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"Булгария" теплоходы фаќигасенђ бер ел булуга
бђйле рђвештђ мљфти Илдус хђзрђт Фђизнећ

 МЉРЂЌЂГАТЕ

 ЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАР
МЉФТИ "СЂЛЂТ"
ФОРУМЫНДА КАТНАШТЫ

8 июль кљнне Алексеевск райо-
ныныћ Билђр тыюлыгында XVI
"Сђлђт" Халыкара яшьлђр форумы
њтте.

Башка еллардан аермалы була-
рак, быелгы "Сђлђт" фестивале ТР
мљселманнары Диния нђзарђте белђн
бергђлектђ оештырылды. Форумда ТР
Президенты Рљстђм Мићнеханов, ТР
мљселманнары Диния нђзарђте рђи-
се, мљфти Илдус хђзрђт Фђиз, "Сђлђт"
проектлары ќитђкчесе Ќђњдђт
Сљлђйманов, шулай ук татар зыялы-
ларыннан Ренат Харис, Разил Вђлиев,
Ђнвђр Хђйри џ. б. катнашты.

Район, республика, тљбђкара џђм
Россия књлђмендђ уздырылган фђн
олимпиадаларында џђм конкурслар-
да, смотрларда, фестивальлђрдђ,
фђнни конференциялђрдђ катнашу-
чылар, лауреатлар белђн бергђлектђ,
быел беренче тапкыр 150 алдынгы
мљселман яшьлђре дђ ђлеге фести-
вальдђ катнашты.

Чарада Ислам хезмђттђшлеге
оешмасыныћ II Яшьлђр моделе ачы-
лышы булды, анда дљньяныћ 45
иленнђн вђкил катнашты.

МАМАДЫШ, ПИТРЂЧ
ЏЂМ ЧЊПРЂЛЕ РАЙОНЫ

ИМАМНАРЫНА
ШЂЏАДЂТНАМЂЛЂР БИРЕЛДЕ

Мамадыштан - 31, Питрђчтђн -
11, Чњпрђледђн 17 дин ђџеле имам-
лык вазифасын раслаучы докумен-
тка ия булды.

Илдус хђзрђт, дин ђџеллђренђ
шђџадђтнамђлђр тапшырганчы,
нђзарђт эшчђнлеге турында сљйлђде
џђм кайбер мђсьђлђлђргђ тукталды.
Мђчетлђрне газ белђн тђэмин итњдђ
туган кыенлыкларныћ чишелеш табуы
турында хђбђр итте. Нђзарђтнећ гому-
ми бњлек мљдире Ильяс хђзрђт Ќиџан-
шин сњзлђренђ караганда, шђџадђт-
намђлђр инде республика районнары-
ныћ яртысына бирелгђн. "Шунысы да
њзенчђлекле: шђџадђтнамђлђр алган-
нарныћ 70-80 проценты мђдрђсђ
тђмамлаган имамнар", - диде ул.

ЯЋА МЂЧЕТ АЧЫЛДЫ
Биектау районыныћ Кече Сула-

баш авылында хезмђт куйган дин
ђџеле, казый, тарихчы Хђсђнгата
хђзрђт Габђши (1863-1936) истђле-
генђ имамныћ туган ягында мђчет
ачылды.

КОНФЕРЕНЦИЯ УЗАЧАК
ТР Фђннђр академиясе 2012

елныћ 1 ноябрендђ "Бертуган Бару-
диларныћ татар мђгърифђтчелегенђ
керткђн љлеше" дип аталган тљбђк
фђнни-гамђли конференциясен уз-
дыру турында хђбђр итђ.

Ќыен књренекле татар педагог-
лары џђм мђгърифђтчелђре Галим-
ќан Барудиныћ тууына - 155, Салих-
ќан Барудиныћ тууына 150 ел тулуга
багышлана. Конференцияне Ш.Мђр-
ќани исемендђге Тарих институты
џђм аныћ Милли мђгариф тарихы
џђм теориясе њзђге оештыра.

ХЉРМЂТЛЕ УКУЧЫЛАРЫБЫЗ!
Џђр айныћ 24 нче числосына кадђр
почтага барып "Дин вђ мђгыйшђт"
газетасына язылсагыз, ул сезгђ

килђсе ай башыннан килђ
башлаячак.

Мђгълњматлар
ТР  мљселманнары Диния

нђзарђтенећ рђсми сайтыннан
(www.dumrt.ru) алынды

Гомер-гомергђ татар муллала-
ры гаилђлђре халыкныћ зур игъти-
бар њзђгендђ булды. Гадђттђ бу
гаилђлђр зур џђм нык булган.
Ђйтик, Тњнтђр авылыныћ (хђзерге
Балтач районында. - ред.) таныл-
ган имам-мљдђррисе Ишмљхђммђт
Динмљхђммђтов ќиде бала тђрби-
ялђп њстерђ: Фатыйма, Мљхђм-
мђтрђкыйп, Фарук, Латыйфа, Нур-
лыгаян, Габделхђй, Нурислам.
Тђтеш љязенећ Тђњгилде авылы
имамы Сђгыйть бине Хђмитнећ
тугыз баласы була: Сабит, Сђхиб,
Гыймран, Гыймадетдин, Мљхђм-
мђтша, Ђхмђтша, Ќамалетдин,
Низаметдин, Гатаулла. Ата-аналар,
кагыйдђ буларак, улларыныћ гаил-
ђлђре белђн бергђ яшђгђннђр.

Муллалар њзлђренећ балаларын
тђрбиялђњгђ нык игътибарлы була-
лар. Алар сабыйларын, мђктђпкђ
яки мђдрђсђгђ биргђнче њк, љйдђ бик

ТАТАР ДИН ЂЏЕЛЛЂРЕНЕЋ
ГАИЛЂ ТОРМЫШЫ

ќентеклђп ђзерлилђр. Кечкенђдђн
њк балаларын шђригать кануннары-
на, укый-язарга, ђхлакка џђм
хезмђткђ љйрђтђлђр. Улларын 7-8
яшькђ ќитњгђ башлангыч дин беле-
ме мђктђплђренђ укырга ќибђр-
ђлђр. Шуннан соћ алар 20-25 яшькђ
кадђр мђдрђсђлђрдђ гыйлем эс-
тилђр, хђллерђклђре чит иллђрдђ дђ
дини белемнђрен арттыра. Шул
рђвешле белем алгач, књбесе баш-
та мђдрђсђлђрдђ хђлфђ булып эшли,
аннан ђтилђре урынына яки башка
мђхђллђдђ муллага ђйлђнђлђр.

