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САРМАН МЉХТЂСИБЂТЕНЕЋ
САЙТЫ АЧЫЛДЫ

2 март кљнне районныћ
Ќђмигъ мђчетендђ мљхтђсибђт
ќыелышы узган. Ќыелышта
мљхтђсибђт сайтына исем кую
мђсьђлђсе дђ књтђрелгђн.
Ђњвђл  www.islam-sarmanovo.-
ucoz.ru дип куярга уйлаган булса-
лар, соћыннан www.sarman-
nur.ru исемендђ тукталганнар.

Исегезгђ тљшерђбез: сайт њз
эшчђнлеген 3 мартта башлап ќиб-
ђрде. Биредђ район мђчетлђре џђм
имамнар турында тулы мђгълњмат
эленер, дип кљтелђ; шулай ук дингђ
бђйле чаралардан фоторепортаж-
лар да куелып барылачак. Район
имам-мљхтђсибе Сђгыйть хђзрђт
Хаков сњзлђренђ караганда, район-
дагы мђчет-мђдрђсђлђрнећ тарих-
ларын яхшы белгђн кешелђр дђ та-
былган, алар килђчђктђ ђлеге сайт-
та њзлђренећ сђхифђлђрен булдыра-
чак. Чыганак: www.dumrt.ru.

МЉФТИ – ТЉРКИЯДЂ
Тљркиянећ Дини эшлђр идар-

ђсе чакыруы буенча ТР мљселман-
нары Диния нђзарђтенећ рђсми де-
легациясе мљфти Илдус хђзрђт
Фђиз ќитђкчелегендђ Ђнкара
шђџђрендђ булды. Эшлекле
сђфђрдђ шулай ук ТР Президенты-
ныћ Дини оешмалар белђн хезмђт-
тђшлек идарђсе башлыгы Марат
Гатин да катнашты.

6 март кљнне Ђнкарада Дини
эшлђр идарђсе башлыгы, Тљркия
мљфтие Мђхмђт Гермез Татарстан
делегациясен њзендђ кабул итте.
Очрашу барышында мљфтилђр ис-
лам дљньясындагы њсеш-
њзгђрешлђр турында фикер алыш-
ты, килђчђктђ бердђм хезмђттђшлек
турында килеште.

Шул ук кљнне Татарстан
мљфтие Илдус хђзрђт Фђиз Росси-
янећ Тљркиядђге Гадђттђн тыш џђм
тулы вђкалђтле илчесе Владимир
Ивановский белђн дђ очрашты. Чы-
ганак: www.dumrt.ru.

БЉГЕЛМЂДЂ –
ХЂЙРИЯ АКЦИЯСЕ

5 март кљнне Бљгелмђнећ “Эс-
сен” гипермаркеты ќитђкчесе
А.Ю.Павловка район мљхтђсибђте
исеменнђн “Рђхмђт хаты” тапшы-
рылды: ул  “Мђрхђмђтлелек” акци-
ясен оештыруга ярдђм књрсђткђн –
“Эссен” гипермаркетында ящиклар
(мохтаќларга љс џђм аяк киемнђре
ќыю љчен)  урнаштырган. Инде
берничђ ай рђттђн дистђлђгђн мох-
таќ гаилђлђр шул рђвешле ярдђм
алып тора. Чыганак:
www.dumrt.ru.

КАЗАНДА ВАКЫФ
МЂСЬЂЛЂЛЂРЕ КЊТЂРЕЛДЕ

Россия ислам университетын-
да “Вакыф: тарих џђм хђзерге Рос-
сия” дип аталган фђнни-гамђли
конференция уздырылды. Аны РИ-
Уныћ ислам икътисады џђм идарђ
кафедрасы оештырды.

Ќыенда Татарстанда вакыф,
ислам хокукында вакыфныћ теоре-
тик нигезлђре, XIX–XX гасыр ба-
шында татар эшкуарлыгыныћ то-
рышы џђм њсеше, вакыфка кагы-
лышлы хђзерге законнар, патша
Россиясе вакытында џђм хђзерге
ќђмгыятьтђ вакыфны гамђлгђ
кертњ проблемалары, мљмкин-
леклђр џђм перспективалар, мљсел-
ман мђгарифе њсешендђ вакыфныћ
роленђ кагылышлы мђсьђлђлђр
турында фикер алышынды. Чыга-
нак: www.e-riu.ru.

РУХИ КАМИЛЛЂШЊ ЮЛЫ

Туйлар
котлы булсын,
 нигез ныклы

булсын!

К.НАСЫЙРИ
иќатында татар
халык тђрбиясе

12 МАРТ - ТАНЫЛГАН ЯЗУЧЫ, ФИКЕР ИЯСЕ ЏЂМ ЌЂМЂГАТЬ
ЭШЛЕКЛЕСЕ Г.ИБРАЏИМОВНЫЋ ТУУЫНА 125 ЕЛ

"Тарихныћ караћгы пђрдђсе
астына књмелгђн, исем џђм
шљџрђтсез вђ билгесез яткан
гарђп халкы эчендђ Ислам килеп
чыгып, аларга сђяси куђт бирде,
аларны дљньяга хаким ясады. Бар-
лыкка килњеннђн бик аз соћ
гарђптђн башка кавемнђрне дђ
Ислам њзенећ даирђсенђ алып,
бљек Ислам миллђте тђшкил
итте", - ди Г.Ибраџимов. Биредђ
Исламга ул бик югары бђя бирђ.
Ђсђрнећ ќыйналма икђнен,
Ќљрќи Зђйданнан џђм Густав Ле-
боннан ("Гарђп мђдђнияте") алып
язылганын ђйтђ. Безнећ љчен, бе-
ренче чиратта, аныћ Исламга џич-
шиксез ихтирамы џђм кешелек та-
рихына керткђн бљек љлешен юга-
ры бђялђве кыйммђтле.

ГАЛИМЌАН  ИБРАЏИМОВ
иќатында дини мотивлар

Билгеле булганча, Г.Ибраџи-
мов мулла гаилђсендђ туып њсђ
џђм аныћ уку-тђрбиясе, традици-
он рђвештђ, мђдрђсђдђ њтђ. Бу -
XIX-XX гасыр татар язучылары
љчен табигый књренеш. Мулла га-
илђсе - мђдрђсђ - газета-журнал-
ларда эшлђњ - язучы булып
ќитешњ - мондый традицион
юлны Г.Тукай, Ф.Ђмирхан, Г.Ис-
хакый, Г.Ибраџимов џђм башка
бик књп бљек татар ђдиплђре
њткђн. Бу турыда Г.Ибраџимов њзе
дђ яза. Аныћ шагыйрь Ш.Бабич
иќатына багышлап 1922 елда "Ва-
кытсыз џђлак булды" дигђн зур
гына мђкалђсе бар. Шагыйрьнећ
иќатына ул искиткеч ќылы хис-
ле џђм ќентекле анализ ясый.

