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Мəкалəдə танылган галим, дин əһеле, əдип һəм журналист Ризаэддин Фəхреддиннең үзе баш мөхəррир булып хезмəт иткəн «Шура» журналында басылып
чыккан «Киемнəр хакында» исемле мəкалəлəре анализлана. Ризаэддин Фəхреддин
бу язмаларында кием-салымны дини, милли, икътисадый, медицина һəм зəвык
җəһəтлəреннəн тирəн анализлый. Мөселманнар өчен махсус киемнең булуы яки
булмавы, башка миллəт һəм дин кешелəренең киемнəрен мөселманнарга киюнең
рөхсəт ителүе кебек мəсьəлəлəр карала. Кием-салымның исламият күзлегеннəн
караганда бер изге тарафы булмавы аңлатыла. Киемнең кешенең холкына, үз-үзен
тотышына тəэсире булуы белдерелə. Фəхреддин үзенең мəкалəлəрендə дин əһеллəре өчен ислам тарафыннан билгелəнгəн махсус форма булмавын, һəр халыкның
климат шартларына, гореф-гадəтлəренə күрə кием формалары булуын ачыклый.
Галимнəрнең һəм дин əһеллəренең башкалардан кием белəн түгел, ə гыйлем,
өстен əхлак белəн аерылып торулары кирəклеген искəртə. Лəкин шуңа карамастан
дин əһеллəре өчен ул җирлектə кабул ителгəн кием, ягъни татарларда чапан белəн
чалма киюлəре күркəм бер гамəл булуын белдерə. Ризаэддин Фəхреддин милли
киемгə карата җитди позициядə тора, милли кием куллану, аны саклау кирəклегенə басым ясый. Милли киемне саклауда төп вазыйфа имамнар яки газета һəм
журналларда язмалар белəн генə саклау мөмкин түгел. Төп хезмəт милли кием
җитештерүче һəм шулар белəн сату итүче сəүдəгəрлəр өстендə булуын белдерə.
Ризаэддин Фəхреддиннең кием-салым белəн бəйле бу язмалары XX гасыр
башындагы җəдитчелəрнең киемгə булган карашларын өйрəнү өчен мөһим бер
чыганак булып тора.
Төп төшенчəлəр: Ризаэддин Фəхреддин, татарлар, «Шура» журналы, дини
форма, милли кием, XX гасыр башы, ислам, җəдитчелек
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... Иманлы түгел киемеңез, иманлыдыр калебеңез
Иман түгел киемдə, бəлки иман калебтə...
(Чапан илə пальто гаугасы исемле əсəрдəн)
XX гасыр башы татар халкы җəмгыять тормышының иң хəрəкəтле
чорларыннан берсе булып тора. XIX гасырның икенче яртысында
башланып киткəн җəдитчелек хəрəкəте яңа гасыр башында үзенең алтын
чорын яши. Əлеге чор җəдитчелəр белəн кадимчелəр арасында көрəшнең
дə иң кызган вакыты. XX гасыр башында яңа гына мəйданга чыккан
вакытлы татар матбугаты да моңа үз өлешен кертə. Россия империясендə
татарларга газета һəм журналлар нəшер итəргə рөхсəт иткəнче, кадимчелəр белəн җəдитчелəр рисалəлəр, китаплар аркылы бер-берсе белəн
фəнни көрəш алып барганнар, бер-берлəренə каршы рəддиялəр язганнар.
Вакытлы матбугат барлыкка килгəч исə бу җиңелрəк хəл ителгəн. Чөнки
газета яки журналлар даими рəвештə чыгып тора һəм күп халык арасында
тарала. Рисалəлəр исə халыкның бөтен катлавына ирешмəү сəбəпле
вакытлы матбугат кадəр тəэсир итə алмый.
Ул чорда җəдитчелəр белəн кадимчелəр арасында кызу бəхəслəрнең
берсе булып кием-салым бəхəсе тора.
Мисал өчен, 1910 елда Казанда басылган «Бетсен чапан күтəрелсен
йөздəн пəрдəлəр» исемле «Ачык йөз» тəхəллүсе белəн язылган əсəрдə
татар хатыннарының сарт1 чапаны киеп йөрүлəре тəнкыйть ителə, чапан
урынына калфак тагып, шəл бөркəнергə өндəлə (Ачык йөз 1910: 5, 7).
1900 елларда язылып, 1906 елда басылган «Чапан илə пальто
гаугасы» исемле кечкенə генə шигъри əсəрдə дə шулай ук кием мəсьəлəсенə басым ясала. Автор ике тарафның да чиктəн ашуларын белдерə һəм
икесенең дə урта юлдан барулары кирəклегенə ишарəт итə (Сахибе 1906:
3–4). Шулай ук монда бары тик тышкы кием, кыяфəт белəн генə тəрəкъкый тарафдары булу мөмкин булмавын белдереп болай диелə:
Яңаларда шул эш бар, пəлтə кыска брюка тар
Бу эшне дə тəрəкъкый дип йөрүче кешелəр бар
Яңалык тəрəкъкыйлек түгел ул пəлтə кимəк
Бəлки будыр яңалык, мəгарифне күп итмəк (Сахибе 1906: 5).
Кадимче тарафның мəшһүр шəхеслəреннəн Морат Рəмзи дə җəдитче
яшьлəрне тəнкыйтьлəп язган бер шигырендə болай дип əйтə:
«Өйлə2 малайлар ки, дин вə диянəттəн бихəбəр
Башларына шапка киеп, биллəренə каеш баглайлар
1

Сарт дип ул чорда Урта Азиядə утрак тормышта яшəүче халыкларны атап
йөрткəннəр, аларның күпчелек өлешен үзбəклəр тəшкил иткəн
2
Өйлə – шундый
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Өйлə малайлар ки, кяффə-и мəгарифтəн3 бихəбəр» дип яза
(Рəмзи 1911: 105).
Ягъни аларның дини гыйлемнəре булмавына басым ясый һəм биллəренə каеш тагып, эшлəпə киюлəрен тəнкыйть итə.
