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КАЗАН ХАНЛЫГЫНДА ФƏННИ БЕЛЕМНƏР ТОРЫШЫ
Казанское ханство – одно из постзолотоордынских государств, где продолжаются традиции Булгара и Золотой Орды, в том числе и в области науки.
Оно тесно было связано с развитыми мусульманскими государствами. Научные
знания развивались в общем русле. В статье рассматриваются состояние таких
наук, как математика, астрономия, география и медицина. Автор приходит к выводу, что в обществе казанцев практиковалось немало научных знаний. В развитии их были заинтересованы и писатели и богословы. Их деятельность составляет единый процесс.
Ключевые слова: наука, знание, астрономия, география, математика, медицина, Мухаммедьяр, Кул Шериф.
The Kazan Khanate is one of the post-Golden Horde states, where the traditions
of the Bulgar and the Golden Horde continue, including in the ﬁeld of science. It was
closely associated with the developed Muslim states. Scientiﬁc knowledge developed
in a general way. The article discusses the state of such sciences as mathematics, astronomy, geography and medicine. The author concludes that much scientiﬁc knowledge was practiced in Kazan society. Both writers and theologians were interested in
their development. Their activity is composed of a single process.
Keywords: science, knowledge, astronomy, geography, mathematics, medicine,
Muhammadyar, Kul Sheriﬀ.

К

азан ханлыгы тарихы 1445 – 1552 елларны колачлый. Ханлык оешуга Җучи Олысы үзəклəрендəге эчке ызгышлар да, урындагы
олысларда икътисадның, хакимиятнең, хəрби көчлəрнең һ.б. ныгуы
да, Болгар җирендəге феодаль таркаулык нəтиҗəсендə Казан бəклегенең / Болгар вилаятенең үсеп китүе дə йогынты ясый. 1445 елда Олуг
Мөхəммəднең улы Мəхмүт Казандагы болгар династиясен бəреп төшереп, тəхеткə менə.
Казан ханлыгына озак яшəү насыйп булмаган. Язмыш биргəн
аз вакытның да шактый өлеше чит илбасарларга каршы көрəшкə,
эчке ызгышларга сарыф ителгəн. Шуңа карамастан, ул Шəрыктагы
һəм Көнчыгыш Европадагы алга киткəн иллəр белəн бер югарылыкка күтəрелə, Идел, Кама, Урал, Себер төбəклəренең мəдəни үзəгенə
əверелə.
Административ-территориаль бүленеш эре даругалардан – аерым
бер юнəлештəге əмир, бəклəр идарəсендə булган территориаль өлкəлəрдəн (Алат, Арча, Галич, Җөри, Нугай) тора. Алар, үз чиратында,
олысларга яки йөзлеклəргə бүленеп, еш кына җыен1 системасы белəн
туры килгəн (Ашыт, Байтирəк, Чабыр, Кушкапка, Мукшы һ.б.).
Җыен – нигезендə икътисади, кан-кардəшлек, төбəк берлеге принциплары яткан,
күмəк җирлəр белəн идарə итə торган бердəмлеклəр.
1
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Казаннан тыш, ханлык җирлəренə Алабуга, Алат, Арча, Болгар,
Җөри, Иске Казан, Кашан, Лаеш, Тəтеш, Чаллы кебек шəһəрлəр,
янəшəдə 750 дəн артык авыл кергəн.
Шəһəрлəрдə, өлешчə авылларда тимерчелек, зəркəнчелек, чүлмəкчелек, күн-мех эшкəртү, тукучылык, төзелеш, кирпеч сугу, таш
юыну, агач эшкəртү эшлəре алга киткəн. Умартачылык, балык тоту
һəм сунарчылык белəн дə көн күргəннəр. Аучылык хан һəм аның
яраннарының яраткан шөгыле исəплəнгəн.
Ханлык башкаласы Казан Болгар дəүлəтенең төньяк-көнбатыш
чиклəрен саклаучы кирмəн буларак барлыкка килə, монгол яуларыннан, Алтын Урда таркалу афəтеннəн качып күченгəн күп халыкларны
үз тирəсенə сыендыра.
Казан ханлыгының мəркəзе риватьлəрдə сөйлəнелə, үз чорында
ук күренекле язучы-шагыйрьлəр тарафыннан яратып җырлана. Казан чит дəүлəт илчелəрен, кунакларын һəм сəүдəгəрлəрен бик ерактан берсеннəн-берсе матур диварлары, биек күп манаралы мəчетмəдрəсəлəре, моңлы азан тавышлары белəн каршы алган. «Казан
тарихы» авторы 1556 елда шəһəрне басып алыр алдыннан Иван Грозныйның шəһəргə карап соклануын язган: «Бөек кенəз падишаһ (...)
шəһəр кирмəненең гадəти булмаган гүзəллеген күреп гаҗəпкə калды»
[Казанская история, с. 127 – 128].
Югары хакимият Җучи нəселендəге хан кулына туплана.
1518 елга кадəр ханнар Олуг Мөхəммəд, соңрак Кече Мөхəммəд нəселеннəн чыгалар. Əмма соңгысы Гəрəйлəр, Шəйбанилəр һəм Əхмəд
нəселеннəн булган ханнар идарəлəре белəн дə өзгəлəнə.
Формаль яктан хан чиклəнмəгəн хакимлеккə ия: дəүлəт документларына аның мөһере сугыла. Əмма ханнарның хокукы корылтай,
Бөек сəед, бəклəрнең хакимлеге белəн чиклəнə.
