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Болгарга сђфђр
кылганда...
Болгар - илебез мљселманнары

љчен ислам мђгърифђтчелегенећ
башлангыч нокталарыннан санала.
Бабаларыбыз тарафыннан 922 елда
Исламныћ кабул ителње татарлар-
ныћ гына тњгел, башка халыклар-
ныћ да тормышына мљселман
мђдђнияте њтеп керњ љчен зур этђ-
ргеч бирђ. Шул сђбђптђн мљселман-
нар, безгђ шундый бњлђк ясаган бо-
рынгы бабаларыбыз истђлегенђ их-
тирам књрсђтеп, Болгарга баралар.

Еш кына мондый сђфђрлђрне хаќ
дип атыйлар, ђмма бу чынбарлыкка
туры килми. Моннан тыш, Болгарга
бару безнећ менталитетыбызга џђм
хђзерге мљселманнарга горурлык љчен
нигез булган Ислам тарихы џђм
мђдђниятенђ якынаю булып тора. Бу
шартларны без Болгарга сђфђребезне
планлаштырганда истђ тотарга тиеш-
без, моннан тыш, безнећ тђртибебез
џђм ислам цивилизациясе џђйкђл-
лђренђ мљнђсђбђтебез аныћ статусына
туры килергђ тиеш.

Ић кић таралган ялгышуларныћ
берсе булып, борынгы Болгар
ђйлђнђсендђге предметларны нинди дђ
булса кљчкђ ия дип санау тора. Моћа
охшаш юк-барга ышанып, кешелђр
яћа гадђтлђр уйлап чыгаралар, реаль
булмаган мифлар барлыкка китерђлђр.
Болгарга килњчелђр тљркем-тљркем бу-
лып борынгы чордан калган ташлар ти-
рђли ђйлђнђ башлыйлар, пђйгамбђре-
без Мљхђммђднећ (сгв) сђхабђлђре ка-
берендђге џђйкђлне њбђргђ тотыналар.
Бу гамђллђр ялгышу гына булып тор-
мый, алар кешене гљнаџка да алып
керђлђр. Безнећ гозеребезне тыћлый
џђм аны њти ала торган предмет юк,
бары тик Аллаџы Тђгалђ генђ безнећ
язмышыбызга йогынты ясый ала. Кем
дђ булса Безне Тудыручыга гына хас
булган бљек кљч ташта яки башка пред-
метта дип саный икђн, бу кеше ић зур
гљнаџларныћ берсен - ширек (нђрсђне
дђ булса Аллаџка тићдђш тоту) кыла.
"Чыннан да, Аллаџка тићдђш тотучы-
ны Аллаџ ярлыкамас, моннан башка
гљнаџлы булганнарны, Њзе телђсђ, яр-
лыкар. Хактыр ки, Аллаџка тићдђш то-
тучы ић зур гљнаџка батып, яла ягучы
кеше булыр" ("ђн-Ниса (Хатыннар)
сњрђсе, 48 аять)". Књплђр, моннан тыш,
болгар хђрабђлђрен телђк телђњ яки са-
выгу максатыннан сыпыралар,
мђќњси гадђтлђрне кабатлаган кебек
потларны њзенђ карату йоласын њтђп,
акчалар да аталар. Ђ бит акчаны мон-
дый файдасыз гамђлгђ сарыф иткђн-
че, аны, чыннан да, књркђм эшлђр
эшлђргђ - сђдака бирергђ, џђм шул
рђвешле Аллаџныћ рђхмђтенђ ире-
шергђ мљмкин бит, югыйсђ.

Исегездђ тотыгыз: без бары тик
Аллаџка гына гыйбадђт кылабыз! "Ђйт
син: "Аллаџ - берђњ генђ! Аллаџу -
Самђд. Ул тудырылмаган да, тудырма-
ган да. Аллаџка тићдђш юк" ("Ихлас"
сњрђсе). Шућа књрђ йљрђгебез-ќаны-
быз љчен файдасыз џђм зарарлы
гамђллђр кылганчы, Болгарга килњ
белђн њк, њз вакытыгызны аныћ тари-
хын љйрђнњгђ, борынгы корылмалар
белђн танышуга багышлагыз,
мђчетлђргђ керегез, Коръђн аятьлђре,
догалар укыгыз, тђњбђ итегез. Шуны-
сын да искђртђсебез килђ: шђџђр тер-
риториясендђ безнећ сљекле пђйгамб-
ђребезнећ (сгв) сђхабђсе књмелгђн
урын бар, шућа књрђ вафат булганнар
рухына дога кылыгыз, мљселман кар-
дђшлђребезгђ сђлам бирегез.

Гамђллђребез њз кыйммђтен тап-
са иде!

ТР мљселманнары Диния
нђзарђтенећ дђгъвђт џђм

мђгълњмат бњлеге

Ќыеннар
традициясе
љзелмђсен!

Халкыбызныћ
њзе кебек чал

тарихлы бђйрђм

ШЂЏРИ БОЛГАР – РУХЫБЫЗ НИГЕЗЕ
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Динилек џђм
миллилек –

ике канатыбыз

Ќучи Олысы бай шђџђр мђдђниятенђ ия булган. Монгол
яуларыннан соћ да књпчелек элекке Харђзем, Кырым,
Кара дићгез буе, Болгар шђџђрлђре тернђклђнеп кенђ
калмыйча, моћа кадђр књрелмђгђн њсеш кичерђ.

Болгар туып килњче Ќучи Олы-
сыныћ икътисади, сђяси њзђгенђ ђве-
релђ. Батый хан њзенећ ставкасын
шушында сайлый. Болгарда Батый
њлгђнче Ќучи Олысыныћ гына тњгел,
бљтен Монгол империясе џђм бљек
хан Мунке исеменнђн 1256 елдан акча
суктырыла башлый. Болгар хђрабђл-
ђрен љйрђнњгђ њзенећ гомерен багыш-
лаган Мђскђњ профессоры А.П. Смир-
нов шђџре Болгарны Кљнчыгыш Ев-
ропаныћ ић матур џђм цивилизация-
ле шђџђрлђреннђн берсе буларак тас-
вирлый. "Аныћ њзђк мђхђллђсендђ
ќђмђгать биналары, шул исђптђн хан
сарае џђм аћа якын гына ќђмигъ
мђчете урнашкан... Мђчет янындагы
мђйданга таш тњшђлгђн. Монда та-
гын байларныћ ике мавзолее бар...
Њзђктђге йортлар кирпечтђн салын-
ган. Ќучи Олысы чорында зур бина-
ларга, шул исђптђн ќђмђгать йортла-
рына да, ќылылык идђн астыннан
йљргђн чњлмђк торбалар челтђре аша
бирелгђн. Болгарлардагы инженерлык
сђнгатенећ њсешенђ монгол яулары-
на кадђр њк тљзелгђн чњлмђк торба-

лардан торган суњткђргеч челтђре
дђлил була ала. XIII-XIV гасырларда
ул тагын да нык тармаклана џђм ка-
миллђшђ. Шђџђр мђйданнарында фон-
таннар бђреп торган, ясалма књллђр
булган. Шулай итеп, шђџђр тљзекле-
ге, чисталыгы, андагы ќђмђгать би-

наларыныћ матурлыгы белђн ул чор-
дагы Европаныћ књпчелек шђџђр-
лђреннђн узып киткђн".

