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Кабан арты мђчете
ятим балаларны

кунак итте

"Аллаџы Тђгалђ – ић хак казый" ЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАР
РЕСПУБЛИКАКЊЛЂМ ИФТАР
16 АВГУСТТА УЗАЧАК

Республика ифтарын узды-
ру кљне билгеле булды: ифтар 16
августта њткђрелђчђк. «Респуб-
лика ифтары-2012»дђ волонтёр бу-
ларак катнашырга телђњчелђрнећ
элемтђгђ керњлђрен кљтђбез. Алар-
ныћ dummol@inbox.ru электрон
почтасына њзлђре турында
мђгълњмат (исем-фамилия, ђтисе-
нећ исеме; паспорт копиясе, адрес;
элемтђгђ керњ љчен телефон номе-
ры) ќибђрњлђре сорала.

КЊЗЛЂРЕ НАЧАР КЊРЊЧЕ
МЉСЕЛМАННАР ЉЧЕН ИФТАР
МЂЌЛЕСЕ ЊТТЕ

Казанныћ Ислам нуры
мђчетендђ ифтар мђќлесе оеш-
тырылды. Ђлеге мђчетнећ башка-
лардан аермасы шунда: бирегђ
йљрњче мђхђллђ халкыныћ књпче-
леге – књзлђре књрмђњчелђр.
Рљстђм хђзрђт Хђйруллин хђбђр
иткђнчђ, ифтар мђќлесендђ Тљрки-
ядђн кайткан Коръђн-хафиз
Сљлђйман хђзрђт катнашты. Татар
ашлары белђн сыйланганнан соћ,
шђрђфле кунак гыйбадђтнећ фа-
зыйлђтлђре турында сљйлђп њтте.
Кичке аштан соћ мђхђллђ халкы
белђн тђравих намазы укылды.

ЂЛМЂТТЂ – ИФТАР
МЂЌЛЕСЛЂРЕ

Рамазан ае башлану белђн,
республикабызныћ књпчелек
мђчетлђрендђ ифтар мђќлеслђре
оештырыла башлады. Ђлмђт рай-
оны мљхтђсибђте хђбђр итњенчђ,
шушы кљннђрдђ районныћ Бигђш,
Урсалы, Аксу мђчетлђрендђ ифтар
мђќлеслђре њткђрелгђн. Шђџђрнећ
Њзђк мђчетенђ йљз иллегђ якын кеше
авыз ачарга йљри. Ифтар мђќлесл-
ђренђ џђр телђгђн кеше килђ ала. 

ЯЋА МЂЧЕТ АЧЫЛДЫ
 Саба районыныћ Керђнне

авылында мђчет ачу тантанасы
булды. Бу кљнне авылда тђњге азан
ђйтелде, намаз укылды. Тантананы
кереш сњз белђн Мичђн авыл ќир-
леге башлыгы Айзат Гђрђев ачып
ќибђрде. Саба муниципаль район
башлыгы аппараты ќитђкчесе, рай-
онныћ дин эшлђре кураторы Р.Са-
биров, Cаба муниципаль район Со-
веты халык депутаты Т.Нђќмиев, -
мђчетнећ манарасын эшлђњ џђм
књтђрњдђ ярдђм иткђн ПМК-159 на-
чальнигы Ф.Нђбиуллин, Саба
ќђмгыятенећ 6 нчы номерлы Мичђн
филиалы директоры И.Дђњлђтќанов
чыгыш ясады. Алга таба сњзне Саба
Ќђмигъ мђчете имам-хатыйбы Ил-
дар хђзрђт Яхин алды. Аннары авыл
мулласы Ясђви Гимадиевка мђчет -
ачылу ућаеннан мљхтђрђм мљселман
кардђшлђргђ, авыл халкына њзенећ
телђклђрен, рђхмђт сњзлђрен ќит-
керде. Тантаналы тљстђ тасма кисел-
де. Халык тђкъбир ђйтеп изге йорт
эченђ узды. Ярты гасырдан соћ,
мђчет манарасыннан беренче азан
ђйтелде. Авылдашлар џђм кунаклар
мђчет ачылу хљрмђтенђ њзлђренећ
сђдакаларын да мул итеп бирделђр,
дип хђбђр итђ ТР муниципаль рай-
оннары порталы.

Мђгълњматлар
ТР  мљселманнары Диния

нђзарђтенећ рђсми
сайтыннан

(www.dumrt.ru) алынды

ИЋ ДЉРЕС УРАЗА

Дин ђџеллђре
сђнгатьтђ дђ

урын ала

Узган атнада булган вакыйгалар Татарстан мљселман-
нарын гына тњгел, бљтен Россия мљселман љммђтен тет-
рђндерде. ТР мљселманнары Диния нђзарђте ќитђкче-
легенђ џљќњм ясалды. Илебезнећ танылган мђгърифђ-
тчелђреннђн берсе булган хезмђттђшебез Вђлиулла
хђзрђт Якупов вафат булды. Вђлиулла хђзрђт безнећ
тљбђктђ исламныћ таралуына њзеннђн олуг љлеш кер-
теп калдырды: "Мљхђммђдия" мђдрђсђсен ачу, Апанай
мђчетен торгызу, йљзлђгђн китап, журнал, газеталар
чыгару џђм дин юлында кылган башка бик књп гамђллђ-
рен санап китђргђ була... Аллаџы Тђгалђ хђзрђтебезне
шушы игелеклђре љчен њзенећ рђхмђтенђ ирештерсђ,
белеп џђм белмичђ кылган хата-кимчелеклђрен гафу
кылса иде.

Ђлеге фаќиганећ ачысына карамастан, барысы да алдан Аллаџы Тђгалђ
тарафыннан билгелђнгђн икђнен ђйтеп њтђсе килђ. Џђр вакыйгага Аллаџ-
ныћ адђм баласы гына аћлап бетерђ алмаслык кодрђте салынган. Яшђе-
шебезнећ тљп мђгънђсе - њзебезне Аллаџы юлына багышлау, аныћ
рђхмђтенђ ирешњ љчен ихлас иманыбыз белђн Аћа гыйбадђт кылу.

Рамазан-шђриф ае башланып китте, ђлеге айда кылган изге гамђлл-
ђребезнећ савабы ќитмеш тапкырга арттырылып языла. Шућа да књбрђк
игелеклђр кылырга ашыгыйк, кылган гљнаџларыбызныћ ярлыкавын со-
рап, дога кылыйк, яхшы гамђллђрне арттырып, Аллаџы Тђгалђнећ
рђхмђтенђ ирешњ юлында хезмђт итик.

Адђм баласы хатадан хали тњгел: уйламастан, телђмичђ дђ бер-бере-
безне њпкђлђтергђ, кыерсытырга мљмкинбез. Мондый чакларда кић књћелле
булып, гафу итђргђ тиешбез. Еш кына кешелђр кайбер гамђллђрен ни
эшлђгђнен аћлап ќиткерми яки белемсез булуы аркасында башкара. Гафу
кылуда без књћел тынычлыгын табабыз, љммђтебезне ныгытып, иманы-
бызны саклыйбыз.

Татарстан мљфтие буларак, республикабызныћ мљселманнары
љчен мин ќавап тотам џђм, шуннан файдаланып, хокук сакчылары
органнарына гаепсез мљселманнар зыян књрмђсен, нахакка гаеплђн-
мђсен љчен тикшерњ эшлђрендђ объектив булуны сорап мљрђќђгать
итђм. Ђлеге вђхшилекне кылган затларны гафу итђм. Аллаџы Тђгалђ
кылган гамђллђр љчен ђќерен џђркемгђ њзе бирер. Пђйгамбђребез
Мљхђммђд (сгв) њзенећ вђгазендђ ђйткђн: "Кешелђр кечкенђ гамђл-
лђре љчен дђ, зур гамђллђре љчен дђ ќавап тотачаклар, беркем дђ
гљнаџлары љчен ќаваплылыктан кача алмаячак, Аллаџы Тђгалђ - ић
хак казый".

