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Мљфти АКШныћ Дђњлђт
сђркатибе ярдђмчесе

белђн очрашты

Фђйзелхак  ИСЛАЕВ:
"Кешене диненнђн
яздыру - зур гљнаџ"

17 октябрьдђ ТР
мљселманнары Ди-
ния нђзарђте кара-
магында булган, Ка-
зан шђџђренећ Тукай
урамында урнашкан
3 нче йортта вакф
њзђге ачылды.

Вакф милке саналган
бу бинаны тљзеклђндерњ эш-
лђре 1999 елда башланган.
Тарихи архитектура џђйкђле
архивларда сакланган эскиз-
сызымнар ярдђмендђ торгы-
зылган. 2011 елга кадђр тот-
рыклы финанслау булмау
сђбђпле эш авыр бара, тљзе-
лешне бары тик быел
мљфтияткђ яћа ќитђкчелек
килгђч кенђ тљгђллђњ
мљмкин була.

Бина ТР мљселманна-
ры Диния нђзарђте рђисе,
мљфти Илдус хђзрђт Фђиз
ќитђкчелегендђ ачылды,
дога кылынды. Ђлеге књп
профильле вакф њзђге ачылышында
шулай ук ТР Президентыныћ дини
берлђшмђлђр белђн хезмђттђшлек
идарђсе башлыгы Марат Гатин, Ка-
зан шђџђре муниципаль берђмлеге
Башкарма комитетыныћ Теллђрне
њстерњ џђм иќтимагый оешмалар
белђн њзара бђйлђнешлђр бњлеге баш-
лыгы Ирек Арсланов, Ислам мђдђни-
яте, фђне џђм мђгарифен њстерњ фон-

дыннан Александр Комадей џ.б. кат-
нашты.

Тукайныћ тууына 125 ел тулу
билгелђп њтелгђн елда ђлеге Тукай
урамындагы бинаныћ яћадан торгы-
зылып вакфка тапшырылуы књренек-
ле бер вакыйга булды.

Исегезгђ тљшерђбез: ђлеге ике
катлы кирпеч йорт 1867 елда (Усма-
нов мђчете белђн бер њк вакытта)

сђњдђгђр Ќ.Б.Усманов тарафыннан
тљзетелгђн булган џђм анда "Усма-
ния" мђдрђсђсе урнашкан. Ђлеге
мђдрђсђдђ татар ђдђбияты классигы
Г.Камал китап-белем дљньясына
кергђн, фикерен ныгыткан. 1910 елда
биредђ Г.Баруди шђкертлђре дђ
дђреслђр биргђн.

Нияз САБИРЌАНОВ
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Без Ђлмђт мљхтђсибе белђн со-
ћгы вакытта эшлђнгђн эшлђр
џђм килђчђккђ булган планнар
турында сљйлђштек.

– Сезнећ Ђлмђт шђџђре џђм Ђлмђт
районы имам-мљхтђсибе вазифаларына
керешњегезгђ дђ берничђ ай вакыт њтеп
киткђн. Кыскача гына ђйтеп китђ алмас-
сызмы икђн, шул чор эчендђ нинди
њзгђрешлђр булды, нинди карар-нђтиќђлђр

"Ић авырткан ќиребез
- кадрлар мђсьђлђсе"

кабул ителде? Њз алдыгызга куйган максат-
планнарга ни дђрђќђдђ ирешђ алдыгыз?

– Тљп максатларныћ берсе – шушы
мљхтђсибђттђге мђхђллђлђр џђм мђдрђсђлђр
эшчђнлеген устав буенча алып баруны
ќайга салу. "Устав буенча" дигђндђ, фикъџи
џђм игътикади мђсьђлђлђрдђ хђнђфи
мђзџђбенђ муафыйк рђвештђ уку-укыту
эшен алып бару џђм шулай ук мђчет-
мђхђллђлђрдђ шушы тђртиптђ эшне оешты-
руны књздђ тотабыз. Тљп эшлђр ђлеге
мђсьђлђлђр буенча башкарылды. Ай саен
диярлек мљхтђсибђт ќыелышлары узды,
шулай ук мђдрђсђ укытучылары, админис-
трация џђм кљч структуралары вђкиллђре
белђн дђ ђлеге юнђлештђ аћлату эшлђре
алып барылды. Хђзерге вакытта мђдрђсђдђ,
Ќђмигъ мђчеттђ (биредђ мљхтђсибђт урнаш-
кан) џђм књпчелек мђхђллђлђрдђ дини мђра-
симнђрне алып бару, мђчеттђ ќђмђгать на-
мазлары уку, ќомга алып бару, намаз вакыт-
ларына кагылышлы ђйберлђр булсын – бљте-
несе дђ бер тђртипкђ салынып килђ. Ђлеге
тђртиплђрне хђзер имамнар таный. Дљрес,
башта хђнђфи мђзџђбенђ каршы чыгу очрак-
лары да књзђтелгђлђде. Хђзерге вакытта
бљтен эшне дђ устав џђм хђнђфи мђзџђбе бу-
енча алып барабыз. Безнећ кљннђрдђ хаки-
мияттђ дђ ђлеге мђсьђлђлђрдђ бер тљрле ка-
раш булырга тиеш икђнлекне аћладылар џђм
шул рђвештђ бергђлђшеп эш алып бара баш-

ладык. Ђлмђт мљхтђсибе буларак шунысын
да ђйтеп њтђсем килђ: хђзерге вакытта
имамнар белђн ызгышлар, теге яки бу
мђсьђлђгђ бђйле булган каршылыклар юк.
Шулай ук кайбер мђсьђлђлђр: Болгарга
бару, мђчетлђрдђ Коръђн уку, Коръђн уку
мђќлеслђренђ барулар тђртипкђ салынып
килђ, аћлатыла џђм инде мондый эшлђрдђ
дђ мљхтђсибђт имамнары да, мђхђллђлђр дђ
катнаша. Рђсми имамнар тарафыннан ТР
мљселманнары Диния нђзарђтенећ фђрман-
сђясђтенђ каршы чыгучылар юк. Ягъни,
бергђлектђ – мљфтиятнећ сђясђте белђн
мђхђллђлђрнећ сђясђте тђћгђл килеп бара,
бердђмлек књренђ. Бу, ђлбђттђ – зур ућыш.
Дини юнђлеш, дини сђясђт мђсьђлђсендђ
мђчетлђр, мђхђллђлђр – џђммђсе дђ эшчђн-
леклђрен бер юнђлештђ алып бара. Ђ вак-
тљяк проблемалар – ул џђр ќирдђ дђ бар,
шушы њзгђреш, элеккегедђн аермалы була-
рак, шатландыра. Тагын бњтђн куанырлык
яћалыкларыбыз да ќитђрлек: мин эшкђ
килгђч, бер яћа мђчет ачылды, хђзер яћа ус-
тав нигезендђ љч мђхђллђ теркђлњ узып
килђ. Аннан соћ Ђлмђт шђџђрендђге 8 нче
колониядђ џђр сишђмбе кљнне дђреслђр
њткђрђбез џђм анда шулай ук иќтимагый ко-
миссия дђ тљзелгђн (анда суд та, хакимият
вђкиллђре дђ катнаша). Без дђ ђлеге комис-
сия эшендђ, ягъни тоткыннарны вакытын-
нан алда азат итњ яки аларга булган шарт-

Рафикъ хђзрђт МИЋНЂХМЂТОВ:
ларны ќићелђйтњ гаризаларын карау комис-
сиясендђ атна саен катнашабыз. Админист-
рация канаты астында оештырылган шђџђр
иќтимагый шурасында айга бер мђртђбђ кат-
нашып килђм. Ул ќыелыш формасында њтђ,
анда Ветераннар советы, Инвалидлар
ќђмгыяте кебек оешма вђкиллђре џ.б.
ќыелып, шђџђргђ кагылышлы мђсьђлђлђрне
тикшерђлђр, хакимият белђн берлектђ чишњ
юлларын эзлилђр. Шулай ук бездђ наркотик-
ларга каршы кљрђш комитеты бар, мин аныћ
эшчђнлегендђ дђ катнашам. Наркомания ту-
рында сњз барганда, шунысын да ђйтеп ки-
тим: мђчетлђребезгђ Диния нђзарђте тара-
фыннан бирелгђн вђгазьлђрне тараттык, ул
џђрбер мђхђллђлђргђ дђ ќиткерелде, ќомга
намазларында исерткечлђргђ џђм наркотик-
ларга каршы бердђм хљтбђлђр сљйлђнде.
Шулай ук экстремизмга каршы айлык кыса-
ларында мђдрђсђ шђкертлђренђ ачык дђрес
њткђрелде, шулай ук администрациядђ жур-
налистлар љчен матбугат очрашуы оешты-
рылды. Анда башка дин ђџеллђре дђ катнаш-
ты. Аннан соћ сентябрь аенда республика-
бызныћ барлык районнарында да узган ча-
рада – "Миллђтлђр кроссы – 2011"дђ катнаш-
тык. Ђлеге кросста хакимият вђкиллђре
белђн мин њзем дђ бер "круг" чаптым. (Ул
кљнне шђкертлђрне дђ алып чыккан идем,
алар белђн тагын бер тапкыр йљгердем.)
Шуннан соћ Рамазан аенда Ќђмигъ мђчеттђ
зурлап авыз ачу мђќлеслђре оештырылды,
кљн саен 120 кешелек ифтар оештырылды.
Ђлмђт сукырлар ќђмгыяте белђн эш алып
бардык. Рамазан аенда сукырлар белђн
књрештек, аларныћ барысын да авыз ачу
мђќлеслђренђ чакырдык, кырык кешегђ
љстђл ђзерлђдек. Ђлеге чара пансионатта
узды. Анда мљселманнар гына тњгел, башка
диндђ булганнар да бар иде. Инвалидларны
да шатландырдык. Мљхтђсибђт тарафыннан
моћа кадђр мондый чаралар њткђрелмђгђн.

