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Казанда
Барудиларны
искђ алдылар

Казан губернасында
муллалар

ничек яшђгђн?

Россиядђ ислам
икътисады – бу мифмы
яки якын килђчђктђге

чынбарлыкмы?

ТОТКЫННАР ЉЧЕН
КОРБАН БЂЙРЂМЕ
ЧАРАЛАРЫ
ОЕШТЫРЫЛДЫ

Россиянећ Ќђзаларны њтђтњ
буенча федераль хезмђтенећ Татар-
стандагы идарђсенђ караган тљзђтњ
учреждениялђре 120 мећ сумлык
азык-тљлек белђн тђэмин ителде.
Татарстан мљселманнары Диния
нђзарђте Корбан бђйрђме вакытын-
да - 18, башка мљселманнар, тоткын-
нарныћ якыннары 15 корбанлык са-
рык бирде. 20 октябрьдђн алып 29
октябрьгђ кадђр нђзарђтнећ РФ
Ќђзаларны њтђтњ буенча федераль
хезмђтенећ Татарстандагы идарђсе
белђн элемтђлђрне координациялђњ
бњлеге мљдире Айрат Зарипов џђм
нђзарђтнећ башка хезмђткђрлђре 18
тапкыр тљзђтњ учреждениялђренђ
хђлђл ризык илтте.

Шулай ук нђзарђт тљрмђлђрдђ
Корбан бђйрђмен њткђрњ љчен ризык
алырга 30 мећ сум акча бњлеп бирде.
Хљкем ителгђннђрнећ туганнары
џђм ќирлектђге мљселманнар тара-
фыннан 90 мећ сум књлђмендђ ярдђм
књрсђтелде.

Идарђ учреждениялђрендђге
барлык мђчетлђрдђ, намаз
бњлмђлђрендђ бђйрђм намазлары
укылды, аларда барлыгы Ислам ди-
нен тотучы ќиде йљзлђп хљкем
ителгђн кеше катнашты. Барлыгы 3
мећ пенсионер, инвалид, авырулар
џђм башка тоткыннарга бђйрђм сые
ђзерлђнде.

Бђйрђм чаралары Россиянећ
Ќђзаларны њтђтњ буенча федераль
хезмђтенећ Татарстандагы идарђсе
ќитђкчелеге белђн килешеп оешты-
рылды.

АРЧАДА МЂЧЕТЛЂР АРТА
26 октябрьдђ Арча шђџђренећ

Кљнчыгыш бистђсендђ яћа мђчеткђ
нигез салынган. Район имам-
мљхтђсибе Раил хђзрђт Гыйлђќев бил-
гелђп њткђнчђ, бњгенге кљндђ Арча
шђџђрендђ љч мђчет эшли, тагын бер
мђчеткђ манара куясы џђм эчке тљзе-
леш эшлђрен генђ тљгђллисе бар.
Нигез салынган яћа мђчет -
шђџђрдђге бишенче мђчет булачак.
"Тљзелеш эшлђре халык ярдђме
белђн башкарыла. Џђр мђчеткђ дђ
халык агылып йљри", - дип билгелђп
њтте хђзрђт.

"ВЂГАЗЬ" КИЧЂЛЂРЕ УЗ-
ДЫРЫЛАЧАК

Џђр атнаныћ дњшђмбе кљнендђ
башкалабызныћ "Шђрык" клубын-
да Татарстан мљселманнары Диния
нђзарђтенећ "Алтын урта" мљсел-
ман яшьлђре оешмасы ђгъзалары
белђн берлектђ "Вђгазь" кичђсе уз-
дырылачак. Татар яшьлђре клубын-
да "Вђгазь" кичђсе мљселманнарга,
шулай ук дин белђн кызыксынучы-
ларга њзара аралашу џђм аларга дин,
ђдђп-ђхлак турында вђгазьлђр тыћлау
мљмкинлеге тудыру максатыннан
њткђрелђ. Кичђне "Мљхђммђдия"
мђдрђсђсе шђкерте Илнур Ђсхђтов
оештыра, вђгазьлђр укырга дин ђџел-
лђре чакырыла. Чара кичке сђгать
алтыда (18.00) башлана.

Мђгълњматлар ТР мљсел-
маннары Диния нђзарђтенећ

рђсми сайтыннан
(www.dumrt.ru) алынды

6+

КЫЛГАН ХАЌЛАРЫБЫЗ
КАБУЛ БУЛСЫН!

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.

