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В статье на основе материалов Центрального исторического архива Респуб-
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практики посещения захоронений аулия – «святых» – среди советских мусуль-
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Башкортстан Республикасы мө-
селман халкы арасында кү-

ренекле дин әһелләре җирлән-
гән урын нарга зиярәт кылу ке-
бек дини традицияләрнең бүген 
дә сак ла нуы һәм аның тагын да 
киң рәк тарала баруы тарихи күз-
лектән караганда да, бу өлкәгә 
дәү ләт сәя сәте контекстында да 
фәнни кы зыксыну уята. Башкорт-
стан Рес публикасы Үзәк тарихи 
архи вын дагы Р-4732 нче фонд, 
СССР Министрлар Советы кар-
шындагы Дин эшләре буен ча Со-
вет материалларына нигезләнеп 
әзер лән гән бу мәкаләдә мөселман-
нар ның изге саналган урыннарга 
мөнәсә бәтенә карата әлеге Совет 
һәм аның БАССРдагы Вәкиллеге 
эшчәнлеге  яктыртыла.

Күрсәтелгән еллар дәвамын-
да илдәге дини тормыш 1944 ел-
ның 19 маенда оештырылган Дин 
эшләре буенча Совет күзәтче-
легенә алына. Бу Советның төп 
максаты диннәргә мөнәсәбәттә 
Совет дәүләте сәясәтен тормыш-
ка ашыру, дини йолалар турында-
гы закончалыкларның үтәлешен 
контрольдә тоту була. Регионнар-
да дини проблемаларны хәл итү 
өчен Совет тарафыннан урын-

нарда вәкилләр билгеләнә. Алар-
ның мәгълүмати хисап-хәбәр-
ләрен илнең дини берләшмәләргә 
карата куелган сәяси һәм гамәли 
юнәлешләре нигезендәге доку-
ментлар тәшкил итә, шулардан 
чыгып, СССРда дини эшләрнең 
тормышына бәя бирелә. Шуңа 
күрә урыннардан алынган мәгъ-
лүматлар илдәге дини йолалар-
ның үтәлеше, аларның халык 
массасына йогынтысы, гамәлдә-
ге законнарның аларга карата дө-
рес кулланылуы һ.б. хакындагы  
картинаны чагылдыралар. СССР 
Министрлар Советы каршын-
дагы Дин эшләре буенча Совет 
белән БАССРдагы аның Вәкил-
леге арасындагы үзара язма до-
кументлар, дин тотучыларны һәм 
руханиларны кабул итү беркет-
мәләре, шулай ук Россиянең Ев-
ропа өлеше һәм Себер мөселман-
нары Үзәк Диния нәзарәтенең 
(ДУМЕС) мөселманнарга ачык-
тан-ачык җиткерелгән документ-
лары илдә исламның ролен, дин 
тотучылар белән руханиларның 
теләк-омтылышларын күзаллар-
га мөмкинлек бирә, хакимият-
нең җирле органнары тарафын-
нан оештырылган чараларның 
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 төрләре һәм нәтиҗәләре хакында 
мәгъ лүмат җиткерә.

Дин эшләре буенча Совет-
ның күзәтү һәм контрольдә тоту 
пункт ларынең берсе – изге урын-
нарга табыну йолаларын үтәү 
була. Аңа даими җиткереп барыла 
торган мәгълүмати белеш мәләр дә 
Башкортстан АССР территория-
сендәге мөселманнар өчен изге 
саналган каберлек-төрбәләрнең  
урыннары һәм аеруча күренекле 
ислам эшлеклеләренең исемнәре 
күрсәтелергә, шулай ук ул урын-
нарга күмәкләп зиярәт кылулар 
һәм аларның ешлыгы (ел дәва-
мында яки билгеле бер вакытта) 
хакында да хәбәр ителергә тиеш 
була [Переписка с Советом... 
1944–1945 гг., л. 24]. 1947 елда 
СССР Министрлар Советы кар-
шындагы Дин эшләре буенча Со-
вет БАССР вәкиллегенә М. Кәри-
мовка түбәндәге телеграмманы 
җибәрә: «Вам следует собрать 
следующие сведения: о палом-
ничестве в мазары (гробницы), 
где похоронены выдающиеся 
деятели ислама. Если эти палом-
ничества имеют место, то Вам 
необходимо выявить и составить 
краткий перечень важнейших 
существую щих в БАССР мазаров 
(гробниц) с кратким описанием 
их. При составлении перечня Вы 
можете посоветоваться с муфти-
ем Расулевым, членами Духовно-
го управления или муллами заре-
гистрированных мечетей» [Пере-
писка с Советом... 1947 г., л. 8].