Хђтерсез, тарихсыз халыкныћ
рухын сындыруы, аны коллыкка тљше-
рње ќићел. Шућа књрђ дђ яулап алу-
чылар беренче чиратта тарихи китап-
ларны юкка чыгаралар, алып китђлђр,
тарихи џђйкђллђрне ќимерђлђр. Алар
љчен ќимерелгђн џђйкђллђр дђ, тарих-
ны саклаган авыл, елга, чокыр исем-
нђре дђ куркынычка ђйлђнђ. Ќиме-
релгђн  шђџђрлђр, анда књмелгђн
ђњлиялар татар халкында бик зур
хљрмђткђ ия булганнар. Аларга зиярђт
кылу бер саваплы эш саналган. Бу -
њзенђ књрђ тарих алдында, каџарман
бабаларыбыз алдында хљрмђт белђн
баш ию булган. Халкыбызныћ њза-
ћын, горурлыгын џђм, гомумђн, аны
халык итеп саклап калуда гаять зур
роль уйнаганнар. Аеруча халкыбыз
љчен чын мђгънђсендђ караћгы га-
сырлар булган ХVI йљзнећ икенче яр-
тысы, ХVII-ХVIII йљзлђрдђ рухи тор-
мышта аларныћ ђџђмияте гаять зур.
Шђџре Болгар хђрабђлђре Казан хан-
лыгы вакытында ук дини, мђдђни-
мђгърифђт њзђге буларак мљселман-
нарныћ зиярђт кылу, баш ию урыны-
на ђверелђ. Ђйтергђ кирђк, Казан хан-
лыгы яулап алынганнан соћ ул мљсел-

маннарныћ бердђнбер рухи терђгенђ
ђверелђ. Казан џђм Свияжск архи-
епискобы Лука Канашевич (?-1758)
аныћ хђрабђлђрен ќир белђн ти-
гезлђргђ боера. Ђмма монда Пётр I
нећ килњен, мондагы тарихи-архитек-
тура џђйкђллђрен саклап калу љчен ча-
ралар књрергђ боеруын аныћ исенђ
тљшерђлђр. Ђмма Лука Канашевич
шђџре Болгар џђйкђллђрен рухи юкка
чыгаруныћ тагын да мђкерле, нђти-
ќђле ђмђлен таба. Мљселманнарныћ
бу изге ќирдђн гайрђтен кайтару љчен
ић изге булган шђџре Болгар њзђгенђ
бик биек чиркђњ салдыра џђм шул
исемдђге Успения ирлђр монастыре
тљзеттерђ. Болгардагы хђрабђлђрнећ
исемнђре алыштырылып, оештырыл-
ган монастырь ихтыяќларына буй-
сындырылалар. Аларныћ исемнђрен
генђ тњгел, тирђ-юньдђге елга, књл
исемнђренђ дђ њзгђртелђ (Британ,
Голлан књллђре, Иерусалим чокыры
џ. б.).

Бњген шђџре Болгар зур янарыш
кичерђ. Халкыбыз рухи кытлык ки-
чергђн вакытта яћадан ул безнећ нык-
лы рухи терђгебезгђ ђверелђ бара.

Гамирќан ДЂЊЛЂТШИН,
тарих фђннђре докторы,

Казан (Идел буе) федераль
университеты профессоры

Мљфти Илдус хђзрђт Фђизнећ Болгар ќыены ућаеннан

МЉРЂЌЂГАТЕ
Аллаџ Сњбхђнђџњ вђ Тђгалђгђ мактауларыбыз булса иде! Ђссђламе-

галђйкњм вђ рахмђтуллаџи вђ бђрђкатњџњ!
(Мљхтђрђм дин кардђшлђребез! Мљхтђрђм Президентыбыз

Рљстђм Нургали улы, Татарстан Республикасы Дђњлђт
Кићђшчесе Минтимер Шђриф улы, Тђлгать хђзрђт!..)

Татар халкыныћ рухи, ђхлакый кыйбласын билгелђгђн Болгар ќиренђ
килњ ул - бабаларыбыз рухына дога уку, зиярђт кылу булып тора.

922 елда Идел буена Багдад хђлифђтлегенећ илчелеге килђ џђм шул
вакытта Ислам Идел буе Болгарыныћ рђсми дине дип игълан ителђ. Га-
лимнђр раслаганча, Багдад хђлифђтлеге илчелек ќибђргђнче њк Идел буе
тљркилђре арасында ислам таралыш ала, мђчетлђр, мђдрђсђлђр булган.
Ш.Мђрќани хђзрђтлђре "Мљстђфадел-ђхбар фи ђхвали Казан вђ Болгар" дигђн
хезмђтендђ дђ Ислам рђсми дин буларак кабул ителгђнче њк, аныћ халык
арасында таралуына дђлил булырлык сњзлђр язып калдырган.

Ислам динен рђсми кабул итњ Болгар дђњлђтенђ мљстђкыйльлек биргђн,
бљтен мљселман халыклары, иллђре белђн элемтђлђрне кићђйтњ шартларын
тудырган. Болгарлар белђн Багдад хђлифђтлеге џђм башка књп сандагы иллђр
арасында дипломатик, икътисади, сђњдђ, мђдђни элемтђлђр урнаша.

Ислам дине алып килгђн шђригать кануннары дђњлђт љчен икътисади-
сђяси яктан да, шушы ќирлектђ яшђњче халыкныћ иќтимагый тормышына
да бары ућай, мљџим йогынты ясый. Ислам Болгар дђњлђтенећ хокукый
џђм фђлсђфи нигезен, халыкныћ ђдђп-ђхлагын тђшкил итђ. Халык аћында
бердђм кавем-миллђт булып берлђшњ, Аллаџ ризалыгы љчен дђњлђтећђ,
миллђтећђ файда китереп яшђњ тљшенчђсе ныгый.

Шулай ук Ислам болгар бабаларыбызны дљньякњлђм танылган мљсел-
ман мђдђниятенђ, шул чорда књзђтелгђн алгарышларга  якынайта. Ислам-
ны  кабул иткђч тулы бер мђгариф системасы барлыкка килђ. Књптљрле
белем бирњче мђдрђсђлђрнећ гљрлђп эшлђве џђм аларныћ эшчђнлеге Ка-
зан ханлыгы чорында да дђвам иттерелње мђгълњм.

Ђлбђттђ, бљтендљнья мљселманнары љчен љч кенђ урын изге санала:
Кђгъбђтуллаџ, Пђйгамбђребез мђчете џђм Ђл-Ђкса мђчете. Лђкин кайбер
халыклар џђм кешелђр љчен алардан тыш та њзенећ миллђте, нђселе, тари-
хы белђн белђн бђйле кадерле, истђлекле ќирлђр барлыгын белђбез. Ђлбђттђ,
бљтендљнья мљселманнары љчен ул урыннарныћ зур ђџђмияте юктыр, ђмма
моћа карап кына берђњнећ дђ башкаларны ул урыннарны зиярђт кылудан
тыярга хакы юк. Шђџри Болгар - безнећ ерак ата-бабаларыбызныћ, Аллаџ
тарафыннан Адђм гђлђйџиссђлђмгђ ђманђт итеп бирелгђн Ислам динен ка-
бул итеп алган урын. Халыкныћ бирегђ ќыелып њз-њзенђ, якыннарына, ту-
ганнарына: "Без ислам дине буенча яшибезме? Балаларыбызга динебезне,
тарихыбызны, мђдђниятебезне љйрђтђбезме? Ата-бабаларыбыз динен, те-

лен, ђхлагын саклыйбызмы?" – дигђн сорауларны бирњендђ, уйлануында,
шулай ук, догалар укып, дин ђџеллђре сљйлђгђн вђгазьлђрне мећлђгђн ке-
шелђр - ќђмђгать белђн бергђ тыћлап, књћелен рухландырып кайтуында
бернинди гљнаџ юк.

Ризаэддин Фђхреддин, Шиџабетдин Мђрќани кебек олуг галимнђре-
без бирегђ, Болгарга еш килгђннђр. Шиџабетдин хђзрђт: "1235 елда мин
ђби-бабаларыбыз рухына дога кылырга дип Болгарга бардым. Аллаџ га-
мђллђремне кабул итсђ иде. Амин. Амин. Болгарда ике зур манара бар,
берсе Ќђмигъ мђчете янында, ул 73 баскычлы. Аннан кљнчыгыштарак
икенче манара, анысында 42 баскыч, бу манарага мин њзем мендем", -
дип язган.