Əлбəттə, һəр миллəтнең киенү рəвеше, кием-салымы заман белəн
бергə үзгəрə бара. Кайсыбер яңа формалар өстəлə, кайсыберлəре югала
тора4. Моның табигый бер нəрсə булуын Ризаэддин Фəхреддин дə кабул
итə.
Кием-салым кеше тормышында мөһим урын алып тора. Ул кешенең
ия булган мəдəниятның аның карашларына ишарəт итүе мəгълүм бер
нəрсə. Шулай ук тышкы кыяфəт аша аның җенесе, дəрəҗəсе, яшəгəн
төбəге, миллəте, мəдəнияте хəтта хис-тойгыларын да белдерергə сəлəтле
(Yüksel Uysal 2016: 307).
Ризаэддин Фəхреддиннең «Шура» журналындагы кием белəн бəйле
язмалары. Кием-салым белəн бəйле буларак «Шура» журналы идарəсенə
1910 елда Исхак Таҗетдинов тарафыннан мөселманнар өчен кию һəм
файдалану тыелган киемнəр турында сорау бирелə. Лəкин бу сорауга
идарə ул вакытта бик кыска итеп мөселманнар өчен кияргə һəм кулланырга рөхсəт ителгəн кием-салым фикыһ һəм хəдис китапларында бəян
ителгəн дип җавап бирү белəн чиклəнə (Таҗетдинов 1910: 62). Киемсалым белəн бəйле тəфсилле язмалар исə бу сораудан соң биш ел үткəч
калəмгə алына.
Ризаэддин Фəхреддиннең милли һəм дини кием белəн бəйле
мəкалəлəре «Шура» журналының 1915 елгы 8, 9, 10 нчы саннарында
басылып чыга. Аның үзенең дə белдерүенчə, бу чорда инде кием низаглары бераз сүрелə төшкəн. Ике тарафта булучылар да бу вəзгыятькə
күпмедер дəрəҗəдə иялəшкəннəр. Лəкин əле бу көнүзəк мəсьəлə булудан
туктамаган. Шуңа күрə Фəхреддин дини, милли кием мəсьəлəсендə үз
фикерлəрен калəмгə ала. Ул шулай ук 1917 елда басылган «ҖəвамигелКəлим шəрехе» исемле китабында да хəдислəргə шəрех язганда кием
темасына киң урын бирə5.
«Шура» журналында «Киемнəр хакында» дип аталган беренче язмасында Фəхреддин үз гасырында ислам дөньясында дин исеменнəн иң
күп шау-шу тудырган мəсьəлəнең кием мəсьəлəсе булуын белдерə. Шуның
белəн бергə бу проблеманы электəн үк булуын, мəҗүси баш киеме кигəн
кешенең кяфер булу яки булмавы фəтва китапларында язылуы, лəкин
борынгы дəвердə моның белəн бары тик галимнəр генə мəшгуль булуын,
хəзерге чорда исə бөтен кешене кызыксындырган гомуми бер мəсьəлəгə
əйлəнүен аңлата. Шуңа күрə кием мəсьəлəсе инде хəл ителеп, əлеге
3

Кяффə-и мəгарифтəн - бөтен мəгарифтəн.
Бу хакта киңрəк мəгълүмат өчен карагыз: (Воробьев 1930: 464).
5
Əлеге китапта кием-салым белəн бəйле 30, 57, 62, 86, 128, 167, 192, 299
номерлы хəдислəр һəм ул хəдислəргə шəрехлəр бирелə.
4
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сорауга нокта куелырга тиешлеген искəртə. Ризаэддин Фəхреддиннең
əлеге язмасы басылганнан соң 105 ел үтеп киткəн, лəкин əлеге мəсьəлəгə
һаман нокта куелганы юк дип əйтергə мөмкин. Мөселман кием-салымы
белəн бəйле бəхəслəр, аңа төрле карашлар əле бүгенге көндə дə дəвам итеп
килə.
Төркилəрнең борынгы киемнəре һəм кием-салымның үзгəрүе.
Ризаэддин Фəхреддин үзенең мəкалəсен төркилəрнең борынгы киемнəренə
бер күзəтү ясау белəн башлап җибəрə. Ул төркилəрнең, Идел буе болгарларының киемнəрен тасвирлаган чыганакларның бик аз булуын ассызыклап үтə. Монда Ибн Фазлан белəн Ибн Батутаның хезмəтлəре генə искə
алына. Ибн Фазланның сəяхəтнамəсендə болгарларның киемнəре турында
мəгълүмат аз бирелүенең сəбəбен исə ул болай дип ачыклый: «Ибн
Фазланга болгарларның кыяфəтлəре, кием-салымлары электəн дə билгеле
булган, чөнки төрки халыклар ул дəвердə Багдадта күп булганнар»
(Фəхреддин 1915а: 225). Фəхреддин ул чорда Оренбург музеенда
сакланучы мөселман хатын-кызларының киемнəре, бизəнү əсбаплары
булуын, лəкин аларның да бик борынгы булмауларын, иң күбе йөз ел
элеккеге чорга каравын яза.
Ризаэддин Фəхреддин кием-салым рəвешенең һəр чорда үзгəреш
кичерүен белдереп моңа үрнəк буларак, үзе бəлəкəй чакта туганнарыннан
өлкəн яшьтəге бер хатынның сандыгында үзе эшлəгəн калфак күрүен
тасвирлый. Калфакның ак мамыктан бəйлəнгəн булуын, башка кигəч
очындагы чугының җиргə тияр-тимəс булып торуын белдерə.
Кием модасының үзгəрүе белəн бəйле буларак Шиһабетдин Мəрҗани
дə үзенең «Мөстəфад əл-əхбар фи əхвали Казан вə Болгар» исемле тарихи
əсəрендə бу теманы телгə ала. Аның белдерүенчə, XVIII гасыр ахыры ‒
XIX гасыр башында Казан мөселманнары кием-салымда руслар тəэсиренə
бирелгəннəр. Мəсəлəн, аларның бөрмəле кара чикмəн, кара эшлəпəлəрен
кигəннəр һəм шулай ук туйларда ирлəр хатыннар бергə утыра торган
булалар. Моңа Бохарада гыйлем алып кайткан дин əһеллəренең чик куюы
белдерелə (Мəрҗани 1900: 24–25).