(Ахыры 2 нче биттђ.)

РЕКЛАМА КОЛЫ БУЛМЫЙК!
23 октябрь – Россиядђ реклама белђн шљгыльлђнњчелђр кљне. Беренчедђн,

ђлеге џљнђр иялђреннђн башка дљньяны књз алдына да китереп булмыйдыр
кебек. Чљнки кеше акылына массакњлђм мђгълњмат чаралары белђн тђэсир
итњ сђњдђ, хезмђт љлкђлђрендђ генђ тњгел, сђясђттђ, ќђмгыятьтђ билгеле бер
идеологияне пропагандалау љчен дђ кулланыла. Рекламаныћ тљп вазыйфа-
сы – сатуны арттыруга стимул бирњ булса да, минем ђлеге рекламаныћ баш-
ка якларына да тукталып њтђсем килђ. Монда сњз гљнаџ, язык, тыелган эш-
лђрне тарату турында бара. Рекламаларныћ илле проценттан артыгы нђкъ
менђ шундый вазыйфаны њти.  Кызганыч, бњгенге кљндђ реклама товарныћ
њсеш-сатылуына гына тњгел, ќђмгыятебездђ фђхешлек, бозыклыкны
њстерњгђ дђ зур йогынты ясый.

Мондый рекламаныћ эшчђнлек принцибы гади. Кешене алдап-йолдап, яћа
товар алырга этђрђлђр. Књп кенђ кеше њз телђклђре белђн идарђ итђ алмый џђм
шул яћа товарны алу юлына бара да инде. Бу адымга аларныћ шђхси телђклђре,
њз-њзлђрен ќићђ алмый торган сыйфатлары тарта.

Мисал љчен, сагыз рекламасы, беренче карашка, гади генђ тоелса да, башка
ќенес вђкиле белђн якынлыкка китерђ ала дип књрсђтелђ. Яки ир-атлар љчен чы-
гарыла торган ислемай рекламасын гына алыйк. Ул да бит, асылда, њзенећ исе
белђн кызларны ќђлеп итђ џђм аларда дђрт уята. Бер генђ сњз белђн ђйткђндђ,
реклама ђхлаксызлыкны пропагандалый, аны ућышка џђм бђхеткђ ирешњ элементы
буларак карый, кешене њз телђклђре колы итеп тђрбияли. Яки, мђсђлђн, кешелђр
арасында шундый фикер дђ кић ќђелде – хђзерге заман кешесе њзенећ ќђмгыять-
тђге статусына тић булган фатирга џђм машинага ия булырга тиеш. Шулай ук ул
аларны гел алыштырып торырга, чљнки анысы да модага туры килеп торырга
тиеш, имеш. Шул рђвешле, кеше кулланучыга гына ђйлђнеп бара. Хђзерге ќђмгы-
ятькђ хас булган система тњбђн дђрђќђдђ булган телђклђрне канђгатьлђндерњгђ
юнђлдерелгђн. Моннан тыш, књп кенђ нђрсђлђр культ дђрђќђсенђ ђйлђнгђн. Џђм
бу ућышка ирешњ њрнђге булып санала.

Фарыз гамђллђрне њтђмђгђн этник мљселманнар еш кына дин кешегђ нинди-
дер йљклђмђ љсти дип уйлыйлар. Имеш, болай да ыгы-зыгылы, вакыт тыгыз за-
манда њз љстебезгђ нигђ тагы артык йљклђмђ алырга? Алар фикеренчђ, дин алар-
ныћ тормышын чикли, вакытларын ала, ђйтерсећ лђ, намаз укымыйча алар бары-
сына да љлгерђ алачаклар.

Бу кешелђр нык ялгыша. Бары тик дин џђм Аллаџы Тђгалђгђ ышаныч аркы-
лы гына кеше тулысынча азат була ала. Намазын калдырмаучы мљэмин-мљселман
џђркљн њзенећ кечкенђме-зурмы гљнаџлары љчен ярлыкау сорый, џђр гамђлен уй-
лап, нђтиќђсе оялырлык булмаслык итеп башкара. Џђм аны реклама тозагына
бирелдертеп, бозыклыкка бастырып булмый. Иманлы, дин тоткан кеше тормыш-
та њз юлын билгели ала. Шућа да ул реклама ымсындыруыннан, кызыктыргыч
кредитлардан џђм башка тљрле буш ымсындыргычлардан ерак тора. Иманлы кеше
беркайчан да њз телђклђренећ колы булмас.

Њзђклђшкђн дини оешма -
ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе,

мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ
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АЗНАКАЙ
- Район мђдђният йортын-

да, мђчетлђребездђ 15 октябрьдђ
Хђтер кљне њткђрдек, – дип уртак-
лашты Азнакай шђџђре џђм Азна-
кай районы имам-мљхтђсибе
Ђ.Якупов. – Шђџит киткђн баба-
ларыбызны Коръђн-Кђрим укып,
вђгазьлђр сљйлђп искђ алдык.

Азнакай мђчетендђ балалар-
ны ќыеп дин дђреслђре дђ бирелђ
башлаган. Алар атнага ике кљн
укый. Соћгы ике ќомга намазы-
ныћ берсендђ наркомания, икен-
чесендђ террорчылык афђтлђре
турында вђгазь сљйлђнелгђн.

Биредђ гошер ќыю да кић
масштабта алып барыла: "Го-
шерне районыбызныћ балалар
бакчаларына бирдек. Ђлмђт
мђдрђсђсенђ сиксђнлђп капчык
бђрђћге тљшердек. Чаллы
мђдрђсђсенђ йљз капчыклап ќиб-
ђрдек", – диде Ђмирќан хђзрђт.
Азнакай шђџђрендђ ике йљз кап-
чыклап бђрђћге-яшелчђ
фђкыйрьлђргђ таратылган. Бу
атнадан Корбан бђйрђменђ ђзер-
лек эшлђре башланып киткђн.

АРЧА
Узган пђнќешђмбедђ Арча

Ќђмигъ мђчетендђ 60 имам џђм
абыстай, 30 укытучы катнашында
мљхтђсибђт ќыелышы узган. Кљн
тђртибе авыл мђчетлђрендђ башла-
нып киткђн уку-укыту турында
фикер алышудан гыйбарђт булган.
Исегезгђ тљшерђбез: хђзерге вакыт-
та Арча районыныћ кырыктан ар-
тык мђчетендђ укулар дђвам итђ.
Ќыелышныћ икенче љлешендђ го-
шер сђдакасы ќыю џђм тапшыру
буенча нђтиќђ ясалган. Гошер, ни-
гездђ, Казандагы дини уку йортла-
рына ќибђрелгђн. (Ислам динен ка-
бул итњгђ 1000 ел исемендђге
мђдрђсђгђ – ике, "Мљхђммђдия"
мђдрђсђсенђ, Россия ислам универ-
ситетына, "Ак љмет" пансионатына
берешђр машина гошер сђдакасы
китерелгђн.) Халык егермедђн ар-
тык тонна бђрђћге белђн яшелчђне
гошер сђдакасы итеп биргђн. Бу
эшне оештыруда актив катнашкан
имамнар ќыелышта бњлђклђнгђн.
Алар – Мурале авылыннан Расип
хђзрђт Нђбиуллин, Шушмабаштан
Рљстђм хђзрђт Йосыпов, Шека авы-
лыннан Тђвис хђзрђт Локманов,
Хђсђншђехтђн Шамил хђзрђт
Ђхмђтгалиев, Ташкичњдђн Рђдиф
хђзрђт Галђветдинов, Тњбђн Аты-
дан Раил хђзрђт Гыйлђќев. Ђлеге
ќыелышка тђќрибђ алу љчен
Чњпрђле районы имам-мљхтђсибе
Фђџим хђзрђт Ђхмђтќанов, Саба
районы имам-мљхтђсибе Айнур
хђзрђт Ђхмђтов та килгђн булган.
Катнашучылар чђй эчеп таралыш-
кан.

