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"Алтын урта"
акция уздырды

Мђдрђсђ
мљгаллимђлђрендђ

ђдђп-ђхлак мђсьђлђсе

Идел буенда ислам
сђнгатенећ

башлангыч чоры
њзенчђлеклђре

В.ПУТИН
МЉСЕЛМАННАРНЫ
КОРБАН БЂЙРЂМЕ БЕЛЂН
КОТЛАДЫ

"Йљз еллар дђвамында ђлеге
бђйрђм ић игелекле џђм якты
хислђр белђн сугарылган. Ул кеше-
лђрне якынайтуга, ќђмгыятьтђ яхшы-
лык, кече књћеллелек џђм бер-берећне
хљрмђт итњ кебек идеалларныћ расла-
нуына хезмђт итђ, Исламныћ мђћгелек
кыйммђтлђренећ тирђнлеген ача.

Россиянећ мљселманнар берлђш-
мђсе динара џђм миллђтара диалог њсе-
шенђ, ил халыклары бердђмлегенђ зур
љлеш кертђ. Алар хђйрия эшендђ, гаилђ
кыйммђтлђрен торгызуда, экстремизм-
га џђм тњземсезлеккђ каршы торуда
актив катнаша.

Тагын бер кат сезне бђйрђм белђн
котлыйм. Сезгђ сђламђтлек, бђхет џђм
барлык яхшы башлангычларда ућыш-
лар телим", - диелђ котлауда.

ХЉКЊМЂТ ЌЂМЂГАТЬ УРЫН-
НАРЫНДА ТЂМЂКЕ ТАРТУНЫ

ТЫЯ ТОРГАН ЗАКОННЫ
ХУПЛАДЫ

Россия хљкњмђте ќђмђгать
урыннарында тђмђке тартуны тыю
турындагы закон проектын хупла-
ды, дип хђбђр итђ РИА "Новости"
мђгълњмат агентлыгы.

Дђњлђт Думасында депутатлар аны
кабул итсђлђр, документны президент
караячак. Ул кул куйгач, яћа канун њз
кљченђ керђчђк.

Россия премьер-министры Дмит-
рий Медведев закон проектыныћ ка-
бул ителње илебезгђ, башка иллђрдђге
кебек њк, цивилизацион юнђлештђ ба-
рырга ярдђм итђчђк, дип ђйтђ.

Сђламђтлек саклау министрлыгы
тарафыннан эшлђнелгђн закон проекты
дђњлђт учреждениелђрендђ, белем бирњ
џђм мђдђният биналарында, спорт
объектларында, ќђмђгать транспортын-
да, тимер юл вокзаллары, автовокзал-
лар, метро, аэропортларда тђмђке тар-
туны этаплап тыюны књздђ тота. Шу-
лай ук ќђмђгать туклануы биналарын-
да, эш урыннарында, књп фатирлы йор-
тларныћ гомуми кулланылыш
бњлмђлђрендђ, пляжда, балалар уйный
торган территориялђрдђ, медицина уч-
реждениелђрендђ џђм санаториялђрдђ,
еракка баручы поездларда џђм судно-
ларда, авиатраспортта, базарларда,
сђњдђ итњ урыннарында тђмђке тарту-
ны тыю њз кљченђ керергђ мљмкин.

БУА МЂДРЂСЂСЕ
БЂЙГЕ УЗДЫРА

Буа мђдрђсђсе район мљхтђ-
сибђте, районныћ мђгариф бњлеге
џђм Мђктђптђн тыш эшлђр њзђге
белђн берлектђ Корбан гаете ућаен-
нан мђктђп яшендђге балалар ара-
сында "Минем мђчетем" дип
исемлђнгђн рђсем бђйгесе игълан
итте. Ул 20 октябрьдђн 20 ноябрьгђ
кадђр њткђрелђ.

Бђйгенећ максаты - балаларны та-
тар халкыныћ рухи-ђхлакый кыйммђт-
лђре белђн таныштыру, аларныћ иќади
кызыксынуларын њстерњ, талантларын
ачарга ярдђм итњ.

Бђйгедђ алтыдан алып уналты
яшькђ кадђргелђр катнаша ала. Бђйге
Корбан ашы белђн тљгђллђнђчђк. Ић
яхшы эшлђргђ дипломнар џђм истђлек-
ле бњлђклђр тапшырылачак.

Рђсемнђр Буа шђџђре, К.Либкнехт
урамы, 79 йорт (Буа мђдрђсђсе) адресы
буенча кабул ителђ. Сораулар љчен тел.:
+7 (84374) 3-70-71, 89274101412
(Рђшид хђзрђт).
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Корбан бђйрђме мљбарђк булсын!
Корбан бђйрђме ућаеннан Татарстан Республикасы

Президенты Р.Н.МИЋНЕХАНОВНЫЋ

МЉРЂЌЂГАТЕ

ГАЗЕТАЛАРГА
ЯЗЫЛЫРГА ОНЫТМЫЙК!

1 сентябрьдђн 2013 елныћ
I яртыеллыгы љчен
"Дин вђ мђгыйшђт"

(язылу индексы - 16046)
џђм "Умма" (83072) газеталарына
язылу башланды. 6 айга язылу

бђясе - 118,38 сум.

Россия књлђмендђ ќђн-
ќал килеп чыгу љчен янђ
хатын-кызлар киеме сђ-
бђп булып куйды. Юк,
бу юлы "йолдыз"лардан
берђњ дђ чишенеп књр-
сђтмђде књрсђтњен. Бары
тик Ставрополь краен-
дагы бер мђктђп директо-
ры укучыларга дђрес-
лђргђ яулык киеп килњне
тыйды. Шуннан соћ бу
балаларныћ ђти-ђнилђ-
ре џђм Ставрополь мљф-
тие прокуратурага
мљрђќђгать итђргђ
мђќбњр булды. Прокура-
тура тикшерњ эшлђре
башлады.

Бу вакыйга ућаеннан, тљрле три-
буналардан "дљрес эшлђгђн" џђм "без
моћа каршы" дип, тљрле шау-шулы

Мљхтђрђм Татарстан
мљселманнары!

Сезне мљселманнарныћ ић
нурлы, ић књркђм бђйрђм-
нђреннђн берсе - Корбан гаете
белђн ихлас књћелдђн тђбрик
итђм. Мљселманнарны Ислам-
ныћ рухи чыганакларына
љндђњче, дљньядагы барлык
диннђр љчен уртак булган
шђфкать-мђрхђмђт џђм гадел-
лек кебек югары ђхлакый џђм
гуманлылык идеалларына
тирђн хљрмђт хислђре тђрбиял-
ђњче, вакыт узган саен балкы-
шы кљчђя, кадере арта барган
бу зур тантананыћ хђзерге
ќђмгыять нигезлђрен ныгыту-

да ђџђмияте џич кимеми, кире-
сенчђ, њсђ генђ бара.

Мљкатдђс хаќ тљгђллђнгђн
вакыт - Корбан гаете кеше кале-
бендђге рухи яћарышны чагыл-
дыра, кардђш-ыру, фђкыйрь-
мохтаќлар турында кайгырту за-
рурлыгын, Аллаџыныћ рђхмђте
чиксез кић булуын искђртђ.

