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КОРЪЂН УКУЧЫЛАР
БЂЙГЕСЕ: АКСУБАЙ

8 март кљнне Аксубай райо-
ны мљхтђсибђте балалар љчен
Коръђн укучылар бђйгесе уздыр-
ды. Иске Ибрай авылы мђктђ-
бендђ узган ђлеге чарада авыл
ќирлеге башлыклары, мђктђп
коллективы џђм ата-аналар кат-
нашты.

Ђлеге бђйге Коръђн елына ба-
гышланды. Конкурска Аксубай би-
стђсеннђн, Иске Кыязлы, Яћа Ибрай
џђм Иске Ибрай авылларыннан 7-17
яшькђ кадђрге утыздан артык бала
килде. Барлык катнашучыларга да
бњлђклђр тапшырылды. Тантана
мђктђп ашханђсендђ оештырылган
сый-хљрмђт белђн тђмамланды. Ак-
субай районы мљхтђсибђте бу чара-
ны њткђрергђ ярдђм иткђн Ђсхђт
Зиннуровка, Ислам Дђњлђтшинга,
Рамил Таџировка, Розалия Гыйльма-
новага, Мђњлемќан хђзрђт
Мђхмњтовка зур рђхмђтлђрен бел-
дерђ.

ГАНДБОЛ БУЕНЧА
ЯРЫШЛАР УЗДЫ

11 март кљнне Казан шђџђре-
нећ 136 нчы мђктђбендђ ТР мљсел-
маннары Диния нђзарђте мљсел-
ман яшьлђре арасында гандбол
буенча ярышлар њткђрде. Ђлеге
чарада Нурлат, Чистай, Ютазы,
Яћа Чишмђ, Буа, Актаныш, Мен-
делеевск, Зђй, Питрђч, Мљслим,
Сарман, Алабуга, шулай ук Казан
шђџђре спортчылары катнашты.

I урынны - Россия ислам уни-
верситеты, II урынны - Чистай
шђџђре командасы, III урынны Ис-
лам дине кабул ителњнећ 1000 еллы-
гы исемендђге мђдрђсђ командасы
яулады.

Ќићњчелђргђ дипломнар џђм
истђлекле бњлђклђр тапшырылды.

КОРЪЂН УКУЧЫЛАР
БЂЙГЕСЕ: БЉГЕЛМЂ

11 март кљнне Бљгелмђ
мљхтђсибђте мђхђллђ халкы ара-
сында V Коръђн укучылар бђйге-
се њткђрде. Ђлеге чарада йљзгђ
якын кеше катнашты, шуларныћ
љчтђн бере - љлкђн яшьтђгелђр,
калганнары яшњсмерлђр џђм урта
яшьтђгелђр иде.

Бђйге ахырында барлык катна-
шучыларга да истђлекле бњлђклђр
тапшырылды.

- Ђлеге бђйгене оештырырга
ярдђм иткђн барлык иганђчелђргђ,
шулай ук Урыссудагы "Фђнис"
мђдрђсђсенећ џђм РИУ каршында-
гы Коръђн-хафизлар ђзерлђњ њзђге-
нећ жюри буларак катнашулары
љчен аларга олы рђхмђтлђребезне
ќиткерђбез", - дип билгелђп њтте
Бљгелмђ мљхтђсибђтенећ мђгълњмат
џђм дђгъват бњлеге ќитђкчесе Хђбир
хђзрђт Ханов.

ЯЋА ЌИТЂКЧЕ
14 марттан ТР мљселманна-

ры Диния нђзарђте каршындагы
"Хђлђл" стандартлары комитеты"
хосусый учреждение ќитђкчесе ва-
зифасына Низамов Марат Ренат улы
кереште.

УТЫРЫШ БУЛАЧАК
16 март кљнне кичке сђгать

алтыда мљфтият бинасында (Лоба-
чевский урамы, 6) Мљселман эшмђ-
кђрлђре ассоциациясенећ чираттагы
утырышы узачак. Белешмђлђр љчен
телефон: 89872639889 (Гљлнара).

Мђгълњматлар ТР мљсел-
маннары Диния нђзарђтенећ
рђсми сайтыннан (www.dumrt.ru)
алынды

Татарстан мљфтие
Тљркиягђ сђфђр кылды

Туйлар
котлы булсын,
 нигез ныклы

булсын!

Халкыбызныћ
шигъри
юлдашы

«Таян Аллага» исемле
III Ђдђби конкурс
НИГЕЗЛЂМЂСЕ

ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе Илдус хђзрђт Фђиз Тљркиягђ
сђфђре кысаларында Гаяз Исхакый, Садри Максуди,

Йосыф Акчура каберлђрен зиярат кылды.

Шућа да, Коръђндђ телгђ
алынган "укы" сњзе кић мђгъ-
нђсендђ изге Китапны уку гына
тњгел, ђ гомумђн, белем алу турын-
да. Моћа мисал итеп пђйгамбђре-
без Мљхђммђднећ (сгв): "Кытайга
барып булса да белем алыгыз", -
дигђн хђдисен китерергђ мљмкин.

"Ђмма кичлђрдђ озын вакыт
кыямдђ торып, сђќдђ кылып Ал-
лаџка гына коллык кылган мљэмин,

Гыйлем туплау юлында

ул ахирђт газабыннан куркып Раб-
бысыныћ рђхмђтен љмет итђдер.
Шул мљэмин кяфер яки мљшрик
монафикъ белђн бертигез булыр-
мы? Ђлбђттђ, џич бертигез булмас!
Кешелђргђ ђйт: "Батыйлны белеп
батыйлдан ерак булган, хакны бе-
леп хак тарафында сабит булган
хак мљэминнђр, батыйлны да, хак-
ны да белмичђ адашып йљргђн су-
кырлар белђн бертигез булырлар-

мы? Хакны батыйлдан аеру хакын-
да саф гакыллы кешелђр генђ
вђгазьлђнерлђр џђм батыйлдан би-
зеп хакны кабул итђрлђр", - диелђ
"ђз-Зњмђр (Халык тљркеме)" сњрђсе-
нећ 9 нчы аятендђ. Коръђндђ га-
лимнђргђ бљек дђрђќђ бирелгђн.
Алар њзлђренећ белемнђре арка-
сында башкалардан љстенрђк тора.
"Укы!" боерыгы барлык кешелђргђ
дђ кагыла - картларга да, яшьлђргђ
дђ, байларга да, фђкыйрьлђргђ дђ.
Пђйгамбђребез (сгв): "Бишектђн
алып лђхеткђчђ гыйлем алыгыз", -
дип ђйткђн. Тормышны љйрђнњ, кы-
зыксыну, белемгђ омтылу - џђр
мљселман кешесенећ бурычы.

