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КАЗАННЫЋ 7 НЧЕ ШЂЏЂР ХАС-
ТАХАНЂСЕНДЂ НАМАЗ УКУ
БЊЛМЂСЕ АЧЫЛДЫ

4 майда Казанныћ Чуйков ура-
мында урнашкан 7 нче шђџђр хастаха-
нђсендђ намаз уку бњлмђсе ачылды. Та-
тарстан мљселманнары Диния нђзарђ-
тенећ нђшрият бњлеге ќитђкчесе, баш-
калабызныћ Тынычлык мђчете имам-
хатыйбы Камил хђзрђт Сђмигуллин
сњзлђренђ караганда, намаз бњлмђсен
ачу тантанасында догалар укылган,
вђгазь сљйлђнгђн. "Намаз бњлмђсе бик
матур, ућайлы. Авырулар да, аларныћ
якыннары да биредђ иркенлђп намаз
укый, књћеллђренђ тынычлык таба ала.
Књршедђ православ дине вђкиллђре
љчен дђ аерым бњлмђ булдырылган", -
диде Камил хђзрђт.

Белгђнебезчђ, књп еллар дђвамын-
да Тљбђкара клиника џђм диагностика
њзђгендђ (МКДЦ) џђм Республика кли-
ник хастаханђсендђ (РКБ) намаз уку
бњлмђлђре эшлђп килђ. Махсус намаз
бњлмђсе булдыру ул - авырулар хђленђ
керњ, аларныћ књћеллђрен юату, дин
аша бер шифа табу булып тора. Бњген-
ге кљндђ сђламђтлек саклау учреждени-
елђрендђ намаз бњлмђлђре ачу сђламђ-
тлек саклауга кагылышлы яћа кануннар
нигезендђ хуплана гына.

ЂГЕРЌЕДЂ БАШЛАНГЫЧ ДИНИ
БЕЛЕМ АЛУЧЫЛАР САНЫ АРТА

Ђгерќе районы Ќђмигъ мђче-
тендђ мљхтђсибђт каршында эшлђп ки-
лњче мђдрђсђ шђкертлђренећ чыгары-
лыш кичђсе булды. Ђлеге тантаналы ча-
рада район башлыгы Фђрит Габбасов,
Ђгерќе районы имам-мљхтђсибе Ранил
хђзрђт Якупов џђм мђдрђсђ мљгаллим-
нђре катнашты.

Имам-мљхтђсиб Ранил хђзрђт
Якупов билгелђп њткђнчђ, мђдрђсђдђ
бњгенге кљндђ 170 шђкерт башлангыч
дини белем ала. Чыгарылыш шђкертл-
ђре - мђдрђсђнећ беренче карлыгачла-
рыныћ саны 52 гђ ќиткђн.

ИСЛАМ КИТАП КЊРГЂЗМЂ-
ЯРМИНКЂСЕ УЗАЧАК

Казанда Мђрќани мђчете янында-
гы мђйданда урнаштырылган чатырда
2012 елныћ 7-11 июнендђ бишенче тап-
кыр Бљтенроссия Ислам китап
књргђзмђ-ярминкђсе њтђчђк.

Китап књргђзмђсе Россиядђ Ислам
темасына китаплар нђшер итњне циви-
лизацияле рђвештђ њстерњ џђм китап
укучыларны илдђге мљселман китапла-
рын бастыручы нђшриятлар белђн
якыннан таныштыру максатыннан оеш-
тырыла. Бу эшкђ Казан мљхтђсибђте
алынды.

Књргђзмђдђ Мђскђњ, Санкт-Пе-
тербург, Казан, Тњбђн Кама, Уфа, Ека-
теринбург, Тњбђн Новгород џђм Махач-
кала шђџђрлђреннђн егермегђ якын ис-
лам нђшрияты катнашыр дип кљтелђ.
Китаплар нђшрият бђялђре белђн саты-
лачак.

Мђгълњматлар ТР мљсел-
маннары Диния нђзарђтенећ

рђсми сайтыннан
(www.dumrt.ru) алынды

ГАЗЕТАЛАРГА
ЯЗЫЛЫРГА
ОНЫТМЫЙК!

2012 елныћ II яртыел-
лыгы љчен "Дин вђ
мђгыйшђт" (язылу индек-
сы - 16046) џђм "Умма"
(83072) газеталарына язы-
лу дђвам итђ. 6 айга язы-
лу бђясе - 118,38 сум.

Мђчетлђр
язмышында –
татар язмышы

ФИКЪЏЕ БЕЛГЕЧЛЂРЕ (ФАКИЏЛЂР)
НИНДИ ТЉРКЕМНЂРГЂ БЊЛЕНЂЛЂР?

Мђктђплђргђ
яћа фђн
кертелђ

ШЂКЕРТЛЂР СУГЫШ ВЕТЕРАНЫ
БЕЛЂН ОЧРАШТЫ
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Вђсвђсђ уйлардан
арына алмыйм...

Васил абый књптђн тњгел
њзенећ 85 яшьлек юбилеен бил-
гелђп њткђн. Љлкђн яшьтђ булуына
карамастан, сугыш ветераны ђле дђ
хђрђкђттђ - ул ќитђкчелек иткђн
иќтимагый оешма республикабыз-
да алдынгылардан исђплђнђ.

Мђскђњдђ њткђрелгђн Ќићњ
парадларында ике тапкыр катнаш-

лђргђ тљпле џђм њтемле кићђшлђ-
рен бирде: батыр џђм гадел булыр-
га, кыенлыклар џђм сынаулар ал-
дында коелып тљшмђскђ, ђ ић
мљџиме - Кеше булып кала белергђ.
Нђкъ менђ бу кићђшлђр кайчандыр
аћа њзенђ авыр сугышны кичђргђ,
ярты гасырдан артык халыкка
хезмђт итђргђ ярдђм иткђн.

Шђџђребезнећ ихтирам казан-
ган кешелђре белђн мондый очра-
шулар Ђлмђт муниципаль районы
башлыгы Мђќит Салиховныћ
Р.Фђхретдин исемендђге Ђлмђт
мђдрђсђсенђ зур игътибар књрсђтње

кан Васил Фатих улы Тын океан
флотында хезмђт итње, Тљньяк Ко-
рея портларын азат итње турында
сљйлђде. Шђкертлђр ветеранны кы-
зыксынып тыћлады: аннан Бљек
Ватан сугышы, шул чорныћ бљек
кешелђре, Ќићњ турында сорашты-
лар.

Васил Хуќахмђтов шђкерт-

Рђхмђтле вђ рђхимле Аллаџ исеме белђн. Бљтен галђмнђрнећ, бар-
ча халыкларныћ гадел хуќасы, тђрбиячесе Аллаџка шан-шђрђфлђр,
дан вђ мактаулар булсын!

Хђнђфи мђзџђбе галимнђре фикере буенча, фикъџе белгечлђре (фа-
киџлђр) 7 тљркемгђ бњленђлђр:

1. Мњќтђџид фи иш-шђргый. Башкача ђйткђндђ, бу - мњќтђџид
мотлак (камил, тулы). Моћа охшаш мњќтђџидлђр Коръђн џђм Сљннђт
нигезендђ билгеле бер ысуллар џђм кагыйдђлђр чыгаралар, ђ аннан соћ
аларга нигезлђнеп шђригать мђсьђлђлђрен ачыклыйлар. Мондый га-
лимнђр књп булган. Аларныћ ић књренеклелђре тњбђндђгелђр: Ђгъзам -
Ђбу Хђнифђ, имам Мђлик, имам Шђфигый, имам Ђхмђд ибн Хђнбђл,
Суфьян ђс-Сђњри, Суфьян ибн Њяђйни, Сђиид ибн Мњсайяяб џ. б.

Кайбер галимнђрнећ мђзџђблђре халык арасында таралмаган, кай-
берсенеке таралып та, озак яшђмђгђн. Мђзџђблђрнећ бер љлеше без-
нећ кљннђргђ кадђр килеп ќиткђн џђм бу барыбызга да билгеле 4 мђзџђб
- хђнђфи, мђлики, шђфигый, хђнбђли мђзџђблђре.