Тљрле миллђтлђр џђм дин-
нђр арасын суытмыйча, аларда-
гы татулык, хезмђттђшлек рухын,
ућай мљнђсђбђтлђрне саклау,
џичшиксез, республикабызныћ
гаять зур казанышы булып тора.
Безгђ ата-бабаларыбыз васыять

иткђн миллђтара џђм динара ты-
нычлыкныћ югалуына юл куяр-
га ярамый. Татарстан мљселман-
нары килђчђктђ дђ диннђр ара-
сында њзара хезмђттђшлекне, ты-
нычлыкны, иминлекне ныгыту-
га њзлђреннђн саллы љлеш кер-
терлђр, дип ышанам.

Корбан бђйрђме џђрбере-
безгђ кљч-егђр, илџам љстђсен,
гаилђлђребезгђ бђрђкђт, бђхет
џђм муллык китерсен!

Сезгђ чын књћелдђн рухи
бљтенлек, матур тормыш џђм
игелекле эшлђрегездђ зур ућыш-
лар телим!

Татарстан Республикасы
Президенты                                                     Р.Н. МИЋНЕХАНОВ

белдерњлђр дђ яћгырады.
Россиянећ Мђгариф џђм фђн

министры Дмитрий Ливанов Дђњлђт
Думасы утырышы вакытында, иле-
безнећ "Мђгариф турында"гы закон
проектын беренче укылышта тик-
шергђндђ: "Мића билгеле булганча,
Ставрополь краендагы, моћа кадђр
аныћ турында сњз алып барылган кон-
крет бу мђктђптђ, кызлар 1 сен-
тябрьдђн башлап мђктђпкђ яулыктан
йљргђннђр. Бу - мђктђп кагыйдђлђ-
ренђ џђм гомум кабул ителгђн
тђртиплђргђ џич кенђ дђ каршы кил-
ми", - дип белдергђн иде.

- Без гаилђлђрнећ дини џђм
мђдђни њзенчђлеклђре мђктђпнећ
дљньяви  характерда булуына каршы
килмђскђ, конфликтка бармаска тиеш
дип исђплибез. Килђчђктђ мондый
низагларга юл куймас љчен хокукый
шартлар тљзербез дип уйлыйм, - дип
билгелђп њтте Д.Ливанов.

Џђм шуннан соћ, "Океан артын-
дагы" тљрле хокук яклау оешмалары
џђм кайбер журналистлар министрга

њзлђренећ ачуларын яудырырга то-
тындылар. Алар, мљгаен, Россиянећ
Мђгариф џђм фђн министры Консти-
туцияне бозсын џђм кызлар яулык
ябып мђктђпкђ килњне тыйсын дип
исђплђгђн булганнардыр инде.

Мђктђп ќитђкчелеге, њз чира-
тында, барысын да уку йорты уста-
вына кайтарып калдыра. Ђ анда уку-
чыларныћ тышкы кыяфђтенђ бердђм
талђплђр куелуы турында язылган
икђн, имеш. Кайбер массакњлђм
мђгълњмат чаралары китергђн
хђбђрлђр буенча, булып њткђн бу ва-
кыйгага Президентныћ балалар хо-
куклары буенча вђкиле Павел Аста-
хов та аћлатмалар биреп узган. Ул:
"Мђктђп ќитђкчелегенећ чаманы
белми арттырып  ќибђргђнлеге ачык
књренеп тора, ђ яулык, бу очракта,
бернинди дђ књрексез атрибут булып
исђплђнђ алмый", - дип исђпли. Ас-
тахов, конфликт толерантлык џђм
бер-берећнећ карашларына сабыр-
лык белђн карау рухында чишелер,
дип љметлђнђ.

Россия Президенты Владимир
Путин Гомумроссия халык фронты
активлары белђн очрашуы вакытын-
да мђктђплђрдђ хиќап киеп йљрњгђ
њз мљнђсђбђтен белдерде.

- Џђрвакытта да кешелђрнећ дини
хислђренђ зур хљрмђт белђн карарга
кирђк, бу дђњлђтнећ эшчђнлегендђ,
нюансларда чагылыш табарга тиеш, -
дип ђйтте В.Путин. - Без - књпконфес-
сияле дђњлђт, лђкин, гомуми дљньяви
дђњлђтнећ њз кагыйдђлђре бар. Бездђ
чиркђњ дђњлђттђн аерылган.

Аныћ сњзлђре буенча, башта бу
мђсьђлђнећ Европа иллђрендђ ничек
чишелњен карарга кирђк, аннан соћ
"џђммђсе дђ ачыкланыр". "Барысын
да тыныч, кабул ителешле формалар-
да хђл итђргђ, беркемне дђ
рђнќетмђскђ кирђк", - дип љстђде ул.

Шунысын билгелђп њтђргђ
кирђк: кайбер Европа иллђрендђ
хђтта хатын-кыз полицейскийлар да
хиќап киеп йљри.

Аннан тыш, ил башлыгы реги-
оннарга мђктђплђрдђ бердђм форма
њрнђклђре кертњ турында да уйларга
кићђш итте.

Кемгђдер бу артык тупас џђм
вульгар да булып књренергђ мљмкин,
шулай да, Россия телеканалларында
узган уку елы ахырында књрсђтелгђн
тапшыруларны бар ил белђн ничек
итеп хђйран калып "тикшергђн"нђр-
не искђ тљшерик ђле. Бу тапшыруда
илебезнећ мђктђп укучыларыныћ
чыгарылыш кичђлђрендђге
књлмђклђрен књрсђттелђр. Ул
књлмђклђр бернинди дђ чиклђрне бел-
ми торган дђрђќђдђ иде. Бер генђ
мђктђп директоры да "Соћгы кыћгы-
рау"га андый "књлмђклђр" киеп кил-
њне тыймады...

Њзенећ этнокофессиональ
књптљрлелеге белђн њзенчђлекле Рос-
сиядђ, аек акыл барыбер љскђ чыгар
џђм њзенећ бай тарихы џђм гыйффђ-
тлелеккђ њтђ сакчыл карашы белђн
билгеле борынгы халыклар мђдђни-
яте бу ил халкын "шђрђлђндерергђ"
ирек бирмђс дип ышанасы килђ.

Нияз САБИРЌАНОВ
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МЂДРЂСЂ МЉГАЛЛИМЂЛЂРЕНДЂ
ЂДЂП-ЂХЛАК МЂСЬЂЛЂСЕ

Кешелђргђ бер-берсен аћларга
ярдђм итђ торган ић тђэсирле
чара - ђћгђмђ. Кешелђр арасын-
да, шул исђптђн мљгаллимђ
белђн аныћ талибђлђре (студен-
ткалары) арасында да, њзара
симпатиянећ тљп шарты - ягым-
лы мљгамђлђ џђм алар белђн
йомшак итеп сљйлђшњ. Безнећ
бабаларыбыз юкка гына: "Тат-
лы тел еланны да оясыннан чы-
гарыр", - димђгђннђр инде. Ягъ-
ни, ягымлы, татлы тел аша ић
кљйсез, ић њзсњзле бала белђн дђ
њзара дустанђ мљнђсђбђтлђр ур-
наштырырга була.

Сыйныфтагы џђр як та, мљгаллимђ дђ,
талибђлђр дђ, њз аралашу манераларына зур
игътибар бирергђ тиешлђр.

