссия дə шулай кирəксенгəн иде. Сəбəбе: рəислəрне, төрле 
дəүлəтлəрнең вəкиллəрен күрү, тиеш булса, вəкиллəре аркылы 
дəүлəтлəренə язу белəн мөрəҗəгать итү өчен, əлбəттə, минем 
(мөфтинең) үземнең сəфəр зарур күрелə. Бу эшкə исем, абруй һəм 
шөһрəт, əлбəттə, тəэсир итə. Юлларның кулайсызлыгы, көз 
көннəрендə сəфəрнең авырлыгы, Мəскəүдə дə 15 көн – 3 атна булса 
да тəрбиясез ят тормыш, картлык вакытына яраклы хəллəрдəн 
түгел. Шулай да бер тарафтан Диния нəзарəтенең йомышлары, 
икенче тарафтан гомум мөселманнарны каплаган ачлык бəласе бу 
сəфəрне тиешле итə. Шунлыктан миллəт тə бу эшне тели. Янə 
андагы Төркия, Иран, Əфганстан илчелəре, Төркестан, Хива 
вəкиллəре белəн танышу һəм ачлар турында фикер алышу хөкүмəт 
күзендə Нəзарəтнең əһəмиятен арттыра, кадер-хөрмəтен белдерə 
торган хəл булса кирəк. Шунлыктан иганə максаты кулга керəме, 
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юкмы, Нəзарəт өчен булган бу телəклəр һəм өметлəр бөтенлəй 
бушка чыкмаса кирəк. Минем олыларга мөрəҗəгать итеп, бер 
дəрəҗəдə колакларын һəм карашларын җəлеп итү өчен мөфти 
сыйфаты һəм исеме белəн булып, кечкенə йомышлар өчен азрак юл 
белгəн, андагы кайбер түрəлəр белəн таныш, рус калəмен [язуын] 
һəм телен белгəн бер иптəшнең тиешлеге шөбһəсез бер мəсьəлə 
[булып] күренə. Бөтен Казакъстан, Эчке Русия һəм Сибириянең 65 
яшьлек мөфтие мондый вакытта мондый олы йомышлар белəн 
барсын да, үзе генə барсын, дип əйтү – мөфтилек дəрəҗəсен 
танымау өстенə, эшне аңларга телəмəү, дип уйларга мəҗбүр итə. 
Сабир казыйның кабат фикер алышудан соң да, аерым фикердə 
калып: «Бер генə адəм барса, җитə», – дип əйтүе бер аңлашыл-
маслык табышмак [булып] тоела. Аеруча 10 сентябрьдə Мəскəү 
комиссиясе белəн катыш мəҗлесебездə əлеге ике адəмнең 
сəфəрлəренə карар бирелеп, югарыда искə алынган зат шартсыз 
имза куйган иде. Берьюлы ике əгъзаның вакытлыча əзер 
булмавыннан Мəхкəмəнең эшлəренə зыян килəчəк түгел. Өч əгъза 
тəмам һəр хезмəтне үтəр өчен җитə. Шəригатькə һəм уставка яраклы 
[итеп] үтəячəклəр. Аллаһ Тəгалə ярдəме белəн. Бер кимчелек булса 
– чыгымнарның күплеге, кассаның кысынкылыгы. Эшнең 
əһəмиятенə күрə, моның да тəэсире юк [дип] хисапланырга тиеш. 
Миллəт үз өстенə алачак. Үз өслəренə алып та торалар. Аң 
иялəреннəн бер адəм дə авырсыну күрсəтмəсə кирəк, иншалла. 

Рабигыль-əүвəлдə, ноябрь башында сишəмбе көн төштəн соң 
19 мөхəррəмдə өйрəнүенə керешкəн «Сөнəн Тирмизи»нең беренче 
яртсын тəмамладым. Диния нəзарəте китапханəсе нөсхəсеннəн 
укып, кайбер җирлəрен дөреслəдем, кайбер җирлəренə аңлатмалар 
теркəп куйдым. Шул сəгатьтə ахыргы яртысын башладым. Моның 
өчен Аллаһка мактау.  
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БИСМИЛЛƏҺИР-РАХМƏНИР-РАХИМ 
 
[Һиҗри] 1340 елның рабигыль-əүвəлендə (1921 елның 7 

ноябрендə) дүшəмбе көн иртəнге сəгать 10 да иптəшем казый мулла 
Кəшшафетдин бине Кауваметдин Тəрҗеман белəн йортыбыз булган 
Диния нəзарəте бинасыннан, гади эш чанасына утырып, Мəскəүгə 
бару нияте белəн вокзалга юнəлдек. Кадерле тормыш иптəшем 
Гайшə хатын «Хəерле сəфəр, сəламəт кайту» догасын укып, капкага 
кадəр килеп, тилмереп, озатып калды. Мин дə капкада борылып, 
күзлəремне тутырып ачып карап, саубуллашу сəламемне əйтеп, 
аерылдым. Аллаһ безне иминлектə һəм уңышта җыйсын. 

 
Бу уңайсыз вакытта авыр сəфəр ник кирəк булды? 

 
1. Бу 1921 елда 11–12 вилаятьтə ачлык һəм кыйммəтчелек 

хөкем сөрə. Бу афəт иген булмау һəм уңмау сəбəпле булса да, лəкин 
үткəн елдагы җирле хөкүмəтлəрнең алык-салыклары үлчəүсез, 
бəлки тапканны себереп алу юлынча булганлыктан, халыкның 
байтагында булган берəр еллык саклык кибəннəре беткəн, хəтта 
1921 ел сабаны өчен орлык өлеше дə калдырылмаган иде.  

Руслар бу мəсьəлəдə бердəмлек белəн булып, байтак азык 
яшереп калдыра алсалар да, мөселманнар яраклы була алмаганнар. 
Араларындагы таркаулык, донослардан, үзлəренең элеккедəн бирле 
хөкүмəттəн золымлык күреп, куркак булып килгəнлектəн, барлык 
нəрсəлəреннəн аерылганнар иде. Шунлыктан бу ачлыкның артыграк 
начар тəэсире мөселманнарга булды. Мөселманнарны төрле рəвеш 
белəн һəлак итте. Ачлык һəм, шул сəбəпле, ваба, тиф таралуы, 
күченеп китү юлына кереп, максатларына җитə алмыйча, юлларда 
əрəм булу кебек афəтлəр бик күп зарар итте. Бу гомуми ачлыкның 
аеруча мөселманнарда булган таралуы гаять фаҗигале булганга, 
Мөфтият тарафыннан да бу мəсьəлəдə хəрəкəт итү, мөмкин булган 
кадəр азык белəн иганə итү зарур күрелде. Мəскəүдə булган рəислəр 
белəн фикер алышып, иганəлəр җəлеп итү юлларын җиңелəйтү, 
мөмкин булса, Сибириядəн, Төркестан, Хəрəзем һəм башка күрше 
җирлəрдəн ярдəм сорау, əсбапларында киңəшлəшү тиешле күрелде. 
Бу мəсьəлəдə төрле җирдəн фикер бирүчелəр, бу хəрəкəтнең 
тиешлеген бəян итүчелəр дə күп булды. 
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2. Икенче сəбəп – Диния нəзарəтенең байтак мəсьəлəлəре49. 
Уфада торып, җирле идарəлəрдə, хатлар һəм гаризалар белəн 
Мəркəздəн хəл ителми. Шунлыктан Мəхкəмəгə байтак уңайсыз-
лыклар туа. Мəркəзнең үзенə барып, хосусый телдəн мөрəҗəгать 
тəэсирсез булмый. 1920 елдагы сəфəрем дə, 1921 ел кышындагы 
Кəшшаф казыйның сəфəре байтак файдалы булган иде. 

Шушы ике сəбəпле, юлның авырлыгына карамыйча, чыгым-
нарның артык күп булуына игътибар итмичə, бу сəфəр өскə 
йөклəнде. Аллаһ Тəгалə хəерле нəтиҗəлəр бирсə иде. 