Биредђ ул болай дип яза: "Та-

тар ђдђбиятыныћ башка џђммђ ха-
димнђре кебек њк, Бабич та
мђдрђсђ дљньясыннан килеп чык-
кан бер кеше..." Дђвам итеп
ђйтсђк, шушы дљньядан чыканга,
књп язучыларныћ тђњге ђсђрлђре
мђдрђсђ тормышын яктыртуга ба-
гышлана. Г.Ибраџимовныћ "Зђки
шђкертнећ мђдрђсђдђн куылуы"
дигђн хикђясе, Г.Исхакыйныћ
"Мулла бабай" романы шђкертл-
ђрнећ бђйрђмнђрне кљтеп алып,
хђер-сђдака телђнеп йљрњлђрен
бер њк буяулар белђн тасвирлый-
лар. Бу типологик књренеш, чљнки
мђдрђсђдђ укыган џђр язучы моны
њзе књреп белгђн. Ђ инде яшь язу-
чылар иќатларын беренче чират-
та иске тормышны тђнкыйть
итњдђн, инкарь итњдђн башлый-
лар. Ул Г.Ибраџимовта бигрђк тђ
кискен чагылыш таба, чљнки аныћ
шђкертлек чоры революция елла-
рында тђмамлана. Ђмма
мђдрђсђдђ алган дини тђрбия,
дини белем аныћ революциягђ
кадђрге иќатында њз урынын ала,
хикђялђрендђ дђ, беренче романы
"Яшь йљрђклђр"дђ дђ чагылыш
таба. Лђкин Г.Исхакый ђдђби
ђсђрлђрендђ, тасвирларында дин
дљньясын њз итеп, хђтта еш кына
идеаллаштырып кабул итсђ, аћа
зур-зур ђсђрлђр багышласа, Г.Иб-
раџимовта исђ дини мотивларныћ
роле башка. Шул ук "Вакытсыз

џђлак булды" дигђн язмасында
аныћ карашын (бу караш Октябрь
революциясеннђн соћ катгый тљс
ала) тњбђндђге юллар ачык чагыл-
дыра: "...мљндђриќђ (эчтђлек)
ягына килсђк тђ, без шагыйрьнећ
бу иске савытларга яћа эчем-
леклђр тутыру хосусиятен ачык
књрђбез". Бу юлларны ул Ш.Ба-
бичка карата мактау рђвешендђ
ђйтђ. Г.Ибраџимовныћ дини мо-
тивларны њз ђсђрлђрендђ куллану
принципларын да китерелгђн фи-
кер ачык књрсђтђ. Аныћ 1907 ел-
дан 1917 елга хђтле язган
ђсђрлђрендђ принциплар ђле ар-
тык анык тњгел, алар формала-
шып кына килђлђр. Язучы дин
дљньясын тасвирлаганда њзе љчен
яхшы таныш булган даирђне, тор-
мышны књрсђтђ. Шулай да баш-
лангыч чор ђсђрлђрендђ њк аныћ
карашы ярыйсы ук тђнкыйди.
Ђгђр Г.Исхакыйныћ "Тормышмы
бу?" (1908) дигђн хикђясе белђн
Г.Ибраџимовныћ "Уты сњнгђн
ќђџђннђм" (1911) хикђясен алып
карасак, темалары бер - мулла бу-
лырга ђзерлђнеп, шућа ирешеп,
гаилђ корып, авыл халкына хезмђт
итеп яшђњче дин ђџеленећ њз-
њзеннђн, тормыш рђвешеннђн ка-
нђгать булмавы, югарырак омты-
лып та идеалларыныћ челпђрђмђ
килње белђн очрашабыз.

(Ахыры 3 нче биттђ.)

Г.Ибраџимовныћ проза ђсђрлђрендђге сюжетларга ана-
лиз ясаганда, аныћ теоретик фикерлђреннђн этђргеч алу
табигый булыр иде. Язучыныћ дини карашлары бер
тљсле тњгел, шактый катлаулы џђм аларны, иќатын чор-
ларга бњлгђн кебек њк, аерым чорларга бњлђргђ мљмкин.
Революциягђ кадђрге иќатыннан без аныћ, беренче
чиратта, "Борынгы ислам мђдђнияте" (1909) дигђн
мђгълњм хезмђтен искђ алабыз. Ђлеге хезмђтнећ сњз
башында Г.Ибраџимов ислам диненећ урта гасырлар-
дагы бљек ролен яктырта. Кљнчыгыш халыкларыныћ
алга китешендђ, аларныћ тарихи њсешендђ Исламныћ
хђлиткеч тђэсирен књрсђтђ.

Кешене хайваннардан аеручы тљп сыйфат - фикер
йљртђ алу сђлђте. Ђлеге сыйфат аћа матур тормыш
тљзергђ џђм ахирђттђ ќђннђткђ љмет итеп, Аллаџы Тђга-
лђнећ ризалыгына ирешергђ ярдђм итђ. Фикер йљртђ
белгђн кеше њз-њзен камиллђштерђ џђм, нђтиќђдђ,
бђхеткђ ирешђ ала. Њз-њзећне камиллђштерњнећ тљп
максаты булып, рухи џђм югары ђхлак сыйфатларына
ирешњ тора. Башкача ђйткђндђ, кеше дљньяда нђрсђ љчен
яшђвен аћларга, њз урынын табарга џђм њзен камиллђ-
штерњ љстендђ эшлђп, бђхеткђ ирешергђ тиеш. Безнећ
камиллђшњебез нђтиќђле булсын љчен, эчке кљч џђм
сђлђтлђребезне куллану ысулларын љйрђнергђ, њзебез-
нећ йомшак якларыбызны белергђ џђм бу факторлар-
ны ќићђргђ ђзер булырга кирђк. Шуларныћ ић еш оч-
рый торганнарына тукталып њтик.

Беренчедђн, бу - наданлык џђм тђкђбберлек. Надан-
лык - кешенећ эчке бушлыгыныћ џђм аныћ рухи "сал-
кынлыгы"ныћ тљп сђбђбе. Без ђйлђнђ-тирђгђ ваемсыз-
лык белђн карыйбыз, дљньяныћ камиллеген књрмибез,
яшђњнећ мђгънђсе нђрсђдђ булуы турында уйланмыйбыз. Њзе яралт-
каннарны љйрђнњ аша Аллаџы Тђгалђ Њзен тану мљмкинлеген биргђн.
Наданнар исђ Аны тану дђрђќђсенђ ирешергђ телђмилђр, булдыра ал-
мыйлар џђм њз фикерлђре џђм карашлары дђрђќђсендђ генђ калалар.

Тђкђбберлек. Књпме кеше шуныћ аркасында барысын да югалт-
ты!.. Кеше холкыныћ бу тискђре сыйфаты турында Коръђни-Кђримдђ
џђм Сљннђттђ бик еш ђйтелђ: "Кем тђкђбберлекне њзе љстендђ хаким
итеп куя, шул зур газапларга ирешђ".

Коръђндђ бирелгђн вакыйганы искђ тљшерик: "Хљрмђт йљзеннђн
Адђмгђ сђќдђ кылыгыз", - дип фђрештђлђргђ ђйткђн вакытыбызда,
алар сђќдђ кылдылар, мђгђр Иблис сђќдђ кылмады, тђкђбберлђнде
џђм кяферлђрдђн булды" ("ђл-Бђкара (Сыер)" сњрђсе, 34 нче аять). Бу
хђл тикмђгђ генђ Корђндђ берничђ тапкыр кабатланмый. Бу - бљтен

кешелек љчен гыйбрђт.
"Ий мљэминнђр! Ђгђр сезнећ арагыздан берђњ хак

динен ташлап мљртђт булса, Аллаџ аныћ урынына
њзенђ сљекле џђм Аллаџны сљюче кавемне тиздђн ките-
рер, алар мљэминнђргђ йомшак књћелле, кяферлђргђ
каты књћелле булырлар. Алар Аллаџ юлында сугы-
шырлар, ислам динен куђтлђр љчен бљтен кљчлђрен ку-
ярлар џђм куркытып шелтђ кылучыларныћ шелтђ-
сеннђн курыкмаслар. Аларныћ шундый булулары Ал-
лаџныћ юмартлыгыдыр, Ул аны телђгђн кешесенђ би-
рер, Аллаџ кићлек џђм белем иясе" ("ђл-Маидђ (Аш
яулыгы) сњрђсе, 54 нче аять).

Гыйлем алганда борынгы грек акыл иясе Сократ
сњзлђрен истђ тотарга кирђк: "Мин бернђрсђ дђ белмђ-
вем турында белђм". Башкача уйлаганда, кеше яћа
гыйлем алырга џђм аны тормышта кулланырга
сђлђтсез була. Гыйлемне йљрђк аша њткђргђн очракта
гына ул Илаџи яктылык белђн яктыртыла.