Тђрбияле кеше њз сњзлђре белђн ђйлђнђ-
тирђсендђге кешелђрнећ каефен тљшермђскђ,
аларныћ књћеллђренђ яра салмаска; кире-
сенчђ, ягымлы, йомшак мљгамђлђсе белђн,
аларныћ књћеллђренђ шатлык љстђргђ тиеш.
Хатын-кызлар ир-атларга караганда књбрђк
хискђ бирелњчђн, шућа да, хатын-кызлар
белђн аралашкан вакытта, аларга дљрес
мљгамђлђ табу читенрђк. Тыћлаучыларны
њзећђ ќђлеп итеп, матур итеп сљйли белњнећ
укытучы љчен ић кирђкле сыйфатларныћ
берсе икђнлеген белгђн ислам мљгаллимђсе
љчен, њз сњзлђрећне њлчђп кенђ ђйтђ белњ џђм
аны дљрес файдалану - бик ђџђмиятле.

Мљгаллимђ љчен аныћ сњзлђре - аныћ
акыл џђм фикеренећ  чагылышы, аныћ халђ-
тенећ, гыйлемлелегенећ, игелеклелегенећ
књрсђткече. Дђрес алып  баручыныћ ул дђрес- (Ахыры 4 нче биттђ.)

не алып бару манерасы, аныћ шђхесен, аныћ
тђќрибђ џђм мђдђният дђрђќђсен бик яхшы
чагылдыра. Мљгаллимђ авызыннан чыккан
џђр сњз акыллылык џђм зирђклелек белђн
тулы булырга тиеш. Сљйлђм џђрвакыт тот-
наклы булырга тиеш, чљнки бар хаталар да,
телнећ тотнаксызлыгы аркасында килеп чыга.
Сљйлђм ђдђпле џђм чынлап та њлчђнелгђн бу-
лырга тиеш.

Мљгаллимђ дђрес биргђндђ, укучысына,
алып барган ђћгђмђсенђ, ул вакыттагы вазгы-
ятькђ карап, нинди сњзлђр, гыйбарђлђр кул-
ланырга кирђк икђнен исђпли белергђ тиеш.
Лђкин сњзлђр ялган, чын књћелдђн булмаган-
ча ясалма булып яћгырамаска тиешлђр. Яхшы

ђйтелгђн сњз тљрле ызгыш-талашны туктата
алгандагы кебек њк, уйламый ђйтелгђн сњз дђ,
укучы љчен  зур бђла чыганагы булырга
мљмкин.

Мљгаллимђ дђрестђ психологик ялгыш-
лар ќибђрми кала алсын љчен, ул тњбђндђ
књрсђтелгђн сљйлђм манераларын кулланыр-
га тиеш.

1. Ќитди булырга, њзећне йљгђнсез
тотмаска.

2. Џђр сњзне дђ уйлап ђйтергђ џђм аны
урынлы кулланырга. Ђћгђмђ табигый тон-
да барырга тиеш.

3. Сњзлђрне ачык, мђгънђле итеп
ђйтергђ, тонны књтђрмђскђ џђм кискен та-

выш белђн сљйлђмђскђ.
4. Артык ђкрен, ишетелмђс тавыш

белђн сљйлђмђскђ, талибђлђр йоклап китђр-
лек булмасын.

5. Артык књп мимика, жестикуляция
кулланып сљйлђмђскђ.

6. Талибђлђрне яхшы њзлђштерелгђн
материал љчен мактаганда яки аларныћ
ућышсызлыкларын искђ алганда, кыска гына
сљйлђргђ.

7. Сњзлеклђрдђн алынган гыйбарђлђр
белђн тулы, артык купшы тел белђн
сљйлђмђскђ тырышырга, тљрле чагышты-
рып књрсђтњ мисаллары куллану - яхшырак.

8. Талибђлђрне њзегезне озаклап тыћлап
утырырга мђќбњр итњ - яхшы тњгел. Кыз
балаларга, њсмерлђргђ, љлкђн хатын-кызлар-
га аларныћ яшь њзенчђлеклђрен исђпкђ алып
мљрђќђгать итђргђ.

9. Гел њзегез генђ сљйлђп тормаска, та-
либђлђрнећ ќавапларын џђм љстђмђлђрен дђ
игътибар белђн тыћларга.

10. Њз укучыларыгыз сљйлђгђндђ, алар-
ныћ сњзлђрен кирђксезгђ бњлмђскђ, ђгђр дђ
инде, андый хата ќибђргђнсез икђн, алар-
дан моныћ  љчен гафу њтенергђ.

Бу кагыйдђлђрне њтђгђн кеше, њз фикер-
лђрећне дљрес итеп чагылдыра џђм аћлата алу,
сљйли белњ - Аллаџныћ њз колларында биргђн,
бђя биреп бетергесез олуг рђхмђте икђнен
аћлауга ирешђ.

Дђреслђргђ беренче тапкыр килгђн
књпчелек, анда љйрђнелђ торган предметлар-
ныћ књплегеннђн, андагы гарђп сњзлђренећ
яћгырашыннан куркып калалар џђм бу бе-
лемнђрне алу безнећ кљчебездђн килми дип
ђйтеп куялар. Мондый ялгышлык
љлкђннђрдђ дђ, балаларда да була. Кешелђр

Аллаџныћ Берлеген џђм Бердђ-
нберлеген аћлаткан тђњхид
мљселман сђнгатендђ бердђм-
лектђге књптљрлелек буларак ча-
гылыш таба. Географик, тарихи
џђм этник яктан књптљрле ислам
дљньясындагы мљселман сђнга-
тенећ берлеге - тулысынча анык,
шул ук вакытта, аћа хас булган
стильлђрнећ, сђнгать образла-
рыныћ, формаларыныћ да. Го-
муми (универсаль) сыйфатлар
ислам эстетикасы, шђригать џђм
гореф-гадђтлђр нормаларына
нигезлђнгђн аерым бер тип бу-
ларак характерлана.

Мљселман сђнгатенећ уртак сђнгать бу-
лып барлыкка килње, теге яки бу халыкныћ
исламга, ислам мђдђниятенђ кушылу процес-
сы белђн бергђ бара: сђнгатьнећ яћа тљрлђре
барлыкка килђ, сђнгатьтђ яћа эстетика, эчтђ-
лек џђм форма концепциялђре, образлар џђм
стильлђр раслана. Алар  ќирле сђнгать тра-
дициялђре белђн классик ислам сђнгате
њрнђклђре кушылмасы (синтезы) булып
тљзелђлђр, џђм нђтиќђдђ, аныћ милли џђм
ќирле формалары барлыкка килђ. Бу кушыл-
ма сђнгать телендђ, орнаменталь-декоратив
принципларында, сурђтлђњгђ куелган
талђплђрдђ џђм стиль чагылышында ачыла.

Бабаларыбызныћ Ислам кабул итњлђре,
аларныћ мљселман сђнгатенећ камиллеген
њзлђштерњенђ юл ача. Татар сђнгате, башка
мљселман халыклары сђнгате кебек њк, X га-
сырдан башлана, орнаменталь декоратив-га-
мђли џђм монументаль-декоратив иќат фор-
маларында њсеш ала. Сђнгать ђсђрлђренећ
стиль юнђлеше - ислам эстетикасыныћ (аны
"нђфасђт" дип тђ атап йљртђлђр) чиклђрендђ
њсеш ала џђм аларны чагылдыра торган та-
тар этник традициялђре ќирлегендђ милли
њзенчђлеген барлыкка китерђ. Татар сђнгате

Идел буенда ислам сђнгатенећ
башлангыч чоры њзенчђлеклђре

њсешенећ књпгасырлык тарихы, аныћ гарђп,
фарсы, тљрки-мљселман дљньялары белђн
њзара йогынтылылык барышын чагылдыра.
Шул ук вакытта, сђнгатьнећ књп кенђ нигезл-
ђре: материалларны эшкђртњ њрнђклђре, тех-
нологиялђре, иќат принциплары џ. б.; баба-
ларыбыз булган борынгы тљркилђр, урта
гасыр болгарлары, кыпчаклар џђм Алтын
Урда татарларыныћ књчмђ дала џђм утрак-
игенчелек культураларына барып тоташа.

