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Məкалəдə күренекле татар галиме, мəгърифəтче-педагог һəм җəмəгать
эшлеклесе Ризаэддин Фəхреддиннең дини һəм милли мəктəплəр турындагы
карашлары яктыртыла. 1913 елда Россиянең чит диндəгелəр эшлəре буенча департамент башлыгы тарафыннан Диния нəзарəтенə юлланган рəсми хат һəм анда
күрсəтелгəн сорауларга җавап əзерлəү барышында киң җəмəгатьчелекне əлеге
сораулар белəн таныштыру һəм дөрес караш формалаштыруга ярдəм итү
йөзеннəн Р.Фəхреддиннең татар вакытлы матбугатында басылган мəкалəлəренə
анализ ясала.
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Мəктəп-мəгариф мəсьəлəлəре ХХ гасыр башы татар-мөселман даирəсендə күтəрелгəн иң əһəмиятле һəм иң мөһим проблемаларның
берседер, мөгаен. Яңача укыту кертелү, мəктəп-мəдрəсəлəр системасын
ислах итү, дөньяви фəннəр укыту татар мəгарифен яңа баскычка күтəрсə,
шул ук вакытта хөкүмəт тарафыннан алып барылган сəясəт (1906–1913
еллар аралыгында «инородецлар» мəгарифенə караган кагыйдəлəр,
проектлар һ.б.), туган телдə укытуны тыю һ.б. – болар барысы да гасырлар
дəвамында ныгып-урнашкан, бай тарихлы татар мəгарифенең килəчəген
куркыныч астына куя.
1910 елның көзендə Дəүлəт думасына гомуми башлангыч белем
бирүне кертү турындагы закон проекты кертелə, аның кысаларында милли
мəктəплəрдə укыту теле турындагы мəсьəлəне тикшерү дə карала. Киң
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җəмəгатьчелек əлеге чарада мөселман мəктəплəрен туган тел һəм дин
укыту тыелган хөкүмəт мəктəплəренə əверелдерү куркынычын күрə
(Аршаруни, Габидуллин 1931: 41).
«Рус булмаган халыкларның мəгарифенə карата дəүлəт
сəясəтенең чагылышы дəүлəткүлəм гомуми мəҗбүри башлангыч
укуга күчү ниятендə һəм земстволар үткəргəн сəясəттə дə күренгəн.
Бу планнар да, земстволарның мəгарифкə мөнəсəбəте дə матбугатның
игътибар үзəгендə торган» (Ваһапов 2010: 47).
Закон проекты һəм аңа кагылышлы башка мəсьəлəлəр татар вакытлы
матбугатында зур җанлану белəн тикшерелə, хөкүмəтнең мəгариф өлкəсендəге сəясəтен фаш итү, милли мəгарифне əлеге сəясəттəн, югалудан
саклап калу проблемалары күтəрелə.
Мөселман фракциясе вəкиллəре мəсьəлəне аңлату, халык фикерен
ишетү, бер үк вакытта милли мəктəплəрнең торышын өйрəнү нияте белəн
Россиянең мөселманнар яшəгəн өлкəлəренə чыгалар, аңлату эшлəре алып
баралар. Садри Максуди, мəсəлəн, 1910 елның җəендə Идел, Урал,
Төркестан, Кавказ буйлап сəяхəткə кузгала, əлеге чара матбугатта һəрдаим
яктыртылып барыла (Садри əфəнде Максудовның сəяхəте 1910; Садри
əфəнде Бохарада 1910; Садри əфəнде илə мөсахабə 1910).