 "Тђхкыйк, Аллаџы Тђгалђ џђр эштђ гадел булыр-
га џђм дин вђ мљселманнар файдасына яхшы эшлђр кылырга вђ якын
кардђшлђрнећ хакын њтђргђ боерадыр вђ Аллаџ сезне тыядыр фђхеш-
хђрам эшлђрдђн вђ шђригать белђн сабит булмаган бидгать
гамђллђрдђн џђм зураеп хактан качудан, хаксыз золым итњдђн. Аллаџ
сезне вђгђзьли, шаять вђгазьлђнерсез!" ("ђн-Нђхел (Умарта кортла-
ры)" сњрђсе, 90 нчы аять).

Аллаџы Тђгалђне гел исегездђ тотыгыз џђм Ул да сезне исендђ
тотар...

Аныћ гафу итњен њтенегез џђм Ул да сезне гафу итђр!

Њзђклђшкђн дини оешма -
ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе,

мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ

"СЂЛАМ, ДЉНЬЯ" -
мљселманнар љчен

љр-яћа медиа-челтђр
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Уен  белђн  чынбарлыкны бутаудан
ФАЙДА  ЮК

Туйлар котлы булсын,Туйлар котлы булсын,Туйлар котлы булсын,Туйлар котлы булсын,Туйлар котлы булсын,
нигез ныклы булсын!нигез ныклы булсын!нигез ныклы булсын!нигез ныклы булсын!нигез ныклы булсын!

Яшьлђр колагына
кићђш сњзе џђм

хитап
Аллаџы Тђгалђ дљньядагы бар

ќан иялђрен дђ парлы-парлы итеп
яраткан. Чљнки тереклекнећ танта-
на итњ сере, яшђешнећ мђћге дђвам
итњ хикмђте нђкъ менђ парлы зат-
ларныћ њз токым-нђселлђрен
љзмичђ дђвам итњендђ. Кеше Сљю-
Мђхђббђт дигђн ић бљек хискђ
сђлђтле зат. Бу инде адђм баласы
њзенђ пар сайлаганда, гаилђ корган-
да ќенси инстинктка таянып тњгел,
шулай ук исђп-хисаптан гына чы-
гып та тњгел, ђ гашыйк булып, яра-
ту хисенђ љстенлек биреп эш итђргђ
тиеш дигђн сњз.

Театр гардеробтан башлана
дигђндђй, гаилђ тормышы да туй-
дан башлана. Туй йолалары тради-
цион милли гореф-гадђтлђрдђн џђм
традицион жанрлардан (ќыр-ши-
гырьлђрдђн, телђк-алкышлардан)
тора. Аларныћ байтак љлеше,
мђсђлђн, кыз сорарга бару, килешњ,
никах укыту, кияњ каршылау, "ишек
бавы" йоласы, бњлђк бирешњ, кияњ
мунчасы, килен тљшерњ, су юлы
књрсђтњ, туй књтђрешњ кебек го-
рефлђр, заман рухына ярашып,
бњген дђ дђвам итђ џђм безнећ йола
иќатыныћ милли рухын билгели.
Ђмма шул ук вакытта хђзерге туй-
ларда, њзара аралашу џђм стандар-
тлашу закончалыгына бђйле
рђвештђ, рус џђм башка халыклар
йогынтысында барлыкка килгђн
яћа йолалар яки уеннар да кулла-
ныла.

Тљп џђм ић ќитди яћа йола -
рђсми рђвештђ язылышу, ягъни
никахны тантаналы шартларда
теркђњ. Илебездђге бар халыклар-

ГОРЕФ-ГАДЂТ

ныћ да уртак йоласына ђверелгђн
ђлеге актка яшьлђр ќићел машина-
ларда, яки, ягына карап, ќигњле
атта килђлђр. Љслђрендђ аларныћ
кара костюм џђм ап-ак туй књлмђге,
кђлђшнећ башында элекке шђлья-
улыкны алмаштырган ак бљркђнчек
була. Язылышканда алар янђ, яћа
гадђт буенча, бер-берлђренђ алтын
балдак кидерђлђр - ђлбђттђ инде,
парлашу џђм сљю-тугрылык билге-
се итеп. Янђ килеп, туй мђќлесендђ
бњгенге мљселман яшьлђрнећ - кияњ
белђн кђлђшнећ катнашуы џђм дђ
ирлђр белђн хатын-кызларныћ бер
табында утыруы да - хђзерге заман
казанышлары.

Никах туе џђркемнећ тормы-
шында бер генђ мђртђбђ була. Бер
яктан, ул кияњ белђн кђлђшнећ ка-
вышуын џђм мљстђкыйль тормыш-
ка аяк басуларын тантаналы тљстђ
бђйрђм итњ булса, икенче яктан, ул
яшьлђрнећ традицион йолалары-
бызны њтђњ аша њзлђренећ татарлы-
гын, милли яшђешебезгђ турылык-

лы булуларын раслау. Ђлеге йола-
ларны ќиренђ ќиткереп њтђњ џђм,
гомумђн, туйны књћелле, гомердђ
истђ калырлык итеп њткђрњ исђ, та-
бигый инде, яшьлђрнећ њзлђреннђн
џђм оештыручылардан тора.
Моныћ љчен, билгеле, барысын да
алдан уйлап кую, иќади фантази-
ягђ џђм кызыклы, бай эчтђлекле
тасвирлама-сценарийга таянып эш
итњ сорала.

Бђйрђм тантаналарын махсус
рђвештђ сайлап куела торган тама-
да - табын башлыгы да, шулай ук,
ягына яки нинди мђќлес булуына
карап, ике шаџит та алып бара ала.

Кыз сорарга бару
Элек кыз янына башта махсус

яучы (вариантлары: димче, башко-
да) ќибђрњ, аныћ ата-анасыныћ
џђм њзенећ ризалыгын да књбрђк
шуныћ аша белњ йоласы яшђп
килгђн булса, хђзерге вакытта бу
гореф шактый њзгђрде. Ник
дигђндђ, кызныћ љйлђнергђ ќыен-
ган егеткђ кияњгђ чыгарга риза бу-

луы-булмавы алдан ук инде билге-
ле була, шућа књрђ дђ аныћ ягын
яучы ярдђмендђ яулауныћ да,
димлђп ризалаштыруныћ да кирђ-
ге калмый. Ђмма кыз сорарга бару
егет ягы љчен барыбер зарури.
Ђлбђттђ, кђлђше кияњгђ чыгарга
риза булган тђкъдирдђ дђ. Бу асыл-
да баласын кадерлђп њстергђн ата-
анага чын егетлђрчђ хљрмђт
књрсђтњ, аларныћ да ризалыгын
џђм алдан ук фатихаларын алу
дигђн сњз.

Хђзерге вакытта кыз сорарга
књбрђк егетнећ ђти-ђнисе, я булма-
са якын агасы, яки берничђ туга-
ны бара. Џђм еш кына аларга егет
тђ иярђ. Шулай ук кђлђшенећ ку-
лын сорарга егет кешенећ њзе генђ
бару очраклары да књп бњген. Ба-
ручылар (асылда алар, љлешчђ бул-
са да, кода вазифасын башкаралар)
њзлђре белђн элеккечђ ипи-тоз
алып кына тњгел, бал, май, чђк-чђк
яки бавырсак кебек књчтђнђчлђр
белђн баралар.

Хђл ителђсе мђсьђлђне урта-
га салып сљйлђшкђч џђм ризалык
алынгач, шушы ук очрашу вакы-
тында еш кына кайчанрак никах
укыту џђм кайда, ни рђвешле туй
уздыру, туй чыгымнарын
бергђлђп књтђрешњ турында да сњз
кузгатыла.

Туйга ђзерлђнњ
Ђзерлек чорында барыннан да

элек, туй мђќлесе кайда уздырыла-
чак - кыз љендђме, егет ягындамы,
ђллђ кафеда яки ашханђдђме - шул
билгелђнђ, мђќлескђ књпме џђм
нинди кунаклар чакырылачагы
ачыклана, исемлек тљзелђ. Џђм,
ђлбђттђ инде, туй чыгымнарыныћ
нђрсђлђргђ тотылачагы хђл ителђ.
Аерым тљбђклђрдђге, бигрђк тђ
авыл ќирлђрендђге гадђт буенча,

ике як њзлђренећ кайсы туганнары-
на кара-каршы бњлђклђр бирешњ
турында да њзара килешеп куялар.