Бњген без янђ рухи књтђренкелек белђн биредђ яћа тљзелгђн књркђм
мђчет ачылышында катнашабыз. Џђм биредђ берничђ йљз ел элек олуг дини
татар галимнђре кабатлаган сњзлђрне кабатлыйбыз: "Аллаџ гамђллђребез-
не кабул итсђ иде. Амин. Амин".

Бњгенге кљндђ Татарстанда барлыгы 1400 гђ якын мђчет. Елга йљзђр
мђчет ачылган вакытларыбыз булды. Хђзер дђ, Аллага шљкер, иман йорт-
ларыбыз калка тора, бњгенге кљндђ республикада 30 га якын мђчет тљзелњ
стадиясендђ. Халкыбызныћ милли бђйрђме Сабантуй алдыннан иман йорт-
ларын ачу ул – динебез њсеш алган яћа заманныћ њзенђ књрђ бер књркђм
књренешенђ ђверелде.

Шунысы да сљендерђ, тулы бер халык язмышында зур роль уйнаган
тарихи Болгар ќирендђ, Алла боерса, мђдрђсђсе дђ булачак яћа иман йор-
ты, Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте тарафыннан Татарстанда
Коръђн елы дип игълан ителгђн елда ачыла. Быел татарларныћ Россиядђ
тђњге тапкыр Коръђни-Кђримне нђшер итњенђ 225 ел тулды. Шушы Коръђн
елында яћа Болгар мђчете ачылу татар халкыныћ дини тарихын, дљнья
књлђмендђ мљселманнар мирасын тагын да баетучы бер књренеш итеп ка-
бул ителђ.

Рухи мирасыбызны љйрђнњ, торгызу џђм њстерњ халкыбыз тормышын
нурландыра,  динебез алгарышына, миллђт булып сакланып калуга ныклык
бирђ, ышаныч арттыра. Шућа књрђ бердђм булып, бергђлђшеп Аллаџы
Тђгалђ ризалыгы љчен миллђтебезгђ, илебезгђ хезмђт итђргђ, чын
мђгънђсендђ Аллаџы Тђгалђ каршында оялмаслык дђрђќђдђге кеше бу-
лып калырга насыйп итсђ иде.

Аллаџ Раббыбыз догалары, сњзлђре, Ислам дине белђн књћеллђребез-
не рухландырып, чистартып: "Лђђђ илђџђ иллђллаааџњ Мњхђммђдњр-рас-
њњлњллаааџ", - дип дљньядан њтђргђ, Аллаџныћ вђгъдђ иткђн ќђннђтлђренђ
керергђ насыйп итсђ иде. Аллаџ ил ќитђкчелђре, иганђчелђр, барчабыз бер-
бљтен булып кылган изге гамђллђребезне кабул итсђ иде. Амин.
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ЌЫЕННАР ТРАДИЦИЯСЕ
ЉЗЕЛМЂСЕН!

Халкыбызныћ њзе кебек
чал тарихлы бђйрђм

Џђр елны кљтеп алган
Сабантуйларныћ килеп
чыгышы халкыбызныћ
њзе кебек њк чал тарих-
лы, ул ерак гасырларга
барып тоташа. 921 елда
Идел буе Болгар дђњ-
лђтенђ Багдадтан, Гарђп
хђлифђтеннђн илче џђм
галим Ибне Фазлан кил-
гђч, аны Яушђр елгасы
буенда њткђрелгђн ќыен-
га алып барганнар.

Борынгы болгарларныћ ничек
књћел ачуларын, књп тљрле
бђйгелђрдђ кљч сынашуларны
књреп, хђйран калган илче. Ул бу
хакта њзенећ сђяхђтнамђлђрендђ
язып калдырган. Менђ нинди ерак
гасырларны тоташтыра безнећ бу
књркђм милли бђйрђмебез.

Сабантуй сњзенђ килгђндђ, "са-
бан" сњзе ике тљрле мђгънђгђ ия. Бе-
ренчесе - ќир сљрњ коралын аћлат-
са, икенчесе - яз кљне чђчелгђн аш-
лык (сабан ашлыгы) мђгънђсенђ ия.
"Туй" сњзе исђ шатлык, љмет, шљкра-
на кылу, оптимизм булган бђйрђм
мђгънђсенђ ия. Безнећ татар халкын-
да борын-борыннан язгы киеренке
кыр эшлђрен тђмамлаганнан соћ
печђнгђ тљшкђнче ќыйналып, сабан-
нан соћ сайрашу йоласы булган. Аны
њткђрњ љчен матур табигатьле елга
буе яки урман аланы сайланган. Бар

халык бер ќиргђ, бер мђйданга туп-
ланганга Сабан туен ќыен, мђйдан
дип тђ йљрткђннђр. Анда оештырыл-
ган ярыш џђм уеннарныћ да хикмђте
бар. Тарихка књз салсак, тљзелгђннђн
бирле Идел буе Болгар дђњлђтенђ
читтђн љзлексез џљќњмнђр булып тор-
ган. Рус кенђзлђре дђ, монголлар да,
башкалар да еш кына яу белђн
килгђннђр. Дошманнарга каршы
тору љчен безнећ бабаларыбызга
физик кљч тупларга, кљрђш алымна-
рын њзлђштерергђ дђ кирђк булган.
Сабантуйдагы бил алышуларда ба-
рыннан да бигрђк шул књздђ тотыл-
ган. Дини Сабантуйларда сљћге
ярышлары да оештырылу моныћ
ачык мисалыдыр.

Тарихи чыганаклардан билгеле
булганча, Сабан туен элек елга ике
тапкыр - язын џђм кљзен њткђр-
гђннђр. Яз кљне кљрђш кебек саулык
љчен куркыныч ярышларга алынма-
ганнар, алар кљздђгесенђ калдырыл-
ган. Чљнки ул чакларда ђле спорт
ярышларыныћ аерым кагыйдђлђрен,
нечкђлеклђрен белеп бетермђгђннђр.
Имгђнђ калганда ќђйге эшлђрне кем
башкарыр дигђн уй сагайткан алар-
ны. Элек чабышкылар бармак белђн
генђ санарлык булганга, ат узышла-
рында алар бик аз катнашкан. Џђр
эшне тљптђн ќигелеп тарткан атлар-
ны, ахыры аяныч тђмамланганга,
ярышка кертмђгђннђр. Гомумђн, эш
хайваннарын ярышта узыштыру
гљнаџ саналган. Кызлар Сабантуй ба-

тырларына џђм чабыш атларына
бирњ љчен тастымал чиккђннђр.

Элекке Сабантуйлар хђрђм ри-
зыклар булмавы белђн дђ њзенчђ-
лекле. Борынгы бђйрђмнђрдђ эчеп
сђрхњшлђнеп йљрњчелђр књз-
ђтелмђгђн. Эсселекне басу љчен ка-
тыклы су, ђйрђн, салкын чишмђ
суы сатылган, аерым џљнђр иялђре,
кђсепчелђр њз товарларын тђкъдим
иткђн.

Шунысы тагын да куанычлы,
татар халкыныћ ерак гасырлардан
килгђн књркђм чарасы бњгенге
кљндђ интернациональ бђйрђмгђ
ђйлђнде. Ул тљрле ярышлар, уен-
нар љстђлњ белђн генђ тњгел, бар
яклап та баетылды. Бер мђйданга
ничђмђ-ничђ тљрле миллђт вђкиле

ќыелып, бергђлђп књћел ача, шат-
лана, бђйгелђрдђ дустанђ шартлар-
да бил алыша. Аннан соћ бу милли
бђйрђмебез булган Сабан туе Рос-
сия кићлеклђрен узып, торган саен
Тљркия, Сан-Франциско, Финлян-
дия, Австралия, Америка кебек
ерак чит иллђрне дђ колачлый. Ул
шулай татарларны дљньяга таныта,
дуслык ќеплђрен суза, ныгыта. Без
моћа бик шатбыз.