Хан каршындагы киңəш органы – татар югары катлавы вəкиллəре утырган диванда хəлиткеч урынны затлы Ширин, Аргын, Барын,
Кыпчак ыруларыннан чыккан карачибəклəр алып тора. Югары административ һəм хəрби хакимлек, гадəттə, Шириннəр нəселеннəн чыккан Олуг Карачи бəк кулында булган.
Ил өчен əһəмиятле мəсьəлəлəр (ханны күтəрү һəм төшерү, сугыш
һəм солых, территориаль һ.б.) татар-монголлар традициясе буенча
дəүлəтнең югары катлавыннан булган ир-атлар катнашындагы корылтайларда хəл ителə. Ил тарихында 15 лəп корылтай җыелуы билгеле.
Дəүлəт аппаратын күпсанлы түрəлəр – бахши, сəркатиплəр, хисапчылар, күчереп язучылар, битекчелəр, гыйлем иялəре, салым җыючылар, «Казан патшасы сакчысы» (финанс министры), дəүлəт бахшие,
сарай идарəчесе, ачкыччы, корал башлыгы, аталык һ.б. тəшкил иткəн.
Халыкның төп өлеше – ханга яки алпавытка салым түлəүче
кара халык, ясактан тыш, җир, керем өчен салым түлəгəн, төрле
йөклəмəлəрне үтəгəн. Илдə игенчелек беренче урынга куелып, терлекчелек ярдəмче хуҗалык тармагы исəплəнгəн. Игенчелəр дəүлəт
җирлəреннəн файдаланган, община белəн ясак түлəгəн. Ханга
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хезмəттə булган кешелəргə ярлык нигезендə мəрхəмəт күрсəтеп, халкы белəн бергə җир билəмəлəре бүлəк (сойыргал) ителгəн.
Болгар иле һəм Җучи Олысының бай мəдəниятлəре варисы булган Казан ханлыгы чит иллəр белəн борын-борыннан урнашкан багланышларны саклаган. Аеруча Урта Азия, Госманлы империясе,
Мəскəү Русе (1328 –1547), Мисыр, Иран, Кырым һəм башка татар
ханлыклары белəн сəүдə һəм рухи элемтəлəр көчле була. Мөхтəрəм
хаҗилар, ерак юлларны үтеп, мөселманнарның иң изге җире – Мəккəгə баралар, илчелəр Əстерхан, Бакчасарай, Мəскəү, Истанбул арасында ил мəнфəгатьлəрен кайгыртып эш йөртəлəр. Югары Кама, Көньяк
Урал буйларында һ.б. җирле ярминкəлəр эшли, алардан аеруча Ташаяк, Иделдəге Кунак утравындагы һəм Арча кырындагы ярминкəлəр
тирə-юньдə дан тота.
Ханлыкта ислам ныгый, үсə бара. Казан ханлыгында ислам күп
гасырлык традициягə əйлəнə. Халык, нигездə, шəригать кануннары
буенча яши; ислам дəүлəт диненə əверелə. Югары дин əһеллəре, аеруча сəедлəр, дəүлəт эшлəрендə катнашалар. Казан ханлыгы ислам
нигезендə башка мөселман дəүлəтлəре белəн ныклы дини, мəдəни,
икътисади-сəүдə элемтəлəрендə яши.
Идел-Урал буе халыклары арасында исламны җəелдерү буенча
төп үзəклəрнең берсе булган Казанда да үз заманы өчен зур таш һəм
агач мəчетлəр, күпсанлы мавзолейлар – «изгелəр», ханнар həм башка
шундыйларның төрбəлəре төзелгəн.
Сакланып калган хезмəтлəрдəн, 1508 елда ук башкарылган
«Коръəн тəфсире» [Kadirova, с. 91 – 96], Мөхəммəд пəйгамбəрнең тормыш юлы, əйткəн сүзлəре (хəдислəр) җыелмасы (1552 ел) төбəктəге
дини фикерлəүнең үсешен күрсəтəлəр. Мөхəммəдьяр əсəрлəрендə,
бер яктан, динне изгелəштерү күзəтелсə, икенче яктан, башка диннəргə карата түзем караш та сизелə. Шушы ук фикерне рус тарихчысы
М.Г. Худяков куəтли: «Казан ханлыгы иҗтимагый тормышының иң
якты сəхифəлəреннəн берсе дип башка диннəргə түземлелекне күрсəтергə кирəк...» [Худяков, с. 197].
Мəгърифəт эше дин əһеллəренə йөклəнгəн Казан ханлыгында
һəр мəчет каршында мəктəп-мəдрəсə эшлəгəн. Шул рəвешле, мəктəпмəдрəсəлəр, укырга-язарга өйрəтү белəн бергə, дəүлəт эш кəгазьлəрен
язучылар да, матур итеп китап күчерүчелəр дə, ясак җыючылар да,
галимнəр, шагыйрьлəр, дин белгечлəре дə əзерлəгəн.
Илдəн читкə китеп, Көнчыгышның фəн, дин, мəдəният үзəклəрендə белем алып кайту мəгариф системасының үзенə күрə иң югары
баскычын тəшкил иткəн. Күп кенə татар укымышлылары, күренекле
Көнчыгыш галимнəреннəн, дин тəгълиматчыларыннан, суфилардан
белем алып, шəркый ислам дөньясындагы казанышлар белəн танышканнар, Көнчыгыш мəдəниятен үзлəштергəннəр.
