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И.К. Заһидуллин

МӨСЕЛМАН РУХАНИЛАРЫНЫҢ  
1905 ЕЛГЫ УФА КОРЫЛТАЕ

В статье вкратце рассматриваются причины и проведение известной в 
исторической литературе как «Собрание улемов», или «курултай», совещания 
мусульманского духовенства, состоявшего 10–15 апреля 1905 г. в г. Уфе в зда-
нии Оренбургкого магометанского духовного собрания. Также перечисляются 
основные проекты по реформированию управления духовными делами мусуль-
ман округа. Констатируется, что уфимское совещание улемов стало важным со-
бытием на начальным этапе становления национального движения мусульман в 
1905 г. Статья написана в качесте предисловия к проектам, публикуемым из 
книги Муса Бигиева «Ислахат әсаслары». 

Ключевые слова: Первая русская революция 1905–1907 гг., уфимский ку-
рултай мусульманских духовных лиц (10–15 апреля 1905 г.), проекты реформи-
рования управления духовными делами в округе Оренбургкого магометанско го 
духовного собрания, Муса Бигиев, оренбургский муфтий М. Султанов, 
Р. Фахретдин.

Атеистик Россиянең дөньяви 
җәмгыятькә йөз белән бо-

рылуы, совет һәм марксистик- 
ленинчыл идеологиягә нигезлән-
гән фәнни эзләнүләргә тәнкый-
ди караш көчәю тарих фәнендә 
моңарчы өйрәнелмәгән яки мах-
сус рәвештә тыелып килгән те-
маларга һәм фәнни юнәлешләргә 
юл ачты. Бу яңа күренешләр Та-
тарстан гуманитар фәнен дә чит-
ләтеп узмады. 

Диннең халкыбызның гореф- 
гадәтләрен, көнкүрешен, әхлак 
нормаларын, мәдәниятен фор-
малаштыруга зур йогынты яса-
вы мө селманнар арасында ислам 
ин ститутларының төрле та рихи 
чорларда тоткан урынын ачык-
лау мәсьәләсен махсус өйрәнү 
бурычы куйды. Соңгы елларда бу 
юнә лештә башкарыла торган фән-
ни эзләнүләрнең һәм теоретик, 
һәм сәяси, һәм гамәли әһәмияте 

артты. Мондый ихтыяҗның ике 
зур сәбәбен атап үтү зарур. Берен-
чесе – соңгы дис тә елда дөнья-
да һәм илебездә мөселманнарга 
террористлар, экстремистлар һәм 
кешелек җәмгыятенә, гомумән 
гуманизмга каршы кара көч итеп 
ка рауның җәелүе һәм кайбер оч-
рак ларда мондый карашларның 
хәтта өстенлек ала башлавы. 
Әлбәттә, исламофобия күренеш-
ләренә һәм нахакка гаепләүгә 
каршы төрле юллар белән каршы 
тору, көрәшү сорала. Икенчесе – 
диннең дәүләттән аерылган бу-
луы шартларында җәмгыятебездә 
шәригать нормаларының яшәеше, 
төрле-төрле исемдәге мөфтият-
ләрнең, ислам институтларының 
үсеше, аларның эшчәнлеген за-
ман иҗтыяҗларына яраклаштыру 
мәсьәләсе. 

Россия составында яшәгән 
дә вердә дәүләт – ислам мөнәсә-
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бәт ләренең эчтәлеге сугышчан-
лыктан килешүчәнлек ягына 
үзгәреш кичерә. Екатерина II за-
манында ислам диненә карата ур-
нашкан түземле мөнәсәбәт Кав-
каз сугышы һәм 1863 елгы Поль-
ша восстаниесе йогынтысында 
кабат начар якка үзгәрә башлый. 
XIX гасырның икенче яртысында 
империя хакимиятенең мөселман 
булган кешегә шикчел мөнәсәбәте 
гадәти күренешкә әверелә. ХХ га-
сыр башында татарларны рәсми 
рәвештә панисламизмда, пантюр-
кизмда, пантатаризмда гаеплә-
гәннәр. Шул ук вакытта татарлар 
үзләренең дини һәм гражданлык 
хокуклары өчен мөм кин булган-
ча көрәшкәннәр дә, яңа иҗтима-
гый шартларга ярак лашырга да  
мәҗбүр булганнар. Гомумиләште-
реп әйткәндә, татар җәмгыятендә-
ге моннан 100 элек булган халәт 
белән бүгенге иҗтимагый тор-
мыш арасында күп кенә уртак-
лыклар табып була. 

Югарыда аталган сәбәпләр 
йогынтысында Татарстанда соң-
гы ун-унбиш елда гуманитар 
өл кәдә мөселманнарның фикер 
сө решенә һәм социаль тәртип-
ләренә бәйле тема-сюжетларны 
өйрәнүгә игътибар арту күзәтелә. 

Бүгенге тормышыбызга 
 турыдан-туры кагылган шундый 
вакыйгаларның берсе – тарихи 
әдәбиятта «Голәмә җәмгыяте», 
яки «Корылтай», исеме белән 
мәгъ лүм булган 1905 елның 10–
15 апрель көннәрендә Уфа шә һә-
рендә Мәхкамәи шәргыя Ырын-
бургия бинасында узган рухани-
лар корылтае. Бу вакыйга хакында 
фәнни даирәләрдә мәгълүмат аз 
булуның берничә сәбәбе бар. Бе-
ренче сәбәп – Корылтайда кабул 

ителгән документның матбугат 
битләрендә күренмәве, ягъни киң 
җәмәгатьчелеккә барып җитмәве, 
һәм Эчке эшләр ми нистрлыгының 
архивында югалуы. Чыннан да, 
беренче карашка, төрле купшы 
сүзләр сөйләп һәм азактан бер-
ни эшләнмәгән, кем әйтмешли, 
бәлеш ашау мәҗлесләре тарихы-
бызда аз түгел бит! Икенчесе – 
Мәхкамәи шәргыя Ырынбургия 
казыйлары һәм зыялылар тырыш-
лыгы бе лән корылтай әзерләгән 
документ- проект мөселманнар-
ның дини идарәләрен үзгәртеп ко-
руга һич кенә дә йогынты ясамый. 
Корылтай карарларының исәпкә 
алынмавына һәм тормышка ашы-
рылмавына империя хакимияте 
 гаепле иде. 

Безнең игътибарны Корыл-
тайда яңгыраган яңа фикерләр 
җәлеп итте. Анда тикшерелгән 
мәсьәләләрдә, бирелгән тәкъ-
димнәрдә, проектларда Идел –
Урал төбәгендә көн итүче төрле 
социаль катламга караган һөнәр 
ияләренең һәм җәмәгать эш-
леклеләренең, гомумән, милләт 
язмышына битараф булмаган 
шә хесләрнең киләчәкне фараз-
лау планнары чагылыш тапкан. 
Аларда сүз дини идарәгә рефор-
ма ясау, ислам институтлары-
ның хокукларың киңәйтү, баш-
ка конфессияләр белән тигез 
хокук ларга ирешү кирәклеге, 
шуның юллары турында бара. 
1905–1907 еллардагы Беренче 
рус революциясе алып килгән 
демократия һәм сүз иреге шарт-
ларында якты киләчәк турында-
гы хыял һәм илдә тигез хокуклы 
гражданнар булу планнары белән 
 сугарылган мөселман кардәш-
лә ребезнең моннан 112 ел элек 
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 яңгыраган сүзләре тирән мәгънә-
гә ия булуы, ә кайвакыт самими-
леге белән дә игътибарга лаек. 

«Иттифак әл-мөслимин» пар-
тиясенең өч съездының дә сәр-
катибе сыйфатында утырыш лар-
ның протоколларын алып барган, 
күренекле җәмәгать эш лек леләре 
белән аралашкан Муса Бигиев, 
Россиядә һәм мөселманнар ара-
сында җәелгән иҗтимагый хәрә-
кәтнең милли тарих өчен олы 
әһә миятен аңлап, ХХ гасыр башы 
ислахат хәрәкәтенең барышын, 
аның күренекле сәхифәләрен 
ки лә чәк буыннарга җиткерү бу-
рычын куя. Муса Бигиевнең 
1904–1915 еллардагы Идел – Урал 
төбә гендә яңарыш хәрәкәтенә ба-
гышлаган «Ислахат әсаслары» 
исемле хезмәте 1917 елда Петро-
градта М.-А. Максутов типогра-
фиясендә басыла. 

Китапның эчтәлеген күз ал-
дына китерү өчен, аның бүлек-
ләрен, аларда кузгатылган те-
ма ларны искә төшерү мәслихәт 
булыр. Алар түбәндәгеләр: 
Габ дерәшит Ибраһимовның, 
1904 ел ның көзендә һәм кышын-
да Идел – Урал төбәге мөселман 
лидерлары белән аралашып, хө-
кү мәт исеменә гаризалар бирү 
кампаниясен һәм фирка оешты-
ру буенча иҗтимагый эшчәнле-
ге; 1905 елның 10–15 апрелендә 
Мәхкамәи шәргыя Ырынбургия 
бинасында узган мөселман ру-
ханилары корылтае, анда карал-
ган проектлар һәм кабул ител-
гән проект, аңа бәйле текстлар; 
22, 23 һәм 25 июнь көннәрендә 
узган Уфа губернасы мөселман 
вәкилләре җыелышы карарла-
ры; Министрлар комитетына пе-
тицияләр бирү кампаниясе һәм 

Идел – Урал һәм Кавказ мөсел-
маннарының гаризаларында 
билгәләнгән төп мәсьә ләләр; 
«Иттифак әл-мөслимин» пар-
тиясенең өч съезды һәм алар-
ның карарлары; 1905–1907 елгы 
инкыйлаб көннәре һәм 1905 ел 
17 октябрь манифесты; Русиянең 
көнчыгышында һәм көньяк-көн-
чыгышында яшә гән инородецлар 
башлангыч мәк тәпләре өчен 
Халык мәгарифе министрлыгы 
кабул иткән 1906 ел 31 март Ка-
гыйдәләре; китап төзүченең дини 
мәктәпләр, мәдрәсәләр хакында 
фикерләре; Дәүләт думасы ка-
рарлары һ.б. урын алган. Әйтер-
гә кирәк, бу материалларның ка-
нуннарга, хакимият карарларына 
һәм эшчәнлегенә кагылышлы-
лары – гомумбилгеле фактлар. 
Бүгенге көн дә бу хезмәтнең  
«Иттифак әл-мөс лимин» партия-
се съезды на кагылышлы өлеш-
ләре киң әйлә нешкә кертелгән. 
ХХ гасыр татар иҗтима гый 
хәрәкәтенең төп юнә леш лә рен 
һәм этапларын «дөрес бәя лә-
мәләр» куеп билгелә гән Га лим-
җан Ибраһимов үзенең «Та тарлар 
арасында революция хәрә кәт-
ләре» [Ибраһимов, б. 212–435] 
исемле китабында Муса Биги-
ев текстын астөшермәләр куеп 
та, куймыйча да киң файдалана. 
Большевик-язучы шушы китап-
тан алган фактларга сыйнфый 
көрәш күзлегеннән бәя бирә. 
Муса Бигиевнең китабын шул 
рәвешле Беренче рус револю-
циясе, «Иттифак әл-мөслимин» 
партиясе турында хезмәтләр яз-
ган башка татар тарихчылары да 
файдаланалар [Хасанов, 1985].