2. Мњќтђџид фи ил-мђзџђб. Болары - шђригать дђлиллђре ниге-
зендђ иќтиџад кылу (шђригать кануннарын чыгару) дђрђќђсенђ ире-
шњчелђр. Аныћ мњќтђџид мотлактан аермасы шунда: ул њзе генђ ысул
џђм кагыйдђлђр чыгармый, ђ бђлки мђзџђб имамы (ягъни мњќтђџид
мотлак) тђкъдим иткђн ђзер ысул-кагыйдђлђргђ буйсына. Мисал љчен,
мњќтђџид фи ил-мђзџђб булып Ђбу Йњсеф, имам Мљхђммђд Шђйбђни,
имам Мњзђни тора.

3. Мњќтђџид фи ил-мђсаил. Болары - мњќтђџид мотлак чыгар-
ган ысул-кагыйдђлђргђ туры китереп, кайбер сорауларга њзе ќавап
бирњ дђрђќђсенђ ирешкђн кеше. Ул бары тик мњќтђџид фикере бил-
геле булмаган сорауларга гына иќтиџад кыла ала (ђлбђттђ, аныћ
ысул-кагыйдђлђре кысасыннан чыкмаган хђлдђ). Мњќтђџид фи ил-
мђсаилнећ ић танылганнары - Тахђви, Сђрахси џђм Кђрхи.

4. Мњхђрриќ. Ђлеге тљркемгђ кергђн галимнђр иќтиџаќ кыла ал-
мыйлар, лђкин алар мњќтђџиднећ тышкы яктан ике тљрле мђгънђ бел-
дергђн сњзлђренђ ачыклык кертђ алалар. Мђсђлђн, имам Разый џђм
Ќњрќђни мњхђрриќ булган.

5. Мњраќќиџ. Ђлеге тљркемгђ кергђн галимнђр шулай ук
иќтиџаќ кыла алмыйлар, лђкин, дђлиллђргђ таянып, мњќтђџид та-
рафыннан ђйтелгђн ике фикернећ берсен сайлап ала алалар. Мисал љчен,
имам Кудури џђм Џидђи авторы - имам Мђргинђни кебек галимнђр
мњраќќиџ булганнар.

6. Мњмђйиз. Бу тљркем галимнђре алда саналган биш тљркем баш-
кара алганга сђлђтле булмасалар да, "заџир њль-мђзџђб", "заџир ур-
риуђя" џђм "ривая ђн-нђдира" кебек тљшенчђлђрне яхшы белђлђр. Баш-
кача ђйткђндђ, кљчлене (кауи) кљчсездђн (зђгыйфь) аералар. Мђсђлђн,
књплђргђ билгеле "Мњхђтара" џђм "Кђнз" исемле китап авторлары ке-
бек мљселман галимнђре шундыйлардан.

7. Мњкаллид. Сез њзегез аћлаганча, болары алда саналган алты
тљркем эченђ кермђгђн факиџлђр. Димђк, мђзџђб мђсьђлђлђрен яхшы
белгђн џђм аларны њз хезмђтлђрендђ ышанычлы куллана алган галимнђр.
Мисал љчен, имам Хђскафи ибн Габидин шушы тљркемгђ карый.

Ђ шђфигый мђзџђбендђ исђ фикъџе белгечлђре (факиџлђр) 3
тљркемгђ бњленђ:

1) мњќтђџид мотлак;
2) мњќтђџид фи ил-мђзџђб;
3) мњќтђџид фи ил-мђсаил яки мњраќќиџ.
Аллаџ бљтенесен дђ тљгђл белњче.

Њзђклђшкђн дини оешма –
ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе,

мљфти  Илдус хђзрђт ФЂИЗ

Бљек Ќићњ бђйрђме алдыннан Ђлмђт мђдрђсђсе шђкер-
тлђре Бљек Ватан сугышы ветераны, Ђлмђт шђџђренећ
хљрмђтле гражданины, Сугыш тарихы фђннђре акаде-
миясенећ мљхбир-ђгъзасы, III ранг капитаны Хуќахмђ-
тов Васил Фатих улы белђн очрашты.

нђтиќђсендђ тормышка ашты. Бар-
лык дини бђйрђмнђр, ќђмђгать эш-
леклелђре белђн очрашулар, мас-
сакњлђм мђгълњмат чаралары кат-
нашында ачык дђреслђр џ. б. аныћ
булышлыгы белђн њткђрелђ. Ђлмђт
мљселман мђдрђсђсе директоры
Энќе Хђсђнова район башлыгы-
ныћ мђдрђсђ шђкертлђрен рухи џђм
ђхлакый яктан тђрбиялђњдђ ђйтеп
бетергесез зур љлеш кертњен ассы-
зыклый.

Айрат ГАТАУЛЛИН,
Ђлмђт шђџђре
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ШУЛ ућайдан 4 май кљнне ТР
мљселманнары Диния нђзар-

ђтендђ "Урта мђктђптђ диннђр
мђдђниятлђре џђм дљньяви этика
нигезлђрен укыту: сђбђплђре, хыял-
ны тормышка ашыру алымнары,
кљтелгђн нђтиќђлђр" дигђн темага
"тњгђрђк љстђл" утырышы узды.
Очрашуда РИУ ректоры, диннђр
мђдђниятлђре џђм дљньяви этика ни-
гезлђре курсы буенча дђреслек ав-
торларыныћ берсе Рђфыйк
Мљхђммђтшин, мљфтиятнећ фђн
џђм мђгариф бњлеге мљдире Вђли-
улла хђзрђт Якупов, Казанныћ буд-
да ќђмгыяте, Рус православ чиркђ-
ве вђкиллђре, педагоглар, КФУныћ
"Диннђрне љйрђнњ" кафедрасы
мљдире Валерий Королёв катнашты.

Сњз ђлеге курсны укыту
љчен кадрлар ђзерлђњ, аларныћ сый-
фаты, теге яки бу модульне сайлап
алу, диннђр белђн бђйле модульлђр-
нећ нигђ быел сайланмау
мђсьђлђлђре тирђсендђ барды.
Мђктђплђргђ ђлеге курсны кертњ
љчен ќаваплы булган Мђгариф џђм
фђн министрлыгы вђкиллђре
килмђњ сђбђпле, кадрларга бђйле
књп сораулар ќавапсыз да калды.
Бары тик быел мђктђплђргђ "Дљнья-
ви этика нигезлђре", "Дљньякњлђм
дин мђдђниятлђре нигезлђре" мо-
дульлђре кертелђчђге генђ билгеле
булды. Ђлеге курс буенча Россия
тљбђклђрендђ њткђрелгђн тђќрибђ
нђтиќђлђре књрсђткђнчђ, укучылар-
ныћ ата-анасы књбрђк (42 %)
"Дљньяви этика"га љстенлек биргђн.

"Дини мђдђният нигезлђре џђм
дљньяви этика" курсы федераль ком-
понент буларак мђктђплђргђ кергђ-
нче, ике ел дђвамында Россиянећ 19
тљбђгендђ (Татарстан анда катнаш-
мады) тђќрибђ њткђрелгђн.

Казан (Идел буе) федераль уни-
верситетыныћ "Диннђрне љйрђнњ"
кафедрасы мљдире, фђлсђфђ
фђннђре кандидаты Валерий Коро-
лёв билгелђп њткђнчђ, яћа курсны
укыту љчен кадрлар пробелмасы
кискен тора. Аныћ сњзлђренчђ, алар-
ныћ кафедрасы ђзерлђгђн професси-
ональ белгечлђрне мђктђплђргђ
алырга атлыгып тормыйлар. "Хђзер-
ге вакытта мђктђп укытучыларын

тиешенчђ ђзерлђњ турында уйларга
кирђк", - диде ул.

Казандагы Будда њзђге прези-
денты Оскар Брейтман сњзлђренђ ка-
раганда, укучыны яшьтђн
дљньякњлђм диннђрне љйрђнњгђ
кљчлђп этђрњ кирђк тњгел. "Аны
кеше олы яшьтђ хђл итђргђ тиеш.
Кече яшьтђн аћа кљчлђп тагу аныћ
мљмкинлеклђрен чикли, сђлђтлђре
ачылмауга китерергђ мљмкин. Икен-
че яктан караганда, без књпмиллђт-
ле илдђ яшибез. Шућа књрђ књршећ-
нећ ничек яшђве турында белњ граж-
данлык бурычы булып тора. Диннећ
њсешен дљньяви књзлектђн чыгып
аћлатуны дљрес адым дип саныйм",
- диде ул.

Казан епархиясе вђкиле Сергий
Шкуро белдергђнчђ, яћа предметны
мђктђплђрдђ махсус ђзерлекле дин
белгечлђре укытырга тиеш. Ђгђр дђ
мондый мљмкинлек булмаса, тарих
укытучылары белем бирсђ дђ ярый.

