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Мәркәзе Диния Нәзарәтенә 

Әстрәхан губернасы борынгы татар ханнарының бина кылган Сарай шәһәре урынында 

Царев исемендә өязне кала мәзкүр каланың мещчаны Ибраһим Габдессәлам углы 

Исмагилов 63 яшьтә, еллык кәбелләрем ике йөз сум. 

Укыган мәдрәсәм мәзкүр калада бер мәхәллә бер мәсҗед җамигъ улып вә бер мәдрәсә, 

мәзкүр мәсҗедтә Мирзаҗан ахунда Каеплаев мөдәррислек итеп, шул мәдрәсәдә 13 

яшемнән егерме бер яшемә кадәр шунда укыдым. Укыган дәресләр мәгълүм: хәреф тану, 

Коръән уку, язу өйрәнү вә фикһтән мөхтәсар әл-викая кәбиләр булды. Башка бер зуррак 

мәдрәсәгә китеп укырга һәввәсем булса да, атамнан ике яшемдә ятим калып, ризык вә 

мәгаш ягыннан кыен булдыгыннан башка чит мәдрәсәләргә китергә мөмкин булмый 

торды. Алай булса һәввәсем укуда булдыгыннан 1887нче ел сентябрь эчендә кулыма утыз 

сумлап акча хасил булганы берлән Әстрәхангә сәфәр кылдым. Әстрәхан губернасы һәм 

өязе Суләнкә авылының бик гали мелла мәхәлләсендә Мөхәммәдҗан хәзрәт Галибек углы 

Сәнҗәев мәдрәсәсенә барып укырга керештем. Әүвәл сарыф-нәһүдә, Кафия, шәрхе 

меллага чаклы укып янә Исагучи вә Шәмсия вә Гакаид, фәраиздән Сираҗия вә хәдистән 

Гаен әл-гыйлем, фикһтән һәрбер фикһ укуларның дәресләренә иштирак итеп тордым. 

Бизем бәхетсезлегемә каршы остазымыз Мөхәммәдҗан хәзрәт 1891нче ел май числасында 

вафат булып мәдрәсә таралып китте. Янә мин ятим калдым, янә шул сәнә кышы Әстрәхан 

шәһәрендә Килән мәхәлләсендә мәшһүр Габделвәһһаб хәзрәт Галиев мәдрәсәсендә Кәлам 

Шәриф вә тәҗвид укып, Коръән уку вә укытуга иҗазәт алдым. Уку хакында максатыма 

ирешә алмадым, чөнки ризык табу үз муеныма төшкән, һич бер ярдәм кулын сузычы юк 

иде. Ахыр әл-әмр 1892нче ел Әстрәхан губернасы һәм өязе Әстрәханнан 35 чакрым 

ераклыкта Картузан авылына мөгаллим булып киттем. Мәзкүр авылда өч-дүрт сәнә 

булдым. Мәзкүр авылда 65ләп баланың язу танып, Коръән укы вә намаз вә имн белү, 

хисап белүләренә сәбәп булдым. Ләкин баягы мәгыйшәт дигән нәрсә монна һәм китергә 

мәҗбүр итте. 1896нче ел май 15ндә хәзер булындагым Форпостка килдем. Анамыз бер, 

атамыз башка энемез илән сату сәүдәгә керештек. Энемез бездән әүвәл шунда сәүдә 

берлән мәшгүл булдыгыннан безгә бер ярдәмче булып китте. 

Менә шушы Форпостка килдегемнән соң бәгъзе таныш-белеш вә кардәшләр дә бар иде. 

Гәрчә мөселманнарның саннары аз булса да, бездән балаларын укытуны үтенделәр. Без дә 

анларның соруларын рәдд кылмадык. Сату сәүдә арасында бер-ике-өч сәгать вакыт табып, 

мөгаллим берлән мәшгүл булдым. Вә шул көннән биш вакыт намазны җәмәгать берлән 

кыла башладык. Бу елда (?) /1б/ мөселманнар җыелып куйбагач намаз укылгачтан хосусән 

җомга вә гает намазларына шәһәргә Идел аша йөрү кыен вә мәшәкать булып, бәгъзе вакыт 

гает намазларына ирешә алмый калу кеби эшләр булгач, җәмәгатьнең күңел мәчет бина 

кылу кузгалды, ләкин мәчеткә урын кайдан аламыз, кайда бина кыламыз мәсъәләсе килеп 

чыкты. Тордыгымыз урын Казан ыстансиясе булдыгыннан казак халкы бик мотагасыйб 

улдыкларыннан безгә мәчеткә урын авылның бер читенә генә моселманнар тора торган 

урамнардан һәм базардан ерак җирдә урын бирәчәк булса да, җәмәгать ул урынны 
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магъкүл вә мәсләхәт күрмәде, шулай итеп торганда шул истансиянең казачий офицер 

Мортаза Мирзатаниннең хатыны Шәрифәҗәмал үзләренең базар урамында булган 

йортларның ярты бүлеген һәббә кылып, мәчет бина кылырга бирделәр. Безләрдә 

җәмагатьне тәргыйб вә тәшвик кылып акча җыярга керештек һәм тиз арада берничә мең 

сум акча да җыеп алдык. Бу эш башында йөрүче исә фәкыйреңез булды. Гәрчә ярдәмчеләр 

булса да, күбрәге безгә төрелә (?) иде. Шулай итеп шул истансиянең атаманыннан рөхсәт 

сорап алдык. Шул йортка богомольный дом саламыз дип ноябрьнең 25нче көн 1905нче ел 

мәчет бинасына шөрүгъ кылдык. Әүвәл фикеремез 6 саҗень буе, өч ярым иңе итеп бина 

кылу иде. Мәчетнең нигезен салырга, кылырга килгән бәгъзе бер гакыл иясе байлар 

җәмәгать бу бинагыз тар булыр, соңнан үкенерсез, буен һәм иңен бер саҗень артырыгыз” 

диделәр һәм шул мәсләхәтне кабул иттек. Буе җиде саҗень, иңе дүрт ярым саҗень, мәчет 

алды берлән тугыз саҗень таштан мәчет бина кылып алдык. 1906нче ел март эчендә намаз 

укырга яраклы хәлгә килде. Шул яз көнендә терәзә вә искатер кеби эшләре, намаз булды. 