- Октябрь ахырында Арчада
мђчет каршында дини белем бирњ-
че мљгаллимнђрнећ район кићђш-
мђсе узар, дип кљтелђ. Хђзерге ва-
кытта якынча кљне егерме ќидесенђ
билгелђнгђн ђлеге чарага ђзерлек
эшлђре бара. Биредђ районныћ
ќитмешлђп укытучысы тђќрибђ
уртаклашачак. Шулай ук њрнђк
дђрес карау да књздђ тотыла. Ђлеге
очрашу Арча мђчетендђ узачак, –
дип хђбђр итте безгђ Арча районы
имам-мљхтђсибе Раил хђзрђт Гый-
лђќев.

ЮГАРЫ ОСЛАН
19 октябрьдђ Югары Ослан-

нан 14 кешелек беренче тљркем
хаќ сђфђренђ кузгалды. Моћа
кадђр ел саен районнан бер-ике
кеше генђ хаќ кылган булган.

Югары Ослан Ќђмигъ
мђчетендђ якшђмбе укулары
оештырылган. Иртђнге сђгать
тугыздан љйлђ намазына кадђр
балаларны Гали хђзрђт Ќиџан-
шин, сђгать икедђн соћ олылар-
ны Солтан хђзрђт Нђќметдинов
укыта.

Хаќдан соћ Бакчасарай
авылында да дђреслђр башланыр,
дип кљтелђ.

Исегезгђ тљшерђбез: быел
Югары Ослан районы имам-
мљхтђсибе Гали хђзрђт Ќиџан-
шин да хаќ кылырга ниятли.

Мљхтђсибђт
ЯЋАЛЫКЛАРЫ

Дини яћарыш фђннђн
аерылганга кыенлыклар
кичерђ. Шулай да башка
конфессиялђрдђн њзгђ
буларак, ислам љчен дин
џђм фђн диалогы берни-
кадђр ќићелрђк бирелђ,
дип саный тарихчылар.

Чљнки белемле, мђгърифђтле
булу ислам дине нигезенђ салынган.
Тарихчыларныћ дингђ кагылышлы
фђнни хезмђтлђре, фикерлђре белђн
13 октябрь кљнне Казан (Идел буе)
федераль университетында узды-
рылган "Совет чорыннан соћгы ва-
кытныћ рухи џђм сђяси культура-
сында традициялђр џђм яћалыклар:
милли-дини мљнђсђбђтлђр" дип
аталган фђнни-гамђли конференци-
ядђ танышырга туры килде. Ђлеге
чараны КФУныћ Тарих институты
Татарстан Фђннђр академиясе белђн
берлектђ оештырды. Анда Россия-
нећ утызлап тљбђк-шђџђрлђреннђн
галимнђр катнашты.

Конференцияне оештыручы
профессор Ринат Нђбиев ђйтњенђ
караганда, њзгђртеп кору елларында
башланган дини њсеш фђн эшлекле-
лђрендђ зур кызыксыну уяткан тема.
Чарада чыгыш ясау телђге белдерг-
ђннђрнећ књплеге дђ бу сњзлђрне ис-
батлаучы бер дђлил.

Дин таралу никадђр кић колач
ала барса да, галимнђр фикеренчђ,
дин џђм фђн диалогы ќићел генђ

Фђн динне љйрђнђ, ђ дингђ фђн кирђкме?

корылмый. Бер яктан гореф-
гадђтлђр, икенче тарафтан заман
алып килгђн яћалыклар килешњлђр-
не ќићелђйтергђ дђ, шулай ук, ки-
ресенчђ, катлауландырырга да
мљмкин. Ничек кенђ булмасын, шу-
нысы ачык: бњгенге ќђмгыятьтђ дин
таралу џђр љлкђгђ тђэсир итђ. Хђтта
экологлар кешелекне коткарырга ић
беренче чиратта дин ђџеллђрен ча-
кыра. Бњген књплђр европача яшђргђ,
ягъни зур йортлы, ике машиналы
булырга омтыла. Чынлыкта менђ
шул "европа" ихтыяќын канђгатьл-
ђндерер љчен кешелеккђ биш плане-
та кирђк икђн. Экологлар булганын

ќимергђнче кешелђрнећ энергиясен
рухи якка юнђлдерергђ, шул рђвеш-
ле аларныћ матди кызыксынуларын
киметергђ љнди, дип сљйлђде Ольга
ханым Сенюткина.

Профессор Ольга Коршунова
хђзерге заманда дини њсешнећ љч
тљрле моделе барлыгына тукталды:
Америка, Европа џђм Россия.
Џђркайсында дин мђсьђлђлђре
тљрлечђ хђл ителђ џђм ул аерым њзен-
чђлелеклђргђ ия. Россия эченђ керсђ
дђ Татарстан дини мљнђсђбђтлђр
кору, њстерњ буенча њзе аерым бер
њрнђк булып тора. Ринат Нђбиев Та-
тарстан њзенчђлеген барлап: "Узган

гасырныћ туксанынчы елларында
тљрле диннђрнећ кинђт таралуы
шартларында православие џђм ис-
лам дине арасында тигезлек булды-
ру максатыннан сђяси формула эш-
лђнде. Барлык диннђрнећ тигез хо-
куклы булуы сђяси књзђтњ астына
алынды", – диде.

Татарстан Фђннђр академиясе
академигы Рафаэль Хђкимов бњген-
ге заман хђллђренђ ќавапны тарих-
тан барлау кирђклеккђ џђм традици-
ялђр мљџимлелегенђ басым ясады.
Ул: "Тормыш традициялђр белђн
бергђ бара. Бњгенге кљндђ њткђн за-
ман 95, килђчђк 5 процент кына. Тра-
дициялђрне санламаганда џђм бул-
ган нђрсђне ќимергђндђ фанатизм,
онытылганнарга ђйлђнеп кайту
књзђтелђ. Алга китеш юк. Телђсђ кай-
сы яћарыш традициялђр кысаларын-
да алып барылырга тиеш", – дигђн
сњзлђрне ђйтте.

Ђлеге конференция књрсђт-
кђнчђ, бњгенге галимнђр дингђ бђйле
фђнни хезмђтлђр язып кына калмый,
алар хђтта бу хакта Россиякњлђм
сљйлђшњлђр уздырырга да ђзер.
Ђлбђттђ, њз "казаннарында" - њзлђре
арасында. Ђ динчелђр фђн белђн
кызыксынамы? Ђлеге сорауга ќавап
рђвешендђ, бђлки алга таба дин ђџел-
лђренећ фђнни чаралары њткђрелђ
башлар ђле... – дип яза Татарстан
Республикасыныћ intertat.ru элект-
рон газетасы.

Айзирђк ГЂРЂЕВА

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

– Хђзер мљфтияткђ яћа ќитђкчелек
килгђннђн соћ Диния нђзарђтендђ дђ,
мљхтђсибђтлђрдђ дђ берничђ бњлек (яшьлђр
белђн эшлђњ, уку-укыту, дђгъват џђм матбу-
гат бњлеклђре) булдырылды. Сезнећ мљх-
тђсибђттђ ђлеге бњлеклђр бер-берсе белђн нин-
ди бђйлђнештђ эшли џђм алга таба эшлђњ љчен
нинди чаралар, проектлар љстендђ эш алып
барыла?

– Безнећ ић авырткан ќиребез – кадрлар
мђсьђлђсе. Шућа књрђ мљхтђсиб алышынганнан
соћ шушы сез санап њткђн юнђлешлђр буенча
бергђ кулга-кул тотынып эшлђрлек кадрлары-
быз булмау борчуга сала анысы. Хђзерге вакыт-
та бу яктан актив эш алып барабыз, дип ђйтђ ал-
мыйм. Шунысын да ђйтеп узасым килђ: быел
Ђлмђт яшьлђре дђ Казанда булып узган Мљсел-
ман яшьлђре фестивалендђ катнашты. Књп кенђ
эшлђрне башлап ќибђрњ, яшьлђрне ќђлеп итњ –
акча-финанс мђсьђлђлђренђ дђ бђйле. Хезмђт
хакы тњлђњ мљмкинлегебез туса, бу эшлђребез дђ
ќайга салынып китђр, дип уйлыйм. Хђзер ќылы-
ту сезонына керђбез, финанс хђлебез авыр. Ак-
тив яшьлђрне мљхтђсибђт эшенђ ќђлеп итњ зур
кыенлыклар белђн бара ђлегђ. Хђзерге вакытта
њз сайтыбызны булдыру, газета чыгару љстендђ
эш алып барабыз. Финанс мђсьђлђлђре белђн
тоткарлыкларны хђл итеп бетергђч, эшебез ќайга
салыныр, дип љметлђнђм.

