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Кытайда Коръђн
музее тљзелђчђк

КОРЪЂН УКУЧЫЛАР
БЂЙГЕСЕ: АЛАБУГА РАЙОНЫ

ТР мљселманнары Диния нђза-
рђте тарафыннан игълан ителгђн
Коръђн елы ућаеннан Коръђн уку-
чылар бђйгесенећ район этабы
башланып китте. Беренче этапта
республиканыћ барлык районна-
рын колачлаячак ђлеге бђйгене бе-
ренчелђрдђн булып 19 февральдђ
Алабуга районы мљхтђсибђте
њткђрде.

Конкурста унќиде кеше кат-
нашты. Алар љч яшь категориясенђ
бњленеп ярышты:

- 5 яшькђчђ балалар;
- 5-10 яшьлек балалар;
- 10-15 яшьлек балалар.
Нђтиќђдђ, тугыз катнашучы

ќићњче дип табылды. Бђйге ић ос-
таларны бњлђклђњ белђн тђмамлан-
ды. Соћыннан, барлык катнашучы-
лар да чђй табынында очрашты,
аларга вђгазь сљйлђнде.

"БИЛЂР" КАФЕСЫНДА –
ХЂЙРИЯ АШЫ

21 февраль кљнне "Зђкят"
хђйрия фонды тарафыннан мохтаќ-
лар љчен "Билђр" кафесында
хђйрия ашы њткђрелде. Ђлеге чара-
га ялгыз яшђњче љлкђннђр, сукыр-
лар, аз керемле гаилђлђр, ятимнђр,
књп балалы аналар килгђн иде. Ку-
наклар каршында сђламлђњ сњзе
белђн "Зђкят" хђйрия фондыныћ
генераль директоры Рљстђм хђзрђт
Ясђвиев чыгыш ясады. Чарада кат-
нашучыларга татар милли ашлары
тђкъдим ителде. Очрашу дустанђ
џђм ќылы аралашуга ђверелде.

"Зђкят" хђйрия фонды катна-
шучылар исеменнђн "Билђр" кафе-
сыныћ генераль директоры Булат
Роберт улы Нагаевка џђм чараны
оештырырга ярдђм иткђн барлык
хезмђткђрлђргђ дђ рђхмђтебезне
ќиткерђбез. Барлык кылган изге-
леклђрегез кабуллардан булса иде!

ЧЕЧНЯ ДИН ЂЏЕЛЛЂРЕ
БЕЛЂН ОЧРАШУ

22 февральдђ ТР мљсселманна-
ры Диния нђзарђте рђисе, мљфти
Илдус хђзрђт Фђиз Чечня Респуб-
ликасы мљфтие урынбасарлары
Хђмзђт Шамил улы Дурдиев џђм
Мљхђммђд Гариф Габдессђламов
белђн очрашты. Очрашу вакытын-
да мљселман љммђтендђге вђзгыять
турында фикер алышынды, Татар-
стан џђм Чечня дини оешмалары
арасындагы хезмђттђшлек турында
килешенде.

Очрашуда шулай ук ТР мљсел-
маннары Диния нђзарђте каршын-
да эшлђњче "Хђлђл" стандарты ко-
митеты ќитђкчесе Динар Садыйков
та катнашты.

МЉСЕЛМАН ЭШМЂКЂРЛЂРЕ
АССОЦИАЦИЯСЕ
КИЋЂШМЂ УЗДЫРА

24 февраль кљнне Мљселман
эшмђкђрлђре ассоциациясе хаќи
костюмыныћ моделен ясау буенча
конкурс оештыру џђм аны њткђрњ
мђсьђлђлђре буенча фикер алы-
шырга ниятли. Чарада катнашырга
телђгђн дизайнер џђм модельерлар-
ны мљфтият бинасында (Лобачевс-
кий урамы, 6) кљтеп калабыз. Баш-
лана - 18.00 сђгатьтђ. Кићђшмђдђ
ассоциация ђгъзалары, Мђккђ џђм
Мђдинђ ќирлђренђ хаќ сђфђрен
оештыру белђн шљгыльлђнњче ту-
ристик оператор вђкиллђре дђ кат-
нашыр дип кљтелђ.

Мђгълњматлар ТР мљселманнары
Диния нђзарђтенећ рђсми

сайтыннан (www.dumrt.ru) алынды

Без ни дђрђќђдђ дљрес џђм ма-
тур итеп сљйлђшђбез, њз фикерлђре-
безне њтемле итеп белдерђбез? Бары-
бызныћ да оста теллелеккђ (красно-
речие), ораторлык сђнгатенђ, аџђћле
ђдђби сљйлђмгђ, тукайча саф татар
теленђ ия булуыбыз да бик шикле ђле.
Ђ моћа тиешенчђ љйрђнергђ кирђк,
чљнки џђр кљн безгђ аралашырга туры
килђ: укуда булсын, эштђ, хђтта њзе-
безнећ љйдђгелђребез - гаилђ ђгъза-
лары белђн дђ. Балалар белђн дљрес
итеп сљйлђшњ, фикерећне ачык итеп
белдерњ - ђгђр дђ балаларыбызныћ
яхшы тђрбия алуын телибез икђн,
монысы да бик мљџим эш. Хђзерге
чорда урамда йљргђндђ, еш кына бик
кечкенђ малайларныћ да, ђхлак кир-
тђлђренђ сыймаган лексика куллану-
ын ишетеп колаклар "ояла". Алар,
ќитмђсђ, сљйлђмнђрендђ барлык
мљмкин булган жаргон, еш кына арго
сњзлђрне дђ куллана бит ђле!

Њз-њзећђ сорау бирђсећ: шул
дђрђќђдђ саекты микђнни соћ бљек
татар теле? Юк, ђлбђттђ, ничек бул-
ган булса, ул бљтен барлыгы белђн
матур џђм бай тел булып кала бирђ,
без аны њзебез шулкадђр ваклап бе-
тердек ки, хђтта хислђребезне ђлеге
арго-жаргоннардан тыш белдерђ дђ
алмый башладык. Эшлђр шулай бар-
са, бик тђ кызганыч. Ђ бит мђктђп
программасында "Рус теле џђм
сљйлђм ђдђбе" ("Татарский язык и
культура речи" дигђне юк) дигђн
дђрес тђ каралган. Исемдђ: мин укы-
ган чорда нђкъ менђ шушы фђн бар-
лык сыйныфныћ да ић яраткан шљгы-

"(Ий, Мљхђммђд), син Раббыћ юлына хикмђтлђр џђм ма-
тур њгетлђр белђн чакыр, алар белђн бик тђ гњзђл рђвештђ
бђхђслђш. Аллаџ тугры юлдан язганнарны бик яхшы бе-
леп тора, Ул тугры юлга басканнарны да бик яхшы белђ"
("Нђхел (Бал корты)" сњрђсенећ 125 нче аяте).

вакытта изге эш саналган. Ул ђлеге
ђџђмиятен бњген дђ югалтмады.
Элеккеге чорларда чыгыш ясау љчен
барлык текстлар да "сњз"гђ, фикергђ
ия булган билгеле бер кешелђр тара-
фыннан язылган. Бу хђзер дђ
књзђтелђ. Халык алдында оста чыгыш
ясау барлык чорларда да њзенећ
мљџимлеген, мђгънђсен югалтма-
ды. Табигый ки, ќитђкчелђрнећ,
сђясђт эшлеклелђренећ, укыту-
чы-остазларныћ, мљгаллимнђр-
нећ, суд залларында чыгыш яса-
учыларныћ, адвокатларныћ
сљйлђмнђре элек-электђн књрек-

ле булган џђм ул шулай булып кала-
чак та. Сњзлђрнећ дђ мђгънђви йљге
гасырлар дђвамында њз кљчен югал-
тмады: сњз љчен хљкем дђ иткђннђр,
џђм ул ялкынлы, миџербанлык талђп
иткђн чыгыш кешелђрне њлемнђн дђ
коткарып калды.

Ораторлык сђнгате - мђдђният

њсешендђ мљџим этап: кешелђр ни
дђрђќђдђ тљгђлрђк, мђгънђле
сљйлђшсђлђр, алар њзлђре дђ шул
дђрђќђдђ мђдђниятлерђк булып
књренђчђк.

