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"Фђнис" мђдрђсђсе
шђкертлђр кабул

итњен дђвам иттерђ

БИСМИЛЛЂЏИР-РАХМЂНИР-РАХИМ!

Мђдрђсђлђрнећ
татар  мђгърифђтенђ

керткђн  љлеше
Књћел ќылылары

суынмасын

(Ахыры 2 нче биттђ.)

Шунда ук билгелђп китик, К.С.
Дђњлђтшин кебек, кульязмалар
белђн эшлђњче џђм югары профес-
сиональ дђрђќђдђ эшли белњче тек-
столог галимнђр бик сирђк. Галим
шагыйрьнећ шигъри текстларын
љйрђнњ буенча ќитди џђм бик ќен-

Соћгы дистђ елларда дљньяда суфичылык, суфи
ђдђбияты белђн кызыксыну шактый артты, џђм бу, ић
беренче чиратта, ђлеге серле џђм џич аћлатып бете-
реп булмый торган тђгълиматныћ мљселман халыкла-
рыныћ рухи тормышында аерым бер роль уйнаганын
аћлау белђн бђйле. Урал-Идел буе тљбђгенећ књп кенђ
суфи шагыйрьлђренећ иќаты аз љйрђнелгђн булып
кала бирђ, бу ќђџђттђн Мђњла Колый шигърияте дђ
искђрмђ тњгел. Бу олуг шагыйрьнећ тормыш юлын џђм
иќатын љйрђнњгђ филология фђннђре кандидаты, про-
фессор Камил ага Дђњлђтшин зур љлеш кертте.

текле текстологик эш башкарган
(Дђњлђтшин К.С. XVII гасыр ша-
гыйре Мђњла Колый: Уку кулланма-
сы / К.С. Дђњлђтшин. - Уфа: РИЦ
БашГУ, 2010. - 398 б.). Џђр битнећ
аскы љлешендђ барлык гарђп, фар-
сы, тљрки сњзлђрнећ тђрќемђсе ки-

терелгђн. Билгеле булганча, Урал-
Идел буе тљбђгенећ бу чордагы
тљрки ђдђби теле халык массалары
љчен аћлаешлы булмаган, бары тик
ќђмгыятьнећ укымышлы љлеше
тарафыннан гына файдаланылган.

К.С. Дђњлђтшин тикшерњлђре-
нећ ђџђмиятле яклары - анда ђдђби-
яттагы тарихилык принципларына
зур урын бирелње. Бу авторныћ эру-
дициясен (кић белемлелеген), юга-
ры профессиональлеген књрсђтђ.
Чынлап та, теге яки бу  автор
ђсђрлђрен љйрђнгђн вакытта, теге
шагыйрь яки бу язучыны, шђхес
буларак, њзе яшђгђн, њзе иќат иткђн
заманнан аерып карау дљрес булмас
иде.

XVII гасыр - давыллы халык
ихтиляллары (революция) заманы.

М.Колый, дипломатларча оста, кон-
фликтларны џђм "њткен почмак"лар-
ны урап њтеп, њз халкы тарыган
авыр хђлдђн чыгу юлларын эзли.
Идел буе халыклары да актив кат-
нашкан Степан Разин (1670-1671)
ихтилалын (баш књтђрњен, сугы-
шын) бастырганнан соћ татарларда
кљчђеп киткђн љметсезлек, књћел
тљшенкелеге фонында, М.Колыйныћ
ќирдђ эшлђњчелђрнећ хезмђтен
олылап, мактап язган ђсђрлђре ак-
туаль яћгырый. Шагыйрь љметсез-
лек џђм мохтаќлык кичерњче гади
халыкны нђтиќђле тормыш алып
баруга чакыра. "Ђгъзаларныћ нђфис
нигъмђт булуын (юкка гына тњгел)
аћла! Гамђл кыл!", - дип љнди ул.

Яћа китап:
"XVII гасыр шагыйре Мђњла Колый"

"Алтын урта" яћа сезонын ачты
6 сентябрь кљнне Казан
шђџђренећ Мђрќани
мђчетендђ "Алтын урта"
татар мљселман яшьлђре
ќђмгыятенећ чираттагы
сезонын ачу тантанасы
булды.
Чара мђчетнећ конференц-залында

њтте. Башта РИУ шђкерте Илнур Ну-
риев Коръђннђн аятьлђр укыды, соћын-
нан "Сорнай" тљркеме џђм Рђдиф
Ђхмђдиев башкаруында мђнђќђт тыћ-
ладылар. "Libertas" тљркеме рэп укыды.
Шулай ук Рафис Сђйфуллин Бљгелмђ
шђџђрендђге "Алтын урта" ќђмгыяте-
нећ филиалы џђм ТР мљселманнары Ди-
ния нђзарђтенећ хђйрия џђм ярдђм
књрсђтњ бњлеге эшчђнлеклђренђ багыш-
ланган презентация књрсђтте. Чараны
мљфтиятнећ яшьлђр белђн эшлђњ бњле-
ге белгече Акйолдыз алып барды.

Сезон ачылышында ТР мљселман-
нары Диния нђзарђтенећ Аппарат ќит-
ђкчесе Ришат Хђмидуллин, Мђдинђ
мђчетенећ имам-хатыйбы ярдђмчесе

Сираќетдин Нђбиев чыгыш ясады. Ку-
наклар арасында Бљтендљнья татар яшь-
лђре форумы рђисе Тђбриз Яруллин, Рос-
сия стратегик тикшеренњлђр институты-
ныћ Идел буе дини џђм этнодини тик-
шеренњлђр њзђге ќитђкчесе Рђис
Сљлђйманов, яшь шагыйрь Фђнил Гый-
лђќев та бар иде.

Татарстан мљфтие Илдус хђзрђт
Фђйз исеменнђн республикабызныћ ак-
тив яшьлђренђ - Айнур Солтановка,
Лђйсђн Фђтхетдиновага, Рафис Сђйфул-
линга, Фђрхђд Мићнехановка, Илнур
Нуриевка, Рафис Гайнетдиновка, Сљем-
бикђ Саттаровага, Камил Шђриповка,
Рљстђм Смирновка, Хђдичђ Хђйдђрђли-
евага, Венера Галђветдиновага - књп ча-
раларны башлап йљрњлђре љчен, рђхмђт
хатлары тапшырылды.

P.S.: 22 сентябрьдђ "Автомобиль-
лђрсез кљн" узачак. Бу чарада мљсел-
ман яшьлђре дђ катнашыр, дип тђ
кљтелђ. Яшьлђрне ТР Диния нђзарђ-
тендђ кљндезге сђгать икедђ (14.00)
кљтеп калабыз.

"АК МЂЧЕТ" МЂДРЂСЂСЕНДЂ
АЧЫК ДЂРЕС ЊТКЂРЕЛДЕ

11 сентябрь кљнне Чаллы
шђџђренећ "Ак мђчет" мђдрђсђсендђ
ачык дђрес њткђрелде.

Дђресне мђдрђсђ укытучысы
џђм Алабуга шђџђренећ Ќђмигъ
мђчете имам-хатыйбы Азат хђзрђт
Шђрипов алып барды. Ул "Ислам ди-
ненећ террорчылыкка џђм фанатик-
лыкка карата мљнђсђбђте" дигђн тема-
га вђгазь укыды. Хђзрђт гади мисаллар
китереп, тыћлаучыларга ислам дине-
нећ шђфкатьлелек, рђхимлелек дине
икђнлеген аћлатты. "Динебездђ
кљчлђњ, фанатиклык, экстремизм, тер-
рорчылык, кешелђрне куркыту џђм
аларныћ милкенђ кул сузуга урын юк",
- диде ул.