Казан иле кешелəренең мəдəниятле, аң-белемле булуын чит ил
кешелəре дə билгелəп үтə. Шул вакытта Казанга килгəн Австрия илчесе һəм сəяхəтчесе Сигизмунд Герберштейн: «Казан татарлары
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бүтəннəргə караганда аң-белемлерəк, алар иген игəлəр, əйбəт өйлəрдə яшилəр, киң сəүдə алып баралар» [Герберштейн, с. 153], дип язган.
Дəүлəттə зыялыларның берничə телне белүе табигый саналып,
бигрəк тə гарəп һəм фарсы теллəре киң кулланылган. Бəйрəм Хаҗиның
«Гарəп-төрки лөгате» [Тимергалин] шул хакта сөйли. Кенəз А.М. Курбский да болай дип яза: «...Татар теленнəн тыш, бу ханлыкта 5 тел:
мордва, чирмеш, воитек, ар, бишенче башкорт теле кулланыла» [Древняя Казань, с. 136]. Əмма татар теле дəүлəттə рəсми, аралашу-сөйлəм,
əдəби, хəтта күпмедер күлəмдə халыкара тел статусында булып, дипломатия эшлəрендə дə кулланылган. Мəскəүдə рус хезмəтендə татар
тəрҗемəчелəре катламы формалашу да шул хакта сөйли [Усманов].
«Татарга тылмач кирəкми» дигəн əйтем бу чорда да көчендə кала.
Казан ханлыгында җанлы зыялы тормыш хакында Ш. Мəрҗани
хезмəтлəрендə дə билгелəп үтелə: «Галимнəр, шул исəптəн габбаси
изгелəр вə галəви сəедлəр күп иде» [Мəрҗани, 1900, б. 2]; бу турыда
татар риваятьлəре дə мəгълүмат бирə: «Голəмəлəре вə мөдəррислəре
вə һəм көтепханəлəре күп иде вə талиблəре күп иде» [Татар халык
иҗаты, 1987, б. 55]. Казан Көнчыгыш Европада иң əһəмиятле китапханəлəре булган шəһəр кебек күзаллана. Казанның бай китапханəсе
легендаларга да кергəн [Татар халык иҗаты, 1987, б. 55].
Казан ханлыгы чорында язылган, укылган, шул дəвердəн безгə
килеп ирешкəн язма истəлеклəр үзлəренең табигатьлəре белəн гаять
төрле. Алар арасында без төркичə, гарəпчə, фарсыча текстларны да,
əдəби əсəрлəрне дə, гыйльми, дини китапларны да, каберташ язмаларын һəм ярлыкларны да, тəрҗемə һəм оригиналь ядкярлəрне дə очратабыз. Казан ханлыгында эш кəгазьлəре культурасы югары үсешкə
ирешкəн була.
Затлы савытларны матур эчтəлектəге гарəп язулары белəн бизəү
Казан ханлыгында да һəм халкыбыз тарихының соңгырак чорларында да дəвам итə.
Болгар-татар каберташ язмалары культурасы Җучи Олысы болгарларыннан Казан ханлыгына күчə. Бу вакытта аларның бизəлеше,
эчтəлеге тагын да сыйфатлырак була. Ташъязмаларда Аллаһка һəм
кешегə дан җырлана, дөньялыкта яхшы эшлəр эшлəп калырга өндəлə.
Мөхəммəдьяр, Максуди, Кол Шəриф һ.б.ларның иҗат җимешлəре – Казан ханлыгы язма мəдəниятенең даһи һəйкəллəре. Аларның
үзлəрендə үк язмачылык белəн бəйле күренешлəр, əсбаплар хакында
сүз еш очрый, Казан ханлыгының югары үскəн язма мəдəнияте күз
алдына килеп баса.
XVI гасыр əдəби тормышы шаһите Мөхəммəдьярның:
Бер гаҗиб бу кем шəһəрнең эче тулуг:
Шагыйрь улмыш барча кечек həм олуг [Мөхəммəдьяр, б. 40], –

дигəн шигъри юллары Казан ханлыгы халкының Мөхəммəдьяр,
Мөхəммəд Əмин, Кол Шəриф, Əмин-Гарифбəк, Өммикамал иҗатын
гына түгел, башка шагыйрьлəрне дə белгəнлеген сөйли.
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Ханнарның кайберлəре үзлəре үк калəм остасы булганнар. Əбелгази Сафагəрəй Баһадир хан «кылыч һəм калəм сəхибе» [Кол Шəриф
һəм аның заманы, б. 17, 72], ягъни ил өчен кылыч белəн дə, үзенең
язган əсəрлəре белəн дə көрəшкəн. Мөхəммəд Əмин ханның (1487 –
1495, 1502 – 1518) талантлы, югары пафослы шигыре безнең көнгə
кадəр килеп җиткəн.
Казан ханлыгында да матур əдəбият əсəрлəре тəрбия, педагогик
максатларга хезмəт итə. Матур əдəбият җəмгыятьтə бар кешегə дə
рəхəт, имин тормыш булырга тиеш, дип раслый һəм моңа гаделлек
аша ирешү мөмкинлеген күрсəтə.
Ислам гыйлеме (‘илм)1 традициясе Казан ханлыгында да дəвам
ителə. Казан ханлыгында фəнни белемнəр бөтен мөселман дөньясыныкы белəн бер юнəлештə үсə. Зыялылар Көнчыгышның Əбу Гали
Сина, ибне Халдун, Газəли, Бируни, Зəкəрия Казвини кебек атаклы
галимнəренең китаплары белəн таныш булганнар.