Њзен дђрђќђле (зыялы) дип са-
научы телђсђ кайсы гаилђ њз баласын
укыту љчен сњз осталарына ќибђргђн.
Морза гаилђлђрендђ ђлеге дђрес
мђќбњри булган, аны, бернигђ дђ ка-
рамыйча, барысы да љйрђнгђн. Ора-
торлык сђнгатенђ, чит теллђр белђн
бертигез дђрђќђдђ, малайлар џђм
кызларны кече яшьтђн њк
љйрђткђннђр. Ул вакытта дљрес, ита-
гатьле, барлык кешелђргђ дђ аћлаеш-
лы телдђ фикерен ќиткерђ алмаган
кеше тђрбиясез булып саналган.
Ђлбђттђ, безнећ кљннђрдђ дђ дљрес
сљйлђшђ белњчелђрнећ бђџасе,
дђрђќђсе гаять тђ югары.

Оста сљйлђм дђреслђре, ритори-
ка фђне, тљрле вакытларда барлык уку
программаларына да кертелгђн булган.
Дини белем бирњдђ бу искђрмђ бул-
маган, ђлеге предмет (гарђп телендђ -
хатыйблык) шулай ук мђќбњри бул-
ган. "Хатыйб" дип вђгазьлђњче, вђгазь
сљйлђњче, дини хљтбђлђрне яки хљкем,
сђясђт карарларын укучыны гына
тњгел, гомумђн, оста-матур итеп сљйли
белњчене дђ атап йљрткђннђр.
Мђдрђсђлђрдђ "Ђдђбе рисалђт"
(пђйгамбђрлђр, илчелђр ђдђбе),
"Ђлкифая" (рифма, кљйлђп уку) кебек
китаплар файдаланылган. Билгеле, бу
гыйлемнђр дини тђгълиматларны
љйрђнњ белђн бергђ њрелеп барганнар.
Шућа књрђ яћа бер профессия - ора-
торлык сђнгатен њзлђштергђн џђм аны
љйрђтњче дин галимнђре - имам-ха-
тыйблар барлыкка килгђн џђм њсеп
киткђн. Сљйлђшђ белњ, сњз сђнгатенђ
ия булу ић мђртђбђле, ић кирђкле эш
саналган.

(Ахыры 2 нче биттђ.)

Бњгенге кљндђ ќђмгыять аћын-
да баручы њзгђрешлђр беркемне дђ
гаќђпкђ калдырмый дияргђ була.
Љлкђннђргђ карата ихтирамсызлык
нормага керде: џђркљн диярлек без
ђнисен кыйнаган яисђ куып чыгар-
ганнар турында ишетеп торабыз.
Рухсызлык, кансызлык аркасында
ќђмгыять таркала. Ничек кенђ
телђсђк тђ, балалар џђм картлар йор-
тлары  бушамый. Туйганчы ашарга
мљмкинлеклђре булмаган кешелђр
дђ бар. XXI гасырда, биек йортлар,
зиннђтле сарайлар тљзелгђндђ,
урамда салкыннан њлњче кешелђр
барлыгын ишетњ куркыныч хђл бит.

Социаль яктан яклау булмаган

Исламда социаль сђясђт

кешелђргђ ярдђм књрсђтњ љчен ис-
лам дине нђрсђлђр тђкъдим итђ соћ?
Барысын да рђттђн карап њтик. Ис-
лам динендђ гаилђгђ мљџим урын
бирелђ. Аналарныћ дђрђќђсе бик тђ
югары. Йљкле чакта џђм бала тап-
кандагы авырлыкларны тиешенчђ
кабул итеп књтђрсђ, Аллаџы Тђгалђ
аналарга савапларын бирђ. "Ќђннђт
аналарныћ аяк астында", - диелђ
пђйгамбђребез (сгв) хђдисендђ.
Мљселман кешесе ата-анасына "уф"
дип тђ ђйтергђ тиеш тњгел. Бњгенге
кљндђ аналарны џђм балаларны як-
лауга юнђлтелгђн сђясђт џичшиксез
дђвам итђргђ тиеш. Икенче балала-
рын табучыларга бирелђ торган ана

капиталы, књп балалыларга би-
релђчђк ќир - болар барысы да,
ђлбђттђ, гаилђ тормышын ќићелђй-
тњче матди факторлар. Ќитлеккђн
гаилђ институтлары булу - ќђмгы-
ятьнећ дљрес њсешен књрсђтђ.

Картларга карата ихтирамга
килгђндђ, хђллђр авыррак. Кавказ-
да картларга карата нинди ихтирам

булуына игътибар итегез: туксан
яшьтђ дђ, йљз яшьтђ дђ алар игъти-
бар њзђгендђ. Шућа књрђ алар кар-
таюдан, ќђмгыятьтђ булган
тетрђњлђрдђн, мохтаќлыктан ку-
рыкмыйлар. Балалар џђрвакыт алар
белђн. Картларга карата хљрмђт ми-
салларын эзлђп ерак барасы юк -
татарларда ђби-бабайларны џђрва-
кыт хљрмђтлђп, ихтирам итеп
яшђгђннђр. Авыру кеше булган элек-
кеге авыл йортларын искђ тљшере-
гез. Ул гаилђ тормышыныћ њзђгендђ
торган. Эшлђргђ, гаилђне тђэмин
итђргђ кирђк дип, беркем дђ зарлан-
маган. Бњген балалар картайган ата-
анасын карамас љчен мећ тљрле
сђбђплђр уйлап таба. Бетерешкђн
картны кем њзенђ алып карарга ти-
ешлеген ачыклаганда, ђрлђшеп,
журналистларны чакырып, аны
тирђ-юньгђ таратып, мђсхђрђ кы-
лып бетерђлђр. Уйланыгыз: картай-
ган ђти-ђнисен караудан баш тарт-
кан кеше њз телђге белђн Аллаџы
Тђгалђ биргђн бђрђкђттђн баш тар-
та бит.

(Ахыры 2 нче биттђ.)

РФ Премьер-министры џђм илебез президентлыгы-
на кандидат Владимир Путин њзенећ чираттагы мђка-
лђсендђ ќђмгыять тормышыныћ ић мљџим
љлкђлђренећ берсе - иќтимагый сђясђткђ кагыла.
Ислам динендђ иќтимагый љлкђгђ бик зур игътибар
бирелђ. Социаль яктан ић зур яклауны ислам дине
бирђ дисђк, ялгыш булмас. Бу - Коръђни-Кђримдђ
язылган џђм пђйгамбђребез Мљхђммђт (сгв) хђдис-
лђрендђ чагылыш тапкан.

ле иде. Безгђ анда нинди генђ би-
ремнђр эшлђргђ туры килмђ-
де: рђсемнђрнећ сњзле текстын
язу; бик тиз генђ (экспромпт)
мини-сочинение уйлап сљйлђњ;
сулыш, тавыш књнегњлђре
њтђњ... боларныћ џђммђсе дђ
сљйлђмне генђ тњгел, фикерлђњне
дђ њстерергђ ярдђм итте.

Ораторлык сђнгате:
кичђ џђм бњген
Ђлбђттђ, Борынгы Греция, Бо-

рынгы Рим матур, њтемле сљйлђњ
(ораторлык) сђнгатенећ ватаннары
булып санала. Матур итеп сљйлђњ ул
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Татарстанда III Халы-
кара KAZANHALAL-2012
књргђзмђ-ярминкђсенђ ђзерлек
эшлђре дђвам итђ. Быел ђлеге
чара тагын да масштаблырак
џђм кызыклырак булырга
ошаган, дип яза www.intertat.ru
сайты.

Књргђзмђ 19-21 май
кљннђрендђ KAZANSUMMIT-
2012 ислам бизнесы џђм финанс-
ларыныћ IV Халыкара саммиты
кысаларында њткђрелђчђк. Чарада
катнашырга телђк белдерњчелђр
арасында хђлђл ризык ќитештер-
њчелђр генђ тњгел, ђ косметика,
милли џђм мљселман киемнђре,
ђдђбият, сувенирлар сату белђн
шљгыльлђнњчелђр, шулай ук тури-
стик џђм медицина хезмђте
књрсђтњче оешмалар да бар.