Төп чыгымнар. Йорттан вокзалга төшергəн өчен – 35000 сум, 
əйберлəрне вокзалга урнаштыру өчен йөк ташучыга – 30000 сум, юл 
азыклары – 139750 сум, Мəскəүдə торачак йорт хуҗасына бүлəккə 
бал (10 кадак), май (5 кадак) – 280000 сум. [Барлыгы] була – 806750 
сум. Бу микъдар белəн юлга чыгылды. Саклык парəсе булып, 
кайтыр өчен дə хисапланып 1000000 сум алынды.  

Көндезге сəгать 12 дə килəчəк поезд вакытыннан бер сəгать 
кичегеп килде. Бер сəгать вокзалда торды. Петроградлы Хөсəен 
Кəримов исемле егетнең тырышлыгы, яхшы хезмəте сəбəпле, 
билетларыбыз белəн икебез бер диванга урнаштык. Бу да бер баш 
                                                      

49 Мəскəүдə фикер алышу тиешле талəплəр, Нəзарəт хəҗəтлəре: 
1) мал эшлəрен тəэмин итү, күрəлмауны җиңелəйтү, 2) архив турындагы 
тапшыру, рəсми рəвештə Нəзарəткə кайтару, 3) дини мəктəплəрне мил-
лəткə кайтару, хөкүмəтнең конфискациялəвеннəн котылу, 4) имамнарны 
һəм дини мөгаллимнəрне гаскəри хезмəттəн һəм башкалардан азат итү, 
5) ихтыярлы иганəнең миллəт ихтыярында калдырылуы, 6) типография 
ачарга мөмкинлек бирү, хосусый типография ачылганчы, хөкүмəт типо-
графиялəреннəн файдалануны сорау, 7) һəр җирдəн иганə юлы белəн 
Нəзарəткə багышланган ризыкларны күчерү, 8) дини укытуларга (мəктəп, 
мəдрəсə, вакытлы курсларда) мөмкинлек бирү, 9) варисларның риза-
лыклары белəн мирасларның шəригатьчə бүленүе, ачлык турында рəислəр 
белəн фикер алышу, Азык-төлек идарəсе белəн.  

Төркестан вəкиллегенə мөрəҗəгать: 1) ризыклар белəн ярдəм итүлəре, 
2) Эчке Русиядəн Төркестанга мөһаҗир мөселманнарны урнаштыру. 
Хəрəзем вəкиллеге белəн фикер алышу ачлык, мөһаҗирлек мəсьəлə-
лəрендə. Əфган вəкиллегенə мөрəҗəгать. Иран илчелегенə мөрəҗəгать. 
Төркия илчелегендə: 1) ачлык турында фикер алышу, 2) Анатолиягə 
мөселман мөһаҗирлəрен күчерү мəсьəлəсе. Бу турыда вакыт булу 
мөмкинлеге белəн хөкүмəт белəн фикер алышып, рəсми ярдəм һəм булышу 
хасил ителер. Америка вəкиллеге: мөселманнарның аерым көчле ачлык, 
фəкыйрьлек һəм мохтаҗлыкта калулары бəян ителер. 
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уңыш булды. Билет алып та урнаша алмаган кешелəр күп булды. 
Мəшəкать белəн вокзал хезмəткəрлəре аркылы кассирның кəефен 
табып, билет алганнан соң, билетка вагон номерын яздырыр өчен 
янə бер җəфа чигү тиешле иде. Безнең Хөсəен юлдашның поезд 
түрəлəре белəн яхшы танышлыгы булганлыктан, безнең бу 
эшлəребез җиңел үтəлде, Аллаһка мактау булсын. 2 сəгатьтəн соң 
поездыбыз хəрəкəт итте, Аллаһка тапшырдык. 

 
Сəфəр – җəһəннəмнең бер өлеше 

 
Бу мəшһүр мəкаль хəдис булып җитмəсə дə, зур арттырулы сүз 

булса да, сəфəрнең мəшəкать булып, гади һəм гади булмаган 
җəфаларга сəбəпче булуын аңлата. Күп тəҗрибə белəн əйтелгəн сүз. 
Мин сəфəрлəрдə күп йөрдем. Шəригать, бəндəлəргə мəрхəмəт итеп, 
гади мəшəкатьлəрне мəшəкать [дип] игътибар итеп, мосафирга 
уразаны кичектерү, намазны кыска уку кебек җиңеллеклəр белəн 
булышкан. Хəдис белгечлəренең күпчелеге, фəкыйһлəрнең кайбер-
лəре фикеренчə, иртəнге намаздан [кала] башка сөннəт [намаз-
ларның] сəфəрдə калдырылуы шəригатьттə дөрес күрелгəн.  

Лəкин кайбер табигатьлəргə күрə, гади эшлəр дə авыр була, 
чиклəнүчелек дəрəҗəсенə ирешə. Җөмлəдəн, мин яшь һəм сабый 
вакытымнан бирле кешелəр җыелган урында һəм гомуми 
бəдрəфлəрдə тəһарəт боза [йомышны үти] алмыйм, оялу җиңə һəм 
үзенең тəэсирен йөртə. Сабыйлыгымда мəктəп һəм мəдрəсəдə 
тəһарəт бозу бик мөшкел хəл була иде. Олы йомыш исə бик сирəк 
мөмкин була иде. Бу хəл һаман бар. Бик тыныч һəм аулак булмаган 
җирлəрдə гаҗизмен, рəхəт бушана алмыйм. Ут көймəлəрендə 
(поездларда) элекке заманнарда бик кулай, киртəсез булса да, бик 
авырлык белəн бушана идем. Тимер юл вагоннарында хəлем бик 
мөшкел була иде. Бушату, бəвел агызуга кадəр мəшəкатьле булып, 
эчемдə мəҗбүри тоту бəласе туа иде. Бəдрəфлəрнең бер дəрəҗəдə 
чисталыклары була торып, шул бəлага дучар була идем. Инде 
табигать нəфрəтлəнерлек сəбəплəр хəзерге заман вагоннарында күп 
арткан. Шакшылык, сусызлык, гади юлчылар өчен урыннарның 
барысы да өченче дəрəҗəдə булганга, тыгызлык, ишектə бик күп 
көтеп тору кебеклəр. Бу сəбəпле, минем өчен тəһарəт бозу 
мəсьəлəсе бер гади булмаган чиклəнүчелек, бер авыр мəшəкать 
булды. Дүшəмбе, сишəмбе көннəрдə бик өлешчə микъдарда 
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тамчыдан артык, ял итəр дəрəҗəдə, бушана алмадым. Тыелып, 
кəефсез килдем. Эчем исə (бу сəгатьтə өйдəн чыкканыбызга 54 
сəгать үтте) бөтен бу вазыйфасын оныткан дəрəҗəсендə. Сишəмбе 
көн, чəршəмбегə каршы төндə һəм чəршəмбе көндезендə, Аллаһка 
мактау булсын, табигать бераз гадəти булдымы (хəер, Самарада 
бəдрəфне бераз чистарттылар), бəвелне яхшы бушата башладым. 
Кыскасы, һəркемгə сəфəрнең җəһəннəм төре бар. Рəсүлуллаһ (Аллаһ 
аны олыласын һəм сəламлəсен) «Сəфəрдə эшегез бетсə, тизрəк кай-
тыгыз. Мосафирның кеше хəҗəтлəре вакыты алмашына, гадəти 
булмаган эшлəргə очрый» дигəн эчтəлегенə якын хəдис сөйлəгəн.  

 
Тимер юлда тəяммүм 

 
Вагондагы юынгычларда (уборныйда) су булмавы мөшкел 

булды. Җирлəр пычрак, һава бозык, вокзал тирəсендə су юк иде. 
Кайберлəрендə кайнар су булса да, алып, суытып əзерлəү өчен янə 
күп вакыт хəҗəт була. Шунлыктан зарурлык белəн берничə 
намазны тəяммүм [тузан белəн тəһарəт алу] белəн урыныбызда 
утырып үтəдек. 