Билгеле булганча, мөселман мəктəплəре һəр заман хөкүмəтнең күз
уңында тотылган: аларның саны, мөгаллимнəре, укытуның куелышы,
кулланылган дəреслеклəр турында мəгълүматлар даими яңартылып
торган. ХХ гасыр башында, татар-мөселман мəгарифе яңа баскычка
күтəрелгəн, зур үсеш алган чорда контроль аеруча көчəя: җəдитчелек
хəрəкəте һəм җəдит мəктəплəре күбəю белəн татарларның башка мөселман
халыклары мəгарифенə йогынтысы арту, мəктəп-мəдрəсəлəрдə чит иллəрдə, шул исəптəн Төркиядə, басылган дəреслеклəр, əсбаплар кулланылу,
чит иллəрдə белем алган мөгаллимнəр белем бирү һ.б. «рус дəүлəтчелеге
мəнфəгатьлəренə куркыныч тудырган» мəсьəлəлəр өзлексез тикшерелеп
тора. Лəкин аерым урыннарда, мəсəлəн, Төркестанда, халык мəктəплəре
инспекторларының җирле халыкларның теллəрен белмəве яки начар белүе
мөселман мəктəп-мəдрəсəлəренең эшчəнлеген тулы бəялəргə мөмкинлек
бирмəгəн. Мəсьəлəне хəл итүнең бер юлы буларак əлеге мəгълүматларны
мөселманнарның үзлəреннəн алу юлы карала. 1913 елның 12 сентябрендə
Россия Тышкы эшлəр министрлыгының чит диннəр эшлəре буенча
департаменты директоры Е.В. Менкиннан Оренбург мөфтие М. Солтанов
исеменə мөселман мəктəплəре хакында закон лəйхасы төзү өчен кирəкле
булган мəгълүматлар соралып җибəрелгəн 8441 нче номер астындагы
рəсми хат шундый максатларны күздə тота. Хатта күрсəтелгəнчə, əлеге
чарадан хөкүмəтнең максаты ‒ мөселман мəктəплəренең асылы, максатлары, фəннəрне укыту юллары, укыту программасы, педагогик тəэмин
ителеше, дин укытуның эчтəлеген һəм əлеге мəсьəлəлəрнең ислам дине
кагыйдəлəре ягыннан чыгып караганда ни рəвешле дəлиллəнүен
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ачыклаудан гыйбарəт була. Бу хатның эчтəлеге һəм гомумəн аның татармөселманнар арасында ни рəвешле кабул ителүе күренекле татар галиме
һəм җəмəгать эшлеклесе Риза Фəхреддиннең «Шура» журналының 1913
елгы 24, 1914 елгы 2 нче саннарында басылып чыккан «Дини вə милли
мəктəплəребез хакында», «Дини вə милли мəктəплəребез» дигəн мəкалəлəрендə җентекле тасвирлана1. Əлеге мəкалəлəр күренекле мəгърифəтченең дини һəм милли мəгариф турындагы фикерлəре тулы гəүдəлəнеш
алган əһəмиятле хезмəтлəрдəн саналырга хаклы.
Мəкалəлəр əлеге вакыйганы киң җəмəгатьчелеккə аңлату, аның төп
эчтəлеге белəн таныштыру максатыннан язылган. Бер яктан, хөкүмəтнең
милли мəгариф эшлəрен даими күзəтчелектə тотуы, аңа тыкшынуы миллəт
мəнфəгатьлəре ягыннан чыгып караганда бик үк күңелле күңелгə ятышлы
күренеш булмаса да, Р. Фəхреддинов аның уңай якларын да күрə:
«Зур бу миллəтнең дини мəктəплəре хакында закон лəйхасы төзү
вакытында мəзкүр миллəтнең дини кагыйдəлəрен вə гомумəн шуңа
мөнəсəбəтле нəрсəлəрне шул миллəт галимнəренең үзлəреннəн тугры
ишетеп белү вə лəйханы да шуңа бинаэн кылып төзү бик яхшы эш»
(Фəхреддин 1913а: 737).