Чараныћ тљп максаты - ха-
лыкны њзебездђ џђм чит иллђрдђ
ќитештерелњче сыйфатлы хђлђл
ризык белђн таныштыру. Халыкка
ђлеге продуктларныћ хђлђл икђнен

генђ тњгел, ђ экологик талђплђргђ
туры килђ торган, сђламђтлек љчен
файдалы азык-тљлек икђнлеген
аћлату да тљп бурычларныћ берсе.
Тик шунысын да онытырга яра-
мый: хђлђл дигђндђ ашау продук-
тларын гына тњгел, ђ финанс, ме-
дицина, туристик хезмђтлђрне дђ
књз ућында тотарга кирђк.

Тагын бер мљџим нђрсђ:
"KAZANHALAL"нећ оештыру ко-

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

Ораторлык-хатыйблык гыйлеменђ љйрђткђн хезмђтлђр
безнећ халыкта књп булган булырга тиеш. Лђкин аларныћ ми-
расы хђзерге кљнгђ кадђр килеп ќитђ алмаган. Шулардан,
мђсђлђн, Болгар галиме Борџанетдин ђл-Болгари "Ђдђп шђре-
хе" џђм риторикага багышланган хезмђтлђре белђн мђгълњм.
Р.Фђхреддиннећ риторикага багышланган хезмђте булуы бил-
геле. Лђкин бњгенге кљннђргђ кадђр дђ килеп ќитеп, кић катлау
укучыларга таныш булган хезмђт - ул Ќиџангир бине Абыз-
гильдинныћ "Хљтбђт ысуллары" исемле хезмђте.

Бњгенге кљндђ югары уку йортларында риторика мђќбњри
дђњлђт стандартларына керђ. Ђлбђттђ, бер семестр эчендђ дљрес
сљйлђшергђ берничек тђ љйрђтеп бетереп булмый, моћа бала-
чактан љйрђнергђ кирђк. Ђмма аныћ вуздагы программасы гына
да (студентларныћ тырышлыгы нђтиќђсендђ) ђлеге изге эштђ
кайбер белем џђм књнекмђлђр бирђ ала.

Сњз белђн кешене дђвалыйлар џђм
гариплђндерђлђр

Дљньякњлђм атаклы актёр џђм режиссёр К.С.Станиславс-
кий: "Аралашканда сез, барыннан да бигрђк, кешенећ књћеленђ,
аныћ эчке дљньясына тђэсир итђргђ тырышасыз", - дип юкка
гына искђртмђгђн.

Ђгђр дђ сљйлђшњ тыћлаучыга тђэсир итђрлек тиешле
"дулкын"ын таба алмаса, ул беркайчан да аныћ ќанына џђм
акылына йогынты ясый алмаячак. Аудиториянећ кђефен
дљрес тоемлап, тиешле нђтиќђгђ ирешергђ мљмкин. Џђм,
ђлбђттђ, бары тик йогынтылы, чын йљрђктђн ђйтелгђн сњзлђр
генђ сљйлђмне истђ кала торган џђм гамђлгђ ашыра торган
итђ ала.

Ђгђр дђ сљйлђм џђм џљнђрлђр турында сњз башласак, дин
ђџеллђре; табиб, психолог, укытучы кебек белгечлђр, башка бер-
кемнђн дђ ким булмаган дђрђќђдђ, матур сљйлђмгђ ия булырга

тиешлђр. Књз алдына гына китерегез, ђгђр дђ табиб авырулар
белђн тупас тонда, илтифатсыз рђвештђ сљйлђшсђ, ахыры ни
белђн бетђр икђн? Бар дђвалау чаралары, алымнары њзенећ кире
нђтиќђсен бирђчђк. Тикмђгђ генђдер инде сњз белђн њтереп тђ
була дип ђйтмилђр. Психологлар кљн саен кешелђрнећ четерек-
ле мђсьђлђлђрен хђл итђлђр. Алар урынлы сњз сайлау очракла-
ры белђн яхшы таныш. Психолог-табибныћ бурычы - кешелђ-
рне књћел тљшенкелеге халђтеннђн чыгару. (Бу тормышта џђрбер
шђхес белђн проблемалар аз була димени?!) Риторикадан
књнекмђлђре булган психолог ярдђм сорап мљрђќђгать итњ-
челђргђ булыша алачак.

Хђтта гадђти, џђрвакыттагы очракларда да уйлап ђйтелгђн
сњз зур кљчкђ ия: озын-озак эш кљненнђн арып кайткан ир-атны
яки мђктђп баласын дљрес итеп каршы алу дисећме... (Ђ бђлки
улыћ яки кызыћ њз ќавабыннан яки контроль эшеннђн канђгать
тњгелдер џђм аларныћ кђефлђре киткђндер!) Безнећ белђн
нђрсђлђр генђ булмый, џђм дђшмичђ дђ калырга ярамый. Шул
сђбђпле, ораторлык сђнгате безнећ тормышыбызныћ аерылгы-
сыз љлешен тђшкил итђ, џђм, без телђсђк-телђмђсђк тђ, арала-
шу љчен сљйлђм кануннарын белергђ тиешбез.

Татар халык мђкалендђ болай диелђ: "Киемећђ карап кар-
шы алалар, акылыћа карап озаталар". Безне ќђмгыятьтђ ничек
кабул итњлђре - књп очракта авызыбызны ничек ачуыбыздан,
ничек сљйлђшђ башлавыбыздан тора. Тагын бер мђкаль бар: "Сњз
чыпчык тњгел, очып чыгып китсђ, тота алмассыћ". Сњз гел юга-
ры бђялђнђ џђм ораторлык сђнгатенђ ия кешелђр дђ зур хљрмђт
белђн файдаланалар. Димђк, безгђ дђ њзебезнећ мђртђбђле ос-
тазларыбызныћ остазларыннан калышырга ярамый.

Кешелђрне књркђм вђгазьлђрећ
белђн чакыр

Мин юкка гына ић ђњвђл изге Коръђннђн аять китермђ-
дем. Мљселманнарга ић тљп Китапта да дљрес џђм матур итеп
сљйлђшњ йљклђнелђ. Мљселман кешесе њзенећ бурычларын-

СЉЙЛЂМЕЋ МАТУР БУЛСЫН!
нан тыш, башка кешелђрне дђ тугры юлга љндђргђ тиеш. Ягъ-
ни чакыру - дђгъват алып барырга. Ђгђр дђ без тљрле
теллђрдђ, тљрле дђрђќђлђрдђ аралашсак, безне ничек ише-
терлђр соћ? Масса, халык алдына чыгар алдыннан, ђћгђмђ
барышында сњзлђр эзлђп азапланмас љчен яхшылап ђзерлђ-
нергђ кирђк, - сњзлђр тыћлаучыларга бер тоташ агым булып
ирешергђ тиеш.

Пђйгамђребез Мљхђммђдкђ (сгв) сугышлар алып барыр-
га туры килгђн, ђмма бу аныћ сугышасы килгђннђн тњгел
иде, - моныћ сђбђплђре бљтенлђй башкада булган. Аныћ тљп
коралы булып сњз торды, ул тулаем бер кабилђгђ дђ џђм
аерым бер кешелђрнећ џђрберсенђ дђ якын килњ юлларын
таба ала иде. Кайберђњлђр аныћ сњзлђренђ колак салмады,
ђмма бу шулай ук аерым сљйлђшњ темасы. Аћа иярњчелђр
књпкђ књбрђк иде; алар Аллаџка џђм Аныћ илчесенђ ягымлы
сњзгђ, акыллы сљйлђмгђ џђм матур нђсихђтлђргђ мљнђсђбђтле
ышандылар. Пђйгамбђребез (сгв) беркайчан да кирђкмђгђн
сњзлђргђ, дискуссиялђргђ кереп китмђде. (Моны безгђ дђ
эшлђргђ ярамый џђм аны гел истђ тотарга кирђк.)