Математика. Математик белемнəрнең үсеше сəүдə, җир эшлəре,
товар-акча салым системалары белəн тыгыз бəйлəнештə торган. Көнчыгыш иллəрендəге кебек үк болгарларда да математик белемнəр
аеруча акча-авырлык, салым системаларында, сəүдəдə, төзелештə,
һөнəрчелектə, кəнсə эшендə кирəк булган.
Төрки-татар җəмгыятьлəрендə, гомумəн санга, санауга зур игътибар ителгəн. Төрки-татар, монгол җəмгыяте, армиясе «төмəннəргə», «меңнəргə», «йөзлəргə», «уннарга» бүлеп йөртелгəн: шулай һəр
кеше үзенең урынын, «санын» белгəн. Санын белмəгəн – җəмгыятькə
кертелмəгəн, исəплəнмəгəн. Бүген дə татар телендə абруйлы кешене
«санлы», аның капма-каршысын «сансыз» дип атау, «санлау» («санламау»), «санга санау» («санамау»), «санга алу» («санга алмау»), «санга
сугу» («санга сукмау») кебек гыйбарəлəр шушы мəгънəдə кулланыла
[Исəнбəт, б. 66]. Казан ханлыгында да бу дəвам итə. Мөхəммəдьярның «Төхфəи мəрдан» поэмасында «Аны хуш сəүде, безгə булмады
сан» («аны яратты, безне кабул итмəде») юлы бар [Мөхəммəдьяр,
б. 43]. «Сан» сүзе борынгы төрки телдəн иске славян теленə үтеп керə
[Шанский, Иванов, Шанская, с. 400]. Аның рус телендə төзелгəн «сановный» сүзе əһəмияткə ия: югары санлы, дəүлəттə югары урын алып
торучы; көчле, мөһим; «сан» сүзеннəн «сановник» сүзе дə бар – ул
чиновник мəгънəсендə кулланыла.
Казан ханлыгы археологиясенең начар өйрəнелүе, язма чыганакларның аз булуы бу дəүлəттə фəнни белемнəрнең торышын төгəл
Мөселман доктринасында белемгə, гыйлемгə, фəнгə гадəттəн тыш əһəмиятле
урын бирелə. Белемгə омтылу һəр мөселманның бурычы дип игълан ителгəн. Дини
белем бөтенесен эченə алган мəңгелек күренеш дип хисапланган. Гыйлемлелек, бөтен
нəрсəне белү, аңлау Алланың иң кодрəтле сыйфатларының берсе саналган. Кеше белеме
дөньяви да, дини дə була алган. Гыйлемлелек беренче чиратта ислам традициялəрен
үзлəштерүгə, мистик уйга килүгə, логик фикер йөртүне аңлауга һəм энциклопедик белемле булуга кайтып калган [Ислам, с. 95]. Мөхəммəдьярда «фəн», «гыйлмьият». Кара:
[Кадирова, 2001, c. 147].
1
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билгелəргə мөмкинлек бирми. Əмма, элгəреге чорлардан аермалы буларак, безнең көннəргə кадəр зур «Мəҗмəгыл-кавагыйдə» – Мөхетдин Мөйхəммəд ибн əл-Хаҗи Атмаҗиның «Мəҗмəгыл кавагыйдə гыйльме хисаб» («Арифметика фəне кагыйдəлəре җыентыгы»)
(243 бит) килеп җиткəн. Бу хезмəт, галим-математик В.М. Беркутов
сүзлəренə караганда, 1542 елда [Беркутов., 1987, с. 28; Беркутов,
1997], ə Г.П. Матвиевская һəм Б.А. Розенфельд фикеренчə, 1493 елда
[Матвиевская, Розенфельд, кн. 2] төзелгəн. Бу кулъязма хакында беренче тапкыр В.М. Беркутов язып чыкты. Өч өлештəн торган җыентыкта тулы һəм вакланган саннарга, практик мисалларга аңлатма
бирелə. Ул өч бүлектəн торган, үз вакытында Казан мəдрəсəлəрендə
дəреслек буларак файдаланылган. Бу кагыйдəлəр җыентыгы Казан
ханлыгында математик белем бирүнең югары үсеш алуын раслый.
Хəтта соңгырак чорларда татарлар арасында таралган математик
əсəрлəр дə тамырдан үзгəрми. Дəреслеккə керештə бүлеклəргə (фасылларга) кыскача аңлатмалар бирелə. Беренче кисəк тулы саннарга
карый. Ул 16 бүлектəн тора. Аларда исəп-хисап системасының икътисад, сəүдə белəн турыдан-туры бəйлəнештə булганнары да шактый: 11) мөлкəт бүлү, 7) «терсəк» (зираг) өлешлəре, 13) лодра (ефəк
үлчəме) вакланмалары, «таможня пошлиналарын җыю», «бутау»,
«йомырканы кəрҗиндə санау», «яллау турында», «мирас итеп калдырылган акчаны бүлү, яки аннан керем алу» һ.б.
Китапның өченче өлешендə кырык төрле мəсьəлəне чишү ысуллары тəкъдим ителə.
