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Фђхретдин
  ишан

Тукайны Тљркия
дђ онытмый

КАТОЛИКОС
БЕЛЂН ОЧРАШУ

29 ноябрь кљнне БДБ иллђре-
нећ Дин-ара шурасы кысаларында
Татарстан мљфтие Илдус хђзрђт
Фђиз Ђрмђн Апостоль чиркђвенећ
башлыгы, югары патриарх џђм
барлык ђрмђннђрнећ Католикосы
Гарегин II белђн очрашты. Очра-
шу II гасырныћ икенче яртысында
тљзелгђн ђрмђн патриархы рези-
денциясендђ - Эчмиадзинда њтте.
Дин ђџеллђре бњгенге ќђмгыятьтђ
ђдђп-ђхлакны саклау џђм ђлеге
проблемаларны чишњдђ традицион
конфессиялђрнећ роле турында
фикер алышты.

СЂЛЂТЛЕ МЉСЛИМЂЛЂР
ЉЧЕН I РЕСПУБЛИ-
КАКЊЛЂМ "ЭНЌЕ"

БЂЙГЕСЕ
ТР мљселманнары Диния нђза-

рђтенећ яшьлђр белђн эшлђњ бњле-
ге мљслимђлђр љчен "Энќе" дип
исемлђнгђн кул эшлђре бђйгесе
оештыра. Бђйге књргђзмђ-сату фор-
масында њтђчђк.

"Кул эшлђнмђлђреннђн ясал-
ган ић ућышлы, оригиналь компо-
зицияне кыйммђтле бњлђк кљтђ.
Моннан тыш, књптљрле номинаци-
ялђрдђ истђлекле бњлђклђр би-
релђчђк. Сатылмый торган ђй-
берлђр арасында да аерым бђйге бу-
лыр дип уйлыйбыз", - ди оештыру-
чылар.

Хенд-мейд књргђзмђсе
кљнендђ књптљрле мастер-класслар
оештыру да каралган. Скрапбукинг,
декупаж, квиллинг, психология,
макияж џђм башка темаларга мас-
тер-классларда катнашу тњлђњсез
булачак.

Шулай ук биредђ мљслимђлђр
љчен киемнђр коллекциясен
тђкъдим итњ дђ каралган.

Ђлеге чарада кул эшлђнмђлђ-
рен тђкъдим итњ, њз композицияћ
белђн катнашу љчен гаризалар 6
декабрьгђ хђтле dummol@inbox.ru
адресына кабул ителђ.

Сораулар љчен тел: +7 (843)
264-61-58.

МЉХТЂСИБЛЂР ТЂЌРИБЂ
УРТАКЛАШТЫ

28 ноябрьдђ Саба районында
Саба, Балтач, Арча, Яћа Чишмђ,
Нурлат, Апас, Кайбыч, Чистай рай-
оннары имам-мљхтђсиблђренећ
ќыелышы њтте. Ђлеге чарада
мљхтђсиблђр њз тђќрибђлђре белђн
уртаклашты.  Ќыелышта ТР
мљселманнары Диния нђзарђтенећ
гомуми бњлек ќитђкчесе Ильяс
хђзрђт Ќиџаншин, Татарстанныћ
баш казые Ќђлил хђзрђт Фазлыев
катнашты.

ФЂНИС ЯРУЛЛИН
БЕЛЂН ОЧРАШУ

29 ноябрь кљнне "Зђкят"
хђйрия фонды вђкиллђре Халыка-
ра инвалидлар кљне ућаеннан Та-
тарстанныћ халык шагыйре, Г.Ту-
кай hђм М.Ќђлил исемендђге
Дђњлђт бњлђклђре лауреаты, Татар-
стан Республикасыныћ атказанган
мђдђният хезмђткђре, "Халыклар
дуслыгы" ордены кавалеры Фђнис
Яруллин белђн очрашуда булды.

Гашура кљне

Ул њзенећ љммђтен, мљэмин-
мљселманнарны да бу кљндђ ураза
тотарга љндђгђн. Тарихка књз сал-
сак, Мљхђррђм аендагы Гашура
кљне - ул истђлекле бер кљндер.
Пђйгамбђребез Мљхђммђд (сгв)
Аллаџ Раббыбыздан вђхи ићгђн-
чегђ кадђр, хђтта ќаџилияттђ
яшђгђн, Аллаџка ширек каткан
гарђплђр - Кураеш кабилђсе дђ ура-
за тота торган булган. Яџњдилђр дђ
шулай ук уразада булган. Кайбер
риваятьлђрдђ ђйтелгђнчђ, хђтта
нђсранилђр дђ ураза тоткан дигђн
хђбђрлђргђ юлыгабыз. Бу кљндђ
пђйгамбђребез Нух (гс) туфан су-
ыннан котылган. Ибраџим (гс) шу-
лай ук Раббысыныћ рђхмђтенђ
ирешкђн. Бу - бљек бер кљндер.
Пђйгамбђребез (сгв) шушы кљнгђ
карата тагын: "Ђгђр дђ килђсе елда
мин Мљхђррђм аена ирешђ алсам,

Мљхђррђм аенда бер кљн бар. Ул кљнгђ
Гашура дип ђйтђлђр. Гарђп теленнђн "га-
шура" дигђн сњз "унынчы" дип тђрќемђ
ителђ. Пђйгамбђребез (сгв) Мђккђ-
Мљкђррђмђ шђџђреннђн Мђдинђ-ђл-
Мљнђввђрђ шђџђренђ џиќрђт кылганнан
соћ, шушы шђџђрдђ яшђгђн Бђни Исраил
кавеменнђн булган кабилђлђрнећ бу кљндђ
ураза тотканнарын књреп: "Нинди ураза
бу? Кайдан килгђн гамђл бу?" - дип сора-
ган. Џђм теге Бђни Исраил кавеменнђн бу-
лучылар: "Бу кљндђ Аллаџныћ рђхмђте
белђн пђйгамбђребез Муса (гс) њзенећ каве-
мен - Бђни Исраил токымын фиргавен за-
лимнђн коткарды. Бу кљнне олылап без ура-
за тотабыз", - дигђн. Бу сњзлђрне ишеткђн
пђйгамбђребез Мљхђммђд (сгв): "Бу ураза-
га без (мљселманнар) Муса пђйгамбђребез-

нећ шушы гамђленђ караганда да (Аллаџныћ бђндђлђре) књпкђ
лаеклырактыр", - дигђн. Џђм рђсњлебез Мљхђммђд (сгв)
хђзрђтлђре шушы кљнне уразада булган.

џичшиксез, Мљхђррђм аеныћ унын-
чы џђм унберенче кљннђрендђ ура-
зада булыр идем", - дип ђйткђн бул-
ган. Лђкин пђйгамбђребез (сгв)
шушы Мљхђррђм аен књрђ алмый-
ча, Аллаџ Раббыбызга мљшђррђф
ќанын тђслим кыла...

Ђй, кардђшлђрем! Ураза -
ђйтњемчђ, бљек гыйбадђтлђрдђндер.
Ураза - ул безне Раббыбыз белђн
бђйли торган яшерен, серле бер
силсилђ булып тора. Адђм баласы
уразадан кала кылган џђр гамђлен
(намаз уку, ашарга пешерњ, эшкђ
бару, балалар тђрбиялђњ џ.б.) њзе
љчен  эшли. Аллаџныћ кодси хђдис-
лђрен пђйгамбђребез (сгв) безгђ
китерђ. "Ураза - ул минеке. Џђм
аныћ ђќер-савабын Мин сезгђ
Њзем бирермен", дип вђгъдђ иткђн
Ходай Тђгалђ.

(Ахыры 4 нче биттђ.)

Рафикъ хђзрђт ИСЛАМГАЛИЕВ:

"БЕЗГЂ БУЙСЫНУ
ЌИТМИ"

- Сез дингђ кайчан кереп кит-
тегез? Дин белђн кызыксынуыгыз
ни рђвешле башланды? Кыскача
гына њзегезнећ дини эшчђнлек
белђн таныштырып китђ алмас-
сызмы икђн?