Мөселманнарның табыну 
урыннары турындагы мәгълүмат-
лар гадәттә Вәкиллек отчетының 
«Сектантлар хәрәкәте» бүлегенә 
урнаштырыла. БАССР террито-
риясендә ике урынга – исламның 

күренекле эшлеклеләре Хөсәен 
бәк (Чишмә районы) һәм Җәгъ-
фәр ишан (Дәүләкән районының 
Тимәш (Тимашово) авылы) җир-
ләнгән урыннарга зиярәт кылу 
киң таралган. Хөсәен бәк кабе-
ренә кирпичтән манара (мавзо-
лей) эшләнгән һәм аңа «Монда 
Хөсәен бәк җирләнде. 1053 ел» 
дип язылган, әмма аның ислам 
эшлеклесе буларак күрсәткән 
хезмәтләре ачык билгеле түгел, 
шуңа да карамастан, дини йола-
ларны үтәүче мөселманнар аны 
«изге» санап, каберенә зиярәт 
кылуны дәвам итәләр. Вәкил-
лек мәгълүматларына караганда, 
Җәгъ фәр ишан каберенә табы-
ну тенденциясе әле дә бик көчле 
[Переписка с Советом... 1950 г., 
л. 12, 20]. Изге урыннарга табы-
нуны контрольдә тотуның төп 
сәбәбе – «хезмәт ияләрен дини 
сектантлык җәмгыятьләренә 
кушылудан саклау».

1950 елларда Дин эшләре 
буенча Советның урыннардагы 
Вә кил лекләргә җибәргән күр-
сәт мә ләрендә мөселманнарның 
Ураза һәм Корбан бәйрәмнәрен 
ничек уздыруларына, «изге урын-
нар, олы лауга лаек каберлекләр» 
тирә сен дә руханилар эшчәнле-
генә игътибарны көчәйтергә, дин-
гә ышанучыларны ураза тотарга, 
тәравих намазларына җәлеп итү-
нең яңа ысулларын ачыкларга 
һәм ислам эшлеклеләренең оны-
тылган дини йолаларны торгы-
зуга юнәлдерелгән гамәллә рен 
туктатырга тәкъдим ителә [Пе-
реписка с Советом... 1950 г., 
л. 12, 20].

БАССР мөселманнары ара-
сында изге урыннарга табыну йо-
лаларын үтәүнең авырлыгы дини 
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җәмгыятьләрне регистрацияләү-
нең катлаулылыгы, табыну урын-
нары – мәчетләрнең булмавы, 
беркайда да теркәлмәгән, «күчеп 
йөри торган» муллалар эшчәнлеге 
белән бәйле була. Изге урыннарга 
барып, регистрацияләнгән мәчет-
ләрдә һәм рәсми дин әһелләрен-
нән башка гына гыйбадәт кылу 
авыл җирлекләрендә киң таралган 
була. Чөнки шәһәрләрдә дини тор-
мышны контрольдә тоту көчлерәк 
алып барыла. Табыну урыннары 
тирәсендә дини активлыкны ки-
метү проблемасын хәл итү өчен 
авыл халкы арасында массакүләм 
мәдәни һәм сәяси чаралар оешты-
ру көчәя. Изге урыннарга йөрү-
челәрнең күп өлеше контрольгә 
алынмаганлыктан, дини тормыш-
ны республика күлә мендә күзәтеп 
тору һәм тәртипкә салу эшендә 
кыенлыклар килеп чыга.

1954 елга Мөселман эшләре 
вәкиллегенең яртыеллык эш пла-
ны мөселман руханиларының  
исәптәге табыну объектлары ти-
рә сендәге эшчәнлеген өйрәнү-
дән гыйбарәт була. БАССРда 
Мөселман эшләре вәкиллегенә 
түбәндәге эшләр тәкъдим ителә: 
«...путем выезда в Чишминский 
район изучить состояние рели-
гиозности мусульманского насе-
ления, деятельности зарегистри-
рованных религиозных общин, 
групп верующих, действующих 
без регистрации, и мусульман-
ского духовенства, обратив при 
этом особое внимание на изуче-
ние незарегистрированного духо-
венства и активность верующих 
вокруг почитаемой гробницы 
“Кашана”» [Перепис ка с Сове-
том... 1954 г., л. 41]. 1958 елда 
СССР Ми нистрлар Советы кар-