Кулъязма кечкенə «икенче өстəмə китап» белəн тəмамлана. «Өстəмə»лəрдə егерме арифметик бурыч-табышмакларны чишү ысуллары
бирелə. Аларның күбесе борынгы китапларда очрый. Алар арасында
«яшьне билгелəү», «янчыктагы акча суммасын чамалау», «шахмат
күзəнəклəрен тиз санау» һ.б. бар. Шулай итеп, бу хезмəт арифметика
буенча тормышта мөмкин булган барлык исəп-хисаплар өчен гамəли
кулланма булып торган. Биредə шахмат турында да искə алына.
Шунысын да əйтеп үтəргə кирəк: исеменə карап (Атмаҗа–Atmaca
хəзер төреклəрдə еш очрый торган ир-ат исеме) фикер йөрткəндə,
əлеге математик əсбапның авторы төрек булгандыр. Əмма мөселман
дөньясында фəнни трактатлар өчен этник, дəүлəт чиклəре юк. Моңа ул
чорда төрки, шул исəптəн госманлы һəм татар теллəренең якынлыгы
да ярдəм иткəн. Шуңа күрə бу арифметик кулланма шактый киң таралыш алган һəм Идел буенда башлангыч белем алучылар һəм зыялылар арасында да билгеле булган. Ул Казан ханлыгы мəдрəсəлəрендə
дəреслек буларак файдаланыла һəм андагы математик белем бирүнең
югары үсеше турында сөйли. Соңгы чорда татарлар арасында таралган математик əсəрлəрдə дə принципиаль үзгəрешлəргə дучар ителми.
«Могҗизнамə»дə ул чорда кулланылган метрологик терминнар
да бар: «Йирдəн кабе кавəсəйн гəзəр» [Мөхəммəд Əмин, б.146] ягъни
җирдəн ике ук атым ераклыкта. «Ук атым» ераклык үлчəү берəмлеге
борынгы чордан ук килə. Болгарда да гамəлдə йөргəн. Моннан төр-
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ки-татарларда сирəк очрый торган юл үлчəве «агач» турында да сүз
бар: «Утыз өч агач юлы китəр иде» [Мөхəммəд Əмин, б. 157].
Бу вакыттагы кабер ташларын өйрəнү метрология буенча кайбер
нəтиҗəлəргə һəм ул чорның математик белемнəрен ачыкларга мөмкинлек бирə.
Казан ханлыгы һəйкəллəре арасында 107 – 110 см озынлыктагы
(биеклек) кабер плитəлəре – 27 см (27×4=108) дүрт терсəк. Моннан
тыш, 120 см га – 9, 130 см га – 7, 140 см га – 8 тапкыр зурлыклар кабатлана. Мондый кабер ташы терсəклəр һəм карышлар белəн үлчəнгəн, дип нəтиҗə ясарга була.
Рус этимологлары фикеренчə, «аршын» рус метрик системасына
болгар һəм татарлардан XV–XVI гасырларда килеп кергəн [Шанский,
Иванов, Шанская]. А.З. Будагов сүзлегендə «казан-татар телендə»
«тирсак, терсəк» урынына «аршин» дип куелган [Будагов, т. 1, с. 350].
Алтын Урдадан соңгы чордагы озынлык чараларының берсе–
барлык төрки халыкларда киң таралган һəм Ираннан кергəн аршын
(фарсыча «араш» – «терсəк») [Севортян, с. 183 – 184]. Рус метрик системасына аршын XV–XVI гасырларда Идел буе татарларыннан керə
[Шанский, Иванов, Шанская, с. 29].
Математик белемнəр уеннар өлкəсендə дə актив кулланылган
[Ситдиков, рис. 161 (12, 19)]. Шахмат-шашка уеннары белəн мавыгу
болгар чорыннан ук килə. «Юлдан бабаем барды, Шатран тактасы
төшеп калды» (чабата эзе), диелə борынгы татар табышмагында [Татар халык табышмаклары, б. 323].
Мөхəммəд Əмин Казанда Болакта, математик белемнəрне дə кулланып, инженерлык корылмалары төзетə [Тимергалин, 2 т., б. 491].
География. Болгар, соңрак Алтын Урда, Җучи Олысы һəм Казан ханлыгы мөселман дөньясының аерылгысыз өлешен тəшкил
итəлəр. Аларның дөньяга карашында территориаль-төбəктəн бигрəк
дини фактор өстенлек итə. Бу хəл мөселманнарның халыкара аралашуын бик нык җиңелəйткəн, шул исəптəн географик карашларын да
баеткан.
География (җəгърəфия) фəне Көнчыгышта Ренессанс, ягъни
Яңарыш чорының җимеше санала. Ул грек географиясе традициялəрен дəвам иттергəн. Традиция нигезендə дөнья көньяктан төньякка җиде климатка (икълим), ягъни өлешкə бүленгəн. Уртадагы, ислам
үзəклəре урнашкан дүртенче климат бик эссе һəм бик салкын иллəрдəн бер үк ераклыкта яткан һəм, мөселман географлары фикеренчə, кеше яшəү өчен иң яхшы шартларны туплаган. Башка икълимнəр
бу үзəктəн никадəр ераграк урнашкан булса, анда яшəүче халыклар
да цивилизациядəн шулкадəр артта калган, ə инде җиденче икълим
артында, төньякта яшəүче кабилəлəр, гомумəн, кыргыйлар дип уйланылган [Бартольд, с. 44 – 45; Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати,
с. 71]. Болгар, Алтын Урдадан килгəн бу карашлар Казан ханлыгы
дəверендə дə дəвам итə. Алар əдəби əсəрлəрдə дə яхшы чагылыш
тапкан.