– Мђчетлђр турында сњз чыккан икђн,
рљхсђт итсђгез тагын бер соравымны биреп
узыйм ђле. Сезне районыгыздагы мђчетлђр саны
канђгатьлђндерђме, халыкка ќитђрлекме
алар? Килђчђктђ яћа мђчетлђр тљзњ планлаш-
тырыламы? Ђлмђт халкы мђчетлђргђ гыйлем
алу, гыйбадђт кылу љчен књплђп йљриме?

- Элек-электђн Ђлмђт нефтьчелђр тљбђге
буларак, кара алтын табучылар зур мђчетлђр
тљзегђннђр. Бу – безнећ шђџђрлђргђ дђ, авыллар-
га да хас тљп сыйфат. Књпчелек авылларда
шђџђрлђргђ генђ хас зурлыктагы мђчетлђр. Аны
тљзњен тљзегђннђр, лђкин коммуналь хезмђтлђ-
рне ничек тњлђрбез, дип уйлап та карамаганнар.
Књпчелек авыл мђчетлђрендђ бу проблема бар.
Мин белгђн биш-алты мђчетнећ исђ берешђр
бњлмђсен генђ ќылыталар. Чљнки мђчетлђр бик
зур, ике катлылары да бар. Шућа књрђ ќылылык
љчен акча књп китђ. Шунлыктан бер-ике бњлмђгђ
генђ ќылылык биреп, йљрњчелђр саныннан чы-
гып кына ќылытмакчы булалар. Тљп
мђхђллђлђрдђ, авыл мђчетлђрендђ ќомга нама-
зына 15-20 кеше йљри. Кечкенђ авылларда
мђчетлђр дђ юк, имамнар да юк. Шулай булуга
да карамастан, зур авыл мђчетлђренећ дђ халык
белђн тулмаганнары бар. Ќомгага биш кенђ кеше
йљргђн мђчетлђрне дђ белђм. Шулай ук ќомга
укылмый торган мђчет-авыллар да бар. Ђ Ђлмђт
шђџђренђ килгђндђ исђ бездђ тугыз мђчет, ун-

бер мђхђллђ эшли. Аларда ќомга
кљнне мђчет тулган була. Ќђмигъ
мђчеттђ исђ ќомгага 300-500
кеше йљри. Мактама посёлогын-
да, Кђшер авылында икешђр
мђчет эшли. Аларны икесендђ дђ
ќомгалар њткђрелђ. Авылларга
якшђмбе кљнне барып, шђкертлђр
дђрес биреп кайталар. Рус авылы
булган Акташта бњгенге кљндђ
мђчет юк. Алар да мђчет салу ар-
тыннан йљри. Тагын шундый бер-
ничђ авыл мђчет булдыру артын-
нан йљри.

– Сезнећ тљбђк Ризаэддин
Фђхреддин кебек зур шђхеслђрне
биргђн як. Ишетњемчђ, Сезнећ
Ђлмђт мђдрђсђсенђ њзегезнећ
районыкылар гына тњгел, читтђн дђ килеп уку-
чылар шактый икђн. Хђзер сез эшне ничек оеш-
тырырга исђплисез: беренче чиратта, њзегез-
нећ як кешелђренђ дини белем бирњгђ басым
ясаячаксызмы, ђллђ бљтен республика, ил
књлђмендђге дини уку йорты булдырып, зур
мђдрђсђ булдыру љстендђ эшлђячђксезме? Сезгђ
нинди юл файда бирђчђк: њз тљбђк кешелђрен
генђ укытып, аларны район авылларына эшкђ
ќибђрњнећ "плюс"лары књбрђк булмасмы?

– Ђлмђткђ мин килгђнче њк, шђкертлђрнећ
яртысы ук диярлек, дип ђйтергђ буладыр, Татар-
станнан њзеннђн тњгел иде. Бу – берђњгђ дђ чит-ят
ђйбер тњгел. Хакимият булсын, Диния нђзарђте та-
рафыннан булсын – хђзер республикабызныћ њз
кешелђре књбрђк укысын, дигђн караш бар. Ђмма
шулай булуга да карамастан, читтђн килњчелђр дђ
(Ульяновск, Киров љлкђлђреннђн, Мордовия рес-
публикасыннан џ.б.) шактый. Без њзебезнећ
шђкертлђрнећ књбрђк булуын телђсђк тђ, башка
ќирдђге мљселманнар Татарстанга тљбђлгђн, безгђ
ышанычлары зур. ТР – ул татарлар љчен милли њзђк
кенђ тњгел, дини њзђк тђ. Шућа књрђ чит
тљбђклђрдђн килђлђр, лђкин инде барыбер ныг-
рак басым њзебезнећ шђкертлђрне тђрбиялђргђ
булырга тиеш, дип саныйм. Чљнки, Ђлмђтнећ
њзендђ мђдрђсђ булса да, анда йљздђн артык егет-
кыз укыса да, кайбер авылларга муллалар ќитеш-
ми. Ђлмђт районыныћ берничђ авылында гына да
имамнар юк. Мђчетлђр – бар, имамнар – юк. Мђчет
ачылганда хђзрђт булган, хђзер инде ул бик олы
яшьтђ булу сђбђпле эшли алмыйм. Алар урынына
алмаш юк. Бу проблеманы да мђдрђсђ њзеннђн њзе
хђл итђ алмый, без шул авыллардан урта буын
вђкиллђрен дђ укыту ягын карарга тиешбез. Ха-
кимият-дђњлђт тарафыннан да њзебезнећ
шђкертлђргђ ярдђм итњ юлларын эзлисе иде.
Књпчелек шђкертлђребез мул тормышта яши тор-
ган гаилђлђрдђн тњгел, аларныћ књбесе нђрсђгђ дђ
булса мохтаќ. Аларга белем алу мљмкинлеге ту-
дыру љчен, ярдђм итњ зарур. Авыл Советлары та-
рафыннан да тљрле ташламалар булдыру юлларын

эзлисе иде. Болай эшлђгђндђ њзебезгђ ђзер кадр-
лар булыр иде, дип уйлыйм. Читтђн никадђр генђ
кеше чакырып укытсак та, ул безнећ кеше булма-
ячак, районыбызда имам булып хезмђт итђргђ кал-
маячак. Хакыйкать шундый, моны џђртљрле
тђќрибђлђр дђ раслый. Ђлмђт шђџђрендђ ничђ ел-
лар мђдрђсђ эшлђп торып та, авылларда яшь имам-
нар юк. Аларныћ яхшырак укыганнары, љстђвенђ,
чит илгђ укырга китњ ягын эзли. Мондый яшьлђ-
рне бер яктан аћларга да мљмкин инде. Хезмђт
хакы, торыр урыны булган ќирлђргђ яшьлђр бик
телђп бара. Тњлђве булмаган, мђчеткђ халык йљрми
торган, хакимият тарафыннан ярдђм булмаган
урыннарга атлыгып тормыйлар. Авылларныћ дини
кадрлар проблемасын шул авыл белђн генђ хђл
итеп була.

– Сез Диния нђзарђтенећ яћа ќитђкче-
леге белђн ныклы элемтђдђ торасыз. Мљфти-
ятнећ нинди проектларын њзегезгђ љлге итеп
аласыз? Килђчђктђ нђзарђт белђн кулга-кул
тотынышып нинди эшлђр эшлђргђ ниятлисез?
Республмикабызныћ башка мљхтђсибђтлђре
белђн тђќрибђ уртаклашачаксызмы?

– Ић мљџиме – дини юнђлешебезне бер
тђртипкђ алып килеп ќиткезњ. Диния нђзарђте
њзенећ ярдђмен џђрчак књрсђтеп тора. Хђзерге
вакытта шушы урнашкан тђртиплђрне ныгытып
калдыру љчен яки эшне тагын да ќђелдереп
ќибђрњ љчен беренчедђн, кадрлар мђсьђлђсен,
икенчедђн, финанс мђсьђлђлђрен хђл итњ зарур.
Шућа књрђ дђ Диния нђзарђте бу яктан ярдђмнђ-
рен књрсђтергђ вђгъдђ итте. Якын арада сайты-
бызны булдырып, газетабызны чыгара башлая-
чакбыз. Мондый њзгђрешлђргђ мин бик шат џђм
ќитђкчелђргђ бик тђ рђхмђтлемен. Бу – мљселман-
нарныћ бердђмлеге љчен дђ бик файдалы. Шулай
ук Россия ислам университетыннан да имамнар
ќибђрергђ вђгъдђ иттелђр. Эш-гамђллђребез нђти-
ќђле булса иде, дигђн телђктђ калам.