шындагы Дин эшләре буенче Со-
ветка Вә кил лектән, БАССР тер-
ритория сен дә дин тотучы мөсел-
маннар һәм руханилар тарафын-
нан аерым игътибарга лаек бул-
ган «изге урыннар» юк, дигән мә-
гълүмат бирелә. Шул ук вакытта 
регионда исламны тарату эшчән-
леге белән бәйле ике һәйкәл – 
Хөсәен бәк мавзолее һәм Тура 
хан мавзолее («Батыр» зираты) 
булуы аерып күрсәтелә. Әлеге 
документ авторы «B дореволю-
ционный период паломничество 
“зиарата” Хусаин- бека принима-
ло массовый характер, а за по-
следние годы приток паломников 
в “зиараты” Хусаин- бека и “Ба-
тыра” значительно сократился, 
верующие мусульмане окрест-
ных деревень посещают их груп-
пами и в одиночку в дни боль-
ших мусульманских религиозных 
праздников. В эти дни палом-
никам никто не препятствует, в 
среднем на каждом таком празд-
нике бывает до 30 человек», –  
дип яза [Переписка с Советом... 
1958 г., л. 31]. Дин эшләре буенча 
Советның БАССРдагы Вәкилле-
ге, СССР Фәннәр академисенең 
Башкортстандагы филиалында 
һәм Мәдәният ми нистр лыгында 
әлеге объектларның фәнни өйрә-
нелеше хакындагы сорауларына 
алган җавап лар дан соң, ул һәй-
кәлләрне алга таба өйрәнүгә их-
тыяҗ юк, дигән нәтиҗәгә килә. 
Әле ге «төрбә» мө селманнар 
өчен «Изге урын» булып санал-
ганлыктан һәм бу кабер лекләр 
тирәсенә кешеләрне тарту белән 
рәсми теркәлгән яки тер кәлмәгән 
 руханилар эшчәнлеге күзәтел-
гән лектән, Вә киллек Хөсәен бәк 
белән Тура хан  каберлекләрен 
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юкка чыгарып, мөсел ман нар ның 
аларга зиярәт кылуларын тукта-
тырга тәкъдим итә [Переписка с 
Советом... 1958 г., л. 31].

СССР Министрлар Советы 
каршындагы Дин эшләре буенча 
советның 1958 ел, 10 декабрендә 
кабул ителгән «Изге урыннарга 
күмәкләп зиярәт кылуны туктату 
буенча чаралар турында»гы кара-
ры Вәкиллекнең дин эшлеклелә-
ре күмелгән урыннарга йөрүне 
ачык лауга һәм бу гамәлне тукта-
туга юнәлдерелгән озак вакыт-
лы эшләрен башлап җибәрә. 
БАССР дагы Вәкиллеккә дини 
үзәкләр һәм берләшмәләр җитәк-
челәренең исемлеген булдыру, 
изге урыннарга зиярәт кылуны 
туктатуга кагылышлы мәсьә-
ләләр буенча аларны чакыр-
тып, аңлату һәм ки сәтү эшләре 
йөкләнә [Переписка с Советом...  
1958 г., л. 45]. СССР Министрлар 
Советы каршындагы Дин эшләре 
буенча советның рәисе А.А. Пу-
зинга Башкортстан вәкиллеген-
нән 1958 елның 27 сентябрендә 
юлланган язма хәбәрдә Чишмә 
районында Хөсәен бәк белән 
Тура хан төрбәләре булуы хакын-
да тагын бер кат әйтелә. Анда, 
Хөсәен бәк кабере, җирле халык 
әйтүенә караганда, изге урын 
булып түгел, ә күренекле эшлек-
ленең («зур начальникның») 
кабере генә булып санала, һәм 
мөселманнар, өлкән яшьтәге дин 
тотучылардан кала, анда даими 
йөрмиләр, фәкать мөселман бәй-
рәмнәрендә генә барып гыйбадәт 
кылалар, диелә. Вәкиллек әгъ-
засы фикеренчә, Тура хан кабе-
ре дә изге урын саналмый, анда 
дин тотучыларның зиярәт кылуы 
күзәтелми. Россиянең Европа 

өлеше һәм Себер мөселманна-
ры Үзәк Диния нәзарәте мөфтие 
Ш. Хиалетдинов белән әңгәмәдә 
бу объектларның изге урын бу-
ларак исәптә тормавы әйтелә. 
Төзелеш һәм архитектура акаде-
миясе мөхбир әгъзасы Б. Кәли-
муллинның әлеге каберлек ләрне 
Башкортстанның архитектур һәй-
кәлләре исемлегенә кертүе алар-
ны юкка чыгарудан саклап кала 
[Переписка с Советом... 1958 г., 
л. 47–49].

