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МЉФТИ ТР ПРЕЗИДЕНТЫ
БЕЛЂН ОЧРАШТЫ

Татарстан мљфтие Илдус
хђзрђт Фђиз ТР Президенты Рљстђм
Мићнеханов белђн очрашты. Анда
шулай ук ТР Президентыныћ Дини
берлђшмђлђр белђн хезмђттђшлек
идарђсе башлыгы Марат Гатин да
катнашты.

И.Фђиз џђм М.Гатин Прези-
дентка Тљркия Республикасыныћ
Дини эшлђр идарђсенећ рђсми ча-
кыруы буенча Тљркиягђ оештырыл-
ган сђфђр турында сљйлђде, идарђ
ќитђкчелеге белђн дин љлкђсендђ
бердђм хезмђттђшлек турында киле-
шњне ќиткерде. Очрашуда шулай ук
Татарстандагы мљселман љммђтенећ
торышы да каралып њтте.

БЉГЕЛМЂДЂ МИНИ-
СТРЛЫК ХЕЗМЂТКЂРЛЂРЕ

ДИН ЂЏЕЛЛЂРЕ БЕЛЂН
ОЧРАШТЫ

Бљгелмђ районы эчке эшлђр
идарђсе бинасында ТР буенча Эчке
эшлђр министрлыгы хезмђткђрлђре
ќирле дин ђџеллђре белђн очрашты.
Очрашуда район имам-мљхтђсибе
Рљстђм хђзрђт Хђйруллин чыгыш
ясады. Ул дин нигезлђре, сабырлык,
толерантлык турында сљйлђде, хо-
кук саклау хезмђткђрлђренећ халык
алдында гына тњгел, Аллаџы Тђгалђ
каршында да ќавап тотачаклары ту-
рында искђртте. Соћыннан Георгий
Победоносец храмыннан Георгий
атакай чыгыш ясады, ул исђ Библи-
ядђн љзеклђр китерде џђм изге Ки-
тапны Эчке эшлђр министрлыгы ки-
тапханђсенђ бњлђк итте.

АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТЛАР
ЉСТЕНДЂ ЭШЛИ

Мљселман эшкуарлары ассоци-
ациясенећ чираттагы утырышында
бизнеста хезмђттђшлек мђсьђлђсе
џђм яћа проектлар каралды.

Ассоциация президенты Р.Га-
фуров Инвестиция њсеше агентлы-
гы белђн хезмђттђшлек итђргђ
тђкъдим итте, шулай ук оешманыћ
грантлар алуда катнашу мљмкинле-
ген билгелђп њтте.

Ассоциация вђкиле И.Зарипов
билгелђп узганча, Мљселман эшку-
арлары ассоциациясенећ 2012 елда
њткђрђсе чаралары, шул исђптђн,
коммерциячел џђм социаль яктан
ђџђмиятле булган проектлар ("Икен-
чел базар", "Дђњлђт флагы" ке-
беклђр) белђн таныштырды.

"Татарстан Республикасы Ва-
кыфы"ныћ генераль директоры
Г.Гыйбадуллин фондныћ инвести-
циялђр талђп итњче яћа проектлары
турында хђбђр итте. Р.Гафуров Та-
тарстан мљфтиятенећ Мљселман эш-
куарлары ассоциациясе белђн бер-
лектђ наркотикларга џђм исерткеч
эчемлеклеклђргђ бђйлелеге булган
кешелђрне тернђклђндерњ љчен мах-
сус њзђк булдыру кирђклеген бил-
гелђп њтте.

ЛЕНИНОГОРСК
ИМАМНАРЫ БЕЛЕМНЂРЕН

АРТТЫРА
РИУ каршындагы Имамнар-

ныћ квалификациясен књтђрњ
њзђгенђ Лениногорск районы имам-
нары килде. Районныћ тљрле авыл
ќирлеклђреннђн ќыелган 13 имам
биредђ 1 апрельгђ кадђр белем ала-
чак.

КАБАН АРТЫ МЂЧЕТЕ
ЛАГЕРЬ ОЕШТЫРА

Казанныћ Кабан арты мђчете
мљселман балалары љчен "Изге юл"
дип аталган лагерь оештыра. Ђлеге
лагерь 24 марттан 31 мартка кадђр
эшлђячђк.

 Мђгълњматлар ТР мљселманна-
ры Диния нђзарђтенећ рђсми

сайтыннан (www.dumrt.ru) алынды

Њз илећ -
гљлстан

Бђхетле
булырга вакыт

Хиќап турында
сњз катуны
туктатыйк

2012 ЕЛ - ТАТАРСТАНДА КОРЪЂН ЕЛЫ

Коръђнне матур итеп укыганда
тђќвид кагыйдђлђренђ туры ките-
реп, тавышыћныћ моћлы, ягымлы
яћгыравын халык-тамашачы хљке-
менђ тђкъдим итђргђ ярыймы? Њз
адресыћа мактау сњзлђре ишетњ џђм
Коръђни-Кђримне кабаттан уку
мљрђќђгатен кабул итњ рљхсђт ител-
ђме?

Пђйгамбђребезнећ (сгв) Габ-
дерраззак џђм башкалар тапшырган
хђдистђ мондый юллар бар: "Џђрбер
ђйбернећ њз бизђге бар, ђ Коръђннећ
бизђге булып матур тавыш тора".

Ђмма Коръђнне бар ихласыћны
биреп, чын књћелдђн књркђм итеп
уку џђр кешенећ дђ хђленнђн килеп
бетми. Нђкъ менђ эчкерсез, саф, "њз"
тавышы белђн (бљтен кеше ишетер-
лек итеп, ђмма шул ук вакытта
"каты" кычкырмыйча) Китап укучы-
ларга да юлыгасыћ. Мондый
дђрђќђгђ ирешњ љчен Ходай тара-
фыннан бњлђк ителгђн сђлђтећне
осталык дђрђќђсенђ њстерергђ џђм
аны белгечлђргђ гел тикшертеп то-
рырга кирђк. Аџђћле тавышыћны
мактау сњзлђреннђн џђм рияланудан
саклау алай ук ќићел тњгел, ђмма

Бик књплђр Коръђнне њзенећ авызына ќђмђгатьне ка-
ратып торырлык итеп уку турында хыяллана: ул адђм
балаларыныћ иман нурын арттыра џђм аларны дљнья
мђшђкатьлђреннђн, юк-бар, файдасыз, буш сњзлђр
сљйлђњдђн котылып торырга; кешегђ тормыш авыр-
лыкларына књз йомарга, рухны књтђрергђ, Аллаџ
белђн сер булып сакланыла торган аралашу булды-
рырга ярдђм итђ.

мљмкин эш.
Аллаџ Илчесенећ (сгв) Кыямђт

кљнендђ ќавап тотачагыбыз турында
ђйткђн васыятен истђ тотарга кирђк:
"Аллаџ каршына басканнан соћ... фђн
белђн шљгыльлђнгђн џђм бњтђннђрне
гыйлемгђ љйрђткђн кешегђ Аллаџ аћа,
Њзе биргђн сђлђтлђр турында исенђ
тљшерергђ мљмкинлек бирђчђк џђм,
ул кеше, аларны таныячак. (Аллаџы
Тђгалђ) ђйтђчђк: "Син алар белђн ни
рђвешле файдаландыћ?" Тегесе
ќавап бирђчђк: "Мин гыйлем алдым
џђм белгђннђремне башкаларга да
љйрђттем, Коръђн укыдым - болар-
ныћ барысы да Синећ ризалыгыћ
љчен иде. (Аллаџы Тђгалђ) ђйтђчђк:
"Син алдалыйсыћ. Син, дљрестђн дђ,
гыйлем алдыћ, ђмма ул (синећ турын-
да) "син књп белњче" дип ђйтсеннђр
љчен генђ иде. Џђм син (синећ турын-
да) "ул - изге Коръђнне укучы" дип
ђйтсеннђр љчен Коръђн укыдыћ.
(Синећ турыда) шулай дип ђйттелђр
дђ". Шуннан соћ аны барасы юл бу-
енча йљзе белђн аска каратып Утлы
ќђџђннђмгђ сљйрђргђ џђм шунда таш-
ларга кушылды".