Татарстан мљфтиятенећ фђн
џђм мђгариф бњлеге мљдире, тарих
фђннђре кандидаты Вђлиулла хђзрђт
Якупов мђктђплђргђ яћа курс керте-
лњне хуплап, аныћ ярдђмендђ књп
кенђ мђсьђлђлђрне хђл итеп булача-
гын билгелђп њтте.

Очрашуда катнашучылар ТР
Мђгариф џђм фђн министрлыгы
вђкиллђре катнашында тагын бер
тапкыр фикер алышырга кирђк,
дигђн нђтиќђгђ килде.

Шунысын да билгелђп узасы
килђ: диннђр тарихы нигезлђрен
укыту Татарстан љчен яћалык тњгел.
Моннан 5-6 ел элек министрлык те-
лђге буенча диннђр тарихы буенча
дђреслек эшлђнгђн иде. Ул Россия
тљбђклђренђ дђ тђкъдим ителде.
Ђлеге дђреслек буенча Татарстанда
љч йљздђн артык мђктђптђ факуль-
татив џђм электив рђвештђ дин
дђреслђре укытылды. Министрлык
мониторингыннан књренгђнчђ, аныћ
нђтиќђлђре бик кызыклы булып
чыккан. "Балалар тарафыннан да,
ата-аналар ягыннан да "Диннђр та-
рихы" дђреслегенђ дђ, аны укытуга
да каршылар бљтенлђй булмады ди-
ярлек", - диде РИУ ректоры.

Профессор Рђфыйк Мљхђм-
мђтшин мђктђплђргђ дђреслек

- 2012-2013 нче уку елыннан Россия мђктђплђрендђ
IV сыйныф укучылары љчен "Дини мђдђният ни-
гезлђре џђм дљньяви этика" ("Основы религиоз-
ных культур и светской этики") дигђн яћа фђн кер-
телђчђк. Бу - илдђге традицион дин ђџеллђренећ
ил ќитђкчелегенђ гозере буенча эшлђнђ, - дип яза
www.tatar-inform.ru сайты. - Ата-аналарга "Дљнья-
ви этика нигезлђре", "Дљньякњлђм дин мђдђният-
лђре нигезлђре", шулай ук православие, ислам,
будда, яџњд мђдђнияте нигезлђре тђкъдим ителђ.
Алар алты модульнећ берсен сайлап алырга тиеш
булачак.

не бар књћеленнђн аћлата алырмы?
Монда ђле бик књп концептуаль
мђсьђлђлђр бар. Бу укытыла башла-
гач баш калкытыр џђм акрынлап хђл
дђ ителер инде. Беренче елда, бары-
бер, проблемалар књп булыр дип
уйлыйм", - диде РИУ ректоры.

Рђфыйк МЉХЂММЂТШИН,
сђясђт фђннђре докторы, РИУ рек-
торы, ђлеге курс буенча дђреслек
авторларыныћ берсе:

- Ата-аналар љчен мин моны
кљтелмђгђн яћалык дип атамас идем.
Аннан соћ ќђмгыятькђ дин ђйлђнеп
кайтты. Бу мђсьђлђ актуаль. Шућа
књрђ ата-аналарныћ балаларына
профессиональ рђвештђ дин турын-
да сљйлђњлђрен телилђр, бђлки алар-
ныћ њзлђренећ дђ белемнђре ќитми-
дер. Диннећ тљрле формада
мђктђпкђ њтеп керње - табигый књре-
неш. Ул нинди рђвештђ керђ џђм
аныћ нђтиќђлђре ничек булыр дигђн
проблема бик књп ата-аналарны бор-
чый. Шућа књрђ ике ел дђвамында
барган эксперимент нђтиќђсендђ
књп ата-аналарныћ Россия љчен тра-
дицион диннђр тарихын џђм дљнья-
ви этиканы сайлавы очраклы тњгел-
дер. Ата-аналар ђле мин балама
њземнећ бабамныћ динен укыта
башласам, ул белем бала љчен кирђк,
лђкин аћа карата башка балаларныћ
мљнђсђбђте њзгђрмђс микђн дигђн уй
белђн шљбџђлђнђ. Алар, белем
бирњдђн бигрђк, сыйныфны
бњлгђлђњдђн куркалар. Моныћ љчен
кайбер ќирлек тђ бардыр инде.

Чљнки бала дин тарихын гына
укып калмый, аныћ дљньяга караш
системасы да формалаша. Без динне
барыбер дљньяга караш системасы
дип карыйбыз. Дин турында укыт-
канда аны мђдђнияткђ генђ кайтарып
калдырып булмый. Дин мђдђнияте
турында сљйлђгђндђ барыбер аныћ
дини нигезлђре, догматикасы (Ал-
лаџка ышану, Аллаџка инану) турын-
да сљйлђргђ кирђк. Бу - баланыћ
дљньяга караш системасын форма-
лаштыру љчен бер адым. Ата-аналар,
баланыћ караш системасы башкача
формалашып, аныћ башка диндђге
балаларга мљнђсђбђте њзгђрмђсме
икђн дип азмы-књпме шњрлилђр.

(Ахыры 4 нче биттђ.)

МЂКТЂПЛЂРГЂ
ЯЋА ФЂН
КЕРТЕЛЂ

ђзерлђњдђ катнашкан. "Хђзер без V
сыйныф љчен дђреслек ђзерлибез.
Дђреслек - ђле ул эшнећ уннан бер
љлеше генђ. Педагоглар љчен љстђмђ
материал булу да бик мљџим. Укы-
тучыларны ђзерлђњ Мђгариф џђм
фђн министрлыгы љчен мљџим про-
блемаларныћ берсе дип саныйм. Ан-
нан соћ объектив укыту мђсьђлђсе
дђ бар. Без татар булгач, безгђ тра-
дицион ислам дине якын. Татар ке-
шесе укытса, аныћ православ ди-
ненђ мљнђсђбђте нинди булыр?
Субъектив булмасмы дигђн сораулар
да бар. Укытучылар теге яки бу дин-

2012 елныћ 10 маенда татар мђчетлђрен ќимерњ турын-
дагы указ кабул ителњгђ 270 ел тулды. Халкыбыз тари-
хында алыштыргысыз зур урын алып торган, ислам
диненђ каршы юнђлтелгђн бу џљќњмне халкыбыз "дос-
тойно" кичерде. Ислам диненђ, мђчетлђргђ каршы
џљќњм дђвам иткђнлеген искђ алып, бу вакыйгалар ха-
кында кайбер вакыйгаларны искђ тљшереп китмђкче
булам.

Ул заманда ислам дине мљселман кешесенећ рухи терђге генђ тњгел, ђ
аныћ яшђњ рђвеше дђ була: татар кешесенећ гадђти тормышы шђригать
кануннары буенча тђртипкђ салынганга књрђ, муллаларныћ мђхђллђлђрдђ
халык алдында абруе зур була, чљнки ул намаз, вђгазь уку белђн бергђ
халык љчен кирђкле башка вазифаларны да њтђгђн, казый-судья да, мљгал-
лим дђ, хђтта табиб та булган. Шуныћ љстенђ, рус руханилары ислам ди-
нен њзенђ табигый кљндђше итеп тђ карый, чљнки ул чорларда мљселман-
нарныћ мђќњсилђргђ рухи яктан тђэсире нђсара диненнђн кљчлерђк бул-
ган дисђк тђ ялгышмабыз кебек. Џђрхђлдђ, рус руханилары ислам дине
Россиядђ артык активлашудан бик шиклђнгђн џђм аны булдырмас љчен
вакытында кирђкле чаралар књргђн.

"Мљселман муллаларында гаеп табып, аларны кызганмыйча ќђзалар-
га, гади татарлар аларга пђйгамбђрлђргђ ышанган шикелле ышануны бе-
терњ џђм мљселман санын киметњ нисбђтеннђн аларны Уфа џђм Казан љяз-
лђреннђн сљргенгђ сљрергђ. Мљселман руханиларын мђчет-мђктђплђрдђн
алып, гарђп-фарсы теллђреннђн толмач итеп, халыктан аерсаћ тагын да
яхшырак булыр", - дип язган ХVIII гасырныћ утызынчы елларында Орен-
бург комиссиясенећ беренче ќитђкчесе И.К. Кириллов.

