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ДОНОР КАНЫ ТАПШЫРЫЛДЫ
6 октябрьдђ Татарстан Республикасы мљселманнары Диния

нђзарђте хезмђткђрлђре џђм Мљселман яшьлђре берлђшмђсе вђкил-
лђре Республика клиник хастаханђсенећ кан тапшыру њзђгендђ кан
бирде. Мондый чараныћ максаты – донор канына булган ихтыяќ-
ны каплау. Килђчђктђ дђ мондый тљрдђге акциялђр дђвам итђр, дип
кљтелђ.

АБЫСТАЙЛАР ЌЫЕЛДЫ
Узган ќомгада “Мђрќани” мђчетенећ актлар залында “Гасыр

абыстайлары” дип исемлђнгђн чара њтте. Ђлеге чарада республи-
кабызда ислам динен саклап калуга џђм њстерњгђ, ђдђп-ђхлак кан-
нуннарын таратуга, динебез њсешенђ њзлђреннђн бђялђп бетерге-
сез љлеш керткђн абыстайлар катнашты. Абыстайларны “Мљслимђ”
дип исемлђнгђн иќтимагый оешма ќитђкчесе Ђлмирђ Ђдиятул-
лина ќыйган иде.

“Гасыр абыстайлары”н котлау љчен ТР Президентыныћ Дини
берлђшмђлђр белђн хезмђттђшлек идарђсе хезмђткђре Чулпан
Мђхмњтова, ТР мљселманнары Диния нђзарђтенећ беркетмђлђр
бњлеге мљдире Илшат Насыйбуллин, мљфтиятнећ хђйрия џђм ярдђм
књрсђтњ бњлеге мљдире Гљлнара Садыйкова, Республика клиник
тире-венерология диспансерыныћ физиотерапевтика бњлеге мљди-
ре Милђњшђ Гайфуллина, Иран ислам республикасыныћ Татар-
стандагы консуллыгы вђкиле – мђдђният буенча атташе Гасеми
Парвез, Бљтендљнья татар конгрессы ђгъзалары џ.б. килгђн иде.
Татарстан мљфтие Илдус хђзрђт Фђиз исеменнђн И.Насыйбуллин
динебез, миллђтебез юлында куйган хезмђтлђре љчен олы рђхмђтен
ќиткереп, истђлекле бњлђклђр тапшырды.

КАЗЫЙЛАР ШУРАСЫ ЊТТЕ
10 октябрь кљнне мљфтият бинасында Казыйлар шурасы уты-

рышы булып узды. Утырышта тљньяк казыятнећ алты казые (Арча,
Ђтнђ, Балтач, Кукмара, Саба, Телђче) районнардагы эшчђнлеклђ-
ре буенча исђп-хисап тотты. Имам-хатыйблар шулай ук якынла-
шып килњче Корбан бђйрђменђ кагылышлы кайбер сораулар бу-
енча да фикер алышты.

ХАЌИЛАР ЮЛГА ЧЫКТЫ
12 октябрь иртђсендђ “Казан” халыкара аэропортыннан 98

кеше хаќга юл тотты. Быелныћ беренче хаќилар тљркеме марш-
руты тњбђндђгечђ тљзелгђн: Казан – Истанбул – Мђдинђ – Мђккђ –
Ќиддђ – Истанбул – Казан. Татарстан мљфтие Илдус хђзрђт Фђиз
хаќиларга хђерле  сђфђрлђр телђп, аларны олуг сђфђргђ озатты.
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"Метеор кебек
ялтырады"

Хикмђтле
тљш

Казан ханлыгыныћ яулап алы-
нуы Сљембикђ трагедиясе белђн
бђйле. Улы белђн Мђскђњгђ ђсир-
леккђ озатылган ханбикђнећ каргы-
шы була, књрђсећ, татарлар аны
русларга тапшырып, оборонага
ђзерлђнеп љлгерербез, дип уйлый,
лђкин эшлђре барыбер ућмый. Кем
гаепле? Сљембикђне Мђскђњгђ сат-
масалар, дђњлђтне саклап калып
булыр идеме? Бу сорауларны тарих-
чы Марсель абый ЂХМЂТЌАНОВ
белђн ачыкларга тырыштык.

- Марсель абый, Сљембикђ-
нећ тормыш юлы нинди? Аныћ
улы гына тњгел, кызы да була,
дилђр.

- Сљембикђ - татар тарихында
билгеле зур шђхеслђрнећ берсе. Ул
якынча 1518-1519 нчы елларда Ну-
гай Урдасыныћ Йосыф морза гаи-

лђсендђ дљньяга килђ. Алар туры-
дан-туры Идегђйнећ токымына
бђйле. Кардђшлеклђре Кырым, Се-
бер ханлыкларына, Урта Азия
дђњлђтлђренђ барып тоташа.

1533 елда Мђскђњ гаскђр ќиб-
ђреп Казанны басып ала. Дђњлђт
белђн хакимлек иткђн Сафагђрђйгђ
чыгып китђргђ туры килђ. Казан
тђхетенђ Касыймнан Ќангалине
китертеп утырталар. Ул - Шаџгали-
нећ бертуган энесе. Менђ шул Ќан-
галигђ Йосыф морзаныћ ић матур
џђм зирђк кызы Сљембикђне хатын-
лыкка бирђлђр. Сафагђрђй дђ тик
ятмый, тђхетен кире кайтарырга
тели. 1535 елда абыйсы Сђхипгђрђй
ярдђме белђн Казанга кире кайта
џђм хакимлек итђ башлый. Бу гам-
ђле белђн ул Мђскђњгђ берникадђр
дђрес бирђ. Ќангалине Казанда

яратмыйлар, бђрелешлђр булган
вакытта ул њтерелђ. Сљембикђ Са-
фагђрђйгђ ошаган, књрђсећ, шулай
ук дипломатияне књз алдында то-
тып, Нугай Урдасы ханђкђсе Сљем-
бикђне кыерсытмый, њзенђ хатын-
лыкка ала. Аныћ башка хатыннары
да була. Лђкин Сљембикђне ныграк
ярата, дилђр. Сљембикђ тол калган-
да йљкле була. Аныћ Ќангалидђн
кызы туа. Бу кыз баланыћ исеме
мђгълњм тњгел, лђкин аныћ тормыш
юлы кызыклы. Сљембикђнећ кызы
бераз њскђч, Касыйм ханы Шаџгали
аны кызлыкка бирњен њтенђ, чљнки
њзенећ балалары булмый. Энесенећ
баласы бит, кыз Касыймга китђ. Бер-
кадђр вакыт узгач, 1552 елда Кырым
ханы Аккњбђкнећ улы Кайбула хан-
лыктан куып чыгарыла, ул Нугай
Урдасына килеп элђгђ џђм Мђскђњ
яклылар аны руслар файдасына
эшлђргђ кодалый башлый. Кайбула
Мђскђњгђ килђ џђм аны Шаџгали ка-
рамагында њскђн Сљембикђнећ кы-
зына љйлђндерђлђр. Аларныћ биш-
лђп баласы туа. Аны тагын ике бояр
кызына љйлђндерђлђр, лђкин алар-
дан балалары булмый. Ике хатыны
да 1605-1610 елларда монастырьдђ
монахинялар булып њлђ. Књрђсећ,
Кайбула чукынмаган. Ул 1570 елда
ук вафат була.

(Ахыры 3 нче биттђ.)

Сљембикђнећ серлђре књп
Казан ханлыгы љчен кљчле сугышлар 458 ел элек - 1552
елныћ август айларында ук башлана. 12 октябрь кљнне
мђркђзебезне саклаучы татарлар руслар тарафыннан
тар-мар ителђ, дђњлђтебез басып алына. Нђкъ шушы
кљннђрдђ Казан дђњлђте Мђскђњ кулына тљшђ, сугыш-
та исђн калучыларны кырып бетерђлђр, шђџђр тала-
на, яндырыла, ќимерелђ, дђњлђт символлары Россия
башкаласына озатыла. Казаннан соћ Нугай Урдасы,
Кырым, Ђстерхан, Себер ханлыклары юк ителђ...