Коръђнне ихласлык белђн уку-

чы, аерым кеше белђн Аллаџ ара-
сында чит теллђрдђн оста тђрќемђ
итњгђ охшаган, безгђ књренми тор-
ган "књпер" булып калырга гына
тиеш. Ул изге сњзлђр дљньясында
гизњче, ќанны љзгђлђњче, ђмма
њзенећ "кулы" турында ни њзенђ, ни
ђйлђнђ-тирђдђгелђргђ искђ тљшерми
торган њтђ књренмђле озата баручы

кебек булырга тиеш.
Ахырзаман Китабын уку џђм ят-

лау ић књркђм эшлђрнећ берсе булып
санала, ул кешене рухи яктан баета
џђм аны бик югары дђрђќђлђргђ
књтђрђ. Аџђћле, матур уку ќђннђт юлы
да, ќђџђннђм юлы да булырга мљмкин.

(Ахыры 2 нче биттђ.)

"Аллаџы Тђгалђ безгђ дин ђџеллђренећ яћа буынын
тђрбиялђњдђ кљч џђм сабырлык насыйп итсђ иде"

Сезнећ игътибарыгызга ТР мљсел-
маннары Диния нђзарђте рђисе, мљфти
Илдус хђзрђт ФЂИЗнећ чыгышын
тђкъдим итђбез.

Бњген бирелгђн яхшы сыйфатлы дини бе-
лем - килђчђктђ ќђмгыятьнећ дини џђм дини
булмаган љлешлђре арасында гармонияле
мљнђсђбђтлђрнећ њсешен тђшкил итђчђк.

Бњгенге кљндђ Татарстандагы  дини белем
бирњ учреждениелђрендђге укыту дђрђќђсе
тњбђн дђрђќђдђ. Бу, ни кызганыч, тар дини фи-
кер йљртњгђ џђм башкаларга карата тњземсез-
леккђ китерђ, ќђмгыять тормышында катнашу-

ђйткђндђ, динне  рухи њсеш функциясе тњгел, ђ
ќђмгыятьне таркату функциясе буларак кулла-
ну, килђчђктђ Россия мљселман љммђтенећ бер-
леген куркыныч астына куя.

Џичшиксез, безнећ республикабызда
бњгенге кљндђ бирелђ торган дини белем бик
популяр. Лђкин, шуны ђйтеп њтђргђ кирђк, бе-
лем бирњ сыйфаты тњбђн дђрђќђдђ, кирђкле
шартлар џђм техник ќиџазлар юк. Хђзер юга-
ры дини белем алырга омтылган яшьлђр аны
чит илдђ алырга тырыша. Аларныћ књбесе шун-
да ук эшкђ дђ кала.

(Ахыры 2 нче биттђ.)

га киртђ булып тора. РФ Конституциясе буен-
ча, џђр гражданин яхшы сыйфатлы белем алыр-
га хокуклы. Тњбђн сыйфатлы дини белем бирњ
дини белем алырга телђњче кешенећ дђ, дљнья-
ви белем алырга телђњче дини кешенећ дђ хо-
кукларын бозу дигђн сњз.

Дин нигезлђрен белмђњ кешене, бигрђк тђ
яшьлђрне, хђвефле идеологик агымнар алдын-
да кљчсез итђ, башкаларга карата тњземсезлеккђ
џђм агрессиягђ китерђ. Бу идеологик агымнар-
ныћ факторлары буларак, Россиядђ "Хизбут-
Тђџрир", ваџџабчылык џђм башка исламга хас
булмаган сђяси агымнар тора. Башкача

22 март кљнне Yзђклђшкђн дини оешма - Татарстан
Республикасы мљселманнары Диния нђзарђте Россия ис-
лам университеты бинасында беренче тапкыр Татар-
стан Республикасы мђдрђсђ укытучыларыныћ республи-
ка кићђшмђсен уздырды.

Татарстанда мљселман белем бирњ системасы
мђчетлђр каршындагы курслар белђн башланып, Россия
ислам университеты белђн тђмамланырга - тулы, ка-
лыплашкан система барлыкка китерергђ тиеш. Бер
фикердђ булып, ата-бабаларыбыз традициялђренђ туг-
ры калып, Аллаџы Тђгалђгђ хезмђт итњдђ бердђм юл сай-
ларга тиешбез. Бу хакта Yзђклђшкђн дини оешма - Та-
тарстан Республикасы мљселманнарыныћ Диния нђза-
рђте Россия ислам университеты бинасында беренче
тапкыр узган Татарстан Республикасы мђдрђсђ укыту-
чыларыныћ республика кићђшмђсе вакытында хђбђр
ителде.

Ђлеге кићђшмђдђ Њзђклђшкђн дини оешма - ТР мљсел-
маннары Диния нђзарђте рђисе, мљфти Илдус хђзрђт
Фђиз, ТР Президентыныћ Дини берлђшмђлђр белђн хезм-
ђттђшлек идарђсе башлыгы Марат Гатин, республика
мђдрђсђлђре укытучылары џ.б. катнашты. Узган елны
мљфтият мђчетлђр каршында эшлђп килњче курсларныћ
укытучыларын ќыеп кићђшлђшкђн иде.

Хђзерге вакытта Татарстандагы профессиональ
мљселман мђгарифе системасы тђртипкђ салына, бердђм
стандартлар кертелђ. Республиканыћ барлык мђд-
рђсђлђренећ оештыручысы - ТР мљселманнары Диния
нђзарђте њзенећ мђгариф учреждениелђренећ эшчђнлеген
финанслый башлады, бу исђ системаны тамырдан
њзгђртергђ, яћа дђрђќђгђ књтђрергђ, мђдрђсђлђрне яхшы
укытучылар белђн тђэмин итђргђ, заманча ќиџазларга
мљмкинлек бирђчђк, дип уйланыла.
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ХИЌАП ТУРЫНДА

ЊЗ ИЛЕЋ - ГЉЛСТАН

КОРЪЂННЕ
АЏЂЋЛЕ

ИТЕП УКЫГЫЗ!
(Ахыры. Башы 1 нче биттђ)

Мактаганны џђр кеше дђ яраткан-
ны џђм њзећдђ тђкђбберлекне
ќђелдермђњне дђ истђн чыгармау
лязем.

Ђбу Умамныћ (Аллаџ аннан
разый булса иде) болай дип хђбђр
иткђнлеге турында мђгълњмат
бар:  "Мин  Аллаџ  илчесенећ
тњбђндђгелђрне ђйткђнен ишет-
тем:  "Коръђн  укыгыз ,  чљнки ,
дљрестђн дђ, Кыямђт кљнендђ ул
аны укучыга яклаучы кебек була-
чак".

Тагын да исђпсез-хисапсыз
ђќер-савап мљэмин-мљселманга
Коръђнне ятлаган џђм, алай гына
да тњгел, соћыннан аны онытма-
ган  љчен  бирелње  мђгълњм .
Коръђн хафизлар, ягъни Коръђн-
не хђтердђн укучылар - Илаџи
Ачыш  йљртњчелђрнећ  ќанлы
гђњдђлђнеше. Ђ бит ђле Аллаџ
Њзенећ чиксез рђхим-шђфкате
белђн истђ калдыру юлын тагын
да ќићелђйткђн: "Сезнећ ић ях-
шыгыз шул: кем Коръђн љйрђнђ
џђм  шуны  башкаларга  да
љйрђтђ".