Р. Фəхреддин татар җəмəгатьчелеген əлеге хатның эчтəлеге белəн
таныштыру максатыннан аның кулларда йөри торган бер нөсхəсен ирекле
рəвештə тəрҗемə итə:
«Хəзерге вакытта Министерство Мəмлəкəтнең һəр тарафтагы
мөселман дини мəктəп вə мəдрəсəлəренең бүгенге хəле хакында үз
кулында булган материалларны рəткə салырга кереште. Ошбу
мөнəсəбəт илə мөтəхассыйс (белгеч – Л.М.) булган затларның үтенечлəре буенча мөселманнарның дини тəгълимгə турыдан-туры
мөнəсəбəте булган шəригать карарларын белергə ихтыяҗ тапты. Шул
сəбəпле үтенəмез: шəригатьтə мөхəммəдилəрнең дин тəгълим итə
торган школларының назначениесе (мəузугы), алардан көтелгəн
максатлар, аларга тəгълим тəртибе, укытылачак нəрсəлəр вə программ, мөгаллимнəр һəйяте вə бала һəм егетлəргə дин үгрəтергə
алынган кешелəрнең нинди сəляхиятлəре (сəлəтлəре, осталыклары. –
Л.М.) хаиз булулары (җыйнавы, эченə алуы. – Л.М.) хакында гомумəн
бəяннар бармы, булса ниндилəр?» (Фəхреддин 1913а: 738).
Р. Фəхреддин əлеге мəсьəлə буенча үзенең фикерлəрен җиткерү кирəк
дип таба, шул сəбəпле киң җəмəгатьчелекне əлеге сораулар белəн
таныштыру өстенə, күпчелектə аларга карата дөрес караш булдыруны да
максат итə. Шул сəбəпле ул гомумəн дини һəм милли мəктəплəр төшенчəлəрен аңлатуга аеруча киң туктала. Бүгенге көндə, Фəхреддин
1

Əлеге мəкалə шулай ук «Вакыт» газетасының 1913 елгы 6 декабрь санында
да дөнья күрə.
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фикеренчə, уку урыннары максаты һəм көтелгəн нəтиҗəгə бəйле рəвештə
«дини» һəм «дөньяви» исемендə ике сыйныфка аерыла:
«Əгəр дə максуд дин илə ашналык хасыйл итү (таныштыру. –
Л.М.) вə дини эшлəрдə башкаларга караганда беркадəр ихтисас
(белгеч. – Л.М.) кəсеп итү булса, ул мəктəп “дини” исемлəнə. Əгəр дə
аннан максуд дөнья көтəргə сəбəп була торган һөнəр вə сəнəгать
үгрəнү булса, анысы “дөньяви” буладыр. Бу эштəн “дини” мəктəптə
дөньяви эшлəр вə “дөньяви” мəктəплəрдə дини гыйлемнəр укымак
дип аңларга тиешле түгел. “Дини” мəктəплəрдə дөньяви һөнəрлəр вə
дөньяви мəктəплəрдə дини гыйлемнəр укытылырга мөмкин, ихтимал
бəгъзе вакытларда бу эш лязем булып та килер. Бəлки дини вə
дөньяви исемнəре, югарыда əйтдекемезчə, максуд вə гаять ихтияри
илə генə бирелəдер» (Фəхреддин 1913а: 738).
Диния нəзарəте карамагында булулары дини мəктəплəрне билгелəүче
төп билге. Шул ук вакытта, дини мəктəплəр дини фəннəрне укыту белəн
генə һич чиклəнмəскə тиешлəр. Р. Фəхреддин үзенең фикерен раслау өчен
түбəндəге фактны китерə:
«Мисырда дəгъвəт вə иршад исемендə дини бер мəдрəсə ачтылар
яки ачалар. Моның программында бу көндə ихтыяҗ күрелгəн
фəннəрнең һəрбере, хəтта Аурупа теллəреннəн бер-икесе мəҗбүри
итеп күрсəтелəдер. Мисыр мөфтие Мөхəммəд Габдүһү хəзрəтлəренең
“Бу заманда ислам диненең галиме саналыр өчен Аурупа теллəренең
һич булмаганда берсен белү шарт, Аурупа теллəреннəн берсен генə дə
белгəн адəмгə дин галиме исеме бирелү ялгыш эш” дигəн сүзе
мəшһүрдер. Инде дин галимнəре чыгарыр өчен тəэсис кылына (оештырыла. – Л.М.) торган мəктəплəрдə берəр төрле чит тел укытылмаса,
ул мəктəплəр дин галимнəрен ничек җитештерə алыр?» (Фəхреддин
1913а: 738).