1905 елда Уфада узган мө-
селман руханилары корылтаен 
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яңача, уңай күренеш һәм җәелеп 
килүче яңарыш хәрәкәтенең мө-
һим бер вакыйгасы буларак, бе-
ренче булып, Төркиядә яшәп иҗат 
итүче тарихчы Надир Дәүләт 
 бәя ләде, үзенең «Русия төрки-
лә ренең милли көрәш тарихы 
(1905–1917)» исемле китабында 
шулай ук Корылтайда тикшерел-
гән проектларны да кыс кача та-
свирлады [Дәүләт, б. 75–79]. 

Россия галимнәре бу корыл-
тай турында баштарак сүз уңа-
еннан, Беренче Рус революциясе 
елларында Идел – Урал төбәгендә 
формалашкан мөселман либераль 
хәрәкәтен өйрәнү кысаларында 
яки 1905 елгы милли хәрәкәт-
нең бер күренеше буларак, шул 
исәптән петицияләр бирү кампа-
ниясенә бәйле рәвештә яздылар 
[Сенюткина, с. 31–32; Исхаков, 
с. 124; Фархшатов, с. 81 һ.б.]. 
А.Ю. Хабетдинов беренчеләрдән 
булып Корылтайда яңгыраган Ри-
заэддин Фәхретдин һәм Йосыф 
Акчура (тагын берничә татар 
бае) проектлары турында хезмәт-
ләр бастырды [Хабутдинов, 
2010, с. 166–167; Хабутдинов, 
2011, с. 30–35; Хабутдинов, 2013, 
с. 73–75], И.К. Заһидуллин Йо-
сыф Акчураның шушы өлкәдәге 
проектлары турында [Загидул-
лин, 2016, с. 123–127], Л.Ф. Бай-
булатова Ризаэддин Фәхретдин-
нең 1905 елгы проектын бәян 
итте [Байбулатова, с. 35–40] .

Ягъни корылтайда тик ше-
релгән Ризаэддин Фәхретдин һәм 
Йосыф Акчура, аларның фи кер-
дәшләре төзегән проектлар бү-
ген инде фәнни әйләнешкә кер-
де, дип әйтергә мөмкин. Ә менә 
башка, төрле яшьтәге, төрле фи-
кердәге мө селманнар төзегән 

проектлар һаман да күз уңыннан 
читтә калып килә.

М. Бигиев, үзе корылтайда 
булмау сәбәпле, аның утырыш-
лары турында катнашкан кеше-
ләрдән ишеткәннәрен яза. Ул Ко-
рылтайда тикшерелгән проект-
лар ның текстларын кулга төше-
реп1, аларны китабында сүзгә-сүз 
китергән дияргә мөмкин. Бу нәү-
бәттән «Ислахат әсасларын» хак-
лы рәвештә документлар чыгана-
гы дип тә бәяләргә мөмкин. Дө-
рес, автор аларның кайберләрен 
бераз үзгәртеп, мәсәлән, Р. Фәх-
ретдинекен [шунда ук, б. 75], 
яки кыскартып (Г. Дибердиевның 
25 маддәдән торган проектыннан 
үзе мөһим санаган 14 маддәсен, 
Ш. Минушевның 33 маддәдән 
торган проектыннан башкаларда 
кабатланмаган 7 маддәсен генә 
урнаштыра) яза; шулай ук мөфти 
төзегән 70 маддәдән торган про-
ект тәрҗемәсенең үзенең китап-
ханәсендә сак ланганын искәртә 
[шунда ук, б. 107], М. Солтанов-
ның  премь ер-министр С.Ю. Вит-
тега 1905 ел 12 май көнне юллан-
ган хатын та тарчага шактый га-
диләштереп тәр җемә итә [шунда 
ук, б. 139–142].

Рус-япон сугышында Рос-
сия хурлыклы рәвештә җиңелүгә 
дучар булгач, җәмгыятьтә хаки-
мияттән ризасызлык хисе көчле 
ташкын булып тышка бәреп 
чыга, төрле катлам вәкилләре-
нең протесты хакыйкать, ирек 
һәм ким сетү-рәнҗетүгә каршы 
чы гыш ларга әверелә. Үзәк ха-
ки ми ят кә Санкт-Петербургта 
1905 ел ның 6–8 ноябрь көннә-
рендә күпчелеге дворяннар-
дан – само державиенең таянычы 
булган катлам вәкилләреннән – 
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торган губерна земство оешма-
лары җитәкче лә ре нең һәм баш-
ка земство әһел ләренең съезды 
искитмәле йогынты ясый. Әле 
йокы халәтендә булган татарлар-
ны уятуда Габ де рәшит Ибра һи-
мовның иҗ ти магый эшчәнле ге 
дә игътибарга лаек. Төркиядән 
кайтып, руслар арасындагы иҗ-
тимагый хәр әкәтне күреп, зем-
ство вәкилләренең съезды резо-
люциясендә язылган ил халык-
ларына демократик ирек ләр 
бирү, һәркемнең канун алдында 
тигезлеген тәэмин итү һәм баш-
ка хокуклар турында  таләп лә рен 
укып әсәрләнгән Габд. Иб ра-
һимовның якын киләчәккә план-
нарын формалаштыруда эчке 
эшләр министры либерал фи-
керле Святополк-Мирский белән 
очрашу хәлиткеч роль уйный. 
Илдәге «тәртипсезлекләр» ту-
рында хәбәрдар булган һәм хө-
кү мәтнең «җәмгыятькә ышаныч 
сәясәтен» тормышка ашыручы 
министр мөселманнарга да үз 
таләпләре белән үзәк хакими-
яткә мөрәҗәгать итәргә киңәш 
бирә. Озак та үтми, 1904 елның 
12 декаб рендә, императорның 
махсус Указы  дөнья күрә, анда 
илдә, шул исәптән дәүләт-чиркәү 
мөнә сәбәтләре өлкәсендә дә, киң 
масш табта реформалар узды-
рылачагы хакында хәбәр ителә. 
Һәркемнең канун алдында тигез-
леген тәэмин итеп, кимсетүгә ко-
рылган кануннар юкка чыгары-
лачак, дип император Николай II 
үзе белдерә. Ышанмый кара.

Габд. Ибраһимовның төбәк-
ләргә сәяхәт итеп, җирле мө-
селман җәмәгать эшлеклеләре 
белән аралашу-фикерләшүенең 
зур бер нәтиҗәсе булып 1905 ел 

23 гыйн вар көнне аның инициа-
тивасы белән оештырылган һәм 
аның рәислегендә Казанда Әх-
мәт бай Хөсәенев йортында уз-
ган мәҗлесне атарга кирәк [Тата-
рия..., с. 47]. Анда хөкүмәт исе-
менә мөселманнарның ихтыяҗла-
ры турында русча петиция бирү 
хакындагы карар кабул ителә, 
текстны язу Сәетгәрәй Алкинга 
йөкләнә. Габдулла Апанаев, Сәет-
гәрәй Алкин, Йосыф Акчура Ка-
зан мөселманнары вә килләре итеп 
сайлана. Соңрак аларга сәүдәгәр 
Әхмәтҗан Сәйдәшев тә кушыла. 
Шушы вакыйгадан соң мөсел-
маннар арасында Министрлар ко-
митеты исеменә петицияләр бирү 
хәрәкәте җәелә, казанлылар де-
путациясе, мөселманнар арасын-
да беренчеләрдән булып, 1 март 
көнне ул петицияне Министрлар 
комитеты рәисе С.Ю. Виттеның 
кулына тапшырып та кайта. 

Шушы тарихи мәҗлеснең 
икенче көнендә Габд. Ибраһи-
мов, Йосыф Акчура һ.б. кайбер 
фикердәшләр җыелып, Санкт- 
Петербургта гомум Русия мө сел-
маннары исеменнән бер съезд 
ясау өчен, Кырым, Кавказ, ка-
закъ, Төркестан мөселманна-
рына чакыру язу карарын кабул 
итәләр. Шулай итеп, Казанда 
Габд. Ибраһимов инициативасы 
белән ике зур чара бер вакытта 
диярлек башланып китә.