Ђћгђмђдђш –
Нияз САБИРЌАНОВ

"Ић авырткан ќиребез -
кадрлар мђсьђлђсе"
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Фђйзелхак ИСЛАЕВ:

– Сезнећ 1999 елда Татарстан
китап нђшриятында "Идел буенда
православие миссионерлары" ("Пра-
вославные миссионеры в Поволжье")
дигђн монографиягез дљнья књргђн
иде. Ђлеге китапта сњз нилђр турында
бара?

– Патша Россиясе идеологиясендђ
дин, хљкњмђтнећ басып алу сђясђтенђ
нигез буларак, мљџим урынны алып тор-
ган. Империядђге рус булмаган халык-
ларны рухи коллыкка тљшерњ хђрђкђте
Пётр I заманында аеруча кљчђя, беренче
рус императоры њлгђннђн соћ, 1731 елда
"Комиссия новокрещёнских дел", со-
ћыннан "Новокрещёнская контора" тљзњ
белђн бу эшкђ њзенђ књрђ бер йомгак яса-
ла. XVIII гасыр уртасында бу контора
Идел буе халыкларын џђм Россиянећ
башка тљбђклђрендђге рус булмаган ха-
лыкларны кљчлђп чукындыруда тљп
рольне уйный. Ђлеге теманы љйрђнеп,
шушы монографияне бастырганчыга
кадђр, бу миссионерлык оешмасыныћ
тарихы бик аз яктыртылган иде. Сђбђбе
– Русия тарихындагы динара мљнђсђбђт-
лђрне беркатлы, дђњлђтне џђм православ
чиркђвен иделлаштырып књрсђтњ телђ-
ге. Бу патша заманына да, совет чорына
да хас ђйбер.  Шућа да карамастан, ђлеге
тема Россиядђ актуальлеген аз гына да
югалтмый. Тарихны белмђњ халыклар
арасындагы дуслык-татулык мљнђсђ-
бђтлђренђ нигез була алмый.

– Тљгђлрђк итеп ђйткђндђ, ђлеге
хезмђттђ нинди проблемалар тикше-
релде?

– Тљрле чыганакларга нигезлђнеп
язылган бу хезмђттђ ђлеге "Новокрещён-
ская контора"ныћ утыз љч еллык (1731-
1764) тарихы љйрђнелде. Мин игътибар
њзђгенђ татар џђм Идел буенда яшђњче
башка халыкларны чукындыруныћ
тљрледђн-тљрле ысуллары, "инородцы"
дип аталган халыкларныћ бу афђткђ,
рухи кљчлђњгђ актив каршылык
књрсђтњен алдым. Китапныћ аерым
бњлеклђре "Контора"ныћ мђгълњм ида-
рђчелђренђ (Дмитрий Сеченов, Силь-
вестр Гловацкий, Евгений Скаловский,
Лука Канашевич – Аксак Каратун), Ба-
тыршаныћ баш књтђрњенђ багышланды.
Ђлеге китап кић катлам укучыларга атап
язылды, ул марилар, чувашлар, татарлар

 "КЕШЕНЕ ДИНЕННЂН ЯЗДЫРУ - ЗУР ГЉНАЏ"

Мљхтђсибђт
ЯЋАЛЫКЛАРЫ
ЂЛМЂТ

Быел Ђлмђт шђџђренећ алты
мђчетендђ якшђмбе укулары баш-
ланган. "Элек исђ мондый укулар кич
белђн генђ узган. Хђзер Ќђмигъ
мђчеттђ љч тљркемгђ (балалар, ир-ат-
лар, хатын-кызлар) бњленеп дини
укулар њтђ", – диде Ђлмђт шђџђре џђм
Ђлмђт районы имам-мљхтђсибе Ра-
фикъ хђзрђт Мићнђхмђтов. Моннан
тыш, Ђлмђт районыныћ ун авыл
мђчетендђ дђ дини дђреслђр бара
икђн. Уку-укыту эшенђ шђкертлђр
дђ ќђлеп ителгђн. Районда дин ђџел-
лђре џђртљрле ќыелышларда да ак-
тив катнаша, мисал љчен, узган
чђршђмбе кљнне Рафикъ хђзрђт
спортны њстерњгђ багышланган
шђџђр књлђмендђге ќыелышта кат-
нашкан. Ќђзаларны њтђтњ буенча
федераль хезмђт (ФСИН), аерым ал-
ганда, тљрмђлђр белђн эшлђњгђ дђ књп
кљч сарыф ителђ, џђр сишђмбе кљнне
тљрмђдђ утыручыларга барып лекци-
ялђр укыла.

Гошер сђдакасы ќыю буенча да
быел Ђлмђт тљбђге активлык
књрсђтте. Барлыгы егерме ике авыл-
дан яшелчђ ќыеп алынды џђм ул
мђдрђсђлђргђ таратылды. Алай гына
да тњгел, књрше республика-љлкђлђр
дђ гошер сђдакасы китергђн. Пенза
љлкђсеннђн генђ дђ сигез тонна (!)
кђбестђ алып килгђннђр. Татарстан
районнары исђ Ђлмђт мђдрђсђсенећ
бђрђћгегђ булган ихтыяќын канђ-
гатьлђндергђн.

БАУЛЫ
"Быелдан район мђчетлђ-

рендђ ким дигђндђ икешђр
тљркемдђ укулар башланып кит-
те", – диде Баулы районы имам-
мљхтђсибе Исмђгыйль хђзрђт Бик-
кинин. Баулы шђџђренећ "Љмет",
"Гали" мђчетлђрендђ љлкђннђр
љчен дини дђреслђр њтђ. Шђџђрнећ
"Шигаби" сђњдђ њзђгендђ намаз уку
бњлмђсе бар икђн. Ђлеге бњлмђдђ дђ
дђреслђр оештырырга булганнар.
Монда да дђреслђр ике тљркемгђ
бњлеп уздырыла. Атнасына ике
тапкыр узучы дђреслђрдђ дњрт
мљгаллим, ике имам-хатыйб укы-
та. Баулы районыныћ Кызыл Яр
авылы мђчетендђ дђ дђреслђр оеш-
тырылган.

АЛАБУГА
- Шђџђр мђчетлђрендђ кышка

ђзерлђнњ буенча ремонт эшлђре алып
барыла, – дип башлады њз сњзен Ала-
буга шђџђре џђм Алабуга районы
имам-мљхтђсибе Ђќмђл хђзрђт Сама-
тов. – Моннан тыш, Алабугада ике яћа
мђчет тљзњ эше дђ кић колач белђн
бара. Берсенђ – "Ихлас", икенчесе
"Шатлык" дип исем бирдек. Мђчет
тљзелешенђ район хакимияте зур
ярдђм итђ. Емельянов Геннадий Его-
ровичка зур рђхмђт белдерђсебез
килђ.

Алабуга Ќђмигъ мђчетенђ быел
эшкђ тђќрибђле, белемле имам – Азат
хђзрђт Шђрипов килгђн. Ул мђчеттђ
укулар башлап ќибђргђн.

Шђџђрнећ 31 нче балалар бак-
часында мљселман балалары тљркеме
оештырылган џђм хђлђл туклану бул-
дырылган.

Књптђн тњгел генђ мђчеткђ
йљрњчелђр љчен Болгар шђџђренђ эк-
скурсия оештырылган. 15 октябрьдђ
Хђтер кљне билгелђп њтелгђн. Ќђмигъ
мђчеттђ атнаныћ дњрт кљнендђ дђрес-
лекциялђр башланган.

ЗЂЙ
Зђйдђ гошер сђдакасы ќыю

кић колач белђн бара.
- Районыбызныћ ун

мђхђллђсеннђн гошер ќыелды.
Барлыгы сигез тоннадан артык
яшелчђ џђм бђрђћге китерделђр, –
дип белдерде Зђй шђџђре џђм Зђй
районы имам-мљхтђсибе Сђгыйть
хђзрђт Камалов. – 17 октябрьдђ љч
тонна гошерне Чаллы шђџђрендђ
яћа ачылган пансионатка ќибђр-
дек.