Ђмма ђле књћелне тырнап тор-
ган мђсьђлђлђр дђ юк тњгел. Књп
ќирлђрдђ асылыбызга тугрылык
сакланса да, кайбер ямьсез књре-
нешлђр милли бђйрђмебезне чуар-
лый. Ђйтик, соћгы вакытларда
бђйрђм урынында тљрледђн-тљрле
исерткеч эчемлеклђр, дућгыз

итеннђн ђзерлђнгђн шашлык сату
безне гореф-гадђтлђребезгђ каршы
килђ, алар кешелђрнећ нђфеслђрен
ќићђ алмауларына этђрђ. Соћгы ва-
кытларда Сабан туйларда хђлђл ри-
зыкларны пропагандалау, тантана
алдыннан муллалардан вђгазьлђр
сљйлђтеп, милли асылыбызга тарты-
лу сизелсђ дђ, бђйрђм мђйданында
авызына бармак буе тђмђке капкан,
кендек, колак, борыннарына пер-
синглар таккан, кулына сыра шеш-
ђсе тоткан ярымшђрђ, салмыш та-
тар миллђтле кыз-кыркыннарны
књрњ, ни кызганыч, халкыбызга џђм
бђйрђмебезгђ хљрмђтне киметђ. Исе-
реп дњрт аякланган, сњгенњче ир-ат-
лар хакында сљйлисе дђ юк инде.
Аларны књргђч, књћелгђ ничек тђ
бу адђм балаларына тђњфыйк ићде-
рђсе, ђби-бабаларыбызныћ гореф-
гадђт, йолаларына, милли рухыбыз-
га тугрылыкны саклап каласы иде
дигђн уй уза.

Ничек кенђ булмасын, Сабан
туе џђрберебезнећ кљтеп алынган
милли бђйрђме. Барлык кардђшлђ-
ребезне бђйрђм белђн котлап, алар-
ныћ џђрбарчасыныћ да дуслары,
туганнары, якыннары янђшђсендђ
ялларны исђнлектђ-саулыкта, ќан
тынычлыгы, кђеф књтђренкелеге
белђн књћелле итеп уздыруларын
телибез. Бу изге бђйрђмебезгђ
џђрберебез дђ књћел ќылыбызны да
љстик. Сабан туйлары мљбарђк бул-
сын!

Айгљл НУРИЕВА

Тљрки кабилђлђр тљрле реги-
оннарга таралып, утрак тормышта
игенчелек џђм хайван асрау белђн
шљгыльлђнђ башлаганнан соћ да
электђн килгђн кардђшлек
мљнђсђбђтлђре џђм књмђклђшеп яки
њзара кићђшлђшеп эшлђњ, яшђњ
традициясе юкка чыкмаган, ђ яћа
шартларга ярашып, дђвам иткђн.
Њзара кардђш кавемнђр џђм ыруг-
лар, авыл-авыл булып, теге яки бу
тљбђккђ тљплђнгђннђр, шулай ук
аерым књрше салалар белђн дђ ту-
ганлашып киткђннђр. Бер тљркем
тљбђктђш џђм кардђш авыллар,
бергђ берлђшеп, ил яки ыруг - об-
щина дип йљртелњче ќђмђгать бер-
лђшмђлђре хасил иткђннђр џђм шул
ук вакытта ќыен вилаяте ("окру-
гы") итеп тђ каралганнар. Чљнки
аларны уртак ќыен бергђ берлђш-
тергђн џђм ул џђрчак њзђк авылда
њтђ торган булган. Ќыенныћ исеме
дђ књпчелек очракта шул авылныћ
исеме, яисђ бђйрђм уза торган урын
яки елга белђн бђйлђп аталган:
"Ашыт ќыены", "Тирсђ ќыены",
"Мђллђ ќыены", "Биек тау ќыены",
"Базы ќыены" џ.б. Христиан дине
бђйрђмнђре белђн бер њк вакытка
туры килгђнлектђн, кайбер яклар-
да, мђсђлђн, Татарстанныћ кљнчы-
гыш џђм Башкорстанныћ кљнбатыш
районнарында яшђњче керђ-
шеннђрдђ "Микола ќыены", "Трой-

"Ќыен" дигђн халык бђйрђменећ ић тирђн тамырлары
џун џђм борынгы тљрки бабаларыбызныћ яз ахырына
џђм ќђй башына туры килњче календарь йолаларына
ук барып тоташа. Борынгы тљрки телдђ jїgїn / йыгын -
"скопление", "сборище" мђгънђсендђ. Кан кардђшле-
генђ џђм књмђк књчмђ хуќалык алып баруга корылган
кабилђ-ыруг башлыклары џђм ђгъзалары, ќђйгђ чыгар
алдыннан бергђ ќыелып, узган елныћ нђтиќђлђре џђм
агымдагы елныћ бурычлары турында фикер алыша

ча ќыены", "Петрау ќыены" дигђн
атамалар да барлыкка килгђн. Со-
ћгы атамалар Казан ханлыгы яулап
алынганнан соћ, зур ыруг-ќђмђгать
берлђшмђлђренећ бњлгђлђнње яки
ваклануы нђтиќђсендђ туганнар.
Џђм љстђп, басым ясап ђйтергђ
кирђк: патша Россиясе халкыбызны
тљрлечђ йотарга, этнос-миллђт бу-
ларак юк итђргђ тырышса да, ата-
бабаларыбыз њзлђренећ милли
бђйрђмнђреннђн, барыбер, ваз
кичмђгђннђр.

Административ џђм икътисади
яктан килеп караганда, бертљркем
авылны берлђштерњче џђр ил-ыруг-
ныћ яки џђр ќыен вилаятенећ њз
милке џђм њзидарђлеге булган.
Чђчњлек ќирлђре, печђн ђзерли тор-
ган болыннар, кљтњлеклђр, урман-
ђрђмђлеклђр уртак милек булып
исђплђнгђн; имана ќире џђр гаилђгђ
ќан башына, дљресрђге, ир заты са-
нына карап бњленгђн. Икенче тљрле
ђйткђндђ, ќирдђн, уртак милектђн
файдалану књмђк џђм шђхси башлан-
гычларга нигезлђнгђн булган. Шул
ук вакытта, књмђклђшеп бер-берећђ
ярдђм итњ тљре буларак, тљрле
љмђлђр дђ узыдырылып торган.
Њзидарђ џђм авылныћ старостасы
исђ халыктан салым ќыю, урман
кисњ (лашманчылык хезмђте), юл
тљзњ, йљк ташу эшлђренђ эшче
кљчлђре бњлњ, Рђсђй армиясенђ рек-

рутлар биреп тору, мђхђллђлђр
белђн бђйлђнеш тоту, ќыелыш-
кићђшмђлђр њткђрњ кебек тљрле
агымдагы чаралар белђн
шљгыльлђнгђн. Бу инде, димђк,
ќыенныћ икътисади-хуќалык џђм
мђдђни оештыру вазифаларын баш-
каручы иќтимагый-территориаль
ил-берлђшмђ булуы турында да
сљйли.