Гадђттђ, муллалар мђдрђсђне
тђмамлаганнан соћ гаилђ корганнар.
Кђлђшне егетнећ ђти-ђнилђре, баш-
лыча, байлыгына, белеменђ, матур-
лыгына, дђрђќђсенђ карап, књбе-
сенчђ башка мулла гаилђлђреннђн
сайлаганнар. Љйлђнгђч, мулла њзенђ
аерым йорт тљзегђн, мђхђллђ хал-

Фидакарь-
лђребезне

белђбезме?

"Булгария" теплоходы батуына нђкъ бер ел булды,
шулай да ђлеге фаќигане онытырга мљмкин тњгел,
вакыт узган саен йљрђклђребезне ныграк ђрнетђ,
књћеллђребезне џаман да сыкрандыра.

2011 елныћ 10 июле - илебез тарихы љчен зур фаќига кљне, якын-
нарын џђм дусларын югалтканнар љчен ић зур сынау буларак кереп
калды. "Булгария" фаќигасе йљз егермедђн артык кешене якты дљнья-
дан алып китте, шул исђптђн ђле яћа гына яши башлаган сабыйлар-
ныћ гомерлђрен љзде. Џђрберебезнећ књћеллђрен тетрђндереп, сыз-
лануга дучар итте. Адђм баласы - Аллаџы Тђгалђ яралткан могќиза,
шућа да џђр кешенећ гомере бђџасез, ђлеге фаќига йљзлђгђн кешелђ-
рне якты дљньядан алып китеп, књћеллђребезне зур югалту ачысы
белђн тутырды.

ТР мљселманнары Диния нђзарђте џђм шђхсђн њз исемемнђн ђлеге
фаќигадђ якыннарын, туганнарын югалткан гаилђлђрнећ тирђн кай-
гысын уртаклашам. "Булгария" фаќигасендђ џђлак булган ватандаш-
ларыбызны хђтеребездђ саклау, рухлары љчен дога кылу, аларныћ ту-
ганнары џђм якыннары љчен сабырлык, књћел тынычлыгы сорау -
џђрберебезнећ бурычы.

Њзђклђшкђн дини оешма -
ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе,

мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ

(XIX йљз - XX йљз башы)

Татарлар њзлђренећ гаилђ тормышын элек-электђн
ислам дине кушуы буенча корырга тырышкан. Халкы-
бызныћ мђдђниятен, традициялђрен формалаштыру-
га асылда нђкъ менђ дин хезмђт иткђн. Аллаџы
Тђгалђгђ ышану џђрвакыт берлђштерњ кљченђ ия бу-
лып, миллђтебез язмышына тљшкђн бик књп авырлык-
ларны ќићђргђ булышкан. Бњгенгђ кадђр нђкъ менђ
шул дин тоту татарларныћ рус телле халык арасын-
да "эреп" юкка чыкмавына ярдђм итђ. Дин ќђмгыять
яшђешенећ ић мљџим нормаларыннан берсе булган
ђхлакый кыйммђтлђрнећ югалуыннан саклый. Шун-
лыктан дин талђплђренђ нигезлђнеп татарларда гаилђ
тљшенчђсе џђрвакыт бик югары бђялђнеп килде, ни-
кахлашу табигый зарурилык булып исђплђнелде.

(Ахыры 2 нче биттђ.)

кы аћа бу эшендђ зур ярдђм иткђн.
Муллаларныћ кайбер уллары,

мђдрђсђне тђмамлагач, сђњдђ юлы
белђн киткђн. Мђшџњр этнограф
Карл Фукс алар турында болай дип

яза: "Муллаларныћ уллары берва-
кытта да љйлђрендђ тормыйлар: алар
ел давамында ярминкђлђрдђн кай-

Шђџђр мулласы гаилђсе. XX йљз башы
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тып кермилђр, баштарак њзлђренећ атлары белђн олау та-
шыйлар, аннары шђџђрнећ татар сђњдђгђрлђренђ кибетлђ-
рендђ эшлђргђ булышалар. Алар товарлар китерђлђр, тњклђр
бђйлилђр. Шулай итеп, сђњдђгђ љйрђнђлђр, ђкренлђп приказ-
чикларга ђйлђнђлђр дђ, акча туплаганнан соћ, еш кына
сђњдђгђр булып китђлђр".

Муллаларныћ кызлары исђ, гел ђти-ђнилђре янында бу-
лып, тљпле башлангыч белем џђм тђрбия алганнар. Ата-ана
кызына бирнђ хђстђрен књрњ белђн беррђтттђн, аныћ ђйбђт
хуќабикђ булып њсњен дђ кайгырткан. Кыз баланы укый-
язарга, ислам дине нигезлђренђ, шулай ук кул эшенђ, милли
аш-суга, йортта хуќалык эшлђренђ љйрђтђлђр. Ђ инде 15-16
яше тулуга, башлыча мулла, сђњдђгђр, йђ булмаса мещан
улына кияњгђ бирергђ тырышканнар. К.Фукс муллалар ту-
рында: "... Аларныћ кызлары еш кына бай Казан татарла-
рына кияњгђ чыга, кызлары љчен кияњдђн зур гына калым
алалар", - дип яза.

Ул чорда муллалар берсен-берсен яхшы белгђннђр,
њзара кунакка йљрешкђннђр, шућа књрђ њз балаларын еш
кына таныш муллаларыныћ балалары белђн кавыштырган-
нар. Шулай итеп, њзара мљнђсђбђтлђр дуслык-туганлашу
белђн ныгытылган. Мисал љчен, мђшџњр имам, галим, та-
рихчы Џади Атласи Тњбђн Чыршылы (Лениногорск районы)
авылыныћ танылган имам-мљдђррисе Габделфђттах
хђзрђтнећ (аћарда Ризаэддин Фђхреддин 10 еллап чамасы
белем ала) кызы Хљсникамалны њзенећ гомерлек яры итеп
сайлый. Танылган мулла Мљхђммђдзакир ишан Камаловныћ
кызы Ђсма дин галиме Муса (Ќарулла) Бигиевка кияњгђ
чыга. Чистай љязенећ Яуширмђ (Кутлушкино) авылыннан
имам Гыйлђќетдин Исхаков (язучы Гаяз Исхакыйныћ ђтисе)
Габделвђли мулланыћ кызы Камђрия белђн тормыш кора.