Шул ук вакытта ул:
«Дөрес, Мөхəммəд Габдүһүнең ул сүзе Коръəн вə хəдис маснүне
(гадəт итеп алынган. – Л.М.) түгел. Фикһедə исаэ ителеп (васыять
ителеп. – Л.М.) тотыла торган бер кагыйдə дə түгел; шуның өчен аңа
колак салмаганлыктан бер зарар да булмый. Шулай булса да, мəзкүр
сүз, дөрес тəҗрибəлəрə бинаэн ителгəн тугры бер “хакыйкать”тер.
Аны инкарь кылучы, Аллаһ каршында гөнаһлы булмаса да, аңлап
сөйлəүчелəрдəн хисап кылынмас», – дип белдерə (Фəхреддин 1913а:
738), чит теллəр өйрəнүнең мөһимлеген ассызыклап.
Фəннəр өйрəнүнең əһəмиятен нигезлəп, Р. Фəхреддин:
«Ислам дине, фəн уку хакында турыдан-туры фəрман биргəн
булмаса да, һəлакəттəн, залялəттəн (ялгыш юлга керү, хаталану. –
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Л.М.), хəсрəт вə фəлəкатьтəн саклану илə һəм тугры һəм ачык фəрман
биргəнлеге мəгълүм», ‒ дип яза (Фəхреддин 1913а: 738).
Рəсми хаттагы дини мəктəплəргə караган вазгыятьне шəригать
күзлегеннəн чыгып аңлатма бирү үтенеченə килгəндə, Р. Фəхреддин
фикеренчə,
«Заман вə урын үзгəрүе сəбəбеннəн үзгəрми һəм башкармый
торган нəрсəлəр хакында шəригать ачык тəгълимат бирсə дə, заман
һəм вакыт үзгəрүе сəбəбеннəн үзгəрергə вə башкарырга мəҗбүрият
була торган яки “табигыйлык” дəрəҗəсенə җиткəн нəрсəлəрнең бик
күбесе хакында шəригать шул заман галимнəренең мəслихəтлəренə
тапшырадыр», ди, ягъни кешелəрнең «үзлəрен ахирəттə вə дөньяда
һəлак булудан саклаячак нəрсəлəрне белү, үгрəнү шəригать тарафыннан ачык сурəттə фəрманнар илə тəэкид кылына (раслана. ‒
Л.М.), əмма белү вə үгрəнү кəфиятлəрене тəгаен əйтү исə дə гасырның үз балаларына амəнəт ителенəдер» (Фəхреддин 1913а: 738).
Шул рəвешле галим дини мəктəплəрнең максат һəм бурычларын,
эчтəлеген билгелəүдə шəригать кануннары белəн беррəттəн заман
талəплəренең дə роле зур булуын раслый.
Укыту ысуллары, билгеле булганча, һəр чор өчен аермалы, үзенчəлекле була, шул сəбəпле аларны бернинди үзгəрешсез озак гасырлар
дəвамында куллану мөмкин түгел.
«Ибн Мəскəүвия (Ибн Мискавейх. – Л.М.) вə имам Газəли
төзегəн программнарның бəгъзе урыннары безнең гасыр өчен уңай
булмаса, безнең гасырыбызда төзелгəн файдалар вə программнарның
да беразы яки бөтенлəе килəчəклəр өчен эшкə ярамавы мөмкин», ‒ ди
автор (Фəхреддин 1913а: 738).
Шуңа күрə, аның карашынча, тəгълим тəртибе вə тəгълим программалар хакында шəригать тарафыннан бирелгəн тугры фəрманнар
күрсəтү бик авыр, чөнки даими үзгəреп торуы тиеш булган эшлəр хакында
ислам шəригатенең турыдан-туры фəрман бирүе мөмкин түгел. Шуңа күрə
дə гыйлем өйрəнү мөселманнар өчен фарыз булса да, аның тəхсыйл
кəфияте тəгаен кылу һəр гасыр мөселманнарының үзлəренə тапшырыла.
