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Идел Болгарстанында ислам дине
922 елныћ 21 маенда - болгар пат-
шасы Алмыш тарафыннан чакы-
рылган Багдад илчелеге килгђч,
рђсми рђвештђ кабул ителђ. Мон-
нан берничђ ел элек Татарстан
Дђњлђт Советы, кић ќђмђгатьче-
лекнећ телђген искђ алып, 21 май-
ны истђлекле кљн буларак џђр
елны билгелђп њтњ турында карар
кабул итте.

Югары њсеш алган ислам мђдђнияте
бњгенге тормышыбызныћ ђхлакый нигезен
тђшкил итђ.

Болгарлар элек-электђн мђдђниятле халык
булган, тыныч хезмђт белђн шљгыльлђнгђн:
иген иккђн, мал-туар асраган, шђџђрлђр тор-
гызган, књрше халыкларга, ерак иллђргђ сугыш
белђн тњгел, сђњдђ эшлђре белђн барган.
Мђшџњр рус тарихчысы С.М.Соловьёв аларны
"сђњдђ џђм сђнђгать халкы" дип атап, болай дип
язып калдырган: "Издавна, когда ещё русский
славянин не начинал строить на Оке церквей
христианских, не занимал ещё этих мест во имя
европейской гражданственности, болгарин
слушал уже Коран на берегах Волги и Камы..."

Ислам дине кабул ителгђч, борынгы рун-
тљрки язмалар гарђп графикасына алмашы-
на. Болгар иленећ шушы шартларда гарђп
язуына књчње кулайрак булган, чљнки ул бол-
гар фђне џђм мђдђниятен халыкара дђрђќђгђ
књтђрњ љчен яћа мљмкинлеклђр ачкан. Эзлек-
ле рђвештђ гарђп теле болгар теле белђн
бергђ фђн џђм дипломатик теленђ, ђ фарсы
теле, тљрки (болгар) теле белђн беррђттђн,

поэзия теленђ ђверелђ.
Шђрык иллђре белђн сђњдђ џђм икътисади

элемтђлђр кљчђю болгар мђгарифе системасы
оешуга китерђ. X гасыр башында гарђп сђяхђ-
тчесе, язучы џђм географ Ибне Рљстђ язмала-
рына караганда, "аларныћ (болгарларныћ. -
М.И.) књпчелеге ислам динен тота џђм алар-
ныћ авылларында мљђзин џђм имамнар белђн
мђктђплђр џђм мђчетлђр эшли". Бу сњзлђр ар-

хеологик материаллар белђн дђ раслана: бол-
гар калаларын казыганда табылган язу ђсбап-
лары (калђмнђр, кара савытлары), таштан,
сљяктђн џђм бакырдан ясалган ђйберлђргђ
язылган аерым сњзлђр, кыска гына ќљмлђлђр
шул язмачылыкныћ гади џљнђрчелђр арасын-
да да кић таралганлыгын књрсђтђ.

(Ахыры 3 нче биттђ.)
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АРЧАДА – ЉЧ АТНАЛЫК
СЕМИНАР

Арча районы мљхтђсибђте
мљслимђ укытучылар љчен оешты-
рылган љч атналык семинар башлап
ќибђрде. Ул районныћ "Љмет" тер-
нђклђндерњ њзђге базасында уза.
Арча районы имам-мљхтђсибе Раил
хђзрђт Гыйлђќев хђбђр иткђнчђ, се-
минар вакытында мљслимђлђр яћа
књнекмђлђр њзлђштерђ џђм тђќрибђ
уртаклаша алачак.

КОЛ ШЂРИФ МЂЧЕТЕНДЂГЕ
БЉТЕН ДИНИ ЭШЧЂНЛЕК
МЉФТИЯТ КАРАМАГЫНА

БИРЕЛЂ
"Казан Кремле" дђњлђт тарихи-

архитектура џђм сђнгать музей-яд-
карьлеге, ТР мљселманнары Диния
нђзарђте џђм "Казан Кремле" фон-
ды арасында Кол Шђриф мђче-
теннђн уртак файдалану турында
килешњ тљзелде. Килешњдђ мђчет
бинасыннан файдалануда бу яклар-
ныћ вђкалђтлђре билгелђнгђн. Кол
Шђриф мђчетендђге бљтен дини
эшчђнлек ТР мљселманнары Диния
нђзарђте карамагына бирелђ.

ЂЛМЂТ МЉХТЂСИБЂТЕ
ХЂЙРИЯ ЯРДЂМЕ КЊРСЂТТЕ

Ђлмђт шђџђре мђчетенђ
йљрњчелђр Ђлмђт муниципаль рай-
оны имам-мљхтђсибе Рафикъ хђзрђт
Мићнђхмђтов ќитђкчелегендђ Ан-
жела Вавилова исемендђге Фондка
акчалата хђйрия ярдђме књчерде.

Исегезгђ тљшерђбез: Вавилов-
лар гаилђсендђге Анжела исемле
кызга 2 яшь тђ 10 айлык чакта та-
библар "острый лимфобластный
лейкоз" дигђн диагноз куя. Шул ва-
кыттан Анжеланыћ ђти-ђнисе њз
баласыныћ тормышы љчен кљрђшђ
башлый. Ђмма 2003 елныћ 6 фев-
ралендђ кыз вафат була. Онкологик
авыру балаларныћ џђм аларныћ ђти-
ђнилђренећ барлык хђсрђтлђрен
аћлаган хђлдђ, бала борчуын баш-
тан кичергђн Вавиловлар гаилђсе
шул ук кљнне акканлылык (лейке-
мия) белђн интегњче балалар љчен
ярдђм фонды тљзергђ џђм аны
њзлђренећ кызлары исеме белђн
атарга карар кыла. Мђрхђмђтле ке-
шелђр ярдђме белђн кызларын дђва-
лау љчен Анжеланыћ ђти-ђнисе
ќыярга љлгергђн барлык акчалар да
Фондныћ Устав капиталы нигезенђ
салына.

Татарстан мљфтие Илдус
хђзрђт Фђиз узган елныћ ноябрендђ
ТР мљселманнары Диния нђзарђте,
Казан Епархиясе џђм ТР Сђламђт-
лек саклау министрлыгы арасында-
гы хезмђттђшлек турындагы љч
яклы килешњне имзалау мђсьђлђ-
лђрен уртага салып сљйлђшњ љчен
Фонд рђисе Владимир Владимиро-
вич Вавилов џђм ТР Сђламђтлек
саклау министры Айрат Зђки улы
Фђррахов белђн очрашкан иде.
Бњгенге кљндђ ТР мљселманнары
Диния нђзарђте Казандагы 4 нче
балалар терапевтия санаториясе ба-
засында ачылган хосписныћ
књзђтчелек советына керђ џђм ђлеге
Фондка ярдђм књрсђтњен дђвам ит-
терђ.

ГАЗЕТАЛАРГА
ЯЗЫЛЫРГА ОНЫТМЫЙК!

1 апрельдђн алып 28 июньгђ
кадђр 2012 елныћ II яртыеллы-
гы љчен "Дин вђ мђгыйшђт" (язы-
лу индексы - 16046) џђм "Умма"
(83072) газеталарына язылырга
мљмкин. 6 айга язылу бђясе -
118,38 сум.

Мђдрђсђлђрдђн
"робот"лар
чыгармыйк!

Ш.МЂРЌАНИ
образы ђдђбиятта

џђм сђнгатьтђ

Илџам хђзрђт
кайтарган илџам

Ана књћеле баладамы?

Зирђклек патшалыгы

Президент каршындагы
бала хокуклары буенча
вђкил Павел Астахов
сњзлђренђ караганда,
2011 елны Россиядђ
мећнђн артык бала њте-
релгђн, шуларныћ љчтђн
бере (!) њз ђти-ђнилђре
тарафыннан. Эксперт-
лар фикеренчђ, соћгы
елларда ата-аналарныћ
њз балаларын њтерњлђре
гадђти хђлгђ ђверелеп
бара.