- 1998 елда Тњбђн Кама
мђдрђсђсенђ укырга кереп, аны
2000 елда тђмамладым. Аннан соћ
2002 елга кадђр Баулы шђџђрендђ
џђм Баулы районында имам-
мљхтђсиб булып эшлђдем. Шул
дђвердђ тљрле чаралар њткђрњ на-
сыйп булды. Тљзелеш эшлђре алып
бардык: Баулы Ќђмигъ мђчете ава-
рия хђлендђ иде, мђчетне торгызу-
да гаять зур активлык књрсђтергђ
туры килде. Мђчетнећ фундамен-
ты тиешле тђлаплђргђ ќавап бирм-
ђгђнлектђн, мђчет берничђ урыннан
ярылып, ќимерелергђ тора иде.
Гыйбадђтханђне тљзеклђндереп бе-

тергђннђн соћ, мђчеттђ укытулар
алып барылды, тљрле шђхеслђр
белђн очрашулар оештырылды.
Ђйтергђ дђ онытып торам икђн,
2001 елда Сириягђ барып, гарђп
теле буенча курсларда укыган
идем. Шунда укыганда хђнђфи
мђзџђбе, матуриди гакыйдђсе белђн
якыннанрак таныштым џђм, џич-
шиксез, монда килеп укырга кирђк
икђн, дип уйлап куйдым. 2002 елда
гаилђм белђн Дамаскка књчтем. Ба-
рыбыз да гыйлем алырга тотындык.
Бу Cогудия иллђре тњгел, Сирия -
икътисади яктан алга китмђгђн,
анда эшлђргђ дђ, яшђргђ дђ бик
авыр. Шућа књрђ дђ мин њз вата-
нымнан - Россиядђн киткђндђ бар-
лык байлыгымны, хђтта љемне дђ
сатып киткђн идем.

(Ахыры 4 нче биттђ)

- Мин 1968 елда Баулы районында
туганмын. 1985 елда урта мђктђпне
тђмамладым. Шул ук елны Казан авыл
хуќалыгы институтына кердем. Аны
укып бетергђч, џљнђрем буенча сигез ел
эшлђдем. Эш барышында њземђ кечкенђ
генђ нђтиќђ ясадым: авыл хуќалыгы
тармагыныћ килђчђге љметле тњгел
икђн. Дин булмаса, гомумђн, авылныћ да
килђчђге булмас. Безнећ авыл-
шђџђрлђрнећ килђчђген, аныћ эшчђнле-
ген, тулаем алганда, яшђешебезне
фђкать дин генђ саклап калачак, дип
уйлап, њзем дђ дингђ килдем, - дип баш-
лады њз сњзен хђзерге вакытта Тњбђн
Кама мђдрђсђсе директоры вазифала-
рын башкаручы Рафикъ хђзрђт.

Татарстан Республикасы мљселман-
нары Диния нђзарђте хезмђткђрлђре 28
ноябрьдђ Ереванда њткђн Бђйсез
Дђњлђтлђр Берлеге (СНГ) иллђре Дин-ара
советыныћ президиум утырышында кат-
нашты.

Мића  БДБ иллђренећ мљселман, хри-
стиан, яџњд џђм будда динен тотучы
ќђмгыятьлђренећ ќитђкчелђре џђм
вђкиллђре белђн очрашу џђм алар белђн
безне борчыган  кљн њзђгендђге сорау џђм
проблемалар буенча фикер алышу
мљмкинлеге бирелде.

Сезнећ игътибарыгызга мин уты-
рыш нђтиќђлђре буенча кабул ителгђн до-
кументны тђкъдим итђсем килђ.

Тљп проблема џђм тљрле начар эшлђ-
рнећ чыганагы булып, ќђмгыятьтђге
ђхлаклылыкныћ тњбђн дђрђќђдђ булуы
тора.

Ђхлаксызлык џђм рухи кыйммђтлђ-
рне санга сукмау кешелђрнећ кыргыйла-
нуына китергђн кебек, ќђмгыятьтђге
аерым тљркемнђренећ дђ кыргыйлануы-
на китерђ.

Моныћ  нђтиќђсе буларак, этник џђм

"дини" экстремизм барлыкка килђ.
Якын Кљнчыгышта џђм Тљньяк Аф-

рикада баручы вакыйгаларга карап, без
халыкларныћ табигый иреккђ омтылы-
шы тђртипсезлеккђ, дин ирегенећ, кеше
хокукларыныћ бозылуына алып килњен,
аныћ ућышсыз  булуында шиклђнмибез.

Шул ук вакытта без, рухи ќитђк-
челђр, XXI  гасырныћ афђте - террорчы-
лыкныћ кешелђрдђ ђхлак башлангычы
зђгыйфьлђнњенећ нђтиќђсе икђнлеген
раслыйбыз. Бер гаепсез кешелђрне њтер-
њчелђр, террактны оештыручылар кебек
њк, коточкыч явызлыкларын эшлђгђнче
њк инде њз-њзлђрен рухи яктан њтергђн.

Шђхси ђхлак югалу ќђмгыятьнећ
ђхлаксызлануына китерђ. Без моны бик
књп мисалларда књрђ алабыз.

Кешелђр арасындагы мљнђсђбђтлђр
сату-алу яссылыгына књчђ.

Гаилђ турында традицион књзаллау-
лар бозыла, нђтиќђ буларак, алар тђртип-
сезлек, бозыклык, эгоизм џђм ваемсыз-
лык учагына ђйлђнђ. Ђти-ђнилђре исђн-
сау була торып, балалар ятим кала, алар
гаилђдђ џђм мђктђптђ ђдђп-ђхлак тђрбия-

се алмый, физик џђм психик њсештђн ар-
тта кала.

Массакњлђм мђгълњмат чаралары да
кешелђр алдында булган ќаваплылык-
лары турында оныта џђм бу начар
нђтиќђлђргђ китерђ. Сђясђт џђм ђхлаклы-
лыкныћ бђйлђнеше турында искђртеп
њтђсебез килђ. Књп кенђ кеше: "Сђясђт џђм
ђхлаклылык - бер-берсенђ каршы", - дип
исђпли. Чыннан да, бњгенге кљндђ ђдђп-
ђхлак кагыйдђлђрен саклаучы сђясђт-
челђр бик аз. Кызганыч, сђясђтчелђрнећ
ђхлаксызлыгы ќђмгыятьтђ коррупция
њсешенђ юл куйды џђм ваемсызлык ту-
дырды.

Без: "Ђхлаклылык аерым кешенећ
иминлеген џђм бђхетен генђ тњгел, ђ го-
мумђн, халыкныћ ућышлылыгын билге-
ли", - дип исђплибез. ХХ гасыр фђнни-тех-
ник революция гасыры булган кебек, XXI
гасыр ђдђп-ђхлак гасыры булыр, дигђн
љметтђ калабыз.

 Њзђклђшкђн дини оешма –
ТР мљселманнары

Диния нђзарђте рђисе,
мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ

Чђршђмбе,
кич: эшлђр

планлаштырмаска
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Татар халкыныћ књренекле улы, ша-
гыйрь Габдулла Тукайныћ тууына 125 ел
тулу ќђџђтеннђн ТЉРКСОЙ халыкара
тљрки миллђтлђр мђдђнияте оешмасы
агымдагы елны Тукай елы дип игълан
иткђн иде. Бу ућайдан Тљркиядђ шактый
зур эшлђр башкарылды. Ђнкарадагы Г.Ту-
кай исемен йљртњче урам башына ша-
гыйрьнећ бюсты куелды. Истанбулда та-
рихи бер районныћ ић матур ќиренђ ур-
нашкан паркка џђм Тарсус шђџђрендђге яћа
бульварга Тукаебез исеме бирелде. Аеруча,
тљрле концертлар, тамашалар оешты-
рылды.

Инде килеп, шагыйребезне юбилее нис-
бђтеннђн олылап, халыкара Ислам тарихын,
сђнгатен џђм мђдђниятен фђнни љйрђнњ њзђге
(ИРСИКА) фђнни-гамђли конференция оеш-
тырды. Ул Истанбулда соћгы госманлы сол-
таннары яшђгђн затлы "Йолдыз" сараенда,
2007 елныћ февраль аенда Татарстан Прези-
дентын кунак иткђн, шул ук вакытта Татар-
стан мђдђният министрлыгы белђн "Хезмђт-
тђшлек меморандумы" имзаланган залда
узды.

Ќыенда Татарстан Дђњлђт Советы рђи-
се урынбасары Римма Ратникова, ТР мђдђни-
ят министры Айрат Сибагатуллин,
ТЉРКСОЙ оешмасы ќитђкчелђре, Россия
Федерациясенећ Тљркиядђге дипломатлары,
Истанбулныћ Бђйоглу џђм Фатих районна-
ры ќитђкчелђре, фђн эшлеклелђре, аз санлы
булса да татар диаспорасы вђкиллђре, сту-
дентлар, журналистлар катнашты.