Хат барлыгы алты сораудан гыйбарəт, аларга җавапларны биргəндə
Коръəн һəм хəдислəргə нигезлəнеп дəлиллəү сорала. Р. Фəхреддин бу
эшнең хөкүмəт адəмнəре өчен дə, мөселманнар өчен дə уңайсыз,
мəшəкатьле эш булганлыгын əйтə:
«Əгəр дə, ‒ ди ул, сынау өчен генə булса да, мəзкүр сөальлəр илə
Инҗил вə Тəүрат галимнəренең мөрəҗəгать итсəлəр вə: “Шушы хакта
шəргый бəяннар бармы, булса алар нəрсəлəр?” дип сорасалар, зан
итəмез ки: Инҗил вə Тəурат галимнəре дə җавап бирү турысында
уңайсызлыклар күрерлəр, вə моның бер мəшəкатьле хезмəт икəнлеген
247

И стор ич е ска я э т но ло г ия . 2020. Том 5 , № 2

сөйлəрлəр. Хəлбуки алар хакында тəрҗемə мəшəкатьлəре бөтенлəй
юктыр» (Фəхреддин 1913а: 739).
Р. Фəхреддин фикеренчə, хөкүмəт өчен закон проекты төзелгəн вакытта аның дини дəлиллəргə нигезлəнүе түгел, бəлки дини кануннарга
каршы һəм миллəтлəр өчен зарарлы булмавын гына күз уңында тоту
муафикъ. Бу турыда хөкүмəтнең рəсми вəкиле булган мөфтинең «шундый
нəрсəлəр ислам шəригатенə хилаф түгел», дип биргəн фəтвасы, христиан
руханилары тарафыннан бирелгəн җаваплар кабиленнəн хөкүмəт вəкиллəре һəм Дума мəҗлесе өчен төп дəлил булырга тиешле.
Мөселманнарның дини мəдрəсəлəрдə фəннəр уку хокукы булырга,
дини дəреслəр ана телендə һəм гарəп телендə укылырга тиешле. Əгəр дə
мөселманнар өчен шул рəвешле тəртиплəр оештырыла калса, Р. Фəхреддин карашынча, моннан мөселманнар гына түгел, хөкүмəт даирəлəрендəгелəр үзлəре дə файда күрəчəклəр. Шулай ук, мəгърифəтче фикеренчə, проект төзелеп беткəннəн соң, Думага тəкъдим ителгəнче тагын бер
тапкыр мөселманнарның дини идарəлəренə һəм зыялыларга күрсəтелеп
үтелсə, эш барышында ачыкланган аерым кимчелеклəр һəм җитешсезлеклəр төзəтелсə, бу ике як өчен дə яхшы булачак.
Риза Фəхреддин алда искə алынган рəсми хаттагы сораулар белəн
журнал укучыларын таныштыра һəм аларга үзе əзерлəгəн җавапларны да
урнаштыра. Бу сораулар түбəндəгелəрдəн гыйбарəт:
1. «Мөселманнарның дин тəгълимат итə торган мəктəплəрнең
назначениесе нинди нəрсə?
2. Шул мəктəплəрдəн көтелгəн максудлар нинди нəрсə?
3. Аларда тəглим тəртиплəре ничек?
4. Укытылачак нəрсəлəр вə програмнар нинди нəрсə вə нинди рəвештə?
5. Мөгаллимнəр һəйяте һəм дин мөгаллимнəре нинди сəляхиятлəре
хаиз булулары тиеш?
6. Ошбу хосусларда ислам шəригатендə бəяннар бармы? Булса,
ниндилəр?» (Фəхреддин 1913а: 739).
Əлеге сорауларга бирелгəн җавапларда галимнең дини мəгариф, дини
мəктəп-мəдрəсəлəр һəм аларның эчтəлегенə караган фикерлəре тулаем
чагылыш таба. Беренче сорауга ул болай дип җавап бирə:
«Дин тəгълим ителə торган мəктəплəрнең асыл вазыйфалары
Аллаһы Тəгалəгə булган бурычларын да вə үз араларында бер-берсенə
каршы булган хакларын да үти алырлык динле, игътикадлы вə
тəрбияле, гүзəл əхлаклы вə фали инсаннар җитештермəкдер»
(Фəхреддин 1913а: 739).