Бњгенге кљндђ нђтиќђле эшлђ-
њче мђгариф системасы белем алу-
ныћ нигезе булып тора. Татарстан-
ныћ мљселман мђгарифе система-
сы, њз эшчђнлеген яхшырту макса-
тыннан, књп кенђ њзгђрешлђр ки-
черде. Яхшы нигез булып бердђм
шђригать белеме бирњ системасы
тљзелеше тора. Мљселман мђгари-
фе љчен бердђм программа булды-
ру - бу ђлеге љлкђдђ Татарстан

Аллаџы Тђгалђдђн пђйгамбђребез Мљхђммђткђ (сгв)
ићгђн ић беренче сњз - "Укы!" дигђн сњз булган. Шул ва-
кыттан башлап, дин аерым бер кешелђргђ генђ тњгел, ђ
бар халыкка да ирешђ, чљнки пђйгамбђребез (сгв) бу
боерыкны барлык кешелђргђ дђ тарата. Шулай итеп,
дин гыйлемен телђгђн џђр кеше љйрђнђ башлый. Лђкин
аны љйрђнњ љчен кешенећ дљнья џђм чынбарлык тљзе-
леше, ђйлђнђ-тирђ турында белем дђрђќђсе кић булыр-
га тиеш. Коръђни-Кђримнећ бер генђ аятен аћлар љчен
генђ дђ берничђ фђн нигезлђрен љйрђнергђ кирђк.
Мђсђлђн, аятьтђ йолдызлар џђм планеталар турында
сњз барган очракта - астрономия, кешелђрнећ њзара
мљнђсђбђтлђре турында сњз барганда - социология, элек
булган вакыйгалар турында сљйлђнгђндђ - тарих фђне
нигезлђрен белњ талђп ителђ.

мљселманнары Диния нђзарђте
ясаган мљџим адымнарныћ берсе.
Бу программа љч баскычтан тора:
мђчет каршындагы курслар; белем
бирњ вакыты ике елдан биш елга
кадђр булган мђдрђсђлђр џђм уни-
верситет.

Уку-укыту эшен расланган
бердђм программалар буенча алып
бару - бњгенге кљндђ бик тђ ђџђми-
ятле. Укыту процессын  унифика-
циялђњ (бер стандартка китерњ) -
булачак дин ђџеллђре тђрбиялђњ-
нећ сыйфатын књтђрњдђ мљџим
адым. Бу мђгариф структурасы-
ныћ барлык дђрђќђлђрендђ дђ уку-
укыту бњлеклђренећ актив эшлђ-
вен џђм шулай ук Диния нђзарђте
тарафыннан финанс ярдђме
књрсђтелњне талђп итђ. Якын ара-
да мђдрђсђлђр финанслана баш-
лар, дип уйлыйбыз. Татарстан та-
рихында моныћ књзђтелгђне юк
иде ђле.

Њзђклђшкђн дини оешма -
ТР мљселманнары Диния

нђзарђте рђисе,
мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ

Татарстан мљфтие узган якшђмбедђ бер ат-
налык Тљркия сђфђрен тђмамлады. Тљрек Рес-
публикасыныћ Дини эшлђр идарђсе ќитђкче-
се Мђхмђт Гљрмђзнећ чакыруы белђн килгђн
Илдус Фђиз, Ђнкара белђн Истанбулда булды,
эшлекле очрашуларда катнашты.

Татарстан делегациясендђ шулай ук Татар-
стан Республикасы Президентыныћ дини
берлђшмђлђр белђн хезмђттђшлек идарђсе баш-
лыгы Марат Гатин, Татарстан мљфтиятенећ ап-
парат ќитђкчесе Ришат Хђмидуллин, ТР мљсел-
маннары Диния нђзарђтенећ мђгариф џђм фђн
бњлеге мљдире Вђлиулла Якупов џђм халыкара
бњлек ќитђкчесе Хђбибулла Нђфисуллин бар
иде.

Узган ќомга Истанбулда Илдус хђзрђт
Фђиз IRCICA (Ислам тарихын, сђнгатен џђм
мђдђниятен љйрђнњ њзђге) ќитђкчесе Халид
Ђрђн белђн очрашты. Очрашуда шулай ук Та-
тарстанныћ Тљркиядђге вђкиле Радик Гыймат-
динов та катнашты.

Татарстан мљфтие яћа вазифасында чит
илгђ беренче рђсми сђфђр кылуын хђбђр итте.
Ђлеге сђфђрнећ максаты - "Тљркиянећ дин эш-
лђре љлкђсендђге тђќрибђсен љйрђнњ", диде
мљфти. Халит Ђрђн исђ IRCICA џђм Татарстан-
ныћ фђн џђм мђдђният љлкђсендђ хезмђттђш-
леге турында сљйлђде. Мљфти И.Фђиз, "Тљрек
халкы - безнећ тугандаш халык, бљек тљрки
ќљмџњрият буларак безгђ гел ярдђм кулы суз-
дыгыз", - дип, рђхмђтлђрен белдерде.

И.Фђиз Х.Ђрђн белђн Тљркия сђфђреннђн
алган тђэсирлђре белђн уртаклашты. "Тљркия-

нећ илаџият (дин беле-
ме) факультетларында
бљек татар галимнђре Га-
лимќан Баруди, Шиџа-
бетдин Мђрќђни, Риза-
эддин Фђхреддин, Муса
Бигиев китапларыныћ
асыл нљсхђлђре бар.
Бездђ аларга бик еш
мљрђќђгать итмилђр, ђ
монда алар кић кулланы-
лышта: ул китаплар бу-
енча фђнни хезмђтлђр
языла", - дип сљйлђде
Илдус хђзрђт. Халид
Ђрђн Татарстанныћ књп
кенђ тљрек университет-
лары белђн хезмђттђш-
лек итњен ќиткерде, ул
шулай ук ђлеге хезмђтт-
ђшлекне тагын да њсте-
рергђ кирђклеген бел-
дерде. "Тљркиягђ Татарстан студентларын ќиб-
ђрергђ кирђк. Мђгариф љлкђсендђ хезмђттђш-
лек бик зур ђџђмияткђ лаек", - диде IRCICA ќит-
ђкчесе.

Соћыннан Татарстан делегациясе Истан-
булдагы "Тљрки дљнья" мђдђният паркындагы
татар џђм башкорт љйлђрен карады. Истанбул
мэры Кадир Топбаш ярдђме белђн ясалган ђлеге
милли љйлђрне атна саен љч мећгђ якын кеше
зиярат итђ. Татар ќђмђгатьчелеге монда Сабан
туе, Ураза ашлары џ.б. мђдђни чаралар уздыра.