Министрлар комитетына 
төр ле төбәкләрдән килгән пети-
цияләрдә, үзәк мәсьәлә буларак, 
дини эшләр белән идарә итүне үз-
гәртеп кору, ислам институтлары-
ның хокукларын киңәйтү турын-
да гозерләр еш кабатлана, шул 
сәбәпле 1905 елның 10 март көн-
не премьер-министр С.Ю. Витте 
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мөфти Мөхәммәдъяр Солтанов 
белән очрашканда руханилар 
катнашында мәҗлес ясап, шушы 
мәсьәләләрне тикшереп, «бер 
нәрсә» әзерләп хө күмәткә җит-
керү зарурлыгын күрсәтә [Исха-
ков, с. 124]. Биредә мөфтине һәм 
казыйларны мактап бер кәлимә 
сүз әйтәсе килә. Алар, тарихи 
мизгелнең әһәмиятен тирәнтен 
аңлаган хәлдә, С.Ю. Витте әйткән 
«бер нәрсә»не Мәхкамәи шәргыя 
һәм аның округына кергән ислам 
институтларының уставы рәве-
шендә эшләргә карар кылалар. 
Бу юнә лештә инде шактый фикер 
туп ланган була.

Мөфти, озакка сузмыйча, 
гый лемле, авторитетлы рухани-
ларга телеграмма-чакырулар юл-
лап, Уфага эндәшә. Чакыруның 
сә бә  бе күрсәтелми: күпчелек яңа 
устав проекты әзерләү мәҗлесенә 
бер нинди әзерлексез килә. Әмма 
әзер ләнеп килүчеләр дә була.

Мөфти чакыруын игътибар-
га алып килгән 27–30 рухани 
һәм шәһәргә очраклы яки махсус 
рәвештә килгән берничә мулла, 
һәммәсе 39 имам2 катнашын-
да 10 апрельдә, якшәмбе көнне, 
иртә сәгать сигез дә Мәхкамәи 
шәргыя Ырынбур гия бинасының 
флигель залында корылтайны 
ачып, мөфти Мө хәммәдьяр Сол-
танов кыска гына нотык тота. 
«Җәмәгать! Дини-иҗ тимагый 
әхвалемезне ислах ит мәк, әлбәт-
тә, җөмләмезнең матлубыдыр. 
Шул көнге хәлемезне төзәтү 
үземез өчен ника дәр матлуб исә, 
дәүләт өчен дә, хө кү мәт өчен дә 
матлуб улса кирәк. Төзәтү юлла-
рын, ислах рәвешләрен һәрбер 
халык үзе, әлбәттә, яхшырак бе-
лер. Ислах итү тиеш хәлләрен ха-

лык күрсәтсә, хөкүмәт, әлбәттә, 
мөмкин кадәр кабул итәр.

Минем фикеремчә, ислах эш-
ләре иң элек дини мәсьә ләләрдән 
башланмак тиештер. Әлбәттә 
беләсез, дини эшләремез 11 нче 
том беренче кыйсем 6 нчы китап-
та язылган низам маддәләренә 
муафыйк иҗра кылынып килә. 
Буңа күрә, дини эшләремез-
не ислах итәек дисәк, әлбәттә, 
6 нчы китап маддәләрен тәкъ-
мил итеп тәгъдил итү [гадел хәл 
итү] тиеш улыр. Иштә хәзрәт-
ләр! Оренбург, Кырым, Тифлис 
идарә руханияләренә гаид бөтен 
низамнар, төркичә тәрҗемәләре 
илә бәрабәр, яныгызда хәзердер. 
Моталәга кылыңыз, тиеш тәгъ-
дилат хакында фикерләреңезне 
языңыз. Бәгъзе маддәләре бәлки 
истифсар [тулы аңлатуны сорау] 
хаҗәт улыр, буңа күрә, казый-
ларның бере һәрвакыт бу рәддә 
булыначактыр. Мөзакәрәләрдә 
иштирак шәрәфе миңа насыйп 
улмас. Үзеңез, иншалла, яхшы 
гына мөзакәрә итәрсез. Хәерле 
сә гатьтә!» [Җарулла Муса, б. 16–
17]. Күрәбез, мөселман җәмгыя-
те нең ислах эшләре иң элек 
дини мәсьәләләрдән башланыр-
га тиеш, ислах ителергә тиешле 
мәсьә ләләрне халык күрсәтсә, 
хө кү мәт аны кабул итәчәк ди-
гән фикерне ассызыклап, мөфти 
мәҗ лесне ачык дип белдерә.

Мөфти планлаштырганча, 
башта Корылтайда Кавказ арты 
сөнни мәзһәбтәге руханилар ида-
рәсе һәм Ырынбургия мәхкамәи 
шәргыя уставлары кычкырып 
укыла. Әлбәттә, бу уставлар ниге-
зендә генә әзерлексез килеш нин-
дидер яңа фикер әйтеп булмый. 
Моннан тыш, муллаларның дини 
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уку йортында гына белем алган 
булуларын, Россия кануннарын 
белмәүләрен, чамаласалар да, тө-
гәл итеп әйтеп бирү кыенлыгын 
да күздән ычкындырмаска кирәк. 

Корылтайның беренче көнге 
икенче утырышында ил тарихын-
да тәүге тапкыр мөселманнар 
арасында, «Русия мөселманнары-
ның дини хаҗәтләре бер, яшәп 
килгән дүрт дини идарә3 өстенә 
тагын бер идарә лаземме, аерым- 
аерым берничә дини ида рәнең 
булуына ихтыяҗ бармы, Ру сия 
 мөселманнарының дини башлы-
гы шәйхелислам булыр га тиеш-
ме», дигән сораулар тирә сендә 
бәхәс башлана [Җарулла Муса, 
б. 39–42]. Төрле фикерләр яңгы-
рый, кайберәүләр баш дини идарә 
булса, Мәхкамәи шәргыя Ырын-
бургиянең дәрәҗәсе тө шәр гә мөм-
кин дигән фикер дә бел дерәләр. 
Икенче көнге иртәнге утырышта 
сөйләшү дәвам итә. Ахыр чиктә, 
Корылтайда катнашучылар үзәк 
дини идарә оештыру фикерен дә, 
шәйхелислам институтын булды-
руны да  хупламыйлар. 

Мөфти М. Солтанов устав 
проектын Корылтай тарафын-
нан эшләнергә тиеш дип саный, 
үзеннән гел гаеп эзләп торган 
муллаларның «алдан әзерләнгән 
документны кабул итәргә мәҗбүр 
иттеләр» дигән ямьсез сүзләрен 
ишетергә теләми. Муллалардан 
устав проектының нигезе бу лыр-
лык фикерләр ишетүдән өмете 
өзелгәч кенә, ул казый Ризаэддин 
Фәхретдингә корылтайга әзер-
лек йөзеннән эшләнгән проек-
тын тикшерүгә чыгарырга рөхсәт 
бирә. Ризаэддин Фәхретдиннең 
проекты – казыйның берничә ел 
дәвамында уйлаган фикерләре-

нең нәтиҗәсе, иң соңгы тапкыр 
күчереп язган варианты була. 
Шул сәбәпле, аның 111 маддәдән 
торган тексты [шунда ук, б. 52–
75] Корылтай проектының нигезе 
буларак кабул ителә.

Уфадан рәсми чакырулар җи-
бә релмәсә дә, Корылтайга дип, 
ахун-муллалардан тыш, сәү дә-
гәр ләр, зыялылар да җыела. Алар 
турыдан-туры корылтай эшен-
дә катнашмасалар да, сөй ләнгән 
сүзләрдән хәбәрдар булалар, ру-
ханилар белән дә еш аралашалар. 
Корылтайда катнашучылардан 
Йосыф Акчура, Абү согуд Әхтә-
мев, Ибраһим Акчура, Сәетгә рәй 
Алкин, Мәхмүт Хөсәенев, Мө-
хәм мәтзакир Рәмиев, Мөхәммәт-
йосыф Дибердиев имзалаган устав 
проекты белән танышалар [шунда 
ук, б. 42–49]. Корылтайның дүр-
тенче утырышыннан Р. Фәхретдин 
проекты белән танышу һәм аның 
буенча фикер алышу башлана.

Корылтайга җибәрелгән та-
гын берничә проект муллалар-
ның карашларын киңәйтеп җи-
бәрә. Алар Уфа мәдрәсәләренең 
90 шәкерте кул куйган 28 мад-
дәле петиция [шунда ук, б. 79–
82], корылтайда катнашучы ру-
ханилар төзегән 18 маддәдән 
торган тәгъдимнәр [шунда ук, 
б. 83–84],  Габдулла Диберди-
ев биргән проект [шунда ук, 
б. 84–85], Тау авылыннан имам 
Сәһман Исхакый язган гариза 
[шунда ук, б. 86–91], Казан өязе 
Кече Солабаш авылы имамы 
Хәсәнгата Габәшинең проекты 
[шунда ук, б. 99–105], Абүсогуд 
Әхтәмевнең  Мәхкамәи шәргыя 
турында 6 маддәдән торган фи-
кере [шунда ук, б. 105–106], Са-
мара шәһәре ахуны Шиһабетдин 
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Минушевның проекты [шунда 
ук, б. 106–108] белән танышалар. 
Корылтайда катнашкан 12 мулла 
белән мәҗлесләрдә  рәисе булган 
Казанның Печән базары мәчете 
имамы Габдулла Апанаев кул куя 
[шунда ук, б. 91–99].

Без Ризаэддин Фәхретдин 
һәм Йосыф Акчура (тагын бер-
ничә татар бае) проектлары бе-
лән танышуны мәкаләбез аза-
гында урнаштырылган әдәбият 
исем легенә юллап һәм бу бас-
ма ларны Интернеттан да табып 
булу хакында искәртеп, укучы-
ларыбыз игътибарын мө сел ман-
нарның фикерләрен шә рехләргә 

мөмкинлек бирә торган башка 
проектларга юнәлтергә булдык.

Аларда кайбер фикерләр ка-
бат ланса да, мондый кабатлану 
очраклары фәкать аларның  төрле 
катлам вәкилләре арасында киң 
тара луын раслаучы факт бу-
лып тора.

Муса Бигиевның «Ислахат 
әсаслары» китабыннан югарыда 
аталган петиция һәм проектлар 
текстларын гарәп имласыннан 
кириллицага Казан федераль 
университетының Н.И. Лобачев-
ский исемендәге фәнни китап-
ханәсе хезмәткәре Шәрәфиева 
Рәйсә Гамир кызы күчерде.