Бњлђкнећ ић затлыларын - ал-
тын балдаклар, кђлђшкђ дигђн туй
књлмђге, бљркђнчек џђм туфлилђр
сатып алу кияњ љлешенђ туры килђ.
Кайчакта туйда киячђк киемнђрен
яки туфлиен булачак килен њзе дђ
ала. Аннары яшьлђр туйга бер яки
берничђ музыкант (џђм кайчакта
ќырчы), фотограф џђм кинокаме-
рага тљшерњче чакыру мђсьђлђсен
дђ, њзара кићђшеп, хђл итђлђр.
Ђлеге мђшђкатьлђргђ, янђ килеп,
аерым кунакларны барып алу яки
илтеп кую љчен алдан ук транспорт
белешеп кую, чакыру билетлары
тарату, сценарийга ярашлы тљрле
шаян текстлар ђзерлђњ, стенага элњ
љчен кызыклы рђсем џђм плакатлар
булдыру, тљрле уеннар љчен кирђк-
ле ђйберлђр хђстђрлђњ кебек уннар-
ча эшлђр килеп ялгана.

Аерым плакатларныћ текстла-
рын да књрсђтеп була: "Ир - баш,
хатын - муен", "Илдђ матурлар бе-
тђрме, ќан сљйгђнгђ ќитђрме?!",
"Ирне ир иткђн - хатын, хатынны
хатын иткђн - ир", "Ир - келђт, ха-
тын - йозак" џ.б.

Аннары килеп, љйлђнешњче
яшьлђрнећ фотостендын эшлђњ дђ
бик ућышлы. Аларныћ фотоларын
алып, бер уртак стенд эшлђњ аеру-
ча књћелле чыга. Лђкин фото асла-
рындагы сњзлђрне, џичшиксез, кы-
зыклы итеп язарга кирђк.
(Дђвамы газетабызныћ килђсе

саннарында.)
Марсель БАКИРОВ,

филология фђннђре докторы

Толерантлык тљшенчђсе тњземлек џђм
хљрмђтне аћлата. Ђмма тњземлелектђн
хљрмђткђ кадђр ара шактый зур. Бу арада
тљрле диннђрне љйрђнњгђ омтылыш, за-
кон, тарихи хђтер, гореф-гадђтлђр, милли
мирас џђм књп тљрле мђгълњмат ята. Толе-
рантлык иќтимагый фикер булу белђн
бергђ кеше психикасына да бђйле књре-
неш. Бњгенге кљн журналистыннан дини,
милли мђсьђлђлђрне менђ шуларны
исђпкђ алып яктырту сорала, дип яза Та-
тарстан Республикасы электрон газетасы
www.intertat.ru.

"Татарстанда этноконфессиональ мљнђсђбђтлђр
љлкђсендђ толерантлыкны булдыруда массакњлђм
мђгълњмат чаралары роле". Республиканыћ матбугат џђм
массакњлђм коммуникациялђр агентлыгы "Идел буе
дљньясы" толерантлык њзђге белђн берлектђ ђнђ шул
исемдђге семинар уздырды.

Ђлеге њзђкнећ ќитђкчесе Владимир Роскин: "Толе-
рантлык тљшенчђсе безнећ тормышыбызга њтеп керде.
Без толерант булып яшђргђ омтылабыз, тырышабыз.
Лђкин чынбарлыкта ул шактый катлаулы књренеш", - дип,
толерантлык барлыкка килњдђ аћ-белемнећ зур ђџђми-
яткђ ия булуын ассызыклады. "Башка кешене хљрмђт
итмђњ белемсезлектђн килђ. Мђдђниятне, динне, телне
белмђњ бик књп "тараканнар" њрчетђ", - диде ул.

Казан федераль университетыныћ Тарих институ-
тындагы сђяси тарих кафедрасы мљдире, профессор Ри-
нат Нђбиев фикеренчђ, њзара хљрмђт њткђндђге хђллђрдђн
дљрес нђтиќђ ясый ала алуыбызга да бђйле. "Безнећ
ќирлек - тарихка, гореф-гадђтлђргђ нигезлђнгђн этном-

ђдђни мљнђсђбђтлђр кыры. Милли мђдђният - безнећ бай-
лык џђм килђчђк. Аны сакларга, ныгытырга кирђк. Та-
рихи хђтер бик мљџим, ул безнећ аћыбызда саклана. Хри-
стианлаштыруга, миссионерлыкка бђйле бик кызганыч
хђллђр булган. Ђлеге конфликтларны књзаллый џђм са-
бак ала белњ мљџим", - диде ул.

КФУныћ гомуми фђлсђфђ кафедрасы доценты Ми-
хаил Тузов њзенећ чыгышында исђ бњгенге кљндђ тор-
мышныћ имитациялђрдђн торуына игътибар итте. Аныћ
фикеренчђ, ниндидер бер дингђ ышану, яки, киресенчђ,
атеист булу да хђзер бик авыр, чљнки бу љлкђлђргђ дђ
имитация, ягъни кылану, кемгђдер ярарга тырышып
иярњ, уен уйнау њтеп керде. "Безнећ яшђњ стиле - ими-
тация, књпмедер љлеш толерантлыкка да кагыла. Ке-
шелђр аћында ике тљрле мораль яшђргђ тиеш тњгел", -

диде галим.
Семинарда чыгыш ясаучылар, фђн эшлеклелђре бул-

ганга књрђме, књбрђк толерантлыкныћ идеологик кыйм-
мђтенђ тукталды. Шулай да журналистлар сорагач, бер-
ничђ тормышчан мисал ярдђмендђ алар бу мђсьђлђнећ
кискен яклары барлыгын искђрттелђр. Ђйтик, телђсђ кай-
сы дини-иќтимагый оешма рђсми теркђлгђн икђн, аныћ
эшчђнлеген шик астына алып язу - њзе њк закон бозу бу-
ларак кабул ителергђ мљмкин. Ринат Нђбиев шундый бер
хђлне искђ тљшереп њтте. Бљгелмђ районы газетасында
"сектантлар"ны хурлап язылган мђкалђ чыккан.
Нђтиќђдђ, ђлеге "сектантлар" авторны судка биргђннђр.
Теркђлгђн оешманыћ эшчђнлеге бары љч ел дђвамында
гына тикшерелђ џђм прокуратура аша гына туктатыла
ала. Менђ шулай итеп  њзлђрен дини, милли, иќтимагый
оешма буларак пропагандалаган тљрле шикле берлеклђр
"уен"ы елларга сузылырга мљмкин.

Татарстан Президентыныћ эчке сђясђт буенча ида-
рђсе вђкиле Вячеслав Никифоров рђсми теркђлгђн та-
гын бер иќтимагый оешма - "Рус мђдђнияте" белђн ки-
леп чыккан проблемаларга тукталды. Ул да бу оешма
мисалында берничђ кеше тарафыннан "уен" оештыры-
луына ишарђлђде. "Бњгенге кљндђ рус халкыныћ тљп
љлеше Татарстанныћ "Рус мђдђнияте" оешмасы вђкил-
лђре тарафыннан башкарылган эшлђргђ канђгатьсезлек
белдерђ", - диде ул.

Республика матбугат џђм массакњлђм коммуникаци-
ялђр агентлыгы милли, дини мљнђсђбђтлђрне яктырту-
га, толерантлык темасына багышланган чараларны уз-
дыруны алга таба да дђвам итђчђк. Журналистларны,
аерым дин ђџеллђрен чакырып, билгеле бер конфесси-
ягђ кагылышлы њзенчђлеклђр турында сљйлђшњлђр дђ
кљтђ.