Ќылы атмосферада њткђн чарада ТР
Дђњлђт Советы рђисе урынбасары Римма Рат-
никова кунакларны сђламлђп, татар илбашы

Рљстђм Мићнехановныћ конференция ућаен-
нан махсус ќибђргђн хатын ирештерде. Татар-
стан президентыныћ ИРСИКА оешмасы ќит-
ђкчелегенђ Тукайны игътибарсыз калдырмау-
лары љчен рђхмђт белдергђн хатында: "Тукай

иќатына бђя биреп бетерерлек тњгел. Ул тарихка
нечкђ лирик, њткен сатирик џђм татар-тљрки ха-
лыкларыныћ књп гасырлык ђдђби мирасын го-
мумилђштерергђ ирешкђн гаќђеп калђм оста-
сы буларак кереп калды. Кыска гомере эчендђ
ул татар мђдђниятен генђ тњгел, тулаем дљнья
ђдђбиятын баеткан књп санлы ђсђрлђр язды.
Г.Тукай шигырьлђренећ музыкаль яћгырашы
аша милли ђдђбиятныћ яћа юнђлешлђре ачыл-
ды. Аныћ иќатында халык џђм шагыйрь тљшен-
чђлђре аерылгысыз. Нђкъ менђ шућа да Тукай
поэзиясе халык уй-телђклђренђ џђрчак аваздаш
булды", - диелђ. Римма Ратникова шулай ук ТР
Дђњлђт Советы рђисе Фђрит Мљхђммђтшин џђм
депутатларныћ кайнар сђламнђрен дђ ќиткер-
де. Чыгышын Г.Тукайныћ "Шагыйрь" шигы-
реннђн бер љзек белђн тђмамлады.

Ќыенда махсус доклад белђн чыккан ТР
мђдђният министры Айрат Сибагатуллин
Г.Тукай елы ућаеннан Татарстанда гына
тњгел, Россиянећ бик књп тљбђклђрендђ тљрле
чаралар оештырылуын ђйтеп узды. Агымда-
гы елны тљрки дљньяда Г.Тукай елы игълан
итњлђре љчен ТЉРКСОЙ оешмасына рђхмђт
хислђрен белдерде.

Чара кызыклы докладларга бай булды.
Бигрђк тђ тљрек галимнђренећ Тукай белђн
кызыксынуы артканлыгы сизелеп тора. Эр-
зурум шђџђреннђн килгђн Ататљрек исемен-
дђге университет профессоры Гљлхан Атнур
Г.Тукайныћ балалар љчен язган ђсђрлђрен
анализлады. Ђнкара университетыныћ япон

ТУКАЙНЫТУКАЙНЫТУКАЙНЫТУКАЙНЫТУКАЙНЫ
ТЉРКИЯ ДЂТЉРКИЯ ДЂТЉРКИЯ ДЂТЉРКИЯ ДЂТЉРКИЯ ДЂ
ОНЫТМЫЙОНЫТМЫЙОНЫТМЫЙОНЫТМЫЙОНЫТМЫЙ

теле џђм ђдђбияты кафедрасы доценты
Мђртхан Дњндар Тукай шигырьлђрендђ џђм
аныћ публицистикасында Япония сђясђтенђ
џђм японнарга булган мљнђсђбђте турында
кызыклы доклад белђн чыкты. Истанбулда-
гы Мђрмђр университеты галиме Исмђгыйль
Тњркоглу Г.Тукайныћ тђнкыйтьче булуы,
бигрђк тђ Муса Бигиев белђн Йосыф Акчу-
рага аткан тђнкыйть уклары турында
мђгълњмат бирде. Шагыйрь тђнкыйтенђ ду-
чар булуга карамастан, Бигиев белђн Акчу-
раныћ Габдулла Тукайны миллђт сакчысы
итеп књргђнлеклђрен белдерде.

ТР Фђннђр академиясеннђн килгђн фђн
эшлеклелђренећ чыгышларын халык йоты-
лып тыћлады.  Казан (Идел буе) федераль
университеты профессоры Резеда Ганиева-
ныћ ялкынлы чыгышы Тукайныћ Тљркия
белђн булган мљнђсђбђтлђрен, Тљркиягђ ка-
рашын чагылдырды. Госманлы империясе-
нећ соћгы кљннђрендђге кискен  сђяси
мљнђсђбђтлђрен књзђтеп барган Тукайныћ:
"Тљркия - књктђ очкан бљркет иде", - дигђнен
искђртте, кырыклап ђсђренећ госманлы-
тљрек теле тђэсирендђ язылганын хђбђр итте.
Шул ук уку йорты галиме Таџир Гыйлђќев
Ќђмал Вђлидинећ Г.Тукай буенча язган
ђсђрлђре белђн таныштырды. Ул Вђлидинећ
шагыйрьгђ беренче монографик ђсђр язган
џђм Тукай фђненећ тђњге нигез ташын сал-
ган зат булганлыгы турында сљйлђде. Габдул-
ла Тукайныћ бњгенгђчђ фђнни биобиблиог-
рафиясе булмаганлыгын белдереп, бу ким-
челекне тљзђтњ зарурлыгын бђян итте.

Књренекле галим Зљфђр Рђмиев Г.Тукай
ђсђрлђренећ алты томлыкларын нђшер итњ ха-
кында кић мђгълњмат бирде. Ул: "Быел Тукай
юбилеена ике томы чыккан академик басма-
ныћ калган бер томын якындагы ике-љч елда
ђзерлђп, бастырып чыгару буенча эш алып ба-
рыла", - диде. Галим совет чорында тљзелгђн
томнардагы идеология, режим аркасында ки-
леп чыккан кимчелеклђрне дђ телгђ алды.

Дилђрия Абдуллина исђ Тукай иќатын-
дагы ислам дине мотивлары турында
сљйлђде. Аныћ чыгышы совет чорында Ту-
кайны атеист итеп књрсђтергђ тырышкан кай-
бер хезмђтлђргђ ќавап булып яћгырады ке-
бек. Ул, Тукай иќатына дога жанры, Аллаџ-
ка мљрђќђгать итњ, аны зурлау хас икђнле-
ген ассызыклады. Нђнилђр љчен язылган
ђсђрлђрендђ дђ Коръђн мотивларын еш оч-
ратырга мљмкин булуын, сњрђлђргђ
нђзирђлђр язганын белдерде. Шигырьлђ-
рендђ аятьлђргђ нигезлђнгђн юлларныћ
књплеген, иќатыныћ Коръђни-Кђрим белђн
уртаклыгы, тыгыз њрелгђн булуын искђртте.

Халыкара ИРСИКА оешмасыныћ Ис-
танбулда њткђн Г.Тукай конференциясе ша-
гыйрь сњзлђренђ халык иќат иткђн "И туган
тел" ќыры белђн тђмамланды.

Рушания АЛТАЙ,
Истанбул

Автор фотосы

Айрат СИБАГАТУЛЛИН, Татарстан Республикасы мђдђният министры:
- Тукай шигъриятендђ татар халкыныћ ќаны яши. Ђ ќан, белњебезчђ, њлемсез. Џђм ул ќир

њлчђмнђре белђн њлчђнми. Димђк, Тукайныћ иќаты - њлемсез. Аныћ ђсђрлђре милли мђдђни-
ятнећ њткђне, хђзергесе џђм килђчђге белђн тыгыз бђйлђнгђн... Бу  конференция Тукайга бул-
ган кызыксынучанлыкныћ артуын књрсђтњче ышандырырлык дђлил булуын ассызыклады.