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Географик карашлар Мөхəммəдьяр поэмаларында да урын алган.
Алардан аңлашылганча, бар дөньяның синонимы буларак, традицион
рəвештə «мəшрикъ-мəгъриб», «җиде икълим» [Мөхəммəдьяр, б. 109,
126] төшенчəлəре йөргəн. Болгар, Казан җирлəре «җиде икълимнең
җиденчесендə» дип саналган. Бу чорда да һəр икълимнең язмышында күк йөзендəге җисемнəрнең мөнəсəбəте бар дип ышанганнар. Болгар – Казан ай яклавында тора дип исəплəнелгəн. Бу вакытларда ислам
символына əйлəнгəн күк җисеменең Казан химаячесе булып уйлануы
калага карата мөселман дөньясында изгелеккə якын мөнəсəбəт урнашуга китергəн. «Казанның мөселман өлкəлəреннəн еракта һəм кяфер
өлкəсенə чиктəш урнашуы», «Казанга һичбер җирдəн ярдəм һəм таяныч ирешмəс, бары тик Тəңре якын һəм фəрештəлəр ярдəмче» булуы
[Кол Шəриф, б. 77] да, Болгар чорындагы кебек, бу як мөселманнарына карата зур хөрмəт һəм телəктəшлек уяткан. Электəн килгəн астрология, ягъни «язмыш йолдызы», «бəхет йолдызы» кебек төшенчəлəргə, һəркемнең күктə үз йолдызы булуга ышану, йолдызлар торышына
карап юраулар бу вакытта да булган. Мөхəммəдьяр поэмаларыннан
боларга күплəгəн мисаллар китерергə мөмкин. Шунысы кызык, бу
чорда географик өлкəлəр мəсьəлəсен география фəне түгел, ə бəлки риазият – математика өйрəнгəн [Кол Шəриф, б. 76]. Кол Шəриф
(Шəриф Хаҗитархани) йолдызлар, планеталардан хəбəрдар булган.
Казан ханлыгы чорында да мөселман тарихи-географик трактатлары белəн кызыксыну сүрелми. Казан китапханəлəрендə гарəп-фарсы
галиме Зəкəрия Казвининың «Гаҗəибел мəхлүкат вə гараибел мəүҗудаг» («Гаҗəеп җан иялəре һəм көнкүрешнең могҗизалары») исемле
китап укылган. Бу китапта табигать, җиһан хакында кызыклы мəгълүматлар тупланган. Академик И.Ю. Крачковский, А.Д. Седельниковның «Арабская книга в царской казне» дип аталган мəкалəсенə таянып,
1549 елда Казан илчелеге Кырымга барган вакытта аның рус гаскəрлəре тарафыннан тартып алынуы хакында яза [Крачковский, с. 362].
В.В. Трепавлов бу вакыйганы икенче төрле аңлата [Трепавлов,
с. 576]. 1549 елда Казан бəклəре солтан Сөлəйман I гə, Казан тəхетенə
Дəүлəт-Гəрəйне җибəрүен үтенеп, илчелек юллыйлар. Госманлылар
солтанына бүлəк итеп, алар Зəкəрия əл-Казвининың фарсыча «Гаҗəибел мəхлүкат вə гараибел мəүҗудаг» китабын җибəрəлəр. Шəһəрдə
җанлы интеллектуаль тормыш хөкем сөрүе хакында башка мəгълүматлар да билгеле. Əйтик, Кырым ханы Сəгъдəт-Гəрəйнең 1526 елгы
хатындагы үтенечтə «об отпуске в Казань к Сафа Гирею Усеин сеита
для взятия там некоторых книг», дигəн юллар бар [Исхаков, с. 96].
Шəриф Хаҗитарханиның «Зафəр намəи вилайəти Казан» исемле
синкретик əсəрендə һəр өлкəнең (климатның) географик урынын билгелəү математик хисаплаулар юлы белəн башкарылган. Ул чорда бу
хисап математика гыйлеменə караган [Кол Шəриф, б. 76].
Астрономия. Традицион космогоник карашлар чынбарлыктан
бик ерак булсалар да, аларда чын белем элементлары аз булмый. Традицион космогоник карашлар борынгы бабаларыбызның күк йөзен,
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анда яктырткычларның урнашу тəртибен үзлəренең биш бармаклары
кебек белүлəре хакында сөйли. С. Герберштейн татарларның йолдызларга карап яхшы ориентлашуларын махсус билгелəп үтə [Герберштейн]. Бу белем, нигездə, күзəтүгə, тойгыга гына нигезлəнгəн.
Күк йөзе ничек күренсə, шулай кабул ителгəн дə. Борынгы кешегə
реаль белем җитмəсə, аңа хыял, мифлар ярдəмгə килгəн. Бик борынгы
заманнардан алып күк җисемнəренең төгəл терминологиясе булдырылган. Хəзер дə төрки теллəрдə күк җисемнəренең исемнəрендə күп
тəңгəллеклəр бар. Аның тамырлары төрки уртаклык чорына ук китə
[Татары, с. 315; Севортян, с. 631; Кадирова, 2018, с. 100 – 105].
Күк йөзе турындагы белемнəр профессионаллар даирəсендə генə
калмыйча, киң халык арасында да тарала. Күк җисемнəре, аларның
исемнəре, символлары магик тəэсир көче буларак та кулланыла. Алар
халык юрауларында əһəмиятле урын ала.