Мљселман сђнгате џђм татар мђдђнияте-
нећ этник традициялђре йогынтысында бул-
ган сђнгати џљнђрлђрнећ, џљнђрчелек житеш-
терњнећ њсешкђ ирешкђн булуын безнећ
кљннђргђ килеп ќиткђн декоратив-гамђли
сђнгать тљрлђре дђлилли: каюлы књн (књн
мозаикасы) џђм басма белђн бизђклђнгђн књн
эшлђмђлђрен ќитештерњ, тукымаларны ука
(алтын ќеп) белђн бизђњ, чигњ сђнгате, туку-
чылык џђм чђмчђ (аппликация), ќепкыр џђм
књперткђн ќепкыр (филигрань), зђркђн
бизђњ ђйберлђрен ташлар белђн корлау ("по-
лихром стиле"), агач йортларныћ бизђген уеп

ясау џђм тљслђр белђн бизђњ сђнгате џ. б.
Мљселман сђнгате барлыкка килњдђ

гарђп язма графикасы таралу да шактый зур
роль уйный. Аныћ нигезендђ хаттатчылык
(каллиграфия) сђнгате - кулъязма китапта,
татар шђмаиллђрендђ, каберташ язмаларын-
да, биналар бизђњдђ, декоратив-гамђли сђнгать
ђсђрлђрендђ зур њсешкђ ирешђ.

Идел буендагы ислам сђнгатенећ чыга-
наклары борынгы шђрык  тамырларына та-
янган мљселман гарђп мђдђниятенећ казаныш-
ларын кабул иткђн югары болгар мђдђния-
тенђ нигезлђнђ. Яћача нђфис сђнгать хђзинђл-
ђрен њзлђштерњ халык мђдђнияте ќирлегенђ
таяна. Лђкин бу процесс эзлекле рђвештђ
бара: X-XII гасырларда элеккеге чорда бар-
лыкка килгђн сђнгать традициялђре дђвам итђ.
Бер њк вакытта, эчтђлеге ислам дине булган
иќади юнђлеш барлыкка килђ. Шул ућайдан,
кеше џђм тере ќан иялђрен сурђтлђњ чиге
канунлаштырылган хђдислђрдђ џђм эстетик-
философик концепциялђрдђ (Ђбу Насыйр ђл-
Фараби, Ђбу Гали ибн Сина, Ђбу Хђмид ђл-
Газзђли џ. б.) болгарларныћ Исламга кадђр
мђдђниятендђ кеше сурђтлђрен тљшерњгђ тот-
наклы мљнђсђбђте бер дђ ят булмаган. (Кеше
сурђтен ясау мђќњсилек чорында да кић та-
ралмаган, кеше рђсемнђрен тљшерњ идоллар-
ны ясаганда яисђ кабилђ башлыкларын
књрсђткђндђ файдаланылган.) Ислам кабул
ителњ белђн кеше сурђте тљшерњ, сирђк бул-
ган искђрмђлђрне исђпкђ алмаганда, сђнгать
ђсђрлђрендђ очрамый, ђ ќанварлар џђм кош-
лар рђсемнђрен ясау - бары тик шартлы фор-
маларда џђм бизђккђ охшату рђвешендђ (сти-
лизация) генђ була.

Ислам кабул иткђннђн соћ болгар сђнга-
тенећ њзенчђлеге Урта гасырлар мљселман
эстетикасыныћ борынгы культлар, магик џђм
мифологик књзаллаулар белђн бђйле сурђтлђњ
принципларында ачыла. Лђкин соћгысын,
болгарларда мђќњси традициялђрнећ сакла-
нып калуы белђн тњгел, ђ урта гасырлар де-
коратив-гамђли иќаты љчен закончалыклы
сђнгать традициялђренећ њсеше белђн

бђйлђргђ кирђк. Нђкъ менђ традициялђр сак-
лану сђбђпле, мотивлар џђм образлар, баш-
кару техникасы, џђм еш кына бизђњ компози-
циясе њрнђклђре дђ, халык осталары тарафын-
нан бер буыннан икенче буынга тапшырыла,
шул рђвештђ бњгенге вакытка кадђр сакла-
нып килђ. Шућа да, исламга кадђр чорларда
ук барлыкка килгђн бизђњ мотивлары, образ-
лар џђм сюжетлардан чыгып, кайбер болгар
сђнгатен љйрђнњче белгечлђрнећ,  алар Кљнчы-
гыш Европа мђќњси мђдђнияте њрнђклђре
булып торалар дип  раслаулары - ялгыш дип
исђплђргђ кирђк. Киресенчђ, Идел болгарла-
ры сђнгать ђсђрлђрендђ шул чорныћ иќат теле
сакланып калган археологик материаллары,
бу дђњлђтнећ монотеистик идеологиясен бик
ачык чагылдыралар.

Бу сђнгатьтђ, њзендђ сђнгати-эстетик кри-
терийларныћ мљселман сђнгате белђн уртак-
лыгын, џђм шул ук вакытта, халык традиция-
лђре њсешен тђшкил иткђн њзенчђлекле стиль
барлыкка килђ.

Идел буенда мљселман сђнгатенећ бар-
лыкка килње чорында иске џђм яћа карашлар
белђн њзара тђэсирлђшње, политеистик ыша-
нулар белђн бђйле мифологик (риваяти) тра-
дициялђрнећ ђкренлђп бетеп баруы, аларга
алмашка ислам монотеизмыныћ эстетик прин-
ципларын чагылдырган символик џђм шарт-
лы-декоратив образлылыкныћ килње
књзђтелђ. Шуныћ нђтиќђсендђ, тарихи њсеш
белђн бђйле џђм бары тик болгар сђнгате сис-
темасына  хас  булган  сђнгать књренешлђре
барлыкка килђ. Аныћ иќади њзенчђлеге ха-
лыкныћ мђдђни џђм дини эстетик факторлар-
ныћ катнашмасы булып формалаша. Болгар
сђнгатендђ дђњлђтне њзђклђштерњгђ омтылу-
чы тенденциялђр йљртњче, џђм, шуныћ нђти-
ќђсендђ, сђнгатьтђ монотеистик юнђлеш бул-
дырырга тырышучы хакимлек итњче болгар
югары катламыныћ сђнгать зђвыгы, џђм,
тљрки ыру-кабилђ мохитендђ барлыкка
килгђн этник мђдђният традициялђрне
йљртњче халык массаларыныћ зђвыгы

(Ахыры 4 нче биттђ.)
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(Ахыры. Башы газетабызныћ
19 октябрь (№16) санында.)

Йомшак
мљгамђлђ

Аллаџы Тђгалђ Изге Коръђндђ:
"Фиргавен янына китегез. Чљнки
ул азгынлыкныћ аръягына чык-
ты. Ђмма аныћ белђн итагатьле
итеп сљйлђшегез, бђлки ул
гыйбрђт алыр џђм акылга уты-
рыр вђ (гљнаџ кылудан туктар)
куркыр" ("Та-џа" сњрђсенећ 43-44
нче аятьлђре), - дигђн.