Айзирђк ГЂРЂЕВА
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К.НАСЫЙРИ  ИЌАТЫНДА

ТАТАР  ХАЛЫК  ТЂРБИЯСЕ
(Ахыры. Башы газетабызныћ

2 март (№9) санында.)

Соћгы дистђ елларда яшьлђрнећ
бер љлеше, љлкђнрђклђр дђ туган тел,
ана теле дигђн олы нигъмђттђн
мђхрњм калып, газизлек, якынлык
тљшенчђлђренећ нђрсђ икђнлеген
оныттылар, аныћ урынына ата-баба-
лар ишетмђгђн ямьсез сњзлђр
њзлђштерделђр, нђтиќђдђ "ишеткђн
кешенећ књћеле ќђрђхђтлђнђ торган
сњзлђр" књбђйде. Халыкта "Кеше
књрке йљз булыр, йљзнећ књрке књз
булыр, телнећ књрке сњз булыр" дигђн
бик борынгы тђгъбир бар. Ул атаклы
шагыйрь Йосыф Баласагунлыныћ
1069 елда язылган "Котадгу белек"
("Бђхетле-игелекле итњче белемнђр")
поэмасында теркђлгђн. Автор анда
бђхетле булу љчен кешегђ кирђкле
књркђм сыйфатлар турында яза, телгђ
осталык, сљйлђм культурасы хакын-
да фикер йљртђ. Поэмадагы "Кеше-
нећ акыл-зиџен матурлыгы аныћ
сњзлђрендђ књренђ" дигђн юллар
шуны раслый. Мђхмњд Кашгарый-
ныћ "Диване лљгатет-тљрк" (1072-
1074), ягъни "Тљрки теллђр сњзлеге"
ќыентыгында "Ирдђм башы - тел"
дигђн мђкаль бар. "Ирдђм" сњзе
"ђдђп, ђхлак, саф књћеллелек, гадел-
лек" мђгънђлђрен аћлата. Ягъни,
ђдђп-ђхлак башы - тел. Димђк, халык
югары тел культурасына ия булуны
элек-электђн кешенећ ић књркђм
рухи-ђхлакый сыйфатларыныћ берсе
итеп санаган. Фольклор ђсђрлђрендђ
тел-сњз кешене танып белњ, аны сый-
фатлау џђм бђялђњ ќђџђтеннђн тљп

њлчђмнђрнећ берсе итеп карала:
"Суны таяк белђн, кешене тел белђн
њлчилђр", "Кешенећ акылы сњзеннђн,
асылы эшеннђн беленђ", "Инсафлы-
ныћ теле саф", "Књћеле бушныћ теле
буш", "Теле бозыкныћ књћеле бозык"
џ.б. Бу ућайдан шагыйрь Гамил Аф-
зал сњзлђре дђ гыйбрђтле:
Њткер сњз, тапкыр сњз - уй бинасы.
Тђмле сњз, татлы сњз - ил йоласы.
Тыћлап кына торса ни буласы.
Фикерсез озын сњз - тел зинасы.

Чыннан да, њз фикерећне аз сњз
белђн ачык џђм ќыйнак итеп, тыћ-
лаучыларны ялыктырмый гына ђйтеп
бирђ белњ телгђ осталыкныћ гына
тњгел, хђтта акыллылыкныћ да бер
билгесе булып тора.

Дљньяда ић татлы нђрсђ дђ, ић
ачы нђрсђ дђ - тел. Бу - халкыбыз
тђгъбире. Мђсђлђн: "Татлы тел -
иясенђ бал ашатыр, татсызы таяк
ашатыр", "Яхшы сњз - ќанга дару,
яман сњз - канга агу", "Яхшы сњз ара
тљзер, яман сњз ара бозар" џ.б.

К.Насыйри њзенећ "Кырык бак-
ча" китабында кешенећ тормыш-яш-
ђеш проблемаларын књтђрђ, балалар-
ныћ аћын, њсеш дђрђќђсен, ђхлагын
камиллђштерњ юллары турында уй-
лана, андагы тирђн мђгънђле фикер-
лђре элек тђ, хђзер дђ ђџђмиятен
югалтмый: "Кеше њзен-њзе таныса,
камил акылы шуннан беленер" џ.б.
Бу тезис Ян Амос Коменскийныћ
ђхлак тђрбиясендђге њзећ белђн
идарђ итђ белњ принцибы белђн аваз-
даш. Чљнки кеше њзен-њзе тану хал-
ђтендђ булса гына, њзе белђн идарђ
итђ ала. Шул ук хезмђтендђ ул болай

дип яза: "Олуглык акыл белђн, ђдђп
белђн, ђмма нђсел белђн, нђсђп белђн
тњгелдер". Ђлеге фикерен мђгъриф-
ђтче тагын да нечкђлђп, башкачарак
та бђян итђ: "Зур тырышлыктан вђ
гыйлемнђн, вђ књркђм ђхлактан ялан-
гач булып та, буй белђн вђ ќђмал
белђн, вђ кыяфђт белђн олуглыкны
эстђмђк - ялгыш гамђлдер". Димђк,
кеше олуглыкка љч тљрле гамђл-халђт
аша гына ирешђ ала. Тик аларныћ
кайсысы беренчел булуы турында
укучыныћ њзенђ уйларга кала. Кал-
ган икесе шуннан чыгарма, беренче-
сенећ торышыннан бђйле була.

Мђгърифђтченећ шул хезмђ-
тендђ мондый хикђят бар. Бер яшь
егет бер карт кешене књрде: бљкрђеп

акрын гына бара. "Бабай, ни
ќуйдыћ?" - диде. Карт ђйтте: "Ђй,
балам, яшьлегемне ќуйган идем,
тапмый барам", - диде.

Ђлеге хикђяттђге сорау бирњ-
чегђ џђм аныћ соравына гаќђплђн-
ми мљмкин тњгел. Аныћ соравы
акылсызлык-наданлык, тђрбиясез-
лек, ђллђ инде битарафлык бђласеме?
Боларны аеру ђллђ ни авыр тњгел. Ђ
менђ картныћ зирђк ќавабы
фђлсђфи, физиологик, педагогик,
психологик планда дип ђйтергђ була.
Аныћ шулай булуына акыл-фикерен
хђрђкђткђ китереп, џђркем тљшенђ
ала.

К.Насыйриныћ "Фђвакиџел-
ќљлђса фил-ђдђбият" китабы да "Кы-
рык бакча"дагы кебек кырык
бњлектђн тора. Књркђм холыклылык
џђм явызлык турындагы бњлектђ,
мђсђлђн, болай диелђ: "...Кемнећ хол-
кы књркђм булса, тереклеге хуш бу-
лыр, даим сђламђт булыр, гайрелђр-
нећ књћеленђ мђхђббђте урнашыр.
Кемнећ холкы явыз булса, мђгыйшђ-
те тар булыр, џђмишђ дошманнары
булып торыр. Књћеллђр аннан
нђфрђтлђнер вђ качар. Явыз холык-
лы кешенећ ќђберенђ сабыр итмђк
белђн холкыћны књркђм кыл". Алда-
гы сњзлђрнећ асылына тљшенгђн
хђлдђ, соћгы ќљмлђнећ мђгънђсен
ачыклау бик мљџим шарт. Аћа
тњбђндђгечђ аћлатма бирњ гадел
хљкем булырмы? Явыз холыклы ке-
шенећ тирђ-юньдђгелђргђ кыланыш-
ќђберлђрен књреп, гыйбрђт-сабак ал,
њзећдђ дљрес холкыћны хасил ит, ан-
дый тњбђнлеккђ тљшмђсђм иде дип

телђ. Моћа тагын нђрсђ љстђр идегез
яки башкача да аћлатма биреп була-
мы?