Ибн Фадлан заманыннан ук килгəн хəл ителмəгəн (хəл ителмəслек) мəсьəлəлəрнең берсе – безнең якларда май-июнь аенда көннең озынлыгы, төннең кыскалыгы, ə кышын киресенчə төннең озынлыгы, көннең кыскалыгы сəбəпле ястү (ясигъ) намазының башкарылу
астрономик вакытының чиклəнүе нəтиҗəсендə аның укыла алмавы.
Бу хакта дини əдəбиятта, диспутларда, аеруча ислам үзəклəрендə
гасырлар буена кызу бəхəслəр бара. Бу бəхəс шактый дəрəҗəдə уйдырма, кысыр хəсрəт булса да, ул алга таба Жучи Олысында да, Казан ханлыгында да тынмый. Борынгы һəм үз чорындагы абруйлы
хезмəтлəрдə аны хəл итəргə омтылыш ясала. Хосусəн, Хафизетдин
бине Бəрəкəт əл-Нəсифинең (1310 елда үлгəн) «Кəнз үл-Дакайык»,
«Əл-Вафи фил форуг», «Əл-Кафи» кебек абруйлы китапларына таянып эш ителə [Мəрҗани, б. 87].
Шəриф Хаҗитархани (Кол Шəриф) дə үзенең «Зафəрнамəи вилайəте Казан» хезмəтен нəкъ менə шушы хəлгə махсус тукталып
башлап җибəрə: « Җəүзү (май) йолдызыннан соң һəм Сəрəтəн (июнь)
йолдызының башында биш вакыт намазының берсенең – ясигъ намазының үтəлү вакыты калмас, чөнки ике имам (ягъни Имам Мөхəммəд һəм Йосыф) карашында шəфəкъ кызыллыгы, югалып китмəстəн,
бераз элегрəк хасил булган кызыллыктан гыйбарəттер» [Кол Шəриф
һəм аның заманы, б. 16].
Мəсьəлə башкада, бу хəл бөтен мəселман дөньясын борчып,
Болгар, Казанны үзенə җəлеп итə, кяфер иле белəн күрше булган Казан төбəгендəге мөселманнарга ярдəм итү телəген тудыра. Аны үз
күзлəре белəн килеп күрергə телəүчелəр дə аз булмый. Икенчедəн,
югарыда китерелгəн хикəят Урта Азия, аеруча Харəземнең Болгар
өчен дини үзəк булуын һəм исламның шуннан килеп таралуын тагын
бер кат искəртə.
Хəтта бу мəсьəлə турында XIX гасырда да борчылалар. Ш. Мəрҗани бу хакта «Нəзурəтел-хак фи фəрдиат əл-гашаи вə ин лəм йагаб
əш-шəфəкъ» («Əгəр дə шəфəкъ югалмаса, кичке намазның мəҗбүрилеге белəн бəйле хаклыкка күзəтү») исемле аерым китап яза [Мəрҗани].
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Урта гасырларда ук барлыкка килгəн фəнни белемнəр татарларда əллə ни үзгəреш кичермичə соңгы чорларга кадəр гамəлдə була.
Йолдызчылар квадрант, секстан кебек җайланмалардан киң файдаланалар.
Медицина. Урта гасырлар татар мəселман мистикасы, мифологиясенең күренекле белгече Ф.З. Яхин 1907 елда Казанда нəшер ителгəн ««Төхфəтел мөлк» язмасына таянып, ислам дөньясында иң яхшы
гыйлемнəрдəн ислам гыйлеме, əхлак, тыйб һəм төш юрауны билгелəп
үтə: «Дүрт гыйлем җиһанда изге-яхшыдыр: əвəл, гыйлем диндер;
икенче, гыйлем əдəптер; өченче, гыйлем тыйббəдер; дүртенче, тəгъбирдер» [Яхин, б. 16]. Хəзерге заман фəннəр классификациясеннəн
чыгып карасак, бары өченчесе генə фəнгə карый. Ислам дөньясында
тыйб кына иң файдалы, изге гыйлем булып чыга.
Аеруча бөек табиб Əбу Гали Синаның тыйб китабын яратып
укыйлар. Андагы киңəшлəрне тотып, үзлəре туплаган тəҗрибəне дə
кушып, авыруларны дəвалаганда файдаланалар. Болгар, Җучи Олысы
дəүлəтлəрендəге кебек үк Казанда табибны утачы, ягъни үлəнче дип
тə йөрткəннəр. Ягъни дару үлəннəре бу чорда да иң əһəмиятле шифалардан булган.
Патша, бəк балаларын каты авырудан терелтү, шуннан соң патша
кызына өйлəнү, ислам динен кабул итү, – алда күреп узганча, борынгыдан килгəн сюжет [Дəүлəтшин, б. 151 – 154]. Шуңа охшаш хикəят
Мөхəммəдьярда да бар. Анда Заһид исемле берəүнең үлем җəзасы
көтеп төрмəдə ятуы, бер дəва, бер табиб та терелтə алмаган бəк улын
елан биргəн үлəнне изеп эчертеп савыктыруы, шуның белəн җəзадан
котылуы хикəялəнə. Бу вакытта да шифалы үлəннəрнең, дəва буларак, киң кулланылышта булуы аңлашыла. Моннан тыш бу хикəяттəге
елан дарулар белгече, символы буларак күзаллана. Бу – Борынгы Греция мифологиясендəге елан кыяфəтле Асклепийның татар варианты.