Кунаклар шулай ук Истанбулда урнашкан Габ-
дулла Тукай паркын карады. Якын арада анда
бљек шагыйрьнећ џђйкђле урнаштырылыр, дип
кљтелђ.

Ђюп мђчетендђ ќомга намазы укып,
Мљхђммђд пђйгамбђрнећ сђхабђсе Ђбу Ђюп ђл-
Ђнсаринећ тљрбђсен зиярат кылгач, Татарстан
делегациясе Истанбул мљфтие Рахми Яран
белђн очрашты.

(Ахыры 2 нче биттђ.)
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Туйлар котлы булсын,Туйлар котлы булсын,Туйлар котлы булсын,Туйлар котлы булсын,Туйлар котлы булсын,
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Никах укыту џђм
никах мђќлесе

(Дђвамы. Башы газетабызныћ
9 март (№ 10) санында.)

Никах йоласы байтак кына
тљбђклђрдђ туйдан алда була. Џђм,
урынына карап, мђсђлђн, Оренбург,
Пермь, Самара, Чилђбе якларында
џђм Башкортстанныћ аерым район-
нарында ул књбесенчђ ђлеге
бђйрђмгђ кадђр бер атна яки кай-
чакта бер-ике ай элегрђк њткђрелђ.
Ђ инде Арча, Саба, Апас, Тњбђн
Кама, Кайбыч, Кукмара џђм башка
кайбер районнарда никах тљп
мђќлескђ чаклы бер-ике кљн алдан
яисђ туй буласы кљнне укыла.

Никах књпчелек очракта кыз
ягында уза џђм хђзерге вакытта
никах мђќлесендђ егет џђм
кђлђшнећ ђти-ђнилђре, якын туган-
нары гына тњгел, ђ яшьлђр њзлђре
дђ катнаша. Кђлђш џђм хатын-кыз-
ларныћ башында бђйлђнгђн ак
яулык, кияњ џђм ир-атлар башында
тњбђтђй була. Мулла шаџитлђр ал-
дында яшьлђрнећ никахлашырга
ризалыгын алгач, Коръђндђге "ђн-
Ниса" џђм "ђн-Нур" сњрђлђреннђн
ир белђн хатын никахына, шулай ук
аларныћ хокук џђм вазифаларына
бђйлђнешле аятьлђр укый. Ахыр
килеп, мулла сорауларына ике як-
тан да "бирдем"-"алдым" дип
ќаваплар алынгач, "Амин!" сњзе
белђн расланып џђм хупланып, ни-
ках њз кљченђ керђ.

Никах уку тђмамлангач, никах
ашына чират ќитђ. Алдан ук
ђзерлђнгђн табынга йола ашларын-
нан бал-май, чђкчђк яки бавырсак,

ГОРЕФ-ГАДЂТ

баллы су - ширбђт куела. Шулай ук,
ягына карап, итле ризыклардан ток-
мачлы аш, бђлеш тђ бирелђ. Исерт-
кеч эчемлеклђр исђ љстђлгђ бљтенлђй
куелмый. Баллы суны, догалар укы-
лып беткђч, изге телђклђр тели-тели,
башта килен белђн кияњгђ
эчертђлђр. Ќае чыкканда, яшьлђргђ
хаќдан алып кайтылган зђмзђм
суын эчерњ гадђте дђ бар.

Никахтан соћ яшь кияњгђ кыз
љенђ берничђ кљн куна калырга
рљхсђт ителђ. Џђм кайбер
тљбђклђрдђ бу йола ("кияњ мунча-
сы"н да бергђ кушып) њтђлђ дђ.
Ђмма књпчелек очракта егет џђм
аныћ белђн килњчелђр никах
мђќлесеннђн соћ кайтып китђлђр.
Егет белђн кыз, билгелђнгђн кљнне
язылышкач џђм туй њткђч кенђ, ка-
вышалар. Казан татарларында џђм
Башкортстанныћ Ык буе районна-
рында исђ никах укыту џђм никах
чђе (ашы) уздыру, традицион гадђт

буенча, еш кына туй белђн бер
кљнгђ туры килђ џђм туй ђлеге ќый-
нама вариантта њткђрелгђндђ, ка-
гыйдђ буларак, башта хђзерге кљнгђ
яраклаштырылган кияњ каршылау
йоласы башкарыла. Шуннан соћ
гына, мулланы алып килеп, никах
укыталар џђм ќићелчђ генђ никах
мђќлесе ясап алалар.

Аннары инде - язылышу тан-
танасы. Џђм шул кичне шаулап
њткђн туй мђќлесеннђн соћ,
яшьлђр кыз йортында кавышалар.
Йола буенча, кияњ мунчасы да кыз
ягында була. Яшь кияњ шуннан соћ
кђлђше белђн берничђ кљн бабасы
йортында кала ала.

Кияњ каршылау,
сынау-каршылыклар

аша њткђрњ
Кияњ кешенећ кђлђше янына

килње яћа горефлђр белђн њрелгђн

ике тљрле традицион йола белђн
бђйле: 1) кызны язылышырга
алып бару, кичен аныћ ягында
њткђрелђчђк туй мђќлесендђ кат-
нашу џђм, бабасы йортында ка-
лып, кыз куенына керњ љчен; яки
2) кызны язылышырга (кайчакта
никах та укытырга) алып китњ, њз
йортына килен итеп тљшерњ љчен.
Соћгы очракта, димђк, туй да,
кияњ куенына керњ дђ егет ягын-
да була. Хђзерге вакытта туй
мђќлесен љченче бер нейтраль
урында - кафеда яки ашханђдђ уз-
дырылуы да гадђти књренеш. Мо-
нысы инде књбрђк шђџђр ќире
љчен хас.

Яшь кияњ сљйгђне янына яки
кыз алырга дус-ишлђре, туганна-
ры белђн машиналарга, яисђ,
сирђк булса да, ќигњле атларга
тљялеп килђ. Капка яки ишек-
подъезд тљбендђ аларны махсус
рђвештђ тудырылган тљрле кар-
шылыклар, берсеннђн-берсе
хђйлђкђррђк итеп корылган тозак-
киртђлђр каршы ала.