Имам  ђл-Ќђзари  ђйткђн:
"Кљпшђ сыман итеп  тљрелгђн
кђгазьдђ яисђ китапта тњгел, ђ
нђкъ менђ йљрђктђ Коръђнне ят-
лау юлы белђн саклау (ђлбђттђ,
Бљек  Затныћ  мљселманнарга
бњлђге) - Аллаџка ышаныч џђм

мљгътђбђрлек  њзенчђлегенђ
ишарђ. Изге текстларны хђтердђн
белмђгђн хђлдђ, аларны бары тик
кђгазьдђ генђ саклаучылар џђм
шуныћ љчен дђ аны гел китаплар-
дан гына карап укучылар мондый
Китапка ия булучыларныћ капма-
каршысы булып торалар. Шул ук
вакытта, Аллаџ Њзенећ чиксез
рђхмђте белђн мљселманнарга
шуны да бњлђк кылды ки, алар-
ныћ  кайберлђре  пђйгамбђре-
бездђн (сгв) Коръђнне хђрефлђп
љйрђнеп, тулы џђм дљрес итеп
укуга  бљтенлђе  белђн  бирел-
делђр, бер генђ хђрђкђне дђ џђм
бер генђ сђкенне дђ тљшереп кал-
дырмадылар".

Имам ђл-Мђњриди билгелђп
узганча, "Коръђн могќизалары-
ныћ берсе - кешелђрнећ кайсы
телдђ  сљйлђшњлђренђ  бђйсез
рђвештђ, аныћ бар кеше љчен дђ
ќићел ятлануыннан гыйбарђт.
Бер генђ китап та Коръђн ятлан-
ган кебек ятланмый. Бу - аћа Хо-
дай тарафыннан бирелгђн њзенч-
ђлек, ул аны шуныћ белђн башка
китаплардан аерып тора".

Беренче карашка гына Изге
Коръђнне ятлау мљмкин тњгел кебек
тоела. Ђмма сђбђбенђ керешкђн
кеше гел ќићђ! Љстђвенђ, мондый
турылыклы юлдан безне Аллаџы
Тђгалђ Њзе ќитђклђп бара.

Нияз САБИРЌАНОВ

Еш кына мђктђп директорлары
мљселман кызларына дђрескђ
шђригать кануннарына туры
килгђн кием киеп килергђ рљхсђт
бирми, югары уку йортлары укы-
тучылары арасында да бу књре-
нешкђ ризасызлык белдерњчелђр
књзђтелђ.

Хђтта кайбер тњрђлђр: "Мљс-
лимђлђр эш вакытында дресс-код-
ны сакларга тиеш, ђ башка вакыт-
та киемсез йљрсђлђр дђ була",
дигђнрђк фикерне дђ яклап чыга.
Мондый дљньяви экстремизмныћ
асылы кая барып тоташа соћ? Ђллђ
хиќап, дљрестђн дђ, кемгђдер кома-
чаулыймы икђн? Бђлки, аларга  хи-
ќап мљслимђлђрнећ акыл эшчђнле-
генђ тискђре тђэсир итђ кебек тое-
ладыр? Ђгђр дђ бу чыннан да шу-
лай икђн, књптљрле фђн кандидат-
лары џђм докторлары арасында
мљселман хатын-кызларыныћ саны
елдан-ел артуны ни рђвешле аћла-
тып булыр соћ? Кем љчендер ђле
ђйтелгђннђр, бђлки, чынлап та, зур
яћалыктыр, лђкин безнећ кљннђрдђ
моныћ шулай булуы хак. Эш уры-
нында да мљслимђлђр бњтђннђрдђн
калышмый, хиќап кигђн мљселман
хатын-кызлары фђнни оешмалар-
да, дђњлђт учреждениелђрендђ бил

Хиќап (мљслимђлђр киеме) мђсьђлђсе вакыт-вакыт мас-
сакњлђм мђгълњмат чараларында гына тњгел, хђтта те-
левидение тапшыруларында да баш калкыта. Димђк, бу
тема џђрвакыт актуаль булып калачак. Књп очракта
тњрђлђрнећ хиќапка карашы утка май сипкђндђй итђ.

бљгђ, икътисади эшчђнлек алып
бара џђм зурдан-зур ућышларга
ирешђ. Хђзер "кљнчыгышныћ
изелгђн  хатын-кызлары" югары
урыннарда  эшли: оешмалар белђн
идарђ итђ, фђнни хезмђтлђр яза -
кайда гына булсалар да, алар дин
юлында булмаган хезмђттђшлђ-
реннђн калышмый.

Гомумђн алганда, хиќаптан
йљрњне тыю "Намус иреге џђм дин
тоту иреге турында"гы Федераль
законны бозу дигђн сњз. Исегезгђ
тљшерђм, анда мондый юллар бар:
"...ялгызыћ гына яки бњтђннђр белђн
бергђлектђ кайсы да булса берђр
динне тоту яки берсен дђ тотмау,
ирекле рђвештђ дини џђм бњтђн
тљрле карашларны сайлау џђм
њзгђртњ, аћа ия булу џђм тарату, џђм
шушыларга бђйле рђвештђ эш итњ".
Биредђ њзлђренећ дини карашлары-
на нисбђтле, "алар белђн ярашып эш
итњ" турында да ачык ђйтелгђн.
Шуны ук без кеше хокуклары ту-
рындагы Гомум декларациядђ дђ
књрђбез. Бу декларациянећ 19 нчы
матдђсендђ "Џђр кешенећ фикер-ка-
раш ирегенђ џђм аларны ирекле бел-
дерњ хокукына ия" булуы турында
ђйтелђ. Хиќаптан йљрњ шул караш-
ларныћ чагылышы тњгелмени?

Хиќап кию љчен мљселман ха-
тын-кызларына дини нигез "ђн-
Нур" сњрђсенећ 31 нче аятендђ
књрсђтелгђн: "Ђйт мљэминђ хатын-
нарга, карарга ярамаган нђрсђдђн
књзлђрен йомсыннар вђ фђќерлђ-
рен зинадан сакласыннар џђм кул
белђн йљзлђреннђн башка булган
зиннђт урыннарын ачмасыннар,
мђгђр џђрвакыт ачык була торган
йљзлђрен, ике кулларын вђ тђпилђ-
рен ачсалар ярый, џђм башларын,
муеннарын вђ књкрђклђрен
пђрдђлђр белђн капласыннар, вђ
зиннђтлђрен ачмасыннар. "Аллаџ
мљселман булган хатын-кызларны
чђчлђрен, муеннарын, белђклђрен,
тубыкларын, югары чђлтерлђрен,
колак алкаларын, муенга таккан
зиннђтлђрен џђм белђзеклђрен ят
ирлђргђ књрсђтњдђн тыйды", мђгђр
бу ђйтелгђннђрне њзенећ иренђ, яки
аталарына, яки ирлђренећ аталары-
на, яки њзлђренећ ир туганнарына,
яки њзлђренећ балаларына, яки ир-
лђренећ балаларына, яки бертуган
кардђшлђренећ балаларына, яки
кыз туганнарыныћ балаларына, яки
мљселман булган хатыннарга, яки
њзе хуќа булган кол иргђ вђ кол ха-
тынга, џђм шђџвђт куђте булмыйча
хатыннарга ихтыяќы булмаган,
фђкать хатыннар янына ашар-эчђр
љчен генђ килђ торган ят ирлђргђ,
џђм хатыннарга якынлык кылырга
кљче ќитмђгђн, ягъни бђлђгатькђ
ирешмђгђн ир балаларга, шушы
зекер ителгђн кешелђргђ чђчлђрен,
муеннарын, колак алкаларын, бел-

Безнећ болгар-кыпчак бабалары-
бызныћ бик књптђннђн њз дђњлђтчелеге
булган. Татар халкыныћ тарихи-милли
бишеге саналган Болгар иле яисђ Идел
Болгарстаны IX гасырда ук тљзелђ.
Кљнчыгыш Европадагы ић беренче
дђњлђт була бу. Яћа ил чагыштырмача
тиз арада сђяси, икътисади, мђдђни як-
тан нык њсеш ала. Борынгы књп кенђ
тарихи чыганакларда ул "Бљек Болгар"
дип телгђ алына. Аныћ башкаласы ту-
рында XI йљз галиме Мђхмњт Кашгари
"Болгар - тљрки шђџђрлђреннђн мђшџњр
бер шђџђр" дип язып калдыра. Болгар-
ны ул њзе тљзегђн дљнья картасында да
књрсђтђ.

XIII-XIV йљзлђрдђ Болгар Алтын
Урда билђмђсендђ була. Ђ 1445 елда
Болгарныћ џђм Алтын Урданыћ дђвам-
чысы булган Казан ханлыгы барлыкка
килђ...