Мљселман кардђшлђребез, Рамазан-шђриф ае - игелекле гамђллђ-
ребезне арттырыр џђм хђйрия эшлђрендђ катнашыр љчен, шулай ук начар
уйлардан џђм гљнаџлардан арыну, калеблђребезне чистарту вакыты, чљнки
Аллаџы Сљбхђнђџњ вђ Тђгалђ ђлеге изге айда кылган яхшылыклар сава-
бын гамђл дђфтђрлђребезгђ арттырып яза. Нђкъ менђ хђзерге вакытта
без бердђмлеккђ омтылырга тиешбез, бары тик шул вакытта гына Аллаџ-
ныћ рђхмђтенђ ирешербез.

Њзђклђшкђн дини оешма –
ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе,

мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ

Ђлхђмдњлиллђџи раб-
бил галђмиин. Вђл га-
кыйбђтњлил мњттђкыйн.
Вђссалђтњ вђссђлђђмњ
галђ Мњхђммђдин вђгалђ
ђлиџи вђ сахбиџи
ђќмђгыйн. Барлык мак-
тауларыбыз галђмнђр-
нећ Раббысы булган
Аллаhы Тђгалђгђ булса
иде. Расулебезнећ (сгв)
рух-шђрифенђ дип атап
ђйткђн салават-шђрифл-
ђребез булса иде. Џђм дђ
ић беренче Адђмнђн (гс)
алып, бњгенге кљнгђ
хђтле килеп киткђн бар-
лык мљэмин вђ мљэмин-
ђлђрнећ дђ рух-шђрифл-
ђренђ дип кылган изге
догаларыбыз булса иде.

Кадерле мљселман дин-кард-
ђшлђрем, кешелђрнећ кылган гамђл
вђ гыйбђдђтлђре бертигез тњгелдер.
Кайбер кешелђр бер њк гыйбадђт
љчен тљрле микъдарда ђќер вђ са-
вап алырга мљмкиннђр. Бу кешенећ
ихласлылыгы вђ тырышлыгы,
иманныћ куђте вђ кешенећ књће-
лендђ булган нияте белђн бђйле
сђбђплђр нђтиќђсендђ булырга
мљмкин. Бу сђбђплђр нђкъ шулай
ук ураза гыйбадђтенђ дђ кагыла.
Ислам галимнђренећ берсе булган
имам Газђли хђзрђтлђре њзенећ ки-
табында болай дип яза: "Кайбер ке-
шелђр, - ди, - бары тик корсак
белђн ќенси ђгъза уразасын гына
тоталар, ђ икенче берђњлђрнећ књз,
колак, кул, аяк - гомумђн, бљтен
тђннђре вђ ќаннары да уразада була.
Бу ураза изгелђр уразасы саналыр
вђ Раббыбызга бик тђ кадерле вђ
сљйкемле ураза булыр. Уразаныћ бу

дђрђќђсенђ берничђ шартны тљгђл
њтђп ирешеп була".

Ић беренче шарт - ул да бул-
са, књз уразасы. Књз рузасы ул -
карашыћны Аллабыз тыйган бљтен
хђрамнардан, мђкруџлардан сак-
лау. Књз алдыћа берђр тыелган
ђйбер я сурђт очраса, карашыћны
тљшерњ шарт булып торыр. Ураза-
ныћ асыл максаты да бит - кешене
хђрамнардан саклау, нђфесне,
шђџвђтне сындыру. Нинди мђгънђ,
нинди файда бар синећ ач торуыћ-
нан, ђгђр син књз карашыћны
хђрамнардан тыймасаћ?! Пђйгам-
бђребез (сгв) ђйтђ: "Књз карашы ул
- шайтанныћ агулы укларыныћ
берсе", - ди. Иманлы бђндђ Алла-

быз тыйган хђрамнарга караганда,
шайтанныћ агулы бер угы кешенећ
калебенђ килеп кадала да иманына
џђм гыйбадђтенђ зђгыйфьлек ки-
терђ. Гыйбадђт кылам дип басса,
шул хђрам булган сурђт бу
бђндђнећ књз алдына килеп баса да
гыйбадђтнећ тђмен, иманныћ
лђззђтен бетерђ. Уразадан лђззђт
алыйм, ахирђттђ ђќерем югалма-
сын дисђћ, бигрђк тђ ураза вакы-
тында карашыћны Раббыбыз тый-
ганнардан читкђ юнђлт. Мђгђр Ра-
мазанда моћа књнексђћ, барча ва-
кыт шулай булырсыћ.

Уразаныћ икенче шартларын-
нан берсе - ул да булса, тел рузасы.
Зур бер галим ђйткђнчђ, ић зур из-

гелеклђр тел белђн эшлђнгђн кебек,
ић зур гљнаџ гамђллђр дђ нђкъ менђ
тел белђн эшлђнђ, ди. Тел сљяксез,
армый-талмый, бертуктаусыз сљйли
дђ сљйли. Ђгђр ураза тотучы кеше
телен зекер белђн яисђ Аллабызныћ
изге Китабын уку белђн тђрбиялђп
тормаса, тел шул ук вакытта гљнаџ-
ларга бик тиз кереп китђ. Шул
сђбђптђн безнећ телебез ике йозак
тешлђр вђ иреннђр астына
биклђнгђн дђ инде. Пђйгамбђребез
(сгв) њзенећ хђдисендђ ђйтђ:
"Дљрестђн дђ, бик књплђрнећ тот-
кан уразалары ике ђйбер, ягъни ял-
ган белђн гайбђт сђбђпле бозылды",

(Ахыры 2 нче биттђ.)

Тљрки ђдђби
дљньяны берлђш-
терњче мотивлар
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- ди. Менђ књрђсезме, кардђшлђ-
рем: ураза тотып та, шул ук вакыт-
та гайбђт сљйлђп, кеше алдап бул-
мый икђн шул. Шућа књрђ мљсел-
ман кеше авызын ачканда, њзенећ
уразалы икђнен онытмасын, ди.

Пђйгамбђребез (сгв) ђйтђ:
"Ураза ул - калкан", - ди. Кем дђ
кем уразалы булса - кычкырышма-
сын, оршышмасын, ди. Ђгђр аћа
каршы тљшњчелђр булса, мин ура-
залы, мин ураза тотам дип ќавап
бирсен, диде. Бу хђдистђ дђ зур бер
гыйбрђт вђ олуг бер хикмђт бар.
Ураза тотучыга кычкыра башла-
ганда, ул кайтарып кычкырмаса,
мин уразада дисђ, монда бик зур
тђрбия яшерелгђндер. Ураза тоту-
чыныћ катылык белђн, кычкыру
белђн ќавап кайтармавы ул бит
кљчсезлектђн тњгел, аныћ да кыч-
кырырга хђленнђн килђ, тик ул, Раб-
бысыннан куркып, уразамныћ
ђќере кимер, ђгђр мин дђ кычкыра
башласам, уразам бозылыр, дип

кычкырмый. Бу эштђ кычкырган
кешегђ дђ зур бер тђрбия дђресе
яшерелгђндер.

Уразаныћ ђќерен киметмђс
љчен, љченче шарт - ул да булса, ко-
лак уразасы булып тора. Бик
књплђребез уразада булсак та, мин
бит њзем сљйлђмим, кеше
сљйлђгђнне генђ тыћлыйм дип ђйтђ
дђ шућа шатланып йљри. Тик бер
ђйберне аћламый: ялган гайбђтлђр,
сњз йљртњлђре тыелган кебек, алар-
ны тыћлавы да хђрам булды,
бигрђк тђ ураза тотучы кешелђргђ.
Раббыбыз њзенећ Китабында ђйтђ:
"Ссђммђгунђ лил кђзиби ђккђлунђ
лиссухт", ялган сњзлђр тыћлаучы
кеше, кљне буе ураза тотып та,
хђрам ризык белђн авыз ачучы, иф-
тар кылучы кебек булыр, ди. Књз
алдына китерегез инде: уразаћнан
књпме ђќер калыр соћ?! Пђйгамб-
ђребез (сгв) ђйтђ: "Ђгђр син ялган,
я гайбђт сљйлђгђнне тыћлап уты-
рып, шућа риза булсаћ, сљйлђњче
кеше кебек нђкъ шундый ук гљнаџ-
лы булырсыћ", - ди. Димђк, син кар-

(Ахыры. Башы 1  нче биттђ.)