Искәрмәләр
1 Ризаэддин Фәхретдин шәхси китапханәсеннән М. Бигиевкә танышу өчен 

үзендә булган проектларны бирә. Шулай ук, М. Бигиев кайбер документларны 
төзүчеләрдән алган, дигән хәбәрләр дә бар. Мәсәлән, аның үтенече буенча 
Хәсәнгата Габәши үзенең проекты текстын почта белән Муса Бигиевкә юллый 
[Заһидуллин, 2015, б. 128–129].

2 1) дәмулла Габдулла Габделкәрим улы Апанаев, Казан имамы; 2) дәмулла 
Галимҗан Мөхәммәтҗан углы Баруди, Казан имамы; 4) Шиһабетдин Хөснетдин 
Минуш, Самара ахуны; 5) дәмулла Хәлил Габдегалләм углы Сөләйман, Түбән 
Новгород шәһәре имамы; 6) Габдулла Габдегалләм углы Нигъмәтулла, Бубый 
мәдрәсәсенең баш мөдәррисе; 7) дәмулла Габделхак Гыймадетдин, Семипалатта 
имам-мөдәррис; 8) дәмулла Мөхәммәтсадыйк Госман, Сәгыйд бистәсендә 
имам-мөдәррис; 9) Габделваһап Габделбари углы Яушев, Петропавел шәһәрен-
дә имам; 10) Мөхәммәтҗан Зәйнетдин углы Янгалыч, Саратов шәһәрендә ахун; 
11) Габделгалим Габделгалләм углы Дәүләтшаһ, Оренбургта имам; 12) Мө-
хәммәтвәли Габделгани углы Хөсәен, Оренбургта мөдәррис; 13) дәмулла Мо-
тый гулла әфәнде Төхфәтулла, Җаек шәһәрендә ахун-мөдәррис; 14) Мө хәм мәт-
касыйм Мөхәммәтгата хәзрәт углы Мансур, Солтанай авылында ахун- мө дәррис; 
15) Мәсгуд әфәнде Билал, Югары Урал шәһәрендә ахун; 16) Сафи улла Максуд, 
Казан өязе Күлбаш авылында ахун; 17) Хыялетдин Хөсәен углы Хөс никәй, 
Пермь шәһәрендә мөдәррис; 18) Мөхәммәт углы Дәүликам, Касыйм шәһәрендә 
ахун; 20) Мөхәммәтйосыф Сәгыйд, Төмән өязе Манчыл авылында ахун; 
21) Җәмалетдин Хәрәмшаһ, Бәләбәй шәһәрендә имам-хатип, ахун; 22) Мө-
хәммәтсабир Мөхәммәтҗан углы Хәсән, Уфа шәһәрендә имам-мөдәррис; 
23) Хәйрулла хәзрәт Госман, Уфада мәшһүр мөдәррис, ахун; 24) Хәйрулла бине 
Габдерахман Госман, Сәгыйд бистәсендә мәшһүр имам-мөдәррис; 25) дәмулла 
Шәрәфетдин Хәбибулла хәзрәт углы Пати; 26) Хәйретдин Агаев, Мәскәү шә һә-
рендә ахун; 27) Хәмзә Хәмид, Томск шәһәрендә ахун; 28) хаҗи Гали Гайсә углы, 
Хан Урдасында ахун; 29) Сабирҗан Гомәр углы Мозаффар, Югары Урал шәһә-
рендә имам-мөдәррис; 30) Габдрахман Зәбир, Казан өязе Пәрши авылында 
имам; 31) Салахетдин Бәшир, Троицк өязе Миасс заводында имам-мөдәррис; 
32) Габ дулла Ибраһим углы Хәрәмшаһ, Стәрлетамак өязе Бозау Яз авылында 
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имам; 33) Гайнулла Качим, Нократ авылында ахун; 34) Хөсәен Сакал, Пашат 
авылы ахуны; 35) Мохтар Салах, Әстерхан губернасында ахун; 36) Гатаулла 
Баязид, Петроградта ахун; 37) Әхмәтшакир Сөендек, Әгерҗедә ахун; 38) Гай нел-
ислам Әхмәтхаҗи углы Мөхәммәтҗан, Пешмә авылында имам-мөдәррис; 39) Мө-
хәммәтшакир Мөхәммәтхарис углы Тукаев [Җарулла Муса, 1917, б. 13–14]. 

3 Русиядә дүрт дини идарә эшли: Тифлистагы Кавказ арты сөнни һәм ши-
гый мәзһәбләрендәге руханилар идарәләре, Уфадагы Мәхкамия шәргыя Ырын-
бургия, Симферопольдәге Таврия мөселман дини идарәсе.
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МӨСЕЛМАН РУХАНИЛАРЫНЫҢ 1905 ЕЛГЫ УФА КОРЫЛТАЕНДА  
КАРАЛГАН КАЙБЕР ПРОЕКТЛАР1

Корылтайның  
соң мәҗлесләре

Апрель 12, сишәнбе көн 
иртә өченче мәҗлес башланды. 
Мөзакәрә [фикер алышу] остаз 
Риза әфәнденең ляихә мөсәүви-
дәсе [караламасы, черновигы] 
әүзәрендә иде. Проект язмак 
асан дәгел [җиңел түгел] исә дә, 
язылмыш проект маддәләренә 
игътираз [каршы сөйләү, кире 
кагу] итмәк, маддә ләрне интикад 
[тәнкыйть] итмәк ул кадәр агыр 
дәгелдер. Буңа күрә, кыйль вә кал 
[имеш-мимеш, юк-бар сүз] игъти-
раз вә җидаль [кычкырышу, тала-
шу] күбәйде. Шул әснада [арада, 
чакта] «ляихәи әүвәл мөрәттәб 
[рәткә салынган, төзелгән] укып, 
тәмам ит мәкме мөнасиб улыр? 
Яхуд һәр бер маддәне тәмам мө-
закәрә итеп, тәдкыйк [җентекләп 
тикше рү] кылып кичмәкме мә-
гъкуль улыр?» мәсьәләсе зоһур 
итте [килеп чыкты]. Әксәриять 
[күпчелек] карары илә икен-
че шәкъ [ярык, тишек] ихтыяр 
кылынып, һәрбер маддә галәхидә 
[аерым рәвештә, аеруча] мөзакәрә 
кылыначак, һәм дә кабул кылына-
чак маддә ләр мәҗлес тарафыннан 
карар ви рел меш, гүя мәҗлес тара-
фыннан язылмыш хисап кылына-
чак улды. Наразый [риза булмау-
чы] адәмнәрнең үз фикерләрен-
дә калмак ихтыярлары да бәян 
 кылынды.

Дүртенче мәҗлес апрель 
12 сендә өйләдән соң иде. Әүвәл-

ге кеби маддәләрне мөзакәрә ит-
мәк илә мәшгуль улды. Бишенче 
мәҗлес апрель 13 ендә, чәһар-
шәнбе көн иртә. Шул мәҗлестә 
ляихә мөзакәрәсе тәмам улды. 

Апрель 13 ендә, өйләдән 
соң алтынчы мәҗлес башланды. 
Мө закәрә кылынмыш маддәләр 
хосусында мәҗлес әгъзалары 
тарафыннан вирелмеш хосусый 
рәи ләр [фикерләр] (мненияләр) 
укылды. Буңа магада [башка, 
бүтән] берничә бәяннамәләр 
кый раәт кылынды [укылды].

Йосыф әфәнде Акчура ка-
ләме илә язылып, мөхтәрәм алты 
әфәнде тарафыннан имзалан-
мыш, 46 маддәдән гыйбарәт ля-
ихә гаризасы югарыда (42–49 сә-
хифәләрдә) нәкыль [күчерү] 
кылынмыш иде. Иштә ул ляихә 
мәҗлес исеменә вирелеп, алтын-
чы мәҗлестә мөзакәрә юлын-
да укылды. Буның биркә сен дә 
[аркасында] корылтай алында 
[кулында] гаять мөһим ике ля-
ихә [проект] хасил улды: бере, 
әүвәлге ляихә – Риза әфәнде хәз-
рәтләренең ляихәсе; дигәре, икен-
че ляихә – Йосыф әфәнде каләме 
илә язылып «Тиҗар [сәү дәгәр] вә 
әгъян [югары дәрәҗәле түрәләр, 
башлыклар] ляихәсе» исеме илә 
аталмыш ляихә иде.

«Бунлара башка янә бер-
ничә проект укылды, күрелде 
исә дә, мөфти әфәнде тарафын-
нан язылмыш проект мәҗлескә 
вирелмәдегеннән, башкалары 
исә ялгыз дин мәсьәләләренә 

1 Җарулла Муса. Ислахат әсаслары. Пг.: М.-А.Максутов типографиясе, 
1917. Б. 77–90.
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гаид улмадыгыннан, анларны бу 
раддә [дәрәҗәдә] язмак зарурә-
те [үтә кирәклек] юктыр». Шул 
сүз «Корылтай» исемле әсәрендә 
остаз мөхтәрәм Риза әфәнде хәз-
рәтләренең сүзедер.  Укылмыш 
 проектларның бәгъзеләрен тү-
бән дә, иншалла, бәлки нәкыль 
идәрем.

Апрель 14 ендә, пәнҗешәм-
бе көн иртә җиденче мәҗлес 
башланды. Әүвәлге мәҗлесләрдә 
натәмам [бетмәгән] калмыш бай-
так мәсьәләләр тәкрар [кабат] 
кылынды. Риза әфәнде ляихәсе 
илә Йосыф әфәнде ляихәсеннән 
кабул кылынмыш маддәләрне 
интихаб кылып [аралап алып] 
язмак өчен әгъзалар арасыннан 
дүрт адәм тәгъйин кылынды 
[билгеләнде]. Кабул кылынмыш 
маддәләрне тәртип кылып язмак 
вазыйфасы ике көн эчендә тәмам 
улып, мәҗлес әгъзалары тара-
фыннан да имзаланып, мөфти 
хәзрәтләренә тәслим кылынды 
[тапшырылды].