Аћлашыла ки, бик электђн њк ут-
рак тормышка књчеп, мљстђкыйль ил-
дђњлђт корып яшђгђн халыкныћ фольк-
лорында да бу темага кагылышлы
ђсђрлђр зур урын алып торалар. Безнећ
књпсанлы мђкальлђребездђ берлђшеп,
ил булып яшђњнећ љстенлеклђре расла-
на, аерым шђхеснећ язмышы ил язмы-
шы белђн аерылгысыз бђйле булуы
књрсђтелђ:.Књп тљкерсђ - књл булыр,

Књп берексђ - ил булыр..Тау билсез булмас,
Адђм илсез булмас..Бердђ тњгел, илдђ кљч..Илгђ таянган Идел кичђр..Ил кљче - Идел кљче..Ил аткан таш еракка китђ..Ил белђн этђргђч, тау књчкђн..Очырырга ќил кљчле,
Кљрђшергђ ил кљчле..Илдђ булса, њлмђссећ,
Илсез кљнећ књрмђссећ..Иле иркеннећ кљне иркен..Ил белђн килгђн бђла авыр

тњгел.
Туган илне сљю, ватанчылык хисе

- кеше књћелендђге ић изге, ић нечкђ
џђм ић олы хис. Халык аны ђхлакый
сыйфатларныћ ић югарысы итеп ис-
ђпли. Туган илнећ якынлыгы, газизле-
ге турында сљйлђњче мђкальлђргђ хис-
тойгы тирђнлеге, самимилек хас:.Ватан барыннан да газиз..Ватансыз кеше - бакчасыз сан-
дугач..Туган ќирдђй ќир булмас,

Туган илдђй ил булмас..Њз илећ - гљлстан,
Кеше иле - гњрстан..Њз илећ - њз анаћ,
Њзгђ ил - њги анаћ..Илем-ќирем булмаса,
Аем-кљнем тумасын..Туган туфракка баскан эз су-

ынмый..Њз илем - њземђ алтын..Илнећ ђреме дђ хуш исле.
Соћгы мђкаль белђн бђйлђнештђ

кыпчак ханы Артык турындагы бер ри-
ваять хђтергђ килђ. Артык хан - "Игорь

полкы турында ќыр" ђсђренђ дђ кереп
калган Кончак ханныћ атасы. Ул њзенећ
45 мећлек атлы гаскђре белђн грузин
патшасы Давид IV гђ Грузияне азат
итњдђ хђлиткеч ярдђм књрсђтђ, кызын
Давидка кияњгђ бирђ џђм, зур дђрђќђгђ
ия булып, озак вакыт Кавказда гомер
сљрђ. Бервакыт туганы Сырќан аны њз
ќиренђ - Кыпчак даласына чакырырга
килђ. Лђкин књпме њгетлђсђ дђ, Артык
џич ризалашмый. Шуннан Сырќан
моћа куенына тыгып килгђн бер учма
дала њлђнен суза. Кипкђн ђрем сабагын
иснђњгђ, Артык хан, бер сњз дђ ђйтмичђ,
иярлђнгђн аты янына ташлана. Кљне-
тљне чабып, туган даласына кайтып
ќиткђч, ул: "Чит ќирдђ солтан булган-
чы, њз илећдђ олтан бул икђн", дип
ђйткђн, ди.

Ђйе, ватанчылык хисен халык бай-
лык, дђрђќђ кебек нђрсђлђрдђн чагыш-
тыргысыз љстен куя. "Алтын-кљмеш
яуган ќирдђн туган-њскђн ил артык",
"Рђхђт булса да торган ќир, сагындыра
туган ил", "Туган илдђ яшђмђгђн яшђњ

кадерен белмђс", "Былбылны алтын
читлеккђ япсаћ да, њз тал-тирђген сагы-
нып сайрар" кебек мђкальлђр дђ моны
бик ачык књрсђтђлђр.

Туган илдђн аерылу, чит ќирлђрдђ
яшђргђ мђќбњр булу, халык карашын-
ча, кеше башына килђ торган бик зур
бђхетсезлек булып санала. Мондый эч-
тђлектђге ђсђрлђр шушы фаќигале яз-
мышны кичергђн татар халкыныћ ачы
тђќрибђ авазы кебек кабул ителђлђр..Ић зур сагыш - Ватан сагышы..Читтђ йљргђн тарыгыр,

Туган илен сагыныр..Ачтан њлсђћ дђ, туган илећне
ташлама..Дљнья кић дип таралма, тарал-
ган тарыны тавык чњпли..Илгђ сыймаган баш -

Иделгђ баткан таш..Иленнђн аерылган -
Канаты каерылган..Иленнђн аерылган ќиде ел

елар,
Иленнђн аерылган њлгђнче елар.
Ватанга мђхђббђт хисен халык

ниндидер якынча тљшенчђ итеп аћла-
мый. Бу мђхђббђт кешенећ эш-гамђ-
лендђ тљгђл гђњдђлђнеш табарга тиеш.
Ватан шђхес турында кайгыртучанлык
књрсђткђн кебек, шђхес тђ њз Ватаны-
ныћ иминлеге, байлыгы џђм кљчле бу-
луы турында кайгыртырга бурычлы.
Менђ шушы идея халыкныћ књп кенђ
мђкальлђре аша кызыл ќеп булып њтђ.
"Ил кљенгђндђ кљен, ил сљенгђндђ сљен",
"Ватанга хезмђт - њзећђ хезмђт", - ди
халык. Мондый мђкальлђрдђ без "ир-
егет" шђхесе белђн еш очрашабыз. Ул
Ватан-шђхес мљнђсђбђтлђрендђ халык-
ныћ идеалын гђњдђлђндерњче зат:.Ир-егетнећ яхшысы ил белђн..Ил љметен ир аклар,

Ирнећ данын ил саклар..Ирнећ даны иленнђн,
Халкы белђн ќиреннђн..Ил гамен ќыйган ир ил агасы

булыр..Ир яхшысы илгђ ярый..Ил намусы ир ићендђ..Ил барда ир хур булмас,
Ир барда ил хур булмас.

Хуќиђхмђт МЂХМЊТОВ,
филология фђннђре докторы,

профессор,
Татарстанныћ џђм Россиянећ

атказанган мђдђният
хезмђткђре

"Аллаџы Тђгалђ безгђ дин
ђџеллђренећ яћа буынын

тђрбиялђњдђ кљч џђм
сабырлык насыйп итсђ иде"

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ)

Бу хђл безне бик тђ борчуга сала. Шунысын да ассызыкларга
кирђк: чит иллђрдђ белемне башка мђзџђблђр буенча бирђлђр, џђм
студентлар укып, монда кайткан очракта, бу  республикабыз
љммђтендђ каршылыклар килеп чыгуга китерђ.

Шунысы да мљџим: безнећ дини белем бирњче учреждениелђрдђ
Татарстаннан гына тњгел, ђ Россиянећ башка тљбђк џђм љлкђлђреннђн
дђ, БДБ иллђреннђн килгђн егетлђр џђм кызлар укый. Монда милли
каршылык юк, чљнки ислам дине миллђтара тњземлелеккђ џђм дус-
лыкка љйрђтђ. Студентларныћ књпчелеге бњтђн миллђт вђкиллђре ик-
ђнлеге дђ яхшы билгеле.

Мондый уникаль мљмкинлеклђр булганда, ђлбђттђ, без њзебез-
нећ миллђт студентлары саны артуын телибез, чљнки моныћ белђн
татарларныћ рухи килђчђге дђ бђйле.

Укытуны татар телендђ алып барырга тырышырга кирђк. Бу баш-
ка миллђт студентлары љчен икенче дђњлђт телен љйрђнњгђ этђргеч
булып торачак.