Игълан
Татарстан Республи-

касы мљселманнары Ди-
ния нђзарђтенећ "Зђ-
кят" хђйрия фонды
якынлашып килњче
Корбан бђйрђме ућаен-
нан корбан чалуга гари-
залар кабул итђ. Корбан
ите мохтаќ гаилђлђргђ,
ятим-мескеннђргђ тара-
тылачак.

Исегезгђ тљшереп
њтђбез: быел Корбан га-
ете 6 ноябрьдђ билгелђп
њтелђчђк.

Гаризалар тњбђндђге
адрес буенча кабул
ителђ:

420111 ТР, Казан
шђhђре, Лобачевский
урамы, 6 нчы йорт.
БЕЛЕШМЂЛЂР ЉЧЕН
ТЕЛЕФОН:
+7 (843) 236-46-32,
          264-60-08;
факс: 236-37-62.
Сайт: www.закят.рф.
Электрон почта:

fondzakyat@yandex.ru.

Сљембикђ манарасы
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Без еш кына кешенећ рухи
асылы, мљселман љммђтенећ њсе-
шенђ бђйле ђџђмиятле мђсьђлђлђр
турында (књп очракта моныћ
бљтен мђгънђсен аћлап бетер-
мђстђн) сњз куертырга яратабыз.
Нђрсђ соћ ул адђм баласыныћ
рухи дљньясы? Аћлатмалы сњз-
леклђрдђ ђлеге сњзнећ мђгънђсенђ
дин белђн бђйлђп аћлатма бирелђ.
Њзлђренећ шул рухи башлангыч-
ларына тљшенњлђрен аћлап та бе-
термђгђн кайбер атеистлар да ру-
хилык булу-булмау турында
бђхђслђшђ. Рухилык - ул кешенећ
асылы, ул аныћ башлангычы
белђн бђйле. Кеше њзенећ рухи
асылын тойганда гына чып-чын-
лап яши, њсешкђ омтыла ала.

Хђзер, кызганыч ки, безнећ
омтылышларыбызны џђм иле-
безне њстерњ юлларын билгелђњ
љчен кеше психикасыныћ эчке ре-
зервларын кулланып, ќђмгыяте-
без массакњлђм мђгълњмат чара-
лары аша кешелекнећ традици-
он рухи байлыкларына каршы
килгђн кыйммђтлђр системасы
булдырды. Шућа књрђ беренче
урынга гаделлек џђм илтифатлы-
лык кына тњгел, ђ кешелђр тара-
фыннан дљнья лђззђтен тою алгы
планга чыга. Џђрхђлдђ, мондый
ућышларга ирешкђн кеше тыш-

кы яктан њз дљньясыныћ хуќасы
кебек кабул ителђ башлый (бу
ќђмгыять њсеше љчен яхшы сы-
ман), ђмма кешенећ эчке дуамал-
лыгы аныћ тышкы дљньясын са-
ектыра, шул сђбђпле ќан дђвасын
таба алмый ул. Ник дигђндђ, нык-
лы ќђмгыять њсешенђ рухи сый-
фатлар да йогынты ясый. Моныћ
љчен безгђ рухи мирасыбызга да
мљрђќђгать итњ талђп ителђ ђле.

Бњгенге кљндђ кылган гамђл-
лђребез, яшђешебез килђчђгебез-
нећ нигезен, кыйбласын билгели.
Килђчђктђ ќђмгыятебез кљчле
џђм барлык халыкларга, мил-
лђтлђргђ карата дуслык-татулык
сыйфатларын њткђрњче булу-бул-
мавы да нђкъ менђ њзебезгђ бђйле.

Без барыбыз да фитри иман
белђн дљньяга килђбез. Шућа да
бњгенге кљндђге югары ђџђмияткђ
ия булган кыйммђтлђр, ягъни ке-
шелеклелек кыйммђтлђре, чын-
лыкта исђ ислам диненећ асы-
лын, нигезен тђшкил итђлђр. Дин
йогынтысына ят булган, дин
белђн, гомумђн, кисешмђгђн,
дини яктан бђя бирелми калган
эш-гамђл, мљнђсђбђт, љлкђ була
алмый.

Ышанып ђйтђ алам: рухи ми-
расыбызга, халкыбызныћ матур
традициялђренђ ђйлђнеп кайту,

аларны љйрђнњ, њзебезнећ тормы-
шыбызда, яшђњ рђвешебездђ кый-
бла итеп алу - ќђмгыятебезне
рухи џђм ђхлакый яктан
њстерђчђк кенђ. Тарихыбыз шак-
тый катлаулы, тирђн џђм кызык-
лы. Ђби-бабаларыбыз тарафын-
нан йљзлђрчђ еллар буена туплан-
ган рухи џђм мђдђни ядкарьлђре-
без - менђ кайда ул чын хакый-
кый байлык! Бары тик шушы
кыйммђтлђр белђн генђ якты, ма-
тур килђчђк тљзеп була, шулар
аша гына ќђмгыятебездђ имин-
лек урнаша ала.

Килђчђктђ динебезгђ, миллђ-
тебезгђ хезмђт итђрлек ватанпђр-
вђрлђрне, югары ђхлакка ия бул-
ган чын инсани затларны гасыр-
лар буена тупланып килгђн
шушы кыйммђтлђр нигезендђ
генђ тђрбиялђп була. Рухи-ђхла-
кый кыйммђтлђр ќђмгыятебезд-
ђге мђгариф сђясђтенећ дђ тљп
сыйфаты булырга тиеш. Бу
љлкђдђ дђњлђт, ќђмгыять џђм
мљселман љммђте бердђм хезмђт-
тђшлек књрсђтсђ, килђчђгебез
љчен дђ хафаланыр урыннар кал-
мас иде.

Њзђклђшкђн дини оешма -
ТР мљселманнары Диния

нђзарђте рђисе,
мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ
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Универсиададан соћ билбау кљрђше Олимпия
уен тљре булырга мљмкин.

Тљрки халыкларда традицион уен тљре булган билбау
кљрђше (кљрђш) Олимпиада программасына элђгергђ
мљмкин. "Моћа 2013 елда Казанда узачак XXVII Дљньякњлђм
ќђйге Универсиада этђргеч бирергђ тиеш", - дип белдерде
ђлеге спорт тљренећ Халыкара федерация президенты Люд-
мила Гайнанова.

Билбау кљрђше буенча дљнья чемпионаты 12 октябрьдђн
алып 16 октябрьгђ кадђр Бишкек шђџђрендђ њтђчђк.

- Дљнья чемпионатында кырыктан артык илдђн
кљрђшчелђр катнаша, - диде Л.Гайнанова. - Америка белђн
Австралиядђн кала, барлык дљнья кисђклђрендђ дђ безнећ
спорт тљре њсђ, бљтен ќирдђ дђ милли беренчелеклђр
њткђрелђ. Билбау кљрђше буенча ярышлар Казанда 2013 елгы
Универсиада кысаларында њткђрелђчђк. Ђлеге факт безне
олимпияле итеп тануга бер адым булып торыр, дигђн љметтђ
калабыз.

Сњз ућаеннан. Башкортларда да, татарларда да, чуаш-
ларда да кљрђш Ќыен, Сабантуй џђм Акатуй кебек милли
бђйрђмнђрнећ мљџим элементы булып тора.

PROKAZAN.RU
Фото wrestlingua.com сайтыннан алынды

Татар халкыныћ милли спорт
тљре Олимпиада программасына

кертелергђ мљмкин

"МЕТЕОР
КЕБЕК

ЯЛТЫРАДЫ"

"Гап-гади татар авы-
лында егерме ел эчендђ би-
шенче тапкыр фђнни-гам-
ђли конференция оешты-
рыла. Џђм, беренчесендђге
кебек њк, књпме кеше
ќыелган! Без бу юлы да
бертуган Бубыйларныћ
эшчђнлеге никадђр
дђрђќђле, никадђр ђџђми-
ятле булуы хакында
сљйлђшергђ ќыелдык".