Хђтта ђхлакны, динне, миллђ-
тне саклаучы дигђн исем алган та-
тар авылларында да мондый явыз-
лыклар эшлђнђ. Нђрсђ бу, кем га-
епле џђм ни кылырга? Яћалыклар-
ныћ беренче юлларында булган
Брянск вакыйгасы бар Россия хал-
кын киеренкелектђ тотты дисђк тђ
арттыру булмас, мљгаен. Саклауга
џђм яклауга мохтаќ, књћелендђ бер
ђшђкелек булмаган нарасый олы-
лар тарафыннан њтерелђ. Мондый
вђхшилекне без хђтта хайваннар
дљньясында да очрата алмыйбыз.
Космосны буйсындырырга ке-
решкђн адђм балалары ђле џаман
да ќаџилият дђвереннђн ерак

китмђгђн дигђн нђтиќђ генђ ясый-
сы кала. Ни кызганыч, моћа охшаш
хђбђрлђрне без еш ишетергђ
мђќбњрбез.

Бер уйласак, ќђмгыять яшь
буынны тђрбиялђњдђ њзендђ булган
барлык гадел џђм мђрхђмђтле юл-
ларны кулланырга тиеш. Бала бу
дљньяга зђгыйфь булып туа, ул мах-
сус ярдђмгђ џђм тђрбиягђ мохтаќ.
Џђрбер ил балаларны яклап тљрле
кануннар, проектлар кабул итђ,
хђтта елныћ бер кљне "Балаларны
яклау кљне" дип игълан ителгђн.
Ђмма боларныћ гына аз икђнлегенђ
без кљннђн-кљн ныграк инанабыз.
Тормышка кагылышлы ић нечкђ
мђсьђлђлђрне њз эченђ алган ислам
динендђ инде VI гасырда ук бала
хокуклары хакында кануннар кабул
ителгђн. Алар ић беренче чиратта
Аллаџы Тђгалђ куйган канун булу-
лары белђн аерылып тора, гадел-
леклђре хакында бернинди бђхђскђ
дђ урын кала алмый. Ислам дине
бала хокуклары хакында нилђр
ђйткђнен  белњ љчен Коръђнгђ џђм
хђдислђргђ књз салыйк.

Ислам дине балага иќтимагый
џђм хокукый гарантиялђр бирђ,
чљнки бала ул безнећ килђчђгебез,
Аллаџы Тђгалђнећ бњлђге. "Мал
џђм балалар дљнья тереклегенећ

зиннђтлђредер", - дип ђйтелђ
Коръђндђ (18:46).

Баланыћ ић зур хокукларыныћ
берсе булып, яшђњ хокукы тора. Бар
нђрсђгђ  дђ гомерне Аллаџы Тђгалђ
бирђ, берђњнећ дђ ул гомерне
љзђргђ хакы юк, хђтта ата-ананыћ
да. Ислам, кеше гомерен, бала бу
дљньяга килгђнче њк, саклауны бу-
рыч итеп куя: "Фђкыйрь булудан
куркып, балаларыгызны њтермђгез!
Балаларыгызны да, њзегезне дђ Без
ризыкландырырбыз, ђлбђттђ, њз ба-
лаларын њтерњлђре гафу ителми
торган хатадыр, зур гљнаџдыр"
(17:31). Беребезнећ дђ энќе-
мђрќђннђрне яки алтыннарын белђ
торып суга салганнарын књргђне-
без юк, ђмма тормышы бђџасез бул-
ган кешене њтерњ, аборт ясату гад-
ђти хђлгђ ђверелеп бара.

Тђрбия џђм тђэмин итњ хоку-
кы:

Бала бу якты дљньяга килђ,
ђмма ул ђлегђ њзен яклый џђм сак-
лый алмый, бу вазифаларны ата-
ана њз љстенђ алырга тиеш. Ата ба-
ланы матди яктан тђэмин итђргђ
бурычлы булса, ђнинећ бурычы
балага яхшы тђрбия бирњ, хатын-
кызга гаилђне акча ягыннан тђэмин
итњ вазифасы куелмаган, ђмма ата
кеше бала тђрбиясендђ катнашыр-

га тиеш, бигрђк тђ ир-егетлђр
тђрбиялђгђндђ. Бала тђрбиясендђ
йомшаклык, мђрхђмђтлелек, гадел-
лек сыйфатларын  куллану
мђќбњри. Ђгђр бар эшлђрдђ дђ
безгђ њрнђк булырлык пђйгамбђре-
безнећ (сгв) тормышына књз салсак,
аныћ беркайчан да балаларга та-
выш књтђргђнен књрмђбез. Балалар-
ныћ яшь њзенчђлеклђрен исђпкђ
алып, ул џђрвакыт алар белђн ша-
ярган, уйнаган, кљлгђн, аларны бор-
чыган сорауларга аћлаешлы итеп
ќавап биргђн. Соћгы елларда зур
њсеш алган психология фђне дђ
пђйгамбђребез (сгв) кулланган
ысулларны џђрьяклап куђтли.

Бервакыт бер тљркем
сђхабђлђр, пђйгамбђребезнећ (сгв)
балаларны њпкђнен књреп, сораган-
нар: "Син аларны њбђсећме?"
Пђйгамбђребезнећ (сгв) ќавабы
ућай булган. Шунда сахђбђлђр:
"Без бит балаларыбызны њпмибез",
- дигђннђр. Пђйгамбђребез (сгв):
"Ђгђр Аллаџ сезнећ йљрђгегездђн
мђрхђмђтлелекне алган икђн, мин
нђрсђ эшлђтим соћ?" - дип ќавап
кайтарган.

Њзђклђшкђн дини оешма -
ТР мљселманнары Диния

нђзарђте рђисе,
мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ
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Шђкертлек еллары белем эстђњчелђрнећ књћелендђ,
йљрђгендђ онытылмаслык эз калдыра. Кайсы гына га-
лимне яисђ шђехне алсак та, алар њзлђренећ тормыш
юлын шђкерт булып белем алудан башлаган. Юкка гына
без яћа гына мђктђп-мђдрђсђ ишеклђрен ачып кергђн
укучыларга пђйгамбђребезнећ Мљхђммђд (сгв) хђдисен
ќиткермибез: "Бишектђн алып лђхеткђчђ гыйлем ал".

Мђдрђсђлђрдђн "робот"лар чыгармыйк!

"Шђкерт" дигђндђ без белем
алучы кешене књз алдында тота-
быз. Ђйе, иман китергђн кешелђр
љчен "гыйлем" дигђч, ић беренче
чиратта Аллаџны тануны, дин бе-
лемнђрен љйрђнњне, шђригать ка-
нуннарын њзлђштерњне аћлыйбыз.
Аллаџы Тђгалђ - Њзе шушы белем-
нђрне бирњче џђм алучы. Коръђни-
Кђримдђ Аллаџы Тђгалђ болай ди:
"Фђрештђлђр ђйттелђр: "Ий џђр
кимчелектђн пакь булган Раббы-
быз! Бездђ џич белем юк, мђгђр
Син белдергђнне генђ белђбез.
Син, ђлбђттђ, џђрнђрсђне белњче,
хикмђт белђн эш кылучысыћ" ("ђл-
Бђкара (Сыер)" сњрђсе, 32 нче
аять).

Аллаџ дљньяга белемне њзенећ
Китаплары - Тђњрат, Зђбур, Инќил
џђм Коръђн аша ићдерде. Мљсел-
ман галимнђре дљньяга алгебра,
химия, география фђннђрен бњлђк
итте, тыйб (медицина) фђне њсе-
шендђ дђ катнашты. Бљтен дљньяга
танылган галимнђрдђн Ђлбайруни,
Хаварезми, Ђбугалисина, ибне Бу-
тута, Ђхмђд ибне Фадланнарныћ
исемнђрен атый алабыз. Без сана-
ган ђлеге галимнђр ђњвђл Коръђн,
хђдис, шђригать белемнђрен
љйрђнеп, дљньяви фђннђрдђ ачыш-
лар ясаган. Дин гыйлемен љйрђнњ
аеруча бљек, дђрђќђле, абруйлы
гамђллђрдђн санала. Ђмма безнећ
кљннђрдђ татар миллђте дин гыйле-
мен љйрђнергђ ашкынып торуы
белђн мактана алмый. Џђм бу бик
тђ аяныч, чљнки дин гыйлемен
љйрђнмђгђн, дин галимнђре тђрби-
ялђмђгђн миллђтнећ килђчђге бу-
лырмы? Дин гыйлемен њзлђштерњ
бик тђ катлаулы, чљнки ул кешенећ
рухи халђтенђ бђйле. Мљселман
миллђттђшлђребез бу гыйлемне
йљрђктђн йљрђккђ, ќаннан ќанга
тапшырып килде, дин гыйлемен
ниндидер бер дљньяви фђнгђ
ђйлђндереп калдыру яки ђйлђнде-
рергђ тырышуныћ бик зур хата ик-
ђнлеген аћлап яшђде.