Татарстан ќирлегендђ ић кљчле џђм танылган дини тђгълимат
бирњче мђктђплђрнећ берсе эшлђп килгђн XIX гасыр ахырын - XX
гасыр башын искђ тљшерергђ кирђк. Безгђ Садри Максуди, Йосыф
Акчура, Шиџабетдин Мђрќани кебек танылган мљселман галимнђре
џђм дин белгечлђре билгеле. Бу ќђмђгать эшлеклелђре татар мђдђни-
яте џђм иќтимагый фикер њсешенђ ђйтеп бетергесез зур љлеш керт-
телђр. Аларны татарлар гына тњгел, ђ Россия  џђм дљнья мљселманна-
ры да белђ, китапларын љйрђнђ, дђреслеклђреннђн файдалана.

Дин социаль институтларныћ торышына да тђэсир итђ, халык
мђдђниятен саклап калырга, њстерергђ џђм аны башка буыннарга тап-
шырырга булыша. Башкача ђйткђндђ, ќђмгыятьне рухи яктан њстерђ.

Мљселман дини белем бирњ учреждениелђренећ тљп максаты -
милли џђм мђдђни яктан њз-њзен идентификациялђргђ сђлђтле бул-
ган чын мљселман кешесе тђрбиялђњ. Соћгы вакытта бик њк књћелле
булмаган књренеш барлыкка килде - югары дини уку йортларын
тђмамлаучылар башка љлкђлђрдђ эшли башлады. Ђ бит бњгенге кљндђ
мљселман љммђтенђ югары квалификацияле кадрлар ќитенкерђми:
имамнар, вђгазьчелђр, ораторлар; мђчет џђм мђдрђсђлђрдђ - махсус
белемнђре булган укытучылар, шулай ук казыйлар џђм дин белгечл-
ђре. Бу мђсьђлђнећ чишелеше дини уку йортларын тђмамлаучылар-
ныћ бу љлкђдђ эшли башлауларына бђйле.

Аллаџы Тђгалђ безгђ дин ђџеллђренећ яћа буынын тђрбиялђњдђ
кљч џђм сабырлык насыйп итсђ иде!
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ђклђрен, белђзеклђрен, балтырла-
рын књрсђтсђлђр гљнаџ булмас, вђ
ул хатыннар књренмђгђн зиннђтлђ-
рен белдермђк љчен урамда
йљргђндђ аякларын аякларына
бђрмђсеннђр, ягъни йљргђндђ аяк
тавышларын да, чылтыравыклы
зиннђтлђренећ дђ тавышларын
ишеттереп йљрмђсеннђр! Ий мљэ-
миннђр, џђммђлђрегез дђ Аллаџка

тђњбђ итегез, шаять дљнья вђ
ахирђттђ бђхетле булырсыз". (Ног-
мани тђфсиреннђн.)

Мљхђммђтнећ (сгв) фикере бу
аятькђ ачыклык кертђ: "Ђбу Давыд
Гайшђдђн (Аллаџ аннан разый бул-
са иде) тапшыра: Ђбу Бђкер кызы
Ђсма пђйгамбђребез (сгв) янына
юка, њтђ књренмђле киемнђн керђ.
Пђйгамбђр (сгв) аннан башын ала

џђм болай ди: "Ђй, Ђсма, ќенси як-
тан ќитлегњ чорына кергђн хатын-
кызга менђ бу ике ќирдђн кала,
бњтђн бер ќирне дђ кешегђ књрсђтеп
йљрњ рљхсђт ителми", - дип, йљзгђ
џђм кул чукларына књрсђтђ.

Књрњебезчђ, Ислам, дљрестђн
дђ, мљселман хатын-кызларына йљз
џђм кул чукларыннан кала бљтен
тђнне каплап йљрергђ боера. Џђм,
кемдер аларны шулай киенеп
йљрергђ мђќбњр итђдер, дип уйлар-
га кирђкми, бу аларныћ ихтыяри
џђм ихлас књћелдђн булган шђхси
сайлаулары.

Кайберђњлђр, хђзерге мљс-
лимђлђр киеп йљргђн кием татар ха-
тын-кызларыныћ традицион кие-
менђ туры килми, дип дђгъва бел-
дерђ. Мондыйларга: "Гафу итегез, ђ
сез њзегез гореф-гадђт буенча киенђ-
сезме соћ?" дип сорыйсы килђ. Бо-
рынгыдан килгђн гадђт буенча, татар
хатын-кызлары, чынлап та, зур, ачык
изњле књлмђклђр џђм кыска итђклђр
кигђн микђнни? Ќаны телђгђнчђ
киенњ џђр кешенећ њз ихтыярында.
Ђйе, дљрестђн дђ, заманча яулык
бђйлђњ алымнары безгђ XX йљзнећ
туксанынчы елларында гарђп иллђ-
реннђн яисђ Тљркиядђн њтеп керде,
кайберсе њзебезнећ дизайнерлар та-
рафыннан эшлђнде. Ни љчен гореф-
гадђтлђр дип ќан атучылар бу туры-
да шул 90 нчы елларда уйланмаган
соћ? Ни љчен алар кљнбатыш киемн-
ђренђ љстенлек биргђн?

Дини экстремизм туу
сђбђплђренећ берсе булып, бђлки,

мљселман хатын-кызларыныћ кие-
ме турындагы  ялгыш фикер дђ зур
роль уйныйдыр. Ќђмгыятьнећ Ис-
ламга булган мондый мљнђсђбђте
кайбер мљселманнарда ќђмгыятькђ
каршы фикер уята: алар конститу-
цион тђртипне алмаштыру зарур-
лыгы турында пропаганда алып
бара башлый, ђ кайберђњлђр, бер-
нигђ дђ карамыйча, чит иллђргђ
књченеп китђ.

Башка иллђр мисалына
мљрђќђгать итсђк, бездђ хђллђр
алай ук мљшкел тњгел. Ике мећен-
че еллар башында мљслимђлђр пас-
портка яулыктан фотога тљшњ хо-
кукына иреште. Безнећ ил законна-
ры буенча, мљслимђлђргђ ќђмђгать
урыннарында да шђригать кушкан-
ча киенеп йљрњ тыелмый. Франци-
ядђ, мисал љчен, бу дђњлђт тара-
фыннан тыелган бит. Ђмма Бљекб-
ритания кебек демократик иллђр дђ
бар - анда полициядђ эшлђњче ха-
тын-кызлар (мљслимђлђр) љчен
махсус форма тегелгђн. Шунлык-
тан, тљп мђсьђлђ хиќапта гына да
тњгел, ђ безнећ аћа булган карашы-
бызда. Ђйдђгез, бер-беребезне ни-
чек бар, шулай кабул итик ђле. Бе-
ренчел стереотипларны њзгђртик.
Ђгђр дђ хђзерге моментта толеран-
тлык турында сњз алып бару
гадђткђ кергђн икђн, бер-беребезгђ
тагын да ихтирамлырак булсак иде.

Габдулла хђзрђт ЂДЏЂМОВ,
ТР мљселманнары Диния

нђзарђте рђисенећ беренче
урынбасары, тарих фђннђре

кандидаты

Иман нуры
сњнгђндђ

Тљн караћгысы дљньяны кап-
лаган бер мђлдђ ут сњнде. Шђмне
табам дип, кап-караћгы љйдђ ди-
вар-ишеклђрне капшый-капшый
йљргђндђ, књћел шомлы уйлар
белђн тулды: Ќир йљзендђ сукыр
кеше ничек яши икђн… Барыр
юлын табу аћа шундый кыендыр
инде…

Ниџаять, табылган шђм йом-
шак, игелекле нурлары белђн
бњлмђбезне яктырта башлады.
“Менђ бит, бу яктылык – Аллаџныћ
олуг рђхмђте” дигђн фикер тђэси-
рендђ књћел тынычланып китте,
сљенеч џђм шљкер хислђре бљек,
юмарт Яратучыма юнђлеп, бар
ќиџанны яктырткандай булды…

Тылсымлы, ќанымны иркђли
торган шђм яктысында уйланып
утырам. Адђм баласына маћгай
књзе белђн књрњ сђлђтеннђн тыш,
књћел књзе белђн књрњ мљмкинлеге
дђ бирелђ. Ђмма књплђрнећ књћел
књзе, кызганычка, ябык. Бњген
љебездђ электр уты сњнгђн кебек,
кайбер инсаннар књћелендђ иман
нуры сњнгђн. Ќан-калеблђрендђ –
караћгылык. Рухын чњп-пычрак
басканын андый кеше тоймый,
хђрам белђн хђлђлне аермый џђм
шул сђбђпле, њзенђ зыян китерђ
торган нђрсђлђрне белеп аера ал-
мый.