Апрель 15 ендә, җомга көн 
иртә сигезенче мәҗлес башлан-
ды. Шул мәҗлес мөзакәрә мәҗ ле-
се улмаеп, бәлки корылтай мәҗ-
лесләренең мөфти әфәнде тара-
фыннан ябылмасыннан гыйбарәт 
иде. Мөфти хәзрәтләре хәзрәт-
ләргә шул сүзләрне сөйләде:

«Һәр нәкадәр юлларның фәна 
[юкка чыгу, бетү] вакыты исә дә, 
килеп, әһәмиятле мәсьәләләр-
не мөзакәрәләреңездән шатлан-
дык. Бөтен Русия мөселманна-
рына гаид мөһим мәсьәләләрдә 
аз адәм тарафыннан эшләнер 
исә, бөек ялгышлыклар булача-
гы бик мөмкиндер. Буңа күрә 
күп затларның иҗтимагы лазем 
улды. Ләкин мөфти улачак затны 

мувәкъкать [вакытлыча] сайла-
мак мөселманнар өчен файдалы 
улмас, зан идәрем [дип уйлыйм]. 
Бунда бәнем өчен бер файда, бер 
зарар юктыр. Мувәкъкать сайла-
начак мөфтиләрнең хөкүмәт кү-
зендә игътибары калмаса кирәк. 
Мәҗлесләреңездә мөзакәрә кы-
лынмыш мәсьәләләрнең һәр бе-
рен айларча мөзакәрә итмәк тиеш 
исә дә, мөсагадә [булышу, ярдәм 
итү] кылынмыш мөддәт аз иде, 
мөзакәрәләрне мөмкин кадәр 
кыска итмәк лазем улды. Сезнең 
мөзакәрәләреңезгә мәэхәз [чыга-
нак] улмыш бөтен мәгълүматны 
хәзер итеп куючы Риза казый-
дыр. Риза әфәнденең шул ту-
грыда гаять бөек иҗтиһады [ты-
рышлыгы] улды. Буңа күрә, бән 
үз тарафымнан аңа рәхмәт әй-
тәм. Инде мәҗлес шул сәгатьтән 
башлап ябылды. Аллһу тәгалә 
хәерле итсен».

Мөфти Мөхәммәдъяр әфән-
де хәзрәтләренең шул сүзләре 
илә корылтай мәҗлесләре тәмам 
улды.

Корылтайның биш көн дәвам 
итмеш мәҗлесләре Русия мөсел-
маннарының тарихында гаять 
әһәмиятле хадисәләрдән [вакый-
галардан] игътибар кылынмак ти-
ештер. Собрание тарихында исә 
фәүкылгадә [гадәттән тыш] ха-
дисә иде. Корылтай мәҗ лесләренә 
тәкъдим кылынмыш гаризалар-
ның, ляихәләрнең бәгъ зеләрен бу 
раддә нәкыль итеп, буннан соң 
янә корылтай мәҗ лес ләренең ка-
рарларыннан бәхәс идәрез. 

Уфа шәкертләренең  
гаризасы

Күптән көтелеп тә бүген 
генә сезнең риясәтеңез тәхетендә 
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[җитәкчелегез астында] туплан-
мыш «Җәмгыяте исламия»дә 
хосусы илә мәктәп, мәдрәсәләр-
нең, шәкертләрнең, руханилар-
ның хәлләрен ислах чаралары 
мөзакәрә кылыначагына күрә, 
түбәндәге маддәләрне җәмгыять-
нең мөхакәмәсенә [хөкем чыга-
руга] без, таләбәләр тәкъдим ит-
тек. Рәҗамыз [үтенечебез] сезнең 
һәм җәмгыятьнең илтифатына 
бәлки наил улыр [ирешер].

1) Мәгариф назыйрының 
[мө диренең, министрының] һич-
бер мөда хәләсе [катышы] улма-
еп, мәктәп-мәдрәсәләремез ялгыз 
собрание идарәсенә табигъ [буй-
сынучы] улса иде.

2) Мәктәп-мәдрәсәләргә 
мәҗ лесләргә нәзарәт [күзәтү, 
ида рә итү] өчен собраниедә аеру-
ча шөгъ бәләр булынып, назыйр-
лар ның, мөмәйизләрнең [ях шы-
ны- яман ны аеручы, акыллы] 
рә ис ләре ул шөгъбәләрдә әгъза 
улсалар иде.

3) Собраниедә әүкаф [вә кыф-
лар] өчен йәнә махсус бер шөгъ-
бә булынып, бөтен әүкафларга 
һәм дә бөтен җәмгыяте хәйрия-
ләргә нәзарәт итсә иде.

4) Собрание мәктәп-мәдрә-
сәләремезне дүрт дәрәҗәгә тәкъ-
сим итеп; ибтидаия [башлан-
гыч], рөшдия [башлангычтан 
югары (урта) мәктәп], игъдадия 
[мәдрәсәдә югары белем алуга 
хәзерләү класслары], галия исем-
нәре илә тәсмия итәр. Шул дәрә-
җәләрнең һәрберендә өч сый-
ныф улып, мәҗмугы 12 дән; яхуд 
4 сыйныф улып, мәҗмугы 16 дан 
гыйбарәт улыр.

5) Ибтидаи мәктәпләргә ка-
бул кылынмак өчен яше сигездән 
аз улмамак, һәм дә һәр ай бер 

микъдар парә вирмәк мәҗбүри 
улса иде.

6) Рөшди мәктәпләргә кабул 
кылынмак өчен я ибтидаи мәктәп 
шәһадәтнамәсе, я дөхуль [керү] 
имтиханы шарт кылынып, һәм дә 
һәр ай бер микъдар парә вирмәк 
мәҗбүри улса иде.

7) Игъдади мәктәпләргә ка-
бул кылынмак өчен йә рөшди 
шәһадәтнамәсе йә дөхуль имти-
ханы шарт кылынып, һәр ай бер 
микъдар парә вирмәк мәҗбүри 
улса иде.

8) Галия сыйныфларына ка-
бул кылынмак өчен йә игъда-
ди шәһадәтнамәсе яхуд дөхуль 
имтиханы шарт кылынып, мөга-
ен бер микъдар вирмәк мәҗбүри 
улса иде.

Шәкертләрдән мәктәп өчен 
алыначак микъдар, мәсәлән шөй-
лә [шул илә, шулай] улыр: ибти-
даи мәктәп сыйныфларына сә нә-
лек биш рубль; рөшди сыйныфла-
рына сәнәлек ун рубль; игъ-
дадиларга 15 рубль; галия сый-
ныфларына 25 рубль улмак кеби.

9) Рөшдидән шәһадәтнамәсе 
бар зат ибтидаи мәктәптә мөгал-
лим ула булыр. Әгәр дә мөгал-
лимлек вазыйфасында хезмәте 
яхшы улмаса, мөәзин тәгъйин 
кылынса иде.

10) Игъдадидан шәһадәт-
намәсе бар әфәнделәр рөшдидә 
мөгаллим, мәхәлләдә имам улыр.

11) Галия сыйныфларыннан 
шәһадәтнамәләре бар әфәнделәр 
игъдади мәктәпләрдә мөгаллим-
лек кылып мәләкә [өйрәнү, оста-
ру] тәхсил итсәләр, галия сый-
ныфларына мөгаллим улыр. Әгәр 
дә галия сыйныфларында мөгал-
лимлек кылып мәләкә тәхсил 
итеп яхшы хезмәт күстерсәләр 
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назыйр, мөмәйиз, мәгариф шөгъ-
бәсендә әгъза, собраниедә казый 
улмак шәрәфләренә дә мөстәхикъ 
[хаклы, лаеклы] улыр.

12) Кабул парәсе һәр мәктәп-
тә һәр сыйныфта шарт кылынса, 
мәктәп нәфәкасы [кирәк-ярагы] 
өчен бер микъдар парә, әлбәттә, 
тупланыр.

13) Никах мөһерләреннән 
һәр рубль башына өч тиен хәйрат 
сандыкларына вирелсә иде. 

14) Талакта, хатын дәгъва 
итәр исә, рубль алмак, ир дәгъва 
итәр исә, өч рубль алмак рәсем 
[гадәт] улса иде.

15) Метрика дәфтәрләренә 
балаларның исемнәрен кайд ит-
термәк [беркетү, теркәү] өчен 
ля әкалле [иң кимендә] 20 тиен 
алынмак рәсем улса иде.

16) Фарыз садакалары туп-
ламак өчен «гамил садака»лар 
нәсыб кылынып [билгеләнеп], 
һәр сәнә зәкят, гошер, фытыр, 
корбан кеби садакалар тупланып, 
җәмгыять хәзинәсенә тәслим 
кылынса иде.

17) Кирәк хөкүмәттән, кирәк 
башка бер җирдән мәгаш алучы 
әфәнделәр мәгашләреннән һәр ай 
ля әкалле бер процент җәмгыять 
хәзинәсенә вирсәләр иде.

18) Собрание идарә итмәк, 
мәктәп, мәдәрәсә, мәсҗед бина 
итмәк хосусларында дәүләт хә-
зинәсе тарафыннан азмы-күпме 
иганә вирелсә иде.

Шул 12–18 рәкымнарда күс-
тәрелмеш мәбләгалардан [акча 
күләме] имамлык, мөгаллимлек, 
мәктәп-мәс җед хадимнәренең 
мәгашләре бераз гына исә дә бәл-
ки тәэмин кылыныр.

19) Һәр карьяда ибтидаи мәк-
тәп; һәрбер бөек карьяда ибтидаи 

мәктәп өстенә рөшди мәктәп; 
мө селманнары күп өяз шәһәр-
ләрендә ибтидаи, рөшди мәктәп 
өстенә игъдади мәктәп; вилаят 
шәһәрлә рендә, мөселманнары 
күп улыр исә, бунларга башка 
янә бер гали мәктәп ачылса иде. 
Кызлар өчен дә һәр карьяда иб-
тидаиләр, бөек карьяларда рөш-
диләр,  шәһәрләрдә игъдадилар 
ачылса иде.