Язылышу,
таныклык алу

Язылышырга, рђсми рђвештђ
никахлашырга яшьлђр кияњ каршы-
лау мђќлесеннђн соћ яисђ никах
мђќлесе њткђч килђлђр. Язылышу
урыны - шђџђр ќирендђ ЗАГС, авыл
ќирендђ (хђзерге вакытта) - авыл
ќирлеге башкарма комитеты. Кай-
чакта язылышу тантанасын матур
итеп бизђлгђн, туй плакатлары џђм
котлау сњзлђре, изге телђклђр язып
эленгђн мђдђният йортында
њткђрђлђр.

Кодаларны каршы
алу

Туйга килњче кода-кодагый-
ларны зурлап, элеккечђ ќыр белђн
каршы алу гадђте аерым
тљбђклђрдђ хђзер дђ яшђп килђ. Бу
йола-гадђт бигрђк тђ керђшеннђр
џђм мишђр татарлары, аларныћ да
љлкђнрђк џђм урта яшьтђге буын-
нары љчен характерлы.

Ђлеге этник тљркемнђрдђ яшь
кияњнећ яки кђлђшнећ ђти-ђнилђ-
ре (тљп кодалар џђм кодагыйлар)
туй буласы якка књбесенчђ балала-
ры язылышып кайткач килђлђр
яисђ, ђгђр туй мђќлесе (варианты:
љлкђннђр туе) икенче кљнне
њткђрелђсе булса, икенче кљнне
килђлђр. Кыз йортында (кияњ
ягында) машиналарга яки атларга
тљялеп килњче кунакларны (алар
арасында иярчен яки канат дип
йљртелђ торган кода-кодачалар да
була) капка яки подъезд тљбендђ
каршы алалар. Кайбер якларда туй
кодаларын урам башына чыгып,
ягъни бераз алга барып каршылау
гадђте дђ бар.

Каршылаучылар џђм кунаклар
ќылы итеп књрешђлђр. Туйга ча-
кырылганнар ђле килеп бетмђгђн
булса, ишегалдында гђплђшеп,
уен-бию оештырып алырга да
була. Соћыннан барысы да
ќыелып, табын ђзерлђнгђн йорт
эченђ њтђлђр.

Марсель БАКИРОВ,
филология фђннђре докторы

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

Истанбул  сђфђренећ  бер
љлеше исђ аерым ђџђмияткђ лаек.
Кунаклар Татарстанныћ Тљркия-
дђге  тулы  вђкалђтле  вђкиле
урынбасары Айдар Гашыйгул-
лин џђм "Идел-Урал тљркилђре"
ќђмгыяте рђисе Гњлтђн Ураллы
белђн  бергђ  Истанбулда
ќирлђнгђн танылган татар ђдип-
лђренећ каберлђрен зиярат кыл-
ды. ТР мљфтие Гаяз Исхакый,
Садри Максуди, Йосыф Акчура
кебек бљек татар зыялылары,
дђњлђтчелек идеологлары кабер-
лђренђ дога кылды.

Татарстан делегациясе бер
атналык  сђфђр  кысаларында
Ђнкара џђм Истанбулда булып,
Тљркиядђге дини система турын-
да књп мђгълњмат туплады. Ку-
наклар дини оешмаларда, уни-
верситетларныћ илаџият факуль-
тетларында ,  дини  китап-
ханђлђрдђ, Коръђн курсларында,
љстђмђ  дини  белем  бирњ
њзђклђрендђ, тљрле мђчетлђрдђ
булды. Делегация бик књп дин
белгечлђре  белђн  очрашты ,
тђќрибђ уртаклашты.

Мљфти Илдус хђзрђт Фђиз
сњзлђренђ караганда, Тљркиядђ
дђњлђт  белђн  диннећ  њзара
бђйлђнешен  љйрђнњ  бик  тђ
мљџим. Без тљрек моделенећ бер

Татарстан мљфтие
Тљркиягђ сђфђр кылды

љлешен ,  ућай  тђќрибђсен
њзлђштереп, њзебезнећ Татар-
станда аны кулланырга телибез,

диде ул. Илдус хђзрђт Фђизнећ
беренче рђсми чит ил сђфђрен
нђкъ  менђ  Тљркиягђ  кылуы ,

мљфтиятнећ ышанычлы халыка-
ра хезмђттђш итеп гарђп иллђрен
тњгел, ђ кардђш тљрек республи-

касын хуп књрње турында ишарђ-
ли.

Илдар ГАБИДУЛЛИН
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Халкыбызныћ шигъри юлдашы
Татар халкы дљньяныћ китаби
мђдђният белђн тирђн сугарыл-
ган халыкларыннан санала.
Аныћ хђзинђсендђ бњгенге кљнгђ
килеп ќиткђн борынгы китап-
ларныћ ярым язма, ярым фоль-
клор ђсђрлђре дђ, бик борынгы
њз шагыйрьлђре иќат иткђн зур-
зур дастаннар да, мљселман
Кљнчыгышыныћ бљек гуманист-
лары тарафыннан язылган
фђлсђфђ, медицина, хокук
фђне, шигърият кануннары џђм
башка љлкђлђргђ караган китап-
лар да бар.

Алар иске тљрки телдђ, гарђп џђм фарсы
теллђрендђ язылганнар. Халыкныћ укымыш-
лылары ул китаплардагы гыйлем яктысын,
олы сђнгатькђрлђр џђм фикер иялђренећ
йљрђк ќылысын књпсанлы шђкертлђр џђм
кызыксынучан ќђмђгатьчелек арасында та-
ратканнар. Шулар ярдђмендђ халыкныћ
њзен ачык карашлы џђм гыйльми фикерле
иткђннђр.

Борынгы шигъри ђсђрлђрне башкаруда
безнећ халыкка аеруча хас бер њзенчђлек бар:
ул - китапны кљйлђп уку. Моныћ тамырлары
бик тирђнгђ китсђ кирђк. Фольклорда,
мђсђлђн, зур-зур эпик ђсђрлђр кљйлђп яки
речетатив белђн башкарылган, ђ инде лиро-
эпик бђетлђр, мљнђќђтлђр кљйсез бљтенлђй
књз алдына да китерелђ алмый. Бу традиция
шулчаклы тирђн џђм кљчле урнашкан ки,
хђтта читтђн кергђн шигъри ђсђрлђр дђ мах-
сус кљй белђн укылган. Мђсђлђн,
тљреклђрдђн кергђн "Мљхђммђдия" шулай
укыла.

Халык репертуарыннан тљшми йљргђн
кљйле китаплар арасында аерым бер
мљгътђбђр урынны тоткан "Йосыф китабы"
бар. Бљек Кол Галинећ моннан 779 ел элек
язган "Кыйссаи Йосыф" дастанын халык
њзенчђ шулай атаган. Шагыйрь китабын 1233
елныћ 12 маенда, џиќричђ тарихныћ алты
йљз утызында, рђќђп аеныћ утызында
тљгђллђгђн. Ул - татар халкыныћ болгар дђве-
реннђн бирле кадерлђп саклаган ќанына ић

якын китабы, бљтен тарих буена язмышын
уртаклашкан юлдашы.