ИЋ ДЉРЕС УРАЗА
дђшећ хакында гайбђт сљйлђњне
ишетсђћ - туктатырга тырыш, ђгђр
туктата алмасаћ - тыћлама, китеп
бар. Ђбу Дђрда (рг) ђйтђ: "Кем дђ
кем њзенећ кардђшенећ дђрђќђсен
кимсетњдђн борылса, Аллабыз ул
бђндђнећ йљзен Кыямђт кљнендђ
уттан борыр", - диде. Икенче бер
сђхабђ Ќђбир (рг) ђйтђ: "Ђгђр син
ураза тотсаћ, синећ телећ, књзећ,
колакларыћ гайбђттђн, ялганнардан
имин булсын, алар да уразалы бул-
сын, књршелђрећне газаплаудан
саклан, сића иминлек килер, ураза-
сыз кљнећ белђн уразалы вакытыћ-
ны бер итмђ", - ди.

Уразаныћ ђќерен саклау љчен,
дњртенче шарт - ул да булса, кал-
ган бљтен ђгъзаларны хђрамнардан,
шљбџђле нђрсђлђрдђн саклау. Нин-
ди файда синећ кљне буе ураза то-
тып та, ифтар вакытында шљбџђле
булган, яки хђрам ризыклар ашал-
са, бу - шђџђр ќимереп, шул ќиме-
реклђрдђн бина салу кебектер.
Пђйгамбђребез Мљхђммђд (сгв)
ђйтђ: ураза тотучылылар арасын-

да књпме бђндђлђрнећ, Раббылары
каршысында ач торып, кибегеп бе-
тњлђреннђн башка џичбер ђќерлђ-
ре калмады, ди. Бу - ђлбђттђ,
гайбђт, ялган сљйлђњчелђр,тыћла-
учылар, хђрам белђн авыз ачучы-
лар.

Уразаныћ ђќерен саклый тор-
ган бишенче шарт - ул да булса, ар-
тык књп ашаудан тыелудыр. Имам
Газђли хђзрђтлђре ђйтђ: "Хђлђл ри-
зык ул дђва кебектер, аныћ ђзе фай-
далы булса, књбе, артыгы зарар-
дыр", - ди. Пђйгамбђребез (сгв)
ђйтђ: "Аллаџы Тђгалђнећ ић ярат-
маганы - адђм баласыныћ туты-
рылган капчыклар кебек тулы кор-
сагы", - ди. Ураза дигђн гыйбадђт-
нећ асылы - шайтан юллары бул-
ган шђџвђт юлларын ябу, адђм ба-
ласыныћ шђџвђтен сындыру. Ђ
син, кљне буе ач торып,
зђгыйфьлђнгђн тђнећне яћадан ту-
тырып куйсаћ, бљтен шђџвђтећ
кире уяна да инде. Шућа књрђ ура-
за тотучы кеше књп ашаудан тые-
лырга тиешле булыр. Књп ашау ура-

заны бозмаса да, ђќерен киметер.
Уразаныћ ђќерен саклый тор-

ган алтынчы шарт - ул да булса, књп
йоклаудан саклану. Ђгђр ураза то-
тучы бђндђ бљтен ураза кљнен йо-
кыда њткђрсђ, ул уразаныћ бер
авырлыгын да књрмђячђк, авырлы-
гын књрмђгђч, тђненђ бер авырлык
та килми, зђгыйфьлек тђ килми,
бђндђнећ калебе, ќаны чистарма-
ячак. Расулебез (сгв) бер хђди-
сендђ ђйтђ: "Ураза ул - ђманђт, шућа
књрђ џђр иманлы кеше њз ђманђ-
тен сакласын", - ди.

Раббым, барыбызны да кор-
сак белђн ќенес ђгъзасы рузасы то-
тудан сакласаћ иде. Бљтен тђнебез
белђн, калебебез белђн, ќаныбыз
белђн уразада булып, Аллабызныћ
рђхмђтенђ ирешеп, ќђннђтлђргђ
керергђ насыйп булса иде. Ярабби,
Ходаем!

Алмаз хђзрђт ШЂРИФУЛЛИН,
Татарстанныћ кљньяк

тљбђге казые,
Чистай районы

имам-мљхтђсибе

Дин ђџеллђре
сђнгатьтђ дђ

урын ала
Динебезне яклауныћ миллђте-

безне яшђтњдђ кљчле бер чара бу-
луы турында Гаяз Исхакый бик
ачык итеп ђйткђн: “Ђњвђл ђхлак
бозыла, икенче, дин бетђ, љчен-
чедђн, ул халык њзе бетђ”, дип яза
ул. Шућа да динебезне зурлау, мул-
ла, мљђзиннђрнећ ућай образларын
сурђтлђњ XX гасыр башы татар
ђдђбиятында билгеле бер дђрђќђдђ
чагылышын тапты. Без аны шигъ-
риятебездђ, Гаяз Исхакый проза-
сында књрђбез. Ђмма совет чорын-
да ђдђбиятта да, сђнгатьтђ дђ дин
ђџеллђре асылда гел дђ тискђре су-
рђтлђнешен тапты. Коммунистлар
партиясенећ дингђ каршы алып бар-
ган пропагандасы да тђэсир итми
калмады.

Џђм менђ, ниџаять, иркенлек
ќиллђре исђ башлау белђн дингђ
традицион ућай караш акрынлап њз
урынын ала, ђдђбиятта џђм
сђнгатьтђ дђ дин ђџеллђренећ якты
образлары пђйда була башлады. Без
моны књренекле язучыбыз Туфан
Мићнуллин драматургиясендђ дђ
књрђбез. Мљселман диненећ миллђ-
тебез язмышында уйнаган роле ту-
рында ул “Илгизђр плюс Вера” пье-
сасында, “Шђќђрђ” исемле драма-
тик хикђясендђ яктырта башлады.
Беренче ђсђрдђ катнаш никахлар-
ныћ татар миллђте љчен зыян са-
луы ачык итеп куела. Икенче пье-
сада патша хакимияте чорындагы
кљчлђп чукындыруныћ аянычлы
корбанына ђйлђнгђн Владимир Ва-
сильевич Сђетбђков образы бирелђ.
Бу кешедђ њз миллђтеннђн ваз кичњ,
алай гына да тњгел, аћардан хурла-
ну, татар булуын ничек тђ яшерергђ
тырышу ныклы тамыр ќибђргђн.
Мондыйларда халкыбызныћ алдын-
гы катламнарыннан берсе булган
морзалар нђселенећ электђн килгђн
књренекле сыйфатларын ќуя баруы
гђњдђлђнђ. Авторныћ “Сљяркђ”
(икенче исеме “Гљнаџсыз гљнаџлы-
лар”) драматик хикђясендђ
њзгђртеп корулар чорында илдђге
демократик иркенлеклђрнећ берен-
че чагылышы булган књренешне –
динебезгђ ђйлђнеп кайтуныћ рухи

Ђйе, Аллага шљкер, динебезгђ иляџи караш, дин ђџелл-
ђренећ якты образлары акрынлап ђдђбиятка џђм
сђнгать мђйданына кайта.

чистарынуларга алып килњдђге кљче
њзенчђлекле тљстђ сурђтлђнђ. Шун-
дый ђсђрлђре аша Т.Мићнуллин дин
ђџеленећ тулы канлы, бербљтен об-
разын тасвирлауга килде. Бу – аныћ
“Мулла” исемле драмасындагы
Ђсфђндияр образы.