Бу боерык Муса пђйгамбђргђ
џђм аныћ абыйсы Џарунга ђйтелгђн
булган. Фиргавен кешелек тари-
хында ић азгын џђм юлдан язган
кеше булса да, аныћ белђн йомшак
итеп сљйлђшергђ кушыла.

Бер кеше мљэминнђр хакиме
Џарун Рђшидкђ кергђн дђ, аћа
ђйткђн: "Ий хаким! Мића њзећђ
мљрђќђгать итђргђ рљхсђт ит!" Ха-
ким рљхсђт иткђн, џђм дђ бу кеше
Џарун Рђшидкђ карата ярсулы
шелтђ џђм њпкђ сњзлђре белђн кыч-
кыра башлаган. Ярсудан хакимнећ
йљзе кызарып чыккан, џђм ул аћа:
"Ђй бђндђ!  Миннђн начарракка
Аллаџ синнђн яхшыракны ќи-
бђргђн", - дисђ, аларга: "Аныћ белђн
йомшак итеп кенђ сљйлђшегез,
бђлки ул њгет-нђсыйхђткђ колак са-
лыр, я куркыр", - дигђн.

Аллаџ юлына љндђњче йомшак,
миџербанлы тавыш белђн сљй-
лђшергђ тиеш. Дорфа итеп сљйлђшњ
безне кешелђрдђн аера, џђм кире-
сенчђ, йомшак џђм игелекле
мљгамђлђ кешелђрне безгђ тарта.

Коръђндђ: "Аллаџ рђхмђте
белђн син аларга карата йомшак
мљгамђлђдђ булдыћ. Ђгђр дђ син
алар белђн дорфа џђм каты
бђгырьле булсаћ, алар сине таш-
лап китђрлђр иде", - диелгђн.

Бу сњзлђр Рђсњлуллаџка (аћа
Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе бул-
сын!) мљрђќђгать итеп ђйтел-
гђннђр. Ђгђр дђ инсаннарныћ ић
яхшысы турында Аллаџы Тђгалђ
шулай ђйтђ икђн, безнећ кебек гади
кешелђр турында ни ђйтергђ
кирђк?

Ђгђр дђ без йомшак кына, аћла-
ешлы итеп кешелђргђ хакыйкатьне
аћлатабыз икђн, аларныћ књћеллђ-
ре дђ бу хакыйкатькђ омтылачак.
Сђхабђлђр тормышыннан, аларныћ
берсе тупаслыкка йомшак
мљгамђлђ белђн ќавап биреп, џђм
дђ моныћ ул кешенећ Ислам кабул
итњенђ сђбђп булуы турында бер
мисал китерђм.

Мусаб бине Умайр Мђдинђгђ
барып, анда  халыкны Исламга љнди
башлагач, Мђдинђ кешелђренећ
берсе, Усайд бине ђл-Ходаер, аныћ
яшьлђрне бабаларыныћ мђќњси
диннђреннђн аеруына ачуы килеп,
аны куып ќибђрергђ телђгђн.

Ул корал тотып Мусабка бар-
ган џђм, ђгђр дђ ул кешелђрне
иректђ калдырмаса, аны ќђзага
тарту белђн яный башлаган. Му-
саб ђдђпле, нђзакђтле итеп кенђ аћа:
"Сића утырып алып, безне тыћлап
тору яхшырак булмас микђн? Ми-
нем сњзлђр сића ошап китсђ, син
аларны кабул итђрсећ, ошамады
икђн инде - кире кагарсыћ", -
дигђн.

Усайд моныћ белђн килешкђн
џђм сљћгесен ќиргђ кадап куеп то-
рып, аныћ кырына килеп утырган.
Мусаб аћа Исламныћ ни икђнен
аћлата башлаган. Усайд алардан ки-
теп барганда, инде мљэмин-мљсел-
ман булып китеп барган.

Сабырлык
Сабырлык - Аллаџ юлына

љндђњче ия булырга тиешле тљп
сыйфатларныћ берсе. Аллаџныћ
Рђсњле (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм
сђламе булсын!) - Ул яраткан бар-
чаныћ ић яхшысы. Гыйлемлелектђ,
тел камиллегендђ, књркђм холык-
лылыкта аћа тићнђр булмаган.
Шућа да карамастан, ул унљч ел буе
мђккђлелђрне Аллаџ юлына
љндђгђн, тик аларныћ бик аз љлеше
генђ бу чакыруларга ќавап биргђн,
џђм дђ аћа туган шђџђрен ташлап
китђргђ туры килгђн. Мђккђлелђр
мљэмин-мљселман булып киткђнче
тагын бер генђ ел да тњгел, књп ва-
кытлар њткђн... Рђсњлуллаџныћ
(аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе

булсын!) тђрќемђи хђлен
љйрђнгђндђ, без аныћ бу юлда
књпме мохтаќлыклар, газаплар ки-
чергђнен књрђбез. Ни љчен соћ ђле
без, нибары бер тапкыр гына хак
юлга чакырып, кешелђр безнећ
мљрђќђгатькђ колак салырга тиеш
дип кљтеп утырабыз?

Кешелек тарихындагы бар
рђсњл џђм пђйгамбђрлђр дђ, еллар,
кайвакыт, мђсђлђн, Нух пђйгамбђр
(аћа Аллаџныћ рђхмђте булсын!)
кебек, йљзлђрчђ еллар буена, њз ха-
лыкларын иманга љндђгђннђр, џђм
бу эштђ аларга очраган бар авыр-
лыкларны сабыр гына кичер-
гђннђр. Алар кичергђннећ барысы-
на да тњзђргђ безнећ кљчебездђн
килми, ђлбђттђ, тик бераз гына бул-
са да, без аларга  ошарга тырышыр-
га тиешбез. Бу дљнья рђхђтлеклђ-
рен алыр љчен без авырлыкларга,
мохтаќлыкларга тњзђбез бит.  Ђллђ
мђћгелек бђхеткђ ирешњ - безнећ та-
рафтан бераз гына сабырлык
књрсђтерлек тормыймыни?

Џђр мљселманга да хакыйкать-
не ирештерњ ќаваплылыгы салын-
ган. Без џђрберебез дђ, њз гаилђлђ-
ребез ђгъзаларын, туганнарыбыз-
ны, якыннарыбызны  хак юлга
љндђргђ тиешбез. Ђгђр дђ без моны
эшлђмђсђк, моныћ љчен безгђ Хи-
сап  кљнендђ ќавап тотарга туры
килђчђк. Кемдер минем тиешле бе-
лемнђрем юк, тавышым књркђм
тњгел дип каршы да килергђ
мљмкин. Лђкин њз балаћны булса да,
мљгаллимгђ, ул аны дин нигезлђ-
ренђ љйрђтсен љчен, алып барырга
књп ђйбер кирђкме? Ђллђ без
вђгазьлђр язылган китаплар, дис-
клар алып, њз балаларыбызга Ис-
лам галимнђренећ вђгазь-лекциял-
ђрен укырга, тыћларга мљмкинлек
бирђ алмыйбызмы? Њзегезнећ, ба-
лаларыгызныћ китапханђсендђ,
дисклар тупланмасында нинди ки-
таплар џђм ђсбаплар бар икђнен
карап чыгыгыз ђле. Ђгђр дђ сез
анда дин турында бер генђ китап
та, диск та таба алмасагыз, ныклап
уйланырга вакыт тњгелме икђн?..