Љйрђнелгђн материаллардан књренгђнчђ, муллалар гаил-
ђлђрендђ аерылышулар бик сирђк књренеш булган. Бай мул-
лалар арасында икешђр хатынга љйлђнеп яшђњчелђр дђ була.
Мђсђлђн, Мамадыш љязенећ Шђдче авылыннан Ќамалет-
дин бине Бикашныћ, Норлат (Буа районы) авылы имамы
Фђхреддин бине Мостайныћ икешђр хатыны булган. Бу ућай-
дан танылган дин эшлеклесе, Чистай шђџђре имамы
Мљхђммђдзакир ишан Камаловныћ гаилђсен тасвирлап њтђргђ
мљмкин. Аныћ гаилђсе шактый зур була. Ул ике хатынга
љйлђнеп яши. Бибигасыйма белђн беренче никахыннан гына
да дњрт бала тђрбиялђп њстерђ. Кызларыннан берсе - Фа-
тыйма яшьли вафат була, калган икесе - Бибихандђлиф белђн
Бибихђдичђ њзлђренећ язмышларын имамнар (беренчесе -
Мљхђммђдшаџит, икенчесе - Шиџабетдин имам) белђн бђйли.
Мљхђммђднђќип дигђн улын да затлы нђселдђн булган кызга
љйлђндерђлђр. Њзеннђн књпкђ яшь хатыны Бибифатыймага
(аћа 15-16 яшендђ кияњгђ чыга) Мљхђммђдзакир хђзрђт олы
яшьтђ љйлђнђ. Ел саен аларныћ балалары туып тора. Озакла-
мый балаларыныћ гомуми саны ундњрткђ ќитђ (дњртесе са-
бый чагында њлђ). Аларныћ књбесе кызлар була. Ђминђ - имам
Нђќип хђзрђт Шђмсетдиновка (Тњнтђри), Камилђттениса -
имам Нђќип хђзрђт Ђмирханга, Тарифђ - Уразгилдиевка,
Ђсма-Галия - атаклы дин белгече Муса Бигиевка, Љммегљл-
сем - фабрикант Абдулла Акчуринга, Шђмсениса - "ярлы"
Рљстђм Акчуринга, Ќњђйрђ - мљгаллим Миргалим Мансуров-
ка кияњгђ чыга, Хђтимђ исемле бер кызы гражданнар сугы-
шында фельдшер булып хезмђт иткђндђ тифтан вафат була.

Танылган дин эшлеклесе Шиџабетдин Мђрќанинећ
гаилђ тормышы њзенђ књрђ четерекле була. Ул 1851 елда 32
яшендђ Казан ахуны Габденнасыйр бине Рахманколыйныћ
кызы Фатыймага љйлђнђ. Ђмма озакламый хатыны бала
тапканда вафат була. 1852 елда Казанда яшђњче Исмђгыйль
Апанайныћ кызы Бибинђгыймђ (Нђгыймђ) белђн икенче
гаилђ кора. Бу никахтан ун баласы туа (Хђерниса, Борџа-
нетдин, Мђрьям (зурысы), тагын Мђрьям (кечесе), Фђхер-
ниса, Ђхмђт, Мђхмњт, Гайшђ, Салих, Џава). 19 ел диярлек
бергђ яшђгђч, 1870 елда бу хатыны да бала тапканда вафат
була. Љченче тапкыр Шиџабетдин хђзрђт 1871 елда 53
яшендђ Казан сђњдђгђре Хљсђен бине Якубныћ кызы Биби-
фатыймага (Фатыйма) љйлђнђ. Аныћ бу хатыннан ике бала-
сы  (Галия, Нђгыймђ) булганлыгы мђгълњм. Соћыннан Буа
шђџђренећ атаклы имам-мљдђррисе Габденнасыйр ишан
Мљхђммђдђминнећ (1886 елда вафат) кызы Бибизљџрђне
(Зљџрђ) икенче хатынлыкка ала.

Шиџабетдин хђзрђтнећ Ђхмђт, Гайшђ, Салих, Мђхмњт
исемле балалары џђм ике Мђрьяме дђ ђтилђре исђн чакта ук
вафат булалар. Ул њтђ дђ сђлђтле булган, бик зур љметлђр баг-
ланган 20 яшьлек Мђхмњтенећ њлемен аеруча  авыр кичерђ..

Ђ менђ мљфти Ризаэддин Фђхреддиннећ шђхси тормы-
шы шактый ућай була. Ул 1885 елда 26 яшендђ Минзђлђ
љязенећ Чубытлы авылы ахуны кызы Нурќамалга љйлђнђ.
Бу бђхетле пар 51 ел бергђ гомер кичереп, балаларына њрнђк
булып, дњрт ул - Габдрахман, Габделђхђт, Габдрђшит,
Сђгыйтьне џђм ике кыз - Зђйнђп белђн Ђсманы тђрбиялђп
њстерђ.

Кыска нђтиќђ буларак шуны ђйтик: XIX йљз - XX йљз
башларында татар муллаларыныћ гаилђлђре шактый ишле,
нык џђм тату була. Алар халыкка чын мљселманнарныћ ни-
чек яшђргђ кирђк булуы хакында њзенђ књрђ бер књрсђткеч,
њрнђк булып тора.

Рђшид хђзрђт МАЛИКОВ,
тарих фђннђре кандидаты,

8 июль кљнне республикабызныћ Чистай шђџђрендђ Диния
нђзарђте тарафыннан игълан ителгђн Коръђн елы кысала-
рында Чистай укулары узды. Ђлеге чара Мљхђммђдзакир
ишан Камалов гомер буе хезмђт кылган Нур мђчетендђ
њткђрелде.

Чарада район башлыгы Илдус
Ђхмђтќанов, ТР мљселманнары Ди-
ния нђзарђте рђисе, мљфти Илдус
хђзрђт Фђиз, Татарстанныћ кљньяк
тљбђге казые Алмаз хђзрђт Шђрифул-
лин, иганђче Тђлгать Ђхмђтќанов, ТР
Дђњлђт Советы депутаты Фарит Миф-

тахов катнашты.
Укуларда филология фђннђре

докторы Марсель Ђхмђтќанов "Ка-
малов џђм аныћ даирђсе", тарих
фђннђре  докторы  Наил  Таиров
"Мљхђммђдзакир Камалов џђм та-
тар сђњдђгђрлђре", Татарстанныћ ат-

казанган мђдђният хезмђткђре Илдус
Ђмирханов "Ђмирхановлар белђн Ка-
маловларныћ дин љлкђсендђге эшчђ-
нлеге", тарих фђннђре кандидаты
Вђлиулла  хђзрђт  Якупов  "Мљ-
хђммђдзакир хђзрђт Камалов - хал-
кыбызныћ олуг рухи остазларын-
нан...", Ислам динен кабул итњгђ 1000
ел исемендђге мђдрђсђнећ ректоры
Ильяс хђзрђт Ќиџаншин "Камалов
џђм миллђт" исемле тема буенча док-
ладлар ясады. ТР мљселманнары Ди-
ния нђзарђтенећ Голђмђлђр шурасы
ђгъзасы Рђфыйк хђзрђт Насыйров
Чистай тљбђгендђге татар тарихы
белђн бђйле изге урыннар турында
сљйлђде. Барлык галимнђр дђ Чистай
шђџђре турында чыккан китапларда
татар факторына игътибар аз бирел-
њен ачынып сљйлђделђр.