Гадђттђ без муллаларны олы
яшьтђ, карт кеше кыяфђтендђ
књрергђ љметлђнђбез. Муллалар,
хђзрђтлђр тормыш тђќрибђсе туп-
лаган кешелђр булып књзалланалар.
Т.Мићнуллинныћ мулласы ђле генђ
мђдрђсђ тђмамлаган 22 яшьлек буй-
дак егет. Ђсфђндиярныћ тормыш
тђќрибђсе дђ, дин юлында
књрсђткђн хезмђте дђ ђлегђ юк.
Хђер, аны бљтенлђй дђ тормыш мих-
нђтлђрен књрмђгђн дип ђйтеп бул-
мый. Малайлык юлђрлеге белђн за-
консыз эш эшлђп ул 12 яшендђ
тљрмђдђ утырып чыккан, тљрмђ ка-
нуннарын яхшы белђ, кљчкђ каршы
кљч тђ куллана ала. Шућа да ул
тљрмђдђ утырып кайткан, бандит-
лык шљгыльлђре белђн авылны кур-
кытып торучы Эльбрус ке-
беклђрдђн шњрлђми, андыйларга,
аларныћ ук ысулларын кулланып,
каршы тора ала. Лђкин аракы исе-
реклегенђ бата барган авылны дин
юлына бастыру љчен аћа болар гына
ќитмђс иде, билгеле. Дин канунна-
рын яхшы белње, ић четерекле ва-
кытларда да њз тормышында алар-

га тугрылыклы булып кала белње
белђн ул акрынлап хљрмђт казана,
Вђлиђхмђт кебек, Ђмир, Налимђ ке-
беклђрне акрынлап туры юлга чы-
гара. Ић мљџиме, ул мљслим-
мљслимђлђр юлына чыгаруда баш-
лангыч итеп Мљслимђ карчыкныћ
шђџђрдђн авылга кайткан оныкла-
ры Илдар, Вилдан, Илдария кебек,
ђле књћеллђре бозылмаган яшњс-
мерлђрне џђм балаларны ала. Алар-
га дин сабаклары бирђ, алмаш ђзер-
ли. Џђм ђсђрнећ тђмамлануы да бик
мђгънђле: соћгы књренештђ
Ђсфђндияр “намаз вакыты ќитте,
азан ђйтергђ кирђк” дип ќыенган-
да, “шул вакыт азан ђйткђн тавыш
ишетелђ”. Моны Мљслимђ карчык-
ныћ љлкђн оныгы, Ђсфђндиярныћ
шђкерте Илдар ђйтђ икђн... Ђйе, дин
югалмый, югалмаячак, Ђсфђндияр-
ларныћ, Илдарларныћ юлы дђвам
итђчђк, ныгыячак!

Драмада тагын да бер яћалык
бар. Соћгы вакытта ђдђбиятта џђм
сђнгатьтђ эшмђкђрлђрне, ягъни биз-
несменнарны гадђттђ каралтып
сурђтлђњ урын алды. Т.Мићнуллин
њзенећ “Сљяркђ” исемле психологик
драмасында эшмђкђрне кайбер
ућай сыйфатлары белђн тасвирла-
ган образ биргђн иде инде. “Мулла”
ђсђрендђ Самат исемле бизнесмен
образы бу яктан тагын да алгарак
китеш булды. Бу кеше авылда
мђчет салдыра. Ђмма мђчеткђ
йљрњчелђрнећ булмавы, авылдаш-
ларыныћ торган саен аракы сљре-
менђ буяла барганын књреп, ул, яшь
шђкертне књндереп, авылга алып
кайта, аћа ђтилђренећ љен бирђ,
џђрьяклап ярдђм итеп тора. Шун-
дый таянычы булмаса, Ђсфђндияр,
бђлкем, бу авылда озак тњзеп тора
алмас та иде...

Књренекле драматург Туфан
Мићнуллинныћ яћалык рухы белђн
сугарылган бу ђсђре театрларыбыз
тарафыннан хуплап каршы алынды.
Ул Татарстан џђм Башкортстан
сђхнђлђрендђ ныклы урын били, та-
машачыларныћ хуплавы астында
уйнала.

Азат ЂХМЂДУЛЛИН,
филология фђннђре докторы,

профессор

Узган атнада республикабызда коточкыч хђллђр бул-
ды. Шућа бђйле рђвештђ Коръђндђге "Ђн-Ниса (Хатын-
нар)" сњрђсенећ 93 нче аятенђ мљрђќђгать итђсем килђ:
"Кем дђ кем мђкер белђн мљселманны њтерсђ, эчлђ-
рендђ дљрлђп ут янган ќђџђннђм аныћ ќђзасыдыр. Ул
анда мђћге калачак. Аллаџ аћа газап бирер, лђгънђт
орыр вђ аныћ љчен авыр ќђза ђзерлђр".

Бу аятьтђ Аллаџы Тђгалђ кеше њтерњчелђргђ бик куркыныч ќђзалар
вђгъдђ итђ: ќђџђннђм, Њзенећ каргышын џђм књтђрђ алмаслык ќђзалар-
ны. Ибн Габбас бу турыда болай дигђн: "Аллаџы Тђгалђгђ тићдђшлек
тоту џђм кеше њтерњ - ић зур гљнаџтыр". Башкача ђйткђндђ, кеше њтерњ
потларга табыну белђн бер рђткђ куелган. Рђсњлебез (сгв) хђдислђренећ
берсендђ, Кыямђт кљнендђ ић беренче булып, коелган кан буенча хљкем
чыгарылачагы турында ђйтелђ.

Хљрмђтле дин кардђшлђрем, без бу ќинаятьне кем эшлђгђнен бел-
мибез, лђкин мљселман  џђм Татарстан љммђте љчен кайгырган кеше
буларак, сезгђ мљрђќђгать итђсем килђ: бу аятьнећ мђгънђсе турында
уйланыйк. Кеше гомеренећ кыйммђте кљннђн-кљн кими барган заманда
яшђвебезгђ карамастан (Ливия, Сњрия кебек иллђрдђ булып њткђн ва-
кыйгалар моћа дђлил булып тора), хайваннар дђрђќђсенђ тљшмик, кеше
була белик, мљэминнђр булып калыйк. Безнећ дан-шљџрђтлђр артыннан
кууыбыз да, тормышка карашларыбыз да, байлыгыбыз да Ќђџђннђмнећ
мђћгелек утында януга тормыйлар.

Югарыда китерелгђн аятьне аћлатып, Ибн Габбас мљселман кеше-
сен њтерњчегђ бернинди тђњбђгђ килњ булмаячагы турында ђйтђ. Шулай
да, мљселманнарга кемне дђ булса каргау килешми, шућа књрђ вафат
булучыларга багышлап догалар кылыйк џђм Аллаџы Тђгалђдђн њтерњче-
лђрне (аларныћ мљселман яки мљселман булмауларына карамастан) туры
юлга бастыруын џђм чын књћелдђн тђњбђгђ китерњен сорыйк. Кеше њтерњ
гљнаџын Ќђџђннђмнећ мђћгелек уты белђн чагыштырып булмый.

Хљрмђтле дин кардђшлђрем, Вђлиулла хђзрђтне њтерњчелђр мљфтигђ
генђ тњгел, ђ Татарстанныћ барлык мљселманнарына да зыян китерделђр.
Алар безнећ ќђмгыятькђ каршы килделђр. Шул сђбђпле хђзер тентњлђр
џђм сорау алулар бара. Моћа сабырлык џђм тотнаклык белђн карыйк,
чљнки  "Фетнђ чыгу њтерњдђн начаррак". Хокук  саклау органнары алып
барган эшне аћлап була. Монда ић элек профилактика эшен књрергђ
кирђк. Њзган атнадагы фаќигале вакыйгалар аларны гына тњгел, бары-
бызны да бу проблемага башкача карарга мђќбњр итте. Мљселман
љммђтендђ булган хђлне аћлар љчен вакыт кирђк.