Шулай ук хђзрђт дини гыйлем
туплауныћ ђџђмияте џђм бары тик
махсус дини белемлелђрнећ генђ баш-
каларга динне аћлатырга хокуклы ик-
ђнен ђйтеп њтте: "Ислам динен без
кичђ генђ кабул итмђдек, борынгы ба-
баларыбыз мећ ел элек исламга
килгђннђр: биш вакыт намаз укыгын-
нар, хђмер эчмђгђннђр џђм бњгенге
кљндђ ќђмгыятьтђ таралган гљнаџлар-
ны кылмаганнар. Бу дингђ пђйгамбђ-
ребез Мљхђммђт (сгв) љндђгђн џђм
безгђ дђ шушы традицион ислам ди-
ненђ тартылырга кирђк".

Азат хђзрђт шђкертлђргђ
мљрђќђгать итеп, болай диде: "Сезгђ
зур љметлђр баглана, башкаларга
дини кыйммђтлђрне ќиткерерсез.
Шућа да белем алуга џђм холкыгыз-
ны тђрбиялђргђ књп кљч куегыз".

М.ИМАНКОЛЫЙНЫ
ИСКЂ АЛДЫЛАР

10 сентябрь кљнне бљек татар
галиме, дин ђџеле, Казан шђџђренећ
имам-мљхтђсибе Мљхђммђдсадыйк
Иманколыйныћ тууына 142 ел тулу-
га багышланган фђнни-гамђли кон-
ференция узды. Кичђдђ ТР мљселман-
нары Диния нђзарђте џђм "Алтын
урта" татар мљселман яшьлђре док-
ладлар белђн чыгыш ясады. Галимнећ
оныгы Гљлчирђ Иманкулова да баба-
сы турында истђлеклђре белђн уртак-
лашты, аннан калган мирас белђн та-
ныштырды. Чара Карьер бистђсендђ
урнашкан Коддус мђчетендђ узды.
Конференцияне оештыручы, мђчет-
нећ имам-хатыйбы Рљстђм хђзрђт
Вђлиуллин да чыгыш ясады, М.Иман-
колыйныћ рухына дога кылып, бу ча-
раныћ килђсе елларда да дђвамлы бу-
луына љмет белдерде.

ИМАМ-ХАТЫЙБНЫ СОЋГЫ
ЮЛГА ОЗАТТЫЛАР

7 сентябрьдђ 78 яшендђ Кайбыч
районыныћ Морза Бђрлебашы авы-
лы имам-хатыйбы Зђйнулла Ђфлђту-
нов вафат булды. Ул ђлеге мђхђллђне
2006 елдан ќитђкли башлаган иде.
"Олы яшьтђ булуына да карамастан,
мљхтђсибђт њткђргђн барлык чаралар-
да катнашып, њзенђ йљклђнгђн вази-
фаны ќиренђ ќиткереп башкарып
килде", - диелђ район мљхтђсибђте
хђбђрендђ.

ГАЗЕТАЛАРГА
ЯЗЫЛЫРГА ОНЫТМЫЙК!

1 сентябрьдђн 2013 елныћ
I яртыеллыгы љчен "Дин вђ
мђгыйшђт" (язылу индексы -
16046) џђм "Умма" (83072) га-
зеталарына язылу башланды.
6 айга язылу бђясе - 118,38
сум.

Хљрмђтле дин кардђшлђрем, Аллаџы Тђгалђ сугышларны тый-
ган дњрт айныћ љченчесе - Зљлкагдђ ае башлана. Хђзерге каршы-
лыклар туып торган заманда ислам дине кушкан гади генђ талђп-
лђрне њтђњ дђ књп кенђ кешелђр љчен кыенлаша бара. Йљрђклђре-
без белђн омтылырга тиешле тынычлык, шайтан котыртуы арка-
сында бљтенлђй бозылып куя язды: Россиягђ яраклаштырылган
Кљнбатыш демократиясе, изге нђрсђлђрне мђсхђрђлђњ, дин ђџелл-
ђрен њтерњ, кануннарга буйсынырга телђмђњ, "чиста ислам" љчен
кљрђш дип дин кардђшлђребезне юк итњче мљселманнарныћ ма-
саюы џђм башкалар књзђтелђ башлады.

Югыйсђ бу изге ай безгђ бик њк ошап бетмђгђн, лђкин Аллаџы
Тђгалђ яраткан хђллђрне тыйнаклык белђн кабул итђргђ кирђкле-
ген искђ тљшерђ: "Шулай да була: кайбер нђрсђлђрне сез сљйми-
сез, ђ ул сезнећ љчен файдалы; кайчак сез њзегезгђ зарарлы булган-
нарны да сљясез. Боларныћ барысын да Аллаџ белђ, сез белмисез".
("Бђкара (Сыер)" сњрђсенећ 216 нчы аяте).

Аллаџы Тђгалђ алдында барыбыз да тигез. Кемнећ ќђннђткђ,
кемнећ ќђџђннђмгђ элђгње безгђ билгеле тњгел. Шућа књрђ кеше-
лђрнећ шђхси йљзлђрен мыскыл итеп, сњзлђрендђ хаталар эзлђп,
уй-фикерлђре љчен гаеплђргђ тырышмыйк. Гамђллђр, бары тик
кылган гамђллђр генђ кемнећ кем икђнен аћларга ярдђм итђ. Кеше
њтерњче нђрсђ генђ сљйлђмђсен, књпме генђ намаз укымасын, аныћ
гамђле - кеше њтерњ - бик зур аяныч хђл. Аллаџы Тђгалђ њзе ярлы-
касын џђм гљнаџлар кылудан сакласын.

Мљселманнарны артык агрессиядђ гаеплилђр, ђ без џђрвакыт
ислам диненећ тынычлык дине булуын аћлатып торабыз. Ал-
лаџы Тђгалђ юкка гына сугыш џђм бђрелешлђр тыелган айлар-
ны билгелђмђгђн. Шулай итеп, Ул гел сугышып торучы халык-
ларда тыныч тормышка мђхђббђт уяткан. Бњген бу бигрђк тђ
ђџђмиятле, чљнки сугышлар урынына террорлык башланды. Тер-
рорчыларныћ дине юк, лђкин, кызганыч, вђхшилеклђр ислам
дине байрагы астында кылына икђн, кешелђр мљселманнар ту-
рында начар уйлыйлар. Моннан чыгып, алар мљселманнардан
џђрвакыт шиклђнђ, хђтта аларны књрђ алмый башлыйлар. Без
нђрсђ эшлђргђ тиеш соћ?! Митингларга чыгып, безне яратула-
рын талђп итђргђме?! Ђллђ њз мисалыбызда мљселман кешесе-
нећ сњзлђре белђн гамђллђре туры килњне, рђсњлебез Мљхђммђт
(сгв) кебек тыйнак, игелекле, ярдђмчел, тынычлыкка омтылу-
чан булуны њрнђк итеп књрсђтергђ тырышыргамы?! Ђлбђттђ,
нђкъ шулай, барчабыз да ућай, изге, бары тик тыныч тормышка
љнди торган гамђллђр кылып, шул гамђллђребез аша исламга ча-
кырып, рухи кыйммђтлђрне дђгъватлап яшђргђ тиешбез. "Сез
шундый фетнђлђрдђн куркыгыз, ул фетнђлђр бары тик за-
лимнђргђ генђ кагылмас (барыгызны да тар-мар итђр), белегез
ки, Аллаџныћ газабы дђџшђтледер" ("Ђнфал (Табыш малы)"
сњрђсенећ 25 нче аяте).