Башка миллəтлəр киемен кию мəсьəлəсе XIX гасырның икенче
яртысында ук инде телгə алынуы мəгълүм. Шиһабетдин Мəрҗанидəн бер
мəҗлестə сəүдəгəр Ибраһим Акчурин эшлəпə киюнең хəрам булуы яки
булмавын сорый. Мəрҗани исə хəрам түгел, хəтта мəкруһ дип əйтергə дə
урын юк дип җавап бирə6 (Таиров 2012: 2).

6

Эшлəпəгə дин əһеллəренең тискəре карашы əле 20 нче гасыр башында да
дəвам иткəн булса кирəк, чөнки Воробьев Н.И. үзенең хезмəтендə кайсыбер
татарларның эшлəпəнең алдан һəм артта читлəрен кисеп киюлəрен белдерə,
моның сəбəбен исə халык яшен сугудан саклану өчен эшлəвен белдерə . Автор
Гали Рəхимнең исə моның сəбəбе дин əһеллəренең басым ясавы аркасында
икəнлеген дə язып үтə (Воробьев 1930: 365).
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Ризаэддин Фəхреддин үзе мəдрəсəдə укыган чорда, ягъни XIX
гасырның 70–80 нче елларында мəдрəсəлəрдə бəхəслəрнең, низагъларның
иң зурысы чалбар тирəсендə булуын аңлата7. Бу чордан башлап чалбар
киюче, аның балагын тышка салындырып йөрүчелəрдəн берсе мəгърифəтче Каюм Насыйри булуын да əйтеп китү кирəк (Насыйри 2017: 163).
Бəхəс башта чалбар киюнең дини яктан тыелган яки рөхсəт ителгəн булуы
белəн бəйле була. Соңрак исə бер төркем дин əһеллəре чалбар киюне
катгый рəвештə хəрам дисə, икенче төркем исə чалбар балагы читек яки
оек балтыры эченə кыстырылса рөхсəт ителə дип дəгъва кылалар8. Əлеге
мəсьəлəдə Ризаэддин Фəхреддин шуңа игътибар итə, дин əһеллəре чалбар
киюне эшчелəргə рөхсəт итəлəр, лəкин үзлəренə киюне хəрам дип
белдерəлəр. Һəм ул шулай аңлата: əгəр бу хəрам икəн, искəрмəсез, бөтен
кешегə дə хəрам булырга тиеш (Фəхреддин 1915а: 226). Бу уңайдан
Фəхреддин Уфа шəһəрендə казый булып торган вакытта үзе белəн булган
бер кызыклы вакыйганы да аңлатып уза. Ул Дини идарəгə казый булып
килгəн берəүнең кыска кием, ботинка киеп йөрүенə һəм моңа халыкның
иялəшеп бетүеннəн соң, аның эшлəпə кия башлавы хакында бəян итə.
Шулай бервакыт урамда барган вакытта Богырыслан өязе ахуны Габбас
хəзрəт очрагач, Фəхреддин аны яңа казый белəн таныштыра. Шунда
Габбас хəзрəт: «Һай, оятлы булдым бит! Мин аны əрмəн дип торам» дип
җавап бирүен аңлата (Фəхреддин 1915а: 226).
1915 елда «əд-Дин вə əл-Əдəп» журналында милли һəм дини кием
мəсьəлəсе турында имзасыз бер мəкалə басыла. Аның авторы һəрхəлдə
Галимҗан Баруди булырга тиеш. Бу язмада халыкның Аурупа киеменə,
гореф-гадəтлəренə, модасына ияреп үз йолаларын, киемнəрен югалта
баруларына аның борчылуы белдерелə. Мəкалəдə автор милли бер гадəт
булу белəн бергə, мөселманлыкның бер ачык күрсəткече дə булып торган
кəлəпүш киючелəрнең дə сирəгəя баруына кайгыруын күрсəтə (Тəъəссүфле хəллəремез 1915: 207). Аның бу язмасында кəлəпүшне мөселманлыкның бер билгесе, күрсəткече буларак кабул итүен аңларга мөмкин.
Шулай ук 1909 елда Габдулла Нəдимнең Казанда Харитонов матба-

7

Ул чорга кадəр халык арасында күпчелек киң төпле, төрле материалдан
гади генə тегелгəн ыштан кулланылган. Н.И. Воробьевның белдерүенчə, ул ыштаннар ирлəр өчен дə, хатыннар өчен дə бер формада тегелгəн.
8
Ризаэддин Фəхреддин бу язмасында «Аң» журналында 1915 ел, 5 нче санда
басылган «Чалбар» хикəясен искə ала. Хəзерге чор кешелəренə əкият кебек тоелса
да, үзе шəкерт булган елларда мондый очракларның күп булуын белдерə. Г. Газиз
тарафыннан язылган кыска хикəядə чалбарга каршы дошман булган Вəлиулла
мулла юлда үзенең шəкерте Сəетгəрəйне чалбар кигəн килеш күреп ала. Ул
шəкертен ирексезлəп чалбарын салырга мəҗбүр итə. Баксаң, Сəетгəрəй чалбары
булмагач, җилəненең җиңнəрен аягына киеп, аны биленə бəйлəп, чалбары булуы
белəн мактанырга дип чыккан була.