Аллаџы Тђгалђ бу Рамазан аен имин итсен, фаќигалђрдђн џђм бђла-
казалардан сакласын, тоткан уразаларыбызны кабул итсен. Я Раббым,
Татарстан мљселманнарына акыл, сабырлык, бердђмлек,  тотрыклылык
џђм озак елларга иминлек бир! Амин.

Габдулла хђзрђт ЂДЏЂМОВ,
ТР мљселманнары Диния нђзарђте

рђисенећ беренче урынбасары

Кем дђ кем кешене њз
ихтыяры белђн њтерсђ...
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Бњгенге кљндђ тљрки дљнья эчтђлек џђм фор-
ма ягыннан гаять књпкырлы, књпмиллђтле.
Хђзерге вакытта рђсми рђвештђ теркђлгђн
егерме алты тљрки миллђт турында сњз алып
барырга мљмкин.

1.Њзбђк 10. Якут 19.Хакас
2.Казакъ 11.Кумык 20.Ногай
3.Ђзербайќан 12.Кырым татары 21.Алтай
4.Татар 13.Уйгур 22.Шор
5.Тљрекмђн 14.Тљрек 23. Долган
6.Кыргыз 15.Тува 24.Караим
7.Чуваш 16.Гагауз 25.Кырымчак
8.Башкорт 17.Карачай 26.Тофалар
9.Каракалпак 18.Балкар 27. Џ. б.

Хђзерге вакытта тљрки халыклар бер-берсенђн сљйлђм
теле, аерым гореф-гадђтлђре, мђдђни џђм сђяси дљньялары
белђн аерылып тора. Барлык тљркилђрнећ культурасы бик
борынгы дђверлђрдђ њк формалашкан уртак мђдђни катлам-
нан књтђрелђ. Туганлыкны тђшкил итњче, бњгенге кљнгђ кадђр
уртаклыкны саклап килњче књпсанлы берлђштерњче мотив-
факторларны књрсђтергђ мљмкин. Шуларныћ ић мљџимнђренђ
тукталып њтик.

Бердђмлекнећ нигезен тђшкил итњче, тљркилђрне тљрки
дип таныткан фактор ул - тљрки тел. Шућа књрђ, без тел
љлкђсендђге уртаклыкка ић беренче чиратта игътибар итђ-
без. Гомумђн, зыялы тљрки дљнья ХIХ йљзгђ хђтле бер ђдђби
тел кысалары эчендђ яши. Моны без бљтен тљрки дљнья бу-
енча сђяхђт итњче китаплар язмышыннан књрђбез. Мђсђлђн,
бер тљбђктђ иќат итњче тљрки ђдипнећ ђсђрлђре, мећђрчђ
километрлар ераклыкта урнашкан икенче тљбђктђ яшђњче
укымышлылар љчен аћлаешлы џђм якын була. Ул китаплар
ике тљбђкнећ дђ халыклары арасында тарала, яратылып укы-
ла, кат-кат кулдан књчерелђ. Ђйтик, Идел буйларында яшђњ-
че болгар ђдибе Кол Галинећ, Кече Азиядђге тљрек ђдиплђре
Ашуг-пашаныћ џђм Ђхмђд Чђлђбинећ, шулай ук Урта Азия
ќирлегендђ яшђњче њзбђк шагыйрьлђре Џљвђйдђ белђн На-
воинећ, Кавказ тљбђгендђге ђзђрбайќан язучылары Физули
џђм Нђсиминећ, Азиянећ иркен далаларында яшђњче казакъ
сњз остасы Абай белђн тљрекмђнле Мђхтњмколиныћ  џђм
башка танылган тљрки ђдиплђрнећ лирик ђсђрлђре бљтен
тљрки дљнья буенча кић таралган була. Татар галимнђре
М.Госманов, Х.Мићнегулов њзлђренећ хезмђтлђрендђ бу
мђсьђлђгђ аерым тукталалар.

Ђйе, бњгенге кљндђ сљйлђм телебез дђ, ђдђби телебез
дђ мљстђкыйль, алар арасында шактый аерма бар. Арабыз-
да гасырлар ята бит. Ђмма генетик џђм этник якынлыкныћ
мљџим элементын тђшкил иткђн тел якынлыгы элекке
дђверлђрдђн алып хђзергђ кадђр сакланып килђ. Аерым ги-
потезаларга таянсак, берничђ мећ ел њтњенђ карамастан, шул
ата-баба теле безне берлђштереп тота.

Икенче берлђштерњче фактор - гомумтљрки матди џђм
рухи культура ядкарьлђре. Тљрки халыкларныћ этнография,
гореф-гадђт, йола-канун љлкђсендђ дђ охшашлыклар ќит-
ђрлек. Шулай да без ђдђбиятка якын љлкђгђ књз салыйк. Ур-
так мифология ќирлегендђ барлыкка килгђн фольклор, ђ
соћыннан язма ђдђбият ђсђрлђре дђ њзлђрендђ књпсанлы
игезђк сюжетлар, образлар саклыйлар. Шуларныћ ић попу-
ляр, ић еш очрый торганнары: Књк-Тђћре, Ќидегђн йолдыз,
Алып батыр, Ак бњре, Акбњз ат, Тулпар ат кебеклђрне санап
њтђргђ мљмкин.

Тљрки каганат, Дђшти Кыпчак (Кыпчаклар даласы), Ал-
тын Урда кебек тљрле-тљрле тљрки кавемнђрне берлђштергђн
зур дђњлђт, уртак мђдђният системасында яшђњ тљркилђр-
нећ уртак ђдђбият нигезлђре формалашуына тљп сђбђп була.
Бу якынлыкны без, ић ђњвђл, халык авыз иќаты ђсђрлђре
буенча гасырлар буе халык теленнђн тљшмичђ, онытылмый-
ча сакланып калган књпсанлы дастан-кыйссаларда, ђкият-
мђзђклђрдђ, ђйтем-мђкальђрдђ књрђбез. Мђсђлђн, "Алпа-
мыш", "Идегђй", "Гёр-оглы", "Китаби дђдђм Коркот",
"Угызнамђ" кебек героик-романтик џђм "Йосыф-Зљлђйха",
"Таџир-Зљџрђ", "Лђйлђ-Мђќнњн" кебек мђхђббђт-роман-
тик дастаннар књпсанлы тљрки миллђтлђр љчен уртак. Шулай
ук тљрки фольклорда хатын-кыз алыплар, хатын-кыз су-
гышчылар турындагы сюжетларныћ кић таралган булуын да
искђ алырга кирђк. Гомумђн, борынгы тљрки дљньяда ха-
тын-кыз ирлђр белђн бер дђрђќђдђ хљрмђт ителгђн. Алар
ирлђр белђн беррђттђн атка утырып яу чапкан, дђњлђт белђн

идђрђ иткђн. Амазонкалар, ягъни сугышчы алып хатын-кыз-
лар турындагы хђбђрлђр антик тарихчыларда ук очрый. Алар
амазонкалар яшђгђн урынны Кече Азия, Кавказ, Скифия
ќирлђре дип књрсђтђлђр. Ђ бу исђ сармат, массагут, саклар,
кыпчаклар кебек тљрки кабилђлђрнећ яшђгђн урыны. Соћга
таба бу мђгълњматлар гарђп сђяхђтчесе хезмђтлђрендђ, ми-
салга Ибне Батута сђяхђтнамђсендђ дљнья књрђ. Амазонка-
лар турындагы сюжетлар, аларныћ образлары "Айсылу џђм
Кљнбатыр", "Кырык кыз" дастаннарында, "Алпамыш" эпо-
сыныћ фрагментларында гњзђл гђњдђленеш таба. Ђлбђттђ,
уртак фольклор образлар турында сњз алып барганда, аеруча
популяр булган, њзендђ халык акылын, тапкырлыгын тупла-
ган Хуќа Насретдин образын да атап ђйтњ кирђк. Тљрки ха-
лыкларда халык шагыйрьлђре традициялђре дђ кљчле була.
Сњз чичђн, ашуг, бахши, акын, манасчы кебек  ќырау-ша-
гыйрьлђрнећ остазлык мђктђбе турында бара.