Њзђклђшкђн дини оешма -
ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе,

мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ
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Яћа китап:
"XVII гасыр шагыйре Мђњла Колый"
Суфичылык тђгълиматы буенча,
рухи камиллеккђ ирешњ юлы - ул
Аллаџныћ сљюе белђн хезмђт, ђмма,
"Суфичылык ђдђбиятын љйрђнњче
галимнђр, Аллаџныћ сљюенђ зур
урын бирђлђр, лђкин, шул ук вакыт-
та, хезмђткђ чакыру темасыныћ да
мљџим булуын игътибарсыз калды-
ралар", - дип яза К.С. Дђњлђтшин.
Тикшерњче  бу бушлыкны тутырып
куя.

М.Колый иќатына љстђн-
љстђн, берьяклы гына бђя бирелгђн
уку дђреслеклђрен автор бик нигез-
ле тђнкыйть итђ. Ђ бу берьяклы бђя
бирњлђр шагыйрьнећ дини-филосо-
фик карашларын гуманистик идеал-
лар белђн каршы кую фонында ќит-
керелгђннђр. Шиксез, Россия га-
лимнђренећ суфичылык ђдђбияты-
на андый берьяклы карашы, мис-
тик ђсђрлђренђ бђя биргђн вакыт-
тагы методологик тљгђлсезлеклђр,
болар барысы да илебездђ суфи-
чылык кебек катлаулы џђм
књпкырлы фђлсђфи-дини тђгъли-
матныћ ќитђрлек дђрђќђдђ
љйрђнелмђвен књрсђтђ.

Китап авторы, барысын да туз-
гыткан крестьяннар ихтилаллары
џђм Рђсђй патша хљкњмђтенећ та-
тарларны массакњлђм кысуга
књчкђн бу чорда, татар халкы ђдђби
дљньясында яћадан-яћа књренекле
ђсђрлђр барлыкка килгђн, дип бик
дљрес билгелђп китђ. Шунысын да
љстђп ђйтик, татарлар тормышыныћ
бу авыр дђверендђ суфичылык ис-
лам динен, татар халкыныћ милли
њзаћын саклап калуда да гаять зур
роль уйнаган. Кешелђрчђ чын хђят
эзлђп, татарлар, алар љчен христиан
дљньясын гђњдђлђндергђн рус
ќђмгыяте кысаларында, рус
ќђмгыяте белђн Идел буе џђм Урал
мљселманнары тарихында берничђ
тапкыр трагик формалар алган
мђдђни ассимиляциягђ дучар булыр-
га телђмђгђннђр. Шућа да, безнећ
ата-бабаларыбыз рус патша хаким-
леге тарафыннан милли џђм сђяси
золымга дучар булган ул вакытлар-
да, шагыйрьлђр, њз сњзлђренећ чын
мђгънђсен яшерњ максатыннан, ки-
наяле, аллегорик мђгънђле гый-
барђлђргђ мљрђќђгать итеп, суфи-
чылык юнђлешендђге ђсђрлђр иќат
итђргђ мђќбњр булганнар.

К.С. Дђњлђтшин хезмђтендђ,
аныћ башка тикшерњчелђр белђн
бђхђс кузгатып (шагыйрьнећ био-
графиясе турындагы материаллар-
ныћ бик ярлы булуына да карамас-
тан) џђм дђ анык бер логик эзлек-
лелектђ барып, авторныћ "Мелла-
гол" џђм "Мђњла Колый"
тђхђллњслђре (псевдонимнары) кул-
ланып иќат итњ сђбђплђрен аћла-
туы да ућай књренеш булып тора.
К.С. Дђњлђтшин моны, ић беренче
чиратта, шагыйрьнећ њз иќатына
карашы њзгђрњ џђм илдђге иќти-
магый-сђяси хђл белђн бђйли: Сте-
пан Разин ихтилалы (крестьяннар
сугышы), аныћ аяусыз бастыры-
луы, аннан соћ башланып киткђн
массакњлђм эзђрлеклђњлђр, халык-
ны кысу, золым, џђм дђ шуныћ
нђтиќђсе буларак, халыктагы рухи
тљшенкелек халђте, љметсезлек.
Моныћ белђн килешми дђ булмый.
Лђкин К.С. Дђњлђтшин шунысын
књздђн ычкындырып ќибђрђ:
Бђйрђмгали Колыев (шагыйрьнећ
чын исем-фамилиясе, халыкта аны
Бимкђ суфи дип тђ атаганнар), ић
беренче чиратта суфи шагыйрь бул-
ган, шућа да, аныћ бер "Меллагол"
тђхђллњсеннђн (ул "укымышлы"
дигђнне аћлата) икенче "Мђњла
Колый"га ("Алла колы") књчње, чын-
лыкта исђ, - мљгаен аныћ, камил-
леккђ ирешњ юлын  (суфичылык

фани дљньядан баш тартып, тари-
кать юлына баскан дђрвиш суфи
булмаган, ђ укымышлы суфичылык
галиме, њз заманы љчен билгеле
фђлсђфђче, эшлекле шђхес, хђтта,
бервакыт, Билђр татарларын оеш-
тыручы да булып торган. Шућа да,
бернинди шиксез, андый кеше, тор-
мышта суфи була алмаган, ул
мљтђсђвњф-философ булган". Бе-
ренчедђн, галимнећ суфичылыкны
ике тљргђ: чынбарлыкта суфи (су-
фичылык) џђм "тасаувыф" (панте-
истик суфи тормышы алып бару-
чы фђлсђфђ тарафдары) дигђн
тљшенчђгђ бњлње - њзе њк ялгыш
булып тора; суфичылык џђм таса-
увыф - чынбарлыкта бер њк фило-
софик-дини тђгълимат; бу ике ата-
ма арасындагы  аерма бары тик
шунда: тасаувыф - тљгђлрђк вари-
ант. Лђкин суфичылык идеялђре
эчтђлеге буенча књптљрле,
књпйљзле - ул гомумђн башка. Ђгђр
дђ, мђсђлђн,  Иран суфичылыгы -
оппозиция характерында булса,
гарђп суфичылыгы - калыплашкан,
књбрђк бер динле кануннарга буй-
сына. Идел буе џђм Урал тљбђген-
дђге мистик тђгълимат исђ бу
"љчберлектђ" "алтын урталыкта"
тора. Шулай итеп, хђнђфи мђзџђбе-
нећ књренекле галиме Хуќа Ђхрар
(Гобђйдулла Хуќа Ђхрар, 1404-
1490) нигез итеп алган "игътидалђ
тарикате" (уртачыл суфизм) Урал-
Идел буе тљбђгендђ кић таралыш
алган тљп юнђлеш була да инде.
Икенчедђн, югарыда автордан ки-
терелгђн љземтђдђ суфичылыкны
бары тик аскетик, дљньядан аерыл-
ган агым итеп аћлатырга тырышу
аермачык сизелеп тора. Шуннан
нђтиќђ дђ ясыйбыз: "Мђњла Колый
суфиларча кљн итњче була алмаган,
чљнки ул тормышта пассив  тњгел,
ђ иќтимагый актив яшђеш рђвешен
алга сљрђ". Кызганыч, илебездђге
ђдђбият белеме фђнендђ андый ял-
гышу хђзергђ кадђр яши ђле. Та-
тар суфи шагыйрьлђре (Ђхмђд Яс-
ђви, Сљлђйман Бакырганый, Мђњла
Колый, Габдерђхим Утыз Имђни
ђл-Болгари, Ђбелмђних Каргалый
џ. б.) иќатында очрый торган гад-
ђти суфичылык мотивы тђрк ђд-
дњнйа (фани дљньяны санга сукмау,
кире кагу) рухи кыйммђтлђрне мат-
ди кыйммђтлђрдђн љстен чагыл-
дыралар, џич тђ аскетизмга, фани

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

мђкамнђрен) њтеп чыгуы (њзенђ
књрђ њтеп чыгуы) булгандыр.