Ђ инде алдан ђзерлђнеп, ыруг-
общинаныћ њзђк авылында ќыен
бђйрђме уздыру берлђшмђ идарђ-
легенећ аеруча ќаваплы џђм абруй-
лы бурычы булган. Билгеле бер ре-
гионга (конфедерациягђ) караучы

ќыеннар чиратлашып, ягъни
џђркайсы њзенђ билгелђнгђн вакыт
аралыгында уздырылган џђм май
ахырыннан июнь аеныћ икенсе яр-
тысна кадђр дђвам иткђн. Галимнђр
(Р.Уразманова, Н.Бикбулатов,
Р.Кђшђфетдинов, Н.Борџанова)
љйрђнеп ачыклавынча, тљрле реги-
оннарныћ ќыен бђйрђмнђре арасын-
да шактый зур уртаклык та, шулай
ук ќирле аермалар да яшђп килгђн.
Шул аерымлыклардан чыгып, тра-
дицион ќыеннар фђндђ ике тљргђ
яки ике вариантка бњлеп карала.

Беренче тљр ќыеннар Казан
арты татарлары, Вятка губернасы-

ныћ - Малмыж, Уржум, Сарапул,
Алабуга џђм Уфа губернасыныћ
Минзђлђ, Бљре, Бђлђбђй кебек
кљнбатыш љлкђлђрендђ яшђгђн
типтђр татарлары љчен хас булган.
Бђйрђм тантаналары ялларына
аллы-гљлле тасмалар тагылган џђм
кыћгыраулы дугаларына чигњле
сљлгелђр бђйлђнгђн атларда кунак-
ларныћ бђйрђм њтђ торган њзђк авыл-
га бер-бер артлы ќыелуыннан баш-
ланып киткђн. Аларныћ књпчелеге
килен яки кияњ ягы туганнарыннан,
балалары никахлашкан кода-кода-
гыйлардан џђм якын дус-ишлђрдђн

(Ахыры 4 нче биттђ.)
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Мђгълњм ки, Урта
гасырларда гарђп-
фарсы дљньясы
гыйльми-мђдђни
яктан ќиџан цивили-
зациясенећ њзђгенђ,
мђркђзенђ ђйлђнђ.
Соћгы дђверлђрдђ
алга киткђн Гареб
(Европа) тђрђккыяте
њзенећ њсеше белђн
шактый дђрђќђдђ
мљселман Кљнчыгы-
шына бурычлы.

Ислам диненећ безнећ борын-
гы ђби-бабаларыбыз тарафыннан
ирекле рђвештђ кабул ителње хал-
кыбызга Шђрык кыйммђтлђрен,
аеруча андагы рухи казанышларны
њзлђштерњгђ юл ача. Гарђп, бераз-
дан фарсы, тљрек-госманлы, њзбђк
теллђрен белњ, ул теллђрдђге китап-
лар белђн оригиналда, тљрле
тђрќемђ-шђрехлђрдђ танышу Идел-
йортта зыялылыкныћ бер билгесенђ
ђверелђ. Мљселман Кљнчыгышын-
дагы Ђбугалисина, имам Газђли,
Фђраби, ђл-Гарђби, Ф.Гаттар,
Сђгъди, Ќ.Руми џђм башка бик књп
бљек затларныћ язмалары бездђ кић
таралыш ала, њзебезнеке кебек укы-
ла, аларныћ фикер-карашлары, эш-
чђнлеклђре рухи тормышыбызга
гаять зур йогынты ясый.

Ислам дине безгђ авыр еллар-
да, аеруча колониаль изелњ чорла-
рында рухи терђк була. Безнећ ђби-

бабаларыбыз, бик зур югалтулар
бђрабђренђ булса да, телебезне, го-
реф-гадђтлђребезне, моћыбызны,
милли барлыгыбызны саклап, алда-
гы буыннарга ќиткерђ алган. Бу
игелекле хђрђкђтнећ, эш-гамђллђр-
нећ башында шул чорныћ дин ђџел-
лђре торган. Моныћ љчен без алар-
га мећ рђхмђтле.

Татар тарихы, књп гасырлык
тереклек тђќрибђбез шуны књрсђтђ:
дин џђм миллилек - яшђешебезнећ
ике канаты кебек. Шуларныћ таби-
гый берлеге безне саклаган, инкый-
раз афђтлђрен исђн-имин кичерергђ
ярдђм иткђн. Кол Шђриф, Габдес-
сђлам, Габдерђхим Утыз Имђни,
Шиџабетдин Мђрќани, Ризаэддин
Фђхреддин, Габдерђшит Ибраџи-
мов, Муса Биги кебек бљек, гый-
лемле затларыбыз нђкъ ђнђ шул ха-
кыйкатьне тирђнтен тоеп эш иткђн.
Алар бњгенге кљнебез љчен дђ њрнђк

булып торырлык. Ризаэддин хђзрђт,
мђсђлђн, энциклопедик табигатьле
инсан: дин ђџеле, тарихчы, философ,
ђдип, тићсез остаз. Гарђп, фарсы,
тљрки теллђрен белњ љстенђ, ул та-
тар телендђ роман-бђяннђрен, дини-
гыйльми хезмђтлђрен яза. Шунысы
мљџим: аныћ татар телен белње, язма
тел-љслњбенећ камиллеге хђтта Ту-
кай тарафыннан да югары бђялђнђ.
Ризаэддин хђзрђтнећ совет шартла-
рында мљфтилек вазифасын башка-
руы, динебез, кавемебез љчен фи-
дакярлђрчђ кљрђше роман-
бђяннђрдђ, кинофильмнарда чагыл-
дыруны кљтеп ята. Муса Ярулла
Биги - мљселман гыйлеменећ мђшџњр
белгече - Шђрыкныћ књп кенђ
ђсђрлђрен, шул исђптђн гарђп ша-
гыйре ђл-Мђгарринећ атаклы "Ђл-
лозумият" китабын татарчага
књчерђ, милли ђдђбиятыбызны яра-
та, Тукайны хљрмђт итеп, аны Пи-
тер каласына да чакыра.

Совет чорындагы атеизм сђяс-
ђте, мећ еллык графиканы алышты-
ру, мећђрлђгђн имамнарыбызны юк
итњ, сљрњ аяныч нђтиќђлђргђ китер-
де. Диннђн читлђштерњ безнећ бер
канатыбызны сындырды. Шуныћ
аркасында миллилек тђ юкка чыга
башлады. Телсезлек, ассимиляция
кић колач алды. Ђгђр дђ элек хал-
кыбыз, кайда яшђвенђ карамастан,
њз телен, динен сакласа, хђзер хђтта
пайтђхетебез Казанда да маћкорт
татарлар буа буарлык.

Шљкер Ходайга, соћгы еллар-
да без њзебезнећ нинди хђлдђ икђн-
легебезне љлешчђ булса да аћлый
башладык. Димђк, килђчђккђ љмет-
ышаныч бар. Безгђ элеккеге тради-
циялђргђ, тарихи тђќрибђгђ нигез-
лђнеп, алга бару љчен ике канаты-

бызны да ныгыту шарт. Миллђт
язмышы, аны яшђтњ, халкыбызны
ђхлаклы, иманлы, бђхетле итњ - без-
нећ уртак бурычыбыз. Бу изге
эштђ безгђ бердђмлек, активлык
кирђк.

Ќђмгыятьнећ њзе кебек, бњген-
ге дин ђџеллђре дђ тљрле. Аларны
тђнкыйтьлђњчелђр, хђзерлеклђре
тњбђн диючелђр дђ табылып тора.
Ђмма моныћ объектив сђбђплђрен
дђ онытырга ярамый. Чљнки дин
белгечлђре озак еллар буе ђзерлђн-
мђде диярлек. Књћелендђ иман нуры
йљрткђн шактый гына кешелђребез,
гђрчђ махсус хђзерлеклђре булмаса
да, динне, миллђтне торгызу эшенђ
кереште џђм шактый гына игелекле
гамђллђр дђ кылды. Моныћ љчен без
аларга рђхмђтле булырга тиеш.