Бњгенге кљндђ дђ кљч белђн бернђрсђ дђ исбатларга ки-
рђкми, барысын да њтемле сљйлђм аша эшлђргђ мљмкин, џђм
бу зур ућышка китерђчђк.

Телдђн сљйлђм культурасы уникаль, безгђ укуга яки ка-
рауга караганда, тыћлау књпкђ ќићелрђк бирелђ. Џђрбер
сљйлђм фикере њзенђ ышандыра торган кљчле дђлиллђргђ ия
булырга тиеш. Шулай ук фикерећне нђтиќђле исбатларга да
туры килђ. Шушы гади генђ кагыйдђлђрне њтђп, књп кенђ
телђклђргђ ирешергђ мљмкин.

Гегель болай дигђн: "Сљйлђм - гаќђеп кљчле чара, ђмма
аны куллану љчен бихисап књп акылга ия булу кирђк". Без-
нећ бу дљньяга килњебез, мђгънђле џђм камил акылга ия бу-
луыбызны раслау љчен дљрес џђм матур сљйлђшергђ љйрђнње-
без талђп ителђ!

Нияз САБИРЌАНОВ

митеты Малайзия, Џиндстан, Ин-
донезия, Пакыстан, Тљркия џђм
БДБ иллђре белђн тыгыз элемтђдђ
тора. Шул рђвешле, бу чара Рос-
сиянећ гарђп иллђре белђн хезмђ-
ттђшлеген ныгытуга зур љлеш
кертђ. Быел ђлеге књргђзмђ-яр-
минкђдђ йљз иллегђ якын компа-
ния-экспонент катнашыр дип
кљтелђ.

Рђмзия ЗАКИРОВА

"Рубин" капкачысы:
"Казанда хђлђл ризык куллана

алуыма шатмын"
Иран "Персеполис"ыннан Казанга књчеп килгђн "Рубин"ныћ яћа

капкачысы Алирез Хагиги мљселманнар яшђгђн республика команда-
сы љчен чыгыш ясавына шат булуын ќиткерде.

Исегезгђ тљшерђбез: Хагиги быелныћ гыйнвар ае урталарында "Ру-
бин" белђн контракт тљзегђн иде. 23 яшьлек уенчы белђн килешњ дњрт
елга исђплђнгђн.

Хагиги Казанда ќомга намазларына йљрергђ исђпли. "Мин монда
хђлђл ризык куллана, мђчеткђ ќомга намазларына йљреп њземне ућай хис
итђ алачакмын", - дип сљйлђде футболчы.

Ул шулай ук футболдан тыш мавыгулары турында да искђртте: "Буш
вакытларымда кино карыйм, китаплар укыйм, гыйбадђт кылам. Мин ђле
Казанда озак булмадым, ђмма шђџђр мића бик тђ ошады".

"Ят бала була алмый"
Пђйгамбђребез Мљхђммђд (сгв) бер хђдисендђ: "Изгелек
кылуда ярышыгыз", - дип ђйткђн. Хђзерге вакытта из-
гелек кылучы кешелђр юк тњгел, алар џђр матбугат ча-
расында диярлек яктыртылып тора. Бу књренеш,
ђлбђттђ, безне куандыра. Ђмма дђ лђкин, як-ягыбызга
карасак, безнећ ярдђмгђ мохтаќ булучыларныћ саны
шактый књп булып кала бирђ.

Шуны раслап, "Выбор" исем-
ле оешма ТР буенча Эчке эшлђр
министрлыгыныћ мђдђният њзђ-
гендђ "Ят бала була алмый" исем-
ле хђйрия концерты оештырды.
Чарада танылып килњче ќыр-бию
коллективлары чыгыш ясады. Ара-
ларында - "Шђрык" клубында бар-
лыкка килгђн Аxelle исемле рэп
тљркеме дђ бар иде. Чара барышын-
да ќыелган акчалар ђллђ ни књп

булмаса да, алар гарип балаларга
коляскалар алырга тотылачак. Би-
тараф булмаган яшьлђр књбрђк бул-
са, килђчђгебез тагын да яктырак
булыр иде дип ышанып калабыз.
Яхшылыклары њзлђренђ меће
белђн ђйлђнеп кайтса иде.

Лђйсђн ГОБЂЙДУЛЛИНА,
КФУныћ журналистика џђм

социология факультеты
студенткасы

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)
Соћыннан, ни љчен гаилђсен туйдыру љчен гомер

буе кљч тњгеп эшлђп тђ, начар яшим дип, гаќђпкђ кала
ул. Аллаџы Тђгалђ биргђн мљмкинчелекнећ начар як-
ларын гына књреп, аны кире кагуын уйламый.

Ђлбђттђ, барлык ятимнђрнећ џђм картларныћ алар-
ны карый алырлык туганнары юк. Ялгыз кешелђр дђ
бар. Лђкин ислам динендђ аларныћ ялгызлыклары шар-
тлыча гына. Динебез системасы бер-берећђ булышлык
књрсђтњ, мђхђббђт белђн карау, хђлсезлђрне, ќђберлђн-
њчелђрне, кимсетелњчелђрне яклауга нигезлђнгђн. Ал-
лаџы Тђгалђ безне кемне дђ булса кимсетњдђн сакла-
нырга чакыра. Ислам динендђ социаль яктан яклаулары
булмаганнарга булышлык књрсђтњ љчен тулы бер систе-
ма тљзелгђн. Беренчедђн, бу - мђхђллђлђр. Зур
шђџђрлђрдђ берничђ мђхђллђ, ђ авылларда берешђр бул-
ган алар. Ђмма социаль тигезсезлек џаман да књзђтелђ.
Пђйгамбђребез Мљхђммђт (сгв) вакытында байлар да, яр-
лылар да булган. Лђкин алар барысы да бертљрле яшђгђн:
ислам дине таралуга бертигез љлеш керткђн. Байлар
мђхђллђдђге мђчетлђрне тђэмин итеп торган, эш урын-
нары булдырган. Урта хђлдђгелђр џђм ярлылар хезмђт
иткђннђр џђм аныћ хакын алганнар. Нђтиќђдђ, бердђм

Исламда социаль сђясђт
тотрыклы икътисад барлыкка килгђн.

Татарстан Республикасы мљселманнары Диния нђза-
рђтенећ иќтимагый сђясђте, беренче чиратта, атеизм ел-
ларында кулланылыштан тљшеп калган ислам дине
књрсђтмђлђрен џђм гореф-гадђтлђрен торгызып, мохтаќ
хђлдђге мљселманнарга ярдђм књрсђтњгђ юнђлдерелгђн.
Нђкъ менђ шушы максатта "Зђкят" хђйрия фонды эшлђп
килђ. Катлаулы операциялђргђ акча ќыю, картлар џђм ба-
лалар йортлары љчен уенчыклар, памперслар џђм башка
кирђк-яраклар алу, Рамазан аенда ифтар мђќлеслђре
њткђрњ, зђкят ќыю - болар барысы да мљселман љммђте-
нећ њсешенђ китерђ. Бу эшлђргђ республикабызда яшђњ-
челђрнећ кушылуы бик тђ шатландыра. Башкаларга бу-
лышып, без зур саваплар алабыз, Иншђ Аллаџ, Раббы-
быз безгђ бу ђќер-савапларныћ рђхмђтен Кыямђт кљнендђ
књрергђ насыйп итђр. Бизнеста ућышларга ирешкђн
мљселманнарныћ шђригать кануннары буенча эшлђњ љчен
њз телђклђре белђн берлђшње - бик књћелле књренеш. Алар-
ныћ мљселман кардђшлђренђ булышырга ђзер булулары
куандыра.

Њзђклђшкђн дини оешма -
ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе,

мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ
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"ИЗГЕ ВЂЛИ" КЉНЕ,
яки гади Фђџрикамал

дђгъвасы

(Ахыры. Башы газетабызныћ
10, 17 февраль саннарында.)

Икенче каттагы укытучылар  бњлмђсе
янында балалар књренми иде. Илгизђрнећ
сыйныф ќитђкчесе Венера ханым ђле килеп
ќитмђгђн. Гљлиянећ йљрђге дљп-дљп тибђ,
уенда берсеннђн-берсе шомлырак тљрле кур-
кыныч књренешлђр алышынып тора.