Инде фольклордан язма ђдђбият катламына књтђрелсђк,
аныћ тарихи  тамырларыныћ гомумтљрки язма ядкарьлђр
ќирлегенђ барып тоташканын књрербез. Ђ бу  V-VI гасыр-
ларга караган рун ђлифбасында язылган Орхон-Енисей яз-
маларында, X-XI гасырларда Мђхмњт Кашгари, Йосыф Ба-
ласагунлы, Ђхмђд Йњгнђкилђр тарафыннан язылган фђнни
хезмђтлђрдђ, этик-дидактик поэмаларда чагыла.

Љченчедђн, тљрки дљньяны бердђм итеп тотучы, мђдђни-
ятебездђ дђ, ђдђбиятыбызда да якынлык тудыручы гамђл -
ул безнећ тарихи хђтеребез, ягъни уртак тарихи њткђнебез.

Рђсми фђн буенча тљркилђрнећ тарихи ватаны булып
Евразия континенты санала. Тљркилђр безнећ эраныћ беренче
гасырларыннан ук  бљтен континент буенча тарала башлый-
лар. Безнећ эраныћ IV гасырларында исђ Европаныћ њзђк
регионнарына хђтле барып ќитеп, бљек Атилла ќитђкчеле-
гендђ гуннар империясен тљзилђр. Европа, Азия кићлеклђ-
рендђ тљрки бабаларыбыз  борынгы цивилизациялђр белђн
аралашып, гореф-гадђт, мђдђният алмашып, аларга да њз
љлешлђрен кертеп, њзлђрен башка халыклар белђн тић тоеп
яшилђр. Ерак Кљнчыгышта Монголия далаларыннан џђм Бљек
Кытай диварларыннан алып, Кљнбатышта Европаныћ њзђгендђ
аккан Дунай елгасына хђтле ќђелеп яткан Евразия далалары
аларныћ уртак ватанына ђверелђ. Аермалы сыйфат буларак,
тљрки халыкларныћ  тормышы џђрвакытта оешкан,
њзђклђштерелгђн дђњлђт системасы кысаларында њтњен бил-
гелђргђ кирђк. Даими рђвештђ зур кљчле дђњлђтлђр тљзелђ,
югары њсешле мђдђниятлђр булдырыла. Џђр яћа дђњлђт ва-
рислык принцибы нигезендђ њсђ. Бљек Тљрки каганат, Хђзђр
каганаты, Уйгур каганаты, Бљек Болгар каганаты, Идел буе
Болгар дђњлђте, Алтын Урда дђњлђте, Казан ханлыгы,
Мђмлњклђр дђњлђте, Сђлќњклђр империясе, Бљек Госманлы
империя џђм башкалар ђнђ шуныћ ачык мисаллары. Тарихи
закончалык нигезендђ таркалган дђњлђт урынына аныћ ва-
рисы  булып икенче бер дђњлђт барлыкка килђ џђм берсенећ
мђдђни казанышлары икенчесенђ нигез, яћа мђдђни њсеш љчен
эттђргеч булып тора. Шул рђвешле, канлы сугышлар, зур
югалтулар булуына да карамастан, тљрки мђдђниятлђрнећ
љзелмђс чылбыры барлыкка килђ, тарихи хђтер буыннан бу-
ынга књчеп саклана килђ.

Ђмма шуны да ассызыклап њтђргђ кирђк: бњгенге кљндђ
тљркилђрнећ тарихына, культурасына карата яћадан-яћа
ачышлар ясала. Нурихан Фђттахныћ "Шђќђрђ", Дефак Рах-
матинећ "Дети Атлантиды", Олжас Сљлђймђновныћ "АзиЯ",
Адилђ Айдђнећ "Этрусклар тљрек идеме?" китаплары шул
гипотезаларга багышланган.

Ђлеге фђнни гипотезалар буенча тљркилђрнећ тарихи ва-
таны итеп Евразия континенты тњгел, ђ борынгы цивилиза-
циялђрнећ бишеге - Урта дићгез бассейны карала.

Биредђ туган борынгы цивилизациялђр њсешендђ тљрки
бабаларыбыз турыдан-туры катнашкан, хђлиткеч роль уй-
наган, дип карала. Галимнђр фикеренчђ, ђле бњгенге кљндђ дђ
тљркилђр тормышында - телдђ, милли костюм, архетектура,
халык авыз иќаты, гореф-гадђтлђр, топонимикада шул бо-
рынгы культураныћ билгелђре саклана. Нинди цивилизаци-
ялђр турында сњз бара соћ? Б. э. к. III-II мећьеллыкка кара-
ган, ќидесу ќирлегендђ урнашкан Шумер цивилизациясе ту-
рында. Књрђсећ, "Тарих шумердан башлана" дип, юкка гына
ђйтми галимнђр. Ђйе, югары культураныћ тљп билгелђре бул-
ган язу системасы, бай китапханђлђр, астрономия, тыйб (ме-
дицина), математика љлкђлђренђ караган хезмђтлђр, ђдђби
текстлар монда беренче тапкыр барлыкка килђ. Аныћ варисы
булып каралырлык Бабиле дђњлђте культурасы; данлыклы
борынгы грек цивилизациясе њсешендђ зур роль уйнаган Крит
утравы, Эгей архипелагы џђм континенталь Греция  ќирле-
гендђ урнашкан Крит-Миной культурасы. Крит утравыныћ,

Фест шђџђрендђ табылган спираль эзлеклегендђге тамгалар
урнашкан тњгђрђк балчык пластинка-дисбене Нурихан Фђттах
тљрки телдђ укыды. Бу вакыйга барыбызда да зур кызыксы-
ну уяткан иде.  Аерым алганда, Борынгы Мисыр культурасы
белђн дђ уртаклык бар дип карала. Сљннђр (џуннар, гуннар)
культурасы белђн чагыштырганда бу якынлык аеруча ачык
књренђ икђн. Шулай ук  латин халкы белђн берлектђ Рим им-
периясен тљзњдђ катнашкан этрусклар (тирсеннар, тусклар),
саба халыкларыныћ культурасы да борынгы тљркилђрнећ
культурасы булырга тиеш дигђн фараз бар. Бу очракта латин,
џђм борынгы грек телендђ тљрки алынмаларныћ књплђп оч-
равы, аерым ђдђби ђсђрлђр сюжетында охшаш детальлђр-
нећ књзгђ ташлануы (Ана бњренећ ике ятим баланы имезем
њстерње) ђнђ шул борынгы дђверлђрдђн килгђн тыгыз элемт-
ђлђрнећ нђтиќђсе дип карала.

Фђнни гипотезалар тљркилђрнећ эзе Америка континен-
тында да булганын књрсђтђ. Америка индеецларыныћ Сиу-
дакота, Темуча, Майя  џ. б. кабилђлђре теллђренећ тљрки
лексикадан торган булуы ачыклана. Бу ачышлар тарихы XIX
гасырда Отто Рериг хезмђтлђреннђн башлана џђм алар И.Х-
ђлфинга язылган хатта ачык књренђ, ХХ гасырда Ђ.Кђри-
муллин бу гипотезаны  књтђреп ала, њстереп ќибђрђ.