Бњгенге вђзгыять дин ђџеллђ-
рен ныклап, махсус хђзерлђњне
талђп итђ. Хђзерге шартлар татар
имамыныћ татарча укый, яза белњ-
ен, вђгазьлђрнећ шул газиз теле-
бездђ сљйлђвен талђп итђ. Алардан
гарђп телен, Коръђнне, дини тђгъли-
матны гына тњгел, ђ халкыбызныћ
телен, тарихын, мђдђниятен дђ белњ
сорала. Ђ бит татарныћ бљек тђ,
гыйбрђтле дђ тарихы, искиткеч бай
рухи мирасы бар. Миллилекнећ тљп
књрсђткече - телебез - искиткеч бай.
Без галим-голђмђ бу хђзинђлђрне
љйрђнњ, бњгенге укучыга ќиткерњ
юнђлешендђ кљчебез ќиткђн кадђр
тырышабыз. Мин ђдђбият тарихчы-
сы, татар-Шђрык мђдђни багланыш-
ларын љйрђнњче. Элекке язма ми-
расны тикшергђндђ, минем исем-
акылым китђ: анда никадђр дини,
ђхлакый, инсани байлык, хђзинђ!
Рабгузыйныћ "Кыйссасел-ђнбия"
ђсђре, Мђхмњд Болгариныћ

"Нђџќел-фђрадис"ы, Таќеддин Ял-
чыголныћ "Рисалђи Газизђ"се, гос-
манлыдан кергђн "Мљхђммђдия"
китабы - боларда бит бњгенге кљнгђ
аваздаш, кирђкле нђрсђлђр дљнья
кадђр.

Без бер йљкне - миллђт йљген
тартабыз. Шућа књрђ безгђ - имам-
нарга, галим-голђмђгђ, ђдиплђргђ -
ешрак очрашырга, њзара кићђ-
шергђ, бер-беребезгђ ярдђм итђргђ
кирђк.

Татарны чукындыру, руслаш-
тыру юнђлешендђ бик нык актив-
лык књрсђткђн миссионер-профес-
сор Ильминскийныћ "татарлык Ис-
лам белђн кљчле" дигђн гыйбрђтле
сњзлђре бар. Бу чыннан да шулай.
Шућа књрђ, хљрмђтле имамнар, мил-
ли барлыгыбызны, аеруча газиз те-
лебезне саклауда, њстерњдђ сезгђ зур
џђм изге бурычлар йљклђнђ. Абст-
ракт, миллђтсез мљселман юк. Гарђп,
таќик, њзбђк џђм башка кавемнђр
арасында безнећ татар миллђте дђ
мљџим урын алып тора. Аныћ да
якты Кояш астында, Ќир йљзендђ
њз урыны, яшђргђ хакы бар. Бу аћа
Ходай Тђгалђ тарафыннан би-
релгђн. Халкыбызны, милли мента-
литетыбызны саклау, њз-њзебезне
хљрмђт итњ - бу, беренче чиратта,
без татарныћ њз эше, њз бурычы.
Шућа књрђ безгђ, кайда гына, кем
генђ булып эшлђсђк тђ,
миллђтпђрвђр, татарпђрвђр булу да
зарури. Татарыбыз башка кавемнђр
арасында њзенећ иманы, ђхлагы, ин-
санилыгы белђн балкып, њзгђлђргђ
куаныч биреп торырлык булсын!

Хатыйп МИЋНЕГУЛОВ,
Казан (Идел буе) федераль

университеты профессоры

И-И ТУГАН ТЕЛ!

Књптђн тњгел кибеткђ бњлђккђ
ђйбер алырга дип кергђч, очрак-
лы гына рђвештђ 15-16 яшьлђр-
дђге љч кызныћ сљйлђшњлђренђ
шаџит булырга туры килде. "Ну
чё, алабызмы соћ бу тарелка-
ны?" - диде берсе. "А кто её зна-
ет, нужна микђн ул аћа - юкмы,
хђзер у всех такой посуды на-
валом", - дип шиген белдерде
икенчесе. Љченчесе исђ: "Ђй-
дђгез, лучше светильник пода-
рить итђбез!" - дип тђкъдим итте.

Шулай ђйбер сайлый-сайлый, дњрттђн
љче русча, дњрттђн бере татарча гђплђшеп
торган кызларны ирексездђн кызганып
куйдым: "Шушымы инде бњгенге татар
яшьлђре? Дљньяда яшђњче тагын нинди ха-
лык њз туган телен шундый мђсхђрђле
дђрђќђгђ ќиткерђ икђн? Татарларныћ ту-
ган телен мондый мескен хђлгђ калдыру-
ларыныћ сђбђбе нђрсђдђ?"

Ђгђр бњген: " Русча белми торган рус-
ны яки Ташкентта гомер итеп тђ њзбђкчђ
аћламый торган њзбђкне, яисђ туган те-
леннђн кимсенњче японны,  инглизне, фран-
цузны књргђнегез бармы?" - дип соралса,
књплђребез:  "Ђлбђттђ, юк", - дип ќавап
бирђчђк. Ђ нигђ соћ ђле без - татарлар  - њз
телебезне икенче сортлы тел кебек кабул
итеп, русчага љстенлек бирђбез? Бер генђ
миллђт тђ њз телен онытып, башка телне њз
итми. Ђ без?!

Беренче карашка, бу сорау риторик
рђвештђ яћгырый. Татарларныћ њзлђренђ
бњген татар теле  кирђк тњгел кебек. Хђтта
милли  мђктђбе булган район њзђклђрендђ
ата-аналар балаларын анда бирергђ атлы-
гып тормый. Нигђ? Ђлеге дђ баягы "ЕГЭ",

"балабызныћ килђчђген кайгыртабыз, аныћ
югары уку йортында укыйсы, кеше буласы
бар", - дигђн  акланулар шушы сорауга ђзер
ќавап булып тора кебек. Ђмма... Игъти-
бар итсђгез, ќљмџњриятебездђ эшлђњче
зур ќитђкчелђр, Президенттан алып оеш-
ма ќитђкчелђренђ кадђр тљрле дђрђќђдђге
тњрђлђр - нигездђ, авылда татар мђктђбен
тђмамлаган кешелђр. Язучылар, сђнгать-
мђдђният љлкђсендђге књренекле шђхеслђр,
дин ђџеллђре џ. б., џ. б. заманында татар
мђктђбендђ укысалар да, Кеше була алган-
нар бит ђле!

Ђ  њз  туган  телендђ  юньле-рђтле
сљйлђшђ белмђњчене камил шђхес дип атап
буламы соћ? Ул нинди генђ дђрђќђле урын-
да эшлђсђ дђ, аралашканда ана телен ва-
тып-ќимереп  аћлашса, џичшиксез, аћа
хљрмђт кими.