Совет хакимияте вакытында
Исламга карата мљнђсђбђтлђрдђ
урнашкан методологик стереотип-
лар, идеологик џђм психологик тис-
кђре фикерлђр бњгенге кљнгђ дђ
азагына кадђр бетерелмђгђн ђле.
Фђнни-тикшеренњ хезмђтлђрендђ
суфичылыкны, "урта гасырларныћ
феодаль ќђмгыяте љчен хас булган
агым" буларак, алгарыш џђм
мђгърифђт тарату идеялђренђ кар-
шы кую хђзерге кљнгђ кадђр дђвам
итђ. Мђсђлђн, суфи шагыйрьлђр
иќаты турында сњз алып  барган-
да, кайбер тикшеренњчелђр алар
иќатыныћ суфича юнђлеш алуын
шул заманнар тђэсире, шул вакыт-
та урнашкан тарихи вазгыять џ. б.
белђн аћлаталар џђм шул ук вакыт-
та, акланган кебек, бу ђсђрлђрнећ
прогрессив якларын да књрсђтеп
китђлђр. Кызганыч, К.С.
Дђњлђтшин китабы да андый миз-
геллђрдђн азат тњгел. Мђњла Ко-
лый иќатында дљньяви мотивлар
барлыгын шик астына алган
мђктђп уку дђреслеклђре авторла-
ры белђн сњз кљрђштереп,  К.С.
Дђњлђтшин, мђсђлђн, болай дип яза:
"Монда бер мљџим момент искђ
алынмый - борынгы ђдђби
ђсђрлђрдђ прогрессив идеялђр, бер
агымга кушылып, авторныћ мистик
џђм утопик карашлары белђн бер
яссылыкта бирелђлђр. Бу књренеш
Мђњла Колый иќаты мисалында да
књзђтелђ. Аныћ иќатында капма-
каршы идеялђр џђм капма-каршы
карашлар бик књп. Лђкин алар ара-
сында прогрессив идеялђрне алга
сљргђн, дљньяви мотивлар белђн
сугарылган шигырьлђр дђ бар".
Мондый караш тамырдан дљрес
тњгел, чљнки суфичылык, ђдђбият-
тагы дини-философик агым була-
рак, Идел буе џђм Урал халыкла-
рында фђлсђфи фикер барлыкка
килњдђ гаять зур роль уйнаган, џђм
дђ, Мђњла Колый кебек олуг суфи
шагыйрьнећ иќаты турында сњз
йљрткђндђ аныћ бу юнђлештђге ро-
лен киметеп књрсђтњ, йомшак итеп
кенђ ђйткђндђ, гадел булмас иде.

Шулай ук, галим К.С.
Дђњлђтшинныћ Мђњла Колыйныћ
тормышта суфи булу-булмавы ту-
рындагы фикерлђре белђн дђ киле-
шеп булмый. Ул "Мђњла Колый

дљньядан баш тартырга чакырмый-
лар, гђрчђ књплђр шулай књз алды-
на китерергђ тырышса да.

Болардан тыш, дљнья рђ-
хђтеннђн ваз кичњ, ялгызлыкны яра-
ту белђн мавыгулар суфичылыкныћ
бары тик баштагы дђверендђ генђ
(IX-XII гасырларда гына) - Хђсђн
ђл-Басрый, Ќњнђйд ђл-Багдади, Зљ-
н-Нњн ђл-Мисрый, Рабига ђл-Гад-
ђвийђ кебек гарђп мистик ша-
гыйрьлђре иќатында љстенлек ал-
ган. Соћрак дђверлђрдђ, безнећ оч-
ракта XVII гасыр турында сњз бара,
аскетизм мотивлары акрынлап ав-
торларныћ актив гражданлык ка-
рашлары белђн алышына. Њз хал-
кыныћ авыр хђлдђ калуына борчы-
лу, килеп туган бу тарихи вазгы-
ятьтђн, ярлы икътисади хђлгђ
бђйле эчке шђхси каршылыктан
чыгу юлларын эзлђњ џ. б. алгы
планга чыга. Ђ аскетизмда -
књпчелек њз-њзенђ мљкиббђн китњ
омтылышлары љстенлек ала; ке-
шелђр дљньясыннан аерылган ас-
кетларны њз ќаннарыныћ котылып
калуы књбрђк борчый. Чынбарлык-
та, књп кенђ тљрки џђм татар суфи
шагыйрьлђре, гомумкешелекнећ
бљек максатлары - рухи азатлык,
туганлык, гаделлек хакында чы-
гыш ясап, њз халыклары
мђнфђгатьлђрен нык яклаучылар
булып та чыгыш ясаганнар. Баш-
кача мљмкин дђ булмаган, чљнки,
катлаулы кискен њзгђреш вакытла-
рында, хакимият белђн кискен кар-
шылыкны сайлауга караганда,
њзара килешњгђ бару кулайрак бул-
ган. Соћгы омтылыш суфичылык-
ныћ Урал-Идел буе вариантында -
бу тљбђктђ суфичылыкныћ югары
њсештђге чорында - XIX-XX йљз
башында вђисчелђр хђрђкђте чо-
рында аеруча ачык чагыла. Кыю
фикерлђре џђм ирек турындагы иде-
ялђре љчен кайбер татар мистик
шагыйрьлђренећ эзђрлеклђнњлђре,
тљрле ќђберлђњлђргђ, репресси-
ялђргђ дучар ителњ очракларын,
шулай ук, беркем дђ кире какмый.