Ђле менђ бер гыйбрђтле кый-
сса искђ тљште. Тђрђзђсе пычрак-
ка батып беткђн караћгы бњлмђдђ
бер егетне биклђп калдыралар. Бе-
раз вакыт њткђннђн соћ, аннан: “Йђ
егет, ничек анда сића, ућайсыз
тњгелме?” – дип кызыксыналар. Те-
гесе: “Юк, биредђ караћгы булса
да, бик рђхђт: ќылы, тыныч, ућай-
лы”, – дип ќавап кайтара. Урамнан
тђрђзђгђ бер чњмеч су тондыралар.
Тђрђзђ пыяласыннан пычрак бераз
юылып тљшђ дђ, бњлмђгђ аз гына
яктылык њтеп керђ башлый. Шун-
нан соћ егет аптырашлы тавыш
белђн борын астыннан гына ђйтеп
куя: “И-и, монда диван асты љскђ
килеп ђйлђндерелгђн бит… Љстђл
белђн шкаф та ауган икђн…”

Тђрђзђне икенче чњмеч су

белђн “коендыралар”. Пычрак
тђрђзђ тагын да ачылып китђ
џђм яктылыгы арткан бњлмђдђ
ватык урындыкларны, тузгып
яткан китап-газетларны књреп,
егетебез шакката: “Менђ сића
мђ! Монда коточкыч икђн бит,
ќђмђгать!”

Ђ инде тђрђзђгђ љченче чњмеч

су орылгач, егет ирексездђн хђтта
кычкырып ќибђрђ: “Каравыл!
Бњлмђ тулы таракан, лыгыр пыч-
рак, пђрђвез! Тизрђк чыгарыгыз
мине биредђн!!!”

Их, безнећ дљнья сазы белђн
капланган књћел “тђрђзђлђре-
безне” дђ юасы иде. Књћелгђ
нур-яктылык њтеп керђ башла-

гач, без дђ анда ќыелган пыч-
ракны, чњпне, анда хасил булган
тђртипсезлекне књрђ алыр идек.
Тик нђрсђ белђн пакьлђргђ соћ
књћелне? Дљнья суы бит бу эшкђ
ярамый. Хикмђтле Тукаебыз да:

“Керлђнђ љст-љстенђ рух,
Џич хозур вљќданга юк;
Ни сђбђпле ќир йљзендђ

Тђнгђ – мунча, ќанга юк?!”
– дип борчылган бит. Шулай

да, бар ул, дускайлар, калеб мун-
часы, бар. Йљрђк-ќаныбызны
пакьлђњче нђрсђ – ул дин. Лђкин
бњген бик књп кеше “дин – мулла-
лар љчен генђ ул” дигђн фикер
белђн яши. Кайберђњлђр исђ гаилђ
корганда, бала туганда яки берђр

туганы вафат булганда мулла ча-
кыруны яки елына ике гаеткђ ба-
рып кайтуны дин дип белђ. Ђмма
бу – чын, тулы дин тњгел. Дин ул
– тормыш рђвеше, ул Яратучы
кушканны џђм тыйганны џђрдаим
истђ тотып яшђњ, Аћа буйсыну.
Нђкъ менђ шушы динне љйрђнеп
аны гамђлгђ кертњ, изге китап

аныћ “фђлсђфђсен” тыћлаганнан
соћ, кђеф бераз кырылды. Янђсе,
диннђн башка да ул бик ђйбђт яши!
Ђ Аллаџы Тђгалђдђн башка, Ул да-
ими биреп торган џава, ризык, су,
сђламђтлек џђм башка бик књп
нигъмђтлђрдђн башка яши алмага-
нын оныткан... Яшђешнећ тљп мак-
сатын, шушы дљнья тљзелеше хик-
мђтен ђлегђ аћлап бетермђгђн шул
бђндђ белђн шактый сњз куерттык
без бњген.

“Ић кадерле нђрсђ – сђламђт-
лек”, – диде ул. “Ђмма аны Аллаџ-
тан башка беркем дђ бирђ алмый!”
– дип ќавап бирдем мин.

Без барыбыз да бу дљньяда
фђкать Аллаџ рђхмђте белђн яши-
без! Без – исђн. Йљрђклђребез
дистђлђрчђ еллар буе тибђ, тђнебез
буйлап тонналаган кан ђйлђндерђ.
Ничек шулай бертуктаусыз эшли
соћ ул? Батарейкалар да алышты-
расы юк, телефонны кебек вакыт-
вакыт электрга тоташтырып алу да
талђп ителми…

Сантехника кибете каршында
очраштык без танышым белђн.
Тышта 25 градус салкын, ђ аныћ
фатирындагы ќылылык торбасы
тишелгђн икђн, шуны кайгыртып,
ремонтлыйм дип йљрње. Ђйе шул,
дидем мин, кечкенђ генђ фатирны
ќылытыр љчен дђ књпме чимал,
хезмђт, финанс чыгымнары кирђк.
Ђ Аллаџы Тђгалђ Њзенећ кояшы
белђн бљтен Ќир шарын ќылыта.
Љйдђге ќылылык системасы ке-
шегђ мохтаќ булган кебек, дљнья
ќиџанын яктыртып, ќылытып то-
ручы система да Караучыга мох-
таќ. Ђ Аллаџы Тђгалђдђн башка
аны беркем дђ тђртиптђ тота алмый.
Фђкать Аллаџ рђхмђте белђн генђ
Ќир шарында кеше тђне тњзђрлек
салкынлык яисђ эсселек була.
Аллаџ Раббыбыз безгђ сђламђтлек,
Ќир йљзендђ яшђрлек шартлар, тат-
лы ризыклар тђмен тою мљмкинле-
ген, акыл, ишетњ, књрњ – башка бик
књп нигъмђтлђрне бњлђк итђ. Шу-
лай булгач, безнећ тормышыбыз –
тулысынча Аллаџ карамагында.
Лђкин моны аћлап шљкер итњчелђр
књпме соћ бњген?

(Ахыры 4 нче биттђ.)

Коръђни-Кђримне уку ќаныбыз-
ны сафландыра да инде.

Дин буенча
яшђсђк…

Кљн бњген мђшђкатьле бул-
ды. Шуныћ љстенђ берђњ белђн
яшђњ мђгънђсе турында сљйлђшеп,

Яћа
китап
"Иман" нђшриятында

Ђхмђтџади Максудиныћ "Мљгал-
лим сђни" исемле китабы дљнья
књрде. Моћа кадђр басылганнарын-
нан исђ ул хђрефлђре белђн аеры-
лып тора. Мђгълњм ки, татарлар
ислам мђдђнияте тарихында берен-
че басма Коръђнне нђшер иткђн
халык. ("Казан басмасы" исемле
гарђп шрифты белђн басылган
Коръђнгђ быел 225 ел булачак.)
"Иман" мђркђзе шушы "Казан бас-
масы" шрифтын компьютерлаш-
тырды џђм шуныћ нигезендђ
"Мљгаллим сђни" китабын басты-
рып чыгарды.

БЂХЕТЛЕ
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Берђњ књз књрње начараю
сђбђпле, хастаханђгђ барып тикше-
ренђ дђ, књзлек сатып ала. Аннары
исђ шул књзлекне биргђн табибны
искђ алган саен аћа рђхмђт укый.
Ђ књзне, бу дљнья матурлыгын, ту-
ганнарын, баласын књрњ бђхетен
бњлђк иткђн Аллаџка шљкер итњ
юк...

Искиткеч матур табигать књре-
нешлђрен чагылдырган рђсемнђргђ
карап сокланабыз, шул рђсем ав-

машина њзеннђн-њзе, очраклы
гына, илаџи Зат катнашыннан баш-
ка ќыелган дип ђйтњ – гап-гади ло-
гикага да каршы килђ.