Алардан көтелгəн максат та, автор фикеренчə, «ислам дине илə ашна
(таныш – Л.М.) булмактадыр. Соңгысы исə өч дəрəҗəгə аерылырга
мөмкин:
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«Мөселман булу өчен шарт ителгəн кадəр игътикад (чын
күңелдəн ышану – Л.М.) вə гамəл рəвешлəрен белү; моның өстенə
беркадəр дəлиллəрне аңлый алу; мəзкүр нəрсəлəрнең хикмəтлəрен вə
дəлил чыгару юллары бар, бу дəрəҗə кыяс кыла (чагыштыру – Л.М.)
торган вə иҗтиһад (тырышлык – Л.М.) илə белүгə кадəр барадыр»
(Фəхреддин 1913а: 739).
Р. Фəхреддин, педагогиканың төп принципларына таянып, дини мəктəплəрдə тəгълим-тəрбиянең мөмкин кадəр җиңел юлда алып барылу һəм
файдалы булу талəбен алга сөрə, иң кирəклəрдəн кирəклəргə күчə барудан
гыйбарəт булырга тиешлеген ассызыклый. Укытылачак предметлар һəм
программалар мəсьəлəсенə килгəндə, алар белем бирүгə карата куелган
максатлар белəн турыдан-туры бəйле:
«Беренче дəрəҗə өчен игътикад вə гамəли рəвешлəрен ялгыз ана
теле илə генə дə аңларга мөмкин. Икенче дəрəҗə өчен бераз гарəп
лөгате вə гомум гарəбия белергə тиешле, өченче дəрəҗə өчен Коръəн
кəримне аңларга вə дəлиллəрне дөрес йөртергə ярдəм бирə торган
фəннəрне вə моның өстенə дə голүм гарəбия вə гарəп лисанын камил
сурəттə белергə тиешле». Шушы өч максат һəм алардан көтелгəн
нəтиҗəлəрне күз алдында тотып, ул «мөселманнарның мəзкүр өч
дəрəҗə өчен үзлəренə муафикъ сурəттə дини мəктəплəр булырга
хаҗəт бар», дип нəтиҗə ясый (Фəхреддин 1913а: 739).
Мөгаллимнəр һəйəте һəм дин мөгаллимнəренə хас булырга тиешле
сəлəт, мөмкинлеклəргə килгəндə, Риза Фəхреддин мөселман дини мəктəплəрен башка халыклар, мəсəлəн, христиан диненə караган мəктəплəрдəн
аерып карамый: «христиан дине нисбəт итə нинди сəляхиятлəрне хаиз
булырга лязем күрелсə, мөселманнарның динен мəдрəсəлəрдəге мөгаллимнəр һəйəте илə мөгаллимнəр дə шундый сəляхиятлəрне хаиз булырга
тиешлəр», ди (Фəхреддин 1913а: 739). Алдагы җавапларга нигез, дəлил
итеп, автор карашынча, «Төркия, Мисыр вə башка мəмлəкəтлəрдəге ислам
галимнəрен күрсəтергə мөмкин» (Фəхреддин 1913а: 738).
Билгеле булганча, əлеге рəсми анкетага җаваплар һəм закон проектын
əзерлəгəндə ислам галимнəре, имамнарның фикерлəре төп урынны алырга
тиеш. Р. Фəхреддиннең алда искə алынган мəкалəсе мөселман җəмəгатьчелеген ялгыш җаваплардан саклау максатыннан чыгып язылган.
«Шура»ның 1914 елгы санында басылып чыккан «Дини вə милли мəктəплəребез» дип исемлəнгəн икенче бер мəкалəсендə ул ислам голямасының
əлеге сорауларга җавап əзерлəү процессын тасвирлый.