Тəяммүм зарурлыгы маддəлəрендə фəкыйһлəрнең искə алган 
сəбəплəре, чиклəү өчен булмыйча, охшату юлы белəн булса кирəк. 
Коръəн: «Əгəр су тапмасагыз, чиста җирдə тəяммүм алыгыз» 
[Коръəн, 4:43, 5:6], – ди. Тышкы ягына күрə, су булмаган тəкъдирдə 
генə рөхсəт ителə һəм дөрес була, дип аңлашылса да, мəсьəлəнең 
рухына һəм фəлсəфəсенə күрə, ысуллар гыйлеме галимнəре бəян 
иткəнчə, текстның дəлиленə күрə, суны кулланудан гаҗизлек нияте 
булуы билгелəнгəн булганлыктан, фəкыйһлəр əйткəн нəрсəлəргə 
кермəгəн маддəдə дə бер төр гаҗизлек шиксез булса, тəяммүм дөрес 
булса кирəк. Безнең мəсьəлəдə: кайнар чəй суы кайбер вакытларда 
табыла, лəкин суытырлык вакыт яки савыт юк яки тəһарəт алырлык 
урын юк, булса да, мəшəкать белəн генə була. Шунлыктан су кул-
ланудан гаҗизлек пəйда булып, казый мулла Кəшшаф Тəрҗеман 
белəн киңəшлəшкəч, кайбер нəрсəлəргə кунган тузан белəн тəяммүм 
алып, берничə намаз укыдык. Əйберлəргə кунган тузан белəн 
тəяммүм, хəнəфи фəкыйһлəре фикеренчə, дөрес булса да, аятькə 
туры килүе бик ачык булмаганлыктан, зəгыйфьлектəн азат түгел. 
Мөмкин булган тəкъдирдə, «... чиста җирдə тəяммүм алыгыз» дигəн 
аятьнең тышкы ягынча җир заты белəн тəяммүм тиешле. Лəкин 
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сəфəрлəрдə бөтенлəй саклык юлын кайгыртып булмый. Мəзһəблəр 
арасыннан сайлап алу беренчерəк һəм яхшырак булса да, кайвакыт 
читен була, аеруча безнең бу сəфəребездə җирне пычрак каплаган 
яки ап-ак кар каплаган. Шунлыктан җирне ниятлəү авыр. 

 
Мөнəсəбəт белəн янə бер мəсьəлə 

 
Элек миннəн кар белəн тəһарəт [алу] дөреслеге турында 

сораулар булган иде. Мин фəтвадə куркак булганлыктан, дөресле-
ген китапта ачык күрмəгəнлектəн, фəтва бирə алганым юк, лəкин 
кайвакыт үзем гамəл кылгаладым. Уфада шəригать һəм низам белəн 
дөрес булмаган рəвештə тоткын булганда су бирмəгəнлектəн, 
галимнəрдəн гыйбарəт [булган] иптəшлəрем казый Ризаэтдин, 
казый Кəшшафетдин һəм элекке казый Гыйнаять Кабкай белəн 
ишегалдында кар белəн тəһарəт алган идек. Лəкин март көннəре 
булганлыктан, юешлəнгəн кар иде. Гəүдəгə ирешкəч, суланып 
тамчылана иде. Мондый карда күп шөбһə дə булмаска тиеш, дөрес 
булса кирəк. Инде суык көннəрдə тəнгə ирешү белəн суланмаса, 
ничек булыр? Пычраклыкны җибəрүдə, əлбəттə, кар җитəрлек 
түгел, сыек булмаганлыктан, бетерми. Кирəк тəннəн, кирəк киемнəн 
пычраклыкны бетерə алмый. Тəһарəтсезлекнең пычраклыгы 
мəгънəви, мəгънəдə тəһарəт гыйбадəттəн гыйбарəт булганлыктан, 
билгеле су булмаса да, ул булмаганда хакыйкый су булганлыктан, 
карны куллану җитəрлек булса кирəк, дип өмет ителə. Җентеклəп 
аңлатканда мондый яклары искə алыныр: 

1. Кар – хакыйкатьтə, су. Салкын һава ирешү белəн су сурəтен 
үзенə алганча, парлар туңган кар сурəтен алган. Хəтта табигатьнең 
хикмəт иялəре бəян итүенчə, суның табигый сурəте туңган сурəт 
булып, эссе һаваның тəэсире сəбəпле, сыек сурəткə əйлəнгəн. 

2. Кайбер хəнəфилəрнең бəян итүенə күрə, суның тəһарəтсез-
лекне бетерүдə тəэсире дə чыгаручы сыйфаты булуыннан. Карда 
пычраклыкны җибəрерлек чыгару сыйфаты булмаса да, тышкы якта 
булган пычракны бетерə. Шул сəбəпле, кайбер шайтан əсəрлəрен 
гəүдəдəн чыгарып, йөрəккə тəэсир итə. Бу да билгеле суга 
мөнəсəбəтле һəм аңа бер яктан алыштыру булырга мөмкин. 

3. Тəһарəтнең намазга һəм гыйбадəткə тəэсире, хакыйкатьтə, 
Аллаһның əмеренə буйсынып, бер дəрəҗəдə чиклəнүчелек һəм 
мəшəкать йөклəп, гыйбадəт кылу рəвешенчə. Затында су булган 
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карны куллануда искə алынган гыйбадəтнең үз сурəте булмаса да, 
гыйбадəт кылып, бер төр чыгаручыны куллану була. Шунлыктан 
тəһарəт хөкемен алса кирəк. Бу уй – мин язучы Галимҗан 
Барудиның күп еллар фикерлəүдəн һəм өйрəнүдəн соң җиңгəн уе. 
Дөреслеккə ирешкəн булсам – Аллаһның рəхмəте һəм туры юлы, 
хата кылган булсам – үземнең гаҗиз кимчелегем. Аллаһ – 
дөреслеген белүчерəк. Иптəшем казый Кəшшаф бине Каувам 
Тəрҗеман да бу фикер белəн килеште. 

 
Икенче мəсьəлə 

 
Вагонда намаз уку мəсьəлəсе. Поезд туктаган вакытта бер 

шөбһə дə юк, əлбəттə, дөрес. Əмма барган вакытта уку фəкыйһлəр-
нең арбада барган вакытта хайван өстендə укуга охшаган булып, 
хата булырмы яки бара торган көймəгə охшаган булып, дөрес 
булырмы? Кайбер галимнəр бара торган хайван һəм арба өстендə 
уку кебек, дөрес түгел дилəр, сəҗдə җирдə яки җиргə караган 
нəрсəдə булу тиешле, дилəр. Кайбер фəкыйһлəрнең су буенда 
булган көймəдə намаз уку дөрес түгел, җиргə чыгып уку тиешле 
дип əйтүлəре бу җиргə карауның шарт күрелмəвенə күрə. Хəтта 
кайберəүлəр, яр буенда сəҗдəдəн тыярлык пычрак булса, ишарə 
белəн шунда уку тиешле, көймəдə уку дөрес түгел, дигəн. «Һидая» 
һəм шəрехлəрендə искə алына. Бу фикер «Гумбəтер-риваять», 
«Изах»та китерелə. Лəкин «Һидая» һəм шəрехлəренə күрə, су буена 
бəйлəнеп куелган көймəнең эчендə намаз уку дөрес. Җиргə карау 
мəсьəлəсенə керүдəн башка дөрес икəнен искə алганнар, бары 
аягүрə укуның тиешлеген бəян иткəннəр. Безнең тимер юл 
вагоннары тыштан арба җенесеннəн күрелсə дə, намаз хакында. 
арба хөкемендə булмыйча, көймə хөкемендə булуы ачыграк. Шушы 
сəбəпле: 

1. Тимер юл вагоннарында йөрү һəм сəяхəт бик гомумилəш-
кəнлектəн, тышка чыгып уку мəшəкатьсез булмаганлыктан, барган 
вакытта вагонда уку дөрес булмаса, намазны калдыруга киртə 
булыр дəрəҗəдə мəшəкать булачак. Намаз – һəр мөэмингə Китап 
белəн вакыты билгелəнгəн булып, кичектерүе дөрес булмаган ислам 
фарызы. Шунлыктан кичектерүсез, мəшəкатьне йөклəмичə, барган 
хəлдə булса да, укуны дөрес күрү тиешле. Ничек булса да, бу изге 
гыйбадəтне вакытында үтəү мəҗбүри. 
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2. Вагонның бары бер-ике адəмне сыйдырырлык арбага мөнə-
сəбəте һəм охшавы игътибар ителмəскə тиешле. Ничə гаилəне 
сыйдырырлык һəм торуларына мөмкинлек бирерлек бер гади йөк 
көймəсе кадəр зур, бəлки үзенең байтак яхшылыкларын эченə алган, 
күп өйлəре булган бер йорт кебек. Димəк, моның, арба хөкемендə 
булмыйча, көймə хөкемендə булуы тиешле. 