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гасында басылган «Өч мəсьəлə»9 исемле китабында да мөселманнарның
кием-салымнары турында тəнкыйди мəгълүмат бирелə.10
‘شبﱠه بِقَ ْو ٍم فَ ُھ َو ِم ْن ُھ ْم
َ َ“ ’ َمنْ تМəн тəшəббəһə бикаумин фəһүвə минһүм”
(“Кем бер кавемгə охшарга тырышса, алардан булыр”) хəдисе
Озак вакытлар буе дин əһеллəре, галимнəр тарафыннан башка
миллəтлəргə охшауны тыю өчен кулланылган “Мəн тəшəббəһə бикаумин
фəһүвə минһүм” хəдисе белəн бəйле бəхəслəр əле бүгенге көндə дə дəвам
итə (Tokpınar 2005: 85–109). Əлеге хəдискə шəрех язучылар башка
миллəтлəргə охшауны төрлечə тасвирлаганнар. Кайберəүлəре тышкы кыяфəт ягыннан охшау11 белəн бергə уй, фикер йөртүдə охшауны, кайберəүлəре исə башка диннəрнең символларын үзлəренə алуны моңа
керткəннəр (Yüksel Uysal 2016: 301). Бу хəдис татар матбугатында дин
əһеллəре тарафыннан да байтак искə алына. Мисал өчен, Рамил хəзрəт
Юнысов белəн əңгəмəдə əлеге хəдис Яңа ел бəйрəм итү белəн бəйле
буларак кулланыла (Басыйрова 2018).
Əбү Давыд җыентыгында китерелгəн əлеге хəдис хакында Ризаэддин
Фəхреддин аны кайсыбер хəдис галимнəре зəгыйфь хəдис буларак кабул
итүлəре турында яза12.
Ризаэддин Фəхреддин ислам дине тарафыннан яңа бер киенү рəвеше,
бер форма китерелмəвен аңлата. Киемнең гаүрəтне каплаган булуы, ирлəр
өчен ефəктəн булмавы, ирлəрнең хатын-кызлар киеме, хатын-кызларның
ирлəр киемен кимəскə тиешлеге, шулай ук кыргый зəгъфранга буялган
киемнең тыелган булуыннан башка, кием-салымда кешенең ирекле
булуын белдерə. Əгəр исламият тарафыннан берəр форма билгелəнгəн
булса, ул иң беренче чиратта хəзрəти пəйгамбəр һəм сəхабəлəр дəверендə
тəгаенлəгəн булырга тиешлеген искəртə. Монда бары тик хаҗ вакытында
киелгəн ихрам гына искəрмə булып тора. Лəкин бу мəсьəлə хакында
9

Бу рисалə мəшһүр кадимче Ишмөхəммəт ишан тарафыннан да тəнкыйть
ителə. Карагыз: (Ибн Динмөхəммəт 1911: 189).
10
«Өч мəсьəлə» əсəре Трансвааль мөселманнары тарафыннан Мисыр
галимнəренə бирелгəн өч сораудан тора. Бу сорауларга ул вакытта Мисыр мөфтие
булган танылган галим Мөхəммəт Габдүһ кыска рəвештə җавап бирə. Бирелгəн
сорауларның əһəмиятле һəм Россия мөселманнары өчен дə кирəкле булуына
басым ясаган Габдулла Нəдим əлеге фəтваларны тулыландырып, фикыһ китапларыннан өстəмəлəр кертеп, киңəетеп нəшер итə. Бу өч сорау түбəндəгелəр:
1) Мөселманнарга Аурупа халкы киемен кию рөхсəт ителəме? 2) Христианнар
суйган итне мөселманнарга ашау дөресме? 3) Бер мəзһəбтəге кешенең икенче
мəзһəбтə булган кешегə оеп намаз укуы дөресме?
11
Əлеге хəдис белəн бəйле буларак «Өч мəсьəлə» рисалəсендə бу хəдиснең
кием-салым белəн бəйле булмавы белдерелə (Нəдим 1909: 7–8).
12
Бу хəдиснең башка риваятьлəре һəм аның зəгыйфь яки ышанычлы хəдис
булуы хакында карагыз: (Tokpınar 2005: 85–109).
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Коръəни Кəримдə мөселманнар өчен махсус кием белəн бəйле һичбер аять
булмавы белдерелə.
Мөселманнар арасында дини кием буларак танылган чалма хакында
Ризаэддин Фəхреддин аның исламга кадəр үк яһүдилəр һəм һинд
мəҗүсилəре тарафыннан да киелүен искəртə. Гарəплəр арасында исə чалма
аз таралган булуын язып үтə.
Ризаэддин Фəхреддин кием мəсьəлəсендə үзенең «Җəвамигел-Кəлим
Шəрехе» исемле əсəрендə илле җиденче хəдискə шəрех язганда югарыдагы мəсьəлəгə кагылып уза. Ул болай ди:
«Бездə мөселманлык үлчəве кием белəн булып, үзлəренə
мəгълүм булган формаларда йөрүчелəрне мөселман, чалма белəн
чапан яки җөббə кигəннəрне галим һəм фазыйл саныйлар. “Мөселман
кем?” соравына каршы Рəсүлуллаһ тарафыннан: “Өстендə чапан яки
җөббə һəм башында чалма булыр” рəвешендə җавап биргəн бер генə
хəдис китабын да күргəнебез юк. Бу хəдистə пəйгамбəребез с.г.в.
“Мөселман кем?” сөаленə: “Кешелəр үзлəре һəм маллары хакында
аңардан имин булырлар” дип җавап бирə» (Фəхреддин 1916: 82).
128 нче хəдис аңлатмасында Фəхреддин өстенлеклəрен күрсəтү өчен
тəкəбберлəнеп изарларын13 җирдəн сөйрəлерлек озын киючелəр турында
аңлатканда болай дип яза:
«Гарəплəр изарларын тəкəбберлек белəн җирдəн сөйрəлерлек
итеп йөргəннəр. Рəсүлуллаһ исə моны тыйган. Лəкин монда төп
максат изар түгел, ə тəкəбберлек булып тора. Шуңа күрə тəкəбберлек
булмаганда изарны өстерəп йөрү, яки тəкəбберлəнүчелəргə махсус
формалар, хəтта кыска киемнəр кию, кəлəпүшлəрне, бүреклəрне
кыңгыр салып йөрү дə изар кебек үк тыелган булырга мөмкин»
(Фəхреддин 1916: 198).