20) Мәдрәсәләрдә гарәби, 
фарси, төрек, татар, рус лисан-
нары тәгълим кылынып, голүме 
диниядән: хәдис, тәфсир, тарихе 
мөкаддәс, фәлсәфәи диния, га-
каид, фикъһе, әдәбияте гарәбия, 
бәлягате гарәбия; фөнүннән: 
хисап, һәндәсә, җәгърафия, та-
рихе гомуми, тарихе рус, тарихе 
шәрекъ, хокукы дөвәл [дәүләт-
ләр], рус кануннары тәгълим 
кылынса иде.

21) Волостьларда, һич ул-
мас исә, өязләрдә, мөгаллимнәр-
не мөселман улмак шарты илә, 
хөкүмәт тарафыннан тиҗарәт, сә-
нагать, зирагать мәктәпләре бина 
иттерелсә иде.

22) Волостьларда, өязләрдә, 
вилаят шәһәрләрендә мөселман-
нар өчен дә кыйраәтханә ачыл-
са иде.

23) Нә җирдә гали мәк тәп вар 
исә, ул җирдә бөек бер кө тебханә 
тәэсис кылынса иде.

24) Мәктәп-мәдрәсәләрнең 
низамнарына, програмнары-
на муафыйк дәрес китаплары 
тәэлиф иттермәк җәһәтләренә 
рәваҗ [таралу] вирмәк өчен, 
гүзәл дә рес китабы тәэлиф 
итәчәк әфәнделәргә хосусый бер 
имтияз [мактау кәгазе] вирмәк, 
каләм һә диясе [бүләге] дә вирел-
сә иде. 
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25) Җәмгыять хәзинәсе хиса-
бына, ятим балалар өчен тәрбия 
йортлары бина кылынып, ата-
лары фәкыйрь балаларны ибти-
даи, рөшди, игъдади, гали мәк-
тәпләрдә тәгълим итмәк әҗе рәсе 
[түләве] җәмгыять хәзинә сен нән 
вирелсә иде.

26) Җәмгыять хәзинәсе мө-
селманнарга махсус җәридә [га-
зета], мәҗәллә [журнал] нәшер 
итсә иде.

27) Тәгълим һәм голүм эш-
ләрендә хезмәтләре, мәһарәт-
ләре исбат кылынган голәмәдән, 
җәмәгать эшләрендә иҗтиһад-
лары, әманәтләре, һиммәтләре 
кү ренгән адәмнәрдән мөрәк-
кәб [бергә җыелган, кушма] бер 
һәйәт хаҗәт тәкъдирендә, мо-
гаен вакытларда дәгъвәт кылы-
нып, мөселманнарның милли, 
иҗтимагый хаҗәтләре мөзакәрә 
кылынып торса иде. Мәктәп-
мәд рәсәләрдә мәгариф юлларына 
җәмгыять хәзинәсеннән сарыф 
кылынмыш мәбләгълары [акча 
күләме] ихтисаб иттермәк өчен 
хосусы илә һәр сәнә бер җәмгы-
ять тәшкил кылынса иде.

28) Шул сәнә дәгъвәт кы-
лын мыш «Галимнәр мәҗлесе» 
буннан соң һәр сәнә дәгъвәт 
кылынып, дини-иҗтимагый ха-
җәт ләремез һәрвакыр мөзакәрә 
кылынып торса иде.

Шул 28 маддәдән гыйбарәт 
га риза 90 шәкерт имзасы илә 
мөф ти хәзрәтләренә, «Голәмә 
мәҗ лесе»нә тәкъдим кылынмыш. 
Хәз рәтләрнең илтифатларына 
наил улып-улмамак мәсьәләсе 
бәңа мәгълүм улмады. Буннан 
соң да шәкертләрнең хәрәкәт-
ләрен, иншалла, нәүбәтлә бәян 
идәрем.

Мәҗлестә хазир  дәгъвәтле 
хәзрәтләр тарафыннан 

 имзаланып, хөкүмәттән  соравы 
тиеш табылган эшләр:

1) Мөселманнарга имин һәр 
җирдә мөселман руханилары хо-
зурында улып ислам лисанында 
улса иде.

2) Ислам карьяларында ис-
лам балалары өчен русский класс 
тәклиф кылынмаса иде.

3) Ислам хаҗиләренең пас-
портлары христиан паломникла-
рының паспортлары бәһасендә 
улып, һәр җирдә һәрвакыт биля 
мөманәга [каршылыксыз] вирел-
сә иде.

4) Ислам гаскәри хокукта рус 
гаскәрилә бер дәрәҗәдә улса иде.

5) Ислам гаскәриенә тиешле 
кадәр имамнар нәсыб кылынып 
[билгеләнеп], ислам руханила-
ры хокукта рус руханилары кеби 
улса иде.

6) Шәригате исламиядә хә-
рәм тәгамнан, шәраптан ислам 
гаскәри мәнгы кылынып, дини 
вазыйфаларын әда сәгатьләрендә 
һәрвакыт мөсагадә вирелсә иде.

7) Ислам галимнәренә, бәл-
ки гомумиятьлә мөселманнарга 
русча уку тәклиф кылынмаса иде.

8) Имамнарның, ахундлар-
ның һәрберенә хәзинә мөһере 
вирелеп, эш кәгазьләре почтада 
мә җанән [түләүсез, бушка] йөр-
телсә иде.

9) Руханиларның һәрбере 
гас кәрлек хезмәтләреннән азат 
кылынса иде.

10) Заграницада тәхсил ит-
мәк руханилык, мөгаллимлек, 
мөдәррислек хезмәтләренә ма-
нигъ кылынмаса иде.

11) Нә рәддә табигъ кылын-
мыш исә дә, яхуд дәстхат 



80 ФӘННИ ТАТАРСТАН. 2017. № 2                                                                                  

[ кулъязма] улса да, дини кита-
плары укытмактан манигъ бу-
лынмаса иде.

12) Коръән кәримгә, шаригъ 
хәким галәйһи әс-салат вәссәлам 
хәзрәтләренә, динемезгә тагын 
юлында язылмыш бәндәләргә ри-
саләләргә мокабил, хакыйкатьне 
бәян итеп җавап язмак мәҗбүри-
ятенә һәрвакыт мөсагадә вирел-
сә иде.

13) Компанияләр, ширкәт-
ләр тәшкил итмәк, Русиядә һәр 
җирдә милек ала белмәк хосусла-
рында мөселманнарның хоку-
клары руслар илә бер дәрәҗәдә 
улса иде.

14) Диннәрен, лисаннарын, 
язуларын белүләренә шәһадәтна-
мә ләре юк ислам балалары рус 
мәктәпләренә кабул кылынма-
са иде.

15) Кыргыз, казак, төркмән 
балаларын мәктәп-мәдрәсәләре-
мездә укытмактан; кыргыз, ка-
зак, төркмән арасында мөгаллим, 
имам, мөдәррис улмактан манигъ 
итмәк алга кылынса иде.

16) Башка диннәрнең бере нә 
мөртәд улачак мөселманнарны 
алты һәфтә вәгазь итеп, шөб һә-
ләрен хәл итмәк хакы голә мә-
ләргә вирелсә иде. Бөлүгъдан 
элек иртидад хакы һичбер сурәт 
илә вирелмәсә иде.

17) Падишаһлык бәйрәм нә-
реннән, үзләренең дини бәйрәм-
нәреннән башка вакытларда эш 
туктатмак, сәүдә вә дөкяннәрен 
япмак мөселманнарга тәклиф 
кылынмаса иде.

18) Әхлакларын төзәтеп, 
дини әдәпләрен бәян итмәк өчен 
үз лисаннарында җәридә, мәҗәл-
лә нәшер итмәк хакы мөселман-
нарга да вирелсә иде.

Габдулла әфәнде Диберди 
 тарафыннан күндерелмеш 

 гаризада 25 маддәдән бәгъзеләре:
1) Мәктәп, мәдрәсәләр ял-

гыз собрание идарәсендә улып, 
дахилия назарәте дә мәгариф на-
зарәте дә мөдахәлә итмәсә иде. 
Ибтидаи мәктәпләремезгә, дини 
мәдрәсәләремезгә хөкүмәтнең 
мөдахәләсе динемезгә хөкүмәт-
нең мөдахәләсе кебидер. Дәүләт 
мәслихәтләре ноктасыннан да 
мөдахәлә файдасыздыр. Инспек-
торларның, миссионерларның 
мө да хәләләре укудан мөселман-
нарның күңелләрен биздерде, 
халыкта әхлак фәсадына сәбәп 
улды.

2) Собрание голүме  диния 
тәгълименә махсус мәктәп-мәд-
рәсәләргә һәр шәйдән зиядә 
әһә мият виреп, һәрбер карьяда 
мә хәллә хезмәте илә мәшгуль 
имамнан башка, мәхәллә хезмәт-
ләренең һичбере илә мәшгуль тү-
гел бер мөдәррис я бер мөгаллим 
тәгъйин итсә иде.

3) Әүкаф, зәкят, хәйрат кеби 
мәнбәгълардан бер сәрмая ту-
планып; мәктәп, мәдрәсә, мәс-
җед ләрне тәрбия өчен собрание 
хозурында бер комиссия тәшкил 
кылынса иде.

4) Руханиларны, мөгаллим-
нәрне, мөдәррисләрне һәм нәсыб 
итмәк һәм гозел итмәк ялгыз со-
брание ихтыярына махсус кылы-
нып, шул хосусларда вилаять 
правленияләренең мөдахәләләре 
катгый сурәттә алга кылын-
са иде.

5) Яңабаштан мәктәп, мәд-
рәсә, мәсҗед биналарына рөх сәт 
вирмәк ялгыз собрание ихты-
ярына хәсыр кылыныр, конси-
сто рияләрнең христиан ида рәи 
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 руханияләрнең һичбер сурәт илә 
мөдахәләләре булынмаса иде.