Менђ тљнлђ зур тизлек белђн баручы по-
ездныћ фарасы яктысында кечкенђ генђ ап-
ак куян алга таба чаба. Поезд  яктырткычын
сњндерми,  ђ Гљлия-куян рельслардан читкђ
китђ алмый...

Бусы исђ кырда њсђ торган ялгыз чђчђк.
Рђхимсез давыл аны љзеп атарга, юк итђргђ
маташа, лђкин кљчле ќилдђ ќиргђ кадђр
бљгелђ-бљгелђ тибрђнгђн Гљлия-чђчђк  би-
решми, сынам дигђндђ генђ кабат турая, да-
выл белђн бар кљченђ кљрђшђ.

Менђ ул озын керфекле, горур кыяфђт-
ле матур болан булып урманда чаба. Аны
ифрат зур гђњдђле, бик куркыныч юлбарыс
эзђрлекли. Хђлдђн тайган Гљлия-болан кинђт
абынып егыла џђм...

- Ђй! Ђллђ идђнгђ клђйлђп-ябыштырып
куйдылармы? Нђрсђ басып торасыз монда
ишек тљбендђ?

Гљлия сискђнеп куйды. "Куып ќитте!"
дигђн уй аныћ бљтен тђне буенча салкын де-
релдђњ булып таралды. Лђкин књкрђклђрне
тышка чыгарып  ќибђрђ язган кофта, тђнгђ
сыланган джинсы чалбар кигђн "юлбарыс-
ны" књргђч, Гљлия чынбарлыкка кайтып,
њзенђ кирђк булган укытучыны таныды.

- Исђнмесез, Венера Мђгъсњмовна! Мин
Нђбиуллин Илгизђрнећ ђнисе, бђлки, хђтер-
лисездер.

- Нигђ хђтерлђмђскђ тиеш ди ђле мин
сезне? Нђрсђ кирђк?

Шулай башланып киткђн сљйлђшњнећ
ахыры яхшы булмаячагын абайласа да,
Гљлия максатына ирешергђ телђп, йомшак,

ђмма ышанычлы тавыш белђн дђвам итте:
- Изге Валентин бђйрђме хакында беле-

шергђ килдем мин. Нигђ њткђрђсез аны
мђктђптђ, нђрсђгђ кирђк ул?

- Џе, тапкансыз икђн њзегезгђ баш бђла-
се. Бњтђн кайгыгыз булмаса, тыныч кына
љегезгђ кайтып китегез!

- Юк, минем белђсем килђ. Татарларныћ
њз бђйрђмнђре бар. Нђњрњз, Каз љмђсе кебек
чараларны оештырып булмыймыни
мђктђптђ?

- Ой, не могу! Кемгђ кирђк соћ ул сез-
нећ каз-њрдђклђр! Йолкыдыћ-пешердећ-аша-
дыћ џђм вђссђлам. Ђ мђхђббђт ул - мђћгелек
нђрсђ!

- Алай дисђгез, фђхешлек тђ барлык за-
маннарда булды. Мондый гыйшык-мыйшык-
ка багышланган чараларда балаларны
мђќбњри катнаштыру - оешкан рђвештђ алар
арасында ирекле мђхђббђтне пропагандалау
тњгелме соћ? Ир-хатын мљнђсђбђтлђре ул -
бик ќитди нђрсђ, ђ мондый чаралардан яшњ-
смерлђр кирђкмђгђн нђтиќђлђр ясарга
мљмкин.

Венера Мђгъсњмовна нечкђ иреннђрен
кысып, књзлђрен тарайтып, башын горур
итеп артка таба џђм бераз читкђ авыштырып
куйды. Аћа каршы булган кљндђшнећ љстенђ
запастагы "бомбасын" ташлар  алдыннан шу-
лай итђ иде ул гадђттђ.

- Ирекле мђхђббђт дисећме? - дип "син"гђ
књчте юлбарыс. - Ир-хатын мљнђсђбђте ќитди

нђрсђме? Ђ син, ялгыз тавык, нишлђп ирећ
белђн тора алмадыћ соћ? Менђ хђзер њзећ
нђтиќђ ясап кара инде, титибаш!

Гљлиянећ дљп-дљп типкђн йљрђге
бљтенлђй сикереп чыга язды. Ђмма
мђдрђсђдђ љйрђнелгђн ђхлак дђреслђреннђн
ул белђ иде: бу явызныћ ђшђкелегеннђн љстен
булырга џђм ничек тђ њзећне кулда тотып
калырга кирђк. Хискђ бирелеп, аныћ
дђрђќђсенђ тљшеп кычкыра башласаћ - бет-
тећ. Шушы явыз каршында тњгел, Аллаџ кар-
шында зур оттыру булыр иде бу. Шућа књрђ,
яћакларындагы бер тљерен дђ селкетмичђ, ул
лаеклы тынычлыкны саклап "мљгаллимђгђ"
ќавап бирде:

- Ирем Фђнис китњенђ мин гаепле тњгел.
Ул, књрђсећ, сезнећ кебек укытучыда белем
алгандыр: чит кызларга књз салырга шундый
Валентин бђйрђмнђрендђ бик яхшы
љйрђтђсез бит сез. Ђнђ, мђхђббђт открытка-
ларын сатуны да шђп итеп оештыргансыз
икђн. Лђкин белегез: минем улым аны
бђрђњгђ дђ язмады џђм сезнећ бњгенге кон-
цертыгызда да катнашмаячак!

Шундый кљтелмђгђн ќаваптан соћ Ве-
нера Мђгъсњмовнаныћ башы кире нормаль
хђленђ кайтты, књзлђре ачылды, иреннђре
исђ, ачуыннан дерелди башлады:

- Катнашмыйча  гына карасын! МИН ан-
нары аћа кљн књрсђтмђячђкмен!

- Шулай инде, - диде тыныч кына Гљлия.
- Сезнећ кебеклђр балаларга кљн књрсђтмђс

Эшчђнлек – кешенећ
дљньяга мљнђсђбђтенећ нигезе.
Бу процесс барышында ул, ка-
гыйдђ буларак, матурлыкны
танып белђ. Шулай итеп, шђхес
тормышта тљрле эстетик кый-
ммђтлђрне (матурлыкны,
књркђм хислђрне, кљлкеле
књренешлђрне, књћелсез, трагик
вакыйга-хђллђрне) билгели
башлый. Кешенећ эстетик эш-
чђнлеге тормышныћ барлык
якларында чагылыш таба.

Татарстанда эстетик
тђрбиянећ тарихын аћлау љчен
моннан књп гасырлар элек њк бу
тљбђктђ яшђгђн халыкныћ рухи
џђм художество эшчђнлеге
њсешен љйрђнергђ кирђк. Ул
исђ тарихи-мђдђни тормыш-
ныћ бердђмлеген аћларга ярдђм
итђ.

Шул ућайдан Болгар дђњлђте
халыклары мђдђнияте культурасын
љйрђнњ зур ђџђмияткђ ия, чљнки
миллђтебезнећ рухи џђм матди
тормышы байлыгын њзенђ мирас
итеп алган ђлеге дђњлђт татар хал-
кыныћ мђгарифе џђм мђдђнияте
њсешенђ зур љлеш керткђн.

Кызганыч ки, борынгы халык-
ныћ мђдђни байлыгы безнећ чорга
археологик казылмалар рђвешендђ
генђ килеп ќитте.

Идел Болгарстаны, дђњлђт бу-
ларак, тљрки телле кабилђлђрнећ
берлђшње нђтиќђсендђ IX-X га-
сырларда барлыкка килђ. Бу про-
цесста болгар кабилђлђре тљп
урынны алып тора. Шућа књрђ, ул
Болгар дђњлђте, ђ аныћ халкы бол-
гарлар дип атала башлый. Бу дђњлђт
башкаласы илнећ икътисади, соци-
аль-сђяси тормышында џђм, го-
мумђн, ил тарихында мљџим роль
уйнаган. Анда илнећ тљп байлыгы
џђм халыкныћ икътисади, мђдђни
казанышлары, шулай ук болгарлар-
ныћ кић сђњдђ-икътисади, мђдђни-
дини элемтђлђре нђтиќђсендђ бар-
лыкка килгђн байлык та тупланган.