Чукындыру кантуры, нђкъ менђ шушы И.К. Кириллов тђкъдимнђре
буенча эш йљртеп, мљселманнарныћ кљчлђп чукындыру сђясђтенђ каршы-
лыкны юкка чыгару нияте белђн, рухи џђм мђдђни њзђк булган мђчетлђр-
не ќимерњдђн башлый. Миссионерлар фикеренчђ, мђчетлђрне ќимерњ
мљселман руханиларын юкка чыгаруга тић булачак. Ислам диненећ терђ-
ге булган руханилар юкка чыккач, дин дђ югала, татар халкы динсез кала,
православие динен чиксез таратырга кић мљмкинлеклђр ачыла. Рус та-
рихчыларыннан Н.Фирсов муллаларныћ татар ќђмгыятендђ ролен болай
итеп књрсђткђн: "Бу мђмлђкђттђ ислам диненећ куђте, аныћ халык ара-
сында таралуы муллаларныћ тђэсиреннђн килеп чыкканлыгы, ђ алардагы
тђэсир кљченећ, гыйбадђт урыны гына булып калмыйча, вђгазь џђм тђрбия
урыны да булган мђчетлђр ярдђме белђн саклануы аћлашылганга,
мђмлђкђттђ исламныћ бу таянычын какшату кирђк иде".

Ђлбђттђ, миссионерларныћ бу кабахђт фикере юк ќирдђ генђ тума-
ган. Явыз Иван, Казанны яулап алгач та, шђџђрдђ булган барлык мђчетлђ-
рне ќимереп, алар урынына чиркђњ салырга ђмер бирђ. Рус елъязмалары
бу вђхшилекне болай дип теркђп куйганнар (русча бирђбез): "Божию ми-
лостию и православного царя Ивана Васильевича великою верою по его
желанию сердечному прадеде ему господь бог безбожных татар казанс-
ких и бесерменскую их веру благочестивый их государь разори, и мизги-
ты (т. е. мечети. - Ф.И.) их розсыпа и попра, и мрачныя их места своим
благочестием просвети и божии церкви воздвигнув и православие устрои
и архиепископию и многие священства по церкви учини". Казанныћ бер-
ничђ урынына Мљдџеш Иван њз кулы белђн тђрелђр хач утыртып, биредђ
чиркђњлђр тљзергђ боера. Башкаланыћ њзђге Кремльдђ Россия патшасы
књрсђткђн урында тљзелгђн Благовещение соборы бњген дђ эшли.

Классик тарихчыбыз, оригинал фикер иясе Ризаэддин Фђхреддин фи-
керенчђ, "Љлкђне басып алганнан џђм тырнакларын батырганнан соћ, рус-
лар мђчетлђрне, мђктђп џђм мђдрђсђлђрне ваттылар, ќимерделђр, Изге
Коръђн џђм башка китапларны яндырдылар. Язулы кђгазь џђм
дђфтђрлђрдђн берсе дђ калмады. Казан шђџђре алынганнан соћ руслар
бљтен авылларда йљреп байлыкны басып алдылар, мђктђп-мђчетлђрне ян-
дырдылар, бик књп мљселманнарны чукындырдылар. Керђшен нугае,
мђкрњџ дип йљри торган халыкларныћ књбесе - шул вакыттагы чукынды-
рылган халыклар... Казан хљкњмђте бетњ белђн... гыйлем ђџеллђре Кавказ-
га џђм Тљркестанга качты. Кайбер авылларда кечкенђ генђ џђм књбесе
яшерен рђвештђ гыйбадђтханђлђр ачылды, муллалар барлыкка килде. Абыз
ага дип йљртелђ торган бу муллалар ир џђм кыз балаларны њз љйлђренђ
ќыеп иман џђм намаз да љйрђтђлђр иде".

XX гасыр башында яшђгђн рус тарихчысы Н.А. Спасский язуларына
караганда, хан сараенда ќимерелгђн дњрт мђчет урынына Благовещение
соборы тљзелђ. Явыз Иван ђмере буенча Кремльдђ ќимерелгђн мђчет уры-
нына изге Киприан џђм Иустин чиркђве салына. Кол Шђриф мђчете уры-
нына Спас-Преображенское монастыре тљзелђ башлый. Кремльдђ булган
биш таш мђчетлђрдђн берсе генђ ватылмый кала. ХVIII гасырда бу мђчет-
не чиркђњгђ ђйлђндерђлђр. Шушы мђчет тарихта Нурали мђчете исемендђ
билгеле.

 Хђзер инде чыганакларга таянып татар мђчетлђрен ќимерњ турында
фактлар китерик. Књп кенђ галимнђр мђчетлђрне вату 1742 елныћ 19 но-
ябрендђ сенат чыгарган указ буенча тормышка ашырыла дигђн фикердђ
торалар. Указ Казан, Себер, Ђстерхан, Воронеж губерналарында рљхсђтсез
тљзелгђн мђчетлђрне ќимереп ташларга џђм яћаларын тљзмђскђ боера. Бу
фђрман буенча, мљселманнар яшђгђн авылларда бер генђ керђшен булса
да, мђчетлђр ќимертелергђ тиеш була.

Ђ чынбарлыкта татар авылларында мђчетлђрне ќимерњ ярты ел ал-
дан, синод тарафыннан шул ук елныћ 10 маенда кабул ителгђн указ ниге-
зендђ башлана. Мђчетлђрнећ язмышын Казан епискобы Лука Канашевич
њзе генђ хђл иткђнлектђн, мђчетлђрне саклап калу мљмкинлеге бљтенлђй
диярлек юкка чыга. Бу хакта Казан епискобы њзенећ џђрбер приходына
махсус указ юллый: "Нигде вновь мечетей не было и построенные за зап-
ретительными указами мечети, где еще не разобраны б были, а так же о
возобновлении вновь мечетей с согласия от него быть уже не следует".
Башка епархия ќитђкчелђре дђ нђкъ Лука атакай шикелле эш итеп, мђчет-
лђрне ќимерњне оештыралар.

   Шушы указларны алу белђн татар авылларында мђчетлђрне,
мђдрђсђлђрне ќимерњ, рђхимсез вату башлана. Татар авылларына нур би-
реп торган мђчетлђрне, рухи вђ мђгърифђт њзђклђрен ќимерњ шаукымы
табигать афђте сыман њтђ, ђмма моћа табигать тњгел, ђ исламны књрђлмау
сђбђп була. Бик аз вакыт - бары тик 1742-1743 елларда Казанда џђм љяздђ
536 мђчетнећ - 418 е, Себер губернасындагы Тубылда, Тарада џђм башка
љязлђрдђ 133 мђчетнећ - 98 е, Ђстерхан губернасында 40 мђчетнећ 29 ы
ватыла. Мђчетлђрне ќимерњ вакыты - бер ел! Татарча язма ќыентыкта бу
афђт болай тасвирлана: "Мећ дђ ети йљз дђ кырык љчтђ мђсќидлђр бозыл-
ды, аз калды. Ат елы ирде, Пётр кызы Елизавет шаџ ирде. Соћ кири яса-
мага улук ђмер итте. Алаџыныћ ђмере илђн".

Биредђ китерелгђн саннар хакында аерым аћлатма биреп китњ зарур
дип уйлыйбыз. Моћа кадђр басылган тарихи хезмђтлђрдђ 418 ќимерелгђн
мђчетлђр саны Казан губернасында ќимерелгђн итеп тасвирлана. Тик бу
фикер дљрес тњгел. Без яћа чыганакларга таянып мондый фикергђ килдек:

МЂЧЕТЛЂР             
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                 ЯЗМЫШЫНДА –  ТАТАР ЯЗМЫШЫ
књрсђтелгђн сан Казан Татар
бистђсендђ џђм Казан
љязендђ ќимерелгђн
мђчетлђргђ генђ карый, би-
редђ сњз бљтен губерна ту-
рында бармый. Бу хакта Ка-
зан епискобы Лука Канаше-
вичныћ 1743 елныћ 18 нояб-
рендђ синодка юллаган бел-
дермђсе яхшы дђлил булып
тора. Бу белдермђдђ сњз Ка-
зан љязе џђм Казандагы Татар
бистђсе турында гына бара:
документта беренче мђртђбђ
ќимерелгђн мђчетлђрнећ
саны да атала.