6) Бер мәхәллә үзенә мөгал-
лим я мөдәррис таләп идәрсә, 
сәнәви мәгашләрен тәэмин итә 
белер кадәр мәбләгый җәмәгать-
тән имзалар илә илтизам иттереп, 
хөкүмәт мәэмүрләре ва си тасилә 
һәр сәнә әһалидән әү мәб ләгъ 
тупланып собрание васитасилә 
са хибләренә тәү зигъ [тарату, 
өлә шү] кылынса иде. Әгәр дә 
мәхәлләдән туплана булачак мәб-
ләгъ мәктәпнең мөгаллимнәрнең 
нәфәкаларына кифаять итмәс исә, 
собрание тасрифында булыначак 
маядан тәкмил кылынса иде.

7) Цензура тәмам ләгу кылы-
нып [бетерелеп], үз лисанымызда 
җәридә, мәҗәллә нәшеренә там 
хөррият вирелсә иде. Чит мәм-
ләкәтләрдән ислам китапларын 
җәлеп итмәк цензор назарыннан 
азат улса иде.

8) Руханилар гаскәрлектән 
азат улып, имамәт өчен яшь шарт 
кылынмаса иде.

9) Никах өчен алына торган 
25 тиен өстенә янә 75 алынып, 
мөселманнарның мәгариф сәрма-
ясенә тәхсыйс кылынса иде.

10) Ислам балаларына мах-
сус приютлар мәгариф назары-
тыннан алынып, собрание ида-
рәсенә тәслим кылынса иде; мө-
галлим, мөгаллимәләрне, мөрәб-
бияләрне мөселман улмак шарт 
кылынса иде.

11) Төркестанда, Русия мәм-
ләкәтләренең һәр җирендә җир вә 
милек алмак хокукы мөселман-
нарга руслар илә бер дәрәҗәдә 
вирелсә иде.

12) Керәшен исемендәге 
мөселманнарның хәлләре хакын-
да мәгълүмат тупланып, хокукы 

динияләренә мөсагадә алмак 
хосусларында мөнасиб юллар-
дан хәрәкәт кылынса иде. Ягъни 
рәсмән ислам танылып мәхәл-
ләләренә мәктәп, мәсҗедләренә 
рөхсәт вирелсә иде.

13) Кыргыз, казакъ, төркмән 
араларына варып балаларын 
укытмак мөгаллимнәремезгә ма-
нигъ кылынмаса иде.

14) Русиядә, шаять, халык 
представительләренең парламен-
ты була калса, һәр җирдә үзләре-
нең гадәдләренә күрә мөселман-
нардан да вәкилләр сайланса иде.

Тын карьялардан  
бөек тавыш

Мөхтәрәм казый Ризаэддин 
әфәнде хәзрәтләре!

Уфада апрель 10 нда бөек 
галимнәр иҗтимаг итеп мил-
ләт эшләре хакында мөзакәрә, 
мө шәвәрә итәчәкләре мәсмуга-
тымыздан улды [хәбәре ишетел-
де]. Ул илә бөек мәҗлесләргә 
хазир улмак шәрәф ләренә безем 
кеби гаҗиз имамнарның истих-
каклары, салахиятьләре юк исә 
дә, милләт намына исламият 
файдасына фикеремезне язып, 
сез гә күндермәк безгә һаман ва-
җиб улса кирәк.

Русиядә бөтен милләтләр-
нең хөррияте динияләре хакын-
да 1904 сәнә декабрь 12 ндә им-
ператор хәзрәтләренең фәрман 
шаһанәләрен күреп укып шат-
ландык, әтраф галимнәре илә 
мөзакәрәләргә, мөшәвәрәләргә 
чумдык. Ул бөек фәрман шаһанә-
дән истифадәмезне арзу итеп, 
1905 сәнә январь 24 ндә Гундыр 
ярмаркасында җитмештән зиядә 
галимнәр тупланып, мөшавәрә 
соңында император хәзрәтлә ре-
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нә дүрт мәтлабтан гыйбарәт га-
ризамызны күндермәк карарын 
кабул иттек. Гаризамызны хәзер-
ләдек. Голәмә, әгъниядән 200 гә 
кариб имза илә гаризамызны 
тиеш мәхәленә [урынына] күн-
дердек. 1905 сәнә февраль 18 ндә 
император хәзрәтләренең янә 
фәрман шаһанәләрен күреп, ял-
гыз  руханилар улмак шарты илә 
бәнем ханәмдә янә тупландык. 
Русия мөселманнарының ихты-
яҗларын сөйләдек. Иң мөһим-
нәрен 6 маддә әүзәренә ихтисар 
итеп, Петербургта яңа ачылмыш 
назыйрлар шурасының рәисе 
Витте хәзрәтләре намына күн-
дердек. Без, руханилар, боралар-
да һәрнә кадәр мәхәлли хөкүмәт 
кешеләренең бөек тәһдидләренә 
[куркыту, янауларына] гөреф-
тар [тоткын] улып торсак та, 
мөселманнарның шул көнге фор-
сатларын хәтердән чыгармаеп, 
мөселманнарның колакларына 
үзләренең хаҗәтләрен тәлкыйн 
итүдән, император хәзрәтләре-
нең гадаләтләрен, мәрхәмәтләрен 
рәҗа вә нияз иттерүдән һичбер 
вакыт кире тормадык. Соң гари-
замызда күстерелмеш матлаблар  
шулдыр: 

1) Мөфти голәмәдән улып, 
интихаб хакы мөселманнарның 
үзләренә тәслим кылынмак. Со-
брание казыйларны да шул илә. 
Рухани эшләр бөтен тәф ри гате 
илә, мәсәлән, рухани лар ны насыб 
итмәк, гозел итмәк, дәрәҗәләрен 
рәфыг итмәк, мәк тәп, мәд рә-
сәләрне, мәс җед ләрне идарә ит-
мәк, биналарына изен вирмәк, 
һәммәсе собрание алында улыр. 
Рухани эш ләргә башка мәхка-
мәләрнең һич бер мөдахәләсе ул-
мас. Һәм дә руханиларга илзам 

кылынмыш русча фәсех кылын-
мак, руханилар хезмәт гаскәрия-
дән азат улмак.

2) Никах, талак, мирас кеби 
гаилә мәсьәләләре бөтен фөруга-
ты илә шәригате исламия ысул-
лары әүзәрендә иҗра кылынып, 
мал дәгъвалары да ислам галим-
нәренең фәтваләренә, казаларына 
күрә катгы ителсә иде.

3) Ислам гаскәриләре шәри-
гате исламиядә хәрәм тәгамнар-
дан, шәраплардан сакланса иде, 
мөселманнарга диннәрен тәл-
кыйн итеп дини вазыйфаларын 
әда иттерү өчен һәр полкта имам-
нар нәсыб кылынса иде, рамазан 
шәрифтә рузаларына мөсагадә 
виреп, ашлары-сулары руза сә-
гатьләренә күрә улып, хезмәтләре 
дә руза көннәренә күрә асан-
лаштырылса иде.

4) Диннәргә һәр җәһәт илә 
хөррият вирелеп, матбугатта да 
хөрриять вирелсә иде.

5) Русларга вирелмеш бөтен 
мәдәни хокук мөселманнарга да 
вирелсә нииде. Мәсәлән, мәх-
камәләрдә хаким улмак, русла-
рның мәктәпләрендә мөгаллим 
профессор улмак, уфак бөек ида-
рәләрнең һәрберендә чиновник 
улмак кеби.

6) Руханиларга дахили, ха-
риҗи паспорт вирә белмәк собра-
ние ихтыярында улса иде.

Гадаләтле, мәрхәмәтле им-
ператор хәзрәтләренең декабрь 
12 сендәге фәрман шаһанәләре 
Ру сиядә бөтен тәбәгаларга хөрри-
ят, мөсавәт, гадаләт, сәгадәтләрен 
ихсан итте. Шул бөек өч кәлимә 
ялгыз кәгазь өстендә язылып кына 
калмаеп, бөтен халыкның көн-
дәлек хәятләренә, хаҗәтләренә дә 
татбикъ кылынмакларын һәммә 



83И.К. Заһидуллин. Мөселман руханиларының 1905 елгы Уфа корылтае

халык арзу итәләр. Безем мөсел-
ман нарның иң мөһим хаҗәтләре 
дә, бөтен хокук та руслар илә мө-
сави улып, Русиядә яшәмәк, эш 
күрмәктер. Шул көн хокукларның 
әксәреннән мәхрүмиятемез өчен 
дә, ачылмыш милләт мәҗлесен-
нән хокукымызны милләт өчен 
таләп итмәгә хакымыз, әлбәттә, 
вардыр.

Мәгълүм, безем ислам га-
лимнәре нәсари руханиларыннан 
сад мәрхәлә әдвән вә әсфилдер. 
Җөмлә милләтләрнең һәрбер хо-
кук гомумиядә бәрабәрлеге га-
даләтнең иң беренче шартыдыр, 
сәмәрәседер.

Таләп кылыначак безем ха-
җәт ләремез дә, хокукла рымыз 
да бигүк күп, хокукларның дәрә-
җәләре дә мөтәфавиттер [төрле-
дер]. Мә сә лән: ибтидаи мәктәп 
мәсьәлә лә рендә һәр җәһәт илә 
там хөррият хакы ибтидаи мөкад-
дәс бер хакымыз исә, әксәрияте 
исламнан гыйба рәт вилаятьләрдә 
вәли ләре, губернаторлары мөсел-
маннардан тәгъ йин итмәк милли 
шә рәфемезнең хакыдыр. Бу илә 
улса иде, хө күмәттә дә бу бөек 
файдалар мәнфәгатьләр хасыйл 
улыр иде. Халык тәгълим, тәр-
бия җә һә те илә тиз тәрәкъкый 
итәр иде, хөкүмәтнең бөтен фәр-
маннары да асанлыкла нөфүз  
итәр иде.