Мөселманнарның башка кешелəрнең тышкы кыяфəтлəренə,
киемнəренə артык игътибар итүлəре турында бер мисал китереп, Габдулла
Нəдим Җамалетдин Əфганинең Петербургта татар муллалары белəн
очрашуын искə ала. Əфгани белəн күрешер өчен махсус Петербургка
килгəн ике имам үз төбəклəрендəге мөселманнарның кыска кием, эшлəпə
киюлəрен сөйлилəр һəм моны “Кем бер кавемгə охшаса” хəдисенə нигезлəп, бу хакта Əфганинең фикерен сорыйлар. Шул кадəрле ерак арадан,
шундый бер кирəксез сорау бирер өчен килүлəренə гаҗəпкə калган
Əфгани аларга: «Пəйгамбəребез тегүче түгел иде. Тегүчелек гыйлемен
өйрəтергə дə килмəде, ул кешелəргə ике дөнья бəхетен бирəчəк дин
гыйлемен өйрəтергə килде» дип җавап бирə (Нəдим 1909: 11).
Ризаэддин Фəхреддин əлеге хəдиснең башка миллəтлəрнең киемнəрен
киюдəн тыю өчен куллануының ялгыш булуын белдерə. Чөнки хəзрəти
пəйгамбəр башка миллəтлəрнең киемнəрен киюе, хəтта шул киемнəр белəн
13

Гарəплəрдə гəүдəнең билдəн түбəн өлешен каплау өчен кулланылган кием

төре.
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намаз укуы да риваять ителгəнен əйтə. Икенче яктан караганда, əгəр бу
хəдис кисəтү яки чит миллəтлəрнең киемнəрен киюдəн тыю өчен
сөйлəнгəн булса иде, ирлəргə ефəк кием, алтын йөзек тагуны тыйган
кебек, ачык рəвештə хəдислəрдə белдерелгəн булыр иде ди. Шулай ук,
əгəр бу башка кавемнəргə охшауны тыю булса иде, ашаган вакытта
чəнечке-пычак куллану, өстəл артында ашау, газета-журнал чыгару,
Аурупадагы кебек сəүдə оешмалары төзү һəм башкалар да шулай ук
тыелган булыр иде.
Фəхреддин бу хəдистəге َشبﱠه
َ « تтəшəббəһə» фигыле охшау дигəн сүз,
түгел, ə охшарга тырышу дип аңлата, шуңа күрə берəр файда өчен, охшау
максаты булмаган килеш киемне кигəн очракта əлеге хəдискə нигезлəнмəскə кирəк дип белдерə. Моның белəн бергə ул, башка дин
тотучыларның ачык символларын, аларның дин əһеллəре тарафыннан
үзлəрен бүтəннəрдəн аеру өчен кигəн киемнəрен кулланырга ярамавын
искəртə (Фəхреддин 1915б: 290). Лəкин бу очракта да моңа дəлил буларак
əлеге хəдисне куллану мөмкин булмавын белдерə.
َ «Фəһүвə минһүм» (ул алардандыр) гыйбарəсен Ризаэддин
م
ِ و
َ ف ُھ
ْ م ْن ُھ
Фəхреддин хəрам, мəкруһ булуы яки бу кешенең диннəн чыгуын
аңлатмавын яза. Бу хəдискə шəрех язучылар аны «Изгелəргə охшаучылар
хөрмəт күрерлəр. Бозыкларга охшаучылар хөрмəт күрмəслəр» дип халык
арасында кулланылган мəгънəгə һич туры килмəгəн рəвештə аңлатма
бирəлəр дип шəрехли (Фəхреддин 1915б: 290). Ягъни хəдистə «Кем бер
кавемгə охшарга тырышса, шулардандыр» дигəн вакытта, ул дин кешесе
була, ягъни кяфер була дигəн сүз түгел. Ə бары тик аларга охшавы сəбəпле
хөрмəт күрмəс дигəнне аңлата дип əйтə.
Дин əһеллəре өчен махсус кием мəсьəлəсе. Ризаэддин Фəхреддин
дин əһеллəре, галимнəре өчен махсус кием, форма кирəк булу яки
булмавы турында да үз фикерен белдерə. Башка дин əһеллəренең гомуми
халыктан аерылып тору өчен махсус киемнəр киюен, мөселманнарда Əбү
Йосыфның14 үз вакытында галимнəр белəн гади халыкны аеру өчен махсус
бер форма кертүен яза. Үзе исə ислам галимнəре өчен махсус бер
форманың кирəк булуы яки булмавы дəвергə, климат шартларына,
дəүлəтлəрнең ихтыяҗына күрə хəл ителергə тиешле бер мəсьəлə булуын,
шуңа күрə, катгый рəвештə кирəк яки һич кирəк түгел дип əйтергə мөмкин
булмавын белдерə.
Фəхреддиннең фикеренчə, ислам дине кешелəр арасында тигезлек
принципына нигезлəнгəн, шуңа күрə ул махсус форма булу тарафдары
түгел. Əгəр берəр төрле аермачылык, өстенлек булса, бу киемдə түгел, ə
14

Əбү Йосыф Якуб ибн Ибраһим (731, Куфə – 798, Багъдад), Əбү Хəнифəнең
шəкерте. Һади (785–786) һəм Һарун əр-Рəшид (786–809) хəлифəлəр вакытында
казый вазыйфасын үти. Хəлифəлек тарихы өчен кыйммəтле чыганак булып торган
Китаб əл-Хараҗ китабының авторы. Карагыз: (Абу Йусуф Йа’куб б. Ибрахим
ал-Куфи 2001: 415).
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мəгънəви яктан булырга тиеш. Голəма башкалардан күркəм əхлак,
гыйффəт, күңел пакълеге белəн аерылып торырга, өстен булырга тиеш ди.