Књптђн тњгел без
Мђскђњдђге Россиянећ бо-
рынгы чыганакларны саклау
њзђк архивында (РГАДА) Ка-
зан љязендђ џђм Казанныћ
Татар бистђсендђ ќиме-
релгђн татар мђчетлђре исем-
леген таптык. Бу исемлеккђ
сњз Казан татар бистђсендђ

џђм Казан љязендђ булган 536 мђчетнећ 418 е ќимерелеп, 118 е генђ ка-
луы турында бара. Казандагы Татар бистђсендђ ул вакытта 342 хуќалык
булып, анда 665 ир-ат яшђгђн џђм биредђ дњрт мђчет булган. Дњрт мђчет-
нећ икесе Казан ханлыгын алганчы ук тљзелњ турында бистђ халкы ђйтњгђ
карамастан, барлык мђчетлђр дђ ќимерелђ.

Ул заманда Казан љязе элекке Казан ханлыгы традициясен дђвам итеп
биш юлга бњленгђн булуы тарихчыларга яхшы билгеле. Бу документта
да Казан љязе шулай итеп књрсђтелгђн. Казан љязе Галич юлы буенча -
17, Алат юлы буенча 91 мђчетнећ барысы да ватыла, Ќљри юлындагы 97
мђчетнећ 96 сы, Ногай юлында 83 мђчет ќимерелђ, ђ 52 се калдырыла;
Арча юлында 127 мђчет ќимерелђ, 65 е сакланып кала. Ничек итеп Арча
џђм Ногай юлына караган авылларда мђчетлђрне саклап калырга мљмкин
булуын хђзергђ аћлап булмый. Мђчетлђре ќимерелгђн кайбер авыллар-
ны атап китик: Галич юлында Котлыбулат, Кулбаш, Чуаш авыллары; Алат
юлында Ябынчы, Олы Сђрдђ, Ђтнђ, Ташкичњ, Кенђр, Куныр авыллары;
Ќљри юлында Арташ, Кече Кирмђн, Баландыш, Иске Ќљри авыллары;
Ногай юлында Ђлки, Ибрай, Елховой, Баграќ, Шахмай, Ђлмђт авылла-
ры; Арча юлында Тњбђн Симет, Сатыш, Янгул, Казиле, Югары Мђтђскђ,
Кырлай, Сикертђн авылларында мђчетлђр ќимерелђ, ђ Югары Симет,
Мђћгђр, Казанбашта - ике, Тњбђн Мђтђскђдђ, Урта Пошалымда, Югары
Корсада мђчетлђр ватылмаган. Шунысы игътибарга лаеклы - 7-8, хђтта 4
йорты гына булган авылларда да мђчетлђр эшлђп килгђн. Казан губирна
кђнселђрендђ тљзелгђн шушы документ ќимерелгђн мђчетлђрнећ санын
дљрес књрсђтђ торган ић мљџим дђлил булып тора.

Кызганыч ки, соћрак бу сан ни сђбђптђндер, рђсми документларда
бљтен губерна саны итеп књрсђтелђ башлый. Ђ бит биредђ татарлар књп
яшђгђн башка љязлђр књрсђтелмђгђн. Џђрхђлдђ, бу сан Россиядђ, Идел-
Урал якларында миссионерлар тарафыннан кылынган вђхшилекнећ чын
масштабын књрсђтми. Оста куллы татар-мљселманнар тарафыннан тљзе-
леп, авылларда иман нуры таратып торган мђчетлђр Россия империясе-
нећ барча тљбђклђрендђ дђ књплђп ќимерелђ џђм аныћ саны књрсђтелгђн
саннарга караганда ким дигђндђ 2-3 мђртђбђгђ артык булырга тиеш.

Тагын шуны књрсђтеп китњ кирђктер дип уйлыйбыз: мђчетлђрне
ќимерњ ислам динен татар халкы арасында какшатуга китерми; кире-
сенчђ, ул православие миссионерларыныћ кылган эшлђренђ нђфрђт уята;
ђ татарлар њзлђрен керђшеннђр белђн бутамас љчен, башка халыклар белђн
танышканда њзлђрен мљселман дип атый башлыйлар. Алар арасында чу-
кынучылар саны да бик артмый, елына 100-150 тирђсе. Татарлар ара-
сында чукынучылар саны 1748-1749 елларда гына бер мећнђн артып китђ.

Мђчетлђрне тљрле тљбђклђрдђ ќимерњ хакында берничђ мисал ките-
рђбез. Вятка епискобы Варлаам атакай Слободской љязендђге Зур авыл,
Ильяс, Починошной, Чепца љязендђге Кыстым авылында булган мђчетл-
ђрне ватарга тђкъдим итђ. Кызганыч ки, без бу епискобныћ телђге
њтђлгђнме, ђллђ юкмы икђнлеген ачыклый алмадык. Шулай да бу авыл-
лардагы Аллаџ йортлары ќимерелгђндер дип уйлыйбыз, чљнки рус руха-
ниларыныћ мђчетлђрне юкка чыгару телђге вакытында тормышка ашы-
рылган.

 1753 елда Касыйм шђџђрендђ Дмитрий Симонов исемле бер алпа-
выт элек татарлар билђмђсе булган урында ќир сатып ала. Бу алпавыт
ќирендђ таш мђчет сакланып калган була. Дмитрий Симонов мђчет ма-
териалларыннан чиркђњ тљзњ љчен Рязань епискобы Палладийдан рљхсђт
ала џђм њзенећ кешелђрен мђчетне ватарга ќибђрђ. (Игътибар итегез:
рљхсђтне мљселман мулласы тњгел, ђ православие рухание бирђ!) Тик алар
тиз арада таш мђчетне ватып бетерергђ љлгерђ алмыйлар. Кылынган
вђхшилек турында ишеткђн касыйм татарлары морза Абдулла Маметов
ќитђкчелегендђ мђчет тирђсендђ жыелалар џђм ачудан мђчетне ватучы-
ларны кыйнап та ташлыйлар, ђ берсенећ кулын бђйлђп Касыйм кђнселђ-
ренђ алып килђлђр. Тик соћыннан барыбер бу мђчетне ватып, аныћ  ма-
териалыннан руслар чиркђњ тљзеп куялар.

   Нижгар губернасы Курмыш љязендђге Маклаковка авылында бул-
ган мђчет 1760 елда юкка чыгарыла. Мђчетне ватканда татарлар каршы-
лык књрсђтмђсен љчен авылда гаскђрилђр командасы "тынычлык" саклап
тора.

   Тљрле тљбђклђрдђ мђчетлђрне ќимерњ кызган вакытта, 1742 елныћ
сентябрендђ њк Казанныћ Татар бистђсе мљселманнары исеменнђн Сђфђр
Гомђров исемле изге зат патшабикђ Елизавета Петровна исеменђ њтенеч
юллый. Аныћ фикеренчђ, татар бистђсендђ мђчетлђрне ватарга нигез юк,
чљнки бистђдђге мђчетлђрне вату турында указда махсус ђйтелми, керђ-
шеннђр Татар бистђсендђ яшђми, рус чиркђњлђре биредђ юк, ђ Татар би-
стђсе руслардан аерым урнашкан. Ђлбђттђ, бу њтенеч мђчет тљзђргђ рљхсђт
алырга мљмкинчелек бирми. Киресенчђ, 1742 елныћ 19 ноябрендђ сенат
кабул иткђн указ шушы мљрђќђгатькђ ќавап була да инде.

Татарлар хакимият органнарына ќимерелгђн мђчетлђрне торгызу
љчен рљхсђт сорап мљрђќђгать итеп торалар. Беренчелђрдђн булып, се-
натка Казан љязе Тљбђк авылыннан Бакый Исмђгыйлев, Зљя љязе Олы
Шырдан авылыннан Айтуган Ураскиев, Сембер љязе Мочалы авылын-
нан Мђхђммђтали Мђхђммђтев, Пенза љязе Тњбђн Елзан авылыннан Да-
выт Кудашев мђчетлђрне яћадан торгызу мљмкинлеген њтенђлђр. 1743
елда, Казан, Зљя, Сембер љязлђрендђге ясаклы татарлар миссионерлар
ќимергђн мђчетлђрне торгызу кирђклеге турында патшабикђгђ шикаять
язалар. Сенат: "Хђзергђ кадђр мђчетлђр сакланып калган булса, аларны
ватарга, яћаларын тљзергђ рљхсђт итмђскђ, татар авылларында чукынган-
нар арасында чукынмаганнар булса, аларны икенче авылларга књчереп

утыртырга!" - дигђн фђрман чыгара.
   Шулай да, бу указда Казандагы Татар  бистђсендђ, Казан џђм башка

губерналарда ќимерелгђн мђчетлђр урынына, мђхђллђ 200-300 кешедђн
торса, мђчет салырга рљхсђт бирђ. Шул ук вакытта яћа мђчетлђр тљзњне
булдырмау љчен хакимият татар абызларыннан џђм йљзбашларыннан мах-
сус имзалар ала. Тик бу сенат фђрманыныћ мђчетлђр тљзњ рљхсђте ул ел-
ларда тормышка ашырыла алмый, чљнки ул вакытта татарларны дини изњ
шулкадђр кљчле була ки, алар сенат яисђ синодка мђчет тљзергђ рљхсђт
бирегез дигђн њтенечкђ џђрвакыт: "Мђчетлђрне ќимерергђ!" - дигђн ка-
рарлар чыгып кына тора. Безнећчђ, указныћ мђчетлђрне тљзергђ мљмкин-
лек биргђн љлеше татарларга бљтенлђй ќиткерелмђгђн булырга тиеш...