3. Вагон зур көймə кебек вакытлы бер урын. Тəһарəт һəм аны 
бозу, йокы һəм уяулык, хəрəкəт һəм туктап тору, ашау һəм эчү, 
кыскасы, билгелəнгəн бөтен тормыш хəҗəтлəрен күтəрүче бер 
урын. Ут көймəлəре (пароходлар) дə шулай. Хайван һəм аңа таккан 
кечкенə арбаларга мөнəсəбəте юк. Боларда (вагоннарда) барган 
хəлдə уку намаз укучының йөреп торгандагы укуына охшаш. 
Шунлыктан боларда җиргə карау игътибар ителмəве тиешле. Намаз 
укучы, хакыйкатьтə һəм хөкем белəн, җиргə караган хəлдə укыган 
булсын. Əмма вагон зур булганлыктан, аның хəрəкəте һəм йөреше 
хайван өстендəге кешенең хəрəкəте һəм йөреше хөкемендə түгел. 
Бəлки баручы өчен көймəдəге кебек үзенə махсус һəртөрле 
хəрəкəтлəр мөмкин. Шунлыктан вагонның көймə хөкемендə булуы 
ачык була.  

Күп еллардан бирле, Аллаһка тапшырып, искə алынган 
язмаларга күрə, шул рəвешле гамəл кылып килəбез. Остазлардан 
шəех Шиһабетдин Мəрҗани, шəех Зəйнулла Рəсүли һəм башкалар 
да бу фикердə булдылар. [Һиҗри] 1335 елда Əндиҗан шəһəрендə 
мулла Сөлəйманколый исемле аңлы галим бу мəсьəлəне сорагач, 
фикеремне һəм гамəлемне суйлəгəннəн соң, канəгать булып һəм 
рəхмəт əйтеп: «Əбел-Хəсəнəт мəүляви Габделхəй əл-Лүкнəви дə 
шулай фəтва биргəн», – дип, фəтвалəр җыентыгын күрсəткəн иде. 
Əйткəненчə дөреслеген язган иде. Шулар белəн бергə, саклану 
булса, барганда укылмыйча, туктаганда яки тышка чыгып, җирдə 
укылса, əлбəттə, шөбһəдəн ераграк була. Бу – миндə булган нəрсə 
һəм Аллаһка мактау булсын. 

 
Самара, Сызрань, билет җəфалары 

 
8 ноябрьдə сишəмбе көн көндезге 1 сəгать 40 минутта Самара 

вокзалына ирештек. Һава юеш, кар эрегəн, халык күп, вагоннарга 
утырыр өчен зарланалар. Һəр җирдə вагон билетын алулар бик 
мөшкел, асыл билет бəһасе өстенə, арадашчыларга билет бəһасенең 
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яртысы кадəр чəйлек бирергə кирəк. Билет алганнан соң, вагонга 
керү өчен янə күп мəшəкатьлəр кирəк икəн. Кыскасы, төрле 
рəвешлəр, төрле авырлыклар сəфəр юлларын авыр итə, йөрешлəрне 
кисə, шул юл белəн сəүдə мөгамəлəсен туктата. Сəүдə иткəн 
кешелəр дə зарурлык белəн бозык ялганны үзлəренə йөклилəр. 
Əйбер бəялəре көннəн-көн арта бара. Бу тормыш нигə барып 
терəлер, ахыры ни булыр? Аллаһ ахырын хəерле итсен. 

Ике сəгать микъдары Самарада юанып, Сызраньгə юнəлдек. 
Төнге сəгать уннарда аңа ирешеп, сəгать 12 чорларында хəрəкəт 
иттек. Самара, Сызрань вокзаллары начар вакыйгаларны, рəхимсез 
идарəлəрне күрсəтүдə иде. Вокзал ачлыктан йорт-җирлəрен ташла-
ган халык белəн тулы, гаилəлəре, яшь балалары белəн атна-ун 
көннəн бирле вагон чираты көтеп яталар. Кыйммəтчелектəн 
ачыгып, барлык нəрсəлəрен сатарга мəҗбүр булып, поезддан өмет 
өзеп һəм кире кагылып, идарəгə рəнҗеп, аны кəһарлəп, тилмереп 
калалар. Кычкырып елап калган марҗалар да булгалый икəн. Көчле 
адəмнəр, кулларында билетлары булган хəлдə, вагонга кабул 
ителмичə, өметсез булып калгалыйлар. Чөнки билетта вагон номеры 
язылу шарт булганлыктан, күп адəмнəргə насыйп булмый.  

Кичен яхшы ял иттек. Диваныбыз миңа калып, иптəшем өченче 
рəткə менеп, ял итте.  

 
Акчурин вокзалы 

 
Чəршəмбе көн иртəнге сəгать 10 да Акчурин вокзалыннан 

(Гурьевкадан) үттек. Акчуриннарның өйлəре һəм фабрикалары 
Имру əл-Кайс шигыренең башы булган [...] шигырен хəтергə 
төшерерлек хəлдə күренеп калдылар. Маңгай тирлəрен чыгарып, 
кул көчлəре белəн эшлəп, халык өчен киемлек җитештергəн, 
йөзлəп-меңлəп хезмəтче һəм эшчелəрне туйдырган, эзлексез килеп-
китеп торган кунакларга кунак итү һəм хөрмəт биреп килгəн 
хуҗалардан һичкем калмаган, коры бина һəм корылмаларыннан 
башка исем һəм даннары тəмам беткəн хəлдə, матəм хəле кебек яки 
онытылган каберлəр кебек еларлык хəлгə килеп күренəлəр. 
Хуҗалары, 50–60 ел нигъмəт биргəн эшчелəреннəн һич яклау һəм 
саклау күрмичə, Кызыл гаскəр басып алу вакытында гомерлəрен 
саклау нияте белəн, төрле куркыныч авырлыкларны йөклəп, 
Сибириягə качканнар. Читтə төрле җəфалар һəм михнəтлəр күреп, 
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бу көнгəчə сəламəт яшилəр. Йортларын баш-күзлəре белəн ерактан 
гына булса да күрүдəн гаҗиз, ата-бабаларының каберлəренə бер 
мəртəбə сəлам бирүдəн, бер мəртəбə булсын, «Фатиха» сүрəсен 
укудан тыелганнар. Күп елларда кабат кунак булып, хөрмəт күреп 
йөрүебез бу йортларны ерактан вагон тəрəзəсеннəн күреп, ятимлек 
хəлендə калган биналарның хəллəренə шəфкать итеп, хуҗаларының 
сəламəт кайтып, дөнья һəм ахирəтлəренə файдалы рəвешле эшлəрен 
яңартып, идарə итеп, кайгылы хəллəре яхшы якка үзгəрүе турында 
дога һəм «Фатиха» укып үттем. Аллаһ аларның хəллəрен 
яхшыртсын, кайгыларыннан файда бирсен. Чынлыкта, монда акыл 
иялəре өчен гыйбрəт бар. 

*  *  * 
Рязаньгə җитəрəк, бер вокзалга чыктым, бер бай рус авылы 

янында идек. Берничə данə тере каз чыгарганнар, 70000–75000 сум 
сорап торалар. Кайбер адəмнəр Мəскəүгə алып китəлəр икəн. Мин 
дə бер кадак микъдары эремчек алып, 7000 сум түлəдем. Бер 
кабарлык каймакны 500 сумнан саталар иде. Рязаньгə җиткəндə, 
куəтле кар яуды, бер чарик кадəр яхшы кар иде. Мəскəүгə 
җиткəндə, җирдə һич кар əсəре күренмəде. Коры, салкын җир 
туңган иде. 