Мђгърифђтче мљгаллим-тђрби-
ячелђргђ дђ кићђш-васыятьлђрен
юллый. Укытучы булган кешенећ
кић белемле, тљрле фђннђрдђн ђзер-
лекле булуы белђн бергђ, тђрбия
алымнарын да яхшы белергђ тиеш-
леген искђртђ, аныћ тђрбия фђнендђ
барлык нечкђлеклђрне аћлап,
њзеннђн яћа тђрбия методларын
тђќрибђ кылып чыгарырга кљче ќит-
ђрлек булырга тиешлеген шарт итеп
куя. Балалар укытырга бик кић хо-
лыклы вђ тњземле-чыдамлы кеше
кирђклегенђ басым ясап, ул акыллы
хђлфђ булса, аныћ ормаенча, сукма-
енча љйрђтергђ тиешлеген ассызык-
лый, мљгаллим бала књћеленђ ата-ана
мђхђббђтен, халкыбыз тђрбиясендђ-
ге асыл сыйфатларны беркетергђ
тиеш дип књрсђтђ.

Кыскача гына тасвирлаулардан
књренгђнчђ, К.Насыйри иќаты џђм
ул туплаган халык тђрбиясе
ќђњџђрлђренећ гаять нђтиќђле ђхла-
кый тђрбия кљченђ ия булуы, аларны
файдаланып, књпкырлы нђтиќђле
тђрбия эше алып бару мљмкинлеге
дђлиллђнђ. Ул бљтен кљчен џђм бар-
лыгын миллђтебез балаларын гый-
лемле, ђдђп-ђхлаклы итеп њстерњгђ
сарыф иткђн џђм бу эштђ татар хал-
кы тђрбия тђќрибђсен кић файдалан-
ган. Ул њзеннђн соћгы мђгърифђт-
челђргђ, тђрбия-мљгаллимнђргђ бу
затлы рухи мирастан кыюрак файда-
ланырга кићђш итеп, васыятен юл-
лаган. Чыннан да, Г.Тукай - халык
шагыйре, С.Сђйдђшев - халык ком-
позиторы, Б.Урманче - халык рђсса-
мы булган кебек, К.Насыйри - халык
педагогы.

Шамил ЌЂЛЂЛИЕВ,
педагогика фђннђре

кандидаты,
К.Насыйри  премиясе  лауреаты

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)
Г.Исхакыйныћ  ђсђре

кљндђлек итеп, бер шђхеснећ
њсеш юлын књрсђтњ рђвешендђ
язылган. Ђ Г.Ибраџимовта бу
шђхеснећ ахыр дђрђќђсе - мул-
ла булып ђверелгђч, њзендђ нин-
дидер љзгђлђнњ, мђгънђсез тор-
мыштан ризасызлык чоры ђзер
килеш бирелђ, ђ моћа ирешњ
юлы књрсђтелми. Мђгънђсез,
мђслђксез тормышныћ
ќђџђннђмлеген књрсђтњ Г.Исха-
кыйда эчпошыргыч, ќан љзгеч
ќил образы аша бирелсђ, Г.Иб-
раџимовта исђ шулай ук
мђгънђсез эчпошыргыч яћгыр
џђм ќил образын куллана. Г.Иб-
раџимов ђсђрлђрендђ мулла та-
гын да зуррак газапларга дучар
џђм аныћ эчке халђтен ачу љчен
автор бик кљчле дини-фђлсђфи
образларны файдалана: "Исра-
фил љченче сурын љргђч,
адђмнђр каберлђреннђн кубары-
лып чыгарылалар да туфрак
љстендђ ултырырлар, ди. Мин дђ
шулай булдым. Мин чынлап та
ђхваль џђм язмыш колы икђн-
мен". Дини тђгълимат буенча,
Аллаџы Тђгалђ ќир белђн
књклђрне яратканнан соћ, Сур-
ны ярата. Сур - нурдан булган мљгез, аныћ кићлеге ќир вђ
књк кићлеге кадђр. Исрафил фђрештђ ул сурны авызына
куйган хђлдђ Аллаџныћ ђмерен кљтеп тора, ди. Исрафил
фђрештђ сурны љч мђртђбђ љрђчђк икђн. Беренчесе - ќир
љстендђге адђм балаларын куркытыр љчен, икенчесе - сур
тавышы белђн њтереп бетерер љчен, љченчесе - Кыямђт
кљнендђ њлеклђрне кабат терелтеп каберлђреннђн кубару
љчен. Сурныћ тавышы ќир-књклђрне ќимерерлек кљчле
булачак икђн. (Мондый мђгълњмат Х.Мђхмњтовныћ "Языл-
маган кануннар" дигђн китабында, шулай ук дин китап-
ларында китерелђ.)

Димђк, Г.Ибраџимов бу ђсђр героеныћ идеаллары
ќимерелеп, килђчђкне караћгы итеп књрњ халђтен шушы
кабердђн кубарылган адђм хђле белђн чагыштыра. Г.Ис-
хакый да, Г.Ибраџимов та тђмуг, ќђџђннђм дигђн дини су-
рђтлђрне дђ хикђялђрендђ бик тђэсирле итеп кулланалар.
Шулай да, Г.Ибраџимов героеныћ, романтик герой була-
рак, књћел газаплары шушы образлар ярдђмендђ калку-
рак, ђрнњлерђк булып укучыга ирешђлђр. Бу образ сюжет
тукымасына бик табигый булып њрелђ. Кайбер очракта исђ
дини сюжетларны Г.Ибраџимов эчтђлекне мавыктыру љчен

дђ файдалана. Аныћ шђџђр
кысаларыннан романтик каџар-
ман кићлеклђргђ, дићгезнећ
иксез-чиксез ићлегенђ омтыла.
Гали хђяткђ чума. Рђхђт халђт-
не дићгездђ ќил-давыл кузга-
лып боза, сђяхђтчелђрне
џђлакђткђ этђрђ. Шунда каџар-
ман Габдулла хаќи риваятен
ишетђ. Аны хаќдан корабка
утырып кайтканда балыкка
корбан итђлђр. Чљнки ул кораб-
ны ќибђрми тора. Габдулла
хаќи Юныс пђйгамбђр язмы-
шына дучар була, диелђ бу ри-
ваятьтђ. Юныс пђйгамбђр
Коръђндђ телгђ алына, аныћ ту-
рында сњрђ бар, ђ Н.Рабгузи
"Кыйссасел-ђнбия"дђ (XIV га-
сыр) аныћ тарихын бђян итђ:
Аллаџы Тђгалђ, бер шиге љчен,
Юныс пђйгамбђргђ ќђза
ќибђрђ, корабта йљзеп барган-
да, Зђлњха исемле балыктан
йоттыра. Ахырдан барлык ќан
иялђре, балыклар ялварып, аны
коткаралар. Габдулла хаќи яз-
мышын хикђялђгђндђ, Г.Ибра-
џимов ђнђ шулай Юныс
пђйгамбђр язмышын искђ
тљшерђ. Џичшиксез, бу сюжет
аныћ дин тарихын тирђн белњ-

еннђн килђ. Сюжет хикђягђ кинђтрђк килеп керђ џђм, ро-
мантиклар ярата торган, гадђттђн тыш вђзгыятьне тагын
да киеренкерђк итеп тасвирларга ярдђм итђ. Г.Тукай да
1908 елда язган "Миллђтчелђр" дигђн шигырендђ шушы
ук дини сюжетка ишарђ ясый. Бата торган кљймђ, йота тор-
ган балык бу шигырьдђ символлар булып књзаллана:

Лябљд (чарасыз) сића терлер љчен корбан кирђк
Ќитми мыр-мыр хђтем - чын, саф Коръђн кирђк;
Кљймђ бата; йота торган балык љчен
Фида булган мљрђњвђтле бер ќан кирђк.
Књренгђнчђ, гасыр башы татар язучылары, тђнкыйть

утларын чђчкђндђ дђ, халыкны саф Коръђнгђ, саф дингђ
љндђњне максат итеп куйганнар.