Зђй шђџђрендђ биш мђхђллђ
бар. Ќђмигъ мђчеттђ ремонт эшл-
ђре башкарылган, идђннђре ќылы-
тылган. Финанс чыгымнарын
район спонсорлары књтђргђн.
Тњбђн мђхђллђдђ тљзелеп килњче
мђчеткђ ай куелган. Ђлеге мђчетне
Нђсимђ ханым Марханова тљзетђ.
Хђзерге вакытта Тњбђн мђхђллђ
мђчетен бизђњ џђм ќылыту эшлђ-
ре башкарыла. Икмђк кабул итњ
пункты мђхђллђсендђ зур мђчет
тљзелеп килђ, бњгенге кљндђ аныћ
стенасы књтђрелђ. Мђчетне "Труба-
строй" оешмасы ќитђкчесе Фоат
Гарифов тљзетђ. Ђ Мирный бистђ-
сендђ исђ мђчет тљзелешенђ участок
бњлеп бирелгђн. Биредђ тљзелђчђк
мђчеткђ Фоат белђн Гљлдђнинђ Са-
матовлар гаилђсе иганђлек ярдђме
књрсђтђ.

Яћалыкларны Нияз
САБИРЌАНОВ ќыйды

џђм руслар љчен дђ кызыклы. Китап та-
рихыбыздагы билгесез књп нђрсђлђрне
аћларга ярдђм итђчђк.

– Татар дљньясында књптђннђн
бер бђхђс бара: керђшен кардђшлђр
"без њзебез телђп чукындык, бу Явыз
Иван заманына кадђр њк булган
хђллђр", дилђр. Сез ђлеге мђсьђлђдђ
нинди дђ булса чор идеологиясе тђэ-
сирен књрмисезме?

– Идеология – ул шундый кљчле
корал ки, ул кеше аћына кереп урнаш-
тымы, аннан котылу искиткеч авыр.
Христиан миссионерлары "сезнећ ата-
бабаларыгыз православие динен бик
књптђн кабул иткђн" дигђн ялган фикерне
керђшен кардђшлђр аћына нык сећ-
дергђннђр, гђрчђ моны раслаучы бер генђ
факт та юк. Мин ђлеге чор идеологиясе
мђсьђлђлђрен 2001 елда Казан дђњлђт
университеты нђшриятында дљнья
књргђн "Ислам и православие в Повол-
жье XVIII столетия: от конфронтации к
терпимости" дигђн аталган китабымда
яктырттым. Кызыксынучылар љчен ђлеге
хезмђттђге бњлек исемнђрен дђ санап
узуны кирђк дип саныйм: "Ислам и пра-
вославие в России в первой трети XVIII
столетия", "Время новокрещёнской кон-
торы", "Движение сопротивления против
духовного насилия", "Религиозная поли-
тика государства во второй половине
XVIII века".

– XVIII йљз патшаларыныћ,
шул исђптђн реформатор Пётр I шул
чордагы милли џђм дини сђясђткђ
мљнђсђбђтлђре ничек булган?

– Беркемгђ дђ сер тњгел: Явыз
Иван џђм аннан соћ тђхеттђ утырган рус
патшалары њзлђренећ тљп дошманы, шул
исђптђн дин дошманы итеп татарларны
санаган. Бу хакта шул заманныћ Европа
тарихчылары гына тњгел, прогрессив ка-
рашлы рус кешелђре дђ язып калдырган-
нар. Шундыйларга профессорлар В.А.-
Ключевскийны, С.М.Соловьёвны да кер-
тергђ була. Татарларны кљчлђп чукын-
дыру эше Пётр I патшалык иткђн заманда
аеруча кљчђя. Ђле генђ сез телгђ алган
китабымда моны тормышка ашыруныћ
тљрле формалары књрсђтелгђн. Бу – мор-
заларныћ, йомышчы татарларныћ (слу-
жилые татары) ќирлђрен тартып алу, са-
лым салу, православие динен кабул ит-

њчелђрне армия хезмђтеннђн азат итњ;
бњлђклђр бирњ, акча тњлђњ џ.б. Пётр I дђ,
синод та "тимер куллар белђн" мљсел-
маннарны џђм мђќњсилђрне чукынырга
мђќбњр иткђннђр.

– Пётр I њлгђннђн соћ эшлђр
ничек бара?

– Бу эш Пётр I њлгђч, патшабикђ
Анна Иоанновна, аныћ кызы Елизавета
Петровна патшалык иткђндђ дђ туктал-
мый, шушы елларда Идел буенда яшђгђн
халыкларны књплђп чукындыру оешты-
рыла. "Прђннек џђм чыбыркы" алымын-
нан тыш, агарту-аћлату эшлђре дђ кић
ќђелдерелђ. Дљрес, моныћ нђтиќђсе зур
булмый, бигрђк тђ сыйфаты ягыннан.
Мђсђлђн, Казан митрополиты Сильвестр
болай яза: "Чукындырылган татарлар
мљселман туганнары белђн йљрешђлђр,
шућа књрђ чиркђњгђ барырга вакытлары
калмый. Мљселман сђњдђгђрлђре право-
славие динен кабул иткђн татарларны
њзлђре белђн товарга йљртђ. Казанныћ
Татар бистђсендђ дњрт мђчет бар, алар да
христианнарга кире йогынты ясый".

– Патша властьлары белђн си-
нод бергђ Идел буе мљселманнарын
чукындыру љчен нинди алымнар уй-
лап таба?

– Мисал љчен, 1731 елныћ 23 ав-
густында, синод указы нигезендђ, Казан
губернасындагы халыкларны чукынды-
ру эше белђн шљгыльлђнђчђк комиссия

тљзелђ. Комиссиянећ эш урыны итеп 1556
елда Успенский монастыре салынган Зљя
(Свияжск) шђџђре сайлана. Соћыннанрак
бу комиссияне "Новокрещёнская конто-
ра" дип атыйлар. Бу контора 1731-1764
елларда эшли џђм мљселманнар,
мђќњсилђр арасында ић яман эз калдыр-
ган дини оешма итеп хђтердђ кала. Бу
контора бик зур ућышларга ирешђ. Баш-
та, ђлбђттђ, православ динен кабул итњ-
челђр саны бик књп булмый. Мђсђлђн,
1731 елда нибары 108 кеше чукындыры-
ла, моныћ љчен аларга акча, кием-салым
бирелђ. 1732 елда христиан динен 201
кеше кабул итђ. Ђле генђ чукындырыл-
ган кешелђр кире њз диннђренђ кайтма-
сыннар љчен алар христианнар књплђп
яши торган урыннарга књчерелђлђр. 1747
елда христиан динен кабул итњчелђр саны
107 мећнђн артып китђ. Бу искиткеч зур
сан. Барлыгы шушы контора эшлђгђн ел-
ларда православ динен кабул итњчелђр
саны 400 мећ тирђсе, шулар арасында та-

тарлар саны 12 мећнђн артыграк.
- Монографиянећ љченче бњле-

гендђ ("Движение сопротивления про-
тив духовного насилия") нилђр ту-
рында сњз бара?

– Ђлеге бњлек, югарыда
ђйтелгђнчђ, кљчлђп чукындыруга кар-
шы мђќњсилђрнећ (удмурт, мари, мор-
два, чуваш) генђ тњгел, мљселманнар-
ныћ да баш књтђрњлђренђ багышланган.
Миссионерларга каршы тору башка
тљбђклђрдђ дђ књзђтелђ. Шулардан бер-
ничђ мисал. 1747 елда Казандагы Татар
бистђсе, Кама аръягындагы 17 авыл,
кљчлђп чукындыруга, христиан динен
кабул итњчелђр љчен љстђмђ чамасыз
артык салымнарга, лашманчылыкка
каршы восстание ђзерли башлый. Тик
халык ризасызлыгын сизгђн ќирле ад-
министрация Татар бистђсенђ, авыллар-
га гаскђрилђр урнаштырып восстание-
не кичектерђ алалар. Мљселманнар ара-
сындагы кљчле ризасызлык 1755 елгы
Батырша мулла ќитђкчелегендђге вос-
станиегђ китерђ. Восстаниенећ њзђге –
хђзерге Башкортстан республикасы џђм
Пермь краеныћ кљньяк районнарында-
гы татар џђм башкорт авыллары.
Ђлбђттђ, мондый чыгышлар ућышлы
тђмамланмый џђм моныћ объектив
сђбђплђре бар. Шулай да алар эзсез генђ
њтми. Батырша восстаниесе нђтиќђ-
сендђ љстђмђ салымнар юкка чыгары-
ла, мђчетлђр тљзергђ рљхсђт ителђ, ђ ић
данлыклы миссионерлардан Лука Кана-
шевич џђм Сильвестр Гловацкий эшл-
ђреннђн алына. Моћа Пугачёв чуалыш-
лары да љстђлђ. Ђби патша халыкны ты-
нычландыру љчен кайбер ташламалар
ясарга мђќбњр була. Мђсђлђн, Уфада
мљфтият оештырыла. 1783 елныћ 28
гыйнвар фђрманы белђн Екатерина II
татарларга њз арасыннан ахуннар сай-
ларга рљхсђт итђ. Лука Канашевич бое-
рыгы белђн бик књп мђчетлђр ќиме-
релсђ, Екатерина II исђ мђчетлђр салыр-
га рљхсђт бирђ. Ђ мљфтият бер генђ
мђчет тђ булмаган Уфа шђџђрендђ (1789
елныћ 4 декабрендђ) ачыла. Ђлбђттђ,
мондый ташламалар патшабикђ мљсел-
маннарга мђрхђмђтле булган, дип уй-
ларга ќирлек тудырмый. Шулай да Ека-
терина Икенчене татарлар Ђби патша
дип юкка гына атамаган. Шул ућайдан
В.Ключевскийныћ: "Екатерина II вакы-
тында хљкњмђтнећ тырнаклары бњре
тырнаклары булудан туктамады, ђмма
хљкњмђт халык тиресен кулныћ арт ягы
белђн сыйпый, ђ беркатлы халык моны
ананыћ яратып сыйпавы дип кабул итђ",
– дигђн сњзлђрен искђ тљшерњ урынлы
булыр.