 
Мəскəүгə ирешү 

 
Төнге сəгать 2 дə Мəскəү вокзалына ирештек. Əйберлəребез 

байтак булганлыктан, өч кисəген йөк ташучыга, 25000 сум 
бəрабəренə сатулашып, күтəрттек. Башкаларын үзебез һəм кайбер 
дуслар күтəрештелəр. Вокзалдан чыкканда, фаэтончылар үзлəрен 
тəкъдим итə башладылар. Вакыт соң булса да, үзлəре күп иде. 
«Икенче мəчет ишегалдына нинди хак белəн илтəсез», – дип 
əйтүебезгə: «Бер ярым», – диделəр. Бер – 100000, бер ярым – 150000 
[сум] икəн. Ике чакрым чамасы юлга шул кадəр бəһа сорадылар. 
Вакытның соңлыгы да тəэсир итəдер. Соңра 75000 [сум] бəрабəренə 
ялладык. Ике адəм 5 пот кадəр йөгебез белəн утырып, сəгать 4 тə 
Дүртенче Мещанскийда, Выползовский тыкрыгында, 5 нче номер-
лы йортта, Икенче мəчет ишегалдына кереп, мөхтəсиб мулла 
Габделвəдүд ахунга ишек кактык. Ул да ял итəргə ятып җитмəгəн-
лектəн, тиз үк кабул итеп, җылы, яхшы йортына урнаштык. Чəй 
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эчеп, тəһарəтлəр яңартканчы таң атты. Аз гына көтеп, иртəнге 
намазны үтəп, ял иттек. 

Дөньяның үзендə бер карар лəззəт һəм кыйммəт юк. 
Һəрнəрсəнең лəззəте һəм кыйммəте фəкать башка нəрсəгə карап. Бер 
гади һəм бик гади мисал: иске, салкын, һава-җил узып торган 
бəдрəфлəрне зарарлы күреп, җылы, яхшы тəртиптəге, яңа ысуллы 
бəдрəфлəр чыгарылган иде. Без дə бу төр бəдрəфлəр өчен чыгымнар 
тоткан идек. Югарыда язылганча, Уфадан чыгудан бирле бушануым 
бик авыр һəм читен, авыр һəм һич юк иде. Дүрт тəүлек һəм ике 
сəгать тыелып, тотып килдем. Ничə мəртəбə ниятлəсəм дə, 
вагонның бəдрəфеннəн табигатем нəфрəтлəнде, тəнем тартынды. 
Кире этəрү куəте җиңүче булып, гамəл кылмады. Габделвəдүд ахун 
йортында, салкын җил өреп торган бəдрəфендə, Аллаһка мактау 
булсын, тəмам рəхəтлек һəм лəззəт белəн бушандым. Зарурлык 
башканы кирəсенмəде, булуына канəгатьлəнде. Кылану юлына 
кермəгəндə, һəрнəрсəнең зарур кадəрлесе белəн канəгать булу 
мөмкин, икътисади бер урталык, исрафтан саклану булачак. 

 
Җомга һəм мəүлид 

 
11 ноябрьдə җомга [намазы] уку миңа тапшырылганлыктан, 

сəфəр авырлыгы бетеп җитмəсə дə, кабул иттем. Җомга 
хөтбəсеннəн элек вəгазь сөйлəү, кабат хөтбəгə кайтканлыктан, бер 
төр Сөннəткə каршы нəрсə урынында күрелсə дə, халык шəригатьтə 
дөрес булган хөтбə эчендəге вəгазьне аңлап җитмилəр, дип, элек 
кыскача бер нотык сурəтендə берəр нəрсə сөйлəвемне сораган-
лыктан, мəүлид мөнəсəбəте белəн «Мөхəммəд – Аллаһның илчесе, 
ул рəсүл белəн бергə булган хак мөэминнəр кəферлəргə каты тора-
лар, үз араларында бер-берсенə шəфкатьле булалар» [48:29] җөм-
лəсен тəфсир итеп һəм аңлатып, бер кыска хөтбə белəн җомга 
[намазы] укыттым. Намаздан соң халык күрешеп, сəгать ике 
тирəсендə намаздан чыктык. 

Бу җомга көн ястү намазыннан соң əлеге Икенче мəчеттə 
мəүлид мəҗлесе булды. Халык күп тупланган, мəчет тула язган иде. 
Ахун кыскача ачу нотыгын сөйлəп, мин «Аллаһ Үзенең илчесе 
Мөхəммəдне туры юлны өйрəтүче, күрсəтүче Коръəн һəм Ислам 
дине белəн җибəрде, ул китергəн Ислам дине хаклыгы белəн барча 
диннəрдəн өстен булсын өчен, мөшриклəр ислам диненең өстен 
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булганын сөймəсəлəр дə» [Коръəн, 9:33, 61:9] дигəн хөрмəтле аятен 
укып, аңлаттым. Бөтен диннəрдəн өстен булу маддəсендə бераз 
аңлатылды. Бераз Кəшшаф казый Мөхəммəд пəйгамбəр миссия-
сенең дөнья һəм ахирəт бəхетенə сəбəпче булуы турында, аятьлəргə 
һəм хəдислəргə таянып, яхшы хөтбə сөйлəде. Балалар, 5–10 тавыш 
кушылып, шигъри тасвирлау һəм тəбриклəү укып, соңра ахун 
Коръəн һəм Бəрзəнҗи «Мəүлид»ен укыды. Мəҗлес ахырында аваз 
белəн төркичə дога кылып, тəмамланды. Халыкның телəге яхшы 
гына, караңгы кичəдə, салкын һавада салкын мəчеткə ерак җирлəр-
дəн дин мəхəббəте белəн тупланганнар. Мəхəббəт белəн вəгазьлəрне 
тыңладылар, яхшы ганимəт хəл. Лəкин гарəпчə булган Бəрзəнҗи 
«Мəүлид»еннəн гади халык дөрес бер сүз аңлый алмадылар. 
Төркичə укылса, яхшырак аңларлар иде. Истанбулда халык байтак 
гарəпчəгə əһəмиятле булсалар да, электəн бирле илебездə һəм 
Төркиядə билгеле булган төркичə Сөлəйман Дəдə «Мəүлид»ен 
укыйлар. [Һиҗри] Мисырда 1304 ел рамазанының 27 нче кичəсендə, 
кальга эчендə, Мөхəммəдгали пашаның җамигъ мəчетендə галимнəр 
һəм əмирлəр җыелган мəүлид мəҗлесе булды. Мəҗлестəгелəрнең 
барысы да гарəпчəне аңлаучы булган хəлдə, искə алынган Сөлəйман 
Дəдəнең төркичə «Мəүлид»ен укыганнар иде.  

 
Бүлек 

 
«Бөтен диннəрдəн өстен булу өчен...» [Коръəн, 9:33, 61:9] 

аятенең тəфсирендə кайбер фикер иялəре, уйламыйчамы, уйлапмы, 
өстенлекне сəяси һəм сəяси җиңүгə йөклəп, элекке гасырларда 
булган өстенлек һəм җиңүгə йөклəү белəн канəгатьлəнмичə: 
«Ахыргы гасырларда Кыямəт көненə хəтле өстен булачак, һəммə 
дəүлəтлəр өстенə ислам җиңүче һəм өстен булачак», – дилəр. Хəтта 
Ризаэтдин казый җəнаплəре бу фикерне һəм өйрəтмəне ислам 
философы, мəшһүр галим шəех Җамалетдин əл-Əфганидəн күчерə.  

Мин бу фикерне дөрес димим, күпчелек тəфсирчелəрнең 
«Дəлил китерү белəн өстен итү өчен, көч һəм хакимлек белəн түгел» 
дип əйтүлəрен туры һəм дөрес күрəм. 

1. Туры юл һəм хак дин белəн Рəсүл җибəрүенə дөньяви 
мəнфəгать, вакытлы көч һəм гəүдə файдаларының максат һəм 
нəтиҗə ителүе дөрес һəм яраклы түгел. Бөтен күктəн иңгəн диннəр 
дə хикмəт иялəренең фəлсəфəсе, акыл иялəренең хикмəте белəн 
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исбат ителгəн һəм бəян ителгəн, дөньяви файдаларның һичбер 
хөкемендə, игътибарга лаек булуына каршы. Бу – кыска, фани 
тормышта яхшы ашау-эчүне, киенүне һəм бизəклəр эчендə тормыш 
итүне, лəззəт һəм зиннəт белəн гəүдə асрауны, лəззəт һəм зиннəтне 
максат итеп тоту дəрəҗəсендə күргəн адəмнəрнең карашына туры 
килə. Бар караш һəм дəртне бу вакытлы яшəү бəхетенə чолганган 
Европаның бозык мəдəниятенə, шəһвəт тормышына сөенүдəн туган 
бер фикер, нəтиҗə. Раббының туры юлы белəн Рəсүл җибəрүенə бу 
нəтиҗəне төзелгəн максат итү – Раббының туры юлын түбəнəйтү 
һəм җиңелəйтү дəрəҗəсендə мөнəсəбəтсез. 