Кол Галинећ шигъри фикерлђве тулы-
сынча угыз теле кысаларында бара. Метафо-
ралары џђм гомумђн фразеологиясе саф
угызча. Ђсђрнећ телен белгечлђр "угыз-кып-
чак ђдђби теле" дип билгелилђр. Чљнки анда
кыпчак теле элементлары да урын алган. Ђ
шагыйрь њзе мотлак угыз кавеменнђн булган.
Књренекле тел галиме Ђмир Нђќип ђсђрнећ
Иделнећ тњбђн агымында язылуын ђйтђ. Сњз
Саксин шђџђре турында барырга тиеш. XII
гасыр сђяхђтчесе Ђбу Хђмид ђл-Гарнати Сак-
син шђџђрендђ кырык угыз ыруы яшђгђнле-
ген, башлыклары болгар ђмире булганлыгын
џђм шђџђр њзђгендђ Ќђмигъ мђчете торган-
лыгын яза. Ђ Саксиндђ ђдђби мохит булган.
Сљлђйман ибне Даудныћ "Зљџрђтер-рияз"
трактаты Саксиндђ язылган.

Фђндђ "халык китабы" дигђн тљшенчђ
яши. Фикер иялђре аныћ тљп њзенчђлеген
"халыкныћ ђхлакый тойгыларын яктыртып
ачуда" књргђн. "Йосыф китабы" гасырлар
дђвамында халкыбызга ђнђ шундый игелек-

ле хезмђт књрсђткђн.
Њзенећ књп яклары: каџарманнар яктыр-

тылышы, сюжет корылышы, композициясе
џђм халыкта яшђеше белђн дастан фольклор
эпосына якын торган. Мђсђлђн, сюжетныћ
нигез сызыкларыннан берсен тђшкил иткђн
Йосыф-Зљлђйхђ мљнђсђбђтенећ бирелешен
алыйк. Патша кызы Зљлђйхђ гњзђл Йосыфка
тљштђ књреп гашыйк була. Халык дастанна-
рына хас сюжет тљенлђнеше бу. Яки Йосыф-
ныћ, Мисыр патшасы тљшен юрауга ук, пат-
ша булып књтђрелњен алыйк. Монысы тыл-
сымлы ђкиятлђрдђгечђ, читен мђсьђлђ чи-
шеп, патша булу мотивына корылган. Кол
Гали Кљнчыгышта кић эшкђртелгђн сюжет-
ка бу элементны њзе керткђн. Йосыфныћ,
зинданнан чыкканда, њзенећ язмышташ
бњтђн иптђшлђрен дђ азат кылуны талђп итње
фольклор эпосындагы каџарманныћ асыл
егетлђрчђ гамђлен хђтерлђтђ.

Ђсђрнећ гомуминсани кыйммђте аныћ
њз дђвере љчен гаять њткен яћгыраган џђм
сђнгатьчђ њтемле гђњдђлђнгђн њзђк идея-
сендђ. Шагыйрь, дљньяныћ ић зур байлыгы
- ул кеше, дигђн фикерне алга сљрђ. Моны ул
њзенећ тышкы матурлыгы белђн дђ, ђхлакый
сафлыгы џђм рухани бљтенлеге белђн дђ ка-
мил шђхес булган Йосыф мисалында раслый.

Ђсђрдђге гаять бђрђкђтле џђм сђнгатьчђ
ышандыру кљченђ ия инсани идеялђрдђн
кеше бђхетенећ тљп шарты - ђхлакый саф-
лык, тугрылык дигђн фикер дђ халкыбыз џђм
ќђмгыять алга сљргђн идеалларга бик якын.
Йосыф џђм Зљлђйхђ мисалында шагыйрь
мђхђббђткђ џђм гаилђ бђхетенђ юлныћ, кеше
хакын таптау аша тњгел, бары намус џђм саф-
лык аша њтњен раслый. Егет џђм хатын-кыз
каџарманныћ газаплы аћлашулары вакытын-

да Йосыфныћ ныклыгы моћа ярдђм итђ.
Дастандагы тынычлык пафосы, сугыш-

сыз, тыныч тормышны данлау ќљмџњрияте-
безнећ бњгенге эчке џђм тышкы сђясђтенђ
џђм халкыбызныћ књпгасырлык хыяллары-
на гаять аваздаш яћгырый.

Поэмада ата белђн угылныћ кайнар
мђхђббђте, туганнар ызгышын гаеплђњ, ка-
џарманныћ саф, бљтен холкы, Зљлђйхђнећ
гомер буена бер мђхђббђткђ тугры булып ка-
луы, кљчле характеры, сабырлыгы џђм шу-
лар нђтиќђсендђ џђр љч каџарманныћ (Йагъ-
кубныћ, Йосыфныћ џђм Зљлђйхђнећ) бђхеткђ
ирешње, халыкны гасырлар дђвамында ђхла-
кый тђрбиялђп, аныћ якты љметенђ юлдаш
булып килгђн.

Бњтђн тљрки ђдђбиятларда Йосыф сюже-
тына язылган ђсђрлђр саны кырыкка ќитђ.
Мђсђлђн, тљрек ђдђбиятында бу темага ун-
лаган дастан язылган. Татар шигъриятендђ
"Кыйссаи Йосыф" - мђзкњр сюжетка иќат
ителгђн бердђнбер ђсђр. Џђм ул тљрки Йо-
сыфнамђнећ ић беренче ђсђре.

Кол Гали поэмасыныћ мондый озын го-
мерле џђм халкыбыз љчен шушындый газиз
булуы аныћ кешелек ќђмгыяте љчен мљџим
булган ике зур шартны њтђвенђ бђйле. Дастан
халыкныћ дини хислђрен џђм ђдђби зђвегын
бердђй кљч белђн гђњдђлђндергђн. Ул сюжет-
ныћ буеннан буена ислам диненећ мђќњси-
лектђн пакь џђм љстен булуын раслый.