Русча белмәк, ихтыярый су-
рәттә рус мәктәпләрендә тәрбия 
күрмәк безем өчен гаять файда-
лыдыр, бәлки һәр җәһәт илә за-
руридыр. Ләкин һәрбер кавем-
нең, һәрбер милләтнең ана ли-
санында иң әүвәлге тәрбиясе иң 
әүвәл арзу кылыначак хаҗәт-
ләрдәндер. Буңа күрә, ислам 
карья ларына бина кылмыш һәм 

кылыначак сельский школаларда 
русча нәкадәр укылса, мөселман-
ча да ул кадәр укытмак һәм ха-
лык өчен, һәм хөкүмәт өчен һәр 
җәһәт илә файдалыдыр. Русча 
һәркөн 3 сәгать дәрес вирелсә, 
мөселманча да ул кадәр; русча 
укучыларга бөтен хаҗәтләре 
земстводан вирелсә, мөселман-
ча укучыларга да вирмәк лазем. 
Русча учитель һәр ай 25 рубль 
алса, мөселман мөгаллиме дә, 
мөгаллимәсе дә ул кадәр алмак, 
әлбәттә, тиештер. Сельский шко-
лаларда русча уку шул көн өч 
сәнә исә дә, мөселманчасы илә 
бәрабәр биш сәнә улса, нә улыр. 
Русча дәресләрдән инспектор 
имтихан итәр исә, мөселманча 
дәресләрдән ислам галимнәре-
нең бере яхуд махсус тәгъйин 
кылыначак бер мәмйиз имтихан 
итәр. Юкса, хәзерге кеби һәфтәдә 
бер-ике дәфга барып, һәфтияк  
һәҗаләрен [иҗекләрен] дә бел-
дермәмәк шарты илә укытмактан 
нә бер мәгънә, нә бер файда ха-
сыйл улыр. Балаларның гомер-
ләрен заегъ итмәктән башка бер 
файда чыкмас.

Халыкның лисаны да хөкү-
мәт лисаны да бер дәрәҗәдә гү зәл 
ысулда укытылса, халык өчен дә, 
хөкүмәт өчен дә бөек файдалары 
хасыйл улыр. Алмания, Англия, 
Австрия кеби мәдәни мәмләкәт-
ләрдә шул ысул җаридер [кул-
ланыладыр]. Шуңа күрә ул мәм-
ләкәтләрнең халкы басыйрәтле-
дер, тәрбияледер.

Хәзерге һәм киләчәк бала-
ларның күзләрен ачып, бөтен 
Русия мөселманнарының гүзәл 
истикъ бальләрен тәэмин итмәк 
өчен, мәктәп-мәдрәсәләремез-
нең начар җәһәтләрен  тәмам 
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төзәтмәк һәм дә мөнтазам [тәр-
типкә салынган] ысул исти-
камәтендә [дөрес юнәлешендә] 
тәгъ лим-тәрбия юлларын бүген 
хәзерләмәк безгә, әлбәттә, һәр 
шәйдән зиядә лаземдер. Башка 
һәрбер милләт уянып, җанла-
нып, иҗтиһад итеп торганда, без 
һаман әүвәлгечә гафләттә калыр 
исәк; мәгърифәтле, мәдәниятле 
милләтләрнең иң дүн [түбән] ха-
димнәре улып калачагымыз кояш 
кеби заһирдыр.

Мәктәп-мәдрәсәмезне ысу-
лы тәгълим тәрбиямезне ислах 
өчен, әлбәттә, безгә сәрмая ла-
зем улачак, парә лазем улачак. 
Мөкаддәс Коръән кәрим әмере 
илә бөтен мөселманнарга фарыз 
кылынмыш гошер, зәкят, фытыр, 
 корбан кеби садакалары милли 
бер хәзинәдә, бәйтелмалда га мәл-
ләрнең иганәсе илә тупласак, ма 
хасилның ля әкалле өчтән  берен 
мәктәп-мәдрәсә юлларына сарыф 
итсәк, бәкыясы мәхәллә рухани-
ларына дәрәҗәләренә, хаҗәтлә-
ренә күрә тәүзигъ кылынса гү зәл 
улмасмы? Хөкүмәт буңа, иншал-
ла, мөсагадә итсә кирәк. Зирә 
һәм хөкүмәткә, һәм бөтен мөсел-
ман нарга файдалыдыр.

Русия мөселманнарының 
шул көнге хәлләрдән нәҗатлары 
[котылу] өчен ике шәй лаземдер: 
бере мәктәп-мәдрәсәләрнең инти-
замы, дигәре галимнәрнең милли, 
дини хаҗәтләремезне мөшавәрә 
мөзакәрә хакында иттифаклары-
дыр. Руханилар, галимнар итти-
фак итсәләр, соңра милләтне дә 
эш берлегенә дәгъвәт итсәләр, һәр 
мөшкелнең чарасы булыныр.

Гадаләтле император хәзрәт-
ләренең фәрман шаһанәсе илә 
милләт мәҗлесе дәгъвәт кылы-

ныр исә, хәмиятьле, мәгълүматлы, 
моктәдир мөселман вәкиллә рен 
интихаб итеп күндереп, Милләт 
мәҗлесе трибунасында үз талә-
пләремезне гарыз иттермәк, бө-
тен хокукларымызны хө күмәт 
һәм вәкилләр хозурында химая 
ит термәк безгә, әлбәттә, лазем 
улачактыр. Ислам вәкиле кылына-
чак адәмнәргә хокукы исламия, 
исламиятне, мөселманнарның 
хәл ләрен, хаҗәтләрен һәр җәһәт-
лә гүзәл сурәттә белмәк, әлбәттә, 
тиеш улса кирәк. Ялгыз русча белү 
кяфи улмаса кирәк, Милләт мәҗ-
ле сендә ислам галимнәреннән хә-
миятьле, бәсыйрәтле, мәгъ лү матле 
затлар исбат вөҗүд итмәк иң арзу 
кылыначак әмәлләрдәндер.

Шул көннән соң, Уфада һәр 
сәнә бер мөнасиб мөгъйин вакыт 
галимнәр, мәгариф әсхабы, бә-
сыйрәт әрбабы иҗтимаг итеп, 
мөселманнарның мөһим хаҗәт-
ләре хакында мөзакәрә мөшавәрә 
итә торсалар, милләт тиз заманда 
җанланып яңа хәят юлларына аяк 
басар иде.

Шул көнге иҗтимагый хәле-
мезгә интикад күзе илә нәзар 
итәр исәк, өмид вирә белерлек 
бер нур һәрбер җәһәттә күрен-
мәс. Мәктәп-мәдрәсәләремезнең 
һичбере тәэмин кылынмаган. 
Дөрест, бәгъзе бер һиммәтле 
хәмиятьле бай әфәнделәр тара-
фыннан бина кылынмыш гүзәл 
генә мәдрәсәләремез вар исә дә, 
мөрәббиләре киттекеннән соң ул 
мәдрәсәләрнең дә хәлләре тәэ-
минсез калачактыр, буның өс те-
нә 15–20 миллион мөселман өчен 
5–10 мәдрәсә тәмам юк мө нә-
сәбәтендәдер. Сәрмаяләре азлык-
тан улса кирәк, җәмгыяте хәй-
рияләремезнең халык өчен бәрә-
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кәтләре аздыр. Нә диик, хәле-
мезнең гакыйбәте хәер улса иде.

Ауропа мәктәпләренә иң ис-
тигъдадлы таләбәләремезне тәх-
сил тәрбия өчен күндереп, һәр 
сәнә ля әкалле [иң кимендә] 30–
40 таләбәмезне, тәхсил тәмам ит-
меш яшь егетләремезне кайтарып 
тормак, ислам мәркәзләренең 
һәрберендә һөнәр мәктәпләре, 
санагать мәдрәсәләре ачып ислам 
балаларын һөнәр, санагать юлла-
рына сәвекъ [юнәлтү] итмәк, без-
ем өчен һәм лазем һәм мөмкин 
исә дә, ләкин шул көнге хәлемез-
гә хиссиятемезгә күрә, ялгыз бер 
хыялдыр.

Ихтыяҗларымыз хакында 
без бәлки дәһа зиядә язар идек, 
ләкин сүз язуда файда юк, әһәми-
ят юк. Бөтен әһәмият эштә. Инде 
эш кирәк!

1905 сәнә, апрель 6 сында.

Имзалар:
Уфа вилаяте Бөре уезды,  

Тау карьясында имам Сәһман Ис-
хакый хәзрәт ханәсендә туплан-
мыш хәзрәтләр.

Әтраф карьялардан имам 
Сәһман әфәнде ханәсендә тупла-
нып мөзакәрә итмеш хәзрәтләр-
нең остаз мөхтәрәм Риза әфәнде 
хәзрәтләре исеменә шул мәктүп-

ләрне «Тын карьялардан гаять 
бөек тавыш» иде. Шул мәктүп-
нең, бәнем нәзарымда, бер кач 
җәһәтлә гаять бөек әһәмияте 
 вардыр. 

1. Бере мохтасарлыгы илә бә-
рабәр җамигъ улмак җәһәте. Ко-
рылтай мөзакәрәләрендә кабул 
кылынмыш карарларның бөтен 
әсасларын җамигъдыр; байтак 
мөһим зиядәләре дә  вардыр.

2. Хәзрәтләрнең мәктүбе ул-
мак җәһәте. Иң хөрриятле зыя-
лыларымызның фикере дә шул 
мәктүпнең фикереннән тугры, 
ачык улмас. Карья хәзрәтләре 
арасында бу илә сималарны күр-
мәк безгә һәм шатлык һәм өмид  
вирер.

3. Соң 10 сәнә эчендәге 
съезд лар карарларының бөтен 
мил ләт карары, бөтен милләт 
таләбе икәнлегенә гаять ачык 
даләләт итмәк җәһәте. Почтадан 
озак һәм дә матбугат нурларын-
нан мәхрүм карьяларда, съезлар-
ның һәрбереннән мөкаддәм бер 
заманда язылмыш бер мәктүп 
карарларының бөтен әсасларын 
җәмигъ итмеш исә, карарларның 
һәрбере бөтен милләтнең кале-
беннән чыкмыш улыр. 

Мәктүпнең бөтен әһәмияте 
дә бу раддә шул җәһәттәндер.

Текстны гарәп имласыннан кирилл алфавитына күчереп,  
сүзлекне һәм аңлатмаларны Казан федераль университетының 
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