2. «Бөтен диннəрдəн өстен булу өчен...»дə булган «лəм» аңлату 
өчен булуы яраклы түгел. Аллаһ эшлəренең сəбəплəре белəн аңлату 
булмавы өстенə, əйберлəрне үзе белəн аңлату булганлыктан, яхшы 
бəйлəнеш булмый. Бəлки Коръəндəге күбрəк «лəм»нəр кебек «лəм» 
ахыры булырга тиеш, ягъни Рəсүл җибəрелү һəм игълан итү диннең 
яхшы ахыры. Дин [ислам дине] башка диннəрдəн өстен булачак. Бу 
эш исə, вакытлы гына булмыйча, даими рəвештə булырга тиеш. 
Исламның сəяси җиңүе исə берничə гасырлар дəвам иткəн булса да, 
күп заманнардан бирле сəяси җиңүен югалтты. Моннан соң да өмет 
аз. Əмма дəлил китерү белəн өстенлеге һичвакытта кимчелеккə һəм 
бетүгə очрамаячак, бəлки бүгенгəчə һəммə диннəргə нисбəт белəн, 
һəммə хəллəре һəм хөкемнəре белəн тумыштан булган үзенчəлеккə 
яраклы, кирəкле фəлсəфə һəм хикмəт булган кебек, соңгы 
заманнарда да табигый дин һəм тумыштан булган өйрəтмə булып 
яшəячəк. Аллаһ тарафыннан камиллеге, тулылыгы һəм ризалыгы 
хəбəр бирелгəнгə, үзгəртүдəн сəламəт булганлыктан, һичвакытта 
акыл һəм вөҗдан иялəре тарафыннан шик-шөбһəгə дучар 
булмаячак, динсезлəр, каршылык күрсəтүчелəр һəм иярүчелəрдəн 
[кала] башка кешелəрнең инкяр итүенə лаек булмаячак.  

 
Төркия илчелегенə бару 

 
13 рабигыль-əүвəлдə (ноябрьдə) якшəмбе көн Төркия илчеле-

генə бардык. Илче Гали Фуад паша исемле 40 яшь чамалы яшь 
адəм, бəлки батыр гаскəри түрə, генерал дəрəҗəсендə булып, 
сугышларда байтак ярарлык эш күрсəткəн адəм икəн. Бу бару бары 
танышлык өчен генə булганлыктан, ачларга ярдəм турында сөйлəшү 
ачмадык. Хəзерге төрек-грек сугышыннан, төрек-Франция 
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килешүеннəн бераз сүз булып, Төркиянең сəясəте яхшы гына 
барганын, газеталарда язылганча, искə алынган сугышта һəм 
килешүдə Төркия байтак уңыш казанганын раслады һəм сөйлəде. 
Искə алынган илче сүзгə юмарт адəм [булып] күренде. Җомга көн 
җомга намазына килəчəк, намаздан соң безгə килəчəк булып, 
түбəнчелек күрсəтеп, озатып калды. 

 
Əфган илчелегенə бару һəм Əфганстан 

 
14 рабигыль-əүвəлдə (ноябрьдə) дүшəмбе көн Əфганстан 

илчесе Мирза Мөхəммəдхан җəнаплəренə бардык. Бу кеше белəн 
үткəн елда Əфганстан вəзире Вəлихан җəнаплəре белəн берлектə 
ахун Габделвəдүд йортында танышкан идек. Галимнəрдəн, хуш 
мəҗлесле, хуш сүзле адəм. Озак сөйлəшеп утырдык. Фарсы телендə 
сəгать ярымнан артыграк сөйлəштек. Ачлар мəсьəлəсенə сүз мөнə-
сəбəте килеп, яхшы чыгымнарына сарыф ителсə һəм таратылса, 
Əфганстаннан иганə мөмкин икəнен сөйлəде. Бу турыда хөкүмəт 
белəн сөйлəшүебез беренчерəк булганга, һаман хөкүмəт фикере 
аңлашылмаганлыктан, артык кирəгенчə сөйлəшүне икенче вакытка 
калдырып, саубуллаштык. 

Əфганстан байтак алга китү һəм яхшыру юлына кергəн, Төркия 
кебек Европа идарə һəм гаскəр ысулы юлына төшеп бара икəн. 
Төрле газеталар һəм журналлар нəшер итəлəр, Европаның зур 
шəһəрлəрендə вəкиллеклəр тəшкил итəлəр икəн. Күргəн матбугат: 
«Əмане Əфганстан» [исемле] атналык журнал, Кабулда «Иттифакы 
ислам» – атналык, Һиратта «Иттихад мəшрикый» газетасы – атнага 
ике тапкыр [чыга], Җəлалабадта «Тулүгы Əфган» – атналык 
[газета], Кандəһарда «Азади шəриф» журналы 15 көнгə бер мəртəбə 
Берлинда басыла һəм нəшер ителə. Башка басылган кəгазьлəре 
булса да, илчелектə очраганнары болар. Берлинда басыла торган 
«Азади шəриф» зур кəгазьдə гарəп, фарсы, һинд, немец теллəрендə 
алты биттə гүзəл хəрефлəр белəн басыла. Баш битендə шəрыкта 
Европа əсирлегенə дучар булган сигез сыйныф халыктан берəр 
үрнəк төшергəн, шəех Сəгъдинең мондый өч шигырен язган: [...]. 

Бу журналда мисырлылар, һиндлар, əфганилар катнашканнар. 
Искə алынган илченең бəян итүенə күрə, Һидстанда инглиз 

зарарына хəрəкəт байтак куəт ксеп иткəн. Хəтта инглиз бер төр 
автономия бирергə булса да, халык риза булмыйча, тулы бəйсезлек 
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талəп итүдə нык торалар икəн. Индуслар (һинд мəҗүсилəре) белəн 
мөселманнар бердəмлек белəн хəрəкəт итəлəр, хөкүмəт гаскəрендə 
булган җирле халык хезмəтлəрен ташлаганнар, хөкүмəт белəн яхшы 
мөгамəлəне кискəннəр, ватан хислəре тəмам уянган икəн. Аллаһ 
бирсен, яхшы тəмамлануга ирешсеннəр, инглизгə əсирлектəн һəм 
аның золымлы хакимлегеннəн арыну табып, уртача хөррият һəм 
туры идарəгə ирешсеннəр. 

 
Ачларга ярдəм турында чаралар 

 
Дүшəмбе көн кичəсендə йортыбызда уфалы дəгъва вəкиле 

Ибраһим бине Əбес-Сөгуд Əхтəмов белəн сөйлəшеп утырдык. 
Ачларга ярдəм турында хəрəкəтлəрнең зарурлыгын, моның өчен 
элек Наркомнац рəисе Сталин белəн сөйлəшеп, аның ризалыгы 
аңлашылганда, яхшы проект əзерлəп, башка рəислəргə бирүне 
тəкъдим итте. Элек махсус сайланган комитетларга һəм христиан-
нарның руханилар рəисенə (патриарх) ярдəм итсəлəр дə, бу соңгы 
бер ай эчендə хөкүмəтнең сəясəте байтак уңлашуы мөнəсəбəте бе-
лəн ярдəмнəре ихтимал булганын сөйлəде.  