Ул үз сүзлəренə дəлил буларак Коръəни Кəримнəн ‘ك َخ ْي ۜ ٌر
َ ِ’ َولِبَاسُ التﱠ ْق ٰوى ٰذل15
аятен китерə (Фəхреддин 1915б: 291). Лəкин моның белəн бергə,
Җəвамигел-Кəлим шəрехе исемле хезмəтендə зарурəт булмаган вакытта
мөфти, казый, имам, мөəзин, мөдəррис һəм мөгаллимнəрнең халык ярата
торган рəвештə киенергə, бигрəк тə хəдис, тəфсир, сира һəм фикыһ
фəннəрен укытучыларга Пушкин, Лермонтовларга охшау максаты белəн
яланбаш, пумала баш булып йөрмəскə тиешлəр дип белдерə. Шулай ук
мəдрəсə шəкертлəренең урамда халык каршында гармун тартып, скрипка,
балалайка күтəреп йөрүлəре дə шарт түгел. Əгəр чалмадан йөрү уңайсыз
булса, бүрек һəм җөббə белəн йөрү бер дə уңайсыз булмаса кирəк дип əйтə
(Фəхреддин 1916: 470). Указлы бер имамның яланбаш, биленə билбау
буган килеш бер яшь егет белəн кызга никах укуын ишеткəч үзенең чиксез
кайгыруын белдерə. Бу хакта ул «Шул вакытта гына булса да башына
чалма, өстенə берəр озын кием кигəн булса, кайсы җиренə кимчелек
килгəн булыр иде?» дип борчылуын аңлата.
Димəк, Ризаэддин Фəхреддин ислам дине тəгълиматы күзлегеннəн
чыгып караганда дин əһеллəре өчен махсус бер форма булмавын искəртə.
Лəкин дин əһеллəренең, дини уку йортларында укытучыларының халык
тарафыннан сөелгəн, аларга килешердəй кием-салым киюлəренең
хəерлерəк булуын сөйли.
Зəвык, икътисадый һəм сəламəтлек ягыннан кием-салым.
Ризаэддин Фəхреддин киемнең кешенең эчке дөньясы белəн бəйлəнеше
булуын, зəвык ягыннан караганда күңеленə хуш килə торган, җанына
тынычлык бирə торган булырга тиешлеген белдерə. Ул үз киемнəрен
яратып киючелəрнең холыклары яхшырак һəм аларның сабыррак булуын,
андый кешелəр белəн сөйлəшү дə рəхəт булуын яза. Үз киемнəрен
яратмаучыларның исə киресенчə, табигате бозыла, алар ачулы, кəефсез
булалар дип аңлата.
Медицина күзлегеннəн караганда, кием-салым кешене суыктан һəм
эсседəн сакларга, тəнне авырттырмаслык, кан əйлəнешенə зарар китермəслек булырга тиеш дип ассызыклый Фəхреддин. Һəм киемне тектергəн,
сатып алган вакытта бу факторларга игътибар итəргə кирəк ди. Фəхреддин
ул чорда татарлар арасындагы бу мəсьəлəгə нинди караш булуын болай
аңлатырга тырыша:
«Безнең үз арабызда докторлар булмаганлыктан, булганнары да
Аурупа модасы белəн киенеп йөргəнлектəн, безнең киемнəребез
бүгенгə кадəр медицина фəне тарафыннан өйрəнелмəгəн, сəламəтлек
саклау кагыйдəлəренə туры килүлəре яки килмəүлəре турында
табибларның фикерлəре соралмаган. Бəлки безнең бик файдалы
киемнəребез, үзебез дə белмəгəн сəбəплəр аркасында башка берəр
15

Əграф сүрəсе, 26 нчы аять ‘Тəкъва киеме... ул исə тагын да хəерлерəктер’.
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зарарлы формага алмашынып бара торгандыр. Яки киресенчə, бер
файдалы формага алышынырга тиешле кием əле һаман өстебездəдер»
(Фəхреддин 1915б: 291).
Ул шулай ук үзенең сырган бəрхет кəлəпүш һəм каракүл бүрек
яратып киюен, лəкин гомер буе баш авыртуы белəн җəфалануын, моның
сəбəбе буларак яшь вакыттан ук кышын да, җəен дə шул бүрек белəн
йөрүдəн күрүен əйтеп китə.
Икътисадый җəһəттəн Фəхреддин киемнəн күрелəчəк файда аңа
тотылган чыгым белəн пропорциональ булырга тиеш дип белдерə. Ягъни
кием-салымда артык исраф кылу да дөрес булмавын искəртə. Əгəр
мөселманнар үзлəренең борынгы киемнəрен саклап калырга телилəр икəн,
иң беренче чиратта алар киемнəрен икътисадый кагыйдəлəргə нигезлəнеп
җитештерергə тиешлəр. Ул моңа мисал итеп бер сəүдəгəрнең сүзлəрен
китерə. Мөселманнар тарафыннан яратып киелгəн каракүл бүрек уртача 15
сум тирəсе булып, Оренбург климатында ул ике ел эчендə туза. Ə
фуражка, эшлəпəлəр 4–5 сум булып, 3–4 ел буе кияргə җитə. Шулай итеп
татар каракүл бүреге бу конкуренциягə чыдый алмый, гади халык телəртелəмəс чыдамлырак баш киемен сайларга мəҗбүр була. Шуңа күрə
мөселманнарга каракүл бүрек бəясен төшерергə, яки аны чыдамлырак
башка төр материалдан эшлəргə тиешлəр дип яза.
Бу мəкалəдə Фəхреддин казакиларның кыскаруы белəн бəйле
мəгълүмат та биреп китə. Аның белдерүенчə, тубыкка кадəр булган
казакилар Уфада 1904 елда кыскара, яңа мода керə башлый. Моны
башлаучылар мөселман кибетлəрендə приказчик булып эшлəүчелəр була.
1915 елда инде озын казаки кию көлке булып саналыр хəлгə кала
(Фəхреддин 1915а: 227). Ягъни ун ел кебек кыска бер вакыт эчендə казаки
зур үзгəреш кичерə, тубыктан булган казаки тездəн кала. Моның сəбəбе
исə халык арасында штан урынына чалбар кию модасы тарала башлавы
белəн була.