"Иж-Бубый мђдрђсђсе -
рухи мирас" темасына ба-
гышланган фђнни-гамђли
конференциядђ ясаган чыгы-
шын Казан (Идел буе) феде-
раль университеты доценты,
тарих фђннђре кандидаты
Альта Мђхмњтова ђнђ шун-
дый сњзлђр белђн башлады.
Бубыйлар эшчђнлегенећ
бљтен татар халкы љчен бул-
ган ђџђмиятен бик тђ кызык-
лы дђлиллђр белђн раслады
ул. Мђсђлђн, моннан ќиде ел
элек Казан дђњлђт универси-
теты (хђзерге КФУ), бљтен
дљнья галимнђрен ќыеп,
њзенећ 200 еллык юбилеен
зурлап билгелђде. Ђ XX га-
сыр башында "Татар универ-
ситеты", "Мљселман акаде-
миясе" исеменђ лаек булган
Иж-Бубый мђдрђсђсенђ мон-
нан 230 ел элек њк, ягъни
1781 елда нигез салынган.
Димђк, ул Казан университе-
тыннан чирек гасыр чамасы
љлкђнрђк булып чыга. Горур-
ланырга урын бармы? Џич-
шиксез, бар!

Быел Иж-Бубый авылын
мђгариф учагына ђверелде-
реп, бљтен татар-мљселман
дљньясына таныткан берту-
ган Бубыйларныћ да юбилей

елы. Гобђйдулла Бубый
дљньяга килњгђ 145, Габдул-
ла Бубыйныћ тууына 140 ел.

Мђгълњм булганча, Бу-
быйлар эшчђнлеге Совет
власте елларында йозак ас-
тында тотылганда язучы-га-
лим Мљхђммђт Мђџдиев
алар турында "Казан утлары"
журналында зур књлђмле

ли ќитђкчесе булган. Ул
ќђмђгать эшлеклесе џђм ял-
кынлы публицист буларак та
кић таныла.

Филология фђннђре кан-
дидаты Раиф Мђрдановныћ
"Татар мђгърифђтенећ књре-
некле тљбђге" дигђн чыгышы
да конференциядђ катнашу-
чыларда зур кызыксыну уят-

черђ. Мђктђп-мђдрђсђлђрдђ
яћача (ќђдитчђ) укыту
тђртиплђре урнаша башлый.
Гасырлар буена њзгђрешсез
килгђн кадимчђ укыту инде
искергђн була. Россия мљсел-
маннары арасындагы ќђдит-
челекнећ тљп идеологларын-
нан берсе Исмђгыйль Гасп-
ринский (1851-1914) була.

Бу њрнђктђ берен-
челђрдђн булып, Ђгерќе,
Бђйки џђм Бубый мђд-
рђсђлђре њзгђртеп корылган.
Иж-Бђйкидђге мђдрђсђнећ ул
чордагы мљгаллиме Хђялет-
дин Хђсђнкђев татар мђгъри-
фђтчесе џђм дђреслеклђр ав-
торы буларак танылган. Ул
1891 елда Ђгерќедђ укыткан
вакытында Бакчасарайга ба-
рып, Гаспринский белђн
књрешкђч, ќђдитчђ укыту
ысулларын љйрђнгђн. Истан-
бул белђн Мисырга да сђфђр
кылып, алардагы уку-укыту
тђртиплђрен њзлђштергђн.
Иж-Бубый мђдрђсђсе 1895
елдан башлап ќђдитчђ укы-
туга књчкђн. Татар иќтима-
гый фикерендђ тирђн эз кал-
дырган бертуган Гобђйдулла,
Габдулла, Мљхлисђ Бубый-
Нигъмђтуллиннар тырыш-
лыгы белђн Иж-Бубый авы-
лындагы мђдрђсђ, татар
ќђдит мђдрђсђлђренећ берсе
буларак, аеруча зур шљџрђт
казанган.

Фђнни-гамђли конфе-
ренциядђ чыгыш ясаган та-
рих фђннђре кандидаты Ра-
филђ Гыймазова, филология
фђннђре кандидаты Гљлфия
Гайнуллиналарны да залда
утыручылар зур игътибар
белђн тыћлады. Аларныћ
беренчесе "Татар иќтима-
гый фикер њсешенђ Габдул-
ла Бубый џђм Якуб Хђлим-
нећ керткђн љлеше", икенче-
се "Тарихлардан килгђн ха-
кыйкать" темаларына тук-
талды.

Харис ЗАКИРОВ,
1957-1960 еллардагы Иж-
Бубый мђктђбе шђкерте

мђкалђ бастырып чыгара. Ул
1896-1911 елларда Иж-Бу-
бый авылы "метеор кебек
ялтырап алды" дигђн бђялђ-
мђсен биреп, њзенђ кыенлык
алса да, Нигъмђтуллиннар
эшчђнлеген халыкка ќит-
керђ.

Туган авыллары Иж-Бу-
быйны бљтен Россиядђ дан-
шљџрђт казанган, тљрки-
мљселман дљньясында зур
абруйга ия булган белем уча-
гына ђверелдерњ љчен Нигъ-
мђтуллиннарныћ бљтен гаи-
лђсе ќаннарын-тђннђрен
кызганмыйча эшли. Истан-
булда тљпле дљньяви белем
алган Гобђйдулла Габдел-
галлђм углы Бубыйда
мђдрђсђне яћартуныћ теоре-
тик нигезлђрен булдырса,
Габдулла Бубый аныћ гамђ-

ты. XIX гасыр ахыры - XX
гасыр башында Ђгерќе
тљбђгенећ милли мђгариф
тарихында зур урын билђгђ-
нен искђрткђннђн соћ, Раиф
Фђтхелбаян улы: "Аны
хђзерге Ђгерќе районы чик-
лђре белђн генђ тђћгђл-
лђштерњ дљрес булмас. Бу
тљбђккђ элекке Вятка губер-
насыныћ Сарапул џђм Ала-
буга љязлђренђ кергђн бљтен
татар авылларын кушып ка-
раргадыр. Ягъни хђзерге
Ђгерќе, Менделеевск, Ала-
буга районнарындагы џђм
Удмурт Республикасы болар-
га чиктђш татар авыллары
бердђм мђгърифђт атмосфе-
расында яшђгђн".

XIX йљз ахырында та-
тар-мљселман мђгариф сис-
темасы њзгђреш-яћарыш ки-

ТР мљселманнары Ди-
ния нђзарђте оештырган II
Саматов укуларына Росси-
янећ књп кенђ тљбђк-
лђреннђн дђ мљфтилђр џђм
дин ђџеллђре килде.

Чара Коръђн сњрђлђре
уку белђн башланып китте.

Вђлиулла хђзрђт Якупов
узган ел Габделхак Саматов-
ныћ тууына 80 ел тулу бил-
гелђп њтелгђнлеген искђртте.

ТР мљфтие Илдус хђзрђт
Фђиз кунакларга рђхмђт
сњзлђрен ќиткерде, Габдел-
хак Саматовныћ Аллаџ тара-
фыннан ќибђрелгђн юл як-
тыртучы булуын ђйтте.

Габделхак хђзрђтнећ
улы Таџир хђзрђт Саматов
ђтисе турындагы истђлеклђр
белђн уртаклашты. Аныћ
џђрвакыт гыйлем, нђсихђт
бирњен, ихлас књћелле булу-
ын ассызыклап узды.

Россия ислам универси-
теты ректоры Рђфыйк
Мљхђммђтшин ђлеге чараны
РИУныћ зур конференц-за-
лында њткђрергђ, шђкертлђ-
рне дђ бу эшкђ кертеп ќибђ-
рергђ кирђк дигђн тђкъдим
ясады.

Њзђк Диния нђзарђтенђ
караган Мђскђњ мљфтияте
ќитђкчесе, Чуашстан

ИСТЂЛЕКЛЂРДЂН  АЛЫП  ФАРАЗЛАУЛАРГА  КАДЂРИСТЂЛЕКЛЂРДЂН  АЛЫП  ФАРАЗЛАУЛАРГА  КАДЂРИСТЂЛЕКЛЂРДЂН  АЛЫП  ФАРАЗЛАУЛАРГА  КАДЂРИСТЂЛЕКЛЂРДЂН  АЛЫП  ФАРАЗЛАУЛАРГА  КАДЂРИСТЂЛЕКЛЂРДЂН  АЛЫП  ФАРАЗЛАУЛАРГА  КАДЂР
12 октябрьдђ Казанда II Саматов укулары њтте.