Халит ЂРЂН, чараныћ хуќасы, ИРСИКА гомуммљдире:
- Татар мђдђниятендђ аерым урын тоткан мђгьнђви вђ милли символ Г.Тукайныћ тууына

125 ел тулу елында бу конференцияне оештыруыбыз љчен без бик бђхетле. Тукай XX гасыр
башында татар зыялылары џђм сђнгать дљньясында шигырьлђре вђ фикерлђре белђн татар ђдђби-
ятыныћ ђџђмиятле вђкиле буларак урын алып тора. Аныћ бик кыска тормышына џичбер вакыт
онытылмас, еллар узган саен ђџђмияте тагын да яхшырак аћлашыла башлаган џђм бњгенге
чорда яћа фђлсђфи мђгънђ вђ ђџђмият казанган кыйммђтлђр, мљџим ђсђрлђр сыйган. Иќаты,
џичшиксез, исемен ерак гасырларга илтђчђк. Г.Тукай  татар халкыныћ гына тњгел, бљтен тљрки
дљньяныћ књтђрелгђн мђдђни кыйммђтлђренећ символ исеме булды. Мђрхњм Тукай хезмђтлђ-
рендђ татар халкыныћ рухи байлыкларын олылаган, шул ук вакытта халкыныћ иќтимагый
мђсьђлђлђрен дђ яктырткан. Миллђтенећ яктылыкка ирешње џђм ућайлы шартларда яшђвен
телђп янган. Габдулла Тукайныћ ђсђрлђре џђм татар халкы, џђм тљрек дљньясы љчен зур ђдђби
мирас. XX гасырдагы социаль буталчыклар чорында яшђгђн Тукайныћ  идеологик фанатизмга
бирелмђве аныћ зур шђхес џђм фикер иясе булуын исбатлый. Мђдђният тарихыныћ мљџим бер
шђхесе  буларак, ул - миллђтлђр џђм мђдђниятлђр арасында зур ђџђмияткђ ия.

Зљфђр РЂМИЕВ, ТР Фђннђр академиясендђге Г.Ибраџимов исемендђге Тел, ђдђбият
џђм сђнгать институтыныћ текстология бњлеге мљдире, филология фђннђре докторы:

- Тукайны нђшер итњ - шагыйрь вафат булган кљннђрдђн башлана. Г.Тукай 1913 елда
Клячкин шифаханђсенђ керер алдыннан њзенећ ќыентыгын эшли, ул аћа кайбер ђсђрлђрне
кертми калдыра (китап 400 битле булыр, дип уйланылган була). Ќыентыкны Тукай вафат бул-
гач, Ќамал Вђлидинећ кереш сњзе белђн бастыралар. Шуннан соћ Тукайныћ љчтомлыгы 1929-
1931 елларда, икетомлыгы 1943 џђм 1948 елларда, 1955-1956 елларда дњрттомлыгы, 1975-1976
елларда янђ дњрттомлыгы џђм 1985-1986 елларда биштомлыгы басылды. Безнећ институт быел
Тукайныћ яћа басмасын ђзерлђде - ул алтытомлы академик басма. Акамедик басма дигђн сњз -
ул Тукайныћ бљтен ђсђрлђре дђ кертелеп, комментарийлар белђн чыгару. Бу классик мирасны
бастыруныћ ић югары басма тибы.

Пакыстан АКШтан торган саен ераклаша бараПакыстан АКШтан торган саен ераклаша бараПакыстан АКШтан торган саен ераклаша бараПакыстан АКШтан торган саен ераклаша бараПакыстан АКШтан торган саен ераклаша бара
Књптђн тњгел берничђ НАТО (Органи-

зация Североатлантического договора) вер-
толёты Ђфганстан ягыннан Пакыстан-
ныћ џава кићлеклђрен бозып, дђњлђтнећ
тљньяк-кљнбатышында урнашкан Моманд
љлкђсендђге блокпостка ут ача. Бу
џљќњмдђ 28 кеше џђлак була џђм 14 кеше
яралана. Бу хакта Пакыстан массакњлђм
мђгълњмат чаралары хђбђр итте.

АКШтагы Пакыстан илчесе вазифала-
рын башкаручы Иффат Гардези Америка
Дђњлђт департаментына протест белдерде,
дип яза itar-tass.com сайты.

Ђфганстандагы НАТО кљчлђре ќитђкче-
леге џђлак булган Пакыстан хђрбилђре туган-
нарыныћ џђм якыннарыныћ кайгыларын ур-
таклашты. Шул ук вакытта НАТО Пакыстан

хђрбилђренећ џђлак булуы нђкъ менђ алар-
ныћ вертолётлары џљќњме нђтиќђсендђ бу-
луын танымый.

Ђфганстан ќирлегендђге альянс гаскђ-
рлђре ќитђкчесе генерал Джон Аллен Пакы-
стандагы хђрбилђрнећ вафат булу очрагын
тикшерњ башлануы турында белдерде. "Бу
вакыйганы тикшерњне мин њз књзђтњем ас-
тында тотачакмын. Барлык фактларны да
ачыклау љчен, барысын да ќентеклђп тикше-
рергђ кирђк", - диелђ аныћ белдерњендђ.

Пакыстанны бу аћлатмалар канђгатьлђ-
ндермђде џђм алар ќавап кайтарырга ашык-
ты. Хђрби кљчлђр илнећ тљньяк-кљнбатыш
чиген, аерым алганда Джамруттагы КППны
НАТО хђрби транспорты љчен япты. Бу
Ђфганстандагы НАТО гаскђрлђре тђэмин
ителешен туктатуга китерде.

ТУКАЙНЫ
ТЉРКИЯ ДЂ
ОНЫТМЫЙ

Хђзерге вакытта КПП янында кырыклап
йљк автомобиле џђм бензовоз тупланды.

Ђфганстанда урнашкан НАТО гаскђрл-
ђре тђэмин ителешенећ 70 проценты Пакыс-
тан аша башкарыла.

Пакыстан хђрбилђренђ НАТО вертолёт-
ларыныћ џљќњм итњлђре беренче тапкыр
гына тњгел. 2010 елныћ 30 сентябрендђ
Ђфганстан белђн чик Оразкай кабилђсе ќир-
легендђ НАТО вертолётлары Пакыстан
хђрбилђренђ ут ачкан иде инде. Ул вакытта
ике кеше џђлак булган, дњртесе яраланган.
Шул очрактан соћ Пакыстан ќитђкчелеге
Ђфганстандагы НАТО гаскђрлђре љчен Па-
кыстан территориясе аша њтђ торган
йљклђрне тыярга карар кылган иде. Бу тыю
ун кљннђн, АКШ гафу њтенгђннђн соћ гына
алынды.

Пакыстан элитасыныћ књпчелеге Аме-
рикага мљкиббђн булса да, халык арасында
Америкага каршы карашлылар шактый књп
џђм НАТОныћ мондый џљќњмнђре аларныћ
санын арттыра гына.

Шимбђ кљнне булып њткђн Пакыстан-
ныћ Министрлар Кабинеты џђм хђрби ќит-
ђкчелек вђкиллђренећ кићђшмђсендђ АКШ
белђн мљнђсђбђтлђрне яћадан тикшереп чы-
гарга кирђк, дигђн нђтиќђгђ килде. Бу хђзер-
ге вакытта НАТО џђм АКШ белђн диплома-
тик, сђяси, хђрби љлкђлђрдђ булган ки-
лешњлђргђ кагылачак. Америкадан унбиш
кљн эчендђ Шђмси хђрби базасын калдыру-
ны талђп иттелђр, дип хђбђр итђ "DawnNews"
телеканалы.

ISLAM.RU
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Чђршђмбе, кич:
эшлђр

планлаштырмаска

ФЂХРЕТДИНФЂХРЕТДИНФЂХРЕТДИНФЂХРЕТДИНФЂХРЕТДИН
  ИШАН  ИШАН  ИШАН  ИШАН  ИШАН

(1804-1891)
Тау ягыныћ Буа тљбђге халкы љчен кылган эш-гамђллђре белђн

исеме тарихка уелып калган мђшџњр шђхеслђрнећ берсе Дђмелла
Фђхретдин Норлати (Фђхретдин Мостаев) - шагыйрь, мљгаллим,
танылган дин џђм ќђмђгать эшлеклесе. Ул 1804 елны Сембер гу-
бернасыныћ Буа љязендђге Норлат авылында (хђзер Татарстан-
ныћ Буа районына керђ) дљньяга килђ. Башлангыч дини белемне
ђтисе Мостай хђзрђт мђдрђсђсендђ ала. ХIХ гасырныћ егерменче
елларында укуын Казандагы Иске таш мђчеттђ танылган дин
галиме Ђмирхан бин Габделманнанда (1828 елда вафат) дђвам ит-
терђ. Биредђ берничђ ел гыйлем љстђгђннђн соћ, Фђхретдин
шђкерт књрше мђхђллђ (11нче номерлы мђчет) мђдрђсђсенђ књчђ.
Монда да ул танылган остаз, шул чорныћ атаклы мђгърифђтче-
се булып саналган Ђбњбђкер бин Йосыф бин Ильястан (1830 елны
вафат) дђрес ала.