Казан џђм Сембер љязлђреннђн йомышлы морзалар џђм татарлар исе-
меннђн Якуб Биметев 1744 елныћ 13 апрелендђ сенаттан мђчетлђр тљзергђ
рљхсђт сорый. Бу сорауга сенат: "Сакланып калган мђчетлђрне ватарга,
яћаларын салмаска, ђ мљселманнарны икенче авылларга књчерергђ!" - дигђн
фђрман кабул итђ.

Россия империясе составында булган мљселманнар арасыннан ХVIII
гасыр буенча туктамыйча баскыннарга каршы баш књтђреп торган баш-
кортларга гына мђчетлђр тотарга рљхсђт ителђ, биредђ булган мђчетлђр
рђсми ќимерелми; шундый љстенлеклђр булуга карамастан, 1744 елныћ
20 февралендђ чыккан фђрман буенча Уфа љязендђ, башкорт ягында, яћа
мђчетлђр тљзњ барыбер тыела.

   Ђ татар-мљселман халкы, Россия хакимияте рљхсђтен кљтеп тормый-
ча, ќимерелгђн мђчетлђр урынына яћа мђчетлђр тљзи башлый. Нђкъ шушы
елларда, миссионерлар књзенђ чалынмасын љчен, манарасыз мђчетлђр
эшлђнђ башлый. (Руслар аны рђсми документларда "пятивременные мече-
ти", ягъни биш вакыт намаз укый торган мђчет дип теркђгђннђр).

 Беренчелђрдђн булып Казан љязе, Ногай юлы Елтан, Агрызан, Ясаклы
Кљек, Зур џђм Тњбђн Шантала авылларында 1744 елда ќимерелгђн мђчетлђр
урынына яћалары салынган була. Казан љязе, Ногай юлы Ђлки авылы йо-
мышлы татарлары исеменнђн Ђнишђ Барисов, сайланган (выборный) Мђкђй
Мђмђев, староста Али Чапкынов 1744 елда авылларында ватылган мђчет
урынына яћаны тљзергђ рљхсђт сорыйлар. Мондый хђбђрне алу белђн рус
миссионерлары бу тљбђктђ зур тикшерњ ясыйлар. Тикшерњ татарларныћ
бернђрсђдђн дђ курыкмыйча еракта булган авылларда гына тњгел, ђ рус авыл-
ларыннан якында да рљхсђтсез мђчет тљзњлђре турында књрсђтђ. Бу баш-
баштаклыкны књргђн миссионерлар тагын "мђчетлђрне кичектергесез ва-
тарга, яћаларны салырга рљхсђт итмђскђ, ђ татарларны рус џђм керђшен
булмаган авылларга књчереп утыртырга!" - дигђн фђрман кабул итђлђр.

   Татарлар формаль юридик яктан мђчет тљзњ љчен рљхсђтне 1743 елда
алсалар да, бу указны тормышка ашыру љчен књп еллар хакимият белђн
кљрђшергђ туры килђ. Рђсми рђвештђ татар авылларында 200 хуќалык бул-
ган очракта мђчет тљзергђ рљхсђтне сенат 1756 елда, Батырша восстание-
се шаукымы астында гына кабул итђргђ мђќбњр була. Казандагы Татар
бистђсендђ мђчет тљзђргђ рљхсђт 1743 елда бирелсђ дђ, аларга Аллаџ йор-
тын салу љчен 25 елга якын шђџђр тњрђлђре џђм миссионерлары белђн
кљрђшергђ туры килђ.

   Казанга кунакка килгђн Ђби патша - Екатерина-Сания генђ 1767
елда Татар бистђлђрендђ таш мђчетлђр салырга рљхсђт бирђ. Бу хакта ри-
ваятьлђрдђ балай теркђлгђн: "Ђби патша Казанга килгђч, мљселманнар-
ныћ олуг байлары Ђби патша катына кереп гарызнамђ биргђннђр, бистђгђ
таш мђчет салырга рљхсђт сорап. Вђ џђм Ђби патша, Казан байларыныћ
гарызын кабул итеп, таш мђчет салырга рљхсђт биргђн вђ џђм мђчет уры-
нын тђгаен кылган, вђ џђм мљселманнарны бик яраткан; Казанда торган
мљддђтендђ џђммишђ (џђрвакыт, љзлексез) мљселман арасына тљшеп: "Ру-
стан ќђфа књрмимсез?" - дип сорашып йљргђн". (Бу вакытта инде Татар
бистђсе уртасына рус чиркђве салып куелган, берничђ керђшен гаилђсе
мљселманнар арасына књчерелеп утыртылган, 200 бала укый торган керђ-
шен мђктђбе ачылган). Патшабикђнећ карары булуга карамастан, татар-
лар 1773 елда яћадан тљзелгђн мђчетлерне руслар ќимерергђ исђпли,
чљнки: "Рљхсђт телдђн генђ ђйтелгђн иде", - дип яћадан шикаять язарга
мђќбњр булалар.

   Чукындыру кантуры миссионерлары мђчетлђрне вату, ќимерњ белђн
беррђттђн Идел буендагы керђшен авылларында чиркђњ џђм монастырь-
лар салу эшен кић ќђелдереп ќибђрђлђр. Керђшен авылларында чиркђњ-
лђрне књп итеп тљзњне архимандрит Димитрий Сеченов башлый. Башта
ул авылларда 30 чиркђњ тљзњне сорый. Сенат фђрманы чиркђњлђр керђ-
шен авылларында гына тњгел, ђ чукынырга телђмђгђн мљселман-татар
авылларында да тљзњ, тљзелешкђ мљселман татарларны да ќђлеп итњ кир-
ђклеген књрсђтђ.

   Лука Канашевич тђкъдиме белђн чиркђњ, монастырьлар нигезен сал-
ганда борынгы татар зиратларындагы каберташлар кић кулланыла. Шу-
лай итеп халкыбызныћ борынгы гореф-гадђте, теле џђм мђдђнияте ядкяр-
лђре вђхшилђрчђ юк ителђ, чиркђњлђргђ књп еллар буе нык нигез булып
хезмђт итђ. Бу хакта бер гыйбрђтле мисалны Мђрќани хђзрђтлђре дђ  ки-
терђ: "Моннан ќитмеш еллар элек Ђтрђчтђн биш чакрым кљньяктарак ур-
нашкан Ќанбакты исемле рус авылы алпавыты шул авылга чиркђњ сал-
дырганда, нигезенђ таш кирђк булгач, шундагы тигез ташларны кулай та-
бып, мљселманнарныћ олылап хљрмђт иткђн ташларыннан егерме-утыз-
лабын агач чиркђњнећ нигезенђ куйдырган. Ђтрђч авылыныћ яше
сиксђннђн узып барган мљђзине тњбђндђгелђрне сљйлђде: "Мин бала ча-
гымда атам белђн шул авылга йомыш белђн барганда ул ташларны тљзђтеп
куйганнарын карап тордым. Атам елап: "Менђ, балам, безнећ авылыбыз-
дагы газизлђрнећ каберлђре љстендђге ташларны чиркђњ бусагасына куя-
лар, - дип ђйтте".