мљфтие Ђлбир хђзрђт Крга-
нов та Г.Саматовныћ укучы-
сы булган икђн.

Самара љлкђсе мљфтие
Вђгыйзь хђзрђт Яруллин -
Саматов исемендђге преми-
янећ беренче лауреаты иде.
Быелгы "Рухи мирас" преми-
ясен ТР мљселманнары Ди-
ния нђзарђте рђисе Илдус
Фђиз тњбђндђге сњзлђр белђн
тапшырды:

"Ић беренче кићђшчем,
остазым, хикмђтле сњзлђре
белђн Габделхак
хђзрђтлђрнећ юлын дђвам
итњче, безгђ юл књрсђтњче,
Саматов укулары идеясен
кертњче кеше - Ќђлил хђзрђт
Фазлыев - ТР мљселманнары

Диния нђзарђтенећ баш ка-
зыена II "Рухи мирас" преми-
ясен тапшырабыз".

Ќђлил хђзрђт исђ бераз
югалып калды. Бу бњлђкнећ
кљтелмђгђн булуын ђйтте,
њзенећ лаек булуына шиген
белдерде:

- Аллаџы Тђгалђ алдагы
гомерне шушы бњлђккђ лаек
булырлык итеп њткђрергђ
насыйп итсђ иде. Ул бик зур
бурыч та йљкли, - диде ул.

Конференциянећ фђнни
љлешендђ исђ сњз дин ђџелл-
ђре, милли њзенчђлеклђр,
Ђбњ Хђнифђ мирасы, Габдел-
хак хђзрђтнећ ислам дине
њсешенђ керткђн роле турын-
да барды.

Гомђр Саматов абыйсы
турындагы хатирђлђре белђн
уртаклашты.

Россия стратегик тикше-
ренњлђр институтыныћ Идел
буе тљбђге џђм дини
эзлђнњлђр њзђге ќитђкчесе
Рђис Сљлђйманов та чыгыш
ясады. Ул оешкан ќинятьчел
тљркемнђр џђм сђлђфилђр
турында, Татарстанда дини
фундаментализм џђм ќина-
ятьчелек кушылуы хакында
сњз алып барды.

II Саматов укулары Габ-
делхак хђзрђт турындагы ис-
тђлеклђр белђн уртаклашу,
аныћ рухына багышлап дога
уку белђн тђмамланды.

Лђйсђн ФЂТХЕТДИНОВА

Россия Федерациясенећ Дђњлђт Думасына яћа закон
проекты кертелгђн. Закон кабул ителгђн очракта,
тљбђклђр, ќирле традициялђр белђн бђйле рђвештђ,
љстђмђ бђйрђм кљннђре кертђ алачак. Бу хакта itar-
tass.com сайты хђбђр итђ.

Яћалык кертњ мљмкинлеге ић ђњвђл халыкныћ књпче-
лек љлешен мљселманнар тђшкил иткђн республикаларга
насыйп булыр. Закон проекты авторлары булып гражданлык,
ќинаять, арбитраж џђм  процессуаль закон чыгаручы коми-
тет башлыгы Павел Крашенинников џђм Дђњлђт Думасыныћ
беренче вице-спикеры Олег Морозов тора.

"Хезмђт кодексы"ныћ 112 нче маддђсе нигезендђ без
субъектларныћ љстђмђ бђйрђм кљннђре билгелђњ хокукын
федераль њзђк нигезлђмђсе белђн ныгытабыз. Алар њз закон-
нары белђн нинди бђйрђмнђр булганын њзлђре хђл итђ", -
дип аћлатты ђлеге проектны П.Крашенинников. Ул ђлеге
мљмкинлек алуны исђ "хезмђт турында закон чыгару бездђ
ил џђм аныћ субъектлары белђн бергђлектђ эшлђњгђ ни-
гезлђнгђн" булуга басым ясады. Павел Владимирович шу-
лай ук намус иреге џђм дини берлђшмђлђр хакындагы за-
конга да таянуын белдерде.

Закон проекты тђкъдим ителгђнче Башкортстан Респуб-
ликасында љстђмђ дини бђйрђмнђр билгелђргђ мљмкинлек бирђ
торган ќирле закон чыгаручы актларны РФ Югары суды за-
консыз дип тапкан иде. Республика Президенты Рљстђм Хђми-
тов моћа ќавап итеп РФ Югары судына "ђлеге карарны гадел
тњгел џђм ул Башкортстанда яшђњче ике миллионнан артык
мљселманнарныћ хокукларын кыса", дип ђйтте. Чынлыкта,
Р.Хђмитов мљселманнарныћ олы бђйрђмнђре булган Ураза џђм
Корбан гаетен эш кљннђре итмђњне талђп иткђн иде.

РФ Дђњлђт Думасы регионнарга
дини бђйрђмнђрне ял кљне итеп
игълан итђргђ рљхсђт бирђчђк

РФ Дђњлђт Думасы бинасы.
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(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

- Сафагђрђй - Сљембикђнећ
икенче ире. Ул нинди хан булган?

- Узган елны Сафагђрђйнећ ту-
уына 500 ел булды. Ул 1510 елда
дљньяга килгђн. Сафагђрђй 14
яшендђ Казан ханлыгыныћ башын-
да торып, халыкныћ мђхђббђтен
яулый. Мђскђњ гаскђрлђреннђн азат
итеп, њзенђ кешелђрнећ ышанычын
уята. Ул бик кљчле ихтыярлы, талан-
тлы шђхес була. Мђскђњгђ буйсын-
маган. 1536 елдагы сугышта ул Ќан-
гали тарафыннан Мђскђњгђ бирелгђн
Нократ, Ока елгасы ќирлђрен кире
кайтаруга ирешђ. Шушы вакыйга-
лардан бик тђэсирлђнеп, Сафагђрђй
Польша короле Сигизмунд Берен-
чегђ хат яза. "Берлђшергђ кирђк,
Мђскђњ џђркемгђ куркыныч, бер-бе-
ребезгђ терђк булыйк", дип язылган
хатны галимђ Динђ Мостафина тап-
ты. (Мустафина Д.А. Послание царя
Казанского. Письмо хана Сафа-Ги-
рея польскому королю Сигизмунду
I / Д.А.Мустафина // Гасырлар ава-
зы - Эхо веков. - 1997. - №1/2. - С.26-
38.) Ул тарихи ђсђр шикелле укыла.
Бу Сафагђрђйнећ оста дипломат бу-
луын дђлилли. Аныћ шигырьлђре
барлыгы да билгеле. Казан ханы
фарсы телен камил белгђн. Са-
фагђрђй исђн чакта Казанны алып
булмаячагын Мђскђњ дђ, Казан дош-
маннары да яхшы аћлый. Ул 1549
елныћ мартында 39 яшендђ њлђ.
Юынган чакта, имеш, егылган џђм
ташка бђрелгђн. Лђкин чынында аћа
астыртын џљќњм иткђннђр. Са-
фагђрђй таза, ярау (олы) гђњдђле су-
гышчы була, аныћ мондый кинђт
њлеме шик тудыра.

Казан халкы кайгыга кала,
тђхеткђ утыртыр љчен Сђхипгђрђйне
сорап Кырым ханлыгына мљрђќђгать
итђлђр, лђкин госманлы империя-
сеннђн ярдђм булмый. Нђтиќђдђ,
идарђ љч-дњрт яшьлек Њтђмешгђрђйгђ
кала. Лђкин, чынлыкта идарђ эшлђ-
рен Сљембикђ алып барган. Аћа атак-
лы гаскђр башлыгы Кузыйчак угълан
ярдђм иткђн, кићђшлђр биргђн, ул да
чыгышы белђн Кырым ханлыгыннан
була. Ханлыкта Сљембикђ турында
тљрле имеш-мимеш тарала, алар Ку-
зыйчак белђн сљяркђ дигђн сњзлђр
йљри башлый, киеренке хђллђрдђ бер-

дђмлек югала, котыртулар нђтиќђ-
сендђ Казанда Мђскђњ партиясе ќан-
лана. 1550 елда Мђскђњ џљќњм ясый
џђм ќићђ, ханлыкныћ тау ягын дош-
маннарга бирђлђр. Руслар килеп Зљя
каласын кора башлый. Алар гаскђр
туплау љчен ђзерлек эшлђрен ќђел-
дерђлђр, утрауга кораллар, азык-
тљлек китереп тутыралар. Максат -
Казанны яулап алу. Казанга ультима-
тум куя башлыйлар. Ханлыкныћ бер
љлеше, бирелергђ, Мђскђњ белђн ку-
шылырга тиеш була. Руслар: "Сугыш
булмасын љчен Сљембикђне бирегез",
- дилђр. 1551 елныћ 11 августында
Сљембикђ мђћгегђ Казан белђн хуш-
лаша. Аны башта Зљягђ алып китђлђр,
аннары Мђскђњгђ озаталар.