Яшьлђр џђрвакыт ќђмгыятьтђ зур роль уй-
научы тљркем булып тора. Њз фикерлђрен тор-
мышка ашырырга телђгђн лидерлар да яшьлђр
белђн эшлђњне љстенрђк књрђ, чљнки алар џђрва-
кыт яћалыкка, тормышны яхшыга њзгђртергђ
ашкынып тора. Тормыш матураер, ямьлђнер
дигђн якты уйлар белђн яшилђр. Дљньяныћ алга
китешенђ тамчы гына булса да њз љлешен кертњ
телђге белђн янып, ќђмгыятькђ, кешелђргђ  фай-
далы булу турында хыялланалар. Казанныћ та-
тар мљселман  яшьлђре буш вакытларын ничек
уздыра соћ? Нинди уй-телђклђр белђн янып йљри
алар? Бу язмамда мин шушы сорауларга ќавап
табарга телим.

Казанда татар яшьлђренђ њсњ, вакытны файдалы џђм кы-
зыклы њткђрњ љчен мљмкинлеклђр бик књп. Театр, музей, кон-
церт, кино, књргђзмђлђр турында ђйтеп тђ торасы юк. Шулай
ук Казанда "Шђрык", "Фикер", "Алтын урта" клублары эшли.
Аларныћ џђрберсенећ њз максаты, њз юнђлеше, њз аудитория-
се бар. Ђ хђзер соћгысы турында тулырак.

"Алтын урта"  моннан бер ел элек оеша. Баштарак ул ма-
стер-класслар њткђрњ белђн шљгыльлђнђ, ђ февраль аеннан
Њзђклђшкђн дини оешма -  Татарстан Республикасы мљсел-
маннары Диния нђзарђте составына кергђч, ул инде эшчђнле-
ген кићђйтђ: атна саен очрашулар њтђ, кызлар клубы эшли баш-
лый, активистлардан торган тљркем љстђмђ чаралар оештыра.
"Алтын урта" клубыныћ максаты - татар мљселман яшьлђрен
бергђ туплау, аларны тљрле радикаль агымнарга иярњдђн сак-
лап калу, тормыш офыкларын кићђйтњ.

"Алтын урта" џђр чђршђмбе џђм ќомга кљнне очрашулар
оештыра. Чђршђмбе кљнне очрашуга џђркем килђ ала, ђ ќомга
кљнне егетлђргђ ишеклђр ябык, бу кљнне кызлар љчен оешты-
рылган махсус кичђлђр була. Очрашуларга тормышныћ тљрле
љлкђсенђ караган џљнђр иялђре џђм дин белгечлђре килђ. Џђр
очрашу кызыклы џђм, ић мљџиме, файдалы њтђ. Катнашучы-
лар њзлђрен борчыган сорауларга ќавап таба ала. Бергђ-бергђ
уртак проектлар тљзелђ.

Клубныћ аудиториясен књбесенчђ дини яшьлђр тђшкил итђ.
Тљрле уку йортларыннан ќыелган бу яшьлђрне дљньяны ях-
шыга њзгђртњ, аны аз булса да начарлыклардан арындыру телђ-
ге берлђштерђ. Авыр хђлдђге кешелђргђ булышуда тљрле акци-
ялђр њткђрелђ. Тљрле чараларда актив катнашып, музейларга,
књренекле шђхеслђргђ кунакка барып, хђйрия эшлђре оешты-
рып, намаз укыган егетлђрнећ џђм яулык кигђн кызларныћ бер
дђ ябылып кына ятмаганлыгын, ђ актив тормыш алып барган-
лыгын исбатлый алар.

Бђйрђмнђр дђ шђригать кануннарына хилафлык китер-
мичђ, бик књћелле џђм файдалы уза. Њзлђренећ тормышка
шундый карашлары белђн бу яшьлђр бик књплђргђ њрнђк бу-
лып тора џђм ќђмгыятьтђ туган бик књп стереотипларга нок-
та куя. Њз араларында гына йљргђн шаяртулары да бар, шу-
ларныћ берсе яћа килњчелђргђ ђйтелђ: "моннан кирегђ юл юк".
Чыннан да кичђлђрећ берђрсенђ килгђн кеше, актив катнашу-
чыга ђверелђ.

"Алтын урта" - ул, шулай ук, дусларныћ очрашу урыны
да, Казанныћ тљрле почмакларында, тљрле љлкђлђрдђ яшђгђн,
ђ ял кљннђрендђ башка эшлђр белђн мђшгуль кешелђр нђкъ
менђ "Алтын урта"да очраша, аралаша, соћгы яћалыклар белђн
бњлешђ, ђћгђмђ ахырында ярый ђле "Алтын урта" бар, ничек
кенђ књрешергђ ќай табар идек, дип љстђп куела.

Ђлбђттђ, эш барышында ќитешсезлеклђр дђ булгалыйдыр,
ђмма хата булмасын дип, тик кенђ утыру - ул њзе хата булыр
иде. Ић мљџиме: мондагы яшьлђр џђрвакыт њз љслђрендђ
эшлђргђ, яхшырак булырга омтыла. Кыскача ђйткђндђ, "Алтын
урта" да тормыш гљрли. Ђ без исђ клуб турында књбрђк бе-
лергђ телђњчелђрне мљфтияттђ кљтеп калабыз. Монда сезне
џђрвакыт якты йљз, књћелгђ хуш килерлек ђћгђмђ, кызыклы
шђхеслђр каршы алачак.

Ландыш ИБРАЏИМОВА,
ALTINURTA.RU

Фирдњс Минџаќев фотосы

озын хаќ сђфђренђ юл тота. Хаќ гам-
ђллђрен њтђгђннђн соћ, Мђдинђ
шђџђрендђ Казан џђм Бохара якларын-
нан килгђн шђкертлђр њтенечен истђ

тотып, бер ел дђвамын-
да аларга дђрес бирђ.
Хаќ вакыты ќиткђч, ул
янђ хаќ кыла, аннан соћ
туган якларына ђйлђнеп
кайта.

Аныћ турында Ри-
заэддин Фђхреддин бо-
лай дип яза: "Мин 1888
елны шђкерт вакытымда
Петербург шђџђренђ
барганымда Фђхретдин
хђзрђт њзенећ яраннары
янында кунакта иде.
Шул сђбђпле, бу
хљрмђтле зат белђн
књрештем вђ мђќле-

сендђ булдым. Фазыл вђ зђки, яхшы
хђтерле, оста сљйлђњче, вђгазьлђре

ђсђрле була иде.
Мђзђклђр, кызык
хикђялђр сљйли иде,
ђйлђнђ -тирђс ен ,
бигрђк тђ Петербург
байларыныћ џђм
яраннарыныћ ђхвал
рухиялђрен яхшы
белђдер, аларны
к њ ћ е л л ђ н д е р е р ,
телђсђ мђќлесендђ
булганнарны ела-
тыр, вђ телђсђ
кљлдерер иде...

Бер мђќлестђ
аћардан ашауны
њтенгђннђр иде.
Хђзрђт: "Инде кор-
сакта урын бетте,
менђ монда гына
урын бар", - дип, ике
кулын ике кесђсенђ
куйды. Халыклар
ђйткђнен аћладылар
вђ кљлештелђр"

Г
ЫЙЛЕМЕН тагын да
тирђнђйтњ ниятеннђн
Фђхретдин бин Мостай 22
яшендђ ерак Бохарага юл

тота. Анда атаклы ишан
Шђмсетдин бин Мићле
ђл-Ќђбђлидђн (1838 елны
вафат) џђм Фђхретдин
бине Ибраџим ђл-Казани
хђзрђтлђре хозурында 12
ел белем ала. Шунда аћа
ишанлыкка иќђзђт би-
релђ. Урта Азиядђн
ђйлђнеп кайткач, берара
Казанда яши, IV Ќђмигъ
мђчете мђдрђсђсенђ
Хђбибулла бин Рђхмђнко-
лый ђл-Бики дђреслђренђ
йљри.