Шушы фикерлђремне ђйт-
кђннђн соћ, танышым бераз йом-
шарды сыман, лђкин ничектер ки-
релђнебрђк сорау бирде:

– Сљйлђгђннђрећ књћелгђ
ятышлы, кабул итђрлек кебек,
лђкин боларга дин тотмыйча да
ышанырга буладыр бит инде? Нигђ
кирђк соћ ул дин буенча яшђњ?

– Ђлбђттђ, Аллаџка, Аныћ

була.
Шулай итеп, безнећ бђхет – ул

Аллаџ ризалыгына ирешњ. Ђ дин –
шул бђхеткђ илтњче бердђнбер
дљрес туры юл. “Дин буенча яшђргђ
кирђк” дигђн нђсихђтне ишеткђч,
књплђр: “Безнећ аћа вакыт юк”, –
дип ќавап кайтарырга ашыга. Уй-
лап карасаћ исђ, бу бит “безнећ
бђхетле булырга вакытыбыз юк”
дип ђйтњ белђн бер. Икенчедђн, ты-
елганнан тыелу, рђсњлебез
њрнђгендђ ђхлаклы булу љчен вакыт
кирђк тњгел.

Џђммђбезгђ дђ књптђн аћларга
кирђктер: Аллаџы Тђгалђ динне без-
нећ тормышыбызны катлауланды-
рыр љчен тњгел, ђ киресенчђ – ќайга
салыр џђм ќићелђйтер љчен бирде.
Безнећ бђхетле булуыбызны телђп,
аны безгђ бњлђк итте!

Дљнья, уйлан!
…Кинђт кенђ бљтен дљнья як-

тылыкка књмелде. Электрны тоташ-
тырдылар!  Сљенечле нурларын сир-
пи башлаган люстра-яктырткычлар
безнећ љебезгђ генђ елмая, шулай да
минем бђхет серен искђ тљшерњдђн
бар дљнья шатланып яктырган сы-
ман. Ник, урамда тљн тњгелме соћ?
Утны сњндердем дђ, тђрђзђ янына
килеп, књккђ карадым: анда тњп-
тњгђрђк ай балкып тора, йолдызлар
ќемелди, ђ урамда чыннан да ка-
раћгы иде.

Шушы манзарага књз салгач,
башыма ирексездђн бер кызыклы
фикер килде. Књп кешенећ ќанын
караћгылык каплаган, лђкин изге-
лек-игелеккђ омтылучыларныћ
кальбендђ бервакыт йолдыз кебек
иман ќемелди башлый. Ђгђр игелек
кылудан туктасалар, йљрђклђрен
янђ «тљн» баса. Изгелеклђрендђ
дђвамлы булсалар, иманнары кљчђя
бара џђм бераздан ќаннарын тулган
ай кебек яктырта башлый. Андый
кешелђр Аллаџ рђхмђтендђ яши,
бернђрсђгђ карамастан, њзлђрен бик
тыныч џђм бђхетле тоя.

Ђй Дљнья! Синећ ќђмђгатећ
Ахирђт борчыла! Ахирђттђге
Ќђннђт йортына иман бђхетенђ ия
булган балаларыбыз гына керђ
алыр, ди! Уйлан!

…Менђ тљнге уникене белде-
реп, сђгать суга башлады. Соћ икђн
шул инде, ятарга кирђк. Тагын бер
кљн њтте. Ахирђткђ таба тагын бер
зур адым ясалды.

Сђгатебез уникене сугып, тын-
ды. “Кешелеккђ бђхетле булырга
вакыт!” – дип Галђм сђгате ђле
џаман суга…

Ришат КУРАМШИН,
Кукмара мђдрђсђсе мљдире

БЂХЕТЛЕ

БУЛЫРГА

ВАКЫТ
торларын – рђссамнарны мактый-
быз, данлыйбыз, лђкин шушы та-
бигатьне шундый гаќђеп дђрђќђдђ
гњзђл итеп юктан бар иткђн Ярату-
чыны искђ дђ алмыйбыз.

...Танышым борын астыннан
гына елмаеп болай диде:

– Табигате, дљньясы матур
инде матурын, лђкин син ђйткђн
кояш, гомумђн, бу дљнья џђм кеше
њзеннђн-њзе кљйлђнеп бер ќайга
салынган система ул. Боларны
Аллаџ бар итеп бер тђртипкђ ур-
наштыруын исбатларга, нигезлђргђ
кирђк бит ђле. Дђлилсез сњз ботка-
сы ясаудан ни мђгънђ?

– Менђ уйлап кара, – дидем
мин аћа, – ђгђр кибеткђ кереп
киштђлђрдђ тљгђл, матур итеп ур-
наштырылган ђйберлђргђ књз сал-
сак, алар бирегђ њзлђре, кибет ху-
ќасы катнашыннан башка гына те-
зелешкђннђр дигђн сњзгђ ышана-
сыћмы? Ђлбђттђ, юк. Ђ нигђ галђ-
мдђге йолдызлар, планеталар, ай,
кояш њзеннђн-њзе шундый тљгђл
тђртип белђн урнашкан дигђнгђ
ышанырга?

Тагын бер мисал – без йљри
торган машина. Ул – шактый гына
катлаулы механизм џђм аны књрњгђ
џђркем шушы машина ќыела тор-
ган заводныћ булуына, аныћ акыл-
га ия тере эшчелђр тарафыннан
ясалганына иман китерђ. Ђ кеше,
машина белђн чагыштырганда,
књпкђ, бик књпкђ катлаулырак
тљгђл, даџи механизм. Ђлбђттђ
инде, шушы “кеше” дигђн искиткеч

барлыгына-берлегенђ ышану,
иманлы булу – бик ђџђмиятле
нђрсђ. Иманлы кеше – Аллаџы
Тђгалђ каршында ић дђрђќђле ке-
шедер. Дин исђ – ул кешелеккђ
Ќир йљзендђ яшђњ љчен бирелгђн
кагыйдђлђрнећ тупланмасы, Раб-
быбызныћ кићђш-боерыклары,
тыюлары. Мђсђлђн, ђгђр кешелђр
юлда йљрњ кагыйдђлђрен
љйрђнмичђ яки белеп тђ њтђмичђ
машинада йљрсђ, юлларда нђрсђ
булыр иде? Ђ бњген бик књплђр ти-
ешле талђп-шартларны, кирђкле,
мљџим кагыйдђлђрне белмичђ
“кеше” дигђн машинада “тормыш”
дигђн юлдан бара...

Яхшы хуќа машинасын нђкъ
инструкциядђ талђп ителгђнчђ
“тђрбияли”: зарарлы нђрсђлђрдђн
саклый, ягулыгын да шушы маши-
нага туры килгђнен генђ сала, сик-
ђлтђле, чокырлы юлларны читлђ-
теп узып, яхшы, тигез юлдан ба-
рырга тырыша. Адђм баласыныћ
да Хуќасы – аны юктан бар кыл-
ган Раббысы, бљек Аллаџы Тђгалђ
Њзенећ акылга ия булган мђхлугы
љчен нђрсђ файдалы џђм нђрсђ за-
рарлы икђнен аћлатып, “дин” дип
аталган махсус Канун биргђн.
Кеше шул Канун буенча яшђсђ,
њзенђ зыян китерњче нђрсђлђрдђн
котыла, ђ файдалы, кирђкле
нђрсђлђргђ ия була. Ђ ић мљџиме –
њзенећ Яратучысы, бљек Хуќасы
ризалыгына ирешђ. Шуныћ нђти-
ќђсендђ бу дљньяда да, мђћгелек
ахирђт тормышында да бђхетле

Идел џђм Кама буе татарларында китап басу џљнђре бар-
лыкка килгђнче, язу культурасына борыннан ия булган
халыклардагы кебек, кулдан књчерелгђн язма китаплар
йљргђнлеге билгеле. Язма китапларны књчереп тарату
Болгар дђњлђте чорыннан (X йљз) дђвам итеп килгђн.