- Ђ Сљембикђне улы белђн рус-
ка тоттырып ќибђрмђсђлђр, Казан
яуланмас идеме? Ханбикђнећ
Мђскђњгђ озатып ќибђрњдђ Кол
Шђрифнећ дђ кулы уйнаган дигђн
сњзлђр йљри, моны исбатлаган
мђгълњмат бармы?

- Татарларга оборонаны ђзерлђњ
љчен вакыт кирђк бит. Казанлылар
Сљембикђ џђм аныћ улын, гаилђсе
белђн Кузыйчакны биреп ќибђрергђ
мђќбњр була. Вакыт сузылмасмы,
дип љметлђнгђннђр, вакытлы комп-
ромисска барырга туры килђ. Казан
сугышка ђзер булмаган, дђњлђт "ђ"
дигђнче тар-мар ителер, каршы то-
рырга љлгермђс иде. Шаџгали да
Казанныћ ќитмеш бђген алдап
дигђндђй кунакка чакыра џђм рус-
лардан њтерттерђ. Аларныћ књбесе
Казанныћ оборонасы белђн идарђ
иткђн була. Димђк, Казанныћ идар-
ђсендђ талантлы шђхеслђр калмый
диярлек. Кол Шђрифкђ килгђндђ, ул
њзе генђ берни дђ хђл итђ алмаган.
Аныћ Казанны сатарга мљмкинлеге
булган, чљнки барлык хатлар аћа
килђ, руслар ягына чыга алыр, њзе дђ
ђсирлеккђ тљшђр иде. Кол Шђриф -
иманлы кеше, ул Казанныћ патрио-
ты. Нишлђтђсећ, тђкъдиребез шулай
язылган булгандыр. Наполеон да
Мђскђњгђ кергђч, Кутузов: "Мђскђњ

ђле ул Россиянећ џђлак булуы тњгел",
- дип ђйтђ. Татарлар да шулай уйлап
эш иткђннђр, књрђсећ.

1552 елгы вђзгыять киеренке
хђлдђ була, оборона белђн Кол
Шђриф тђ ќитђкчелек итђ. Ќђен Ка-
занга ирекле рђвештђ Мђскђњ воево-
дасы килеп утырырга тиеш булган.
Аны ханлыкка љч татар бђге озата
килђ, лђкин алдан чабып китеп, кап-
каларны эчтђн ябып куялар. Алар:
"Руслар безне барыбер суячак, сугы-
шып њлик!" - дип, халыкны кљрђшкђ
књтђрђ. Августныћ егермелђрендђ
гаскђр килеп, Казанны чолгап ала.
Ханлык оборонага ђзер, аныћ ризык
запасы ике-љч елга ќитђрлек була.

Мђскђњнећ Казанны алуында
Европа руханиларыныћ да мђкере
зурдан була. Алар Явыз Иванны
мљселман татарларын юк итђргђ
кирђк, дип котырта. Бу - тђре похо-
дыныћ бер чагылышы. Казанны ал-
ганда Германия, Англия инженерла-
ры русларга заман технологиялђре
белђн шђџђрлђрне ќимерњ ысулла-
рын љйрђтђ. Англия галиме Бутлер
ќитђкчелегендђ тоннель казып,
Кремль диварлары астына дары ту-
тыралар џђм саклау ныгытмаларын
шартлаталар. Шактый кеше џђлак
була, лђкин тоннельдђн керњче дош-
маннарны уздырмыйлар. Џљќњмгђ
каршы тора алдык, дип сљенњ була,
икенче, љченче ќирдђ янђ шартлата-
лар, татарлар рухи тљшенкелеккђ би-
релђ, бу рђвешле шђџђрлђрне ђле ал-
маган булалар. Шђџђрне саклау бик
авыр бара. Тагын 15-20 кљн дђвам
итсђ, руслар ачка киселеп, тућып кире
китђр, ќђй кљне чабата белђн килњ-
челђр озакка тњзмђс иде. Сатлык Ка-
май мирзаныћ хыянђте безне харап
итђ, эчђ торган чишмђне шартлата-
лар, казанлылар сусыз кала.

- Кремльдђ экскурсия уздыр-
ганда Сљембикђ манарасына ки-
леп ќиткђч, гадђттђ, кешелђргђ
Сљембикђнећ 7 кљн эчендђ Явыз
Иваннан манара тљзеттереп, со-
ћгы кљнендђ халкы, Казан белђн

хушлашыр љчен ић югарыга ме-
неп, манарадан сикерњ риваятен
сљйлилђр. Чынлыкта, Сљембикђ-
нећ язмышы канлы књз яшьлђре
белђн искђ алына торган фаќига.
Аныћ џђм Њтђмешгђрђйнећ тор-
мышы ни белђн тђмамлана?

- Сљембикђне Мђскђњгђ алып
киткђч, ђтисе Йосыф мирза Явыз
Иванга: "Зинџар, кызым белђн улым-
ны бир", - дип, њгетлђп хат яза.
Мђскђњ башлыгы аћа: "Кызыћ яхшы
шартларда яши, аны Шаџгалигђ ки-
яњгђ бирдек, ул њзен бђхетле тоя", -
дип ќавап бирђ. Йосыф мирзага,
Сљембикђнећ "борынын, колакла-
рын кискђннђр", дип хђбђр итђлђр.
Иван Васильевич (Грозный)
мђрхђмђтлелек књрсђтми. Мђскђњ
патшасы котыртуы нђтиќђсендђ
Нугай Урда халкы њзара сугыша.
1555 елда Йосыф мирза џђм
Мђскђњгђ сатылган бертуган энесе
Исмђгыйль мирза гаскђрлђре ара-
сында канлы бђрелеш була. Йосыф
мирза њтерелђ. Сљембикђ яклаучы-
сыз кала, аны кайгыртучы булмый.
Ул 1556-1557 елларда вафат була.
Ханбикђнећ кабер ташы сакланма-
ган. Шаџгали Сљембикђне яратма-
ган: ул аны берничђ тапкыр агулар-
га да маташкан. Њтђмешгђрђйне дњрт
яшендђ ђнисеннђн аералар џђм
кљчлђп чукындыралар. Ул Мђскђњ
Кремлендђге монастырьдђ њлђ. Та-
тар баласы "Александр Сафагирее-
вич" исеме белђн ќирлђнгђн. Аныћ
кабере Симеон Касаевич исеме
белђн ќирлђнгђн Ядегђр хан янђшђ-
сендђ (Њтђмешгђрђй янына Иван
Дњртенче дђ књмелгђн).

Касыйм татарлары риваятьлђре
буенча, Касыйм шђџђрендђге ханнар
тљрбђсендђ Сљембикђ дђ ќирлђнгђн.
Анда бик књп кабер ташларын ватып
бетергђннђр, нинди таш тапканнар,
барысын да шунда китереп тутыр-
ганнар. Ханнар тљрбђсе икђн, анда
каберлђр дђ санаулы булырга тиеш.
Берсе - Шаџгалинећ атасы Данияр,
башкалары - хатыннарыныћ кабер-

лђре булырга мљмкин. Шаџгалиныћ
балалары юк. Бер кабер ташында
Бњлђк Шатбикђм дип язылган. Татар
галимнђре биредђ Сљембикђ
ќирлђнгђн, дип фаразлый. Ташта 37
яшендђ вафат булган, диелгђн. Бњтђн
мђгълњмат юк. 1520 нче елларда
туып, 1556 нчы елларда њлгђн бул-
са, ул Сљембикђгђ туры килђ.