Шулай ук Чистай укулары кыса-
ларында Мљхђммђдзакир Чистави
хђзрђтлђре Камаловныћ каберен зи-
ярђт кылу оештырылды. Зиратныћ
њзендђ дђ књп тљзеклђндерњ эшлђре
алып барылган - керњ ягында тђџарђт
алу љчен махсус бина тљзелгђн. Ишан
Мљхђммђдзакир хђзрђтлђре дђфен
ителгђн  кабер  дђ  тђртипкђ  ките-
релгђн, зират янына урындыклар ку-
елган.

ФИДАКАРЬЛЂРЕБЕЗНЕ
БЕЛЂБЕЗМЕ?

Мохтаќ кешелђргђ, ярлыларга, ятим-толларга џђм авыру-
зђгыйфьлђргђ хђйриялек юлы белђн рухи џђм матди
ярдђм књрсђтњ гамђле бик борынгы заманнарда ук барлык-
ка килгђн. Кешелек ќђмгыяте цивилизацияле тђрђккыят,
њсњ юлына баскач, бигрђк тђ китаби диннђр оешып кић та-
ралгач, хђйриячелек идеясе дђ билгеле бер ђхлакый нор-
ма, дини тђгълимат књренешенђ ђверелгђн. Кайсы гына
диннећ љйрђтњлђренђ мљрђќђгать итсђк тђ, ярдђмчелекнећ,
ягъни химая-хђйрия эшенећ изгелек, иманлылык галђмђ-
те, хђтта хђлле кешелђр тарафыннан эшлђнње зарури бу-
рыч сыйфатында тђкъдим ителњен књрербез.

Казан ханлыгы яулап алынгач,
мђчет-мђдрђсђлђр ќимерелеп, татар
вакыфлары туздырылгач, социаль тор-
мышта шђригать кануннары Россия
дђњлђте законнары белђн алмашынгач,
ниџаять, ике-љч гасыр дђвамында та-
тарныћ милекле љлеше, ягъни аксљяк
катламнары, ќир билђњчелђре кырып-
себереп дигђндђй юк ителђ. Мондый

шартларда, вак-тљяк сђдака бирњчелђ-
рне исђпкђ алмаганда, дђвамлы џђм
књлђмле хђйрия эшлђре белђн
шљгыльлђнњ турында уйларга да урын
џђм мљмкинлек калмый. Бары XVIII га-
сырныћ икенче яртысыннан алып,
дљресрђге Ђби патша чорында, Росси-
ядђ элекке кыргыйлыктан китђргђ ом-
тылып, европача цивилизацияле идарђ

итњ алымнары књренђ башлагач, татар-
ларга дин тотуда, икътисади тормышта
да беркадђр ирек бирелгђч, хђйрияче-
лекнећ кайбер књренешлђре барлыкка
килђ башлый. Ђйтик, байлардан ќыел-
ган иганђ исђбенђ яћа мђчетлђр салы-
ну, алар янында ачыктан-ачык эшли тор-
ган мђдрђсђлђр тђрбия ителњ фактлары.
Бу књренеш, ђлбђттђ, ић элек
сђњдђгђрлђр катламы оешып, халыкныћ
бер љлешендђ хосусый милек-капитал
барлыкка килњнећ, шуннан хђйриялек
максатына љлеш чыгарылуныћ нђти-
ќђсе.

Татар сђњдђгђрлђрендђ милли ка-
питалныћ барлыкка килње, њсње ић элек
руслар њтеп керђ алмый торган Шђрык-
тагы мљселман тљбђклђренђ юл ачылу
белђн бђйле. Шђрык иллђре белђн сђњдђ
эшлђрен ќайга салу љчен татарлардан

(Ахыры 4 нче биттђ.)

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)
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Моннан тыш, суфичылыкныћ
ислам дине тарихында берничђ тљрле
џђм каршылыклы эчтђлеклђрдђ бил-
гелђнње дђ очрый. Мђсђлђн, тљрек
галиме Осман Нури Топбаш аныћ
алты мђгънђ калыбында шђрехлђн-
њен билгели: суфичылык - камил џђм
гњзђл ђхлак (Ђбул Хљсђен ђн-Нури,
Ђбу Мљхђммђд Ќђрри, Ђбу Бђкер
ђл-Каттани); суфичылык - књћел, ка-
лебне чистарту; суфичылык - эчке
књћел кљрђше; суфичылык - эчкер-
сезлек; суфичылык - Аллаџка юл;
суфичылык - буйсыну џђм шуннан
канђгатьлек алу. Билгелђмђлђрдђн
књренгђнчђ, суфилар тарафыннан ул
ђхлакны чистарту аша Аллаџка ом-
тылу юлы, рухи халђтлђрне љйрђнђ
торган фђн буларак тђкъдим ителђ.
Галимнђр тарафыннан да ул тљрлечђ
аћлатыла. Карл В. Эрнст суфичы-
лыкныћ фђнни ђйлђнешкђ ђдђби ка-
наллар аша керњен књрсђтђ. Аныћ
фикеренчђ, XVIII йљздђ Кљнчыгыш-
ны љйрђнњче инглиз галимнђре суфи-
чылык књренешен ислам диненнђн
аерым агым, Кљнчыгыш мђдђнияте-
нећ бер кисђге буларак аћлата баш-
лый. XX гасырда суфичылык атама-
сы, Кљнчыгыш дљньясында гына
тњгел, инглиз, немец, рус, татар га-
лимнђре хезмђтлђрендђ дђ фђнни
љйрђнњ њзђгенђ куела, ислам дине
кысаларындагы бер агым, иќтима-
гый књренеш џђм аћ формасы
тљсендђ кабул ителђ башлый.
Мђсђлђн, суфичылыкны љйрђнњче
галимнђрдђн А.Д. Кныш, А.Шим-
мель хезмђтлђрендђ ул мистик агым
буларак билгелђнђ. Дж. Тримингем
тарафыннан "ислам дине кысаларын-
да дљньяга мистик, дини-фђлсђфи
караш формасы" дип аћлатыла.