Нурмљхђммђт ХИСАМОВ,
филология фђннђре докторы,

профессор,
Г.Ибраџимов исемендђге Тел, ђдђбият

џђм сђнгать институтыныћ
ќђмђгатьчелек белђн багланышлар

буенча директор урынбасары

РЕДАКЦИЯДЂН.
24 мартта танылган галимебез Нурмљхђммђт Шаџвђли улыныћ олуг юбилее. Без Сез-

не ихлас књћелдђн Татарстан Республикасы мљселманнары Диния нђзарђте исеменнђн 75
яшьлек юбилеегыз белђн котлыйбыз. Аллаџы Тђгалђ Сезгђ саулык-сђламђтлек, књћел ты-
нычлыгы, иќат ућышлары насыйп ђйлђсђ иде!

Сез Кол Галинећ "Кыйссаи Йосыф" ђсђрен љйрђнњ, аныћ мирасын халкыбызга ќит-
керњ љлкђсендђ ифрат зур хезмђт башкардыгыз. Ђдђби тђнкыйть буенча ућышлы эшлђп,
Г.Тукай, Дђрдмђнд кебек шагыйрьлђр иќатына багышланган мђкалђлђр белђн чыгыш яса-
дыгыз.

Аллаџы ќђнабел Хак Сезгђ килђчђктђ дђ кодрђт-куђт, камил акыл, йомшак фигыль,
тулы иман насыйп ђйлђсен. Сезгђ бђйле рђвештђ иллђребезгђ, кљннђребезгђ, газиз Татар-
станыбызга, барча галђм кићлеклђренђ иминлеклђр юлласын!

Рђсем авторы рђссам Айдар ХИСАМОВ

НИГЂ АЛЛАЏ ЯМАНЛЫККА ЮЛ КУЯ?

Дустым болай диде:
"Сез Аллагызны камил,
мђрхђмђтле, юмарт ди-
сез, ђ ул бит дљньяныћ
бљтен яманлыкларын
яраткан: авырулар, кар-
тлык, њлем, ќир тет-
рђњлђр, янартаулар, мик-
роблар, агу, салкын џђм
ни сабыйны, ни картны
кызганмый торган яман
шешне дђ ул бар иткђн.
Ђгђр Алла ярата икђн,
яхшы икђн, нигђ Ул яман-
лыкларны бар иткђн?"

Дустыбыз књтђргђн мђсьђлђ
фђлсђфђдђ ић бђхђслелђрдђн берсе
џђм бу љлкђдђ фикерлђр књп. Мин
аћа болай дидем:

- Алла, чыннан да, Мђрхђмђтле
џђм Шђфкатьле. Ул беркайчан да
яманлык кылырга боермый, ђмма
яманлыкны Ул хикмђт - акыл љчен
бар иткђн. Коръђндђ болай диелђ:
"Чыннан да Алла кабђхђтлек боер-
мый! Њзегез белмђгђнне Аллага
сылтарсызмыни? Минем Раббым
гаделлек боерды" (7:28)

Алла гаделлек џђм дљреслеккђ
мђхђббђт белђн генђ хакимлек кыла
џђм Ул яхшылык белђн генђ канђ-
гать була, хуш књрђ.

Нигђ соћ Алла залимны, катил-
њтерњчене, карак-угрыны ќђзасыз
калдыра? Чљнки Алла безнећ ирек-
ле булуыбызны тели, ђгђр бездђ
яхшы белђн яман арасында сайлау

мљмкинлеге булмаса, буйсыну-
тђкъвалык џђм гљнаџ кылу арасын
да сайлый алмасак, ул азатлык
мђгънђсез була.

Ђлбђттђ, Алла сезне барыгыз-
ны да тђкъвалы џђм яхшы итђ ала,
тик моныћ љчен Ул азатлыгыгызны
тартып алырга тиеш була.

Алла кагыйдђлђрендђ: ачы бул-
са да, азатлык бђхетле коллыктан ях-
шырак, диелђ. Шућа књрђ Алла без-
не ялгышучан, авыручан џђм
љйрђнњчђн, сабак алучан иткђн - бу
исђ яманлыкны рљхсђт иткђн акыл-
хикмђт. Шућа књрђ Алла болай
дигђн: "Ђгђр Алла кешелђрдђн алар
ирешкђн-казанганнары љчен ќавап
талђп итсђ, тњлђтсђ, Ул ќир йљзендђ
бер кешене дђ калдырмас иде, тик Ул
билгеле бер вакыткача суза килђ"
(35:45).

Бу гадел караш шулай ук безгђ
яхшылыкныћ асылда нигез икђнле-
ген, ђ яманлыкныћ - чыгарма икђн-
леген ачыклар. Гомеребезнећ књп
љлешен без сђламђт килеш
њткђрђбез, авыру безгђ кыска вакыт
эчендђ генђ кагыла. Ќир тетрђњ дђ
шућа охшаш - ул берничђ минут
кына дђвам итђ, миллионнаган ел-
лар яшђгђн ќир яшђвендђ берничђ
минут. Сугышлар да шулай ук -
тыныч тормыш белђн яшђгђн озак
еллар эчендђ халыкларныћ кыска
вакытлы бђрелешлђре.

Аннан ары бу књренешлђрнећ
џђммђсенећ яхшы яклары да бар.
Авыру сабырлык тудыра. Газаплар
рухны чыныктыралар, тњземлелек-

не, чыдамлыкны ныгыталар. Ќир
тетрђњ - ул ќир шарыныћ коточкыч
эчке басымы тудырган сулышы. Ул
ќир тышчасын ярылулардан саклый
џђм тауларны, ќирне тотучы авыр
богаулар кебек њз урынына кайтара.
Вулкан - янартау ќир асты байлык-
ларын љскђ чыгара, ќирне ућды-
рышлы кљл белђн каплый. Сугыш
хђрби берлеклђр булдыра, шика-
ятьлђр џђм килешњлђр љчен хђрби
трибуналлар булдыра. Сугыш вакы-
тында тљрле ачышлар књбрђк ясала:
пенићиллин, атом, реактив самолёт-
лар - болар барысы да сугыш вакы-
тында уйланып табылган. Елан агу-
ыннан кирђкле дарулар ясыйлар,
микроблардан вабага каршы, чђчђк
авыруына каршы прививкалар
ясыйлар. Ђгђр њлем булмаса, без
бњген билђгђн урыннарыбызда бул-
мас идек. Яманлык ул - портретны
якыннан караган вакытта барлыкка
килгђн књлђгђ кебек, ул биредђ ар-
тык нђрсђ кебек тоела, ђ инде ерак-
тан карасаћ, ул књлђгђнећ кирђкле-
ге генђ ачыкланып калмый, рђсем-
нећ матурлыгы да шул књлђгђдђн
торганлыгы ачыклана. Ђ авыру?
Ђгђр авырмасак, сђламђтлекнећ ка-
дерен белер идекме? Сђламђтлек ул
- башларыбыздагы таќ кеби. Без
аны књрмибез, авырганда гына ка-
дерен белђ башлыйбыз. Гариплек
булмаса, гњзђллекне аћламас идек!
Табигать кљчлђре њзлђрен књрсђт-
мђсђлђр, тормышныћ гњзђллеген
аћламас идек! Шућа књрђ Ђбу
Хђмит Газђли болай ди: "Чыннан да,

дљньядагы даими ќитешсезлек
аныћ камиллеге булып тора, ул
ќђянећ ић мљџим нђрсђсе - аныћ
кђкрелегенђ охшаш".