XIX гасырныћ кыры-
гынчы еллары башында
Фђхретдин хђзрђт ту-
ган авылы Норлатка
ђйлђнеп кайтып, ђтисе
мђчетендђ имам булып
эшли башлый. Егерме
ел буена тљрле остаз-
лардан алган белемен
хђзрђт халкына, яшь
буынга ирештерђ. Ул
уку-укытуга, вђгазьлђр
сљйлђњгђ, ђхлак тђрби-
ясе бирњгђ бар кљчен
куя. Фђхретдин дамел-
ла тырышлыгы белђн
Норлат мђдрђсђсенећ
даны тиз арада тирђ-
якка тарала. Елы-елы
белђн биредђ укырга
телђњчелђр саны дњрт
йљзђр шђкерткђ ќитђ.
Зур шђџђрлђр љчен дђ
рекордлы сан була бу.
Аныћ кырык яшьлђрдђ
књз авыруыннан
бљтенлђй сукыраюы да
актив эшчђнлегенђ
зыян китерми, кире-
сенчђ, зур кљч, кодрђт љсти.

1880 елны Фђхретдин хђзрђт

("Асар", 4 т., 208 б.).
Фђхретдин хђзрђт ХIХ гасырныћ

алтмышынчы елларында Тау ягыныћ
атаклы, абруйлы шђхеслђренећ бер-
сенђ ђверелђ. Аныћ мђдрђсђсе ђлеге
тљбђктђ ић эре уку йортлары
дђрђќђсенђ генђ књтђрелеп калмый,
йљзлђрчђ мљридлђр тђрбиялђве белђн
дђ њзенчђлекле була. Хђзрђткђ шушы
тљбђкнећ, њзе яшђгђн, эшлђгђн мохит-
нећ иќтимагый-сђяси тормышы да ят
булмый. 1870 елны Халык мђгарифе
министрлыгыныћ татар укытучылар
мђктђбе, рус-татар мђктђплђре ачу,
мђктђп-мђдрђсђлђрдђ рус класслары
ачу, мљселман дин ђџеллђре
хђзерлђњдђ чиклђњлђр кертњ хакында-
гы законга ул кискен каршы чыга. За-
конны гамђлгђ кертмђсеннђр љчен ул
бар кљчен куя. Мисал љчен, аныћ ку-
шуы буенча йљзлђгђн авыллардан

хљкњмђткђ бу законга
каршы чыга торган
прошениелђр языла,
протестлар белдерелђ...

1889 елны Фђхрет-
дин дђмулла љстеннђн
Тђтеш љязе исправнигы
вазифаларын башкару-
чы Спиридонов Казан
губернаторына шика-
ять юллый. Ђлеге ши-
каятьтђ мондый сњзлђр
бар: "Слепой мулла де-
ревни Нурлат Буинско-
го уезда... отличается
фанатизмом... считает-
ся между магометана-
ми святым... имеет
большое влияние на та-
тар Тетюшского, Буин-
ского и смежных уез-
дов, все татары в делах
религии поступают по
его совету..."

Фђхретдин Норла-
тиныћ алдан
књрњчђнлеге, гипноз

кљче, шигъри сђлђте хакында џђм
аныћ зур ишаннарга хас карамђтлђре,
хикмђтлђре турында истђлек-ха-
тирђлђр дђ байтак. Ђйтик, Фђхретдин
дамелланыћ хаќга баруы, Санкт-Пе-
тербургка Россия императоры Алек-
сандр II янына могќизаи сђяхђте, пат-
ша хозурындагы галђмђтлђре ђле дђ
булса халык телендђ.

Фђхретдин ишанныћ дђвалау, са-
выктыру сђлђте дђ кљчле була. Шифа
алу љчен аћа Россиянећ ерак
тљбђклђреннђн килњчелђр бик књп
булган. Хђзрђтнећ Коръђн укуы, та-
вышы бик матур булган. Ул гарђп,
фарсы, рус теллђрен яхшы белгђн.

Фђхретдин хђзрђт 1891 елны 87
яшендђ дљнья куя. Туган авылы Нор-
латта ќирлђнђ. Аныћ муллалык,
мљдђррислек эшен улы Садертдин
Мостаев (1841-1901) дђвам иттерђ.

Рђшид МАЛИКОВ,
ТР Фђннђр академиясенећ

Ш.Мђрќани исемендђге
Тарих институты аспиранты

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

Шулай булгач, кардђшлђрем, ураза гыйбадђте аша
без Раббыбызныћ рђхмђтенђ ирешђ алабыз.

Мљхђррђм ае да, Рамазан, Рђќђп џ.б. айлар кебек њк,
изге-шђрђф ай булып санала. Ђгђр дђ ай буе ураза тоту
хђлебездђн килмђсђ, без Гашура кљненећ унынчы џђм
унберенче кљннђрендђ генђ булса да ураза тотарга ты-
рышырга тиешбез. Ђ ић хђерлесе - рђттђн љч кљн тоту:
Мљхђррђм аеныћ 9 нчы, 10 нчы џђм 11 нче кљннђрен ураза
белђн уздырсак, Аллаџныћ чиксез рђхмђтлђренђ ирешер-
без.

Лђкин без уразаларыбызны нђрсђ љчен тотабыз соћ?
Ђлбђттђ, гљнаџлардан арыну, пакьлђнњ љчен. Кай-
берђњлђр: "Ни љчен џаман шул гљнаџлар турында гына
сњз алып барасыз", - дип ђйтергђ мљмкин. Моћа ќавап
итеп пђйгамбђребезнећ (сгв) бер хђдисен китерђсе килђ:
"Адђм балаларыныћ кылган гљнаџлары, эшлђгђн хата-
кимчелеклђре аркасында аларныћ ќилкђсенђ бђла-каза-
лар, хђсрђтлђр килђ. Лђкин кеше њзенећ хатасын танып,
Аллаџ Раббыбыздан гафу њтенеп, шул гљнаџларыннан
тђњбђ кылса, шуныћ белђн аныћ бђла-казалары да китђр",
- дип ђйткђн. Адђм баласы њзенећ башына кайгы-хђсрђт
килгђч, гаепне њзеннђн књрергђ телђмичђ, башкалардан
эзли. Лђкин књпчелек вакытта адђм баласыныћ њзе кыл-
ган гљнаџлары аркасында аныћ башына бђла-казалар
килђ. Шућа књрђ пђйгамбђребездђн (сгв): "Мљхђррђм
аеныћ Гашура кљнендђ ураза тотсаћ, нинди савапларга
ирешергђ була соћ?" - дип сорагач, ул: "Узган елыгыз-

ныћ гљнаџларын, хата-кимчелеклђрен Аллаџы Тђгалђ
гафу итђр, истигъфар кылыр", - дигђн.

Мљхђррђм ае - изге ай. Бу айда кылынган гамђл-гый-
бадђтлђребезнећ, игелекле эшлђребезнећ ђќер-савабын
Аллаџы Тђгалђ бик књп мђртђбђлђргђ арттыра џђм аныћ
хакыйкый ђќерен без Аллаџ Раббыбыз хозурындагы Кы-
ямђт кљнендђ генђ аћлаячакбыз. Лђкин, шул ук вакытта,
адђм баласы гљнаџ кылса, аныћ гљнаџлары љчен дђ ќђза
булачак. Шуны истђ тотсак иде. Хакыйкый инану белђн
инанып, Мљхђррђм айларыныћ џђр кљнен гамђл-гыйбадђт
кылып уздырырга тырышсак иде. Нђфел уразалары, нђфел
намазлары, игелекле эшлђр булсынмы, ић мљџиме - шу-
ларны кылырга ашыгып-ашкынып торсак иде. Бер-бере-
безгђ мђрхђмђтле булып, иминлек таратсак иде. Кай-
берђњлђр: "Гыйбадђт - ул фђкать шушы уразадан, намаз-
дан гына гыйбарђт", - дип уйлый. Болай дип уйлаучылар
зур хата кыла. Гыйбадђтебез - бер-беребезгђ игелек кылу,
мђрхђмђтле булу, шђфкатьлелек књрсђтњ, ярдђм кулы су-
зарга тырышу, ярдђмнећ ниндие генђ - матди яисђ рухи-
мы - бу да безнећ гыйбадђт икђнлеген онытмыйча, Аллаџ-
ка ялварып, игелекле эшлђр кылырга ашыксак иде. Пђйгам-
бђребез (сгв) дђ бит: "Килђсе елныћ Мљхђррђм аен књрђ
алсам, џичшиксез, ураза тотар идем", - дип ђйткђн булган.
Кардђшлђрем! Менђ безгђ Аллаџ Раббыбыз быелгы
Мљхђррђм аен књрергђ насыйп иткђн икђн, ураза тотып,
гамђл-гыйбадђттђ булып, Раббыбызныћ чиксез рђхмђтенђ
- шушы дљньяныћ да, ахирђт тормышыныћ да бђхет-сђга-
дђтенђ ирешергђ Аллаџ Раббыбыз џђрбарчаларыбызга да
насыйп итсђ иде. Ђмин!