Коръђн укыганда Аллаџныћ
рухи кљче безгђ тђэсир итњне
сизмђсђк, шђкертлђребез шуны
аћламаса џђм тђэсирлђнмђсђ, без
њзебезнећ телђгђн максатыбызга
ирешђ алмаячакбыз. Хђдислђрдђ
пђйгамбђребезнећ (сгв) рухи хал-
ђтен тоймасак, Сљннђтне аћлау
дђрђќђсе бик тњбђн булыр. Моны
аћлар љчен пђйгамбђребезнећ (сгв)
мђчет-мђдрђсђсе турында укып,
фикер йљртергђ џђм аннан файда
алырга љндђњ кирђк.

Кемнђр соћ алар пђйгамбђре-
безнећ шђкертлђре? Мђккђдђ ва-
кытта пђйгамбђребез (сгв) њзенећ
беренче шђкертлђре белђн бу
дљньяны коллыктан азат итте,
ќаџиллек караћгылыгыннан иман
нурына алып чыкты. Мђдинђ
шђџђрендђ пђйгамбђребез (сгв)
мђчетенећ бер ягы кыйбла ителеп
Иерусалимга карап торган џђм
тљзелеп бетмђгђн була, аћа пђйгам-
бђребез (сгв) тњшђм куярга боера.
Шуныћ астына мескеннђр, яћа
гына џиќрђт кылган сђхабђлђр
ќыелган. Алар шулкадђр фђкыйрь
булганнар ки, хђтта сарык йонын-
нан илђнгђн каты киемнђрдђн
йљргђннђр. Болар - Бђдер сугы-
шыннан соћгы мљџаќирлђр. Алар
пђйгамбђребездђн (сгв) дђрес ала:
Коръђн ятлыйлар, укырга-язарга
љйрђнђлђр. Бу шђкертлђрнећ ић
књренеклелђре Ђбу Џњрайра, Ђбу
Зђрил Гаффђри, Сђлман Фариси
була.

Мђдинђдђ пђйгамбђребез (сгв)
мђдрђсђсеннђн 51 сђхабђ-шђкерт
гыйлем алып, Аллаџныћ динен,
пђйгамбђребезнећ (сгв) сљннђтен
бљтен дљньяга тарата. Коръђнне
ятлап, шђригатьне пђйгамбђребез-
нећ (сгв) њзеннђн љйрђнеп гамђлгђ
ашыручылардан булалар. Гыйлем
аларныћ калеблђренђ њтеп кереп,
аларныћ њз-њзлђрен тотуда чагы-
лыш таба.

Рђсњлебез (сгв) ђйтте: "Аллаџ
кемгђ булса да яхшысын, хђерле-

сен телђсђ, ул аћа динен аћлавын
бирер".

Бњгенге мђдрђсђ тђмамлап
чыккан шђкертлђрнећ бик азы гына
њзлђрен дин тарату, гыйлем бирњ
эшенђ багышлый. Ђйе, алар яћадан-
яћа технологиялђр кулланырга
сђлђтле, зиџеннђре яхшы, арала-
рында Коръђнне яттан белњчелђр дђ
бар. Ђмма Коръђн, хђдистђн генђ
дђлиллђр китереп, факихларныћ
иќтиџадын инкарь итњчелђр дђ юк
тњгел. Ни генђ дисђк тђ, безнећ ка-
леблђребезне дљнья мђшђкатьлђре
чорнап алган, рухиятебез ярлы,
матди яктан дљнья ярышында бара-
быз, шул исђптђн шђкертлђребез дђ
калышмаска тырыша. Мђчетлђре-
бездђ сарык тиресе кигђн бњрелђр
хђтсез књренђ. Йљрђклђребез чир-
ле, авыру. Књћеллђребез пакьлђн-
ми торып, сђламђт йљрђк џђм тђн,
имин ќђмгыять булмаячагы кљн ке-
бек ачык. Аллаџтан куркып кына
гыйбадђт кылу дљрес булмас.
Рђсњлебез (сгв) Мђдинђ шђџђрендђ
њзенећ беренче хљтбђсендђ болай
диде: "Аллаџны яраткан кешене

яратыгыз, Аллаџны бљтен йљрђгегез
белђн яратыгыз, Аллаџныћ сњзеннђн
аерылмагыз, аны зикер итњдђн тук-
тамагыз. Хакыйкый курку белђн
курыксагыз, Аны зикер иткђннђн
калеблђрегез, йљрђклђрегез кырыс-
ланмас, катыланмас". Аллаџны яра-
та белсђк кенђ гыйбадђтебез, кыл-
ган гамђллђребез дљреслђнер.
Шђкертлђребез шђригать фђннђре
укып, аны йљрђк аша њткђрмђсђлђр,
Аллаџны сљя белмђсђлђр,
йљрђклђрен зикерлђр ђйтеп пакьлђ-
ндермђсђлђр, мђдрђсђдђн бары тик
каты бђгырьле шђхеслђрнећ, матди
якны гына кайгыртучыларныћ яисђ
"робот"ларныћ гына чыгачагы кљн
кебек ачык.

Ић мљџиме - беренче
кљннђрдђн њк шђкертлђргђ дљрес
юнђлеш биреп, аларны тирђн фи-
кер йљртергђ тљшендереп,
бђхђслђрне хикмђт белђн чишђ бе-
лергђ, зиџенен уйларга књнекте-
рергђ, фђннђрне њзлђштерњ ысул-
ларына љйрђтњне алгы планга ку-
ярга кирђк. Бу - безнећ алда торган
зур бурыч. Шулай ук астрономия,

физика, биология, алгебра кебек
фђннђрдђн дђ белемнђре булу
мљџимдер. Бу фђннђр белђн таныш
булмасалар, књкне, космосны
мђхлук итеп танымаслар, вакыт-
урын мђсьђлђлђрен аћламаслар,
гакыйдђ, фикъџе, мирас фђннђренђ
тљшенергђ бик авыр булып, дљрес
булмаган ышанулар, игътикадлар
килеп чыкканлыгын ишетеп-белеп
торабыз.

Мин мђдрђсђдђ укый башла-
гач, бабамнан калган китапларны
карый башладым. Бабам - зама-
нында мђдрђсђ бетереп, дин гый-
леме алган кешелђрнећ берсе иде.
XX йљз башында чыккан китап
нинди бњлеклђрдђн торган соћ? 1
нче бњлек - "Пђйгамбђребезнећ
тормышы"; 2 нче бњлек - "Га-
кыйдђ"; 3 нче бњлек - "Фикъџе"
(ул њзе љч љлешкђ бњленгђн - гаилђ
мђсьђлђлђре, гыйбадђт џђм
мљгамђлђ); 4 нче бњлек - "Хђлиф-
лђрнећ тормыш юлы". Китап бик
аћлаешлы џђм кыска телдђ язы-
лып, ић кирђкле мђсьђлђлђрне ча-
гылдырган. Ђ бњгенге кљндђ
нђрсђ? Хђзерге мђдрђсђ шђкертл-
ђре гакыйдђ фђненнђн џђм гарђп
теленнђн башканы мљџим дип са-
намый. Фикъџе дђресе алдыннан
III курс шђкертеннђн намаз шар-
тларын, рљкеннђрен, вђќеблђрен
сораган идем, 13 шђкертнећ бер-
се генђ дљрес, тулы ќавап бирђ
алды (сату-алу, риба мђсьђлђлђре
турында сљйлђп тђ торасы юк
инде).