Бер чыганакта да Сљембикђ
шушы ќирдђ туган, дип ђйтелми.
Лђкин, Мамадыш районыныћ Ар-
таш авылында ханбикђне "безнећ
авыл кызы", дип ђйтђлђр. Аныћ ту-
рында тљрле имеш-мимешлђр дђ
сљйлилђр, имлђњлђр тексты да сак-
ланган. Нугай Урдасы кабилђлђре-
нећ Нократ елгасы тирђсенђ килеп
утыруы бик тђ мљмкин. Аларныћ бу
тирђгђ килеп тљплђнњлђре XV гасыр-
ныћ икенче яртысында башлана.

Сљембикђ манарасы турында да
кызыклы фактлар бар. Рус архитек-
торлары џђм безнећ Нияз Халиков,
манара "1711-1720 нче елларда са-
лынган", дип яза. Беренчедђн, моны
исбатлаучы бер генђ документ та юк.
Икенчедђн, ул вакытта татарны ба-
сып алган руска нђрсђгђ кирђк бул-
ды икђн шундый зур корылма тљзеп
яту? Ул књплђгђн чыгым џђм кљч
талђп итђ. Казанда салынган барлык
манараларныћ да документы бар, ђ
Сљембикђнеке юк. 1240 еллар тирђ-
сендђ француз короленећ вђкиллђре
Алтай якларына сђяхђт кылганда
"татарлар њлгђннђрнећ каберенђ ма-
наралар салдыра", дип язып калдыр-
ган, рђсемнђр ясаган. Корылмада
Алтын Урда архитектурасы традици-
ялђре нык чагыла. Сљембикђнећ:
"Хан каберенђ кордырдым манара",
дигђн язуы да билгеле. Бу - Са-
фагђрђй каберенђ корылган манара,
дип фаразлана. Ул тљзелгђндђ шым-
чылар, татарлар сугышка ђзерлђнђ
дип, Мђскђњгђ донос яза. Сљембикђ
манарасы, бигрђк тђ аныћ тљбе, ни-
гезе бњгенгђчђ љйрђнелмђгђн. Анда
ике ишек бар, берсен ачсаћ, манара-
га менђргђ мљмкин. Ђ икенчесе кая
таба бара? Манарага исемне руслар
кушкан, дип уйлыйм, татарлар аны
"хан мђчете манарасы", дип йљрткђн.

Сљембикђгђ кагылышлы ачык-
ланмаган серлђр шактый ђле.

Римма БИКМЉХЂММЂТОВА,
"Ирек мђйданы" газетасыннан

алынды

Сљембикђнећ серлђре књп

Чынлыкта, миллђтчелек феноме-
нын аћлау љчен тирђн сђбђплђр
эзлђргђ дђ, тарих тљпкеллђрендђ
дђ казынырга кирђкми. Ђлеге фе-
номен турында књплђгђн китаплар
џђм хезмђтлђр язылган.

Кыскасы, миллђтчелекнећ барлыкка ки-
лње аерылгысыз рђвештђ милли дђњлђтлђр бар-
лыкка килњ белђн бђйлђнгђн. Бер генђ сорау
туа - кайсысы иртђрђк "пђйда булган": йомыр-
камы яисђ тавыкмы, ягъни миллђтчелекме,
ђллђ дђњлђтме? Кемдер "башта миллђтчелек
барлыкка килгђн џђм ул милли дђњлђтлђрнећ
барлыкка килњенђ китергђн", дип саный. Икен-
челђре исђ, миллђт-дђњлђт формалашканнан
соћ, милли идеология дђ формалаша башла-
ган, ди. Минем уйлавымча, џђрхђлдђ, тарихта
беренче вариант та, икенчесе дђ булган. Без-
нећ мисалда исђ шунысы мљџим: миллђтчелек-
не Европа уйлап тапкан џђм аныћ барлыкка
килње дђ аерылгысыз рђвештђ дини институт-
лар кризисы белђн бђйлђнгђн. Халыклар
(њзлђрен ныгыту, саклап калу љчен) књп очрак-
та миллђтне дингђ каршы куярга яки милли
мђнфђгатьлђргђ књбрђк љстенлек бирергђ
телђгђн. Ђлбђттђ, миллђтлђр формалашу
мђсьђлђсе књпкђ катлаулы џђм књптљрле.

Безнећ аћыбызга кереп утырган "миллђт"
тљшенчђсе европалылар тарафыннан тудырыл-
ган. Аћа XVII-XVIII гасырларда нигез салы-
на, ђ њзенећ ќитди њсешен ул XIX йљздђ туп-
лый џђм XX гасырда дђвам иттерђ.

Европада милли дђњлђтлђр дини ќђмгы-
ять џђм династияле-империяле дђњлђт кебек
мђдђни системалар кризисыннан соћ барлык-
ка килђ. Ул диннђрнећ "изге теллђр" (латин
(латынь), гарђп џ.б.) џђм "монарх хакимияте
илаџтан", дигђн књзаллауларныћ кризисы
белђн бђйле була. Ђгђр дђ башта Европада
књпчелек танылган галимнђр њзлђренећ хезм-
ђтлђрен латин телендђ язган булса, тора-бара

ДИН ЏЂМ МИЛЛЂТ – КЕШЕНЕЋ ИКЕ КАНАТЫ УЛ
алар ђлеге тђќрибђне кире кагып, њзлђренећ
хезмђтлђрен гади халык телендђ яза башлау-
чы галимнђр тљркеменђ кушыла џђм шуныћ
нђтиќђсендђ, халык теле милли тел булып
китђр иде. Хђтта халкыбыз тарихында да, без
моны XIX гасыр татар мђгърифђтчелђренећ
тора-бара гарђп теленнђн татар теленђ
књчњлђре мисалында  књрђ алабыз.

Милли дђњлђтлђр барлыкка килгђнче
ќђмгыятьнећ тљп идеологик нигезе булып дин
торган. Књпчелек очракта њзлђрен дингђ кар-
шы кую аша яћа милли дђњлђтлђр тљзелгђн:
дин урынына яћа милли идеология килергђ,
дин икенче планга књчђргђ тиеш була. Бу - ра-
дикаль рђвештђ њзенећ мђдђнияте, идеологи-
ясе, иконостасы белђн яћа совет халкын "яса-
ган" Советлар союзында да булды.

Миллђтлђр формалашуда мљџим фактор
булып, яћа текстлар џђм символлар корпусын
тудыру, дини кыйммђтлђр системасын алыш-
тырга лаеклы югары милли мђдђният оешу
тора. Россиянећ књп кенђ мђдђни- лингвистик
тљркемнђрендђ югары культура оешу 1917 елга
кадђр њк башкарыла џђм бу совет елларында
тулысынча тормышка ашырыла да. Безнећ
мисалда "югары культура" тљшенчђсе астын-
да махсус укытылган белгечлђр, милли элита
- рђссамнар, язучылар, драматурглар, галимнђр
тарафыннан булдырылган џђм барлык
берлђшмђ ђгъзалары тарафыннан кабул
ителгђн мђдђниятне аћларга кирђк. Шунысын
да искђртеп њтик: "югары культура" дигђндђ,
дингђ џђм халык мђдђниятенђ каршы куелган
язма мђдђният књздђ тотыла.

Тарихта мондый мисаллар шактый.
Мђсђлђн, "яћа" Тљркия дђњлђтен тљзегђн Мос-
тафа Кемаль (Ататљрек) динне миллђт
мђнфђгатьлђренђ буйсындыра. Аныћ дингђ
мљнђсђбђте шактый каты булган милли дђњлђт
моделе Европадан, тљгђлрђк ђйткђндђ, Фран-
циядђн алынган була.