Бу теманы дђвам итеп, К.С.
Дђњлђтшинныћ, мистик агым була-
рак, суфичылык турында тискђре
тљсмердђ ђйтелгђн тагын бер фике-
рен китерергђ була: "Ђгђр дђ баш-
карылырга тиешле бар дини-мистик
кагыйдђлђрне дђ њтђп бетергђн оч-
ракта, кешегђ калган дљньядан
аерым яшђњдђн башка чара кал-
мый. Бу - кеше љчен њз мђнфђгать-
лђрен, кыргыйларча, ќђмђгать
тђртиплђренђ каршы куюга ђйлђнђ,
џђм соћгы нђтиќђдђ, ќђмгыятьнећ
џђм шђхси тормышныћ тулысынча
ќимерелњенђ китерђ". Чынбарлык-
та исђ, књп кенђ суфи шагыйрьлђр
дљньяви рухлы кешелђр булганнар,
гаилђлђр корганнар; суфичылык та-
рафдарлары булып калуларын дђвам
итеп, шул ук вакытта алар зекер
кылганнар, њгет-нђсыйхђт белђн
шљгыльлђнгђннђр, рухи њсештђ ка-
миллеккђ  омтылышларын дђвам
иткђннђр. Ќђмђгать эшлђрендђ ак-
тив катнашып, карап торышка алар
гадђти тормыш алып барганнар. Бо-
ларныћ барысына љстђп, Урал-Идел
буе тљбђге суфиларыныћ њз халык-
лары азатлыгы џђм хокуклары љчен
кљрђшњчелђр булуы турында да књп
мисаллар китерергђ була: Мђњла Ко-
лый (XVII гасыр), Габденнасыйр ђл-
Курсави (1776-1812), Габдерђхим
Утыз Имђни ђл-Болгари (1754-1834),
Габделќаббар Кандалый (1797-
1860), Таќетдин Ялчыгол (1768-
1838), Шђмсетдин Књлтђси (1856-
1930), Ђхмђтќан Тубыли (1825-
189?), Мифтахетдин Акмулла (1831-
1895), Зђйнулла Рђсњлев (Зђйнулла
ишан) (1833-1917) џ. б. Аларныћ
књбесе патша режимы тарафыннан

эзђрлеклђнгђн, ќђзаланган, тљрмђ
тоткынлыгыныћ авырлыкларын да
татыган. Идел буе белђн Урал су-
филарыныћ шундый нђтиќђле иќти-
магый эшчђнлек алып баруларыныћ
сђбђбе - алар нђкышбђнди тарика-
тенећ унбер нигезенећ берсе -
"хђлват дђр-ђнќњман" ("кешелђр
арасында булсаћ да, ялгызлыкта
булу") тарафдарлары булганнар.
Ђлеге канун кешелђр белђн арала-
шуга да карамастан, ялгызлык хал-
ђтендђ калуны аћлата. Бу канун асы-
лын шулай тасвирларга була: "Кул-
лар табышка юнђлђ, ќан - Сљеклегђ
омтыла", ягъни, ќан џђм йљрђк Хак
Аллаџ турында уй белђн уратылган,
ђ шул ук вакытта, тђн џђм тышкы
гамђллђр - Аныћ тарафыннан яра-
тылган шул дљнья эшлђрендђ. Баџа-
ветдин Нђкышбђндинећ карашлары
нђкышбђндиянећ бар тармаклары
љчен дђ бердђм булып кала. Хаки-
мияткђ карашны билгелђгђн канун
гына искђрмђ. "Хаќи Ђхрар зама-
ныннан бирле нђкышбђндия - хаки-
мият белђн аралашуны мљмкин генђ
тњгел (мђсђлђн, сљхрђвђрдия тари-
катендђге кебек), ђ бђлки, "аларныћ
књћелен яулап алып", халыкка кара-
та алып барылган сђясђтлђренђ йо-
гынты  ясау љчен зарури дип тђ
исђплђгђн бердђнбер юл булып тора.
Хуќа Ђхрарныћ "Дљньялыкта рухи
йљклђмђћне башкарып чыгар љчен
сђяси хакимияттђн файдаланырга
кирђк" шигаре нђкышбђндиянећ алга
таба да иќтимагый-сђяси  активлы-
гын билгели (эшчђнлек кылу
тљбђгенђ бђйсез рђвештђ)". Суфи-
чылыкныћ Идел-Урал тљбђгенђ хас
сђяси активлыгы шуннан чыгып
аћлатыла. Шућа да, суфиларны (шул
исђптђн суфи тормышын алып ба-
ручыларны да) дљньядан
читлђшњдђ гаеплђњ - абсолют ял-
гыш булып, хакыйкатьтђн ераклашу
булып тора. Аннан да бигрђк, суфи-
чылык ул - ќан халђте, џђм дђ аны,
ниндидер бер кысаларга кертњ,
асылда, мљмкин  тњгел.

Китапта гарђп сњзлђре џђм
гыйбарђлђрен тђрќемђ итњдђ дђ
кайбер  тљгђлсезлеклђр булуы
књзђтелђ: тагъђт - намаз да, табы-
ну да тњгел, ђ тыћлаучанлык,
књндђмлек, Аллаџка итагать итњ;
мђсќед-џљќрђ - аерым мђчет
тњгел, ђ бњлмђ (џљќрђ); "гобар" -
томанны тњгел, "тузан"ны аћлата
торган, билгеле, бик тирђн симво-
лик мђгънђгђ ия булган суфичылык
термины, књп кенђ татар суфи ша-
гыйрьлђр иќатында да очрый; кя-
џиллекдђ - ялкаулыкта тњгел, ђ
љлгереп ќиткђч (љлкђн яшьлђрдђ);
мђкам - хаќ сђфђре турында яз-
ганда кулланылса да, ул гына
тњгел, ђ кић мђгънђсендђ суфилар-
ныћ рухи њсеш баскычлары. Лђкин,
алда ђйтелгђннђр, бик яхшы сый-
фатлы фђнни анализы, гыйльми
тикшеренњ алымнарыныћ тђћгђл-
леге џђм тулылыгы белђн харак-
терлана торган бу уку-укыту кул-
ланмасыныћ ђџђмиятен џич кенђ
дђ киметмилђр. Галимнећ књп ел-
лар буе алып барган ќентекле
хезмђт нђтиќђсе буларак дљньяга
чыккан бу китабы, чыннан да,
књптђн кљтеп алынган џђм дђ
сирђк очрый торган хезмђт, чљнки
ул XVII гасырныћ књренекле суфи
шагыйре Мђњла Колый иќатын
гына яктыртып калмый, ђ бђлки,
сђяси-иќтимагый яссылыкта ул
катлаулы чорны књз алдына ките-
реп бастыра.

 Алсу ХЂСЂВНЕХ,
филология фђннђре кандидаты,

Г.Ибраџимов исемендђге Тел,
ђдђбият џђм сђнгать

институтыныћ љлкђн фђнни
хезмђткђре
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- Рђфыйк ђфђнде, соћгы еллар-
да мђгариф љлкђсендђ њзгђр-
тњлђр џђм яћалыклар кертњ ту-
рында књп сљйлилђр. Ислам
мђгарифе љлкђсендђ яћалык-
лар кертњгђ сез ничек карый-
сыз? Россия турында сњз бар-
ганда, алар нинди адымнардан
башланырга тиеш?