Тђфсир фђненђ килгђндђ исђ
бу фђнне сарыф (морфология),
нђхњ (грамматика), бђлага (ритори-
ка) фђннђрен љйрђтмичђ, тирђнтен
аћлатып булмаячак. Гарђп телен
укытканда хђтта 1917 елгы рево-
люциягђ кадђр гаруз (шигъри
њлчђм) дђреслђре дђ кертелгђн.
Шул сђбђпле татар мђдрђ-
сђлђреннђн ђдиплђр, шагыйрьлђр
њсеп чыга алган. Татар мђд-
рђсђлђреннђн хђтта дипломатлар да
тђрбиялђнеп чыга. Мондый књре-
неш-нђтиќђлђр мђдрђсђлђребездђ
яхшы остазларныћ хезмђт куюы
турында сљйли дђ инде.

Рафикъ хђзрђт ИСЛАМГАЛИЕВ,
Тњбђн Каманыћ "Рисђлђ"

мђдрђсђсе мљдире

БЂЙРЂМ КЕБЕК БЂЙГЕ
Балык бистђсе районыныћ Ќђмигъ мђче-
тендђ ђхлак дђреслђрендђ актив катнаш-
кан, ислам дине нигезлђрен яратып
љйрђнњче балалар арасында бђйге њтте.
Беренче тапкыр њткђн мондый чарада
йљздђн артык укучы катнашты, дип хђбђр
итђ "Авыл офыклары" газетасы.

Район имам-мљхтђсибе Сђњдђхан хђзрђт Гайнетди-
нов балаларныћ болай актив булуларына ихлас књћелдђн
сљенњен ќиткерде. Шуннан соћ район мђгариф бњлеге
башлыгы Илсур Садыйков сњз алды. Ул соћгы елларда
укучы балаларныћ ђдђпле, тђртипле булып њсњлђренђ
шатлануын ђйтте. Ђ монда инде аларга дини тђрбия би-
рњнећ ђџђмияте зур булуын белдерде.

Балалар, чыннан да, актив булып чыкты. Џђрбер
чыгыш ясаучы њзенећ яхшы ђзерлекле булуын књрсђтте.
Догалар уку буенча Балык бистђсеннђн Мљслим Фђсхет-
динов, Котлы Бљкђштђн Гњзђл Яруллина макталды. Азан
ђйтњ бђйгесендђ Књгђрченнђн Булат Мљхђммђтќанов
ќићњ яулады. Ђ Коръђн уку бђйгесендђ Зилђ Фђсхетди-
нова - беренче, Чыршылы Елгадан Рђзилђ Сафина белђн
Балык бистђсеннђн Алинђ Бђширова икенче урынга ия
булды. Ђ "Намаз" номинациясендђ Књкидђн Гљлњсђ За-
џидуллина белђн Айсылу Нђбиуллина ќићњче булды.
Малайлар арасында намаз уку бђйгесендђ Иске Арыш-
тан Илсаф Гыйльметдинов белђн Рђсим Кђримовка
тићнђр булмады. Барлык ќићњчелђргђ бњлђклђр тапшы-
рылды.

Роза ИСМЂГЫЙЛОВА

Балалар кљч
сынашты

31 март кљнне Кукмарада на-
маз укучылар бђйгесе њт-
кђрелде. Моћа кадђрге унике
елда Коръђн укучылар
бђйгесе буларак њтђ торган
чараны быел беренче мђр-
тђбђ намаз уку ярышы итеп
уздырдылар.

Кукмара мљхтђсибђтеннђн алынган
мђгълњматларга караганда, бђйгедђ олы-
сы да, кечесе дђ - барлыгы 148 кеше кат-

нашкан. Аларныћ џђммђсе дђ 2 рикагать
намаз укып књрсђткђн. Катнашучыларны
5 номинация буенча бђялђгђннђр:

1. Намаз уку ђдђбе.
2. Киенњ рђвеше.
3. Кыйрађт.
4. Намаздагы дога-зикерлђрнећ

укылышы.
5. Кљндђлек намазларны башкару.
Барлык катнашучылар яшенђ, яттан

белгђн сњрђлђрнећ санына карап, биш
тљркемгђ бњленгђн: 7 яшькђ кадђрге бала-
лар, 8-12 яшьлеклђр, 13-17 яшьлек яшњс-

мерлђр, 18 яшьлеклђр џђм аннан
љлкђнрђклђр. Коръђннећ ахыргы 22
сњрђсен ("ђд-Духђ" - "ђн-Нђс") яттан бел-
њчелђр љчен љстђмђ тљркем булдырылган
(ђлбђттђ инде, ир-егетлђр џђм хатын-кыз-
лар аерым ярышкан).

Ић сљенечлесе - 7 яшькђ кадђргелђр
тљркемендђ 27 сабыйныћ катнашуы. Алар-
ныћ књпчелеге 2 рикђгать намаз укып
књрсђтђ ала икђн, димђк, мљселман гаилђ-
лђрендђ тђрбия, белем бирњ эше љзлексез
барганлыкныћ  књрсђткече бу.

Џђр тљркемдђ I урын бер генђ кешегђ
бирелсђ, II урынга - 2, III урынга - 3 кеше
ия булган. Призлы урыннарга лаек булу-
чыларга иганђчелђр ярдђмендђ ђзерлђнгђн
затлы бњлђклђр тапшырылган. Моннан
тыш, џђр катнашкан балага књчтђнђчлђр
пакеты, ђ олыларга китап белђн бер кап
чђй љлђшенгђн. Шулай итеп, бђйге матур
бер бђйрђм тљсе алган. Катнашучылар да,
карарга килњчелђр џђм оештыручылар да
бик канђгать калган. "Ђлбђттђ, ић мљџи-
ме - Аллаџ Раббыбызныћ бездђн канђгать,
разый булуы. Килђсе елда да мондый
бђйге њткђрергђ исђплђп торабыз, Аллаџ
Њзе ярдђмче булсын", - дилђр Кукмарада
яшђњче мљселман кардђшлђребез. Алар-
ныћ изге телђк-ниятлђре тормышка ашса
иде. Ђмин.

Фаил Зђйнуллин фотосы
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(Ахыры. Башы газетабызныћ 30 март (№13) санында.)

Ш.Мђрќани образы театр, рђсем сђнгатендђ, бюстлар
иќат итњдђ билгеле дђрђќђдђ чагылыш тапты џђм таба килђ.
XX гасырныћ утызынчы-кырыгынчы елларында театр сђнга-
те љлкђсендђ тарихи эчтђлекле "Тукай" (Ђ.Фђйзи, 1939),
"Идегђй" (Н.Исђнбђт, 1941), "Каюм Насыйри" (М.Гали џђм
Х.Уразиков, 1945) ђсђрлђре буенча Г.Камал исемендђге Та-
тар дђњлђт академия театрында спектакльлђр кую юлга са-
лына. Љйрђнелњче тема књзлегеннђн караганда, мђшџњр
мђгърифђтче К.Насыйриныћ 120 еллыгына багышлап иќат
ителгђн џђм сђхнђдђ куелган "Каюм Насыйри" пьесасы игъ-
тибарга аеруча лаеклы. Татар халкыныћ ике данлы шђхесе -
К.Насыйри џђм Ш.Мђрќани образларын сђхнђгђ књтђрњ
ягыннан бу спектакль татар театрында аеруча ђџђмиятле урын
алып тора.

Совет хљкњмђтенећ баштагы чорында шактый вакыт
дђвамында Ш.Мђрќани буржуаз галим, дини реформатор
буларак кына бђялђнеп киленде, аныћ тормышы џђм гыйль-
ми эшчђнлегенђ багышланган махсус фђнни тикшеренњлђр,
эзлђнњлђр алып барылмады. Менђ шушы дђвердђ Г.Камал те-
атрында режиссёр Хљсђен Уразиков куйган спектакль бер-
ничђ дистђ елга сузылган фђнни фикерлђњдђге бушлыкны
берникадђр булса да тутырырга булышучы кыйммђтле хђзинђ
булды.

Бер њк чорда, бер њк тарихи шартларда яшђгђн К.Насыйри
џђм Ш.Мђрќани, эш гамђллђрен тљрле юнђлештђ баркарса-
лар да, туган халкына тугры хезмђт иттелђр. Спектакльне ка-
рау дђвамында тамашачы танылган мђгърифђтче, мђшџњр
тарихчы турында шактый кић мђгълњмат ала иде.