Фђлсђфи планда суфичылык тђгъли-
маты Аллаџныћ њзе тудырган бар-
лык нђрсђ белђн монистик эреп бе-
тње турындагы љйрђтмђ кебек аћла-
тыла. Я.Абдуллин аны "ислам дљнья-
сында зур яћгыраш тапкан, зљџед-
лекне, дљньявилык белђн мавыкмау-
ны, сабырлыкны, књћелне изгелеккђ
баглауны, тормыш сынауларын
тњземлелек белђн њткђрњне алга
сљргђн агым" тљсендђ шђрехли. Су-
фичылык тарихын, аныћ њсеш-
њзгђрешен монографик љйрђнгђн га-
лимђ Ђ.Сибгатуллина хезмђтлђрендђ
ул "ислам мистицизмы џђм зљџед-
леккђ нигезлђнгђн дини-мистик џђм
фђлсђфи юнђлеш, мљселман-суфи-
ныћ Аллаџка карата булган гыйшкын,
аныћ белђн кавышу идеясен алга
сљргђн ислам динендђге мистик-ас-
кетик агым" дип билгелђнђ. Гомуми-
лђштереп ђйткђндђ, фђн суфичылык-
ны ислам динендђге бер мистик
агым, фђлсђфи юнђлеш буларак алга
куя.

Суфичылык игътибар њзђгенђ
кеше џђм аныћ књћелен, калебен ала,
кешенећ рухи камиллђшњ, њзара дус-
лык, Аллаџ каршында тигез булу про-
блемаларын яктырту чыганаклары
булып Коръђн џђм Сљннђт санала. Бу
юлга баскан кеше Аллаџны тануны,
яратуны, хакыйкатькђ ирешњне алга
куя, дљньяны хис аша таный, шућа
бђйле тљстђ ул "илаџи гашыйк дљнья-
сы" тљсендђ дђ шђрехлђнђ. Суфилык-
ка ирешњ юлында берничђ баскыч -
мђкам эшлђнђ. Беренче дђрђќђ бу-
лып тарикать санала, бу баскычта ка-
нуннар белђн танышу алга сљрелђ,
књбрђк тышкы якка басым ясала.
Икенче баскычны џидаять баскычы
тђшкил итђ, ул туры юлга керњне,

Татар халкы тарихында, мђдђниятендђ, тел-ђдђбият
њсешендђ мљџим роль уйнаган суфичылык - ђт-тасау-
выф - катлаулы књренешлђрнећ берсе санала. Ул ђлегђ
кадђр фђндђ система буларак тљгђл билгелђмђ алма-
ган књренешлђрнећ берсе булып тора, суфилар, дин
галимнђре, фђлсђфђчелђр, галимнђр тарафыннан
тљрле эчтђлеклђрдђ шђрехлђнђ. Суфилар аны "сый-
фат буларак Хакныкы, сурђт буларак халыкныкы
булу" (Г.Багдади), "Хакныћ ђхлагы белђн бизђнњ"
(Мљхйетдин ибне ђл-Гарђби) кебек шђхси тљсмерлђрдђ
аћлата.

Мђдрђсђдђ дђрес бара.
Венера абыстай Ярул-
лина зђкят турында
сљйли. Тљркемдђшебез
Рузалия Ибраџимова
сорау арты сорау яуды-
ра. Књптђн аћладык
инде: алган гыйлемнђ-
ре белђн тиз арада
гамђл кыла башлаучы-
лардан ул. Башкалар-
ны да шућа љйрђтђ. Го-
мер буе шулай.

Кукмара районыныћ Тырыш
авылында биш кызлы гаилђдђ
дљньяга килђ Рузалия. Ђтисенећ:
"Йорт сала башласаћ шифер, пыяла
юк. Нђрсђгђ тотынсаћ, шул юк. Тљп
нигездђ калдырырга малай да юк!"
- дигђн сњзлђрен њзенђ атап
ђйткђндђй кабул итђ. Џђм мђктђпне
тђмамлауга Казан кооперация тех-
никумына юл тота. Исђбе - тизрђк
товаровед булып, ђтисенђ йорт са-
лырга булышу, кешечђ яши башлау.
Яшь кызны Янил сельпосына това-
ровед итеп билгелилђр. Эшлеклеле-
ген књреп, Ядегђр авылына дњрт
сатучылы кибеткђ мљдир итеп
ќибђрђлђр. Шунда њзенећ тић ярын
- Илгизђр исемле агроном егетне
таба. Љйлђнешђлђр. Бала туа. Эшкђ
чыгасы килђ, баланы куярга урын

юк. Шундый зур авылда ясле дђ юк.
Иске контораны ремонтлап, китап-
лардан укый-укый, 25 сабыйга
исђплђнгђн балалар бакчасы ачалар.
Рузалия Нђкыйповна анда тугыз ел
буе мљдир була. Ђнђ шулай тормыш
сабаклары ала-ала, кљн књрергђ,
ќитђкче булырга љйрђнђ ул. Шул
елларда бер-бер артлы алып кайт-
кан љч баласы да биредђ њсђ. Яз-
мыш ќиллђре ђлеге гаилђне Мама-
дышка китерђ. Яшњсмер балалары-
на игътибар бирњ ниятеннђн чыгып,
икътисадчы булып эшли башлый.
Балалар њсеп ќитђ. Лилия, Алсу,
Илшат -љчесе дђ мђктђпне алтын
медальгђ тђмамлыйлар. Табиб, икъ-
тисадчы џљнђрлђрен сайлыйлар.
Инде барысы да башлы-књзле бул-
дылар. Илдђ њзгђреш ќиллђре исђ
башлагач, ић беренчелђрдђн булып,
эшмђкђрлеккђ кыю атлады Рузалия
Нђкыйповна. Бњген књплђргђ њрнђк
итеп куярлык "Пирамида" ЌЧЌен
ќитђкли. Оешманыћ игелекле эшл-
ђре турында ђледђн-ђле ишетеп то-
рабыз. Мохтаќлар аныћ иганђчелек
ярдђмен џђрдаим тоеп яшилђр.
Нђсел-нђсђбне учка туплап тотучы
да ул. "Татнефтепродукт" ААЌенећ
Мамадыш филиалы директоры Ил-
гизђр Рђфкатович белђн мондый
тату, матур парны бер-берсеннђн
башка књзаллау мљмкин тњгел.
Гаилђ кошы ике канатын да тигез

ќилпеп очканда тагын да ныграк,
матуррак, ышанычлырак шул. Алар
соћгы елларда чит иллђргђ сђяхђт
итђргђ яраталар. Дљньядагы бар
матурлыкны Мамадышка алып кай-
тмакчылар. Энгельс урамындагы
мђџабђт йортлары, филиалныћ ад-
министратив бинасы, ягулык салу
станциялђре яннары искиткеч
зђвыклылыгы белђн аерылып тора.