   Казан џђм Воронеж губерналарында 1747 елда гына да 88 чиркђњ
тљзелђ, ђ тагын 22 не тљзергђ кирђк дип табыла. Књплђп кљчлђп чукынды-
ру чорында керђшен авылларында барысы 241 чиркђњ казна исђбенђ тљзелђ.
Казан епархиясендђ 1740 елда 669 чиркђњ булса, 1745 елда алар саны 725
кђ ќитђ. Димђк, биш елда 56 храм тљзелђ. Ул чорда Казан епархиясенђ
Арча, Лаеш, Зљя (Свияжск), Козмодемьянск, Чабаксар, Царевококшайск,
Тђтеш, Сембер, Оса, Сарапул, Кукарка, Царевочансурск, Малмыж, Ала-
буга, Уржум, Яранск, Ветлуга, Уфа, Бљре, Самара, Оренбург, Сергиевск,
Ставрополь (хђзерге Тольятти), Ќаек шђџђрлђре џђм љязлђре кергђн була.

   Татар-мљселманнар, мљмкинчелектђн файдаланып, ќимерелгђн
мђчетлђрне торгызу љчен зур кљч џђм тырышлык куйганнар. XVIII гасыр-
ныћ 60-70 нче елларында ук шактый авыллар мђчетлђрен тљзеп, мђктђп-
мђдрђсђлђр эшен дђ рђткђ сала алганнар. Данлыклы рус академигы И.Ле-
пехин шул заманда Чирмешђн якларындагы татар авылларын карагач џђр
авылда мђчет џђм мулла булуын, ђ авыллар зур булган очракта, аларныћ
саны ике-љчкђ ќиткђнен дђ књрсђтеп њтђ. Бу ук хакта шулай ук Пётр Рыч-
ков язмалары да сљйли. Ул да џђрбер авылда диярлек мђчет, мђктђп бул-
ганлыгын, биредђ малайлар гына тњгел, кызларныћ да татар, гарђп теленђ,
Коръђн серлђренђ љйрђнње турында сокланып яза.

Фђйзелхак ИСЛАЕВ,
тарих фђннђре докторы,

Татарстанныћ Мђгарифне њстерњ институты профессоры

Ислам
мђгарифенећ
ђџђмияте,

аныћ хђзерге
торышы џђм
килђчђге
Безнећ кљннђрдђ илебез

ќђмгыяте тормышында дин-
нећ роле арту, конфессиялђр
яшђешенђ дини мђгариф џђм
мђгърифђт њтеп керњ, кљнкњре-
шебездђ мђгариф институты-
ныћ трансформациялђнње
сђбђпле дини мђгариф белђн
кызыксыну арта бара. Россия
књпмиллђтле дђњлђт буларак
танылган. Бездђ "яшђњче"
диннђрнећ књп санда булуы бу-
енча Россия - уникаль ил. Иле-
бездђ бљтен дљньяга таралган
диннђрнећ барлык дђвамчыла-
ры да (ислам, христиан (право-
славие, католицизм, протес-
тантизм), будда, яџњд диннђ-
ре) њзара татулыкта џђм ты-
нычлыкта яши. Нђкъ менђ
шућа књрђ мђгариф система-
сын љйрђнњ зур ђџђмияткђ ия.

Мљселман мђгарифе барлык-
ка килњнећ ић башлангыч стадия-
лђрен књзђтеп, шунысын да бил-
гелђп узасым килђ: Россиядђ
кљчлђп чукындыру сђясђте
"кљтелгђн" нђтиќђлђр бирђ алма-
ды џђм мљселман халкыныћ
књпчелеге њз динендђ калды. Бу
ућайдан, император Екатерина
Икенчегђ аерым басым ясап уза-
сым килђ. Ул мљселман факторын
юк итњ адымына бармаска карар
кыла џђм мђсьђлђлђрне безнећ
файдага хђл итђ. 1773 елда ул
Уфада "Оренбург Диния нђзарђте
тљзњ турында" указ ("О создании
Оренбургского магометанского
духовного собрания (ОМДС)")
чыгара џђм ислам динен тигез хо-
куктан мђхрњм итњ, кимсетњ тук-
татыла. Чљнки XVIII гасырга
кадђр мђктђп џђм мђдрђсђлђр эш-
чђнлеге турында телгђ алынмый,
ђ Диния нђзарђте тљзелгђннђн соћ
"алар каршында мђчетлђр тљзергђ
џђм мђдрђсђлђр ачарга рљхсђт
ителђ". XVIII йљзнећ 70 нче елла-
рында Казанда љч мђдрђсђ бар-
лыкка килђ (Ахундов, Апанаев,
Ђмирханов мђдрђсђлђре), шулай
ук Кышкар (хђзерге Арча райо-
нында. - ред.), Мђћгђр (хђзерге
Ђтнђ районында. - ред.), Сатыш
авылында (хђзерге Саба районын-
да. - ред.) џђм Сабада белем
њзђклђре ачыла... Мђдрђсђлђр
Уфада да, Оренбург љязендђ дђ
булган. XVIII гасыр ахырына таба
барлык татар авылларында да ди-
ярлек мђчетлђр џђм алар каршын-
да мђктђплђр эшли, ђ "XIX йљз ур-
тасына бары тик Казан краенда
гына да 430 мђктђп џђм 57 мђдрђсђ
исђплђнђ".

Урта Идел буендагы тљрки
телле халыклар арасында уку йор-
тларыныћ сан ягыннан кисђк кенђ
артуы - мђгариф системасыныћ
хђтта мљселманнарны эзђрлеклђњ
џђм аларныћ динен кысу елларын-
да да яшђп килгђнлеген књрсђтђ.
Югыйсђ, кыска вакыт эчендђ бар-
лык мђктђп џђм мђдрђсђлђрнећ
мљгаллимнђр белђн ни рђвешле
тђэмин ителеп бетњен башкача
аћлату кыен. Аларныћ књпчеле-
гендђ уку-укыту яшерен џђм
рђсми булмаган булып кала бирђ,
ђмма, барыннан да бигрђк, ђлеге
процесслар буенча барысын да
эченђ ала торган тикшерњ дђњлђт
ягыннан булмаган. Укытуныћ тљп
формасы суфи шђех џђм мљрид -
аныћ укучысы арасындагы њзара
мљнђсђбђтлђр белђн белдерелгђн
суфичылык характерын саклаган.

(Ахыры 4 нче биттђ.)
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Сезнећ соравыгызга ТР мљсел-
маннары Диния нђзарђтенећ
Голђмђлђр шурасы ђгъзасы, респуб-
ликабызныћ кљнчыгыш тљбђге ка-
зые Рафикъ хђзрђт МИЋНЂХМЂ-
ТОВ ќавап бирђ:

- Џђр кешенећ вђсвђсђ кылучы
шайтаны - "карин"е бар. Џђм ул адђм
баласын гљнаџ эшлђргђ котырта.

Вђсвђсђ уйлардан
арына алмыйм...

Мин њзем љчен бик тђ мљџим булган бер сорау бирергђ телим.
Мине еш кына котчыккыч уйлар ќђфалый (бу турыда хђтта сљйли-
сем дђ килми). Алар мине чын мђгънђсендђ бетереп ташлыйлар.
Мондый уйлар минем бар тормышымны боза.

Кайчакта алар башымнан хђтта намаз вакытында да чыкмый,
књћелемнђн бер дђ китми. Мића ул уйлар турында сљйлђргђ бик оят.
Элегрђк мин аларныћ нилектђн минем башымда урын алырга
мљмкин булуын белмђдем, белергђ дђ телђмђдем, њземне: "Мин бит
мљслимђ, бетђр ђле", - дип юаттым. Гомер узган саен боларныћ
барысы да шайтанныћ котыртуы аркасында икђнлеген аћлый
тљшђм. Мин ић ђњвђл моћа охшаш уйлар бары тик мине генђ бор-
чыйдыр дип уйлап йљргђн идем, ђмма соћыннан шућа да тљшендем:
моннан барлык књп кенђ мљселманнар да интегђ икђн.

Минем белђсем килђ: шайтанныћ бу рђвешле "янавы" - ул кљчле
иман билгесеме, ђллђ киресенчђме? Мин ђлеге књренеш белђн
кљрђшергђ тырышып карыйм, лђкин нђтиќђсез. Зинџар љчен, књће-
лемне мондый коточкыч галђмђтлђрдђн арындырырга ярдђм итђ
торган кићђшлђрегезне бирсђгез иде! Алдан ук зур рђхмђтемне бел-
дерђм.

И., ЂЛМЂТ ШЂЏЂРЕ

Хђтта пђйгамбђребез Мљхђммђднећ
(сгв) дђ карине булган, ђмма Аллаџ-
ныћ рђхмђте белђн ул иман китергђн
џђм, хђдислђрдђ ђйтелгђнчђ, пђйгам-
бђребезне яхшы эшлђргђ генђ этђргђн.