Руслан хђзрђт МОРТАЗИН,
Татарстанныћ тљньяк-

кљнчыгыш тљбђге казые

Галимнђр 15 яшьтђн 59 яшькђ кадђр булган 620 мећнђн
артык кешенећ анкеталарын анализлаганнар. 30 илдђн
керњчелђрнећ (индуистлар яшђгђн Џиндстан белђн Не-
палдан џђм будда динен тоткан Камбоджидан кала)
књпчелеген я мљселманнар, я христианнар тђшкил иткђн.
Сорашу 8 ел дђвамында бара: 2000-2008 елларда, дип
яза "Компьюлента" сайты.
Тормыш корган мљселманнар љйлђнгђнче ќенси мљнђсђбђткђ керњлђ-

рен христианнарга караганда 53 процентка, ђ индуистлар 40 процентка
азрак таныйлар. Яџњд џђм будда диннђрен тотучылар гаилђ корганчы
ќенси мљнђсђбђтлђргђ христианнарга караганда ешрак керђлђр. Шућа љстђп,
башкалардан аермалы буларак, мљселманнар хатыннарына сирђгрђк хы-
янђт итђлђр.

Тикшеренњчелђр, мљселманнар дини кагыйдђлђрне башка дин вђкил-
лђренђ караганда катгый рђвештђ њтилђр, дип нђтиќђ ясый. Шулай ук
христианнардан џђм яџњдилђрдђн аермалы буларак, мљселманнар књп оч-
ракта гаилђлђрен яшьрђк чакта кора.

Мљселманнарныћ књпчелеге халыкныћ ќенси нормаларына да йогын-
ты ясый. Ќђмгыятьтђ мљселманнар саныныћ бер процентка артуы, баш-
каларныћ нинди дин тотуларына карамастан, гаилђ корганчы ќенси
мљнђсђбђтлђргђ керњ очракларын ике процентка киметђ.

"Дљньякњлђм диннђр гаилђ корганчы ќенси мљнђсђбђткђ керњне тыя-
лар, лђкин кешенећ њз-њзен тотуын формалаштыруда алар барысы да
бертигез дђрђќђдђ кљчле тђэсир итмилђр", дип нђтиќђ ясый Ќинаятьлђргђ
гадел хљкем чыгыру колледжыныћ Эми Адамчик ќитђкчелегендђге тик-
шеренњчелђреннђн Джон Джей (АКШ).

Мљселманнар зина кылу тыелуны башкаларга караганда катгыйрак
њтилђр. Алар белђн индуистлар гына тигезлђшђ ала, дип исђпли тикшере-
нњчелђр.

Мљселманнар –
ић ышанычлы ирлђр

20-23 октябрь кљннђ-
рендђ Татарстан мљсел-
маннары Диния нђзарђ-
тенећ "Алтын урта" мљ-
селман яшьлђре берлеге
"Корбан гаете мљбарђк
булсын!" дип аталган ак-
ция уздырды.

Ђлеге чара республикабызныћ
тљрле районнарында башланып ки-

"Алтын урта" акция уздырды
теп, ић соћыннан, 23 октябрьдђ, Ка-
занда њткђрелде. Акциядђ "Алтын
урта"ныћ Лениногорск, Бљгелмђ,
Мамадыш, Яћа Чишмђ, Буа џђм Ка-
зандагы бњлеклђре катнашты. Шу-
лай итеп чарадан шђџђр урамнары
да, авыл урамнары да читтђ калма-
ды.

Оештыручылар "Алтын урта",
нђзарђт логотиплары тљшерелгђн
бертљсле яшел футболкалар киеп,
билгеле бер урыннарда мљфти Ил-

дус хђзрђтнећ Корбан бђйрђме белђн
котлавы џђм Корбан чалу тђртибе,
гомумђн, ђлеге бђйрђмне уздыруга
кагылышлы мђгълњмат язылган
буклетларны таратты. Яшьлђрнећ
мљбарђк бђйрђмебез белђн котлавын
бигрђк тђ љлкђн буын кешелђре
књћеллђренђ бик ќылы кабул итте.

Казанныкылар башта нђзарђттђ
ќыелдылар. Биредђ мљфти вазифа-
ларын вакытлыча башкаручы Габ-
дулла хђзрђт яшь мљселманнар
белђн очрашты џђм аларга Корбан
бђйрђме турында вђгазь сљйлђде.

Чараны оештыручылар њз ал-
ларына мљселманнарны књркђм
бђйрђм белђн котлауны џђм џђркем
њзе корбан чалуда катнашсын љчен
бу гамђлне ничек башкару турында
мђгълњмат таратуны максат итеп
куйганнар иде. Њзећ корбан чалу-
ныћ савабы зуррак, дилђр дин ђџел-
лђре.

Ђлеге чара дини бђйрђмнђр
ућаеннан "Алтын урта" тарафыннан
оештырылган беренче генђ акция
тњгел. Мљселман яшьлђре оешмасы
зурая барып, њзенећ филиалларын
республика районнарында да бул-
дыруга, яшь мљселманнарны књбрђк
ќђлеп итњгђ йљз тота.

Ял кљнемдђ, Казанга барырга дип, юлга кузгалдым.
Мђшлђк авылына ќиткђч танышымны очраттым. Без
бер машинада бардык. Ул мине таныган, мин генђ аны
танымыйча интектем. Џђрвакытта књзлђре янып торган,
кљчле, акчага да интекми яшђгђн, тормышны яратучы
бу ханым сулыгып, тартылып киткђн.
"И, кызый, яшь кенђ кљенчђ ђнием вафат булды бит ђле", - дип сњзен

башлады ул. "Њлемнећ яше, карты юк инде аныћ. Безгђ бит ђнилђр йљздђ,
илледђ дђ ђни булып кала", - дигђн уй баштан йљгереп узды. Гљлсылу
апаны (танышымныћ ђнисе) књптђннђн яхшы белђм. Бер оешмада баш хи-
сапчы булып эшлђде. Фатирында булганым бар. Аларныћ ничек яшђњлђ-
рен књреп сокланып кайткан идем. - Менђ, син дини белем алып йљрисећ.
Књп нђрсђлђрне хђзер белђсећдер. - Књп булмаса да, белђм инде. Пђйгамб-
ђребезнећ (сгв) хђдисе дђ бар бит. Бишектђн алып лђхеткђчђ белем алырга
кушкан. Дини белемнђрне књбрђк њзлђштергђн саен, тирђнрђк њтеп керсђћ,
њзећне гел берни белмђгђн кебек хис итђсећ. Танышымныћ ђнисе юл фаќи-
гасенђ юлыккан икђн. Берњзе шушы кызын њстереп, укытып, олы тор-
мыш юлына чыгарды. Кызын тудыруга ире белђн аерылды. "Мин бит
њзем акчаны табам, мића нђрсђгђ ир", - дип шаккаттырган иде. "Нигђ дип
мин ирне ашатып, киемнђрен карап торырга тиеш. Минем бит болай да
эшем авыр, ќитђкчем дђ мине хљрмђт итђ, акчаны књп итеп тњли". Акчаныћ
књп булуы ђйбђт анысы. Ул бит ишеклђрне ачып керергђ ярдђм итђ. Гљлсы-
лу апаныћ кызына ђниећђ књп итеп догалар укып тор дип кићђш иттем.
Њземнећ сумкада џђрвакыт "Џђфтияк Шђриф" йљри. Аны алып биреп,
"Фатиха" сњрђсен укы", -дидем. - Ђниећ сљенсен, хђзер аћа догалар гына
булыша". "Адђм баласы Аллаџы Тђгалђне авыр кайгылардан соћ яки берђр
якын кешесен югалткан чагында гына исенђ тљшерђ. Ђ башка вакытларда
алдын-артын карамыйча, дљнья куа, мђћгелеккђ теге дљньяга барачагы
џђм аћа ђзерлђнергђ кирђклеге турында уйлап та карамый", - дигђн уй
башымнан йљгереп узды. Бу сњзлђр дђ хђзерге вакыттагы чынбарлык.
Ахирђткђ барачагын џђм аћа ђзерлђнњ зарур икђнен књплђр аћламый. Ђлегђ
безнећ књбебез гафиллектђ. Гел акча турында уйлыйбыз. Ата-ананы, олы-
ларны, бергђ эшли торган хезмђттђшлђрећне хљрмђт итњ юк дђрђќђсендђ.
Яшьрђк вакытта књбебез картлык килмђс, мин џаман да яшь булырмын,
дип уйлый. Ќинаятьчелек, наркомания чамадан тыш. Адђм баласы Ќир
йљзенђ кунакка гына килгђнен онытмасын иде. Шул кыска гына гомерне
иманлы булып, лаеклы яшђп њткђрик. Кешене иман ныклыгы, љмет, ыша-
ныч, мђхђббђт дигђн бљек кљч яшђтђ, шул егђр бирђ.