2012 ЕЛ – ТАТАРСТАНДА ТАРИХИ-МЂДЂНИ МИРАС ЕЛЫ

БОРЫНГЫ БОЛГАРЛАРДА

ТАРИХИ-МЂДЂНИ ЭШЧЂНЛЕК

Сђњдђ итњ болгарларныћ тљп эшч-
ђнлеге булган. Књренекле тарихчы
М.Г.Худяков язганча, болгарларга
сђњдђ итђ белњ сђлђте тумыштан ук
бирелгђн. Табигый ки, кић џђм
тљрле яклап сђњдђ итњ ќирлегендђ
Болгар дђњлђтенећ культурасы да
њскђн. Сђњдђ итњ мљнђсђбђтлђренећ
њсњенђ гарђп џђм фарсы халыкла-
рыныћ йогынтысы да кљчле бул-
ган. 922 елда ислам динен рђсми
рђвештђ кабул итњ – моныћ тљп
нђтиќђсе. Ислам динен кабул итњ
Идел буе болгарларыныћ Харђзем
дђњлђте џђм Идел буенда яшђњче
халыклар белђн элемтђсен тагын да
кљчђйткђн. Бу дђњлђтлђрдђн бол-
гарлар нђфис тукыма, ювелир ђй-
берлђр, кыйммђтле кораллар џ.б.
зиннђтле ђйберлђр алып кайткан-
нар. Боларныћ барысы да борынгы
халкыбызныћ эстетик зђвыгын
булдырырга ярдђм иткђн. Тор-
мыш-кљнкњрештђ гарђп џђм фар-
сы џљнђрчелђре эшлђгђн ђйберлђ-
рне кулланып, болгарлар ђкренлђп
билгеле бер гореф-гадђтлђрне,
фикерлђњ рђвешен, дљньяга караш-
ларын формалаштырганнар. Болар-

ныћ барысы да, алга
таба сђњдђ мљнђ-
сђбђтлђрен кићђйтњ
љчен, халыкта укыр-
га-язарга љйрђнњ ом-

тылышын кљчђйткђн. Болгарлар-
ныћ культура дђрђќђсе џљнђрчелек
њсеше белђн бђйле. Дђњлђт барлык-
ка килгђндђ њк џљнђрчелек мљс-
тђкыйль эшчђнлеккђ ђверелђ.
Џљнђрчелђр алдан заказ алып та,
базарда сату љчен дђ ђйберлђр эш-
лилђр. Шућа књрђ Болгар дђњлђ-
тендђ кара џђм тљсле металлургия,
тимерчелек, пыяла, чњлмђк ясау, ти-
редђн, сљяктђн, агачтан ђйберлђр
эшлђњ, шулай ук ювелир џљнђрче-
леге нык њсђ бара. Болгар халкына
матур ђйберлђр булдырырга, мул
тормышта яшђргђ тырышу омты-
лышы кљчле булган. Ул ђлеге
тљбђктђ яшђгђн халыкларда эстетик
зђвык тђрбиялђњ формалаштыру
нигезен тђшкил иткђн. Археологик
казу эшлђре алып барганда фарфор
џђм пыяладан, шулай ук кыйммђт-
ле ташлардан (мђсђлђн, агаттан)
ясалган ђйберлђр табылган. Табыл-
дыклар арасында алтын џђм
кљмештђн эшлђнгђн алка, белђзек,
балдак, мђрќђн, корычтан эш-
лђнгђн кечкенђ кљзгелђр бар. Ха-
тын-кызлар сердоликтан, тау бђл-
лњреннђн, халцедон, яшмадан ясал-

ган мђрќђннђр асып йљргђн.
Пыяладан эшлђнгђн мђр-

ќђннђр табылу – пыяла эшлђњ џљ-
нђрчелегенећ нык њсње турында
сљйлђњче дђлил. Бронзадан ясалган
прђшкђле каешны сугышчылар зур
горурлык белђн тагып йљрткђн.

Болгар гамђли сђнгате љчен
хайван, њсемлек рђсемнђре, гео-
метрик фигуралар ясау хас булган.
Хайван рђсемнђре ясау стиле
мђќњсилек (књптљрле илђџкђ табы-
ну) нигезендђ формалашкан.
Ђмма, XII гасыр ахырында – XIII
гасыр башларында ислам дине кић
таралгач, сђнгатьтђ чынбарлыкта-
гы ќанлы нђрсђлђрне сурђтлђњ
башка форма, тљсмер ала башлый.
Њсемлеклђрне сурђтлђњ џђм гео-
метрик орнаментлар ясау кић
ќђелђ бара.

Идел Болгары мђдђнияте њсе-
шенђ нђсел шђќђрђсе тљзњ билгеле
бер љлеш кертђ. Татар халкында бу
эш кабилђчелек чорыннан ук баш-
лана. Тарихи шђхеслђрнећ, алар-
ныћ фамилиялђренећ туганлык
элемтђсен љйрђнњче татар галиме
М.И.Ђхмђтќанов ђйтњенчђ, "туган-
лык элемтђлђре" дигђн сњзнећ тљп
мђгънђсен "шђќђрђ" ("нђсел ага-
чы") дигђн сњз белдерђ. Бу – гарђп
термины. Ђмма ул шђќђрђ тљзњне
татарлар гарђплђрдђн алган дигђн

сњз тњгел. Ђлеге эшне безнећ
борынгы бабаларыбыз њзлђре
башлаган џђм ул безнећ
мђдђни мирасыбыз булып
тора.

Хђзерге Татарстан ќирле-
гендђ эстетик тђрбиянећ асы-
лын аћлауда XVIII, XIX гасыр-
ларда барлыкка килгђн уку
йортларында гади генђ итеп
алып барылган тђрбия эше зур
ђџђмияткђ ия. Дљрес итеп оеш-
тырылган укыту процессы –
тђрбиянећ, шђхес формалаш-
тыруныћ мљџим љлеше. Шућа
књрђ уку йорты шартларында
эстетика, тарих, ђдђбиятны,

рђсем ясарга, музыка белемен, чит
теллђрне, сђнгать теориясен љйрђнњ
тагын да зуррак игътибарга лаек.
Яшь кешедђ эстетик зђвык тђрби-
ялђњдђ укыту фђннђре, тирђ-юнь,
књрсђтмђ ђсбаплар, сђхнђ спектакль-
лђре, ђдђби ђсђрлђр, ђћгђмђ, дљрес
тормыш итњ, кием-салым, бизђнњ
ђйберлђре, укытучыныћ киеме, њз-
њзен тотышы, сљйлђме џ.б. мљџим
урын алып тора. Билгеле булганча,
укыту процессында сљйлђм теле
хђлиткеч роль уйный. Шућа књрђ
XVIII-XIX гасырларда Казанныћ
кайбер уку йортларында ђдђби
ђћгђмђлђр уздырылган, укучылар-
ныћ трибуна янында торып чыгыш
ясавы оештырылган.

XVI гасырда Казан тљбђгендђ
беренче миссионер мђктђплђре бар-
лыкка килђ. Аларныћ оешуы архи-
епископ Гурий исеме белђн бђйле.
Ул 1557 елда Казанда њзе нигез сал-
ган монастырьлар каршында учили-
щелар ачкан. Аларда православие
христианнары белђн бергђ мљселман
мђќњсилђре балалары да укыган. Бу
уку йортларында укырга, язарга, хи-
сапка, дин кануннарын, иске славян
телен љйрђткђннђр. Монда тљп мак-
сат итеп башка миллђтлђрне рус-
лаштыру куелган.

(Ахыры 4 нче биттђ.)

љчен биш ел институтта укыйдыр. Телђсђ
нишлђгез, лђкин Илгизђр хђзер минем белђн
кайтып китђчђк. Алай гына да тњгел, мин аны
башка сыйныфка књчерђчђкмен.