Эшмђкђр Рузалия Ибраџимова
Мамадыш мђдрђсђсенећ беренче
шђкертлђреннђн булды. Тормышын
Коръђн нигезендђ корырга, књћел
тынычлыгы, рух џђм иман ныклы-
гы белђн яшђргђ, тђкъвалыкка ом-
тылырга тырыша ул. Берничђ тап-
кыр хаќ гамђле кылды. Олы ќанлы,
миџербанлы, намуслы, гаделлек
сљюче, ярдђм кулы сузарга ђзер то-
ручы, њзенђ телђгђнне башкаларга
да телђњче чын кеше булганы љчен
без аны яратабыз, хљрмђт итђбез.
Бњген тормыш аћа ике "биш"ле куй-
ды. Лаеклы ялга чыгарга вакыт. Тик
љйдђ утыру аныћ љчен тњгел: ул Ма-
мадышта "Димче" клубы оештыру
хыялы белђн яна. Яучылык серлђ-
ренђ тљшенђ. "Дљньяда бар кешелђр
парлы, бђхетле, иманлы булсыннар!"
- дип тели. Кылган игелеклђре њзенђ
меће белђн ђйлђнеп кайтсын, ике
дљнья бђхете насыйп булсын.

Алсу ДИЯР,
Мамадыш районы

Љстђге кул хђерлерђк

хакыйкатьне эзлђњ телђгенђ килњне
аћлата. Љченче - мђгърифђт баскы-
чында суфи "тасаувыф шигырьлђр
уку белђн шљгыльлђнђ, алар белђн
илџамлана, њзен хакыйкатьне аћлар-
га ђзерли... илаџият белђн берлђ-
шергђ омтыла. Дњртенче баскычта,
ягъни хакыйкать дђрђќђсендђ,
дђрвиш суфилыкныћ ић югары нок-
тасына ирешкђн була, суфи њзен Ал-
лаџныћ бер кисђге дип хисаплый".

Суфиларга хадарат - даими
бергђ ќыелу џђм тљп максаты
књћелне Аллаџ хозурына тапшыру
булган зекерне ђйтњ, шуныћ аша,
транс, экстаз дђрђќђсенђ ќитеп,
Аллаџны књрергђ, аныћ белђн кушы-
лырга омтылу хас. Суфилар бары
тик Аллаџ яшђешен генђ таныйлар,
ђйлђнђ-тирђдђге ђйберлђр, књре-
нешлђр, алар фикеренчђ, - Аллаџныћ
эманациясе генђ. Шућа да кешенећ
тљп максаты - бу дљньядан ваз ки-
чеп, ќанныћ Аллаџ белђн кавышуы-
на ирешњ. Ђлеге тђгълимат вђкиллђ-
ре Абсолют хакыйкать белђн кушы-
лу экстаз вакытында гына булырга
мљмкин дип саный.

Суфичылык галимнђре бу агым-
ныћ башлангыч чорына материали-
стик элементлар белђн кушылган
пантеизм хас булуын билгели. Соћрак
неоплатонизм, џинд фђлсђфђсе тђэ-
сирендђ тасаувыфта њзђк урынны
зљџедлек џђм мистиклык ала.

Суфичылык тђгълиматыныћ
мљџим бер ягын танып-белњ пробле-
масы тђшкил итђ. Суфичылык кон-
цепциясенђ караганда, гностиканыћ
(арифныћ) тљп бурычы югары мак-

сатка - хакыйкатьне
танып белњгђ
ирешњдђн гыйбарђт.
Ђлеге максатка њз-
њзећне камиллђш-
терњ џђм танып
белњ юлы белђн ире-
шелђ. Шућа
мљнђсђбђттђ ислам
суфичылыгыныћ
фундаменталь идея-
се - њз-њзећне яки
гњзђл дљнья фено-
меннарын танып
белњ аша Илаџине
танып белњ идеясе.
Танып белњгђ

мљнђсђбђттђ суфичылыкта мисти-
цизм концепциясе чагылыш таба.
Галимнђр тарафыннан мистицизм
"танып белњнећ ић югары ноктасы
итеп яшђешнећ серле, яшерен асы-
лына интуитив, турыдан-туры тљше-
нњне књрсђтђ торган дини-теологик
концепция" буларак билгелђнђ.

Њз асылын танып белњ процес-
сында кеше њзендђ ниндидер илаџи
нђрсђ барлыгын, Аллаџны танып бе-
лњнећ бердђнбер дљрес чарасы ке-
шенећ њз-њзен љйрђнње икђненђ
тљшенђ башлый. Бу - хакыйкатьне
танып белњнећ тљп юлы санала.
Ђмма танып белњнећ мондый бас-
кычына књтђрелер љчен юлчыга
њзенећ бљтен барлыгын њз "мин"ен
танып белњгђ багышлау зарур. Аћа
суфиларча яшђњ рђвешен сайларга,
мистик танып белњнећ тљп баскыч-
ларын: шђригать, тарикать, хакый-
кать џђм тљп тукталышларны
(мђкамнђрне) њтђргђ, хакыйкатькђ
бару юлында юлчы алдына куела
торган башка тљр талђплђрне баш-
карып чыгарга кирђк була. Суфилар
фикеренчђ, белем - њз-њзећне, ягъни
илаџи "мин"не белњгђ, Абсолют ха-
кыйкатькђ илтђ.

Суфичылыкта аскетлык,
дђрвишлек кљчле. Урта гасыр гарђп-
мљселман фђлсђфи фикеренећ ић кић
таралыш алган юнђлешлђреннђн бер-
се саналган суфичылыкныћ халык
арасында кић таралуыныћ бер
сђбђбен дђ галимнђр шушы сыйфат
белђн бђйлђп аћлата. Аскетизмныћ
нигез принципларыныћ берсен хђлвђ
тђшкил итђ. А.Кныш фикеренчђ, "су-

фичыл љйрђтњдђ "ялгызлык,
читлђшњ" мђгънђсендђге хђлвђ тер-
мины (хђлђ - ялгызлыкта калу фигы-
леннђн) мљџим урын тота", кешесез,
тыныч урында ялгыз калу яки тау
куышында, бикле бњлмђдђ утыру
гадђттђ Аллаџ џђм тормыш хакын-
да киеренке уйланулар, чиклђњлђрне
џ. б. талђп итђ. Суфилар шушы юл
белђн Аллаџка омтыла, кушыла ала
дип санала.