"БАБА ЕГЭ"
Россиянећ барлык субъектларында

да  мђктђп  укучылары  (алар  нинди
миллђттђн булуына, нинди телдђ укуына
карамастан) чыгарылыш имтиханнарын
бары тик рус телендђ генђ бирњ хокукына
ия. Бу илдђ алып барылган милли сђясђт-
нећ асылын књрсђтђ торган бер мисалдыр.
ЕГЭ, ягъни Бердђм Дђњлђт Имтиханы кер-
телњ нђтиќђсендђ рус булмаган халыклар
њзлђренећ  мђгариф  системасына
њзгђрешлђр кертергђ, туган телдђ укыту-
ны киметеп, тљп фђннђрне русча укыта
башларга мђќбњр булдылар. Татарстан-
да  хђзер милли мђктђплђрнећ шактые
тулаем диярлек русча укытуга књчте. Ђ
милли мђктђп бетерелђ икђн, бу аерым
бер халыкныћ килђчђге, њзенчђлеге кур-
кыныч астына куела дигђн сњз, чљнки рус-
ча укыган, рус мђдђнияте традициялђ-
рендђ тђрбиялђнгђн балалардан русча фи-
керлђњче белгечлђр килеп чыгачак, мил-
лђтнећ талантлы уллары њз милли мђдђни-
яте, сђнгате љлкђсендђ камил рђвештђ

Милли хислђр
хезмђт  итђ  алмаячак .
Дљрестђн дђ, барысы да
русча укыса, њз миллђ-
тенећ рухын, сулышын
тоеп, барлык њзенчђлек-
лђрен чагылдырып иќат
итђ  торган  язучылар ,
шагыйрьлђр, компози-
торлар,  рђссамнар ничек
њсеп чыгар соћ? Милли
мђдђният-сђнгать вђкил-
лђре булдыра алганча иќат
итсђ  дђ ,  аларныћ  ђсђрлђре
кемгђ генђ кирђк булыр икђн?
Белњебезчђ ,  татар  китабы
инде хђзер сирђк укыла, милли
матбугатка халык чагыштыр-
мача аз языла. Такмак  стилендђ
язылган ќырларыбызга гына ђле
ихтыяќ зур, лђкин алга таба шу-
лай барса, аларны да халык оны-
тып, русча "частушкалар" тыћлый
башлаячак кебек...

Аллаџыга шљкер, бњген ђле
татарлар њз диненђ хљрмђт белђн
карый (аныћ буенча яши дип ђйтђ
алганчыга кадђр књпме гомер-ва-
кыт узар икђн?), гореф-гадђтлђр-
не њтђргђ тырыша,  хђзрђтлђрне
љйлђренђ чакыра.Кызганычка, еш
кына мђќлескђ килњчелђр мулла-
ныћ вђгазен аћлап бетерми , чљнки
... ђйе, дљрес, чљнки татарча начар
белђ. Бу бигрђк тђ яшьлђр катна-
шындагы никах мђќлеслђрендђ сизелђ.
Мулла, бичара, моны абайлап, бик гади,
ќайлы-аћлаешлы, хђтта рус сњзлђре ку-
шып сљйлђргђ тырышса да, егет белђн
кызныћ књзлђрен књп мђгънђле томанлы
пђрдђ каплаган була. Билгеле ки, шундый
гаилђдђ туып њскђн балалар динне, њзе-
безнећ гореф-гадђтне генђ тњгел, хђтта
туган милли телне дђ белмичђ, "ђти-ђни"
урынына "папа-мама" дип дђшеп њсђ.

Без књпме генђ зарлансак та, илебез-
нећ мђгариф системасын каплап алган
"ЕГЭ" дигђн "убырлы карчыкныћ" шомлы
шђњлђсе мђктђп укучыларын да, аларныћ
ата-аналарын да љркетеп торуын дђвам итђ.
Котлары очкан татарлар "убырлыдан" коты-
лыр љчен теленнђн дђ, гомумђн, татарлы-
гыннан да ваз кичђргђ ђзер сыман...

(Ахыры 4 нче биттђ.)
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ЌЫЕННАР ТРАДИЦИЯСЕ
ЉЗЕЛМЂСЕН!

торган. Њзлђренђ тљшкђн кунаклар
љчен џђр йортта, килгђн
књчтђнђчлђрне дђ кушып, мул табын
ђзерлђгђннђр. Љй борынча ашка
йљрешкђннђр, кљн саен мунча яккан-
нар. Ќыен кљннђре теге яки бу йор-
тка килен тљшерњ, яшь кђлђшнећ
кияњ йортына књченњ йоласы белђн
дђ тђћгђл килгђнлектђн, кызны озата
килњче кунаклар да књп булган. Та-
бигый инде, шау-гљр килеп ќыелу-
лар, њзара очрашу-књрешњлђр, ту-
ганлашулар ќыр-музыка катнашлы-
гында њткђн џђм бу уртак бђйрђмгђ
њзенчђлекле ямь џђм тантана љстђгђн.

Икенче яки љченче кљнне - бу
књбесенчђ ќомга, яки, ягына карап,
шимбђ кљннђренђ туры килгђн -
кунакларны яланга, "кыр ќыены"-
на алып чыкканнар. Аныћ характер-
лы бер њзенчђлеге шунда оештыры-
лучы бђйрђм базары белђн бђйле.
Џђр елны бер њк ќирдђ сђњдђ па-
латкалары корганнар џђм аларга,
гадђттђгечђ, конфет-пряник, чиклђ-
век, бадьян, канђфер, дарчин кебек
тљрле тђм-том яки галантерея това-
ры сатучылар џђм кырык тармачы-
лар рђте килеп ялганган. Кайбер
тљбђклђрдђ халык ќыелган шул ук
мђйданда аю биетњ тамашасы да
књрсђткђннђр, балалар џђм яшњс-
мерлђр таганда атынганнар. Џђр
тарафта музыка яћгырап торган.
Биек тау дип аталган бер кыр
ќыенына багышланган мђкалђсендђ
Карл Фукс (ул ќыен 1834 елда
була) бђйрђм барышында татарлар-
ныћ дђртлђнеп гармунда, скрипка
белђн курайда уйнаулары џђм бию-
лђре, янђ ић кызыгы - бер ќирдђ дђ
аракы сатылмаганлыгы турында
яза.

Ђлеге тљр ќыеннар базар-сђњдђ
џђм мђйданда узган тамашалар
белђн генђ чиклђнмђгђн. Бераз
читтђрђк, агачлар арасында, яисђ
књтђртелгђн тђртђлђргђ ябылган
торыпша књлђгђсендђ аерым га-

илђлђр, самавырлар куеп, чђй эчеп
утырганнар. Бљгелмђ џђм Баулы
тљбђгендђ ышыкта утыру љчен ча-
тырлар да корганнар.

Яшьлђр дђ књћел ачуныћ тљрле
њзенчђлекле ђмђллђрен тапканнар:
бизђлгђн атлар ќигелгђн арбаларда
егетлђр-кызлар, ќыр ќырлап џђм
уйнап-гђплђшеп, базар тирђли
ђйлђнеп йљргђннђр. Шулай ук ќыен
кљннђрендђ рљхсђт ителгђн иректђн
файдаланып, яшь-ќилкенчђк тљрле
ќырлы-биюле уеннар да оештыр-
ганнар. Тњгђрђк ђйлђнеп яки пар-
пар тезелеп, шулай ук ике тљркемгђ
бњленеп башкарыла торган мондый
уеннар бер читтђге мђйданда, яисђ,
ягына карап, су яки урман буенда,
шулай ук яисђ тауда њткђрелгђн.
Менђ Зыя Ярмђкинећ шундый уен-
ны тасвирлаган "Юкђле тау" шигы-
реннђн љзек:

Булса бђйрђм, ямьле тауга яшь
егет, кызлар чыга,

Кайный бђйрђм ашлары, бер
яшь егет гармун сыза.

Яшь књћеллђр ашкына, ќыр-
лый, уйный, сикерђ, кљлђ,

Тљрле шатлыклы уен џђм "кыз
алышу"лар да була.

Ул хозурлык, ул матурлык,
башка тауда юк бере,

Ќђй њтеп, кыш килсђ, књћелем
минем шунда йљри.

Гадђт буенча, яшьлђр ике-љч
кљн рђттђн књћел ачканнар, бер-
берећ белђн якыннан танышу, бе-
ренче мђхђббђт тойгыларыныћ
бљрелђнње џђм булачак никах
мљнђсђбђтлђренђ нигез салыну да еш
кына шушы иркенлек чорына туры
килгђн. Кайбер тљбђклђрдђ уеннар-
ны карарга, њзлђренчђ књз-колак
булырга дип урта яшьтђге кешелђр
дђ килђ торган була.