Имам Ђбу Давыт џђм ђн-Нђсђи
ибен Габбастан нђкъ сез сораган
ђйбергђ бђйле хђдис китерђлђр:
"Пђйгамбђребезгђ (сгв) бер кеше кил-

де џђм ђйтте: Ђй Аллаџныћ илчесе!
Минем књћелемђ шундый уйлар килђ,
аларны кешегђ сљйлђњгђ караганда
књктђн егылып тљшњ минем љчен хђер-
лерђк (ягъни андый оят уйларны
сљйлђњгђ караганда њлемне артыграк
књрђм). Пђйгамбђр (сгв) аћа ђйтте:
"Аллаџу ђкбђр! Аллаџу ђкбђр! Шай-
танныћ мђкерен вђсвђсђгђ генђ кайта-
рып калдырган (ягъни аны гамђлдђ
эшлђтмђгђн) Аллаџка мактау булсын!"
Бу хђдистђн књренгђнчђ, пђйгамбђре-
без ул кешене вђсвђсђ љчен хурлама-
ган, бђлки вђсвђсђдђн гамђлгђ
ђйлђнмђгђне љчен Аллаџны мактарга,
хђмед-сђнђ кылырга љйрђтеп калдыр-
ган. Шайтанныћ мљселман кешегђ
вђсвђсђ кылуы табигый хђл џђм ул
намаз вакытында да булырга мљмкин.
Ђмма мљселман кешесе ул коткыга би-
релеп аны теленђ џђм гамђленђ чыгар-
маска тиеш. Шулай булганда, вђс-
вђсђгђ каршы торганы љчен ул савап-
ка ирешђ.

Шайтан вђсвђсђсенђ каршы тору
љчен Аллаџны књбрђк искђ алырга
кирђк, чљнки Аллаџны зекер иткђндђ
шайтан поса, кеше књћеленђ коткы
сала алмый. Коръђн уку, намазлар
уку, зекерлђр ђйтњ, сђдакалар бирњ,
мохтаќларга ярдђм итњ, ятимнђргђ,
ялгызларга, юлчыларга изгелек кылу,
ата-ананы тђрбиялђњ, олыларга
хљрмђт књрсђтњ кебек хђерле эшлђр
кешенећ књћелендђ вђсвђсђгђ урын
калдырмый. Шулай ук изге кешелђр
белђн, дин галимнђре белђн књбрђк
аралашу, явыз џђм бозык кешелђрне
ташлау кирђк. "Фатиха" сњрђсен,
"Ихлас", "Фђлак (Таћ ату)", "Нђс (Ке-
шелђр)" сњрђлђрен, "Аятел Кљрси"не
("Бђкара (Сыер)" сњрђсенећ 255 нче
аяте) укып яту, њз-њзећне шуларны
укып љшкерњ дђ бик файдалы, чљнки
Коръђн тђн џђм ќан чирлђреннђн
шифа булып тора. Бу дљньяга адђм
баласы сынау љчен ќибђрелгђн џђм
Аллаџ џђр кешегђ њзе књтђрђ алыр-
дай сынауны гына йљклђгђн. Аллаџы
Тђгалђ сезгђ ярдђмнђрен бирсен. Ул
сынауныћ, шайтанга каршы кљрђш-
нећ нђтиќђсе яки мђћгелек ќђннђт,
яки ќђџђннђм икђнен гел исебездђ то-
тарга тиешлебез.

МЂКТЂПЛЂРГЂ
ЯЋА ФЂН КЕРТЕЛЂ

(Ахыры. Башы 2 нче биттђ.)

Моныћ љчен ќирлек бар дип уйлыйм. Аннан соћ диннђр укыту љчен
мђктђп њзе, гомумђн, ђзерме икђн? Чљнки мђктђп - дљньяви. Мђктђптђ та-
бигать фђннђре Чарльз Дарвинныћ эволюция теориясенђ корылган. Бер
дђрестђ бу теория буенча укытып, икенче дђрестђ Аллаџы Тђгалђ кешене
яраткан дип љйрђтеп, аныћ нђтиќђсе нђрсђ булыр дигђн мђсьђлђ, ђлбђттђ,
ата-аналарны борчый. Бу аларны гына тњгел, безне дђ уйландыра. Без бу
курсны мђктђпкђ балаларыбыз ђхлаклырак булсын дип кертђбез. Кайбер
нђтиќђлђр дђ бар. Мђсђлђн, Балтач районында ун ел дђвамында "Ђхлак
нигезлђре" укытыла. Аныћ нђтиќђлђре шактый сизелђ. Ђхлаклылык
дђрђќђсе, дин сабагы укыганнан соћ, барыбер њсђ.

Биредђ сњз югары ђхлаклы булу турында гына бармый. Без бит књпмил-
лђтле дђњлђттђ яшибез. Књпмиллђтле дђњлђттђ ул проблема китереп чыгар-
масмы? Шђхсђн баланы алганда, аныћ ђхлагы югары булыр, шул ук вакыт-
та башка балаларга карата аныћ мљнђсђбђте кардиналь њзгђрмђсме? Ул
мљнђсђбђт ќђмгыятькђ проблема китереп чыгармасмы дигђн сорау кала
бирђ. Без Татарстанны књпмиллђтле, толерант дип йљртђбез. Бу фђн кереп
киткђннђн соћ, књплђр биредђ кардиналь, принципиаль њзгђрешлђр бул-
масмы дип уйлана. Бу хакта Мђгариф министрлыгы чиновниклары да
хђбђрдар. Шућа књрђ быел ике генђ модульнећ кереп китње дђ шуныћ белђн
бђйле. Ул башка диннђр тарихларын укытырга телђмђњдђн тњгел, ђ бђлки
Татарстанда диннђр арасындагы мљнђсђбђт тискђре якка њзгђрмђсме икђн
дип шњрлђњдђн. Ђмма алга таба ислам дине, православ дине нигезлђрен
сайлау барыбер булмый калмас. Безнећ республикабызда бит тулысынча
татарлар гына яшђгђн районнар да бар. Анда ислам дине нигезлђрен укы-
тудан мин бернинди дђ проблема да сизмим. Аннары руслар яшђгђн рай-
оннарда православие дине нигезлђре укытканда, сыйныфны бњлгђлђњ юк.
Ђ шђџђрлђрдђ укытуны оештыру ягыннан да, нђтиќђлђр хакында ђйтњ дђ
шактый четерекле.

Римма ГАТИНА

Моћа мљнђсђбђттђ тикшерњ љчен шактый кызыклы булып абызагайлар
хђрђкђте (XVIII гасырда хђтта грамотасыз кешелђрне - ислам дине нигезл-
ђрен, Коръђннећ кайбер аятьлђрен белњчелђрне џђм хђреф-язу таныган-
нарны шулай атаганнар) књз алдына килеп баса. Алар мљселман традици-
ясе џђм укымышлылыгын саклап калучылар сафында торган. Абызагай-
лар хђрђкђте њзе генђ њзђклђшкђн кљч хасил итмђгђн, ђ бђлки аерым авыл
общиналары (њзидарђ оешмасы) эчендђ тупланган. Ул Казан ханлыгы чоры
дин башлыклары џђм Оренбург мљселманнары Диния нђзарђте рухани-
лары арасында "бђйлђњче буын" булган.

Общинаныћ автоном башлыгы буларак сайланучы имам тљшенчђсе
рђсми билгелђнђ торган имамга каршы булган - бу исђ татар халкыныћ
дин тарихында суфичылыкныћ ролен тагын бер тапкыр ассызыклый.
Њрнђк болгар дђњлђте идеялђре суфичылык белђн укмашып, татар халкы
арасында хљкњмђткђ каршы булган акция чараларыныћ берсен абызагай-
лар хђрђкђте тђшкил итђ (мисалга 1667-1671 елларда Степан Разин џђм
1775 елда Батырша восстаниелђрен яклаган чыгышларны китерергђ
мљмкин).

(Ахыры газетабызныћ килђсе санында.)

Марат хђзрђт МЂРДАНШИН,
тарих фђннђре кандидаты,

ТР мљселманнары Диния нђзарђтенећ Голђмђлђр шурасы ђгъзасы,
республикабызныћ кљньяк-кљнчыгыш тљбђге казые

Ислам мђгарифенећ
ђџђмияте, аныћ хђзерге
торышы џђм килђчђге

(Ахыры. Башы 3 нче биттђ.)