– Сез 2005 елда КДУда (хђзерге
Казан (Идел буе) федераль универси-
теты) "Россия дђњлђтенећ дини сђясђ-
те џђм Идел-Урал тљбђгендђ аныћ
тормышка ашырылуы (XVIII гасыр)"
дип исемлђнгђн темага докторлык
диссертациясе яклаган идегез.

– Бу – совет заманында телгђ
алырга да ярамаган, мљселманнарны чу-
кындыру мђсьђлђлђренђ багышланган
гыйльми хезмђт. Мин ђлеге хезмђтемдђ
књп кенђ чыганакларны беренче тапкыр
ђйлђнешкђ кертеп, дђњлђт тарафыннан
якланган миссионерлык эшенећ асылын
ачтым. Тарих фђннђре докторы, профес-
сор Индус Таџиров минем фђнни кићђ-
шчем булды. Аћа џђм башка коллегалар-
га мин бик рђхмђтле, чљнки мондый хез-
мђтне диссертация итеп яклау љчен ба-
тырлык кына ќитми, галимнђрнећ ућай
бђялђве дђ бик мљџим.

– Ђћгђмђгез љчен зур рђхмђт!
Ђћгђмђдђш –

Нияз САБИРЌАНОВ

"ДИН ВЂ МЂГЫЙШЂТ" ДОСЬЕСЫ
Тулы исеме: Фђйзелхак Габделхак улы Ислаев
Туган елы: 1946 елныћ 2 гыйнвары
Туган ягы: Пермь љлкђсенећ Октябрь районы

Уразмђт авылы
Фђнни дђрђќђсе (учёная степень): тарих фђннђре

докторы (2005)
Фђнни исеме (учёное звание): љлкђн укытучы

(1983), доцент (1988), профессор (2007)
Хезмђт юлы: Пермь дђњлђт авыл хуќалыгы институтыныћ укы-

тучы-доценты (1983-1993), гуманитар факультет деканы (1990-
1992), Г.Ибраџимов исемендђге Тел, ђдђбият џђм сђнгать институты
љлкђн фђнни хезмђткђре (1993-1998), Татарстан мђгариф хезмђткђр-
лђренећ белемен књтђрњ џђм яћадан хђзерлђњ институтыныћ тарих џђм
ќђмгыять белеме кафедрасы мљдире, профессоры (1998 елдан алып
бњгенге кљнгђ кадђр), "Мђгариф" журналыныћ редколлегия ђгъзасы (2007
елдан).

Басылып чыккан хезмђтлђре саны: 9 китап џђм ике йљзгђ якын
мђкалђ.

Дљнья књргђн кайбер китаплары: "Джихад татарского народа"
(1998), "Православные миссионеры в Поволжье" (1999), "Ислам и пра-
вославие в Поволжье XVIII столетия: от конфронтации к терпимос-
ти" (2001), "Ислам и православие в России. XVIII век" (2004), "Батырша
восстаниесе: 1755 ел" (рус (2004) џђм татар (2005) теллђрендђ), "Я и
моя родословная" (2009) уку ђсбабы.

Кичђ "Мин џђм минем шђќђрђм" дип исемлђнсђ дђ, тарихка,
милли мђсьђлђлђргђ кагылышлы сораулар да књтђрелде.

Яхшы генеалогия – бер машина бђясе
"Мин џђм минем шђќђрђм" китабы авторы буларак, ул бу китапныћ

язылу тарихы белђн дђ таныштырды: "Хђзер безнећ нђсел шђќђрђсе ун-

Мљселман яшьлђре тарихчы Фђйзелхак
Ислаев белђн очрашты

бер буыннан тора. Ђмма оныклар, ба-
лалар тарих белђн кызыксынмый,
нђсел турында да уйланмый. Сљйлђп-
сљйлђп карыйм, алар: "Берни дђ кир-
ђкми", – дип ќавап бирђ. Шуннан соћ
укытучылар белђн сљйлђшђ башла-
дым, балалар белђн эшлђргђ кирђк
бит, дим. Алар: "Бездђ китап юк", –
дилђр. Шуннан соћ мин: "Ярый, бул-
маса язып бирђм мин сезгђ китап", –
дидем.

Ул шђќђрђ тљзњдђ њз кићђшлђ-
рен дђ ќиткерде:

– Архивка кермичђ дђ биш бу-
ынны табарга була, ђти-ђни, ђби-ба-
баларыгыз бу эштђ ярдђм итђр. Ђ
менђ 6-7 буыныгызны эзлђргђ кирђк
булса, "ЗАГС"ка мљрђќђгать итегез.

Ул бик кыйммђткђ тљшми. Интернет аша да архивларны табарга, элект-
рон адрес белђн мљрђќђгать итђргђ була. Аннары, халык санын алу кђгазь-
лђреннђн эзлђргђ мљмкин. Алар аша XVII гасырга кадђр булган
мђгълњматны табарга мљмкин, - дип аћлатты Фђйзелхак ђфђнде.

Яхшы генеалогия бер машина бђясе торырга мљмкин икђн.
Алтын Урданыћ чын исеме – Алтын Урта

Очрашуда Алтын Урда дђњлђте турында да сњз чыкты. Фђйзелхак
ђфђнде: "Алтын Урданыћ беренчел исеме – Алтын Урта булган. Тљрки
бабаларыбыз, дљнья зур, ђ уртада – Сарай, алтын тђхет, Алтын Урта дип
књзаллаган.

(Ахыры 4 нче биттђ.)

ТР мљселманнары Диния нђзарђтенећ
яшьлђр белђн эшлђњ бњлеге ќитђкчесе
Айнур Солтанов џђм очрашу кунагы – та-
рихчы Фђйзелхак Ислаев

Очрашуга кырыктан артык кеше ќыелды.
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14 октябрь кљнне
"Кол Шђриф" мђче-
тендђ ТР мљселманнары
Диния нђзарђте рђисе
Илдус хђзрђт Фђиз АК-
Шныћ демократия, ке-
ше хокуклары џђм
хезмђт буенча Дђњлђт
сђркатибе ярдђмчесе
Майкл Познер белђн оч-
рашты.

Татарстан мљфтие
шђџђребез кунагына мђ-
чет салыну тарихын бђян
итте, шулай ук аны Татар-
стандагы дини хђл-ђхвђл

белђн таныштырды. И.Фђиз шулай ук Диния нђзарђте структурасы,
аныћ эшчђнлеге, тљрле конфессиягђ караган кешелђр арасындагы то-
лерантлык мљнђсђбђтлђре, хђнђфи мђзџђбе њзенчђлеклђре џђм экст-
ремизмга юл куймау юллары хакында сњз алып барды. Очрашу ахы-
рында М.Познер Илдус хђзрђткђ рђхмђтен белдерде.

DUMRT.RU

Майкл ПОЗНЕР

2007 елда туган Ђхмђтќано-
ва Мђдинђ Ленар кызыныћ ту-
мыштан колаклары ишетми.
Инвалид кызныћ ђле бер тапкыр
да ђти-ђнисенећ тавышын, кош-
лар сайравын, чишмђ челтђрђвен
ишетђ алганы юк...

Хђзерге вакытта Мђдинђгђ
операция ясатып, аныћ ишетњ
сђлђтен кайтару мљмкинлеге бар.
Бњгенге кљндђ операция љчен кирђк
булган сумманыћ шактые ќыелган,
ђмма шулай да йљз мећ сум акча
ќитеп бетми.

ТР мљселманнары Диния нђза-
рђтенећ хђйрия џђм ярдђм књрсђтњ
бњлеге "NEY" фотостудиясе белђн
берлектђ "Галђмне ишетђсем килђ"
дип исемлђнгђн хђйрия акциясе

њткђрђ. Фотосессиядђн кергђн бар-
лык керемнђр дђ Мђдинђгђ опера-
ция ясату љчен тапшырылачак.