Исламдагы бу юнђлеш VIII-IX
гасырларда барлыкка килђ џђм
Гарђп ђмирлеклђрендђ таралыш ала.
Мљхђммђд (сгв) њлгђннђн соћ, Ђбу
Бђкер џђм Гомђр хђлифђлђр вакы-
тында, аеруча љченче хђлифђ Госман
вафатыннан соћ мљселман дљньясын-
да таркаулык арта. Шушы шартлар-
да хђдислђрне ќыю эше кљчђеп, бу
вазифаны башкаручылар -
мљхђддислђр барлыкка килђ. Нђкъ
менђ алар VII гасыр ахырларында
мљселман аскетлыгын нигез итеп
алган хђрђкђтне нигезли. Бу вакыт-
та суфи сњзе кулланылышта булмый-
ча, "заџид", ягъни Аллаџка хезмђт
итњче дигђн тљшенчђ еш очрый.

Татар халкы арасында да суфи-
чылык тђгълиматы кић ќђелгђн бул-
ган. Бу тљбђктђ аныћ чагыштырма-
ча тиз таралуы мљселман
дђњлђтлђре белђн тыгыз икътисади,
рухи бђйлђнешлђрдђ булу белђн дђ,
тарихи-географик шартларга
мљнђсђбђтле дђ аћлатыла ала. Га-
лимнђр X-XII гасырларда яшђгђн
Болгар дђњлђте чорыннан алып, 1917
елгы инкыйлабка кадђр татар хал-
кы тормышында суфичылыкныћ,
тљрле њзгђрешлђр кичереп, тљрле
шђкеллђргђ кереп, ислам дине белђн
бергђлектђ яшђвен књрсђтђ. Идел
буе Болгар дђњлђте тарихына кара-
ган тарихи истђлеклђрдђ Гарђбстан,
Иран, Урта Азия якларыннан килеп,
ђлеге гыйлемне тараткан књренек-
ле суфи галимнђр белђн бергђ, Бол-
гарныћ њз суфилары булуы турын-
да да хђбђрлђр килеп ќиткђн.

Суфичылык хђрђкђте Алтын
Урда чорында да актив булып, ха-
лыкны берлђштерњ, ислам диненђ
тарту вазифасын башкара. XVII га-
сырда ул халыкка рухи терђк, њз-

(Ахыры 4 нче биттђ.)
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ИГЪТИБАР!  20 июльдђн Изге Рамазан ае башлана. Беренче тђравих нама-
зы 19 июль кљнне ястњ намазыннан (22 сђгать 43 минут) соћ укыла. Сђхђр исђ
кояш чыгарга ике сђгать кала тђмамлана. Ђйтик, 20 июль кљнне сђхђрне ике
тулып егерме сигез минутка (2.28) ашап бетерњ тиешле. Авыч ачу - кояш бае-
ганнан соћ (ахшам намазы вакыты - 21.11). Бу - Казан шђџђре буенча шулай.
Татарстан район-шђџђрлђре љчен кояш чыгу џђм кояш бату вакытларын Ин-
тернеттан карагыз!

њзен, милли сыйфатларын саклап калу хезмђтен њти.
XVIII-XIX гасыр чиклђрендђ суфичылык њзенчђлекле њсеш-њзгђреш

юлына керђ, ђлеге процесска карата фђндђ фикер тљрлелеге хљкем сљрђ.
XVIII гасырда татар дљньясында суфичылык дини реформаторлык
хђрђкђтенђ кљчле йогынты ясый. Шушы чордагы иќтимагый-сђяси
барышка мљнђсђбђтле суфичылык хђрђкђтенећ активлашуы турында
галимђ Р.Харрасова болай дип яза: "Алгарышны алга сљргђн мђгъриф-
ђтчелек идеологиясе кљчђйгђн бер чорда традициональлекне яклаучы-
лар, шуныћ бер формасы саналган суфичылык та активлаша. Бу ил
эчендђге эчке кљрђшлђр џђм дљньякњлђм вакыйгалар белђн бђйле".

Дж.С.Тримингэм XIX гасырда бар мљселман дљньясында суфи-
чылык тђќрибђлђренећ йомшаруы нђтиќђсендђ суфичылык орденна-
рыныћ яћарышы књзђтелњен ачыклый. Профессор А.Юзеев агымдагы
чорда аныћ сизелерлек дђрђќђдђ йомшаруын, арткы планга књчњен
књрсђтђ. Лђкин филология фђннђре докторы Р.Ганиева милли ќирлектђ
аныћ йомшармавын, ђ бђлки башка юнђлештђ - иќтимагый яктан тир-
ђнђюен, њсњ-њзгђрњен књрсђтђ. Чыннан да, XIX гасыр иќтимагый тор-
мышында, ђдђбиятында суфичылыкныћ ђле кљчле булуы књзђтелђ.

Тљрки халыклар яшђгђн ќирлђрдђ (Урта Азия, Тљркестан, Азђр-
байќан, Идел-Урал буйлары) таралган суфичылык хђрђкђтен "тљрки
суфичылык" термины белђн атау кулланылышта йљри. Идел буе Бол-
гар дђњлђтенђ суфичылыкны Урта Азия сђњдђгђрлђре алып килђ, би-
редђ суфичылыкка халык њз гореф-гадђтлђрен дђ беркетђ, куша.

Тљрки суфичылыкта, гарђп суфичылыгыннан аермалы буларак,
рђсми исламга каршы чыгу књзђтелми, ислам белђн суфичылык бер-
берсенђ керешеп китђ; ишан џђм указлы мулланы бер кешедђ књрњ
мљмкинлеге яши, ишан бер њк вакытта рђсми дин ђџеле дђ булып тора;
рухи ќитђкче, рухи остаз мђгънђсендђге ишанчылык књренеше таби-
гый санала.