Гомумђн, Франция эзлекле рђвештђ динне
дђњлђттђн аеручы секуляристик идеологияле ил

булып тора. Ђлеге процессныћ башлангычы -
1789 елдагы Бљек Француз революциясе. Фран-
цуз революционерлары иќтимагый-сђяси сис-
теманы тамырдан њзгђрткђннђн соћ, Парижда-
гы Изге Ана соборын Аћ храмы (Храм Разума)
(XIX гасырда Наполеон аћа элеккеге исемен
кайтарган) дип йљртђ башлый. Француз рево-
люциясе нигезендђ туган дљньяви гуманизм
идеясе дингђ њзенчђлекле альтернатива була.

Ђлеге карашларныћ нђтиќђсен без хђзер
дђ, Азђрбайќан кебек Урта Азиянећ яшь
дђњлђтлђрендђге яћа элитаныћ дин белђн
кљрђш алып баруында яисђ дингђ икенчел
дђрђќђдђге, символик урын бирергђ тырышу-
ларында књрђбез. Ђлеге процесслар Мисыр
яки Тунис кебек яћа гарђп дђњлђтлђрендђ дђ
књзђтелђ.

Кызганыч, ђлеге тенденциялђр безнећ та-
рихыбызны да читлђтеп њтми. Татар миллђте
љчен ќан атып йљрњчелђр арасында да, књпче-
легенећ исламга карата мљнђсђбђтлђре я тиск-
ђре, я кимсетњле. Бу бигрђк тђ нигезендђ нђкъ
менђ тел миллђтчелеге булган совет чорында-

гы татар зыялылары мисалында ачык књренђ.
Алар динне никах туенда яисђ кеше
ќирлђгђндђ генђ искђ алган.

Совет чорыннан соћ, татар миллђтенђ
књбрђк "туры килгђн" њзенчђлекле милли
тљрки/татар диненђ - тђћречелеккђ карата мода
барлыкка килде. Моћа охшаш ситуацияне без
Мђскђњдђге тарихи Ќђмигъ мђчетен "њзгђртеп
кору"да да књзђттек: ђлеге бина кемнђрдер
љчен Россия башкаласында халкыбызныћ
яшђњ символы булган булса, башка миллђтлђр
љчен ул гыйбадђт кылу урыны иде.

Тарихта булган диннђн баш тартулар, чор
белђн бђйле мђнфђгатьлђргђ буйсыну - халкы-
бызны хђзерге кризиска алып килњгђ ачык
мисал. 1917 елдан соћ татар миллђтен диннђн
башка гына "тљзеделђр". Нђтиќђдђ, динне генђ
тњгел, телебезне дђ югалтып, милли бљтенле-
гебез какшау, ассимиляциялђнњ куркынычы
яный башлады.

Илџам ВЂЛИЕВ
info-islam.ru сайтыннан

Гњзђл Шђмсиева тђрќемђсе
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ТЂКЪВАЛЫКТЂКЪВАЛЫКТЂКЪВАЛЫКТЂКЪВАЛЫКТЂКЪВАЛЫК
Тђкъвалы булу ул -

Аллаџка буйсыну џђм аћа
итђгать итмђњдђн баш
тарту; Аны истђ тоту
џђм онытмау; Аћа
рђхмђт ђйтњ џђм яхшы-
лыкны белњче дигђн сњз.
Бу кагыйдђне яшерен
рђвештђ дђ, ачык рђвештђ дђ,
тљрле хђллђрдђ дђ тотканнар.

Мин ђлеге язмамда авылы-
бызныћ ић тђкъва кешесе -
Мђдинђ апа белђн таныштырыр-
га телим. Ул - њз чоры хатын-кыз-
лары кебек њк, тормышныћ бар-
лык авырлыкларын татый, башка-
лар кебек сљя дђ, сљелђ дђ белђ.
Њз тићен табып ике ул њстерђ,
ђмма ире хыянђт итђ. Балалар ата-
сыз њсђ. Кече улы кинђт кенђ авы-
рып, вафат була. Олы улы
Мићнђхмђт хђрби кеше була. Ла-
еклы ялга чыккач, ялгыз ђнисен
тђрбиялђњ љчен, шђџђр ућайлык-
ларыннан баш тартып авылга кай-
тып яши. Ђй, авыр да бирелђ инде
тормыш кайберђњлђргђ. Тњз генђ!
Соћгы љмете - олы улы да илле
љченче яшендђ йљрђк авыруыннан
дљнья куя. Бик авыр ялгыз анага.
Авыр минутларында авыз
эченнђн кљйлђп:

Тђрђз тљбем исле гљл,
Санадым сигез тњгел.
Язмышыма њпкђлђмим,
Бармак та тигез тњгел, -

дип, њз-њзен юата ул.
Мђдинђ ђбинећ ачу саклый

белмђвенђ, аныћ тђкъвалыгына
бер вакыйга ишарђ ясый. Уллары-
ныћ ђтисе булган кеше нык авы-
рый башлагач, аныћ янына бђхил-
лђшергђ килђ џђм бђхиллеген
алып кала. Бу халђтне телђсђ кем
кичерђ алмый, бары тик Аллаџка
ышану, Аннан курку гына кљч
бирђ ала моћа. Ирсез килеш мал-
туарлар асрап, њзенећ якын џђм
ерак туганнарына атап егермегђ
якын корбан чала ул. Ђ бит њз го-
мерендђ корбан чалып та, ни
ђрвахларны, ни исђннђрне сљен-
дерђ алмаган байлар књпме?

ХИКМЂХИКМЂХИКМЂХИКМЂХИКМЂТТТТТЛЕ  ТЉШЛЕ  ТЉШЛЕ  ТЉШЛЕ  ТЉШЛЕ  ТЉШ

Ќир ќимертеп эшлђп
йљргђн ќиреннђн њзен начар
хис итђ башлады Вђли. Ул,
хђлсез аякларын сљйрђп, кара-
ваты янына барды да йомшак
мендђргђ башын куйды. Тђне
буйлап узган илаџи бер кљч
аныћ буыннарын йомшартты
џђм књзлђрен йомарга мђќбњр
итте.

Вђлинећ сулышы тигез, йокы-
сы тирђн иде. Лђкин бу тирђнлек-
нећ ниндидер бер сихри кљчкђ
буйсынганы сизелеп тора. Йокла-
ганда мондый тойгылар кичергђ-
не юк иде ђле аныћ. Тик нђрсђ соћ
бу?  Шайтан шаярамы, ђллђ  бу бер
куркыныч тљшме?

Кљтмђгђндђ бер шђњлђ пђйда
булды. Аныћ тавышы Вђлине сис-
кђндереп ќибђрде. Ул  илаџи зат-
ныћ чалымнарын гына књрсђ дђ,
аныћ бик якын икђнен сизђ иде.
"Бер-бер хђл булганчы, тизрђк ка-
чарга, качарга кирђк моннан", -
дип уйлап та љлгермђде, шђњлђ
берничђ тапкыр "ух-ух" итте дђ,
телгђ килде.

- Азапланма, адђм баласы.
Син - Аллаџы Тђгалђнећ бер улы-

колыдыр, сића аныћ тђкъдиренђ
буйсынып яшђњдђн башка чара юк.
Шул очракта гына ил имин, тыныч
булыр. Сића безне ќићђрлек кљч
бирелмђгђн.

- Кем син?! Минем нинди
гљнаџларым, ни гаебем бар соћ?

- Курыкма, без сића зыян сал-
мабыз. Син - татар баласы, хак дин
юлындагы кешедер. Сића зур бер
хакыйкатьне ачарга телибез. Игъ-
тибарлы бул!

Шђњлђ юкка чыкты. Мизгел
эчендђ књз аллары яктырып алды.
Лђкин бу яктылык књзлђрне чагыл-
дырмый, ђ киресенчђ, ниндидер
тылсымлы бер кљчкђ ия булганга-
мы, тынычландыра џђм њзенђ тар-
тып тора иде.

Вђли игътибар белђн тирђ-
ягын књзђтергђ тотынды.
Кљтмђгђндђ, Вђлине гаќђплђнде-
реп, бер књренеш пђйда булды.