Милли кием мəсьəлəсе. Милли кием мəсьəлəсенə Фəхреддин җитди
карый. Ул кием-салым милли булырга тиеш, бу исə үз чиратында шул
миллəт əгъзаларының үзара дус-тату торуларына, бер-берлəренə ярдəм
итүлəренə сəбəп була дип белдерə.
Ризаэддин Фəхреддин мəкалəсендə Ибн Халдунның16 түбəндəге
сүзлəрен китерə: «Җиңелгəн, гаҗиз, гыйлемсез һəм мəгърифəтсез халыклар кием-салымда, көнкүрештə, җиһаз һəм əсбапларда үзлəрен җиңүчелəргə, көчлерəк, гыйлемлерəк халыкларга иярергə табигать тарафыннан
мəҗбүрлəрдер» (Фəхреддин 1915а: 227). Ибн Халдунның əсəрендə
Андалусия мөселманнарының гореф-гадəт, кием-салым, яшəү рəвеше
буларак Испания христианнарына иярүлəрен мисал буларак күрсəтелə һəм
16

Ибн Халдун (1332–1406) – тулы исеме Əбү Зəед Габдеррахман ибн Мөхəммəд əл-Хəдрəми, танылган философ, тарихчы, социология фəненə нигез
салучыларның берсе.
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Ибн Халдунның моның тиздəн алар җиренə башкалар хуҗа булачагына
ишарəт итүен сөйлəгəнен яза. Фəхреддин исə моңа үрнəк итеп русларны
һəм Русия мөселманнарын китерə. Русларның элек Алтын Урда дəүлəтеннəн бик күп нəрсəлəрне үзлəренə өлге итеп алуларын, хəтта рус
хатыннары кия торган сарафанның да Дəште Кыпчак төркилəреннəн
алынган булуын ишеткəнлеген белдерə. Соңрак исə русларның Аурупа
халкыннан күп нəрсəлəр алуларын искəртə. Русия мөселманнарына
килгəндə, Ибн Халдун кагыйдəсенə күрə, алар иртəме-соңмы барыбер
кием-салымда, көнкүрештə, өй җиһазы һəм башка нəрсəлəрдə үзлəреннəн
өстен булган русларга иярүлəре турында шөбһə юк иде дип яза. Лəкин
моны ашыктыручы бер сəбəп булуын, егерме биш ел алданрак килүенə
аның тəэсирле булуын, əлеге сəбəпнең мөселман сəүдəгəрлəренең
əманəткə тугры булмаулары, кибетлəрендə махсус тегүчелəр булмавы, аяк
киемнəрендə размер булмавы, алдашуларның күп булуы кебек сəбəплəрне
санап китə. Менə шушы нəрсəлəр халкыбызның милли киемнəреннəн
бизеп, башкалар киемен кия башлауларына сəбəп булды ди. Кием-салым
кибетлəрендə махсус тегүчелəр булмагач, кибетлəрдə мисал өчен тунның
эчлеге булып тышлыгы өчен материал булмаса, яки тышлыгы булып
якасы өчен мех булмаса, яки заказ айлар буе үтəлмəсə, халыкның əзер
кием саткан кибетлəргə китəчəге билгеле дип əйтə һəм моңа Уфа
шəһəреннəн бер үрнəк китерə:
Ул бер рус кибетендə ботинка сайлаучы башкортка «Фəлəн кеше
кибетеннəн кəвеш алырга ярамыймы?» дип сорый. Башкорт аңа:
«Алар алдыйлар, үкчəсенə ком тутырган кəвешлəрен күп (кидек дип
əйтеп булмый, чөнки күп кияргə мөмкин түгел) алдык инде. Руслар
кыйммəткə саталар, лəкин саткан əйберлəре сыйфатлы, ул акчаны
бирсəң дə ярый» дип җавап бирə (Фəхреддин 1915а: 227).
Р. Фəхреддин мəкалəсендə дини уку йортларында укыган шəкертлəрнең дə милли киемне ташлауларын белдереп моңа бер үрнəк китерə.
Җиде ел буе Мəккə шəһəрендə танылган бер ишанда укып кайткан
берəүне Уфа урамында башына фуражка, өстенə Аурупа киеме кигəнен
күреп, мондый хəлне хəтта Русиядə Учительская школа укучыларында да
күргəне булмавын һəм үзенең моңа бик тəэсирлəнгəнен белдерə (Фəхреддин 1915б: 292).
Р. Фəхреддин үз дəверендə миллəтнең үсүгə һəм мəдəният казануга
мохтаҗ булуын, шуның белəн бергə үз милли əсəрлəрен, əдəплəрен, горефгадəтлəрен дə сакларга тиеш булуларын күрсəтə. Бер миллəтнең мəдəни,
культуралы булуы аның үз гореф-гадəтлəрен онытырга, ташларга тиешле
булуын аңлатмый. Ул үрнəк буларак Аурупа һəм Америка халкын күрсəтə.
Аларның мəдəниятлары уртак булса да, əхлаклары, гореф-гадəтлəре төрле
булуын искəртə. Камиллəшү, алга китү башкаларның гореф-гадəтлəрен
алу белəн түгел, бəлки үз гореф-гадəтлəреңне яхшырту белəн булыр. Үз
мəдəниятларын үстерергə телəгəн миллəтлəр үзлəренə хас əхлакларын,
кием-салымнарын һəм, гомумəн, гореф-гадəтлəрен сакларга тиешле. Дини
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гамəллəрдə башкаларга сукырларча иярү мактаулы эш булмаган кебек, ул
шулай ук дөньяви эшлəрдə дə мактаулы түгел дигəн карашта тора
(Фəхреддин 1915б: 291–292).
Милли киемнең саклануы Ризаэддин Фəхреддингə күрə мөнбəрлəрдəн
сөйлəнгəн чыгышлар, матбугатта язылган мəкалəлəр белəн түгел, ə
сəүдəгəрлəр тырышлыгы белəн була, əгəр алар тырышлык күрсəтсəлəр,
милли киемнəр кулланылыр, тырышмасалар бары тик музейларда гына
калыр дип үзенең мəкалəсенə нəтиҗə ясый.