Нəзарəт иганə туплау өчен мөмкинлек алса, үз вəкиллəре 
аркылы эш күрəчəк. Кирəк иганəне туплауда, кирəк тиешле 
урыннарга китерүдə, кирəк тиешле урыннарына бүлү һəм таратуда 
хөкүмəт тарафыннан тик күзəтү вəкиле катыштырып, үз вəкиллəре 
белəн идарə итəчəк. Киресенчə булганда, халыкның начар 
карашына сəбəпче һəм сəбəп булып, артык əһəмиятле рəвештə иганə 
тупланмаячак. Мондый шартлар хөкүмəтнең сəяси намусына, 
деспотизмына яраклы күрелмəве ихтимал. Лəкин яхшы сəясəт һəм 
чын чара – ач калган бу кадəр миллион халыкның файдаларына 
каралса, əлбəттə, вак сəясəтлəрдəн китеп, бу безнең шартларыбызга 
риза булуы тиешле. 15 ноябрьдə Наркомнац əгъзасы Мирсəет 
Солтангалиев йортында булып, югары талəп турында сөйлəшенде. 
Карар: кыска бер гариза язып, искə алынган идарə рəисе Сталинга 
бирелер, соңра талəп ителгəн хəлгə күрə эш күрелер. Искə алынган 
Мирсəет һəм Габдулла Гыйсмəти, рəсми рəвештə коммунист 
булсалар да, мөселманнарның эшлəренə, аеруча Диния нəзарəтенə 
яхшы күз белəн карыйлар. Мирсəет, дошманнарыннан куркып, үзен 
битараф тотып хəрəкəт итə, лəкин кулыннан килгəн кадəр ярдəмен 
ирештерə. 
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Мəүлид мəҗлесендə Төркия вəкиллəре 
 
16 ноябрьдə чəршəмбе көн Сабир Шəмгун йортындагы кунак 

мəҗлесендə Төркия пашаларыннан Җамал паша белəн очрашу 
булды. Бу адəм соңгы рус-Герман сугышында зур эш күргəн, 
Сүриядə инглизгə каршы сугышкан каһарман. Анатолиядəн Русиягə 
килеп, аннан Төркестан һəм Əфганстанга барып, анда тəшкил иткəн 
гаскəрдə байтак яхшы хезмəт күрсəткəн икəн. Яше 40–50 арасында, 
куəтле, нык, батыр адəм. Ишетелгəнгə күрə, Берлинда булган 
гаилəсе янына барып, янə Əфганстанга кайтачак икəн. Əфган 
дəүлəте яңа яхшыру юлына кергəн, гайрəтле дəүлəт булганлыктан, 
файдалы адəмнəрне җыя, гаскəр һəм милек эшлəрендə яхшы уйлап 
эш итүче адəмнəрдəн файдалана. Прогресс һəм яхшыру юлына 
кергəн адəм һəм дəүлəт өчен бу юл һəм бу фикер иң беренче 
дəрəҗəдə мəҗбүри эшлəрдəн. Үз фикере белəн канəгатьлəнгəн, үз 
гыйлеменə алданган зат – кирəк шəхес, кирəк дəүлəт булсын – 
һичвакытта бəхетле була алмый, җиңү һəм уңышка ирешə алмый. 
Гыйлем юлында булган зат, һəрвакытта, һəр җирдə, һəркемнəн 
файда алу юлында булса гына, уңыш таба, чын өстенлекле 
мəртəбəсенə ирешə ала. Шулай ук дəүлəтлəрдə һəр мəсьəлə өчен 
читтəн аң һəм тəҗрибə иялəрен җəлеп итеп, гаскəр, милек, сəясəт 
идарəлəрен тиешле юлына салырга сəлəтле була. 

Мəүлид уку вакытына Җамал паша килеп җитмəсə дə, 
иптəшлəреннəн табиб Назыйм бəк килгəн иде. Мəхəллə имамы 
Габдулла бине Хəсəн Шəмс Бəрзəнҗи «Мəүлид»ен бераз укып, 
догадан соң, мəҗлестə булучылар аңламаган гарəпчə уку 
мəсьəлəсендə каршы төште, төркичə уку тиешле икəне турында 
сөйлəде. Сүзендə хаклы иде. Паша килгəннəн соң, гаҗəплəнгəн һəм 
хəйран калган рəвештə аңа да сөйлəде. Мин байтак еллардан бирле 
Казанда төркичə укылуын киңəш итүдə булсам да, элекке 
мəүлидчелəр үзлəренең ятланган нəрсəлəрен файдалану, өйрəнгəн 
базарларын үзгəртмəү һəм төшереп калдырмау өчен кабул итүгə 
мөмкинлек бирмəсəлəр дə, төркичə уку байтак мəйдан алган иде. 
Элекке мəүлидче Габдулла кари һəм аның ихласлы иярченнəре 
саклансалар да, «Мөхəммəдия» мəдрəсəсенə караганнардан мəшһүр 
кари Вəли əфəнде яхшы төркичə укый башлаган иде. Мəскəү ахуны 
исə тиз вакыт белəн генə үзгəртүне сорамый, əзерлеклəре дə булып 
җитмəгəн. Шаять, моннан соң яхшыртылыр. Мəүлид мəҗлеслəре, 
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мəүлид уку – асылда, Рəсүлуллаһка (Аллаһ аны олыласын һəм 
сəламлəсен) мəхəббəттəн булганлыктан, Гарəбстан һəм Төркиядə 
таралган, соңра безнең Болгар йортларында да гадəт булган 
мəҗлеслəр. Асыл хəдис белгечлəре арасында каршылыклы, 
ваһһабилар арасында күркəм булмаган, бəлки бидгать булу белəн 
хөкем ителгəн гадəт. Кануҗи əсəрлəрендə бəян ителгəн. Имам Раб-
бани шəех Əхмəд Сиһринди бер хатында «Булмаган җирдə чыга-
рылмый, булган җирендə тыелмый» дигəн мəгънəдə киңəш итə. 
Байтак галимнəр тарафыннан моның яхшы бидгать булуына авышу 
күрелгəн. Мəҗлестə акыл һəм шəригать ягыннан тыелган нəрсə ка-
тышмаганда, укылган мəүлид кыйссасы мəҗлестəгелəргə аңлаты-
лып, Рəсүлуллаһның (Аллаһ аны олыласын һəм сəламлəсен) кайбер 
яхшы хəллəре һəм хөрмəтле əдəплəре искəртелсə, байтак файда итү 
өметле. Шунлыктан мин дə бу мəүлид мəҗлеслəренə инкяр итү күзе 
белəн карамыйча килəм. Шəех Мəрҗани мəрхүм белəн дə кайбер 
кыскача мəүлид кыйссасын тыңлаганыбыз булды. Лəкин иң мөһим 
маддə – кыйссаның мəҗлестəгелəргə аңлашылуы. Гарəпчə белмəгəн 
гади халык алдында гарəпчə булган Бəрзəнҗи «Мəүлид»ен уку 
яраклы түгел. Гəрчə искə алынган Бəрзəнҗи «Мəүлид»е гүзəлдер, 
лəкин гарəплəргə һəм гарəпчəне яхшы белгəн адəмнəргə нисбəт 
белəн. Башкаларга исə халыкның белгəн тел белəн укылуы шарт. 
Төркиядə укылып килгəн, элекке заманнарда Болгар йортларында 
да укылуы гадəт булган шəех Сөлəйман (Сөлəйман Дəдə) Брусави 
хəзрəтнең «Мəүлид»е яхшы. Аннан да яхшырагы туганчы, шул 
нөсхəне уку бик яраклы. Аллаһ кемне тели – шуны туры юлга 
күндерə. 