- Яћалыклар кертњ џичшиксез кирђк, без
бит мђгариф љлкђсе турында сњз алып бара-
быз. Шућа књрђ педагогикада кулланыла тор-
ган яћа технологиялђр мљселман мђгарифе
системасында да кулланылырга тиеш.
Югыйсђ, без дљньядан артта калачакбыз.
Минемчђ, яћа технологиялђр кулланмыйча,
уку йортларыннан заманча укымышлы мљсел-
маннарны чыгарып булмаячак. Хђлебездђн
килгђнчђ без дљнья тђќрибђсендђ булган бар-
лык яћалыкларны да кулланырга тырышабыз.
Мђсђлђн, ике ай элек Согуд Гарђбстанында
Ислам дљньясы университетлары федераци-

"Килђчђктђ дистанцион белем алу алгы планга чыгачак"
РИУ ректоры Р.МЉХЂММЂТШИН:

ясенећ (ФУИМ) утырышы узды. Анда Рос-
сиядђге генђ тњгел, ђ гомумђн бљтен мљсел-
ман иллђрендђге мђгариф системасыныћ
Кљнчыгыш Европа мђгариф системасыннан
яћалыклар кертњ буенча шактый калышуы

турында сњз барды. Дистанцион уку форма-
сында белем бирњче уку йортлары челтђ-
реннђн торган виртуаль Ислам университетын
ачу мђсьђлђсе каралды. Нђкъ менђ быел без
Ислам њсеш банкы белђн берлектђ ислам
икътисады буенча зур проект башлап ќибђр-
ђбез. Безгђ дистанцион рђвештђ ислам икъ-
тисады магистрларын ђзерлђњ хокукы бирел-
де. Быел эшлђп китђргђ тиешле (шулай ук
дистанцион рђвештђ белем бирњгђ ни-
гезлђнгђн) тагын бер зур проектта БДБ иллђ-
ре - ђлегђ Казакъстан џђм Кыргызстан кат-
нашачак. Теология буенча тулысынча дистан-
цион рђвештђ белем бирњ књз алдында тоты-
ла. Читтђн торып уку белђн чагыштырганда,
дистанцион укуныћ ућай яклары књбрђк - юга-
ры уку йорты џђм укытучылар белђн џђрва-
кыт бђйлђнештђ тору мљмкинлеге бар. Сту-
дент кљнгђ сђгать ярым вакытын белем алу-
га багышларга тиеш. Мин, дистанцион белем
алу килђчђктђ алгы планга чыгачак дип уй-
лыйм, шућа да мондый белем бирњ техноло-
гиялђре тулысынча кулланылышка керергђ
тиеш. Шулай да, тотрыклы классик мљселман

мђгарифе турында сљйлђгђндђ гореф-
гадђтлђр бозылмаска тиеш. Яћа ысуллар
белђн классик методлар бђйлђнештђ булыр-
га тиеш. Игътибар иткђнегез бардыр, џђр
абруйлы мљселман дин белгече горурланып
њз остазыныћ исемен атый яки гыйлем тап-
шырылу бђйлђнеше (иќазђт) турында сљйли.
Џђм моны югалтмаска кирђк. Моныћ мљсел-
ман мђгарифе системасындагы ђџђмияте
бик зур, бигрђк тђ гыйлемнећ чылбыр буен-
ча рђсњлебез Мљхђммђдтђн (сгв) башлану-
ын истђ тотсак. Бу - динне эмоциональ яктан
кабул итњдђ џђм белем алу ягыннан да бик
мљџим. Бездђ хђзер иќазђте булган берничђ
укытучы (остаз) эшли. Алар студентлар
белђн индивидуаль дђреслђр уздыра. Быел,
мђсђлђн, без Мароккодан доктор дђрђќђсенђ
ия булган дин белгечен чакырып алдык. Ул
безнећ укытучылар џђм студентлар белђн
дђреслђр њткђрде. Без алга таба да бу тђќри-
бђне дђвам итђчђкбез, чљнки, яћа процесслар
барлыкка килњ белђн беррђттђн, Пђйгамбђ-
ребез (сгв) заманнарыннан килгђн гореф-га-
дђтлђрнећ юкка чыкмавы бик мљџим.

Гаќђеп кић књћелле кешелђр яши Мамадыш районын-
да. Сњзем Тњбђн Сон авылыныћ ић хљрмђтле кешелђре
- абыстайлары турында. Алар белђн мине Тњбђн Сон
авылыныћ ќирле сђркатибе Вђрђкыя апа Сафина та-
ныштырды.
Беренче керњемдђ њк Таћбикђ, Рђсимђ абыстайлар минем књћелемдђ

ќылы тойгылар калдырды. Йљзлђреннђн сафлык, књкрђклђреннђн иман
нуры бљркелеп торган абыстайларны кљннђр буе тыћлап утырсаћ да,
туймассыћ, валлаџи! Мљселманлык - ул тырышлык динедер. Абыстайлар
њзлђренећ кљчлђреннђн килгђн кадђр авыл халкына ярдђм итеп яшилђр.
Мђќлеслђрдђ Коръђн укыйлар, халыкны вђгазьлилђр, бљтен йолаларны
њтђп, кешелђрне соћгы юлга озаталар. Халык бик рђхмђтле аларга. Рђсимђ
апа лаеклы ялга чыкканчы колхозда сыерлар сауган. Биш бала тђрбиялђп
њстергђннђр. Ялга чыккач та дингђ кереп киткђн. Мин аћардан сорыйм:
"Рђсимђ апа, дин юлына ничек кереп киттећ, берђр вакыйга мђќбњр итте-
ме ђллђ?" Бернинди фаќига дђ булмады. Авылларындагы остазы Таћбикђ
абыстайныћ намаз укыганнарын књреп, њзлегеннђн дини китаплар укып,
намазга басарга ният кылган. Таћбикђ абыстай да биш бала тђрбиялђп
њстергђн. Мићлекђрам исемле улларыныћ юл џђлакђтенђ очрап вафат
булуы гына кызганыч. Ике абыстайныћ да: "Акылыбыз барында кешелђргђ
дин сабаклары биреп калырга тырышачакбыз, хђзер ахирђт љчен генђ
эшлибез инде", - дилђр. Ђлбђттђ, аларныћ тормышы, књргђннђре, эшлђре
шушы бер язмага гына сыеп бетми. Њзлђре ђйтмешли, китапка да сыеп
бетмђс. Балаларныћ тђњфигы, иманы бары тик гаилђдђге тђрбиядђн килђ.
Ђгђр ата-ана баласын дин кушканча тђрбиялђсђ, њзе намаз укып, балала-
рын да кечкенђдђн намазлыкка бастырса, хђлђл ризык ашатса, Аллаџтан
куркып яшђргђ кирђклеген аћлатса, замана чиренђ ђйлђнгђн, књп кенђ
ата-аналарны хђвефкђ салган, яп-яшь егет-кызларны харап иткђн эчкече-
лек, наркомания ише ђйберлђр куркыныч булмас, гаилђлђрдђ тынычлык,
тугрылык хљкем сљрер. Укучы балаларга дин сабаклары бирђлђр. Шђкер-
тлђре районда књп кенђ дини конкурсларда алдынгы урыннар яулыйлар.
Бу ике абыстай да бик акыллы, сабыр, ярдђмчеллђр, књршелђре белђн дђ
туганнарча аралашып яшилђр. Аллаџ аларга озын гомер, књркђм сабыр-
лык, сђламђтлек, ќан тынычлыгы, рухи ныклык биреп сљендерсен. Укы-
ган догалары ђрвахларга барып ирешсен џђм рухларын шат кылсын иде.

Рђсемдђ: быел 30 апрельдђ узган Корьђн уку бђйгесендђ Рђсимђ Сђйфи-
уллинаныћ шђкертлђре бик књп бњлђклђргђ ия булды.