Спектакльдђ катнашучы барлык персонажларныћ образ-
лары, нигездђ, Казанга мљфти Сђлимгђрђй Тђфкилев килњ ва-
кыйгасы белђн бђйле рђвештђ яктыртыла, ачыклана. Дин
ђџеллђре, шђџђр байлары, сђњдђгђрлђре морза белђн очра-
шуны зур вакыйга буларак кабул итсђлђр дђ, бу тантанада
ике зур шђхес - К.Насыйри џђм Ш.Мђрќани катнашмыйлар.
Сђбђбе шул: университетныћ Археология, тарих џђм этног-
рафия ќђмгыятендђ ясалачак К.Насыйри докладын тыћлау-
ны, бђялђњне њзлђренђ мљџимрђк гамђл дип санау. Мљфтине
каршылаганда ике танылган затныћ катнашмавы дин ђџелл-
ђре џђм мљфтинећ аларга булган ачуын кабарта. "Гаеп"лђрен
танудан баш тарткан затлар ќитди ќђзага тартыла: К.Насыйри
яшђгђн йортыннан куып чыгарыла, Ш.Мђрќани исђ
мљдђррислек исеменнђн мђхрњм ителђ. Аныћ муллалык ука-
зы алына. Спектакльнећ сюжетында Насыйри тљп герой, ђ
Мђрќани исђ Насыйриныћ якын фикердђше, кљрђштђше бу-
ларак кына гђњдђлђнђ. Тамашачы мђшџњр тарихчысы белђн
спектакльнећ љченче пђрдђсендђ очраша.

Ш.Мђрќани мљфти белђн булган бђхђс вакытында
тњбђндђге фикерлђрен ђйтте: "Минем телђгем бер генђ -
шђкертлђремне мђгърифђтле ясау, тљрле хорафаттан милђ-
рен арчу. Дљньяны таныту. Дљньяда яшђргђ сђлђхиятле итњ.
Минем мђдрђсђмне хђтме кљтеб (укып бетереп) калган
шђкертлђр, мђдрђсђдђн чыккач, њзлђренђ телђсђ нинди исем
таксыннар, ул ягына мин кагылмыйм, лђкин миннђн чыккан
шђкертлђр, менђ болар кебек, фидия (йолым) козгыннары бу-
лып кала торган булсалар, бљтен џљнђрлђре њлек књмњ, њлек
юу, мђќлестђн мђќлескђ йљреп ашау булса, бљтен белемнђре
башкаларны кљферлектђ гаеплђп, гайбђт сљйлђњдђн артмый
торган булса, мин андый шђкертлђрне мђдрђсђмдђ асрамыйм

Ш.МЂРЌАНИ ОБРАЗЫ
ЂДЂБИЯТТА ЏЂМ СЂНГАТЬТЂ

да, укытмыйм да".
Бу монологта Мђрќанинећ педагогика љлкђсендђге ка-

рашлары шактый ачык чагылдырылган. Ул шђкертлђренећ
аћлы, фикерлђргђ сђлђтле, тирђн белемле, тђрбияле кешелђр
булып њсњлђренђ ирешергђ омтыла. Диннећ катып калган
догма булмыйча, реаль тормыш љчен файдалы, саф џђм пакь
тђгълимат булуын тели, шђкертлђрен дђ шундый рухта фор-
малаштыру юлларын эзли.

Спектакльдђ Ш.Мђрќани образын режиссёр Ширияздан
Сарымсаков џђм артист Мђќит Илдар тудыра. Тамашачы нык
гђњдђле, горур, њз дђрђќђсен тирђн аћлап эш итњче, тради-
цион чалма-чапан, итек-кђвеш кигђн, тышкы кыяфђте њк
зыялы зат булуын раслаучы шђхесне яратып кабул итђ. Спек-
такльдђ катнашкан књренекле рус галимђсе Ольга Фёдоровна
(М.Мићлебаева, Г.Шђрипова) белђн фђн проблемалары ту-
рында барган сљйлђшњ, мљфти Сђлимгђрђй Тђфкилев
(Т.Гыйззђт) џђм аныћ иярченнђре белђн булган бђрелеш књре-
нешлђре мђшџњр галимгђ хас булган шђхси сыйфатларны,
башка кешелђргђ булган игътибарлы мљнђсђбђтен, белем
дђрђќђсен шактый тулы ачыклыйлар. Ольга Фёдоровна белђн
фикер алышу барышында галимнећ њз-њзен тоту манерасы,
сљйлђшњ, аралашу осталыгы, зирђк, мљлаем шђхес булуын тою
авыр тњгел. Профессор Смирнов (Х.Сђлимќанов) кабинетын-
да барган икенче эпизодта Мђрќанинећ тирђн фикер йљртњче,
тљпле белемле тарихчы галим булуы янђ ачыклана. Мљфти
џђм аныћ иярченнђре белђн булган бђрелеш процессы Ши-
џаб хђзрђтнећ сабыр табигатьле, њз сњзендђ нык тора алучы
зат булуын књрсђтђ. Мљфти кулыннан килгђн барлык чара-
лар белђн Мђрќанине њзенђ буйсындырырга, баш идерергђ,
гафу њтенергђ мђќбњр итђргђ тели. Ђмма њз максатына ирешђ
алмый. Муллалык указыннан мђхрњм ителњ дђ галимнећ го-
рур характерын сындыра алмый. Мђрќани башын югары тот-
кан хђлдђ сђхнђдђн ќићњче буларак чыгып китђ. Бу књре-
нешне књзђткђн тамашачыныћ кљчле алкышы данлы улына
туган халкыныћ тирђн рђхмђте булуы, олы мђхђббђте турында
сљйли.

Театр белгече Мљхђммђтгали Арсланов бу спектакльнећ
вакытында кић ќђмђгатьчелек тарафыннан мђдђният дљнья-
сында ђџђмиятле зур вакыйга буларак кабул ителње турында
бђян итђ. Спектакльгђ рецензия язган театр, ђдђбият белгеч-
лђре Латыйф Ќђлђй, Гази Кашшаф бу тамашага югары бђя
бирђлђр, Ш.Мђрќани образыныћ ничек иќат ителњенђ дђ кић
тукталалар. "Мђрќанинећ њзенђ лаеклы характеры табылган.
Мђрќани безнећ алга њз юлында нык торучы, нинди генђ
киртђлђр булса да туктамый баручы кљчле галим булып ки-
леп баса. Илдар белђн Сарымсаков иптђшлђр бу образныћ
чын йљзен ачу љстендђ књп эшлђгђннђр џђм шул образда алар-
ныћ талант байлыкларыныћ бизмђне дђ сизелђ", - дип язды
Л.Ќђлђй. Г.Кашшаф исђ тњбђндђге гыйбарђлђре белђн телче
џђм ђдђбиятчы галимнећ фикерлђрен куђтли: "Ђдђбиятта бе-
ренче тапкыр буларак, галим џђм мулла тибы буларак би-
релгђн Мђрќани сурђте драмада хаклы рђвештђ отышлы урын
алган. Ул - игътибарга лаеклы џђм фикер уята торган тип", -
ди "Тарихи шђхеслђрне гђњдђлђндерњ юлында" исемле бђя-
лђмђсендђ.

Алга таба Нђкый Исђнбђтнећ "Мулланур Вахитов",
"Муса Ќђлил", "Гљлќамал" кебек тарихи пьесаларны
сђхнђлђштереп (1948, 1956, 1968) шактый тђќрибђ туплаган
Г.Камал исемендђге театр "Каюм Насыйри" ђсђренђ 1969 елда
янђ мљрђќђгать итђ. Бу юлы Ш.Мђрќани образын танылган

артист Фатих Колбарисов иќат итђ. Ул галим образын тудыр-
ганда аныћ фаш итњче, кљрђшче сыйфатларын калкурак итеп
ачарга омтыла. Бу спектакльгђ театр белгече Азат Ђхмђдул-
лин нигездђ ућай бђя бирсђ дђ, спектакль бу юлы озын гомер-
ле була алмый.

М.Арсланов бик хаклы: "Бњген Ш.Мђрќани тормышы,
эшчђнлеге, калдырган мирасы яћа чор талђплђреннђн,
мљмкинлеклђреннђн чыгып тикшерелергђ, љйрђнелергђ ла-
еклы... Мђрќанинећ њзенђ генђ багышланган, аныћ гаќђеп
књпкырлы образын тулысынча ићлђгђн сђхнђ ђсђре булдыру
да, ниџаять, кљн тђртибенђ куелырга тиеш".