Уртак дини вђзгыятьнећ дђ мђдђни, ђдђби якынлыкта
зур роль уйнаганы књренђ. Билгеле булганча, ђњвђлге этапта
барлык тљркилђр дђ тђћречелек динендђ булалар. Ић югары
кодрђт иясе итеп Књк-Тђћрене таныйлар. Шуныћ белђн бергђ
кояшны изгелђштерњ, аћа табынуны да искђ алыйк. VII-VIII
гасырларда тљркилђр арасында ислам дине тарала башлау
белђн бђйле рђвештђ яћа этап башлана. Тљрки халыкларныћ
дљньяга карашларында, гореф-гадђтлђрендђ, мђдђниятлђ-
рендђ тирђн њзгђрешлђр туа. Язма ђдђбиятта да бераллачы-
лык фђлсђфђсе, мљселман каџарманнарына, пђйгамбђрлђр
язмышына мљрђќђгать итњне, Коръђни сюжетларны књплђп
файдалануны књрђбез.

Язма ђдђбият традициялђренђ зур тђэсир ясаган Шђрык
ђдђбияты традициялђрен аерым карарга кирђк. Гомумђн,
шђрык-мљселман цивилизациясен њстерњдђ гарђплђр, фар-
сылар белђн берлектђ тљркилђр дђ зур ђџђмияткђ ия. Ђйтик,
Ђл-Фђраби, Низами, Навои, Бабур, Физули, Нђсими кебек
чыгышы белђн тљрки булган зыялылар шђрык культурасы-
ныћ књренекле вђкиллђре булып санала. Тљрки патшаларныћ
сараенда фарсы поэзиясе, гарђп фђне чђчђк атканын да оныт-
мыйк. Кљнчыгыш иллђргђ ђдип хезмђтен аерым џђнђр (про-
фессия) итеп билгелђњ хас тњгел. Бу књренеш бары тик шђрык
культурасы љчен (яки алар белђн тыгыз мљнђсђбђтлђрдђ тор-
ган культуралар љчен) характерлы. Ђйтик, Мђхмњт Газнави
исемле тљрки хљкемдарныћ сараенда дњрт йљзлђп шагыйрь
яши, иќат итђ. Тљньяк Џиндстанда Бљек Маголлар империя-
сенђ нигез салучы Мљхђммђд Зђхђреддин Бабур, патша булу
белђн беррђттђн галим, шагыйрь буларак та таныла. Гомумђн,
шђрыкта, шул исђптђн тљркилђрдђ дђ шагыйрь булу ул аерым
дђрђќђ булып санала. Шагыйрь кешегђ хђким, ягъни гыйлем
иясе дип эндђшђлђр. Чљнки шагыйрь булып танылганчы ул,
ић ђњвђл тљрле фђннђрдђн югары белем алырга, њзеннђн алда
яшђгђн классикларны яттан белергђ тиеш була.

Дљрес, тљркилђрнећ дђ мђдђнияте њсешендђ гарђп-фар-
сы цивилизациясе зур роль уйный. Ић элек, џђр татар зыялы-
сы љч тел: дин џђм фђн теле булган гарђп телен, поэзия теле
булган фарсы телен, туган теле булган тљрки телне белергђ
тиеш дип саналганын искђ алыйк.  Фирдђњси, Рудакый, Ни-
зами, Хафиз, Сђгъди, Гомђр Хђйям кебек шђрык ђдђбияты
классиклары тљрки ђдиплђр љчен остаз булып торалар. Гарђп-
фарсы ђдђбиятыннан тљрки поэзиягђ жанрлар системасы, га-
руз шигырь метрикасы, књпсанлы сюжет-мотивлар, образ-
сурђтлђр књчђ. Мђсђлђн: "Хђсрђњ Ширин", "Лђйлђ вђ
Мђќнњн" сюжетлары, Искђндђр Зљлкђрнђйен, Ибраџим
Ђдџђм, Локман Хђким, Нђњширвал образлары џ. б. Тљрки
ђдђбият эстетикасына суфичылык идеологиясе, ђ ђдђби телгђ
гарђп-фарсы теленећ дђ йогынтысы зур булуын ассызык-
лыйк. Шуны да онытмыйк, тљркилђр арасында хронологик
дђвамчылык ягыннан ић озак кулланылган џђм географик
таралу ягыннан ић кић таралганы - гарђп ђлифбасы була.
Ерак Кљнчыгышта Тљркестан ќирлђреннђн алып Кљнбатыш-
та Идел-Урал тљбђгенђ хђтле кић территориядђ мећ елдан
артык бер дђвердђ гарђп язуы тљрки халыкларга, шул исђптђн
татарларга хезмђт иткђн.

Тљрки миллђтлђрнећ мђдђниятенђ караган бу њзенчђ-
леклђр бњгенге кљндђ дђ тљрки дљньяныћ бердђмлеген сак-
лый.

Раушания ШЂФИГУЛЛИНА,
филология фђннђре кандидаты

Рђхмђтемне белдерђм!
Хљрмђтле дин кардђшлђрем,
миллђттђшлђрем, туганнарым,
дус-иш мђхђллђдђшлђрем!

Мљхтђрђм мљфти Илдус хђзрђт Фђиз
џђм ТР мљселманнары Диния нђзарђте хезм-
ђткђрлђре, республикабызныћ, шђџђребезнећ
дђњлђт ќитђкчелђре!

Минем 80 яшьлек юбилеемны шушылай
зурлап билгелђп њткђнегез љчен барыгызга да

Аллаџы Тђгалђнећ бђрђкђте џђм рђхмђте бул-
сын. Бик књћелле кичђ узды. Анда минем
якын туганнарым, шђкертлђрем, хезмђттђш-
лђрем катнашты. Зур-зур бњлђклђр тапшыр-
дылар, њзлђренећ матур телђклђрен ќиткер-
делђр. Казый Сљлђйман хђзрђт Зарипов
мљфтиятнећ "Халкыбызга фидакарь хезмђт
љчен" медален тапшырды. Љлкђн кешене
шулай хљрмђтлђвегез бђрабђренђ Аллаџы
Тђгалђ сезне Њзенећ мђрхђмђтеннђн ташла-
масын. Килђчђктђ дђ бергђ-бергђ эшлђрбез,

халкыбызга хезмђт итђрбез дигђн телђктђ
калам.

Илдус хђзрђтнећ тизрђк савыгып, изге
хезмђтенђ керешњенђ љметлђнеп, мђхђллђбез
белђн изге догада калабыз. Шушы фани
дљньяда Аллаџы Раббыбызныћ ризалыгына
ирешеп, ахирђттђ Аныћ рђхмђтенђ лаек бул-
сак иде дигђн изге телђк белђн,

Гыйльмулла хђзрђт хаќи-ђкбђр,
Мђдинђ мђчете имам-хатыйбы
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Кояш юк – кљн юк,

Галђмдђ чиксез књп системалар хђрђкђт итђ. Аллаџ
аларныћ џђрберсен дђ контрольдђ тота, лђкин без
аны сизмђскђ дђ мљмкин. Аллаџы Тђгалђ Галђмне бик
нечкђлђп, вак-тљяклђренђ дђ игътибар итеп яралткан.
Ул аны кешелђр Галђмнећ чиксез кодрђтенђ ышан-
сыннар љчен шулай эшлђгђн.

Кабан арты мђчете ятим
балаларны кунак итте
Казанныћ Ислам динен кабул итњгђ мећ ел исемендђге
Кабан арты мђчете Рамазанныћ беренче кљнендђ њк
Дђрвишлђр бистђсендђге балалар йортында тђрбиял-
ђнњчелђрне њзендђ кунак итте. 70 балага вђгазь
сљйлђнде, шђмаил ясау буенча мастер-класс њткђрел-
де, аннан мђчет мђхђллђсе белђн књмђк авыз ачу оеш-
тырылды. Ќыен Кабан арты мђчете џђм "Зђкят" хђйрия
фонды белђн берлектђ узды.

Ятим балалар белђн
Кабан арты мђчете 2008
елдан эшли. Мђчет
имамнары моны тради-
циягђ кертте џђм ул
килђчђктђ дђ дђвам
итђчђк. "Бу балалар
безгђ, без аларга иялђ-
штек", - дилђр монда.