Фирая МИНГАЛИЕВА,
Мамадыш шђџђре

Калеблђребез ник
гафиллектђ?

Чарадагы барлык књренешлђр белђн дђ www.altinurta.ru сайтында таныша аласыз
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њзлђренећ аћлап  бетермђњлђре аркасында, шулай итеп уйлый, шулай итеп
ђйтђ дђ. Бу - кешенећ њз-њзенђ эшлђгђн явызлыгы. Бу турыда беренче
дђрестђ њк сљйлђргђ кирђк, чљнки икенчесенђ књплђр килми дђ калырга
мљмкиннђр. Дога турындагы дђрес кешене мђчеткђ "бђйлђп" куя торган
чылбыр ул. Беркем дђ, хђтта, мин мђчеттђн бик ерак торам дип исђплђгђн
кеше дђ догасыз яшђми.

Доганы, њзећђ дђ, туганнарыћа да зыян салмый торган итеп ничек
тљзергђ кирђк икђнен белњ џђркем љчен дђ мљџим. Зур файда белђн њткђн
беренче дђрес, кешене икенче џђм љченче дђреслђргђ "чакыра".

Шунысы кызыклы, гарђп телендђге "акыл" сњзе бђйне, дљя муенына
бђйлђп куела торган бауны аћлата. Шућа охшаш рђвештђ, шул ук гарђп
сњзе булган "хикмђт" тђ - "авызлык" сњзеннђн барлыкка килгђн. Мђкальне
искђ тљшерик: "Акылы булган - аћлар, хикмђткђ ия булган - юлдан тай-
мас".

Акыл телне бђйдђ тотарга тиеш. Кемдђ мондый сыйфат бар, аны димђк,
сљйлђшњ культурасына, аралашу ысулларына, диалог нигезлђренђ
љйрђткђннђр дигђн сњз.

Телгђ табигыйлек бирђ торган тагын берничђ кагыйдђне карап китик.
Бу кагыйдђлђрне без, њзебез дђ аћлап бетермичђ, кљн саен кулланабыз.

Беренче кагыйдђ: мљџим сњзлђрне аерып алыгыз џђм мљџим булмаган-
нарын аныћ мђгънђ буйсынуына куегыз.

Сљйлђшкђн вакытта без бер иќеккђ басым ясыйбыз да, калган иќекл-
ђрне тиз генђ њтеп китђбез. Шундый ук хђл ќљмлђдђ дђ кабатлана. Монда
бернидђн дђ сђерсенергђ кирђк тњгел. Бу - бар тљштђ дђ таралган гадђти
књренеш.

Икенче кагыйдђ: модуляциялђр кулланып сљйлђшегез.
Сљйлђшкђн вакытта аныћ тоны, џђр вакытта да бер биеклектђ генђ

тормыйча, дићгез љслеге кебек њзгђреп, я књтђрелђ, я тљшђ. Ђ ни љчен алай
соћ? Беркемнећ дђ бу турыда уйланганы юк. Тавыш шулай ягымлырак
яћгырый, џђм бу њзеннђн-њзе шулай килеп чыга. Югары тональлектђге
монотон тавыш эчне пошыра џђм ялыктыра. Моћа юл куймаска кирђк.
Тавышны кискен генђ књтђрњ яки тљшерњ юлы белђн телђсђ нинди фраза-
ны, бакчага утыртылган декоратив агач кебек, контексттан аерып
књрсђтергђ була.

Љченче кагыйдђ: сљйлђмегезнећ темпын њзгђртеп алыгыз.
Без њзебез, кљн саен аралашып сљйлђшкђн вакытта, безнећ сљйлђшњ

темпы гел њзгђреп тора. Бу сљйлђмнећ тђэсирлелеген арттыра. Бу - њз
фикерећне ассызыклау љчен ић яхшы ысулларныћ берсе. Бу вакытта зур
мђгънђгђ ия булмаган сњз џђм  гыйбарђлђрне тиз генђ ђйтеп китеп, ђ ассы-
зыклап књрсђтергђ кирђк булган сњзлђргђ яки фразаларга ќиткђч, бу сњз
яки фразага басым ясап темпны киметергђ, ђ аннан соћ, тагын бик тиз генђ
фразаны бетереп куярга кирђк. Ассызыклап аерып књрсђтергђ кирђк
булган бер яки берничђ сњзне ђйтњ љчен киткђн вакыт - калган барысын да
ђйтер љчен киткђн вакыт кадђр булырга тиеш.

Књнегњ: "Бик аз сумма турында сњз барган кебек итеп, тизђйткеч рђве-
шендђ: "Ђ ... утыз миллион доллар", - дип ђйтегез". Ђ аннан соћ, ђкрен
генђ, тирђн хис белђн, гаять зур књлђмле акча турында сњз барган кебек
итеп: "Утыз мећ сум", - диегез. Утыз мећ сум, утыз миллион долларга
караганда,  књпкђ тђэсирлерђк, зуррак булып яћгырый, шулай тњгелме?

Дњртенче кагыйдђ: Мљџим фикерлђрдђн соћ пауза эшлђгез.
Кљтмђгђндђ генђ килеп чыккан тынлык, кљтмђгђндђ килеп чыккан шау-

шу кебек њк нђтиќђгђ ия, ул тыћлаучыларныћ игътибарын њзенђ ќђлеп
итђ. Барысы да, тагын ни ђйтелер микђн дип кљтђ башлый. Пауза ђйтелгђ-
ннећ ђџђмиятен арттыра џђм укучыларга аны, ул ђйтелгђнне, тирђнрђк
аћларга ярдђм итђ. Эндђшми торуныћ, бу очракта вакытлы гына эндђшми
торуныћ, чынлап та алтын икђнлегенђ без тагын бер тапкыр инанабыз. Бу
- тел чараларыныћ,  ђџђмиятенђ бђя бирњне искђ алмый калдырырга тиеш
булмаган бик куђтле чарасы. Кайда џђм књпме паузалар  эшлђргђ? Бу
дђрес текстыныћ мђгънђсе, укытучыныћ каефе џђм темпераменты белђн
билгелђнђ.