Мљхтђрђм галимнећ бу кыйммђтле фикерлђре язучылар,
рђссамнар, композиторлар берлеклђре ќитђкчелђрен, зыялы
затларны ќитди уйландырсын иде. Махсус рђвештђ
Ш.Мђрќанигђ багышлап иќат ителгђн зур књлђмле проза,
драма, поэтик ђсђрлђрнећ ђлегђ кадђр булмавы ќђмђгатьче-
лектђ, укучыда, тамашачыда, сђнгать сљючедђ бу хђлгђ урын-
лы ризасызлык тудыра. 2005 елда Айдар Юзеевныћ
Ш.Мђрќанигђ багышланган 350 данђдђ генђ басылган 112
битлек "Звезда по имени Марджани" исемле документаль-
биографик повесте "Гасыр" нђшриятында "Гасырлар авазы -
Эхо веков" журналына кушымта буларак дљнья књрде. Аны,
џичшиксез, якын араларда татар теленђ тђрќемђ итеп, зуррак
тиражда бастырып, укучыларга, бигрђк тђ мђктђп укучысы-
на тђкъдим итњ мђслихђт.

(Ахыры 4 нче биттђ.)

Ш.Мђрќани кабере

Зирђклек патшалыгы
(Дђвамы. Башы 1 нче биттђ.)

Ислам дине болгар фђне џђм мђдђния-
тенђ тизлђтелгђн њсеш ясарга мљмкинлек
бирђ. XI гасыр ахыры - XII гасырныћ берен-
че яртысында Болгар иленећ башкаласы Бљек
Шђџђрдђ (Билђрдђ) танылган галим, тарих-
чы, баш казый Йакуб ибне Ногман яшђгђн.
Ул - мђшџњр "Болгар тарихы" китабыныћ
авторы. Бу китапта болгар патшасыныћ њз
гаилђсе белђн ислам дине кабул итње турын-
да да ђйтелђ. 1135 елда ерак Испаниядђн
килгђн гарђп сђяхђтчесе Ђбу Хђмид ђл-Гар-
нати (ђл-Андалуси) шул тарихи ђсђр белђн
тирђнтен танышып чыга џђм аћа зур бђя
бирђ. Билђрдђ Х йљздђ њк салынган зур мђчет
була (аныћ калдыкларын безнећ кљннђрдђ дђ
књрергђ мљмкин). Мђчет каршында бљтен ис-
лам дљньясында атаклы югары уку йорты
саналган мђдрђсђ эшлђп килгђн. Бу данлык-
лы гыйлем учагында тљрле Шђрык иллђ-
реннђн килгђн шђкертлђр белем алган. Мон-
дагы гыйлем байлыгына исе киткђн Ђл-Ан-
далуси ханнан олы улын Билђр мђдрђсђсендђ
белем алу љчен калдыруларын њтенђ. Ђлеге
университетта Исламга, тарихка, фђлсђфђгђ,
географиягђ, ђдђбиятка, астрономиягђ, ман-
тыйкка кагылышлы фђннђрне тирђнтен
њзлђштергђннђр.

XVII гасырда яшђгђн тљрек библиогра-
фы Хаќи Хђлиф њзенећ бер ђсђрендђ Бол-

гар илендђ дљньяви фђннђрнећ њсешенђ
бђйле кызыклы мђгълњматлар китерђ. Ул
бер болгар астрономы турында хђбђр итђ.
X гасырда ђлеге галим Болгардан тљньяк-
та (мећнђн артык чакрым ераклыкта) аст-
рономик књзђтњлђр оештыра, махсус экс-
педиция Кар дићгезе (Карское море) ярын-
да њзенећ фђнни-тикшеренњ эшлђрен алып
бара.

 XIV гасырда иќат иткђн ђдиплђрнећ
ђсђрлђрендђ урын алган Галђм турындагы
фикерлђр њзлђреннђн алда яшђгђн болгар
галимнђренећ фикерлђренђ нигезлђнњендђ
шик юк. Мђсђлђн, XIV йљз шагыйре Котб
њзенећ 1342 елда язылган "Хљсрђњ вђ Ши-
рин" ђсђрендђ Галђм (Космос) турында бо-
лай яза: "Џђр йолдыз - аерым Дљнья, алар
арасында зур ераклык бар џђм алар Галђмдђ
мђћге хђрђкђттђ яши". 1394 елда Алтын Урда
чоры шагыйре Сђиф Сараи болгар астроно-
мы Масуд йогынтысы сђбђпле њзенећ
"Сљџђил вђ Гљлдерсен" ђсђрендђ тирђн, кыю
фђнни фикерен ќиткерђ:

- Ђйлђнде егет бу яшь кыз тирђли.
Ќир ђйлђнгђн кебек кояш тирђли.

Игътибар иттегезме? 1394 нче ел!
Николай Коперниктан 150 ел, Джордано
Брунодан 200 ел алда безнећ ата-бабалар
Ќирнећ Кояш тирђли ђйлђнњен, гадђти итеп
карап, шигырьгђ керткђннђр. Моныћ љчен

аларны беркем дђ яндырмаган, эзђр-
леклђмђгђн. Акыл џђм Гыйлем тантана иткђн
ќирдђ генђ шулай була ала!

Болгарстанда медицина (тыйб) фђне дђ
бик нык алга киткђн була. 1220-1221 нче ел-
ларда ике бертуган табиблар - Хђсђн џђм
Таќетдин ибне Юныс ђл-Болгари гарђп ме-
дикларыныћ њтенече буенча "Ђт-Тирйђк ђл-
Кђбир" ("Агулануга каршы даруларны ни-
чек ђзерлђргђ?") дигђн трактат яза. Бљтен
Шђрык дљньясында атаклы ђлеге хезмђт без-
нећ кљннђргђ кадђр килеп ќиткђн. Ул хђзерге
вакытта Иран башкаласы Тђџранныћ фђнни
китапханђсендђ саклана. 1996 елда рђсми
сђфђре вакытында тарихи кыйммђткђ ия
ђсђрнећ ксерокопиясе тантаналы рђвештђ
Татарстанныћ беренче Президенты Минти-
мер Шђймиевкђ тапшырылды џђм ул аны
Казан университетыныћ Н.И.Лобачевский
исемендђге Фђнни китапханђсенђ бњлђк
итте.

Тагын бер болгар табибын искђ алып
њтђсе килђ. Ул XI гасырда яшђгђн. Сњз Хуќа
Ђхмђд Болгари турында бара. Аныћ даны
бљтен Ислам дљньясына тарала. Табиб Бол-
гарстаннан Ђфган иленђ књчеп китђ џђм Газ-
ни шђџђрендђ авырган кешелђрне дђвалый
башлый. Књплђрне ул аякка бастыра. Аныћ
турында шигырьлђр иќат ителђ, ђ исеме ри-
ваятьлђргђ керђ. Аныћ хљрмђтенђ 1971 елда

ак мђрмђрдђн дљрбђ (мавзолей) куела.
Лђкин Хуќа Ђхмђд Болгари табиб кына

булып калмый. Ул њзенећ фђлсђфи џђм тари-
хи ђсђрлђре аша бар Ислам дљньясына таны-
ла. Элек XI гасырда язылган "Тарихател Бол-
гария", "Фђнандел Болгария", "Ќђмигыль
Болгария" дигђн ђсђрлђре бик кић таралган
була. Хуќа Ђхмђд Болгарины Мђхмњд Газн-
ђви солтан њз янына чакырта џђм аћа укыту-
чы, кићђшче вазифалары йљклђтелђ. Мљсел-
ман сђяхђтчелђре, галимнђр Болгар илен "Зи-
рђклек патшалыгы", "Шђрыкныћ алтын тђхе-
те" дип тикмђгђ генђ атамаганнардыр,
књрђсећ.