Илфар хђзрђт ХЂСЂНОВ,
Казандагы Мђрќани мђчете

имам-хатыйбы
Эльза Хљснетдинова фотосы

Гашура кљне
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Рафикъ хђзрђт ИСЛАМГАЛИЕВ:

"БЕЗГЂ  БУЙСЫНУ  ЌИТМИ"
(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

Мал-мљлкђт акчалары Сириядђ нибары
ике ел яшђргђ генђ ќитте. Акча бетђ башла-
гач, товарлар алып, аны сату љчен туган илгђ
дђ ќибђрђ башладым, сђњдђ белђн шљгыльлђ-
нергђ туры килде. Яшисе бар бит. Ул ачлык-
тан саклап калды, укырга да ярдђм итте. III-
IV курсларда укыганда бер фирмага эшкђ кер-
дем, алай да атнасына ике генђ кљн эшли ала
идем, чљнки кљндезге укуда укый идем бит.
Балаларымны да карадым, алар да укуда арт-
та калмады, гарђп телен њзлђштерделђр. Кы-
зым Сириянећ дипломат балалары укый тор-
ган мђктђптђ укыды. Барыннан да бигрђк,
мића бу илнећ кешелђре ошады.

Анда мљселманнар гади, бер-берсенђ
ярдђмчел, тђкђббер тњгел. Галимнђре дђ
кљчле, аларда да тђкђбберлек юк. Аллаџтан
курку, суфыйчылык кљчле. Ђдђп-ђхлак бар.
Књћелне, акылны тђрбиялђњ яхшы куелган.
Шђригатьне укыту кљчле. Дамаскта иртђ-кич
дђреслђр бара, шђехлђр бертуктаусыз
дђреслђр бирђ. Пђйгамбђребез Мљхђммђд
(сгв) Шам турында књп кенђ хђдислђр ђйтеп
калдырган. Ул: "Шамга џђм Йђмђнгђ бђрђкђт
бир", - дип Аллаџы Сљбхђнђџњ вђ Тђгалђдђн
сорый. Шул вакытта сђхабђлђр пђйгамбђре-
бездђн (сгв) Хиќазга (хђзерге Ђр-Рияд
шђџђре урнашкан ќирлђр. - Р.И.) да бђрђкђт
сорый. Пђйгамбђребез (сгв) ишетмђмешкђ
салышып, югарыда китерелгђн сњзлђрне янђ
кабатлый. Сђхабђлђр: "Нђќде љчен дђ сора
инде, дога кыл", - дип мљрђќђгать итђ. Љчен-
че тапкырында пђйгамбђребез (сгв): "Нђќде
ќирлђре - ул шайтан мљгезе, шушы
ќирлђрдђн фетнђ чыгар", - дип ќавап бирђ.
Шам ќирлђрендђ бђрђкђт бар, гыйлем бар.
Пђйгамбђребез (сгв): "Шушы Шам ќирлђ-
рендђ Кыямђт кљненећ зур галђмђтлђре баш-
ланыр, Мђџди њзенећ гаскђрлђрен шушы
Шамда - Гута исемле ќирдђ ќыяр, Гайсђ (гс)
Дамаскныћ кљнчыгыш ягындагы мђчет ма-
нарасына тљшђр", - ди. Ягъни, рђсњлебез
(сгв), диндар кешелђрнећ шушы Шамда џђм
Йђмђндђ књп икђнлеген, Кыямђт алдыннан
гыйлемле кешелђр фђкать шушы ќирлђргђ
ќыелыр џђм алар књп булыр, дип искђртђ.
Алай гына да тњгел, мондагы мљселманнар-
ныћ иманнары кљчле џђм књтђренке булыр,
ди. Мин исђ Дамасктан укып кайткач, бил-
геле бер сђбђплђр аркасында, 2009-2011 ел-
ларда эш таба алмыйча йљрдем. Илдус хђзрђт
Фђиз мљфти булып сайлангач, ул кыерсытыл-
ган шђхеслђрне дђ кире какмады. Быел мин
мљфтиятнећ карары белђн Тњбђн Кама
мђдрђсђсе директоры итеп билгелђндем.
Шушы мђдрђсђдђ реформа (ђл-ислах) эшлђ-
рен башлап ќибђрдем: хђнђфи мђзџђбенђ, ма-
туриди гакыйдђсенђ таянып, ата-бабалары-
бызныћ гомер-гомергђ килгђн динебез юнђ-
лешен таратырга, кљчђйтергђ дигђн максат
белђн эшебезне алып бара башладым. Нин-
ди генђ авырлыклар булуга да карамастан,
без њзебезнећ Ђбњ Хђнифђ юлын џђм мату-
риди гакыйдђсен кић таратып, юнђлешебез-
не аныклап, аны республикабыз, илебез кић-
леклђренђ таратырга џђм миллђтара татулык-
ны, бердђмлекне саклап калу юлын бары тик
шунда гына књрергђ тиешбез, дип уйлыйм.
Џђм без дђњлђтебезнећ килђчђге дђ бары тик
шушы юнђлешлђрдђ икђнлеген яхшы аћлый-
быз. Без Президент џђм мљфти куйган бурыч-
ларны њтђргђ тырышабыз. Тњбђн Кама
шђџђрендђ шул юнђлештђ эш алып барыла.

- Ђ Татарстаннан Сирия башкаласы
Дамаскка сездђн кала тагын укырга китњ-
челђр булдымы?

- Ђйе, булды. Мђсђлђн, "Мљхђммђдия"
мђдрђсђсеннђн Илнур исемле егет ныклап
Коръђн ятлап кайтты. Кызганыч, бњгенге
кљндђ дини гыйлем артыннан йљрњчелђрнећ

књбесе њзлђрен дин љлкђсендђ таба алмый.
Сђњдђ, сату-алу эше белђн кљн књрђ башлый-
лар. Дингђ хезмђт итмилђр. Бу бик тђ кыз-
ганыч. Ђлбђттђ, бизнеста књп акча эшлђп
була, гаилђне тотуы да ќићел, яхшы "ино-
марка"ларда да чабып була. Ђмма боларныћ
барысы да вакытлыча. Дљнья - ул бары тик
мизгел генђ. Татарстаннан укырга чыгып
китеп, аннан соћ республикабызга кайтып,
дингђ хезмђт итмђњчелђр артканнан арта
бара. Мђдрђсђлђрдђ кадрлар мђсьђлђсе баш
авыртуы булып кала бирђ.

- Кайсы гарђп иллђре сез књрсђткђн
юнђлешлђр буенча хезмђт куеп, зур
ућышларга иреште?

- Аллаџы Тђгалђ Коръђни-Кђримдђ: "Сез
яратмаган ђйбердђ хђер бар. Яраткан ђйбере-
гездђ исђ начарлык, бозыклык бар", - дип ђйтђ
("Бакара (Сыер)" сњрђсе, 216 нчы аять). Си-
риядђ хђнђфи џђм шђфигый мђзџђблђре ур-
нашкан. Шулай ук Гыйракны алыйк.