Г.Ибраџимовныћ башлангыч чор иќатына хас булган-
ча, аерым дин ђџеллђрен тђнкыйтьлђњ, аларны еш кына
тискђре образ итеп књрсђтњ XX гасыр башы татар ђдђбия-
тында еш очрый торган сюжет. Бигрђк тђ тђнкыйди реа-
лизм ђдиплђре рђтенђ кергђн язучыларда. Андый образ-
лар Г.Тукайда да, Г.Исхакыйда да, Ф.Ђмирханда да, Г.Иб-
раџимовта да бар. Ђмма лђкин аерым дин ђџеллђренећ кай-
бер тиешсез сыйфатларын, начар гамђллђрен књрсђтњ язу-

чыларныћ бер њк вакытта ислам диненђ, тулаем алганда
ихтирамын киметми дђ, илаџиятне бљеклђњгђ комачаула-
мый да. Њтђ тискђре образны без Г.Ибраџимовныћ "Ка-
рак мулла" (1911) хикђясендђ очратабыз. Ђмма бу ђсђрдђ
шушы адђмнећ гамђллђре татар авылы љчен, дин ђџеле
љчен гайре табигый булуын автор њзе дђ белђ џђм шулай
икђнен тасвирлый да. Хикђянећ ахыры да шуны књрсђтђ:
бу мулланы тирђ-як авыллар дђррђњ рђвештђ имзалар
ќыеп, Якутскига сљргенгђ озаталар.

Язучыныћ бу чор иќаты турында фикер йљрткђндђ
академик М.Х.Хђсђновныћ Г.Ибраџимовныћ хикђялђренђ
џђм "Яшь йљрђклђр" романына карата ђйтелгђн: "Аларга
романтизмныћ катнашы зур", - дигђн сњзлђрен искђ алыр-
га кирђк. Романтик ђсђрлђр буларак књзаллаганда, алар-
ныћ арсеналында, ђдђби алымнар белђн беррђттђн, роман-
тизмга хас гадђттђн тыш ситуациялђр, образлар арасында
Ислам дљньясыннан алынган дини легендалар яисђ аћа
нисбђтђн тасвирланган романтик образлар да бар. Алар
романтик геройныћ чынбарлык белђн каршылыгын
књрсђтњгђ хезмђт итђ, эзлђнњлђрен, омтылышларын чагыл-
дыра.

Шундый геройларныћ берсе - Г.Ибраџимовныћ
"Кљтњчелђр" (1913) хикђясенећ тљп каџарманы Вахит. Ул
- џичшиксез, романтик герой. Аныћ ђтисе белђн ђнисенећ
ниндидер серле мђхђббђте, алпавыт кызы булган ђнисе-
нећ рљхсђтсез кияњгђ чыгып Вахитны тудыруы џђм њлеме
- романтикларга хас алымнар. Аныћ рус кызына љйлђнеп,
гаилђ корып, чит-ят дљньяга китњен, хђтта рус сђнгатькђ-
рлђренећ рђсемнђрендђ књргђн Гайсђ пђйгамбђргђ
шђфкатьлелек илаџие итеп табынуын да романтик алым-
нар дип кабул итђргђ була. Ђмма Г.Ибраџимов бу очракта
ућай герой итеп бирергђ тырышса да, объектив рђвештђ
герой ућай килеп чыкмый. Чљнки ђтисе кайдадыр ул ярат-
маган авыл кешелђре тђрбиясендђ яши, ђ Вахит њз милли
даирђсеннђн, мђдђниятеннђн, диненнђн читлђшеп, ђтисенђ
џич ярдђм итђ алмыйча, коры газаплануда, бљтен дљньяны
гаеплђњдђ:

"...Адђмнђрнећ бђхете, сђгадђте турында уйлаучы
пђйгамбђрлђр, сез, Алланыћ илчелђре Мусалар, Гайсђлђр,
Мљхђммђдлђр! Каберлђрегездђн торыгыз да, менђ шушы
70 яшьлек картныћ, тђхкыйрь ителеп, абзарга ташланган
њлек гђњдђсе алдында ќавап бирегез!"

Вахит галимнђрне, философларны, шагыйрьлђрне дђ
ќавапка чакыра. Ђйе, бар гавам ќаваплы, Вахит њзе читтђ
кала. Г.Ибраџимов аныћ бу адымына бђя бирми, тик ђти-
сенећ њлемен хђбђр итеп ќђзалый. Лђкин аныћ башка бер
ђсђрендђ дђ њзенећ милли асылын югалткан ућай каџар-
ман юк.

Кыска гына анализ барышында да Г.Ибраџимовныћ
дингђ карашы шактый катлаулы, еш кына каршылыклы бу-
луы књренђ, ђмма иќатыныћ башлангыч чорында да, совет
чорында да (дингђ карашы инде шактый тискђре тљсмерлђр
алса да) ул Исламныћ халыклар тарихындагы бљек ролен
кат-кат ассызыклап књрсђтђ: "Сђяси куђт белђн гыйлем вђ
мђдђниятнећ џђр икесенђ ия булган тарихи миллђтлђрдђн
берсе - урта гасырлардагы ислам мђдђниятедер".

Айсылу САДЫЙКОВА,
филология фђннђре докторы,

Г.Ибраџимов исемендђге Тел, ђдђбият џђм сђнгать
институтыныћ баш гыйльми хезмђткђре

ГАЛИМЌАН  ИБРАЏИМОВ
иќатында дини мотивлар
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Казанда намаз вакытлары

"СЂЛАМ, ДЉНЬЯ" -
мљселманнар љчен љр-яћа медиа-челтђр

Якын килђчђктђ интер-
нетта мљселман дљнья-
сыныћ њз социаль челт-
ђре булачак. Ул "Salam-
world", ягъни "Сђлам,
дљнья" дип исемлђнђ-
чђк. Челтђр агымдагы
елныћ июль аенда эшли
башлар дип кљтелђ.

Књптђн тњгел Истанбулныћ
Кемпинский кунакханђсендђ ђлеге
проектны таныту буенча зур сам-
мит њткђрелде. Ќыенда дљньяныћ
40 иленнђн эшкуарлар, сђясђт-
челђр, дипломатлар, дљньякњлђм
танылган журналистлар, компью-
тер белгечлђре, программистлар
катнашты.

"Salamworld" социаль челтђре
Ислам љммђте белђн дљньяныћ
башка тљркемнђре арасында књпер
булачак.

Бњгенге кљндђ "Salamworld"
социаль челтђренећ башкарма ко-
митетында дљньяныћ 17 иленнђн
танылган сђясђтчелђр, дђњлђт эш-
леклелђре, иќтимагый оешма
вђкиллђре ђгъза булып тора. Аныћ
тљп штаб-фатиры - Истанбулда,
техник хезмђт белђн тђэмин итњ
њзђге Џиндстанныћ Хђйдђрабад
шђџђрендђ урнашкан. Аныћ шу-
лай ук Мђскђњ белђн Каџирђдђ дђ
офислары бар.

"Salamworld" "ВКонтакте",
"Facebook", "Twitter" кебек соци-
аль челтђрлђргђ кљндђш булырга
ќыенмый, аныћ башкалардан аер-
масы шактый булачак. Берен-
чедђн, ул ќир йљзендђге барлык
мљселманнарныћ уртак аралашу
аланы булып торачак. Биредђ адђм
баласыныћ яшђешенђ, тђрбиясенђ,

сђламђтлегенђ хђрам булган џђр
нђрсђ тыелачак. Ислам љммђтенђ
адресланган булуына карамастан,
башка диннђр яки динсезлђр
тљркеме белђн аралашу чиклђнмђ-
ячђк. Киресенчђ, бу платформадан
дљньяныћ барлык кешелђре файда-
лана алачак. Шунлыктан, аны "Ты-
нычлык йорты" дип тђ атарга
мљмкин. Биредђ Ислам китапхан-
ђсе, Ислам энциклопедиясе, џђр
тљрле мђсьђлђдђ ярдђмгђ ђзер
кићђш њзђге дђ булачак. Ислам
дљньясындагы ђџђмиятле вакыйга-
лар, тљрле конгресслар, корылтай-
лар, мљџим конференциялђрне ту-
рыдан-туры трансляциялђњ дђ про-
ектныћ бер љлеше булып тора. Бу
социаль челтђрдђ хаќ, гомрђ
сђфђрлђрен оештыру њзђге дђ эш-
лђячђк. Шул ук вакытта дљньяда-
гы Ислам мђдђнияте белђн бђйле
урыннар, музейлар, мђчетлђр,
хђлђл рестораннар, ял итњ

мђркђзлђре буенча белешмђ бул-
дыру да планлаштырылган. Тљрле
уеннар, башваткычлар да читтђ
калмаячак, билгеле. Бу социаль
челтђр аркылы ислам диненећ
бљтен њзенчђлеклђре белђн таны-
шу мљмкинлеге бирелђ. Ић ђџђми-
ятлесе: "Salamworld" дљнья
хђбђрлђре белђн таныштырып ба-
ручы, вакыйгаларга њзенчђлекле
шђрехлђмђлђр китерњче халыкара
медиа-челтђр булып хезмђт
итђчђк.