Мђгълњм ки, болгар мђдрђсђлђрендђ
ђдђбиятны тирђнтен љйрђткђннђр. Ђдђби
ђсђрлђрдђн бигрђк тђ болгар шагыйре Кол
Галинећ 1212-1233 елларда иќат ителгђн
"Кыйссаи Йосыф" поэмасы аерылып тора.
Нђрсђсе белђн? Бу даџи ђсђрдђ сњз сугыш
турында бармый. Ђ борынгы џђм урта га-
сырлардагы Европа џђм рус ђдђбиятында
сугыш тљп тема булып тора. "Кыйссаи Йо-
сыф" поэмасында гаделлелек, кешелеклелек,
намуслылык, юмартлык, инсафлык, татулык,
тынычлык кебек сыйфатларга мђдхия укы-
ла. Табигый ки, безнећ болгар-татар халкына
бу ђсђр бик тђ кадерле.

(Ахыры 4 нче биттђ.)
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Илџам хђзрђт
кайтарган илџам

"Кићђшем шул: тђнећ белђн ќаныћны тђћгђллектђ то-
тасыћ, башкаларга акыллы кићђшлђр бирђсећ, гомер
буе кирђкле кеше булып каласыћ килсђ, дини гыйлем
њзлђштер!" - диде хђзрђт.

Кая бара бу дљнья?! Никтер ќаным
њзенђ урын табалмый бђргђлђнђ соћгы
вакытта. Бер эшемнђн дђ њзем телђгђн
нђтиќђ ала алмыйм. Кая карасам да,
проблема. Сораулар миллион. Ќавап
юк. Уйлап утырырга, нидер хђл итђргђ
вакыт та юк... Мљлдерђмђ тулы књће-
лемне кљннђрдђн бер кљнне эш урыны-
ма кергђн Илџам хђзрђткђ бушаттым.

- Ђнђ теге чебенгђ кара ђле, -
диде ул. Тђрђзђ пыяласында иртђннђн
бирле, эчне пошырып, бармак башы
кадђр бер чебен безелди иде. - Аныћ
да зђћгђр књклђргђ, чђчђкле болыннар-
га чыгып очасы килђ. Тик, мескен, ба-
шын бђрђ-бђрђ, безелдђп, шунда тђрђзђ
тљбенђ тљшеп њлђсен белми. Соћ, башы
белђн уйлап караса, ђнђ бит ишек шыр
ачык, ник шуннан очып чыгып китми ул? Гомер буе бер њк эшне эшлђп
утырганнан, нђтиќђ шул ук була, тормышыћа њзгђреш кертергђ, хикмђт
белђн эш итђргђ љйрђнергђ вакыт, - диде хђзрђт.

- Ђ ничек итеп? - дип сораганымны сизми дђ калдым.
- Кытайга барып булса да, гыйлем ал! - ди хђдис.
- Гыйлемемне болай да кая куярга белгђн юк. Мђгълњматтан баш

ђйлђнђ, "Горе от ума" башланды бугай инде.
- Кара ђле, тђрђзђ артындагы теге агачка. Аныћ кђњсђсе, ботак-

лары, ябалдашлары бар, ђйеме? Адђм баласы љчен тљп кђњсђ - дини
гыйлем. Бишектђн лђхеткђчђ, ягъни туганнан алып, яшђњ дђверендђ,
њлгђндђ џђм ахирђт дљньясына баргач та кирђк. Ђ ботаклар, ябалдаш-
лар - бу дљньяда корып, кирђге бетђргђ мљмкин белемнђр. Мђсђлђн,
пенсиягђ чыккач, џљнђрећнећ кирђге калмый. Ђ дини гыйлем - мђћге-
лек. XXI гасыр - мђгълњмат џђм рух гасыры. Велосипед уйлап чыга-
рып, њзем-њзем дип, абына-сљртенђ, ялгыш арты ялгыш ясап вакыт
уздырганчы, тормышта ућышка ирешкђн кеше тап, аныћ ућай тђќри-
бђсен љйрђн, њрнђк ал. Њзећ њзгђрергђ телђсђћ, љйрђтњчелђр табылыр.

Хђзрђт китте. Олы сабак биреп, књћел књземнећ ярасын ачып кит-
те. Аллаџы Тђгалђнећ кодрђте, хикмђте белђн мин аны и-ш-е-т-т-е-е-
ем!!! Тормышымда тамырдан борылыш шул мизгелдђн башланды да
инде. Миннегалиевлар гаилђсе белђн тыгыз аралаша башладым. Илџ-
ам хђзрђтнећ хатыны Ђлфирђ абыстай - њзе бер могќиза. Аларныћ
яшђњ рђвешлђрен књреп гаќђпкђ калам: биш бала њстерђлђр, "Хђлђл"
кибете тоталар, халыкка мђгърифђт, дини гыйлем бирњ юлында њзлђрен
аямыйлар. Журналист буларак књзђтђм: мљхтђсиб Илџам хђзрђт ќитђ-
кчелегендђ кић колачлы дини эш гљрлђп бара бит безнећ районда. Ђ
ул џаман укый. РИУга керде. Мин дђ Мамадышыбыздагы мђдрђсђбез-
нећ III курсында. Аллаџы Тђгалђ тарафыннан Ќир йљзенђ ќибђрелгђн
ић соћгы изге китап, адђм балаларына яшђњ инструкциясе - Коръђнне
кулыма алдым. Шђригать кануннарын ныклап љйрђнђм, алган гыйлем-
нђрем буенча игелекле гамђллђр генђ кылырга омтылам. Мине хак,
туры юлга бастырган, кыйбламны њз вакытында дљреслђп ќибђргђн,
яшђњ мђгънђсен янђдђн аћлаткан, иќатка илџамымны кире кайтарган
Мамадышныћ хикмђтле, ић ихлас кешелђре, мљэмин мљселманнар
Илџам хђзрђт белђн Ђлфирђ абыстай кебек рухи остазлар бњлђк иткђн
Аллаџы Тђгалђмђ мећ рђхмђтлђр укыйм. Кешелђрнећ књћеллђрендђ
љмет, ышану џђм мђхђббђт бервакытта да сњнмђсен-сњрелмђсен! Бар-
чабыз да њзебезнећ рухи остазларыбызны тизрђк тапсак иде дигђн
телђктђ калам.

Алсу ДИЯР.
Мамадыш районы

(Ахыры. Башы 3 нче биттђ.)

Ш.Мђрќани образын нђкыш-
че, сынчы, график буларак иќат
итњдђ Татарстан сђнгать осталары
берникадђр файдалы эш башкарды:
Б.Урманче, А.Головачев џђм В.Дем-
ченко кебек сынчылар галимнећ
бюстларын, Бакый Урманче, Канђ-
фи Нђфыйков, Эрот Зарипов, Вик-
тор Фёдоров, Альфред Ђбдрђшитов
кебек рђссамнар мђгърур шђхеснећ
портретларын ясады. Татарстан-
ныћ џђм Њзбђкстанныћ халык
рђссамы Чыћгыз Ђхмђров "Шиџа-
бетдин Мђрќанинећ шђкерт чагы",
"Мђрќани џђм Сђмђрканд галиме
Сђет Абдулла", Рђшит Гыйлђќев
"Мђрќани мђчете" исемле рђсемн-
ђрен иќат итте. Режиссёр Салават
Юзеев "Мђрќани коесы" исемле
документаль фильмын тудырды
(2000).

Аерым урамнар, ТР Фђннђр
академиясенећ Тарих институты,
Казандагы мђчет, башкалабыздагы
2 нче татар гимназиясе, Ђтнђ райо-
ныныћ Комыргуќа урта мђктђбе

Ш.Мђрќани исемен йљртђ. Бу уку
йортларында данлы галимнећ тор-
мыш юлын, гыйльми-педагогик
эшчђнлеген шактый кић яктырту-
чы музейлар эшли. Татарстан
Фђннђр академиясе 1993 елдан ић
яхшы фђнни хезмђтлђр иќат итњче
галимнђрне тђрбиялђњ љчен
Ш.Мђрќани исемендђге бњлђкне
булдырган иде. Аныћ беренче лау-
реатлары Яхъя Абдуллин, Мљнир
Йосыпов, Нурмљхђммђт Хисамов,
Гариф Ахунов, Айдар Ногманов
булды.