Идел-Кама буенда яшђгђн Болгар, Сарай, Казан дђњлђтлђре чорында
тљркичђ язылган џђм књчермђлђре буыннан-буынга, кулдан-кулга књчеп
килеп заманыбызга ирешкђн ђсђрлђр юк тњгел. Болгар шагыйре Кол Га-
линећ "Йосыф вђ Зљлђйхђ" атлы кыйссасы (1233), "Шђџри Болгар газый-
лары", атаклы "Бђдђвам" белђн "Башлагале" ("Кисекбаш") китаплары
шундыйлардан санала. Болгар чорында язылып та, нљсхђсе безгђ килеп
ќитмђгђн, лђкин исемнђре билгеле булып калган ђсђрлђр дђ бар. Шун-
дыйлардан берсе - Болгарныћ баш казыйсы Якуб Ногман улы тарафын-
нан 1112 ел тирђсендђ язылган Болгар тарихы.

Аннан соћгы йљзлђрдђ иќат ителгђн китаплар бик сирђк сакланган.
Мђхмњд Гали улы Болгариныћ "Нђџќ-ђл-фђрадис" ("Оќмах юлы") кита-
бы књчермђлђре (китап 1342 елда Сарай шђџђрендђ язылган), шул ук XIV
йљздђ язган Сђиф Сараи шигырьлђре, халыкныћ авыз иќатында сакла-
нып килгђн "Идегђй" дастаны, 1513 елны Казанда тљзелгђн Коръђн тђфси-
ре-комментариесе (нљсхђсе Татарстан Республикасы Милли музеенда сак-
лана), Казан шагыйре Мљхђммђдъяр Мђхмњд улыныћ "Тљхфђи мђрдан"
("Егетлђр бњлђге") џђм "Нуры содур" ("Књћел нуры") исемле шигырь
ќыентыклары (1539-1542), Касыйм шђџђрендђ Кадыйргали-би тарафын-
нан гарђпчђдђн компиляция тђртибендђ 1600 нчы еллар тирђсендђ языл-
ган "Гомуми тарих" китабы, шагыйрь Мђњла Колый ђсђрлђре (1670 нче
еллар) кулъязма килеш сакланып килгђннђр.

Шундый китаплар љстенђ Урта Азиядђн чыгтайдан кергђн Рабгузи-
ныћ "Кыйссасел-ђнбия" ("Пђйгамбђрлђр тарихы"), "Бабирнамђ" ("Бабир-
ныћ юлъязмалары"), "Шђќараи тљрки" ("Тљрки халыкларыныћ нђсел
язуы"), Ђбелгазый Баџадирхан ђсђре кебек тарихлар, њзбђк шагыйрьлђ-
реннђн Ђхмђт Ясђвинећ "Диван хикмђт"е, Сљлђйман Бакыргани џђм Суфи
Аллаџияр вђгазьлђре њз вакытында кулъязма килеш таралган.

Кљнчыгыш дљньясында, шул исђптђн Идел-Кама буе татарларында
да, китап књчереп тарату њзђге мђдрђсђлђрдђ булып килгђн. Књчерњ эшен
шђкертлђр њтђгђн. Шђкертлђрдђн тыш, матур язуга сђлђтле кешелђр (хат-
тат-каллиграфлар) дђ шљгыльлђнгђн.

Китап књчерњ белђн даими эш иткђн хаттатлардан Оры авылыннан
Иванай Арсай улы (XVII йљз ахыры), Ташкичњдђн Илми Њтђмеш улы
(1700-1740), Ашыттан Сђйфелмљлек Зђйнетдин улы (XVIII йљз уртасы),
Кыскадан Собхан Мђрќани (соћгысы њзе генђ дђ 60 томнан артык китап
књчергђн) кебеклђрнећ исемнђре билгеле.

Тарихчы Шиџабетдин Мђрќани бабасы хаттат Габделкђримнђн кал-
ган язма китаплар арасында матур язу остасы бер кыз књчергђн китаплар
турында: "Язуы гњзђл, эше нђфис џђм књчерњче кызныћ белеме ќитеш
булганын књрсђткђн кулъязма китаплар бар иде. Ул чакта яшьлегем
сђбђпле, шул кызныћ исемен џђм башка ђхвђлен тикшереп яза алмавыма
ђле дђ булса њкенђмен", - ди (Мљстђфадел-ђхбар фи ђхвале Казан вђ Бол-
гар. Т. 2. - Казан, 1900).

Китап књчерњче хаттатларныћ берсе турында Каюм Насыйри яза: "Ул
заманнар китап баса торган басмаханђлђр юк, халык кулында џђммђсе
язган китап булгандыр. Хљсђен баба (Зљя љязе Югары Шырдан авылын-
да) язуга оста кеше булган. Риваять кылалар, Хљсђен баба Ђлмљхђммђт
улы Коръђн књчерњче иде, њзенећ гомерендђ берничђ йљз китап язган-
дыр, дилђр. Аныћ кулы белђн язылган китаплар бђгъзе кешелђр кулында
хђзер дђ књренђдер. Бу кеше 1805 нче елларда Югары Шырданда вафат-
дыр" (Каюм Насыйри мђќмугасы. - Казан, 1956).

Бу мисаллардан ачык књренђ ки, язма ђсђрлђр џђр якныћ њз хаттатла-
ры аша ил эченђ таралган.

Кулларда йљргђн язма китапларныћ зур књпчелеге дини китаплар,
дини дђреслеклђр, пђйгамбђрлђр тарихы кебек ђйберлђр булган. Арада
тарих, сњзлек, медицина китаплары, Иран шагыйре Сђгъди Ширазиныћ
дљньякњлђм танылган "Гљлестан"ы џђм "Бостан"ы, "Хљсрђњ вђ Ширин"-
нећ фарсы тексты, суфичылык рухында язылган "Диван хикмђт", "Сљба-
телгаќизин" ("Суфилык карашында нык тору") џђм аћар аћлатмалар, "Ба-
кырган китабы" кебек ђдђби ђсђрлђр књренђ.

Язма китаплар эчендђ тышлыгы џђм бит башлары кљнчыгыш орна-
ментлары белђн бизђлгђн нљсхђлђр дђ бар.

Матур язу остасы Лотфи Љммђти (Ђлмђти) књчергђн џђм бизђгђн "Ди-
ван Ризаи"дђге ("Ризаиныћ шигырьлђр ќыентыгы") бит башы џђм текст,
"Гашыйк Гариб" џђм "Таџир-Зљџрђ" тышлыклары шул турыда сљйлилђр.

Баерак кешелђр кулындагы хосусый китапханђлђрдђ гарђп џђм Иран
осталары кулыннан њткђн гаять нђфис эшлђнгђн язма китаплар да аз бул-
маган.

Китап књчерњ эше бездђ басмаханђлђр ачылганнан соћ да дђвам иткђн.
Исем казанган хаттатлардан Рђхмђт Ђмирхан, Мостафа Ђлдермеши, Пе-
тербург университетыныћ каллиграфия укытучысы Гали Мђхмњдов белђн
Казан литографиясендђ гравер булып эшлђњче Лотфи Љммђти кебеклђр-
не књрсђтергђ мљмкин. Соћгы икесе кљнчыгыш орнаментлары остасы бу-
ларак танылганнар.

Кулдан китап књчерњ тљпченњле џђм вакытны књп ала торган хезмђт
булганга, оста куллардан чыккан китаплар кыйммђт бђягђ сатылган. Шућа
књрђ ул чакларда язма ђсђрлђр бары тик байлар, мђдрђсђ тђрбиясе књргђн
хђлле кешелђр кулында гына тупланган.

Борыннан килгђн кулъязма китаплардан ђдђби, тарихи кыйммђте бул-
ган кайберлђре Кљнчыгышны љйрђнњче рус џђм татар галимнђренећ ты-
рышлыгы белђн табылган. Тљркичђ кулъязмаларныћ шактый љлеше
Мђскђњ, Ленинград, Казан гыйльми китапханђлђрендђ саклана.

"Татарча басма сњз" китабыннан кыскартып алынды

Кулъязма ђсђрлђр
тарихыннан