Шулай дигђч,  Гљлия борылып баскыч-
ка таба кузгалып китте. Ачуыннан кабарын-
ган усал укытучы исђ артыннан ђче  тавыш
белђн кычкырып ќибђрде:

- Ычкын моннан, япанча! Белђм мин
синећ кем икђнећне! Юньле булсаћ, ђтђчећ
ташлап китмђс иде ђле, кыткылдык!!!

* * *
...Тынлык. Тып-тын бњлмђдђ сђгать те-

келдђвеннђн башка бернинди дђ тавыш юк.
Инде берничђ сђгать диванда кырын яткан
Гљлиянећ хђленђ кереп, бљтен дљнья шау-шу-
лардан туктап, пысып кына аны књзђтђ сы-
ман. Фђџрикамал апа да кызыныћ
сљйлђшмђвенђ борчылып, инде ничђнче тап-
кыр аяк очында гына янына килђ дђ, аћа
дђшђ:

-  Кызым... Бер генђ чынаяк чђй эчеп ал-
мыйсыћмы? Тор инде, гљлкђем, сљйлђшик...

Гљлиянећ мђктђпкђ барганын ул оныгы
Илгизђрдђн белде. Шућа да бик сораштыра-
сы килђ иде. Нђрсђ булды микђн соћ анда?
Ђллђ килњен ошатмаганнармы?

Бик тыйнак, кече књћелле, йомшак хо-
лыклы Гљлия балачактан ук рђнќетњне
йљрђгенђ якын ала торган иде. Менђ ире дђ
ничек рђнќетте бит - бала белђн калдырып
ташлап китте, хезмђттђшенђ љйлђнде. Ђ ни-
чек яраталар иде аны хатыны белђн улы!

Шулай да, мђдрђсђгђ укырга кергђч,
њзгђрде Гљлия. Мђшђкатьле дљньяны, кеше-
лђрнећ тупаслыгын тыныч кабул итђргђ
љйрђнде. Иман- ышанычы айлап, кљнлђп ны-
гыды.  Ђнисенђ дђ еш кићђш бирђ иде ул:
"Ић мљџиме - Аллаџ риза булсын; Аллаџ
синнђн разый булса, кешелђр дђ синнђн ра-
зый булырлар".

(Ахыры 4 нче биттђ.)
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Казанда намаз вакытлары

БОРЫНГЫ БОЛГАРЛАРДА

ТАРИХИ-МЂДЂНИ ЭШЧЂНЛЕК
(Ахыры. Башы 3 нче биттђ.)

XVIII гасырныћ икенче ярты-
сыннан башлап рус булмаган ха-
лыклар арасында миссионерлык
эшчђнлеге (кљчлђп руслаштыру)
кљчђя тљшђ, "яћа керђшен мђктђп-
лђре" ачыла. Аларга рус булмаган
миллђт (татар, чуваш, мари, морд-
ва, калмык) балалары алына. Ђлеге
мђктђплђр ќирле халык арасында
курку тудыра...

Бу чорда берничђ тљр уку йор-
ты эшли: а) 1732 елда оештырыл-
ган духовная семинария (Зилант
монастыренда славян-латин мона-
стыре); ђ) монастырьларда Гурий
оештырган яћа керђшен мђктђп-
лђре; б) солдат балалары укый тор-
ган батальон мђктђплђре; в) "чир-
кђњлђрдђ џђм тормышта кирђкле
фђннђрне" љйрђтђ торган "цифир
мђктђплђре" (аларга дворян, при-
казчик, дин ђџеллђре балаларын
кабул иткђннђр).

Казан гимназиясе ачылу мђга-
риф љлкђсендђ яћа бер чорны баш-
лап ќибђрђ. Императрица Елизаве-
та 1758 елныћ 21 июлендђ аны ачу
турында карар кабул итђ. Баштарак
анда – укырга, язарга, соћыннан-
рак тарих, география, рус, немец,
француз, латин теллђрен
љйрђтђлђр. Гимназия ачылып ќиде
ай њткђннђн соћ, укучылар "Стран-
ствия телемака"ны тђрќемђ итњ
белђн шљгыльлђнгђннђр. Ул Рос-

сия уку йортларында йљз елга якын
француз теленнђн русчага тђрќемђ
кылу китабы итеп файдаланылган.
Њзенећ озак еллар буена яшђњ чо-
рында гимназия кљнчыгыш теллђ-
рен укыту белђн аерылып торган:
югарыда санап кителгђннђрдђн
тыш, анда 1770 елдан татар теле,
фарсы, тљрек-татар теле, монгол,
кытай, ђрмђн теллђре, ђ 1837-1842
елларда инглиз теле укытылган.
Теллђр шул телдђге ђдђбият белђн
бергђ љйрђтелгђн. Бу исђ укучылар-
да эстетик карашлар тђрбиялђњгђ
нык йогынты ясаган.

1804 елда Казанда ачылган
университетка буйсынучы уку йор-
тларыныћ уставларын булдыру
Россия гимназиялђре тормышын-
да зур вакыйга дип санарга кирђк.

1809 ел башында Казан укыту
округында биш гимназия булган.
Аларда – 315, љяз училищеларын-
да 248 укучы укыган (Россиядђ 36
гимназия, 126 училище эшлђгђн).
Рус теленђ љйрђтњне кљчђйтњ мак-
сатыннан, 1844 елдан ђдђби
ђћгђмђлђр њткђрњ кертелгђн. Ан-
дый чаралар айга ике тапкыр узды-
рылырга тиеш булган. Укучылар
язган ић эчтђлекле сочинениелђр,
махсус альбомга теркђлеп, гимна-
зия китапханђсендђ сакланган.

Эстетик тђрбия бирњдђ 1875
елда ачылган Казан реаль учили-
щесы тђќрибђсе кызыклы гына.

Ђлеге уку йортыныћ педагогик со-
вет утырышларында укучылар эш-
лђреннђн тупланган коллекцияне
џђм рђсемнђрне 1878 елда Париж-
да оештырылган конкурска
ќибђрњ, сызым яки рђсемне укыту
мђсьђлђлђре хђл ителгђн.

1876 елда ачылган Учительс-
кая школада да укучыларга эстетик
тђрбия бирњгђ зур ђџђмият бирелђ.
Анда спектакльлђр, ђдђби кичђлђр
њткђрелђ, бђйрђм џђм бђйрђм алды
кљннђрендђ бию, уен кичђлђре оеш-
тырыла, укучылар театрларга џђм
концертларга йљри. Ђлеге уку йор-
тында рус теле, тарих, география,
матур язу, рђсем џ.б. фђннђр укы-
тыла. Мђктђп књрсђтмђ ђсбаплар-
ныћ књп булуы белђн аерылып тора.

Эзлђнњ-тикшеренњ нђтиќђлђ-
реннђн књренгђнчђ, хђзерге Татар-
стан территориясендђ џђм аћа
чиктђш тљбђклђрдђ яшђњче халык-
ларныћ балаларында эстетик зђвык
тђрбиялђњдђ сизелерлек эш башка-
рылган. Ул яшь буынга алга таба бе-
лем џђм тђрбия бирњ, укучыларда
эстетик зђвык тђрбиялђњ юнђлеш џђм
алымнарын билгелђргђ ярдђм иткђн.
Бу эш шул ягы белђн ђџђмияткђ ия.

Елена ГАЛИШНИКОВА,
педагогика фђннђре докторы,

КФУдагы Икътисад џђм финанс
институты профессоры

Кытайда Коръђн музее тљзелђчђк
Кытайныћ њзђк љлешенећ тљньягында (биредђ

мљселманнар књплђп яши) урнашкан Ганьсу провин-
циясенећ Линься-Хуэйск автоном округы власте
Коръђн музее тљзњ љчен дњрт миллион юань (якынча
636000 АКШ доллары) књлђмендђ акча бњлеп бирергђ
дигђн карарга килгђн. Монда изге Коръђннећ гарђп
телендђ язылган ић сирђк џђм борынгы (мећ елдан
артык "яшђгђн" китаплар) экземплярлары сакланачак,
дип хђбђр итђ www.naseej.net сайты.