Бњгенге кљндђ дљньяда
1500000000 мљселман яши. Алар-
ныћ 300 миллионы интернет кул-
лана. Белгечлђр 2030 елда интер-
нет кулланучы мљселманнарныћ
саны 800 миллионга ќитђчђк дип
фаразлый. Димђк, "Salamworld"
медиа-челтђренећ килђчђге љмет-
ле.

Рушания АЛТАЙ,
Истанбул шђџђре

Яшь ђнигђ
булышыйк!

Эльза Кадыйрова - безнећ
ярдђмгђ мохтаќ мљслимђ, ул - љч
бала анасы. 2012 елныћ 16 февра-
лендђ Эльза кыз бала алып кайткан.
Баланыћ ђтисе гаилђ белђн яшђми:
ярдђм итђр кешелђре юк. Књптђн
тњгел генђ Эльза ђнисен ќирлђгђн,
кызганыч ки, ул њз ђнисен нибары
љч кенђ тапкыр књргђн, чљнки
яшьтђн тђрбиягђ алынган була.
Бњгенге кљндђ Эльзаныћ даими
яшђњ урыны юк, фатирга кереп
тора, шућа књрђ дђ беренче ника-
хыннан булган ике баласын туган-
нары карый. Эльзага ярдђм кулын
сузарлык якыннары да юк.

Мђрхђмђтле булыйк! Эльзага
џђм аныћ сабыена азык-тљлек, бала
киемнђре белђн яки акчалата ярдђм
књрсђтсђк, Аллаџы Тђгалђ њзебез-
не дђ авыр чагыбызда ярдђменнђн
ташламас.

Акчалата ярдђм књрсђтергђ те-
лђњчелђр љчен "Зђкят" хђйрия фон-
дыныћ реквизитлары:
Расчетные счета:
ИНН/КПП 1655068682 /

165501001
ОГРН 1091600003153 ОКПО

63107012
Р/с: 40703810400020000071
в ОАО "Ак Барс банк" г.Казань,

ул.Декабристов, д.1

К/с: 30101810000000000805
БИК: 049205805
Назначение платежа: благотво-

рительность (указать обязательно!)
Адрес: 420111 Казан шђџђре,

Лобачевский урамы, 6 нчы йорт.
Телефоннар: +7 (843) 236-46-

32, 264-60-08.
Электрон почта:

fondzakyat@yandex.ru.
Фондныћ сайты:

www.закят.рф.

Тњбђн Кама шђџђренећ Гагарин урамында яћа мђчет
салу љчен "Бер айда - миллион" дигђн акча ќыю чара-
сы ућышлы тљгђллђнде. 2012 елныћ 1 февраленнђн 1
мартка кадђр биредђ 1076000 сум акча ќыелды.

Бу изге гамђлне Хљснелгата бабай Шаракаев башлап ќибђрде.
Хљснелгата бабабайныћ кулы ќићел булды. Ул љч гаилђдђн алып килгђн
3 мећ сумнан соћ хђер акчалары ќыелырга кереште.

Бу чараныћ соћгы кљнендђ - 29 февральдђ тартмаларны ачып, акча-
ларны саный башлаганда, бер ђби килеп, њзенећ бу эштђ катнашырга
љлгермђгђне љчен њкенњ хислђре белдерергђ керешкђн иде. Ул љч мећ сум
алып килгђн. Аћа ђлеге чараныћ тђмамлануы - ул ђле яћа мђчеткђ булы-
шуныћ тљгђллђнње тњгел дип аћлатырга туры килде. Ник дигђндђ, яћа
гыйбадђтханђ ђле тљзелђ генђ. Биредђ изге гамђлне башкару љчен џђркемгђ
дђ эш ќитђчђк. Моныћ ђќер-савабы да акча бирњдђн ким булмаячак.

Госман КАДЫЙРОВ

Мђчет тљзелешенђ бер
миллионнан артык акча ќыелды!

Њз диненећ њгет-нђсихђт-
лђрен тотучы мљселман
кић књћелле џђм юмарт
була.
Ул џђрвакыт юмартлык белђн

эш итђ. Чљнки ул њз малыннан
Аллаџ юлына љлеш чыгарганда,
аныћ ике дљньяда да зур файда ки-
терђчђген белђ. Аллаџы Тђгалђ
ђйткђн: "Байлыкларын Аллаџ
юлында сарыф итњчелђр - џђрберсе
йљзђр бљртекле ќиде башак бирђ
торган бљртек утыртучыга тић. Ђ
Аллаџы Тђгалђ телђгђн кешесенђ
аннан да арттырып бирђ. Аллаџы
Тђгалђ - џђрнђрсђне Колачлаучы,
Белњчедер!"

Юмартлык мљселманныћ ић
яхшы сыйфатларыннан берсе булып
санала. Нђкъ менђ шућа књрђ бер
сђхабђнећ: "Исламда ић яхшы сый-

Юмартлык

фат кайсы?" - дигђн соравына
Пђйгамбђребез: "Кешелђрне сыйла
џђм танышларыћа да, таныш
тњгеллђргђ дђ сђлам бир", - дип
ќавап биргђн.

Пђйгамбђребез Мљхђммђд га-
лђйџиссђлам сђхабђлђрен гел
юмартлыкка љйрђткђн; алар мул-
лыкта яшђп, Аллаџы Тђгалђне
истђн чыгармасын љчен, књћеллђ-
рендђге байлык ќыю хисен бете-
рергђ тырышкан.

ЯЋА КИТАПВафа хђзрђт
Гыйлаќи

"Иман" нђшриятында "Вафа
хђзрђт Гыйлаќи" исемле китап
дљнья књрде. Аны бастыруга Рђњф Иб-
раџимов ђзерлђде. Исеменнђн
књренгђнчђ њк, ул китап татар хал-
кыныћ мђшџњр дин ђџеленђ багыш-
ланган. Китапка аныћ белђн ис-
тђлеклђр, хђзрђт Казанда тљзеткђн
"Нурислам" мђчетенђ кагылышлы
материаллар кертелде.

Вафа хђзрђт турында истђлеклђр
белђн аныћ кызы Зђбидђ ханым Зари-
пова, Камил хђзрђт Бикчђнтђев, Камил
Габидуллин, Каюмов Шамил Габдер-

ђшит улы, Габделкави Фазлыев, Харис
хђзрђт Салихќан, Тљхвђтулла улы
Ђџлиулла, Шђйхиев Мђхмњт џђм хђтта
ул вакыттагы исполком рђисђсе Ми-
шина Любовь Николаевна да уртак-
лашты. Шулай ук китапка В.Гыйлаќи-
ныћ матбугатта басылган мђкалђлђре
дђ кертелде. Китапка љстђмђ итеп до-
кументлар бирелђ - мђхђллђ тарихы,
књп кенђ кулъязма хђлендђге докумен-
тлар. Китапта шулай ук ђле беркайда
да дљнья књрмђгђн фотоматериаллар
да шактый књп. Китапныћ 200 бите
аша совет чорындагы Ислам яшђешен
азмы-књпме књз алдына китерергђ
мљмкин.