Мђдинђгђ ярдђм итђргђ телђс-
ђгез, барыгызны да 22, 23 октябрь
кљннђрендђ 12.00 сђгатьтђ "Ленин

бакчасы"нда кљтеп калачакбыз. Фо-
тосессия бђясе – 500 сум.

Њзегезне кызыксындырган
барлык сораулар белђн дђ Диния
нђзарђтенећ хђйрия џђм ярдђм
књрсђтњ бњлеге мљдире Гљлнара
Садыйковага мљрђќђгать итђ ала-
сыз: +7 (843) 236-52-12 (эш),
89872639889.

Пђйгамбђребез Мљхђммђд
(с.г.в.): "Мљселман кардђшенећ бе-
рђр тљрле кыен мђсьђлђсен чишђргђ
булышканнарга – гомере буе Ал-
лаџы Тђгалђ каршында гыйбадђттђ
булган кешегђ язылган кадђр савап
язылыр џђм Аллаџы Тђгалђ аныћ 72
борчу-мђсьђлђсен (ић кечкенђсе –
Аныћ ярлыкавы) чишђр", дип
вђгъдђ иткђн.

DUMRT.RU

МЉСЕЛМАН БАЛАЛАРЫ
ЉЧЕН ИНТЕРНАТ  АЧЫЛДЫ

13 октябрь кљнне Чаллы
шђџђренећ Крупская урамында ур-
нашкан 14 нче йортта – "Ђбњ-
зђр" мђчете янында мљселман ба-
лалары љчен тљзелгђн интернат
ачылу тантанасы булып узды.

Интернат эшчђнлегенђ кил-
гђндђ, ул књп балалы џђм аз керем-
ле гаилђлђр, 11-17 яшьлек яшњс-
мерлђр, ялгыз ата-аналарга хђйрия
ярдђме књрсђтњ џђм сђлђтле бала-
ларга белем-тђрбия бирњдђ булыш-
лык итњне књздђ тота. Балалар го-
муми урта белем бирњ мђктђп-
лђрендђ белем алса, интернатта исђ
алар традицион ислам кыйммђтлђ-
рен њзлђштерђ алачак.

Биредђ алга таба Россия ислам
университетына керергђ телђњ-
челђр љчен ђзерлек эше алып бару
да књздђ тотыла.
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(Ахыры. Башы 3 нче биттђ.)
Бђлки урта гасырларда "урта"

сњзен "урда" дип ђйткђннђрдер", -
дип белдерде галим.

"Яшьлђргђ фикерлђњ
ќитми"

Очрашу ахырында Ф.Ислаев
мљселман яшьлђрен Коръђнне генђ
тњгел, чит теллђрне дђ љйрђнергђ
чакырды. Њзе инглиз телен белмђњ
сђбђпле, галимнђр белђн аралаш-
канда кыенлыклар туу мисалын да
китерде.

– Ић беренче чиратта, туган те-
лећне белергђ, башка миллђт вђкил-
лђре исђ Татарстанда яшђгђч, татар
телен дђ љйрђнергђ тиеш. Тел бел-
ми торып, халыкны аћлап булмый.

Тарих, социология, фђлсђфђ
фђннђрен укыгыз. Ђмма укырга
гына тњгел, уйланырга да кирђк.
Кызганыч, хђзерге яшьлђр уйларга
яратмый. Алар карый гына. Интер-
нетны књзђтеп барырга љйрђн-
гђннђр, лђкин фикерлђњлђре ќитеп
бетми. Фикерлђњ сђлђте китап укы-
ганда, уйланганда, укыганда, язга-
лап барганда туа, – диде Ф.Ислаев.

Яшьлђр очрашудан канђгать
калды. Кунакка "Алтын урта"ныћ
проектлар мђктђбеннђн соћ дљнья
књргђн брошюраны бњлђк иттелђр,
килђчђктђ дђ элемтђдђ торырга,
тарихи кичђлђр њткђрергђ килеш-
телђр.

Лђйсђн ФЂТХЕТДИНОВА
Автор фотолары

РФ Хезмђт Кодексыныћ 112 нче маддђсе ниге-
зендђ, узган елдагы кебек њк, 4 нче ноябрь – Халык-
лар бердђмлеге кљне – ял кљне булачак.

"Татарстан Республикасында бђйрђм кљннђре џђм ис-
тђлекле кљннђр турында"гы ТР Законы нигезендђ љстђмђ
бђйрђм кљннђре билгелђнде. Болар: 6 ноябрь – ТР Кон-
ституциясе кабул ителгђн кљн џђм Корбан бђйрђме.

Ай календаре џђм традициялђр буенча Корбан
бђйрђме башлануга туры килгђн кљн ТР Президенты

Указы белђн
б и л г е л ђ н ђ .
Ђлеге Закон ни-
гезендђ 2011
нче елныћ 1 нче
августында ка-
бул ителгђн ТР
Пре з и д ен ты
Р.Н.Мићнеха-
н о в н ы ћ
" М љ с е л м а н
бђйрђмнђрен

Ноябрь аенда  ничек ял итђчђкбез?

Сљлђйман пђйгамбђр заманында гарђплђрдђн берђњ, бер сан-
дугачныћ авазына гашыйк булып, аны сайратыр љчен сатып
алды. Бу сандугач гарђп кулында берничђ кљн сайрады. Аннары
сайрамас булды. Гарђп ђлеге кошны Сљлђйман пђйгамбђр яны-
на алып барды, чљнки ул кошлар телен белђ иде.

Гарђп ђйтте:
– Бу кошны сайратыр љчен алган идем, берничђ кљн сайрады да ты-

нып калды. Ни љчен сайрамый башлады икђн? – диде.
Ул Сљлђйман пђйгамбђрдђн: "Сандугачтан сора ђле", – дип њтенде.
Сљлђйман сандугачтан: "Ни љчен тынып калдыћ?" – дип сорады.
Кош Сљлђйман пђйгамбђргђ ђйтте:
– Баштагы сайравым шуныћ љчен: сљйгђнемне искђ алып елар идем.

Инде џавадан кошлар очып килеп, мине тђрђзђдђн сљйгђнем књрде, мића
књп нђсихђтлђр ђйтте: "Бу кадђр елама, Аллаџ телђсђ, бер кавышырбыз",
– диде. Шуннан соћ тынычланып калдым – ќавап кайтарды.

Сљлђйман пђйгамбђр сандугачныћ сњзен иясенђ белдерде. Сљлђйман
пђйгамбђр кошны сатып алырга телђде, иясе сатты. Сљлђйман сандугач-
ны алганнан соћ, азат итте, иреккђ чыгарды.

Бу хикђяттђн гыйбрђт мђгълњм булды: џђртљрле авырлыкларда са-
бырлык ић яхшысыдыр.

"Гыйбрђтле хикђятлђр" китабыннан алынды

Сабыр иткђн –
морадына ќиткђн

њткђрњ турында"гы Указында 2011 нче елныћ 6 нчы но-
ябре – Корбан бђйрђме башлануга туры килђ торган кљн,
дип билгелђнгђн.

Быел 6 нчы ноябрь (эш кљне булмаган бђйрђм кљн)
– ТР Конституциясе кабул ителгђн кљн џђм Корбан
бђйрђме – ял кљненђ – якшђмбегђ туры килде. РФ Хезмђт
Кодексыныћ югарыда књрсђтелгђн маддђсе нигезендђ,
эш кљне булмаган бђйрђм кљне ял кљненђ туры килгђн
очракта, ял кљне бђйрђмнђн соћ килђ торган эш кљненђ
књчерелђ. Шунлыктан, 6 нчы ноябрьнећ якшђмбе ялы
дњшђмбегђ – 7 нче ноябрьгђ књчерелђчђк.

Шулай итеп, быел Татарстанда 4 нче џђм 7 нче но-
ябрь кљннђре эш кљне булмаган бђйрђм кљннђре, ђ 7 нче
ноябрь – ял кљне булып саналачак, дип хђбђр итђ tatar-
inform.ru сайты.

ТР Хезмђт, мђшгульлек џђм социаль яклау мини-
стрлыгыннан хђбђр итњлђренђ караганда, 5 ноябрь –
шимбђ кљн - алты кљнлек эш графигы нигезендђ эшлђњ-
челђр љчен эш кљне булачак. Ђлеге кљн – бђйрђм алды
кљне, шућа књрђ эш сђгате бер сђгатькђ кыскартылачак.

  Нияз САБИРЌАНОВ

Мљселман яшьлђре тарихчы
Фђйзелхак Ислаев

белђн очрашты