Бу эшләремез барысы да гәйре рәсми булып, атаманның рохсаты берлән эшләнде, ләкин 

безгә мәхәллә төзү, мәчетне рәсмиләштеру хезмәтләре кирәк булгач, атитехтор 

(=архитектор) китереп күрсәтеп, план төзетеп, 1906нче ел февраль 6да губернский 

правлениедән план тәсдык кылынды. Мәчетнең планы тәмам булгач, мәхәллә төзү вә 

имам сайлау хезмәтенә җәмәгать керештеләр. 1907нче ел февраль 5ндә гәрчә бу мәнсәбкә 

лаегым булмаса да фәкыйрегезне имам итмәкче булып, приговор намга җыйдылар. Йөз 

илле кешедән гыйбарәт приговор төзеп, атаманга тәкъдим итсәк тә, сезнең әле приход юк 

дип шәһәтләдермәде. Аннан соң приход ачу өчен янә приговор төзедек. Аны һәм 

шәһәтләндермәде. Белмим – тәгассүбтән, белмим наданлыгынан шуннан соң без 

фәкыйрнең фикеренә шул шәй килеп төште: мәчетнең планы һәм һәр ике приговорны 

Уфага Мәхкәмәи Шәргыяга юналдым. Уфага барып янә кем илә казый, мөфти хәзрәткә 

юлыгып, вакыйганы сөйләп, кәгазьләрне /2а/ мөфти хәзрәткә тәкъдим иттем. Мөфти 

хәзрәт кәгазьләрне карады да, ярар, үзенең фәрмән (?) гаризә яз да, имхтихан кылын, сиңа 

ике йөреш булмасын. Кәгазьләрне без тиешле Мәхкәмәгә җибәрербез диде дә кәгазьләрне 

алып калды. Без фәкыйр дә икенче көн гаризә илә имтихан кылынып, имам-хатыйб вә 

мөгаллимлек дәрәҗәсендә шәһәдатнамә алып кайттым. Янә рус теле белү шарт 

булдыгыннан, шул арада рус теле имтиханына гариза биреп, рус теле шәһәдатнамәсене 

һәм алдым. Шул арада 28нче июльдән Мәхкәмәи Шәргыядан атаманга кәгазьләр дә килеп 

җитте. Атаман да җәмәгатьне чакырып һәр ике приговорны шәһәдәтләндереп Губернский 

правленияга җибәрде. Шулай итеп, 1908нче ел 12нче декабрьдә 7005нче номерда имам-

хатыйб вә мөгаллим дәрәҗәсендә Губернский правления тарафыннан тәсдыйк кылындым. 

1909нче елдан башлап метрика дәфтәре килә башлады һәм 1918нче елга чаклы дәвам итеп 

торды. 1919нче ел яңа хөкүмәт ул дәфтәрләрне җыеп алды. 

1908нче ел мәчет вә мәхәллә эшләре тәртипкә салынгач янә безгә ләзем вә фарыз булган 

эш алдымызда тора иде. Ул исә ислам балаларны ислам тәрбиясе бирә торган бер мәктәп 

вөҗүдкә китерү иде. Фәкыйрегез аның сәбәбенә һәм керешеп җөмга вә гаетләрдә акча 

җыярга керештем, шулай итеп 1911нче елга чаклы 7 йөз сумлап акча хасыйл булганнан 

соң, мәктәп бинасына шөрүгъ кылдык һәм буе 5 саҗень ярым, иңе өч саҗень биеклеге 

дүрт аршин ярым, ике бүлмәле итеп бер мәктәп бина кылып алдык. Бер бүләгендә ир-

балалар, бер бүләгендә кыз балалар укып торды. 14нче елга чаклы үземез рәфикамыз 

берлән укытып тордык. 14нче елда мөгаллим вә мөгаллимә алып һәм русский класс рус 

теле мөгаллиме алып боларның һәр кайсының идарәсе фәкыйрегез кулында булынды. 

18нче елга чаклы аннан соң хөкүмәт кулына чыкты. Янә 17нче ел мәчетнең ярты йорты 
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янә шуны дә зикер итеп китик, бугенгә чаклы мәчетемезнең берничә җитешмәгән җирләре 

бар иде. 1926нче ел аңар керешеп аларның бәгъзесен эшләп тәмам иттек. Әүвәл мәчетнең 

тәрәзәләре бер кабат иде, ике иттек. Икенче идәне бер кабат иде, ике кабат иттек. Өченче 

печләре юк иде, ике түгәрәк пич салдырдык. Дүртенче ишеге бер генә кабат иде, аны да 

ике кабат иттек. Димәк мәчет җылы булды. Инде бер хезмәте бар, ул исә мәчетнең 

мәнарәсы юк, янә макбирәнең әхатасы юк. 1913нче ел макбирәнең әхатасын бик шәп 

иттереп ясаган идек. 19нче-20нче елларда ягып бетерделәр. Үзе дә борынгы Әстрәхан 

ханнары заманындагы мөкбирә булып әллә ни тирәсе ике чакрым дүрт... шактый гына 

акча кирәк. /2б/ 

 