Фирая МИНГАЛИЕВА,
Мамадыш районы

Књћел ќылылары
суынмасын

МЂДРЂСЂЛЂРНЕЋ ТАТАРМЂДРЂСЂЛЂРНЕЋ ТАТАРМЂДРЂСЂЛЂРНЕЋ ТАТАРМЂДРЂСЂЛЂРНЕЋ ТАТАРМЂДРЂСЂЛЂРНЕЋ ТАТАР
МЂГЪРИФЂТЕНЂ КЕРТКЂН ЉЛЕШЕМЂГЪРИФЂТЕНЂ КЕРТКЂН ЉЛЕШЕМЂГЪРИФЂТЕНЂ КЕРТКЂН ЉЛЕШЕМЂГЪРИФЂТЕНЂ КЕРТКЂН ЉЛЕШЕМЂГЪРИФЂТЕНЂ КЕРТКЂН ЉЛЕШЕ

(ХIХ г(ХIХ г(ХIХ г(ХIХ г(ХIХ гасыр аасыр аасыр аасыр аасыр ахыры – ХХ гхыры – ХХ гхыры – ХХ гхыры – ХХ гхыры – ХХ гасыр башы)асыр башы)асыр башы)асыр башы)асыр башы)

XIX гасыр ахырына патша
строе џђм консерватив даи-
рђлђрнећ куйган киртђлђренђ

дђ карамастан, татар ќђмђгатьчеле-
гендђ дљньяви белем алуга таба
ќитди борылыш књзђтелђ. Элекке
уку-укыту алымнарына књнеккђн
мђдрђсђлђрне реформалау љчен та-
тар буржуазиясенећ радикальрђк
љлеше, эшлекле даирђлђре чыгыш
ясый. Аларга гамђли эшчђнлеклђрен
- сђнђгатьне њстерњ љчен, дљньяви
белемнђргђ аз гына булса да ия
хезмђткђрлђр кирђк була. Дљньяви
белем бирњ яклылар арасында

Патша самодержавиесенећ сђясђте татарларга
йљзлђрчђ еллар буена дљньяви мђктђплђр ачарга
мљмкинлек бирмђгђн. Патша хакимияте татарларныћ
артта калуын мђћгелек итђргђ, аларны ярлылыкка,
мескенлеккђ дучар итђргђ, хуќалык алып баруныћ,
сђнђгатьнећ алдынгы рђвешен њзлђштерњлђрен бул-
дырмаска, фђн џђм мђдђниятнећ югары казанышла-
рыннан ераграк тотарга тырышкан.

џђрбер мђдрђсђдђ тљп предметлар
итеп, Коръђн тђфсире, хђдислђр
(пђйгамбђребез Мљхђммђд саллђ-
ллаџу галђйџи њђ сђлђм сњзлђре), га-
кыйдђ (иман), фикъџе (шђригать ни-
гезлђре) џ. б. куелган. Лђкин яћа
дђвер, хакимнђрчђ, дљньяви предмет-
лар кертњне талђп иткђн, џђм бу яћа
предметлар ќђдиди мђдрђсђлђрнећ
программаларына тагын да књбрђк
кертелђ башлаган. Яћага омтылыш
татарлар аеруча књплђп яшђгђн
тљбђклђрдђ урнашкан мђдрђсђлђрдђ:
"Мљхђммђдия", "Касыймия" (Казан),
"Галия" (Уфа), "Хљсђения" (Орен-

Ђхмђт џђм Гани Хљсђеновлар, Ша-
кир џђм Закир Рђмиевлђр, фабрикант
Акчуриннар, Њтђмешевлђр, Азимов-
лар кебек зур сђнђгатьчелђр булган-
нар. Шул туфракта татар милли
хђйриячелеге чђчђк аткан. Хљсђенов-
ларныћ, аеруча Ђхмђт Хљсђеновныћ
(Ђхмђт бай), татар рухи мђдђнияте-
нећ танылган химаячелђре, яклаучы-
лары булып даны таралган булган.
Алар мђчетлђр тљзњгђ, мђктђплђр,
мђдрђсђлђр ачуга йљзђрлђгђн мећ
акчаларын химая иткђннђр, уннарча
уку йортларын њз акчаларына
яшђткђннђр, аеруча сђлђтле шђкер-
тлђрне чит ил уку йортларына юга-
ры белем, тђќрибђ туплау љчен
ќибђргђннђр џ. б. Бик олы
мљлкђтлђргђ ия булмасалар да, мил-
ли мђгърифђтне њстерњгђ, мохтаќ-
ларга ярдђм итњгђ џ. б. сизелерлек
љлеш кертњче башка химаячелђрнећ
исемнђрен дђ тарих саклап калган.
Мђсђлђн, Ќ.Сђгъдиев дигђн
сђњдђгђр Казандагы "Касыймия"
мђдрђсђсенђ - 10 мећ сум, мђчетлђр
џђм мђдрђсђлђр тљзелеше љчен шу-
лай ук 10 мећ сум, Казан хђйрия
ќђмгыятенђ 2 мећ сум, бу ќђмгы-
ятьнећ бала тудыру шифаханђсе
бњлегенђ 3 мећ сум иганђ иткђн.

Табигый, милли дљньви
мђктђплђрне бик каты тыю, аларныћ
дин юнђлешендђ генђ эшлђњ мљмкин-
леклђре булу шартларында, ќђдиди
мђдрђсђлђрдђ дини предметларга зур
урын бирелгђн. Џичбер искђрмђсез,

бург), "Рђсњлия" (Троицк), Иж-Бубый
(элекке Вятка губернасы Сарапул
љязе Ђгерќе волостеныћ Иж-Бубый
авылы) мђдрђсђсендђ џ. б. аеруча
кљчле була. Кайбер ќђдиди мђдрђсђ-
лђрдђ, џичбер искђрмђсез, урта
мђктђп курсына керђ торган њз ва-
кытыныћ барлык дисциплиналары да
(ђ кайвакытта, педагогик кадрлар
ђзерлђњ зарурлыгы сђбђпле, књбрђк
тђ) укытылган.

Мђсђлђн, "Мљхђммђдия"
мђдрђсђсендђ XX гасыр башында
рус теле, арифметика, матур язу,
рђсем (сызым), хисап, география,
физика (табигать белеме), Россия та-
рихы, гомуми тарих, тљрки халыклар
тарихы, фђн џђм сыйныфлар тарихы,
фђраиз (мирас бњлњ турындагы фђн),
этика, гигиена (тыйб фђне), юриспру-
денция, метрика, риторика, психоло-
гия, мантыйк (логика), фђлсђфђ, укы-
ту методикасы, педагогика, гарђп
теле, фарсы теле, гарђп ђдђбияты
укытылган. Табигый ки, иншалар (со-
чинениелђр), изложениелђр язылган,
тљрле текстлар да ятланган. Татар
теленђ килгђндђ исђ, ул гомуми
"тљрки тел" исеме астында укытыл-
ган, ђ туган  телдђ уку исђ "кырађте
тљрки" (тљркичђ уку) дип аталган.

"Мљхђммђдия" мђдрђсђсендђ
рус телен љйрђнњгђ гаять нык игъти-
бар бирелгђн. Мђсђлђн, башлангыч
џђм урта сыйныфларда, 11 ел буена
(мђдрђсђдђ 1913 елда 14 еллык укы-
ту курсы булган) шђкертлђр кљн саен

рус телен љйрђнгђннђр, ягъни, аћа ат-
насына  алты дђрес бњленгђн булган,
ђ башка предметларга - ић књп
дигђндђ ике дђрес. Шућа да,
"Мљхђммђдия" мђдрђсђсен тђмамла-
учылар рус мђдђниятен пропагандала-
уга зур љлеш керткђннђр, тђрќемђ эше
белђн актив  шљгыльлђнгђннђр.