Елан – хəзер дə даруханəлəр символы. Казан ханлыгында мөселман
«Шифа» китаплары да популяр була. Шуларның берсенə Мөхəммəд
Əмин əл-Болгари шəрех яза. 1146 елда язылган борынгы «Шифа» китабын башта 1468 елда Болгарда, аннары 1473 елда Гыйракта күчерə.
Болгарда, Алтын Урдадагы кебек үк Казан ханлыгында дəва ут,
табиб утчы (үлəнче), имче дип йөртелгəн.
Ул шул ук мəгънəне Мөхəммəдьярның «Төхфəи мəрдан» поэмасында да очратабыз: Анын имин һич утачы белмəгəй [Мөхəммəдьяр,
б. 71]. Ягъни «дəвасын, дару үлəнен» [Кадирова, 2014, б. 155]. Димəк,
Казан ханлыгында да дару үлəннəре иң əһəмиятле дəвалау чаралары буларак файдаланылган. Гомеренең шактый өлешен Идел-Җаек
буйларында, Кырымда уздырган, тирəн фəлсəфи əсəрлəре соңрак
татарлар арасында киң таралган суфи шагыйрь Өммикамал (Исмəгыйль) (якынча 1475 елда үлгəн) «татар мае», «татар дəвасы» исемле
даруларны искə ала [Миңнегулов, б. 104].
Мəшһүр табиб Əбу Гали Синаның «Əл-канун-фи-т-тыйб» китабы
бездə күп тапкырлар басылып чыга. Бу китап чын мəгънəсендə халык
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медицинасының бер чыганагына əверелə. Андагы киңəшлəрне тотып,
үзлəре туплаган тəҗрибəне дə кушып, авыруларны дəвалаганда файдаланалар. Аның исеме халыклаштырылып тоташ бер исемгə – Əбугалисинага əйлəнə. Аның хезмəтеннəн алынган өзеклəрдəн җыелган
китаплар «халык медицинасы җыентыгы» дип йөртелгəннəр [Хайруллин, с. 36]. Халык арасында Шəрыкның бөек табибы Əбугалисина
турында легенда, риваятьлəр киң таралышта була. Əбугалисинаның
татар халкы арасындагы мондый популярлыгының чишмə башы болгарлар чорына ук барып тоташа.
Матур əдəбият əсəрлəре дини, фəнни казанышларны халыкка
җиткерүдə үтемле чара да булганнар. Бу дəвер татар шагыйрьлəре
фəн белəн шөгыльлəнүне, гыйльми эзлəнүлəр алып баруны данлыйлар. Мөхəммəдьяр əсəрлəрендə галимнəргə зур бəя бирелə. Аларга
хас югары əхлак сыйфатлары тасвирлана. Алардагы гадилек, сүзгə
осталык мактала. Алла кебек үк, галим дə – яшерен серлəрне ачарга
сəлəтле дип бəялəнə:

И галим, Син серлəрне белүче зат,
Галимлек – ул Синең мəңгелек сыйфат [Мөхəммəдьяр, б. 142].
Галимлек бигрəк тə күренешнең асылына төшенергə омтылу кебек күзаллана:

Тыш сурəтен галимнəр кабык дилəр,–
Күңел халəтенə акыл төбилəр [Мөхəммəдьяр, б. 114].
«Зафəрнамəи вилайəти Казан» əсəрендə тасвирланган иң югары акыллылык, зирəклек антик чорның бөек шəхеслəре Аристотель,
Платонга хас булган.
«Могҗизнамə»дə антик чорлардан ук килгəн фəлсəфи фикерлəүлəр дə шактый. «Сəна. Аллаһны олылау шигыре» исемле өлештə
шундый юл бар:

Чар гонсыр җəмгын – адəм итə – Ул [Мөхəммəд Əмин, б. 15].
Чар гонсыр – дөньяның нигезен тəшкил иткəн, дөнья барлыкка килгəндə беренчел материя булган нəрсəлəр. Күп кенə космогоник системалар нигезендə бер яки берничə халəт ята. Алар гадəттə
дүртəү – ут, һава, җир, су. Мондый караш борынгы төрки халыкларда
да (мəсəлəн, уйгурларда) мөстəкыйль рəвештə барлыкка килгəн һəм
яшəгəн. Моны Византия тарихчысы Феофилакт Симокатта язмаларыннан да аңлап була. «Төркилəр барыннан да элек утны, һава һəм
суны олылыйлар, җиргə дан җырлыйлар ...» – дип язган ул [Симокатта Феофилакт, с. 161].
Казан ханлыгында да галим-голəмəлəр, шагыйрь-язучылар,
җырчы-музыкантлар, кул эшлəре осталары һ.б. ханнар яки югары
катлау вəкиллəре кул астында гына яши һəм иҗат итə алганнар. Казан
мəмлəкəтендə фəн, мəгърифəткə, сəнгатьнең төрле өлкəлəренə химая
кылучы ханнардан иң күренеклесе Мөхəммəт Əмин булган.
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Шулай итеп, Казан ханлыгында фəн-гыйлемнең төрле өлкəлəре
гамəлдə булган. Аның белəн шагыйрь-язучылар да, дин əһеллəре
дə кызыксынган. Бу чын мəгънəсендə бердəм дини, əдəби, гыйльми
күренешне тəшкил иткəн. Дин белəн фəн дə бер-беренə каршы куелмаган. Киресенчə, алар бербөтен булган.
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