Балаларны автобу-
стан имам-хатыйб Сђе-
тќђгъфар хђзрђт Лот-
фуллин каршы алды.
Баш имам балаларны
мђчет-мђдрђсђ бинала-
ры белђн таныштырды.
Сђетќђгъфар хђзрђт
мљфтият исеменнђн ба-
лаларны Рамазан ае
белђн котлап, ураза тотуныћ фай-
дасы турында сљйлђде. Балаларга
ТР мљселманнары Диния нђзарђ-
те каршында эшлђњче "Зђкят"
хђйрия фондыннан бњлђклђр тап-
шырылды.

Шуннан соћ Марсель остаз ба-
лаларга милли каллиграфия дђре-
се њткђрде, шђмаил ясауда њз ос-
талыкларын књрсђтте. Балалар зур
телђк белдереп, њзлђре дђ шђмаил
ясап карауда катнашты.

Балалар љчен ураза турында
видеязма ђзерлђнгђн иде. Шулай

ук онлайн режимда мђчет
мђхђллђсе џђм балалар Пенза та-
тар-мљселманнары белђн аралаш-
ты. Аерым алганда, Пенза мљфти-
енећ беренче урынбасары Хђмзђ
Еникиев, аныћ кызы Рамазан ту-
рында ќыр башкарды. Авыз ачу
вакыты ић ќылы мљгамђлђлђрнећ
берсе булгандыр. Мђхђллђ халкы
балалар белђн бергђ янђшђ уты-
рып авыз ачты, милли тђгамнђр
белђн авыз итте. Ятим балалар
белђн килђсе ифтар мђќлесе бу
атнаныћ ќомгасында уздырылачак.

БАЛАЛАРГА УКЫГЫЗ!

АЛЛАЏЫ Тђгалђ
Коръђндђ кешелђргђ
мљрђќђгать итеп, Гал-

ђмне яратуыныћ сђбђплђрен
ђйтђ: "Аллаџ - ќиде кат Књкне
вђ шулар санында ук Ќирне
яралткан Раббы. (Аллаџныћ)
фђрманнары шулар арасыннан
ићеп тора. Шулай итеп, Аллаџ-
ныћ бљтен нђрсђгђ кодрђте
ќиткђнлеген вђ џђр нђрсђне
гыйлеме белђн урап алганын
белђсез" ("Талак" сњрђсе, 12 нче
аять).

Галђмнећ башы да, азагы
да юк икђнлекне барыбыз да
белђ. Без аныћ чынбарлыкта
булган њлчђмнђрен књз алдына
да китерђ алмыйбыз.

Кояшныћ диаметры
Ќирнећ диаметрыннан якынча
103 тапкыр зуррак. Ђгђр Ќир
йљзем ќимеше кадђр булса, ђ
Кояш без белгђн гади футбол

тубыннан да 2 тапкыр зуррак
була. Алар арасындагы ерак-
лык та кызыксыну уята. Нђкъ
галђмдђгечђ булсын љчен туп-
ны (Кояш) йљземнђн (Ќир) 280
метр ераклыкка урнаштырыр-
га кирђк. Ђ Кояш системасын-
дагы планеталар тагын да ераг-
рак торырга тиеш.

Мондый чагыштырулар-
дан соћ Кояш системасыныћ
гигант зурлыклары аћлашыла.
Галактика њлчђмнђре белђн
чагыштырганда, безнећ Кояш
системасы урнашкан Киек каз
юлыныћ њлчђмнђре алай ук
куркыныч зур да тњгел. Якын-
ча 250 миллиард йолдыз бар,
кайберлђре аларныћ Кояштан
да књпкђ зуррак. Спираль фор-
масына охшаган галактиканыћ
бер борылышында Кояш ур-
нашкан. Галђм зурлыгы белђн

чагыштырганда, Киек каз юлы
бик кечкенђ. Галђмдђ башка
галактикалар да бар,
ђйтњлђренђ караганда, аларныћ
саны 300 миллиардка ќитђргђ
мљмкин.

Галђмдђ књк ќисемнђре-
нећ зурлыгын џђм гаќђеп бу-
луын књрсђтњче шушы мисал-
лар Бљек иќатчыныћ, Бљек
кљчнећ кодрђтен, тићдђшсез
булуын књрсђтергђ ќитђдер.
Аллаџы Тђгалђ Коръђни-
Кђримдђ кешелђрне бу хакта
уйланырга љнди: "Сезне яћадан
терелтњ ансатракмы, ђллђ
Књкне бина кылумы? Књкне
Аллаџ яралтты. (Сезне яћадан
терелтњ Књкне барлыкка ки-
терњдђн дђ ансатрак.) Књкнећ
биеклеген Аллаџ билгелђде.
Аннан соћ ул аны камил бер
тђртипкђ куйды" ("Нђзигать
(Йолкып алу)" сњрђсе, 27-28
нче аятьлђр).

(Аднан ОКТАРныћ (Џарун
ЯХЪЯ) "Џђркайда - гњзђллек"
китабыннан љзеклђр файдала-
нылды.)

Гаилђбез ядкаре
Џђр гаилђдђ буыннан-буынга књчеп, кадерлђп саклый тор-
ган ядкарь-истђлеклђр бардыр, минемчђ. Безнећ гаилђдђ
исђ ић кадерле ядкарьлђрнећ берсе - Коръђн. Мин кечкенђ
чакта ук, љебезнећ ић кадерле урынында пљхтђ итеп
тљрелгђн, еллар њтњ белђн бераз таушалган зур бер китап-
ныћ саклануы турында белђ идем.

Ђниемнећ ђлеге китапны саклап, хљрмђтлђп тотуы њсђ тљшкђч мине та-
гын да кызыксындырды. Ђле хђзер дђ аныћ сњзлђре колагымда яћгырый:
"Кызым, бу безнећ гаилђдђ буыннан-буынга тапшырылып килњче ић изге
Китап. Аны тђџарђтсез кулга алырга ярамый. Коръђн бар нђрсђдђн дђ љстен.
Шућа да аны тњбђн урынга куярга рљхсђт ителми. Совет заманнарында дин
тыелган вакытта да, ђби-бабаћнар яшеренеп намазларын укыганда, бу Коръ-
ђнне дђ кулларына алып укыганнар. Инде бу изге Китапны сез, сезнећ балала-
рыгыз кадерлђп сакларга тиеш". Ђниемнећ сњзлђренђ караганда, ђлеге
Коръђнгђ бер гасырдан артык вакыт.

Ђйе, чыннан да, бу китап мине њзенећ серлелеге белђн ќђлеп итђ иде.
Шућа књрђ дђ мин ђбидђн серле китапта нђрсђ турында язылуын сорый идем.
Ул мића Коръђн сњрђлђре турында сљйли иде.

Коръђннећ таушалган битлђрен караганда, књћелгђ ниндидер сихри кљч,
ќылылык килгђн кебек була. Ђби-бабайларныћ намаз укуларын, мђчеткђ
баруларын књреп њскђн бала буларак, мин дђ књп кенђ догаларны яттан белђм.
Иншђ Аллаџ, килђчђктђ гарђп язуын љйрђнеп, Коръђнне уку дђрђќђсенђ
ирешермен дигђн хыялым да бар ђле минем.

Безнећ гаилђдђ исђ тагын бер ядкарь - ђбинећ ђбисеннђн калган чулпы-
лар саклана. Алар 1837 елда чыгарылган кљмеш тђћкђлђрдђн ясалган.
Бђлђкђйрђк вакытта њземнећ озын толымнарыма ђлеге чулпыларны тагып,
кљзге каршында бљтерелгђндђ, ђбилђр яшђгђн чорга кабат кайткан кебек
була идем. Њткђн елларныћ хатирђсе булып, чулпыларныћ чыћлаган тавыш-
ларын ишетњ минем љчен хђзер дђ зур куаныч.

Бњгенге кљндђ дђ без ђлеге ядкарьлђрне љебезнећ ић књркђм урынында
саклыйбыз. Алар барлык буыннар љчен дђ бђялђп бетермђслек зур истђлек
булып тора.
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