Таш дала. Уртасында гаќђеп
сылу бер алмагач њсеп утыра.
Юан, алтынга манылган кђњсђдђн
озын, туктаусыз хђрђкђт итњче бо-
таклар сузылган. Чњ, ботаклар
тњгел, аларда њскђн алмалар сал-
мак кына тибрђлђ икђн лђбаса.
Алар, ђле хђрђкђтлђнеп кенђ кал-
мыйлар, њзара пышылдашып, бер
гњлђњ хасил итђлђр. Алмаларны
искиткеч гњзђл, књз явын алырлык
нурлар сибеп, ялт-йолт итеп тора
торган яфраклар уратып алган.

 Вђлине сискђндереп, алма-
гачтагы бер алма љзелеп тљште дђ
нидер ќырлый-ќырлый дала буй-
лап тђгђрђде. Тик кљтмђгђндђ ќыр
љзелде џђм алманыћ ачы итеп кыч-
кырган тавышы ишетелде. Вђли
шул якка карады џђм еракта упкын
бар икђнен абайлап алды. Анда
туктаусыз ут янып тора иде.

- Я, аћладыћмы инде, адђм ба-
ласы?

- Нђрсђне?

- Бу алмагач сића бер нђрсђ
турында да сљйлђмиме?

- Юк.
- Алайса, тыћла. Алмагач - ул

бербљтен, ул - татар миллђте. Та-
тар халкыныћ бљтен  матурлыгы,
тарихы, моћы, ќыры - кыскасы,
џђммђсе шушы агачта. Њзећ кара:
кайрысы нинди затлы, димђк, та-
тар халкы да затлы, њз дигђненђ
ирешњче, гадел, тырыш. Ђ яфрак-
лары - тел. Алар шундый  матур
бизђкле, ђйтерсећ лђ татар теленећ
байлыгын чагылдыра.

- Ђ алмалары?
- Алмалары - синећ кебек њк

адђм балалары. Алар бик еш татар-
лыкларыннан читлђшђлђр, башка
телгђ, дингђ табыналар, шул
рђвешле кљчле миллђтне
ќимерђлђр. Њзећ књрдећ: бер алма
љзелде дђ џђлак булды, аныћ ар-
тыннан књпме яфрак, ботак коелып
калды.

- Шулай шул.
- Адђм баласы, мин белђм: син

миллђтећне яратасыћ, аныћ љчен
ќан атып яшисећ. Татар дигђн
бљек исемне саклап каласыћ килсђ,
књргђннђрећне халыкка сљйлђ.
Аћлат аларга миллђт сњзенећ бљек-
леген, миллђтнећ кљчен. Борчыл-
ма, син булдырырсыћ, без сића
џђрвакыт ярдђм итеп торырбыз.
Сау бул, дустым!

Вђлинећ књћелендђ бик књп
сораулар туган иде, ул аларны би-
рергђ љлгермђде, уянып китте.
Уянды да салкын тир бђреп чык-
канын тойды. Бераз тњшђмгђ карап
ятты да:

- Ђйе... - диеп куйды.
Бу сњзгђ нинди мђгънђ салын-

ган булгандыр, анысы Вђлинећ
њзенђ генђ мђгълњм иде.

Алмаз МАНСУРОВ,
КФУныћ IV курс студенты

20 ОКТЯБРЬДЂН "МЉХЂММЂДИЯ"
мђдрђсђсендђ "И туган тел, и матур тел!"
дип исемлђнгђн курслар башланачак.

Шђкертлђргђ "Коръђн", "Татар теле џђм та-
тар халкы тарихы", "Ислам дине нигезлђре"
фђннђрен укыту каралган.

Бирегђ телђгђн џђркем йљри ала. Дђреслђр

тњлђњсез.
Курсларныћ дђвамлылыгы - љч ай.
Укулар сишђмбе џђм пђнќешђмбе

кљннђрендђ 18.00 сђгатькђ билгелђнгђн.
Белешмђлђр љчен телефон: 8-927-415-85-99

(14.00 сђгатьтђн 23.00 сђгатькђ кадђр шалты-
ратырга мљмкин).Б
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ЙОКЛАП
КАЛМА!
Рус телендђ нђшер ителњче

"УММА" ГАЗЕТАСЫНА
2012 елныћ I яртыеллы-
гына язылу башланды. Моћа кадђр
газета республикабызда подпискасыз
таратыла иде. Хђзер ђлеге басмага
Татарстанныћ телђсђ-кайсы почта
бњлегендђ язылып булачак. Газета-
ныћ индексы - 83072.

Газетага язылу бђясе - 118 сум 38 тиен. Исегезгђ тљше-
рђбез: "УММА" - ислам динен яктыртучы атналык
газета.

Мђдинђ ђби, инде кљч-хђл
белђн йљрсђ дђ, 84 яшендђ
туганнары ярдђмендђ хаќ
гамђлен њтђп кайтты. Ми-
нем ђлеге язмамны укучы-
лар: "Бу ђби бик байдыр
инде", дип уйларга мљмкин.
Юк, ул матди яктан гына

тњгел, рухи яктан да искиткеч бай.
Мђдинђ апа ислам дине канунна-
рына бик тђ тугрылыклы булып
яши. Ул ялтыравыклы купшы ки-
емнђр яратмый, чљнки артык књп
киемнђребез љчен Кыямђт кљнендђ
ќавап  тотачакбыз. Минем дустым
бары тик мљселман булуныћ тљп
биш шартын тљгђл њтђњчелђрнећ
берсе генђ: ул - шђџадђт кђлимђ-
сенећ асылын аћлап, аны њтђп
яши; биш вакыт намаз укый; фа-
рыз уразаларын тота, зђкятен, го-
шерен бирђ. Аллаџы Тђгалђ аћа
књп нђрсђлђрне алдан искђртђ:
"Улым вафат булгач, љстенђ ак
ќђймђ капладык, ђйлђнеп керсђм,
ак ќђймђнећ уртасы ямь-яшел, ка-
рап торам, шунда ук юкка чыкты
ул тљс. Намазга баскач та сђќдђ
кыласы урынымда яшел тњгђрђк
барлыкка килгђли", - ди. Дљнья
серле! Яшел тљс - чын мљселман-
лык тљсе.

Ул њзе пешергђн ризыклар-
га љстенлек бирђ, аныћ чын
тђкъвалыгын да сљйлђменнђн
књрђсећ. Мђдинђ абыстай чын
дљресен генђ сљйли, кайберђњлђр
кебек яныћда зурлап, артыћнан
хурлап йљрмђс. "Тормышымда
искђ алып сљйлђрдђй кояшлы
кљннђрем аз булса да, Аллаџы
Тђгалђгђ бик рђхмђтлемен: ућ
ягымда - динем ислам, сул ягым-
да - нурым бар, сљбханалла, гафур-
рђхим, синнђн якын кемем бар?!"
- дип тђмамлады ул њз сњзен.

Рђшидђ ЂЊЏАДИЕВА,
Мамадыш районындагы
Урта Кирмђн мђхђллђсе

абыстае
Фотода хаќия Мђдинђ

НИЗАМОВА.
Фото гаилђ архивыннан

алынды.

Китап – ић яхшы бњлђк!
ТР мљселманнары Диния нђзарђтенећ ярдђм

књрсђтњ џђм хђйрия бњлеге республикабызныћ
мђчет џђм мђдрђсђлђре каршында китапханђлђр
оештыру максаты белђн китаплар
ќыя.

Џђркемнећ дђ шђхси китапханђсендђ
берничђ кат укылган яисђ, гомумђн, фай-
даланылмыйча яткан китаплары бардыр.
Ђлеге китапларны мђчет џђм
мђдрђсђлђргђ бирсђк, алардан башка дин
кардђшлђребез дђ, шулай ук яћа гына ди-

небезгђ якынайганнар да файдалы белемнђр ала алыр
иде.

Игелекле чарада катнашырга телђге булганнар-
ны Казан шђџђре, Лобаческий урамы, 3 нче кат, 7
нче бњлмђдђ кљтеп калабыз. Китапларны ќыю агым-

дагы елныћ 16 ноябренђ кадђр дђвам
итђчђк.

Барлык сораулар белђн дђ +7 (843)
236-52-12 яки 89872639889 телефон
номерлары аша бњлек ќитђкчесе
Гљлнара Садыйковага мљрђќђгать итђ
аласыз. Электрон почта адресы:
sadykova-g@mail.ru.
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