Тормыш кыенлыклары кеше
табигатенећ њзенчђлеклђрен ачык-
лый. Бер шагыйрь ђйтњенчђ: "Кыен-
лыклар булмаса, бљтен кешелђр тњрђ
булыр иде, юмартлык ярлыланыр, ђ
батырлык - њтергеч булыр иде".

Чынлыкта кыенлыклар - без-
нећ љчен сынау, њзенђ књрђ тик-
шерњ, шућа карап безнећ Алла кар-
шындагы мђгънђбез ачыклана.

"Башларына бђла, кайгы
тљшкђндђ: "Без Алланыкылар џђм
Аћа кайтачакбыз",- дип ђйткђн
тњземлелђрне сљендер",- диелђ
Коръђндђ.

Чыннан да, фани тормыш ул
озын бер кыйссаныћ бер бњлеге генђ,
аныћ артыннан башка фасыллар
килђ. Ђ њлем - бу ахырсыз кыйсса-
ныћ башы гына. Спектакльгђ бђяне
бер пђрдђсен генђ карап бирмилђр,
китапныћ беренче бите ошамады
дип, китапны да тотып атмыйлар. Бђя
бирњ љчен бу ќитми. Нђтиќђ ахырда
гына билгеле була. Бездђн кљлеп,
ачысыз, авыртусыз, картлыксыз вђ
њлемсез тормыш телђп, дустыбыз ни
кылмакчы була икђн? Ул яшђешнећ
тулылыгын тели. Тик тормыш тулы-
лыгы Аллада гына. Бердђнбер Алла
гына камил. Ђгђр анда ќитешсез-
леклђр юк икђн, нигђ Аћа бердђнбер
булмаска ди?

(Ахыры 4 нче биттђ.)
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Бергђлђшеп
ярдђм итик!

"Зђкят" хђйрия фондына 6
яшьлек Азалиянећ ђнисе ярдђм со-
рап мљрђќђгать итте. Кызга табиб-
лар куйган диагноз - баш миенећ
перинаталь патологиясе нђтиќђсе.
Азалия мљстђкыйль рђвештђ уты-
ра, тора џђм йљри алмый. Инвалид
кызны тернђклђндерњ љчен финанс
чыгымнар талђп ителђ.

"Зђкят" фонды барлык мљсел-
маннарны (џђм шулай ук башка
конфессия вђкиллђрен дђ) ђлеге
игелекле эштђ катнашып, Азалиягђ
ярдђм итђргђ чакыра.

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.

Программа ТР мљселман-
нары Диния нђзарђтенећ уку-
укыту бњлеге тарафыннан
ђзерлђнде.

Ђлеге программаныћ максат-бу-
рычы - мђчетлђр каршындагы башлан-
гыч белем бирњ курсларында ислам
дине нигезлђрен сыйфатлы итеп укы-
ту. Кешелђрнећ Ислам кушканнарны
кабул итеп, мљселман булып формала-
шуында бу курсларныћ ђџђмияте бик тђ
зур. Курсларныћ эшчђнлеген тиешле
рђвештђ оештыру ислам динен ата-ба-
баларыбыз алып барган рђвештђ дђвам
итњ эшенђ бихисап љлеш кертњ булыр
иде. Шуныћ љчен бу курсларны тиеш-
ле уку-укыту программалары џђм
мљгаллимнђр белђн тђэмин итњ сорала.
Кызганыч, мђчет-мђдрђсђлђрдђ билге-
ле бер тђртипкђ салынган, барысы да
куллана ала торган уку-укыту програм-
малары ђлегђ кадђр юк иде. Нђшер
ителгђн берьеллык џђм љчьеллык укы-
ту программалары бу мђсьђлђне карди-

наль рђвештђ тђртипкђ салыр, дип љмет-
лђнђбез.

Љчьеллык уку-укыту программасы
бер еллык программаныћ дђвамы була-
рак тђкъдим ителђ. Биредђ берьеллык
программага кергђн алты бњлек калды-
рылды, алар берьеллык программадагы
темалар белђн тулыландырылды. Алар-
ныћ сђгатьлђр саны да арттырылды.
Љчьеллык программаныћ тагын бер
аермасы шунда: биредђ гарђп теле бњле-
ге љстђлде. Ул II џђм III курсларда укы-
тыла, чљнки I курста шђкертлђр интен-
сив рђвештђ тђќвид кагыйдђлђрен
љйрђнђ. Сира дђресенђ килгђндђ, берен-
че елны ул пђйгђмбђребезнећ (сгв) тор-
мыш юлы буларак бара. Икенче елны ул
шул ук рђвештђ Ислам тарихына књчђ.
Љченче елда татар халкында ислам дине
гасырлар дђвамында нинди урын алып
торганлыгы турында мђгълњмат бирелђ
џђм књренекле татар галимнђре белђн
таныштыру дђреслђре њткђрелђ. Ђлеге
предметны эзлекле укытуныћ максаты
- тарихи чылбырны љзмичђ, аныћ уку-

чылар тарафыннан њзлђштерелњен тђэ-
мин итњ. Ђлеге фђнне укыту бик тђ
мљџим, чљнки татар халкы Ислам њсе-
шенђ шактый зур йогынты ясаган џђм
бу мирасны кире кагу зур мђгънђсезлек
булыр иде.

Ђлеге уку-укыту программасы 7
предметтан гыйбарђт; аћа барлыгы
504 сђгать бирелгђн. Курсларныћ
уку-укыту программасына тњбђндђге
фђннђр кертелђ:

1. Исламда ђдђп-ђхлак.
2. Гакыйдђ.
3. Тђќвид.
4. Фикъџе.
5. Коръђн. Коръђн аятьлђренећ

тђфсире белђн танышу.
6. Сира. Дњрт хђлифђ турында

кыскача мђгълњмат. Болгар бабала-
рыбызныћ ислам динен кабул итње.
Ислам тарихы џђм цивилизациясе.
Татар халкы тарихында исламныћ
урыны. Татар зыялылары.