"Мљхђммђдия"не тулы хаклык
белђн Октябрьгђ кадђрге чордагы
татар дарелфљнњне (университеты)
дип атау хаклыкка туры килђ. Бњген-
ге кљндђ дђ "Мљхђммђдия" Татар-
станныћ мљселман уку йортлары ара-
сында ић яхшыларыннан санала. 36

ел ќђдиди уку йорты булып эшлђњ
дђверендђ (1882-1918), аныћ дивар-
ларыннан  миллђт алгарышына
хезмђт куйган мећнђрчђ  югары
хђзерлекле шђхеслђр чыккан. Алар-
ны миллђтебезнећ "энќе кашы" џђм
горурлыгы дип санарга була.

"Мљхђммђдия" мђдрђсђсенећ
тышкы књренеше дђ игътибарга лаек.
1907 елга ул љч зур таш корпустан
торган, ашханђсе, шифаханђсе, аяк
киемен тегњ џђм ремонтлау, агач
эшкђртњ, китап тљплђњ кярханђлђре
булган. Мђдрђсђ территориясендђ
бакча булган, кышын анда шугалак
ясаганнар, шђкертлђр анда тимераяк-
та шуа торган булганнар.

Милли мђгариф системасында
шулай ук зур мђдрђсђ - "Хљсђения"
дђ ђџђмиятле урын билђгђн. Анда 8
дини, 20 дљньяви предмет укыткан-
нар. Дљньяви предметлардан татар
теле, тљрки (татар) ђдђбияты, гарђп,
фарсы, рус теллђре, арифметика, гео-
графия, тарих, геометрия, зоология,
гигиена (тыйб фђне), табигать беле-
ме, химия, логика, этика, фђраиз, гарђп
риторикасы, укыту методикасы џ. б.
фђннђр укытыла. 1906 елда "Хљсђе-
ния" мђдрђсђсе љчен бар ућайлыкла-
ры - электр яктыртылуы, пар белђн
ќылыту системасы џ. б. булган љч
катлы мђџабђт бина тљзелђ. Эчке
ќиџазлауларын искђ алмыйча, бина-
ны тљзњ њзе генђ дђ, Ђхмђт Хљсђе-
новка 97 мећ сумга тљшђ. 1907/1908
нче уку елында "Хљсђения"дђ 310
шђкерт белем алган. Мђдрђсђ пер-
соналы 14 мљгаллим, мљдир, аныћ
урынбасары, 2 тђрбияче, сђркатип, 11
техник хезмђткђрдђн торган.

(Ахыры килђсе санда)

Марат хђзрђт МЂРДАНШИН,
тарих фђннђре кандидаты,

Татарстанныћ кљньяк-
кљнчыгыш тљбђге казые
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БУ – КЫЗЫК!

Тљньяк Каролина уни-
верситетында эшлђњче
Америка галимнђре
исерткеч эчемлеклђр-
нећ фаќигале вакыйга-
ларны онытырга ярдђм
итмђвен, ђ киресенчђ,
аларны кабат баштан
уздырырга мђќбњр итњ-
ен исбатлады, дип яза
R&D.Cnews сайты.

Тикшеренњлђр књрсђткђнчђ,
исерткеч эчемлеклђрне кулланмаган
кеше нинди дђ булса фаќигане,
мђсђлђн, юл фаќигасен яки якын
кешесенећ вафатын ќићелрђк ки-
черђ. Ул эчњче кешегђ караганда њз

хђленђ тизрђк кире кайта, фаќигале
вакыйга турында оныта. Исерткеч
эчемлеклђр куллану кичерешлђрне
тирђнђйтђ генђ.

Психик травма кичереп, стресс
хђлендђ калган кешелђр њз-њзлђрен
шулай тота. Алар куркыныч яна-
маган очракларда да куркудан ко-
тыла алмый.

Алкоголь тђэсирендђ баш мие-
нећ префронталь кабыгында ур-
нашкан нерв књзђнђклђрендђ
њзгђрешлђр барлыкка килђ. Шулай
итеп, галимнђр "эчђргђ џђм оныты-
лырга" дигђн халык ђйтеменећ дљрес
булмавын, стресс белђн алкоголь
ярдђмендђ кљрђшњ ућай нђтиќђгђ
китермђвен, киресенчђ, хђлне авы-
райтуын  раслый.

Џђрвакыт кояш кебек балкып
торган, 47 ел гомерен телевидениегђ
багышлаган Гљлнара Зиннђтуллина-
ны авыру аяктан екты. Аћарда бик
сирђк чир - "Миеломная болезнь".
Химия белђн дђвалыйлар. Ул хђзер-
ге вакытта яшђњ љчен кљрђшђ. Чит
илдђ ярдђм итђргђ мљмкиннђр. Ул
12-15 миллион сумга тљшђчђк. Лђкин
бу кадђр акчаны кешелђр ярдђ-
меннђн башка гына ќыеп булмый.
"Мин бик љметлђнђм. Аллаџы
Тђгалђгђ, дусларыма, хезмђттђшл-
ђремђ дђ ышанам. Њлмђскђ дип ты-
рышып яткан кљннђрем", - ди Гљлна-
ра Зиннђтуллина. Ярдђм итик Гљлна-
ра апага, аныћ телефоны -
89172523007.

Авыру аяктан екканда да, опти-
мист булып кала белђ ул, елмаерга

да кљч таба. Ул хђзер тора да, йљри дђ алмый диярлек. Бик кирђк булган-
да култык таяклары белђн генђ аягына баса. Ике умыртка сљяге дђ сын-
ган. Бу ђлеге чир нђтиќђсе. Љстђвенђ тњзеп булмаслык сызланулар…
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Телевидение  журналисты  Гљлнара
Зиннђтуллинага  сирђк  авырудан

дђваланырга  ярдђм  итик!

Татарстан Диния нђза-
рђтенећ "Фђнис" мђдрђсђсе
тулы џђм тулы булмаган
урта белемгђ ия булган
мљселман егет-кызларын
2012-2013 нче уку елына
шђригать (кызлар џђм
егетлђр љчен) џђм Коръђн-
хафизлар (кызлар љчен)
ђзерлђњ факультетларына
укырга чакыра.

КЉНДЕЗГЕ БЊЛЕКТЂ -
3 ЕЛ, ЧИТТЂН ТОРЫП

УКУ БЊЛЕГЕНДЂ
4 ЕЛ УКЫЙЛАР.

"ФЂНИС" мђдрђсђсе шђкертлђр
кабул      итњен дђвам иттерђ

Мђдрђсђдђн "имам-хатыйб
џђм мљгаллим (гарђп теле укы-
тучысы)", "остаз џђм мљгал-
лимђ" белгечлеклђре алып чы-
галар. Шулай ук телђгђн кешелђр
"пешекче-кондитер" (кызлар),
"электрогазосварщик", "трак-
торчы џђм "С" категориясенђ ия
машина йљртњче" (егетлђр) бел-
гечлеклђре буенча урта махсус
белем турында дђњлђт дипломы
ала алалар. Урта мђктђптђ уку
мљмкинлеге дђ каралган.

Мђдрђсђгђ укырга керњ љчен
тњбђндђге адрес буенча мљрђ-
ќђгать итђргђ кирђк:

423950 Татарстан, Ютазы
районы, Урыссу шђџђр тибында-

гы посёлогы, Пушкин урамы, 24
йорт.

Элемтђ љчен телефоннар: +7
(85593) 2-69-07, +7 (85593) 2-68-53;
89172658738, 89274782509.

Интернеттагы сайт: http://
medrese-fanis.ru/

Электрон почта:
maratmardanshin@rambler.ru