Кытай телевидениесеннђн рђсми власть вђкиле
белдергђнчђ, "бњлеп бирелгђн акчаларга књргђзмђ зал-
ларын, видеокњзђтњлђрне тђшкил иткђн 800 квадрат
метрлы музей тљзелђчђк, биредђ Коръђннећ ић бо-
рынгы экземплярларын саклау љчен алдынгы техно-
логиялђр файдаланылачак". Чиновник шунысын да
искђртте: тљзелешне быел апрель аенда башлап, аны
ел ахырына тђмамлау књздђ тотыла.

Шунысын да искђртеп узарга кирђк: Коръђннећ
Сђмђрканд кђгазеннђн (Њзбђкстан) эшлђнгђн гарђп
телендђге 536 битлек борынгы кулъязмасы узган елны
Ганьсу провинциясендђ табылган иде. Кытай, Бљек-
британия џђм Япония белгечлђре фикеренђ караган-

Татарстанныћ халык артистка-
сы Фирдђвес Ђхтђмованыћ вафат
булуы ућаеннан, республика
ќђмђгатьчелеге кайгы уртаклаша.

"Татарстан Республикасыныћ
театр сђнгате тирђн кайгы кичерђ.
22 февральдђ каты авырудан соћ 73
нче яшендђ Татарстанныћ халык
артисткасы, милли сђхнђбезнећ
якты йолдызларыннан берсе Фир-
дђвес Каюм кызы Ђхтђмова вафат
булды.

Фирдђвес Ђхтђмова - Г.Камал
театрында ярты гасыр иќат иткђн
књренекле щепкинчыларныћ берсе иде.

Ф.К.Ђхтђмова 1939 елныћ 21 июлендђ Лаеш районыныћ Яушыйк
авылында дљньяга килђ. Ул ђтилђре сугышта џђлак булган буын ба-
ласы. Унбер яшьтђ ђнисез дђ калып, абыйсы тђрбиясендђ Казанда
њсђ. Мђктђпне тђмамлаганнан соћ, татар театры љчен махсус оешты-
рылган тљркем белђн Мђскђњгђ Щепкин исемендђге югары театр учи-
лищесына укырга китђ. 1961 елда, аны тђмамлап, Г.Камал исеменд-
ђге Татар дђњлђт академия театры труппасына кабул ителђ.

Кабатланмас талантка, њзенђ генђ хас аџђћгђ, сђхнђ гњзђллегенђ
ия булган артистка, иќатыныћ беренче адымнарыннан ук, књпсанлы
тамашачылар мђхђббђтен яулый. Аныћ иќат репертуарында татар,
рус, чит ил авторлары ђсђрлђрендђ башкарылган йљзгђ якын образ
бар.

Тљрле елларда башкарылган Фђрхинур - "Гљлќамал"
(Н.Исђнбђт); Мђйсђрђ - "Американ", Фатыйма - "Сњнгђн йолдыз-
лар", Зљџрђ - "Назлы кияњ", Шђмси ђби - "Казан сљлгесе" (К.Тинчу-
рин); Розалия - "Соћгы хат" (X.Вахит); Липочка - "Агай-эне ак мыек"
(А.Островский); Софья - "Бер тљн" (Б.Горбатов); Эльмира - "Дуслар
ќыелган ќирдђ", Алтынчђч - "Ђнилђр џђм бђбилђр", Фирая - "Га-
лиябану, сылуым иркђм" (Т.Мићнуллин); хатын - "Бичура" (М.Гый-
лђќев); Фатыйма - "Љчђњ юлга чыктык" (Р.Батулла); Ќђмилђ -
"Бђхетсез егет", Биби - "Беренче театр", Бђдигыльќамал - "Каениш,
кљндђш џђм башкалар" (Г.Камал); Абруй - "Мђхђббђт турында
сљйлђшик" (И.Зђйниев) џђм башка рольлђре артистканыћ тљрле жан-
рда да искиткеч тормышчан, табигый џђм хисле уеныныћ њрнђге иде.

Фирдђвес Ђхтђмованыћ иќаты чын милли халыкчан рух белђн
сугарылган. Г.Камал ђсђре буенча куелган "Беренче театр" телеви-
зион фильмындагы Биби образы Ф.К.Ђхтђмова иќатында џђм, го-
мумђн, татар театры сђнгатендђ зур урын алып тора.

2010 елда VI Халыкара "Алтын мљнбђр" мљселман киносы фес-
тивалендђ Фирдђвес Ђхтђмова, "Бибинур" фильмында тљп рольне
башкарып, "Ић яхшы хатын-кыз роле" номинациясендђ ќићњ яула-
ды.

Ф.Ђхтђмова хезмђттђшлђренђ ышанычлы, кић књћелле дус, яшь
буын љчен кайгыртучан, ярдђмчел остаз иде.

Халкыбызныћ сљекле артисткасы Фирдђвес Ђхтђмованыћ якты
истђлеге безнећ књћеллђрдђ мђћге сакланыр", - диелђ кайгынамђдђ.

P.S.: Фирдђвес апа 22 февраль кљнне Ђтнђ районы зиратында ире
янђшђсендђ ќирлђнде. Урыныгыз ќђннђттђ булсын!

да, кулъязмалар IX џђм XI гасыр араларында язылган
џђм ул Кытыйда Коръђннећ ић борынгы кулъязмасы
булып санала.

Борынгы ђсђрлђрне саклау буенча Кытай милли
њзђге ђлеге манускриптны кыйммђтле борынгы
ђсђрлђр исемлегенђ кертте.

Фирдђвес ЂХТЂМОВА
якты дљньядан китте

(Ахыры. Башы 3 нче биттђ.)

Юк, Гљлияне авыр сњзлђр
белђн њпкђлђтеп булмый хђзер.
Рђнќесђ дђ, иманына, диненђ зыян
салсалар гына рђнќер. Тик кем
генђ шундый борчуга салды микђн
аны? Кем? Ђ-ђ! Шул бђлале Ва-
лентиндыр ђле моћа сђбђпче!
Иртђгђ њк мђктђп директорына
шалтыратып сљйлђшергђ кирђк!
Иртђгђ њк!

Икенче кљнне иртњк Фђџрика-
мал апа мђктђпкђ шалтыратты.
Шљкер, директор њзендђ иде. Аћа
бер сњз дђ ђйтергђ ирек куймыйча,
карчык кабалана-кабалана бљтен
фикер-дђгьваларын ђйтеп салды:

- Йљрђгем ђрнегђнгђ шалты-
ратам сића, ќаныкаем! Без, иптђш
дириктыр, татарлар, мљселманнар,
ђ њзебез књрђлђтђ югалып барабыз
тњгелме? Кайлардан таптыгыз ул
гомер булмаган "изге Вђли" дигђн
кљннђрне? Борынгыдан килгђн изге
бђйрђмнђребез рђтенђ куя торган

"ИЗГЕ ВЂЛИ" КЉНЕ,
яки гади Фђџрикамал дђгъвасы

кљнмени ул? Аннан бит безнећ ба-
лакайларыбызга бер тамчы да фай-
да юк, ят ул безнећ љчен, аћлый-
сызмы шуны? Яшьлђребез болай
да бозылып бара: аларны бит бњген
кђмпитер-уеннар, котсыз мђгъ-
нђсез кинолар "тђрбияли". Хђзер
менђ шул кђкре тђрбиягђ сез уй-
лап тапкан Валентиннар да њз љле-
шен кертђ башлаячакмы?
Мђхђббђт, гаилђ тормышы турын-
да ни дђ булса љйрђтђсегез килђ-
ме, ђнђ татарларда никах тђртибе,
ир-хатын бурычлары турында
сљйлђтегез, тыћласыннар балалар.
Књћеленђ хуш килгђнне барыбер
сећдерђлђр алар! Џђм ђгђр дђ
мђгђр уку йортларында безнећ го-
реф-гадђтлђребезгђ бљтенлђй туры
килми торган бђйрђмнђрне оеш-
тыру дђвам итђ икђн - белеп то-
рыгыз: гади Фђџрикамал моћа риза
тњгел! Гади  Фђџрикамаллар моћа
каршы!

Ришат КУРАМШИН,
Кукмара мђдрђсђсе директоры