 
Хикмəт иясе Бруштейнга юлыгу һəм аның мəҗлесе 

 
17 ноябрьдə узган ел Мəскəүдə юлыккан, көндəлек дəфтə-

ремнең беренче томы 141 нче битендə җентеклəп язылган хикмəт 
иясе Ф. Бруштейнга юлыктым. Үземдə булган көчле йөрəк кызуын 
сөйлəдем. Бу авыруым байтак еллардан бирле дəвам итə, эч тулу 
вакытында аз гына хəрəкəттə моны кузгата, күкрəкне кыса, авырт-
тыра, хəрəкəттəн һəм йөрүдəн тəмам гаҗиз итə. Лəкин аз гына 
туктаса, басылып рəхəт бирə, ашамау бу авыруга файда итсə дə, 
вакытлы була. Элек табибларга мөрəҗəгатемдə, иттəн саклану, җəяү 
күп йөрергə киңəш итəлəр иде. Ул рəвешне бераз куллана идем. 
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Быел җəяү йөрүгə вакыт һəм форсат аз, иттəн сакланып булмый, 
картлык һəм зəгыйфьлек арта бара. Шунлыктан бу авыру да бераз 
артты. Урамда саклану сəлəте азлыктан, җəфасын күргəлим. Адəм 
баласы һəрвакытта наданлыктан яки гыйлеме белəн гамəл 
кылмаганлыктан, төрле афəтлəргə дучар була. Дөньяви һəм дини 
афəтлəрне шул ике сəбəптəн таба. Ит мəсьəлəсендə дин галим-
нəренең киңəшлəре булуны, хəтта борынгы изге галимнəрнең 
талəплəре буенча да саклануның (ниһаять, 40 көнне итсез үткəрмəү 
дəрəҗəсендə генə аз ашауның) файдалы икəнен белə идем. Бу 
мəсьəлəдə медицина җыентыкларында байтак киңəшлəр укыган 
идем. Яшəргə телəгəн [кеше] ит ашамас, ашказанын саклаган [кеше] 
ит аз ашасын, ит – ерткыч хайван азыгы, адəм азыгы түгел, бəлки 
аның азыгы – үсемлеклəр, дигəн мəгънəдə күп укыдым. Гомуми 
хисаплар нəтиҗəлəрендə (статистикларда) йөздəн артык яшəгəннəр-
нең тəрбия ысулына һəм азыкларына итнең аз кергəне, күбесенчə, 
үсемлеклəр белəн канəгатьлəнүлəре ишетелə һəм газеталарда укыла 
иде. 

Искə алынган хикмəт иясенең киңəшлəре узган ел кəгазьлə-
ремдə язылган иде. Бу тапкырда шул киңəшлəрен яңартты. Иттəн 
саклануны тиешле күрə, гаилə эчендə бөтенлəй саклану мөмкин 
булмаганда, шулпасын эчеп канəгатьлəнүне тиешле күрə. Кайгыр-
тулы киңəше – гөмбə шулпасы. Бу шулпада күп хасият күрə. Кан 
тамырларында булып, кан юлларына киртə булучы тозларны 
бетерə, канның табигый йөрешлəренə ярдəм итə, дилəр. Кул-аякның 
өшүе, ревматизм, подагра кебек авыруларның куəтле сəбəпчесе һəм 
сəбəбе тамырларның тоз белəн багланып, əгъзаларны җылытучы 
булган канның яхшы йөри алмавыннан икəн. Бу адəм чəйдəн, 
төтеннəн саклануны да тиешле күрə. Кəнфит затларын бик зарарлы, 
аеруча тешлəргə зарарлы, саклануы мəҗбүри, аеруча балаларга 
ашатмаска кирəк, ди. Əлбəттə, кайнатма (варенье) затлары да бу 
хөкемдə. Бу соңгы заманнарда халык арасында теш авыруының 
күплеге, шəһəрлəрнең күп җирлəрендə теш табибы игъланнары, күп 
адəмнең шул табибларның нервыбозгыч чыгырларыннан җəфа 
күрүлəре, ничə көннəр аларның капкаларында чиратлар көтеп, 
гомер үткəрүлəре, күбрəк, шул кəнфит, кайнатма кебек ябышкак 
татлылардан туа. Элек халыкның – бай һəм фəкыйрьнең – 
сыйлануы, исраф итүе, лəззəтлəргə чумуы ифрат дəрəҗəгə ирешкəн 
иде. Көнгə 3–4 мəртəбə самавыр кайнатып, чəй янында сəгатьлəр 
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буе гомер үткəреп, бал һəм шикəр татлысы белəн генə канəгать-
лəнмичə, чəйне чəерле кайнатмалар белəн, аның да төрлелəре, 
хəллəре җиткəнчə, иң кыйммəтлелəре белəн эчəлəр иде. Шул кайнар 
чəйнең зарары өстенə, кəнфит, кайнатма кебеклəр, зарар өстенə 
зарар булып, адəмнең яхшы яшəве һəм сəламəтлек саклавы өчен 
мəҗбүри һəм зур шарт булган кыйммəтле тешлəрен – Аллаһның зур 
нигъмəтен – əрəм итəлəр икəн. 

Кыскасы, искə алынган хикмəт иясенең бу мəсьəлəдə булган 
васыятьлəрен хикмəткə, сəламəтлек саклауга яраклы күрдем. Бу 
кешенең итне кую, азыклар ашау мəсьəлəсендəге бер сүзе: яңа туган 
балаларның ашны сеңдерүе зəгыйфь, [бала] чəйнəү коралларыннан 
мəхрүм булганлыктан, элекке вакытларында фəкать ана сөте белəн 
генə тəрбиялəнə, шул сөт азык өчен дə, үсү өчен дə җитə. Бара-бара 
йомшак ботка затын кабул итə, чəйнəлгəн икмəк затларын ашый 
башлый. Ит ашамавыннан, азык һəм үсү яклары белəн зарар һəм 
җитешсезлек күрми, табигый хəл белəн үсə, яхшы сəламəтлегендə 
яши. Тик кайбер уйламыйча эшлəүче аналар вакытларыннан элек, 
ашыгып, кайбер зарарлы нəрсəлəр ашатып, көченнəн артык авыр 
нəрсəлəр биреп, баланың табигый үсү һəм табигый сəламəтлеклəрен 
бозсалар бозалар. 

Бала, теш чыгып, байтак куəт кəсеп иткəннəн соң, үзе чəйнəп 
ашау дəрəҗəсенə килə, соңра зарур булмаса да, ит ашау сəлəтенə 
килə. Бу хəлнең киресе, 45–50 яшьтəн соң адəм баласы хайван куəте 
яклары белəн түбəн төшə башлап, əүвəлге хəле булган бала һəм 
сабыйлык хəленə якынлаша, акрынлап сабый кебек бик җиңел 
нəрсəлəр белəн генə тукланырга тиешле була. Ит һəм башка авыр 
ризыклардан саклану мəҗбүри була. Сакланмаса, ашказанын артык 
көчлəп, аны бөтенлəй эшеннəн һəм көчтəн чыгарырга сəбəп булып, 
гомеренең ахырын якынлаштыра. 

 
Заһид Шамвилнең ядкяренə мəҗлес 

 
18 ноябрьдə җомга көн кичке сəгать 5 тə үткəн ел вафат булган 

Заһид бине Шафигъ бине Шамвил (Шамил) Дагыстани ядкяренə 
Мəскəү егетлəре мəҗлес ясап, Төркия илчесе, башка Төркия 
түрəлəре, мин, казый Кəшшаф, имамнар һəм башкалардан 80 кадəр 
адəмнəн гыйбарəт мəҗлес булып, Коръəн укылып, үлгəн Заһид 
əфəнденең кайбер яхшылыклары хакында нотыклар сөйлəнде. 
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Пылау, чəй, чəй ашлары тəкъдим иттелəр. Бер-ике миллионлык 
чыгым тотканнар. Бер-ике сəгать сөйлəшеп утырып кайттык. 
Мондый мəҗлеслəр, мəетнең кырыгы һəм елы исемле дога мəҗлесе 
ясаулар фəкыйһлəр каршында мактаулы күрелмəгəн, бəлки бидгать 
[итеп] санарлык мəҗлеслəр җөмлəсеннəн. Кайбер шəех 
гамəллəренчə, дөрес күрелеп, үтəлə. Бу каршылык гыйбадəт һəм 
саваплы эш [итеп] санау нияте белəн булганда. Əмма бу Заһид 
əфəнде өчен ясалган мəҗлес мондый түгел, бəлки яшьлəрнең 
Европага иярүлəреннəн туган бер җыелыш əдəплəре, иҗтимагый 
мəҗлеслəре. Хезмəт иткəн, миллəт эчендə һəм эшендə гайрəт һəм 
дəрт белəн танылган адəмне, башкаларга гыйбрəт һəм кызык-
сындыру булсын өчен яшəвендə һəм үлемендə шундый ихтирамнар 
күрсəтү – сəясəтчə һəм иҗтимагый кагыйдəлəрчə, кабул ителгəн һəм 
мактаулы хəрəкəт. 
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