«Изге урыннар»га даими зи-
ярәт кылулар булмаса да, Вәкил-
лекнең кайбер әгъзалары тара-
фыннан Башкортстанда шундый 
ике-өч объект булуы исәпкә алына 
һәм 1959–1961 еллар дәвамында 
республикада зиратлар турын-
дагы мәсьәлә берничә мәртәбә 
күтә релә. Ул ислам дини эшлек-
леләре күмелгән урыннарга ба-
рып гыйбадәт кылуны һәм дин 
әһелләренең Аллага ышанучы-
ларны зиярәт кыларга оештырула-
рын саклап калу белән бәйле була. 
Россиянең Европа өлеше һәм Се-
бер мөселманнары Үзәк Диния 
нәзарәте мөфтиенең Вәкиллек-
кә җиткергән мәгълүматларына 
караганда, руханиларның дин 
тотучыларны Республикадан чит-
тәге изгеләр каберләренә – Тро иц-
кидагы Зәйнулла ишан, Татарстан 
АССР, Ульяновск өлкәсе террито-
рияләрендәге «Изге урыннар»га 
алып баруны даими оештыру-
лары билгеләнә. Һәм моның төп 
сәбәбе итеп дини максат түгел, ә 
халыктан иганә (акча) җыю бил-
геләнә [Записи приемов Упол-
номоченным Совета... 1959 г., 
л. 2–3]. Россиянең Европа өлеше 
һәм Себер  мөселманнары Үзәк 
Диния нәзарәте тарафыннан дин 
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тотучыларны «Изге урыннар»га 
зиярәт кылырга чакырып берничә 
мөрәҗәгать әзерләнә. Дини эшләр 
буенча Совет Вәкиллеккә түбән-
дәге күрсәтмәне бирә һәм аны 
Диния Нәзарәтенә тәкъдим итәр-
гә боера: «издать не обращение, 
а более расширенное толкование 
(фетву), провести ряд мероприя-
тий: «проповеди в мечетях, бесе-
ды с духовенством и верующими, 
направленными не только на пре-
кращение паломничества к зиара-
там, но и по отношению различ-
ного рода бытующих среди му-
сульманского населения суеверий, 
которые используются различного 
рода шарлатанами в своих корыст-
ных целях» [Переписка с Сове-
том... 1959 г., л. 25]. 1959 елның 
18 мартында бу күрсәтмә барлык 
мөхтәсибләргә һәм руханиларга 
җибәрелә.

СССР Министрлар Советы 
каршындагы Дин эшләре буенча 
Со ветның «Изге урыннар» белән 
кө рәш буенча карары игълан 
ител гәннән соң Вәкиллек түбән-
дәге юнәлешләр буенча мәгълү-
мат әзер ләргә тиеш була: «1. Об-
щее количество выявленных на 
территории республики «святых 
мест и источников», к которым 
совершаются паломничества ве-
рующих; 2. ко личество «святых 
мест и источников», которые за 
отчетный период времени были 
закрыты и прекратили свою де-
ятельность; 3. какими методами 
было прекращено паломничество 
к этим «святым местам и источ-
никам»; 4. что конкретно наме-
чено в отношении прекращения 
паломничества верующих к дей-
ствующим в настоящее время 

«святым местам и источникам» 
(описать план намеченных ме-
роприятий в отношении каждого 
действующего «святого места и 
источника»; 5. как были исполь-
зованы возможности религиоз-
ных центров и глав церквей в 
деле прекращения паломниче-
ства к так называемым «святым 
местам и источникам» и какие 
дополнительные меры намеча-
ются к дальнейшему использова-
нию возможностей духовенства;  
6. какую конкретную помощь 
оказывают Уполномоченные Со-
вета руководящим органам рес-
публик и областей в разверты-
вании массовой политической 
работы и научно- атеистической 
пропаганды среди трудящихся, 
имеющей целью показать обман 
 пропаганды церковников и раз-
личных проходимцев о «свято-
сти» и «целебности»  источников 
и т.д.; 7. на каком уровне, по срав-
нению с прошлым годом прошло 
паломничество верующих к дей-
ствующим в настоящее время 
«святым местам и источникам» в 
частности по мусульманскому ве-
роисповеданию в дни праздника 
ураза-байрам» [Переписка с Со-
ветом... 1959 г., л. 39–40].

Башкортстан Рспубликасы 
Үзәк тарихи архивында саклан-
ган документлардан ачыкланган-
ча, Вәкиллекнең «изге урыннар» 
белән көрәше 1960 еллар урта-
сына кадәр дәвам итә. Изгеләр 
каберлекләренә зиярәт кылуга 
каршы көрәшнең активлашуы ул 
объектларга якын җирлекләрдә 
яшәүчеләрнең дини гамәлләрен 
тиешле дәрәҗәдә контрольдә 
тота алмау белән бәйле була.
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