Ул Америка белђн бђйлђнешкђ кергђнче,
анда зур њсеш бара иде. Ђ Согуд Гарђбстаны,
Кувђйт кебек иллђрдђ байлык та ќитђрлек ке-
бек, лђкин анда яшђњче кешелђренећ рухи ха-
лђтлђре башкачарак. Шул ук Мисыр, Шам
иллђре (Сирия, Иордания, Фђлђстыйн, Ливан)
кешелђрен карасак, аларда њзенчђлек бар.
Аларда ислам диненећ асыл тамырлары кал-
ганга књрђ, кешелеклелек зур, гадилек, ихлас-
лык кљчле. Ђ Согуд Гарђбстаны кешелђре ђллђ
каян аерылып тора. Аларныћ њз-њзлђрен то-
тышы, башкаларга булган карашы, бњтђннђргђ
мљгамђлђте безнећ љчен гаќђп тоела. Менђ
шушы мђзџђб-юнђлеш хђтта кешенећ
ђдђбенђ, аныћ њз-њзен тотышына, яшђешенђ,
ђдђп-холкына да тђэсир итђ. Череп баеганнар-
да кешелеклелек сыйфатлары, књп очракта,
бик њк югары дђрђќђдђ тњгел. Ђ шамлыларда
суфыйчылык кљчле. Нђрсђ соћ ул суфыйчы-
лык? Ул - кешенећ њз ђдђп-ђхлагын, йљрђген
сафландыру џђм тђрбиялђњ љстендђ эшлђве.
Лђкин ул дљньяны ташлау, байлыктан ваз кичњ
дигђн сњз тњгел. Суфый нђрсђ эшли? Ул эчке
дљньясын тђрбияли, ихласлылыгын њстерђ, ка-
лебен чистарта. Џђм бу эшлђр синећ тышкы
кыяфђтећдђ њз ќимешлђрен бирђ. Мисалга
Йђмђнне алыйк. Ни љчен пђйгамбђребез
Мљхђммђд (сгв) Шам белђн Йђмђнгђ дога
кылды? Чынлыкта (моны бњгенге кљн галим-
нђре дђ ђйтђ), шушы як кешелђре њзлђренђ
књрђ аерылып тора. Бу як халкы њзгђ. Мљсел-
маннарга хас сыйфатлар аларда ярылып ята.
Кимчелеклђре дђ бар, ђмма аларныћ ђдђбе, њз-
њзлђрен тотышы, бњтђн гарђп мљселманнары
белђн чагыштырганда, ђллђ каян аерылып
тора.

- Ђ бњгенге мљселман љммђтенђ нинди
сыйфатлар ќитми дип саныйсыз?

- Бњгенгесе кљндђ Коръђндђге аятькђ та-
яну ќитми: "Ий мљэминнђр! Аллаџка итагать
итегез џђм рђсњлгђ итагать итегез! Шулай ук
њзегездђн булган Коръђн белђн гамђл кылып,
Коръђн дђлиллђре белђн ђмер итњче дини ху-
ќаларыгызга да итагать итегез! Ђгђр бер
дини мђсьђлђдђ бђхђслђшсђгез, ул мђсьђлђне
Аллаџ китабы Коръђнгђ кайтарыгыз! Ђгђр
Коръђндђ ачык хљкем табылмаса, ул вакыт-
та рђсњлнећ (гс) гамђленђ кайтарыгыз! Ђнђ
шулай џђр эшне Коръђн, сљннђт њлчђве белђн
хђл итсђгез, сезнећ љчен хђерле џђм ахыр
нђтиќђсе књркђмдер. (Бу аятьтђ ачык
мђгълњм булды ки: кљчле иман, дљрес дин
Коръђн, сљннђт белђн гамђл кылганда гына
буладыр. Коръђн, Сљннђт белђн гамђл кыл-
мау Аллаџка џђм ахирђт кљненђ иманныћ юк-
лыгына дђлил була аладыр)". ("Ниса (Хатын-
нар)" сњрђсе, 59 нчы аять). Мљфти куелган
икђн, без - бљтен мљселманнар, нинди генђ
мђзџђб, юнђлеш, карашта булмыйк, шушы
ђмиребезгђ буйсынырга тиешбез. Хђзерге ва-
кытта шул буйсыну ќитми. Бљтен фетнђ,

ыгы-зыгылар килеп чыгуныћ тљп сђбђбе -
буйсына белмђњдђ. Мљселманнарда тљрле ка-
раш, тљрле уй-фикер хљкем сљрђ. Бњгенге
кљндђ безнећ бђхђслђшњ ђдђбебез дђ коточ-
кыч. Хђзерге мљселманнар интернетта
бђхђслђшђ. Ђ карагыз - ђдђп бармы анда?
Коръђнгђ, сљннђткђ буйсыну булмагач, тљп
чиребез дђ шунда: џђрбер дини юнђлеш њзен
љстен куярга тырыша. Минеке генђ дљрес, ди.
Ђмиргђ буйсыну ќитми. Син нинди генђ ка-
рашта булсаћ да, ђмир куелган икђн, буйсы-
нырга тиешсећ. Бабаларыбыз мећђр ел буе
тњкми-чђчми алып килгђн ислам динен! Та-
тарстан ќиренђ телђсђ-нинди мђзџђб-юнђ-
леш кертмђгђн бит алар! Аны алып керњ љчен
ул вакытта да мљмкинлеклђр ќитђрлек бул-
ган. Элек тђ Мисырда, Шамда, Тљркиядђ уку-
чылар булган бит. Урта Азиядђ, Њзбђкстан-
да, Гарђбстанда укыган галимнђребез дђ бар.
Аларга да тљрле юнђлешлђр алып кайтырга
мљмкинчелек булмаганмы? Ђлбђттђ, булган.
Тик, нихђл итсђлђр иткђн, кертмђгђннђр бит.
Ул вакытта да уй-фикерлђр тљрле булган,
лђкин ыгы-зыгы, фетнђлђр китереп чыгарма-
ганнар. Тату, ђдђпле итеп динне алып бар-
ганнар. Бер фикердђ, бер юнђлештђ булган-
нар. Дљрес, карашлар њзгђреп тора. Ђмма
мљфти бер бит. Бердђмлек булганга књрђ, элек
халкыбызныћ данлыклы галимнђре дђ бихи-
сап булган. Мисал љчен, Ђхмђдџади Максу-
ди, Шиџабетдин Мђрќани, Муса Бигиевлђр...
Ђгђр дђ без буйсынмыйбыз, бердђм булмый-
быз икђн, безнећ эшебезнећ дђ нђтиќђсе бул-
маячак. Татарстанда инде менђ егерме елдан
артык дин иреге. Лђкин бу чор эчендђ кулга
тотарлык галимнђребез њстеме соћ? Галим-
нђрне утыз-кырык яшьтђн тњгел, биш-алты
яшьтђн тђрбиялђргђ кирђк. Безнећ егерме ел
эчендђ галимнђр њстерергђ мљмкинлек бар

иде, ђмма без моны эшли алмадык. Револю-
циягђ, хђтта 1936 нчы елларга хђтле безнећ
Казан, Татарстан нихђтле галимнђр биргђн!
Мисал љчен, дљньяви фђннђр - математика,
физика, химияне генђ алыйк. Лобачевский,
Бутлеровлар... Казан бљтен дљньяга органик
химияне бњлђк итте. Мђрќанилђрне бњген
бљтен гарђп дљньясы белђ. Ђ без - шушы Та-
тарстаныбызда яшђп, аларныћ хезмђтлђрен
шђкертлђребезгђ љйрђтергђ кыенсынып тора-
быз. XIX-XX гасырларда безнећ галимнђре-
без (Мђрќани, Бигиев, Максудилђр џ.б.) Ев-
ропа галимнђре белђн хат язышты, фикерлђр
алышты. Европалылар да мљселман дљнья-
сы белђн ныклы элемтђдђ торды (ул вакытта
аларныћ мљселманнарга хљрмђте зур иде).
Татар галимнђре њзлђрен зур фикер иялђре
итеп танытты, алар дљнья књлђмендђ дан-
шљџрђт казанды џђм безнећ кљннђрдђ дђ
аларныћ фикерлђрен сђясђтчелђр, икътисад-
чылар, дин ђџеллђре њз хезмђтлђрендђ чагыл-
дыра. Безгђ бу дђрђќђлђргђ ирешњ љчен яшь-
лђребездђ дингђ мђхђббђт уятырга кирђк, ник
дисђћ дђ, бњгенге татар яшьлђре арасында,
Кавказ, Урта Азия тљбђклђре белђн чагыш-
тырганда, дин гыйлемен њзлђштерњчелђр аз
санда бит. Фикеремне саннар белђн ныгытам.
Мин укыган елларда Россиядђн Дамаскка
бары илле кеше, Кавказдан - биш йљз, ђ Урта
Азиядђн мећлђгђн кеше килеп укыды. Ђгђр
дђ моны халкыбыз аћлап ќиткермђсђ, татар-
лар арасында ислам динен ђйдђп баручылар
булмаячак. Бу - бик тђ кызганыч, аяныч хђл
булыр. Моћа бармак аша гына карарга яра-
мый. Бу акылга, дљрес фикер йљртњгђ џђм Та-
тарстаныбызныћ килђчђк њсеше, аныћ чђчђк
атуы белђн нык бђйлђнгђн.
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