Ризаэддин Фəхреддиннең кием-салым белəн бəйле язылган мəкалəлəреннəн һəм хəдислəргə язган аңлатмаларыннан чыгып аның бу
мəсьəлəдəге фикерлəре турында түбəндəге нəтиҗəне ясарга мөмкин.
Ислам дине килгəннəн соң хəзрəти пəйгамбəр яңа бер кием формасы
китермəде, үзе яшəгəн җəмгыять һəм хəтта башка дин əһеллəре нинди
кием кигəн булсалар ул да шуларны киде. Монда искəрмə булып бары тик
кайбер очраклар гына тора, мисал өчен ирлəргə ефəк, кыргый зəгъфранга
буялган кием һ.б. Ягъни мөселманча кием яки ислам киеме дигəн бер кием
формасы шəригатьтə юк. Бу һəр халыкның климат шартларына, яшəгəн
җирлегенə, гореф-гадəтлəренə туры килə торган киемнəрдер. Киемнең
ислам дине тəгълиматы буенча бер изге тарафы юк, лəкин шул ук вакытта
дин əһеллəре үз вазыйфаларын башкарган вакытта, дини мəрасимнəрне
үтəгəн вакытта ул халык арасында таралган, мисал өчен татарлар арасында
чалма-чапан киюлəре кирəк. Милли киемгə килгəндə, ул сакланырга
тиешле, аның бер миллəт əгъзалары арасында берлек, дуслык көчəюендə
əһəмияте бар. Милли киемнең саклануы бары тик матбугатта язылган
мəкалəлəр, мөнбəрлəрдəн сөйлəнгəн нотыклар белəн генə саклана алмый.
Бу эштə төп вазыйфаның милли кием җитештерүче сəүдəгəрлəрнең өстенə
йөклəнүе турындагы караш алга сөрелə.
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RIZAEDDIN FAKHREDDIN’S ARTICLES IN “SHURA” MAGAZINE
REGARDING RELIGIOUS AND NATIONAL CLOTHING
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Ankara University
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This paper analyzes the articles, statements of the famous scientist, theologian, writer, and journalist Rizaeddin Fakhreddin named “About Clothes”. The article was published in the “Shura” magazine, where he worked as editor-in-chief. In his articles,
Fakhreddin deeply analyzes the religious, national, economic, and medical aspects of
clothing. The study examines such issues as the presence or absence of special clothing
for Muslims, clothing of other nationalities and religions. Fakhreddin tries to explain that
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clothing does not have a sacred connotation according to Islamic theology and notes that it
only affects a person’s character and behavior. Fakhreddin's articles say that there is no
special attire prescribed by Islam for the clergy and that each nation has its clothing in
accordance with climatic conditions and customs. Rizaeddin Fakhreddin emphasizes that
theologians (‘ulama’) and clergy should be distinguished from everyone else by their excellent knowledge and high ethics, and not by their outer dress. Nevertheless, the clergy
should wear clothes that people consider religious; for example, among the Tatars, such
clothes are Turban and Chapan. He had a strong position concerning the preservation of
national clothing, emphasizing its need for a nation and noticing its relevance for all times.
In his opinion, it is not possible to preserve the national costume through sermons from
the pulpits of mosques, articles in newspapers and magazines. In this matter, the primary
responsibility in preserving national dresses lies on those people who produce and distribute national clothes. These articles by Rizaeddin Fakhreddin on the preservation of national clothing are an essential source for studying the Tatars’ daily life and the attitude of
the Jadids regarding clothing at the beginning of the XX century.
Keywords: Rizaeddin Fakhreddin, Tatars, Shura magazine, National and religious
clothing, beginning of XX century, Islam
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СТАТЬИ РИЗАЭДДИНА ФАХРЕДДИНА О РЕЛИГИОЗНОЙ
И НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ В ЖУРНАЛЕ «ШУРА»
И.Г. Мифтахов
Анкарский университет
Анкара, Турция
dajbog12@gmail.com
В данной работе анализируются статьи и высказывания известного ученого,
богослова, писателя и журналиста Ризаэддина Фахреддина, опубликованные в
рубрике «Об одежде» журнала «Шура», где он работал главным редактором. В
своих статьях Фахреддин проводит глубокий анализ религиозных, национальных,
экономических и медицинских аспектов в одежде. В исследуемой работе рассматриваются такие вопросы, как наличие или отсутствие специальной одежды для
мусульман и ношение одежды, традиционной для других национальностей и вероисповеданий. Фахреддин пытается объяснить, что одежда не сакральна с точки
зрения ислама, что она всего лишь оказывает влияние на характер и поведение
человека. Автор пишет о том, что не существует специального одеяния, предписываемого исламом для священнослужителей, и что у каждой нации есть своя
одежда, соответствующая климатическим условиям и обычаям. Акцент делается
на том, что ученым (улемы) и духовенству, прежде всего, следует отличаться от
остальных людей хорошими знаниями и высокой нравственностью, а не внешним
одеянием. Вместе с тем представителям духовенства желательно носить ту одежду, которая считается у их народа религиозной; у татар, например, отличительной
особенностью одежды религиозных деятелей являются чалма и чапан. Татарский
деятель занимает твердую позицию по отношению к сохранению национальной
одежды, подчеркивает ее необходимость и актуальность во все времена. По его
мнению, сохранить национальный костюм невозможно проповедями с кафедр
мечетей, статьями в газетах и журналах. В этом вопросе основная ответственность
лежит на тех, кто производит национальную одежду, и на тех, кто ее распространяет. Статьи Фахреддина в журнале «Шура», посвященные проблеме сохранения
национальной одежды, являются важным источником при изучении повседневной
жизни татар и передают отношение джадидов к одежде в начале XX века.
Ключевые слова: Ризаэддин Фахреддин, татары, журнал «Шура», религиозная форма, национальная одежда, начало XX века, ислам, джадидизм
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