Ќыеннарныћ беренче тљре књп
якларда менђ шулай њткђн. Димђк,
ќыен тантаналары кардђш-ыру
ќыелу џђм аларны, шул исђптђн

кияњ йортына књчњче киленне џђм
килен ягы туганнарын каршылау,
тљп йортта кунакларга сый-хљрмђт
књрсђтњ џђм бергђлђп аштан-ашка
йљрешњ, бђйрђм сђњдђсе яки база-
ры оештырылу џђм ќыелышып
шунда чыгу, мђйдандагы књћелле
џђм кызыклы манзараны тамаша
кылу, аерым гаилђлђрнећ, якын-
тирђгђ урнашып, кунаклар љчен чђй
џђм сый мђќлесе ясаулары, яшьлђ-
рнећ, уен мђйданында џђм табигать
кочагында ќырлы-биюле уеннар
оештырып, књћел ачулары кебек
тљрле гамђллђрне эченђ алган џђм
дњшђмбе кљнне кунакларны шау-
гљр килеп озату белђн тђмамланган.

Ќыен бђйрђменећ икенче
тљренђ дђ алда санап џђм љлешчђ
тђфсиллђп киткђн чаралар хас.
Лђкин шул ук вакытта бу вариант-
ныћ шактый ќитди аермалы, њзенч-
ђлекле ягы да бар. Ул аерма ќыен-
да кыр мохите џђм књчмђчелек чо-
рыннан ук сакланып килгђн тради-
цион бђйге-ярышлар њткђрелњгђ
кайтып кала. Алай гына да тњгел,
башкорт фольклоры белгече Кирђй
Мђргђн язганча, ыруг-кабилђ
эчендђ њткђрелгђн мондый ќыеннар-
ныћ рђсми љлеше дђ булган, ягъни
ыруг башлыклары џђм ил агалары
узган ел йомгаклары џђм алда тор-
ган бурычлар турында фикер
алышканнар џђм шуныћ нђтиќђлђ-
рен халыкка ќиткергђннђр. Анна-
ры инде ќыен мђйданында авыллар-
дан ќыелган ыругдашларныћ
кљчен-сђлђтен сынауга, бил алы-
шып, ярышларда катнашып, бљтен
гавам алдында њз осталыкларын
књрсђтњгђ багышланган бђйгелђр
башланып киткђн. Ђ ахырдан ат ча-
бышлары килеп ялганган.
Ќићњчелђргђ бњлђклђр авылда яш-
ђњчелђрдђн, љй борынча йљреп, ал-
дан ќыелган.

Беренче тљр йолаларын гына
тњгел, ђ тљрле бђйгелђрне дђ саклап
дђвам иткђн мондый ќыеннар Ка-
зан губернасыныћ Лаеш, Уфа гу-

бернасыныћ Бђлђбђй, Бљре, Орен-
бург губернасыныћ Чилђбе, Тро-
ицк, Пермь губернасыныћ Пермь
џђм Кљнгер љязлђрендђ џђм Сембер,
Самара, Саратов губерналарыныћ
тљрле мишђр авылларында узды-
рыла торган булган.

Ђлеге вариант ќыеннарыныћ
тагын бер њзенчђлеге еш кына љяз
њзђгендђ яки књрше рус авыллары-
ныћ берсендђ уза торган сђњдђ яр-
минкђлђре белђн бер њк вакытка
туры килње белђн бђйле. Кунак
тљшкђн йорт хуќалары туганнары
белђн шул зур ярминкђгђ барган-
нар, андый чакта мђйдан, ђлбђттђ,
ярминкђдђн соћ, ягъни икенче кљнне
оештырылган. Џђр очракта да
бђйрђмне узган чорга кыскача йом-
гак ясау, кереш сњз белђн ачып
ќибђрњ хуп књрелгђн. Кардђшлек
ќеплђре белђн бђйлђнмђгђн авыллар
белђн дђ аралашып яшђгђнлектђн,
ќыен бђйрђменђ ыругдаш булмаган
яки чакырылмаган кешелђрнећ дђ
књплђп килње акрынлап гадђткђ ке-
реп киткђн.

Белњебезчђ, татар халкы яшђгђн
књпчелек регионнарда, бигрђк тђ
утрак тормыш џђм иген игњ тради-
циясе ныклап урнашкан
тљбђклђрдђ, элек-электђн њк инде
Сабан туе дигђн зур милли бђйрђме-
без дђ уздырылып килђ. Элгђрге
дђвердђ аныћ уздырылу вакыты
язгы чђчњгђ кадђрге чорга - май ("са-
бан") аена туры килђ торган бул-
ган. Ќыен бђйрђме исђ шуннан соћ
њткђрелгђн. Ђмма совет дђверендђ,
община-ыруглар системасы тђмам
юкка чыгуга бђйле рђвештђ, бу ике
милли бђйрђм књпмедер дђрђќђдђ
бергђ берлђшеп китте џђм, урынна-
ры алмашынып, Сабантуй бђйрђме
рђвешендђ июнь аенда њткђрелђ
башлады.

Марсель БАКИРОВ,
Казан (Идел буе) федераль

университеты профессоры,
Татарстанныћ атказанган

фђн эшлеклесе

(Ахыры. Башы 2 нче биттђ.)
КЊЋЕЛЕМ ТУЛЫП,

ЕЛАДЫМ...
Без - татарлар - зур санлы ха-

лык,  заманында дљнья књлђмендђ
танылган абруйлы миллђт. Башка
халыклар арасында безнећ њз
дђрђќђле урыныбыз бар џђм њсеп
килњче буынны без шуныћ белђн
горурланырга љйрђтергђ тиеш. Ђгђр
без бњген њз телебезне, йљзебезне
югалтып, руслашып, европалашып
бетсђк, дљньякњлђм абруй-
дђрђќђбездђн дђ колак кагачакбыз.

Коръђни-Кђримдђ Аллаџы
Тђгалђ ђйтђ: "Мин сезне (кешелђр-
не) тљрле халыклар итеп яраттым -
сез бер-берегезне љйрђнер љчен"
("Бњлмђлђр" сњрђсе, 13 нче аять).
Димђк, џђр халыкка њз телен, мил-
ли йљзен, њзенчђлеклђрен саклау фа-
рыз булып чыга тњгелме соћ?

Ђле дђ исемдђ, берничђ ел элек
Ерак Кљнчыгышта хезмђт итеп кай-
ткан бер егет белђн сљйлђшергђ
туры килде. Рус мђктђбендђ укы-
ган, татарча юньлђп белми торган
татар егете. Туган яктан мећнђрчђ
километр ераклыктагы ќирдђ ра-
диодан татар ќырын ишеткђн бу.
"Шунда, књћелем тулып, еладым", -
дип ђйтте ул мића хислђнеп...

Шулай шул, кая барсаћ да, ту-
ган як  њзенђ тарта, олыгайган саен
књћел тљбендђ йоклап яткан
зђгыйфь милли хислђребез кем бу-
луыбызны искђ тљшерђ башлый.
Лђкин гомеренећ кљз чорына
ќиткђн, башына кђлђпњш кигђн, ђ
татарча белмђгђн картны књз алды-
на китергђч, књћелемне шом баса.
Ник, бњген без шућа таба барабыз
тњгелме соћ? Мђктђп тђмамлап
олы тормышка аяк басучы балала-
рыбыз туган телдђ ни сљйлђшђ, ни
фикерли белмилђр. Бер хикмђт иясе
ђйткђн ди бит: "Нинди телдђ уйлый-
сыћ - син шул миллђттђн". Ђ сез,
хљрмђтле укучылар, ничек џђм ић
мљџиме - нинди телдђ уйлыйсыз?

Ришат КУРАМШИН,
                                                      Кукмара

мђдрђсђсе директоры

(Ахыры. Башы 3 нче биттђ.)

Милли
хислђр