Татар халкы мђшџњр улын
тирђн хљрмђт итђ. Тик аныћ шђхе-
сен пропагандалау, бай тарихи ми-
расын халыкка ќиткерњ, хезмђтлђ-
рен гади укучы аћлый алырлык
хђлгђ китерњ - тђрќемђ итеп басты-
ру љлкђсендђ дђ ќитди эш алып
бару сорала ђле. Могтђбђр затка ба-
гышланган џђйкђлнећ соћгы дистђ
еллар буенча њз исеме белђн аталу-
чы Казан урамына килеп баса яки
утыра алмавы (галимнећ 180 еллы-
гын билгелђп њткђндђ матбугат, ра-
дио, телевидение бу хакта кат-кат

хђбђр итсђ дђ, бик кызганыч, бу
вђгъдђ њтђлмичђ кала), бљек га-
лимгђ багышланган яхшы сыйфат-
лы нђфис фильмныћ экранда, спек-
такльнећ республикабыз театрлары
сђхнђсендђ књрсђтелмђве, дђњлђт
музеенда тирђн эчтђлекле нђфис
рђсемнђрнећ хђзергђчђ ќитђрлек
булмавы књћелне борчый.

Мђшџњр галимнећ 195, 200 ел-
лыкларына да ерак калмый. Данлы
затныћ гыйбрђтле тормыш юлын,
тљрки халыкларныћ, шул исђптђн
туган татар халкыныћ рухи њсешенђ
керткђн гыйльми эшчђнлеген пропа-
гандалауга игътибар, хђстђрлек та-
гын да арттырыла тљшсђ, бљек
шђхескђ багышланган зур књлђмле
матур ђдђбият, сђнгать ђсђрлђре иќат
ителсђ, изге гамђл башкарылыр, кић
масса укучылар, тамашачыларныћ
урынлы телђге, љмете билгеле
дђрђќђдђ тормышка ашар иде.

Фђнис ИСЛАМОВ,
педагогика фђннђре

кандидаты
Азат СЂЙФЕТДИНОВ

фотосы

Ш.МЂРЌАНИ ОБРАЗЫ
ЂДЂБИЯТТА ЏЂМ СЂНГАТЬТЂ

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

Казан ханлыгы чорында да без-
нећ халкыбыз њзенећ югары
дђрђќђдђге рухи мђдђниятен дђвам
иттерђ џђм аны яћадан-яћа баскыч-
ларга књтђрђ. Казанда, Болгар ђл-
Ќђдидтђ (Яћа Болгарда) џђм башка
шђџђр-авылларда мђктђп-мђд-
рђсђлђр гљрлђп торган.

1236 елда монгол-татар
џљќњменнђн соћ, Болгар иленећ
башкаласы Билђрдђ барлык мђџабђт
биналар ќимерелђ, аныћ белђн
беррђттђн атаклы мђдрђсђлђр дђ
кљлгђ ђйлђнђ. Бу уку йортларында
формалашкан мђгариф системасын
Алтын Урда чорында эшлђп килгђн
шђџри Болгар, аннары Казандагы
мђшџњр Кол Шђриф мђдрђсђлђре
дђвам иттерђ. Казан ханлыгы чо-
рында яшђгђн бљек шагыйрь,
фђлсђфђче Мљхђммђдьяр њзенећ
"Тљхфђи мђрдан" (1539) џђм "Нуры
содур" (1542) ђсђрлђрендђ Томас
Мор, Колюччо Салютати, Франчес-
ко Петрарка, Томмазо Кампанелла,
Феодосий Косой, Кол Гали, Ганќђ-
ви Низами, Галишер Нђвои, Фирдђ-
њси, Шота Руставели џђм башка ав-
торлар кебек утопик дђњлђтлђр ту-

рында яза, халкыныћ килђчђге ту-
рында кайгырта. Ул изњлђрдђн азат
булган џђм тљрле динне тоткан ти-
гез хокуклы кешелђр ќђмгыяте ту-
рында хыяллана.

Мљхђммђдьяр, Сљембикђ хан-
бикђнећ карарын њтђп, дљньядагы
рухи хђзинђлђрне бай китапханђгђ
туплый башлый. Бу китапханђдђ
укымышлы кешелђргђ, белем эстђ-
њче талантлы яшь шђкертлђргђ
ишеклђр гел ачык була. Алар биредђ
фђлсђфђ, тарих, медицина, астроно-
мия џђм ђдђбият буенча дан казан-
ган ђсђрлђр белђн таныша алганнар.
Кызганыч, ђлеге данлыклы китапха-
нђнећ язмышы бњгенге кљнгђчђ бил-
гесез џђм серле булып кала бирђ.

Кызганыч, без тарихыбызны
тулысынча белмибез. Ђгђр дђ аны
љйрђнсђк, белсђк, аныћ егерме мил-
лионлы болгар-татар халкыныћ ке-
шелек цивилизациясе тарихында
нинди урын тотканлыгын яхшырак
аћлар идек. Џђр кеше њз халкыныћ
тарихын љйрђнергђ тиеш. Без Фран-
ция, Англия, Германия, Италия,
Япония, Америка, Греция, Испания
тарихлары белђн кызыксынабыз, ђ
њзебезнећ Болгар џђм Казан ханлык-
лары тарихын белергђ омтылмый-
быз. Бу гафу ителмђслек хђл!

Ђ бит безнећ тарихыбыз белђн
бабаларыбыз да, Рђсђйдђн, ерак
иллђрдђн килгђн укымышлы ке-
шелђр дђ кызыксынып килгђннђр.

Мђгълњм булганча, Пётр I, Бол-
гардагы Кече манарага менеп, бо-
рынгы архитектура корылмаларын
карагач, соклануын яшерђ алмый
џђм шђџђрнећ калган љлешен саклау
турында карар кабул итђ.

Сњз ућаенда ђйтеп њтим, минем
бабам - књренекле ќђмђгать эшлек-
лесе, тђрќемђче Йосыф Ижбулатов
- Пётр I боерыгы буенча (ахун
Сљнчђлђй белђн бергђлектђ) 50 бол-
гар кабер ташыныћ язуларын књче-
реп, аны рус теленђ тђрќемђ итђ џђм

Петербург Фђннђр академиясенђ
тапшыра. Бу кыйммђтле болгар язу-
лары шул рђвешле тарихка кереп
кала. Й.Ижбулатов фарсы телендђ
язылган "Дербентнамђ" поэмасын
рус теленђ тђрќемђ итеп, Пётр Бе-
ренчегђ бњлђк итђ. Бу мђгълњматлар-
ны "Татар Энциклопедиясе сњзле-
ге"ннђн дђ табарга мљмкин.

Кызганыч,  изге болгар кабер
ташлары, Пётр I вафат булганнан
соћ, рус чиркђве тљзелгђндђ аныћ
нигезенђ салына, шактые туза, ва-
тылып юкка чыга. Идел буе мљсел-
маннары беркайчан да мондый
вђхшилеккђ бармаган, христианнар-
ныћ кабер ташларын мђчет нигезенђ
салмаган. Без башка диннђргђ зур
ихтирам, хљрмђт белђн карадык џђм
караячакбыз.

Бњгенге кљндђ илебездђ мљсел-
маннар башка дин вђкиллђре белђн
татулыкта яши. Безнећ Татарстаны-
бызда да тынычлык. Республикабыз
башка тљбђклђргђ књп яктан њрнђк
булып тора: ђйтик, 1999 елны Татар-
стан башкаласында Халыклар дус-
лыгы йорты ачылды, шуннан соћ
озак та њтми, Дљнья мђдђнияте ин-
ституты барлыкка килде. Казан
Кремлендђге Кол Шђриф мђчете,
Сљембикђ манарасы белђн янђшђ
урнашкан Благовещение Соборы
ислам џђм христиан диннђренећ
бердђмлеген символлаштыра. Ђ Ка-
зан Кремле њзе ЮНЕСКО исемле-
генђ кертелгђн.

Илебезнећ тљрле тарихи
тљбђклђрендђ яшђп, болгар-татарлар
бер-берсе белђн кан-кардђшлекне
тђшкил итђ. Шуныћ љчен Россия,
болгар-татар варисларыныћ гына
тњгел, башка халыкларныћ да уртак
йорты булып тора.

Мидхђт ИЖБУЛАТОВ,
Ислам дине кабул итњнећ

мећьеллыгы исемендђге Казан
югары мљселман мђдрђсђсе

мљгаллиме

Зирђклек патшалыгы