Мəкалəдəн билгеле булганча, сораулар аерым бланкларга язылып,
Оренбург мөфтие тарафыннан үз кул астында булган муллаларның
кайберлəренə таратыла, аларның бу хакта фикерлəре сорала. Моннан тыш,
10 декабрьдə мөфти беркадəр муллаларны үз каршына җыеп, əлеге
мəсьəлə буенча ачыклык кертү максатыннан махсус бер киңəш мəҗлесе
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җыярга карар кыла. Тик, күп тə үтми, əлеге чараның мөфтинең үз белдеге
белəн генə оештырылуы, хөкүмəттəн рөхсəт алынмавы сəбəпле, мəҗлес
җыю турындагы карар кире кагыла. Лəкин, шулай булуга карамастан, 10
декабрьдə 30 дан артык ахун, мөдəррис һəм имам җыела: күбесе, инде
юлга чыгу сəбəпле, килмəгез дигəн кəгазьне алмаган; кайберлəре, белеп тə,
əлеге чараның мөселманнар өчен никадəр мөһим булуын аңлаган хəлдə,
Уфага килергə карар кыла. Мəҗлес уздыруга мөфтинең рөхсəт бирмəячəген аңлаган хəлдə, муллалар, Бəлəбəй мəчете ахуны Җамалетдин
Хурамшин, Мəскəү мəчете имамы Габдулла Шəмсетдинов, бөтен җаваплылыкны үз өслəренə алып, Уфа губернаторы аркылы 10–14 декабрьдə
мəҗлесне ясар өчен министрдан рөхсəт сорыйлар. Хатка кушымта итеп
мəҗлеснең программасын һəм катнашачак кешелəрнең исемлеген язып
тапшыралар. Министр рөхсəт бирə, бу хактагы телеграмма кəгазе 13 декабрьдə килеп ирешə. 14 декабрьдə имамнар һəм ахуннар Оренбург диния
нəзарəте залына җыелалар. Җыелышка исемлектə булмаган чит кешелəр,
хəтта газета мөхəррирлəре дə кертелми. Р. Фəхреддин билгелəвенчə, бу
кысынкылык министр һəм губернатор тарафыннан билгелəнми, мəҗлесне
оештыручыларның үзлəренең шулай хəл итүе белəн генə эшлəнə.
Мəҗлестə катнашучылар арасында Петербургның икенче мəхəллə
имамы Мөхəммəтзариф Юнысов, Мəскəүнең 1 мəчет имамы Габидулла
Шəмсетдинов, Сембердəн Мөхəммəтшакир Гаффаров, Тамбов губернасыннан Хəсəн Таһиров, Бəйрəкə имамы Мəсгуд Гобəйдуллин, Сергачтан
Җəлалетдин Сакалов, Төмəн өязеннəн Йосыф Сəгыев, Златоусттан Əхмəтсафа Баһаветдинов, Шадриннан Габделвəкил Мөслимов, Уфадан Җиһангир Абзгилдин, Пəрвазетдин Камалетдинов һ.б. – барлыгы 22 кеше була
(Фəхреддин 1914: 38).
Җыелышта директор юллаган сораулар укыла, һəм имамнардан
аларга җаваплар язып алына (автор аларны мəкалəсендə урнаштыра). Шул
ук көнне кичен əлеге җаваплар рəсми хат бланкысына урнаштырыла һəм
раслана, əлеге чарада катнашкан имамнар тарафыннан имза куела. Рус
теленə тəрҗемə итеп, чит диндəгелəр эшлəре департаменты директорына
җибəрергə карар кылына.