7. Гарђп теле.Татарстан мђдрђсђлђрендђ фђн
олимпиадаларын њткђрњ тђртибе

Бњгенге кљндђ Татарстанныћ мљселман дини белем бирњ учрежде-
ниелђрендђ (мђдрђсђлђрдђ) ислам дине фђннђре џђм гарђп теле буенча
олимпиадалар, Казан мђдрђсђлђрен исђпкђ алмаганда, њткђрелми дияр-
лек.
Бљтен Россия дђрђќђсендђге олимпиада џђр елны (2008 елдан башлап)

Россия ислам университеты тарафыннан њткђрелђ. Олимпиада илебезнећ
мљселман дини уку йортларында белем алучы студентларны ќыя.

Шућа бђйле рђвештђ, студентларныћ љлгерешен арттыру џђм аларны
фђнни эшчђнлек белђн шљгыльлђнњгђ ќђлеп итњ максатыннан, Татарстан
мљфтие Илдус хђзрђт Фђиз Татарстан мђдрђсђлђрендђ олимпиадаларны
тњбђндђге тђртиптђ њткђрњ боерыгы бирелгђн 113 номерлы фђрманны имза-
лады (ул 2012 елныћ 14 мартыннан гамђлгђ керде):

- март аенда мђдрђсђлђрнећ њзлђрендђ олимпиадалар њтђ;
- апрельдђ љч фђн (предмет) - гакыйдђ (догматика), фикъџе (ислам хоку-

кы) џђм гарђп теле буенча Республика олимпиадасын оештырырга;
- май аенда РИУ оештырган Бљтенроссия олимпиадасын њткђрњ эшендђ

катнашырга.

(Ахыры. Башы 3 нче биттђ.)

Моныћ асылы шунда ки: дустыбыз њзе Алла булмыйча канђгать бул-
маячак, ђ бу исђ орыну. Безнећ доктор дустыбыз тиз генђ гаќђплђнђ тор-
ганнардан тњгел. Ул тырышмыйча џђм кыенлыклар аша узмыйча гына
ђзергђ хђзер ќђннђткђ ирешмђкче була. Ђмма ќђннђткђ лаек булу љчен
ул нилђр эшлђде? Ђлеге фђннђр докторы бер телђве белђн бар итђ торган
Алла булу љчен кешелек дљньясына нинди хезмђт књрсђтте?

Минем ђбием доктордан књпкђ акыллырак, ул: "Яхшылык Алладан,
ђ яманлык њзебездђн!" - ди. Бу сњзлђр, гади генђ булсалар да, барлык
проблемаларны хђл итђлђр. Алла елгаларны агызган, ќиллђрне юнђлткђн,
тик саран капитан гына корабына хђтсез кеше вђ мал тутырып, тиешеннђн
књп йљк алган џђм шул сђбђпле кораб баткан.

Алланыћ гаебе нидђ соћ? Нигђ ул њз бђласендђ Алланы џђм язмы-
шын гаепли? Алла елгаларны бар иткђн, йљзњ љчен яхшы џава торышы
биргђн, тик кешенећ саранлыгы бу игелекне яманлыкка ђверелдерде.

"Яхшылык - Алладан, яманлык - њзебездђн" дигђн ђлеге сњзлђр нин-
ди гадел џђм дљрес.

WWW.MUSULMAN.SU

НИГЂ АЛЛАЏ

ЯМАНЛЫККА ЮЛ КУЯ?

ЯЋА КИТАПМЂЧЕТЛЂР КАРШЫНДАГЫ ЉЧЬЕЛЛЫК
КУРСЛАР ЉЧЕН УКЫТУ ПРОГРАММАСЫ

ТР Президенты игълан иткђн
“Татарстанда Тарихи-мђдђни
мирас елы” кысаларында њтђ
торган Коръђн елына багышлан-
ган «Таян Аллага» исемле III
Ђдђби конкурс игълан ителђ.

1. Конкурсныћ максаты – та-
тар иќади яшьлђре арасында
сђлђтлелђрне барлау џђм аларны
берлђштерњ.

2. Конкурсныћ бурычлары:
– сђлђтле яшьлђргђ иќади њсеш љчен

шартлар булдыру;
– татар ђдђбиятын џђм мђдђниятен пропа-

гандалау.
3. Конкурсны оештыручылар:
– ТР мљселманнары Диния нђзарђте;
– ТР Язучылар берлеге;
– ТР Милли китапхђнђсе ТР Дђњлђт Советыныћ

мђдђният, фђн, мђгариф џђм милли мђсьђлђлђр коми-
теты катнашында.

4. Вакыты џђм њткђрњ тђртибе.
Конкурс љч этапта њтђ:
I этап – ђсђрлђрне ќыю (20 февраль 2012 ел – 1

июнь 2012 ел);
II этап – ђсђрлђрне жюри тарафыннан бђялђњ;
III этап – ќићњчелђрне бњлђклђњ.
5. Конкурста катнашу шартлары.
Конкурста Татарстан џђм татарлар яши торган

тљбђклђрдђн телђгђн џђр кеше катнаша
ала. Конкурска ђсђрлђр татар телендђ
электрон вариантта кабул ителђ.
Конкурс љч номинациядђ њтђ:
шигърият, чђчмђ ђсђрлђр, драма-
тургия. Аз књлђмле ђсђрлђр (ши-
гырьлђр, кыска хикђялђр џ.б.)
љчтђн ким булмаска тиеш. Ђсђрлђр
белђн бергђ конкурста катнашучы
њзе турында мђгълњмат ќибђрергђ,
њзенећ љй адресын џђм телефон

номерын књрсђтергђ тиеш.
6. Нђтиќђ ясау џђм бњлђклђњ.

Конкурста катнашучыларныћ
ђсђрлђрен жюри ђгъзалары бђяли. Џђр номи-

нациядђ I, II, III урыннар џђм Гран-при билгелђнђ.
Моннан тыш, махсус бњлђклђр дђ бирелергђ мљмкин.
Жюри Гран-при џђм призлы урыннарны бирмђњ хо-
кукына да ия.

Конкурс нђтиќђлђре буенча «Таян Аллага» исем-
ле ђдђби ќыентык чыгарыла. Ул конкурска килгђн ић
яхшы ђсђрлђрдђн туплана.

7. Жюри составы.
Жюри оештыру комитеты тарафыннан бил-

гелђнђ.
8. Оештыру комитеты.
Оештыру комитетыныћ адресы: Казан

шђџђре, Лобачевский урамы, 6 нчы йорт. Телефон:
+7 (843) 238-35-18.

Электрон почта: tayanallaga@yandex.ru.