Бишенче кагыйдђ: дђреснећ мљџим фикерлђрен ике-љч тапкыр, тљрле
ќљмлђлђр кулланып, кабатлап ђйтегез.

Бу исђ мљџим булган моментларны ныграк хђтердђ калдырырга ярдђм
итђ. Беренче тапкыр ђйткђндђ, бђлки, ишетми калгандыр, я колак кырын-
нан њткђреп ќибђргђндер, аћлап та бетмђгђндер; икенче тапкыр ђйткђн
вакытта - ишеткђн џђм аћлаган; љченче тапкырында инде - таныш булган
фикерне хђтерендђ калдырган.

Алда ђйтеп кителгђннђрдђн берничђ нђтиќђ чыгарырга була. Алда
китерелгђн бар кагыйдђлђрне дђ кулланып, яхшы куелган сљйлђм теле
мљгђллимђгђ тљрле яшьтђге талибђлђр белђн бер-берсен яхшы аћлап
сљйлђшергђ мљмкинлек  бирђ. Бу методика яхшы нђтиќђлђргђ китерђ.
Анда динамика, ритм бар. Ул укучыларны хђрђкђт итђргђ этђрђ. Мондый
дђреслђр вакытында талибђлђр мљгаллимђлђренећ артыннан калмый, аныћ
њкчђсенђ  басып килђлђр, књбрђк џђм џаман да књбрђк белергђ телилђр.
Џђм дђ бу алга таба ислам буенча бик яхшы белемнђргђ ия булуга китерђ.

Марат хђзрђт МЂРДАНШИН,
Татарстан мљселманнары Диния нђзарђтенећ Голамђлђр шурасы

ђгъзасы,
Урыссудагы "Фђнис" мђдрђсђсе директоры

(Ахыры. Башы 2 нче биттђ.)

МЂДРЂСЂ
МЉГАЛЛИМЂЛЂРЕНДЂ

ЂДЂП-ЂХЛАК МЂСЬЂЛЂСЕ
гђњдђлђнђ.

X-XII гасырларда сђнгать
шактый завыклы шђџђр
џљнђрчелеге џђм, шђџђр џђм
авылларныћ массакњлђм
сђнгатенећ њзара тђэсирлђ-
шње белђн њскђн.
Шђџђрнећ сђнгати
џљнђрчелегендђ мљселман
эстетикасы љчен хас бул-
ган бизђкле стиль џђм де-
кор принциплары бар-
лыкка килђ. Ђ халыкныћ
архаиклашкан сђнгатендђ
фольклор традициялђре
љчен хас булган образлы ка-
рашлар гђњдђлђнгђн. Мљсел-
ман сђнгате њсешендђ тљп роль
хакимлек иткђн югары катлам џђм
дђњлђтнећ ислам кабул иткђн халкы
зђвыгын чагылдырган шђџђр сђнга-
ти џљнђрчелегенђ туры килгђн.
Шђџђр џљнђрчелђре эшлђрендђ ор-
наменталь стилизация џђм сђнгать
теленећ шартлылыгына юнђлтелгђн
гомуммљселман мђдђнияте њсешен
чагылдырган стиль тенденциялђре-
нећ йогынтысы сизелђ.

Сђнгатьтђ декоративлык прин-
цибы, мљселман  дђвере рђссамнар-
ныћ   дљньяга яћача карашы бар-
лыкка килђ. Болгар сђнгате
ђсђрлђрендђ ђкренлђп яћа образлы-
лык барлыкка килњ процессы
књзђтелђ. Шуныћ нђтиќђсендђ
мђќњси фикер йљртњлђрнећ иске
мифологемалары кире кагыла џђм
ислам эстетикасы белђн бђйле
дљньяга яћа караш кабул ителђ.
Архаиклашып баручы  мотив џђм
сюжетлар тагын да стильлђшеп џђм
гомумилђшеп, мљселман сђнгатенећ
шартлы декоратив иќат формасы-
на кушылып китђлђр. Бу аларныћ,
дљньяга мђќњсилек књзлегеннђн ка-
рау љчен хас булган элеккеге эчтђ-

леклђрен
ю г а л т у н ы
дђлилли.

Сђнгатьнећ мљселман эстетика-
сы кысаларында Урта гасырлар
символизмына таба эволюция яса-
вы Идел болгарларыныћ  декора-
тив-гамђли сђнгатенећ образлы си-
стемасын ачып бирђ. Бу сђнгать
ђсђрлђре љчен борынгы тљрки сю-
жетларны кабатлау - ќанварлар,
кошлар, фантастик  ќан иялђре, џђм
бик сирђк кенђ очракларда, кеше
образлары хас. Алар барысы да
мљселман сђнгатенећ сурђтлђњ шар-
тларына хас булган чагылышта ясал-
ган џђм тљшерелгђн бизђкнећ бер
љлеше булып торалар. Ђгђр дђ баш-
лангыч  болгар чорында (VIII-IX
гасырларда) орнамент бары тик ко-
рал, ат кирђк-яраклары, киемдђге
џђм баш киемнђрендђге тљрле ку-
елмаларны гына бизђгђн булса, X-
XI гасырлар сђнгатендђ ул Идел
болгарларыныћ бар матди мђдђни-

Идел буенда ислам сђнгатенећ
башлангыч чоры њзенчђлеклђре

(Дђвамы. Башы 2 нче биттђ.)

(Ахыры килђсе санда.)

ятендђ дђ диярлек урын ала. Орна-
мент зооморф, њсемлек џђм геомет-
рик мотивлардан тора. Аныћ љчен

сурђтлђрдђ бизђклелек, яссы-
лык, кђкре сызыклылык,
формаларныћ тњгђрђклеге,
контурлылык (силуэтлы-
лык) принципларын кул-
лану хас. Ђ XI гасыр аза-
гыннан башлап чђчђк-
њсемлек орнаменты
љстенлек итђ, гарђп
хђрефлђре кулланылган
џђм арабеска (њрелгђн
геометрик џђм њсемлек)
тибындагы бизђклђр дђ
барлыкка килђ.

Болгар осталарыныћ
сђнгать теле њзенчђлеге љс
киемен бизђњ белђн бђйле
(тљрле куелмалар, аеллар,

ќыелма билбауларга
элмђ каешлар, хатын-
кызлар киемнђрендђге
бизђклђр, каптырмалар)
џђм кљнкњреш (йозаклар,

кљзгелђр, товарларга сугыла тор-
ган мљџерлђр), эш џђм сугыш ко-
ралларында (балталар, камчылар,
чукмар саплары џ. б.) ачыла.

Аларда еш кына бизђњ рђсеме
итеп Исламга кадђрге чорларга хас
булган хайван сурђтлђре урнашты-
рыла. Алар тљшерелђ торган пред-
метларныћ контурларына кулай
урнашалар,  яссы, график форма-
да, ђ кайчак књлђмле, скульптур
рђвештђ дђ сурђтлђнђлђр. Лђкин,
џђр очракта да, аларда бизђњ эле-
ментлары стильлђштерњ, шартлы-
лык, схема рђвешендђ саклана.

Атка атланган кеше
сурђте тљшкђн кљзге
(VII-IX гасырлар)

Гњзђл ВЂЛИЕВА-
СЉЛЂЙМАНОВА,

сђнгать фђннђре докторы,
Ш.Мђрќани ис. Тарих

институтыныћ баш фђнни
хезмђткђре
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