Билгеле булганча, суфичылык ђдђбиятыныћ башлангыч чорында
гарђп теле нигез теллђрнећ берсе булып санала. Соћрак - XI гасырдан
башлап - ђдђби ђсђр џђм фђлсђфи трактатлар фарсы телендђ дљнья
књрђ башлый, фарсы телле суфичылык поэзиясе Иран, Ђфганстан, Урта
Азия, Азђрбайќан, Тљркия, Џиндстан тљбђклђрендђ њсеш ала. Инглиз
белгече Аннемари Шиммель билгелђп њткђнчђ, "суфичылык тел њсе-
шенђ дђ зур йогынты ясый: юристлар, дин белгечлђре џђм тђрќемђ-
челђр суфичылыкка хас ђйлђнмђлђрне тел љлкђсенђ алып кереп, гарђп
телен баета џђм камиллђштерђ, аны сыгылмалы итђ, мђгънђ ќиткерњ
мљмкинлеклђрен кићђйтђ". Поль Нвийа мистикларныћ "аутентик" тел
барлыкка китерњен ачыклый џђм нђкъ менђ мистиклар ярдђме белђн
гарђп телендђ књп мђгънђле, яшерен эчтђлекле сњзлђрнећ артуын бил-
гели. Аныћ фикеренчђ, суфичылык текстларында тел-сурђтлђњ чара-
лары гади, бизђк чарасы булудан туктап, мђгънђ тирђнлеген, мистик
эчтђлекне ќиткерњ баскычына књтђрелђ. Суфилар тарафыннан бик књп
символ, метафораларныћ файдалануы нђтиќђсендђ тел стилистик
ќђџђттђн байый, тулылана, А.Шиммель аны "стилистик яктан катлау-
ландырылган техник тел" буларак билгели. Н.Пригарина фикеренчђ,
мондый стилистик катлаулылык XI-XII гасыр чиклђрендђ канун
дђрђќђсенђ књтђрелђ џђм гадилек инде тњбђн стиль буларак кына ка-
бул ителђ башлый. Бу фикер татар теле мисалында да раслана, татар
суфичылык поэзиясе телендђ дђ тел-сурђтлђњ чаралары, образлылык-
ныћ гына тњгел, грамматик формаларныћ да стилистик вариантлар
тђшкил итње књзђтелђ.

Айрат ЮСУПОВ,
филология фђннђре кандидаты

(Ахыры. Башы 3 нче биттђ.)
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файдалану мљмкинлеге идеясен
XVIII йљзнећ урталарында патша
хљкњмђте дђ танырга мђќбњр була.

Ђгђр егерме-утыз ел эчендђ
генђ Россиядђге татарлар яшђгђн
тљрле ќирлђрдђ йљзлђгђн-йљзлђгђн
яћа типтагы яки яћартылган мђктђп-
мђдрђсђлђр барлыкка килњен ќен-
теклђп тикшерсђк, алар арасында
"Мљхђммђдия", "Хљсђения",
"Мђрќания", "Госмания", "Галия",
"Касыймия", "Ђмирхания",
"Рђсњлия", "Мотыйгыя" кебек шђџђр
уку йортларын, шулай ук Иж-Бубый,
Кышкар, Каргалы, Эстђрлебаш,
Бђрђскђ шикелле бер-берсенђ ох-
шамаган дистђлђгђн-дистђлђгђн
авыл мђктђп-мђдрђсђлђренећ та-
рихларын љйрђнђ башласак, без
књплђгђн химаячелђр, хђйриячелђр
белђн очрашыр идек.

Ђгђр "Тђрќеман" газетасыныћ
ничек, кемнђрнећ идеясе џђм мат-
ди ярдђмнђре белђн чыгу, озак яшђњ
фактларын барлап, 1918 елга кадђр
чыккан башка дистђлђгђн татарча
газета-журналларыбыз язмышла-

рында да актарынсак, тагын милли
хђйриячелђребезнећ исемнђрен
телгђ алыр идек.

Игътибар итик: боларныћ бары-
сы дњрт йљз елга якын дђњлђткђ
барлык салымнарны тњлђп килгђн,
солдатка газиз балаларын биргђн
(башта џђммђ ќир милеклђре дђ
"казнага књчкђн"), лђкин њзенећ рухи,
мђдђни ихтыяќлары љчен шул
дђњлђттђн бер тиен дђ алмаган, ала
алмаган татарларныћ њз омтылыш-
лары, њз аћ-белемнђре, њз тырыш-
лыклары, њз матди кљчлђре белђн
барлыкка китерелгђн казанышлары
- милли хђзинђсе иде.

Нђкъ шушы урында укучылар-
ныћ бер сорау куюы ихтимал:
кемнђр соћ ул йљзлђгђн мђктђп-
мђдрђсђлђрне тђрбиялђп, ђлеге ча-
гыштырмача аз тиражлы газета-
журналлар чыгаруга матди ќирлек
тудырган фидакарь затлар?

Дљресен ђйткђндђ, бу сорауга
без хђзергђ барлык тљгђллеклђре
белђн, эшчђнлекнећ тљрле якларын
чагылдырган хђлдђ, тулы ќавап
бирђ алмыйбыз. Нибары шул юнђ-
лешлђрдђ актив џђм эзлекле
рђвештђ эшлђгђн бер уч фамилияне

ФИДАКАРЬЛЂРЕБЕЗНЕ
БЕЛЂБЕЗМЕ?

генђ атый алырбыз. Образлы итеп
ђйткђндђ, хђзергђчђ њзебез анык
белгђн олы затларныћ фамилиялђ-
рен санап чыгар љчен дђ бер кеше-
дђге кул-аяк бармаклары артыгы
белђн ќитђр иде. Мђсђлђн: Алкин-
нар, Апанаевлар, Акчуриннар, Бая-
зитовлар, Борнаевлар, Галиевлђр,
Дибирдиевлђр, Кђримовлар, Насый-
ровлар, Нигъмђтуллиннар, Рђми-
евлђр, Сђйдђшевлђр, Хљсђеновлар,
Юнысовлар, Яушевлар...

Тагын књпме исем љстђп булыр
боларга? Ђ инде џђр авыл саен ди-
ярлек њз чыгымнары белђн мђчет-
мђдрђсђлђр салдырган, дђвамлы
рђвештђ аларны тђрбиялђгђн яки
мђхђллђ иницативасы белђн
ќђмђгатьчелектђн хђл кадђри џђм
чамалы гына акча ќыелган шундый
эшлђргђ њзлђреннђн зур љлеш
керткђн "урта кул" хђйриячелђребез-
нећ исемнђрен йљздђн унын гына
булса да санап чыга алабызмы? Юк,
ђлбђттђ. Бигрђк тђ аерым-аерым
рђвештђ фикер йљртеп, бер-ике ке-
шенећ "хђтер янчыгында" гына ка-
зынган чакта...

Нияз САБИРЌАНОВ

(Ахыры. Башы 2 нче биттђ.)