Җаваплар Р. Фəхреддин фикерлəре белəн нигездə тəңгəл килə. Ул бу
хакта үзе дə əйтеп уза. Күпчелек очракта җаваплар киңрəк, җентеклəбрəк
бирелгəн. Мəсəлəн, укытылачак предметлар турында сүз барганда,
җыелышта кабул ителгəн документта мəктəптə һəм мəдрəсəлəрдə укытылачак предметларның төгəл саннары күрсəтелə, алар санап кителə:
мəктəплəрдə 16 төрдəге фəннəр (алар арасында ана телендə уку-язу
кагыйдəлəре белəн имля вə инша, Коръəн, гыйльме халь, гыйльме əхлак,
тарих мөкатдə, тарихы ислам, тарих милли, Русия тарихы, җəгърафия,
хисап, хифзы сыйххəт һ.б. бар), мəдрəсəлəрдə, мəктəптə укытыла торган
предметлардан тыш, тəфсир, кыйраəт, гыйльме кялям, фикһе, мантыйкъ,
гарəп теле һəм əдəбияты, тарихлар, хөкүмəт лисаны (ягъни рус теле), ысул
тəгълим, фарсы теле, икътисад, төрки əдəбияты, һəндəсə, моназара,
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фəлсəфəи диния, голүм кимия кебек фəннəр (барлыгы 36 предмет) санап
узыла (Фəхреддин 1914: 40–41). Р. Фəхреддин əлеге сорау буенча алдан ук
борчылуын, һəм, шатлыкка, аның уңай хəл ителүен белдерə: «Уфада
булган җəмгыятьнең дини мəдрəсəлəрдəн фəннəрне сөрмəк тарафында
булуларындан хəвефемез зур иде. Чөнки фəн сөрелсə, диннең дə сөрелүе
лязем булачыгында шөбһəмез юк иде» (Фəхреддин 1914: 42). Моның
өстенə, имамнар тарафыннан бирелгəн һəрбер җавап аять һəм күпсанлы
хəдислəр белəн дəлиллəнүе дə хөкүмəт тарафыннан куелган талəплəргə
җавап бирə. Шул рəвешле Риза Фəхреддин əлеге мəҗлестəн һəм анда
каралган мəсьəлəгə карата əйтелгəн фикерлəрдəн риза булуын белдерə,
чарада катнашучылар арасында бик мəшһүр, атаклы затларның булуын,
əлеге җавапларның мөселманнар һəм аларның мəгарифе өчен ни дəрəҗəдə
əһəмиятле булуын раслый.
Ризаэддин Фəхреддиннең татар матбугатында басылып чыккан əлеге
мəкалəлəрендə галимнең милли мəктəп-мəдрəсəлəр, аларның эчтəлеге,
максатлары, үзенчəлеклəре, яхшырту чаралары турындагы һ.б. фикерлəре
чагылыш таба. Бу хезмəтлəр шул заман татар җəмəгатьчелегендə татар
мəктəплəренə карата дөрес караш формалаштыруда зур əһəмияткə ия.
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The article analyzes the famous Tatar scholar, teacher, enlightener, and public
figure Riza Fakhreddin’s opinion on Muslim national and religious schools. Fakhreddin’s publications published in the Tatar periodical in 1913–1914 served as a source
for writing the work. In 1913, Mufti M.Sultanov received an official letter from the
Department for Foreign Confessions of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The
letter requested Muslims’ opinions about the situation of religious schools from the Islamic perspective. In his works, Fakhreddin gives the questionnaire answers and covers
the Muslim community's opinion about this document.
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ВЗГЛЯДЫ РИЗЫ ФАХРЕДДИНА
НА РЕЛИГИОЗНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
Л.Р. Муртазина
Институт истории им. Ш. Марджани
Академии наук Республики Татарстан
Казань, Российская Федерация
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В статье анализируются взгляды известного татарского ученого, педагога,
просветителя и общественного деятеля Ризаэддина Фахреддина на проблему национальных и религиозных школ мусульман. Источником послужили публикации
Фахреддина в татарской периодической печати за 1913–1914 годы. В 1913 году
муфтием ОМДС М. Султановым было получено официальное письмо от Департамента духовных дел иностранных исповеданий Министерства внутренних дел
России, где спрашивалось мнение мусульман о состоянии религиозных школ с
объяснением их на основе постулатов исламского вероучения. В своих работах
Фахреддин дает ответы на вопросы анкеты, а также освещает мнение мусульманской общественности об этом документе.
Ключевые слова: Ризаэддин Фахреддин, национальное образование, национальные школы, религиозные школы, светские школы, журнал «Шура», официальное письмо
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