Бу кљннђрдђ Татарстан хаќилары туган якларына ђйлђнеп кай-
талар. Алар ерак изге сђфђрдђн гомергђ истђ калырлык дулкынлану-
лар, тирђн кичерешлђр аша рухи яктан баеп, ђ ић мљџиме, мећлђгђн
мљселман кардђшлђребез белђн бергђ Аллаџы Тђгалђ алдындагы бу-
рычларын њтђп - хаќ кылып кайталар. Коръђни-Кђримдђ ђлеге изге
бурычыбыз турында ачык ђйтелгђн: "Анда ап-ачык аятьлђр, Ибра-
џим баскан ќир бар. Анда кергђн кеше иминлектђ булыр. Юлын тап-
кан (кљче ќиткђн, хђленнђн килгђн) кешелђрне Аллаџ ризалыгы љчен
анда (Хаќга) барырга бурычлы итте. Берђрсе инкяр итђ икђн, Аллаџ
аћа (џђм галђмдђге бернигђ дђ) мохтаќ тњгел" ("Ђл-Гыймран (Гый-
мранныћ гаилђсе)" сњрђсенећ 97 нче аяте).

Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте џђм шђхсђн њз исе-
мемнђн изге урынга барып, иманнарын ныгытып, рухи кљч алып кай-
ткан дин кардђшлђрем љчен шатлыгымны белдерђсем килђ. Барча-
бызга да Аллаџы Тђгалђ хаќ сђфђрлђре кылырга насыйп ђйлђсен, ха-
ќиларга изге сђфђрлђре ике дљньяда да бђрђкђт китерсен. Кылган
хаќларыбыз кабул булсын!

 Њзђклђшкђн дини оешма -
ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе,

мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ

ТОРМЫШ –
ић катлаулы мђдрђсђ

- Ришат хђзрђт, мђдрђсђнећ
эшли башлавыннан, ягъни 1998 ел-
дан бирле Сез аныћ директоры ва-
зифасын њтисез. Шушы 14 ел
эчендђ халыкныћ дин белђн кызык-
сынуы арттымы, ђллђ кимедеме?

- Кызыксыну арта дип ђйтергђ
нигез бар. Мин моны мђдрђсђгђ укыр-
га керњчелђр санына бђйлђп кенђ
ђйтмим. Ќђмгыятьтђ барган процес-
сларга књз салып та, мондый нђтиќђгђ
килеп була: мђгълњмат чараларында
елдан-ел дин, ислам турында ешрак
сљйлђнелђ, авылларда ничектер, зур-
рак бистђ-шђџђр мђчетлђрендђ ќомга
намазына йљрњчелђрнећ артуы да,
урамда яулыклы хатын-кызларныћ
књбђюе дђ њзенђ књрђ ућай бер
књрсђткеч булып тора. Гомумђн, хђзер
рухи тђрбия, ќан, њлем, ахирђт
мђсьђлђлђренђ књп кеше битараф
тњгел. Безнећ кљннђрдђ дин канунна-
ры буенча яшђргђ телђњче гаилђлђр дђ
књбђйде, љлкђннђр дђ, яшь барган
саен, бу хакта ешрак уйлана башлый
сыман.

- Быел ќђен мљфтият ќит-
ђкчелђренђ карата оештырылган
џљќњмнђр, башка шундыйрак ва-
кыйгалар сагайтмыйча да калмый:
болар дингђ тискђре бер караш ту-
дыра тњгелме?

- Ђ нигђ ђле бу вакыйгалар дингђ
тискђре караш тудырырга тиеш? Би-
редђ дин ђџеллђре зыян књрњчелђр хи-
сабында бит. Ђ терактларны оешты-
ручылар  џђм башкаручылар, џич-
шиксез, мљселман тњгел, чљнки
моныћ ише гамђллђр Коръђннећ хђре-

Кукмара мљселман мђдрђсђсе менђ инде 14 ел дђва-
мында дин белеме, рухи тђрбия юнђлешендђ изге-
игелекле хезмђт башкара - район халкына аћ-белем
бирђ. Дини гыйлемнећ мљџимлеге, бњгенге ќђмгыять
кешелђренђ ясаган йогынтысы турында, шулай ук
яћа заманга хас булган кайбер мђсьђлђлђр џђм
мђдрђсђнећ быелгы эшчђнлеге хакында сораштыру
нияте белђн без ђлеге уку йорты ќитђкчесе Ришат Ку-
рамшин белђн ђћгђмђ кордык. Шуны гђќит укучылар-
га тђкъдим итђбез.

фенђ дђ, рухына да тђћгђл килми џђм
берничек тђ мљселманлыкныћ билге-
се була алмый. Ђлбђттђ, шунысы
аяныч: соћгы вакытта ќинаять юлына
баскан кайбер затлар явыз гамђллђрен
ислам, Коръђн белђн бђйлђмђкче була,
ђмма бу - ялган. Ђлбђттђ, сарык тире-
сенђ тљренгђн бњрелђрнећ кыланмыш-
лары ислам дине белђн таныш булма-
ган кешелђрдђ ниндидер шик уятырга
мљмкин, ђмма ахыр чиктђ хакыйкать
барыбер билгеле була. Пычракка атыл-
ган алтын њз кыйммђтен югалтмаган
кебек, Ислам њзенећ актуальлеген,
ђџђмиятен џђм кыйммђтен беркайчан
да югалтмаячак.

- Шулай да бњген њзлђрен
мљселман дип атаучы яшьлђр ара-
сында экстремистик дип ђйтђсем
килми, ђмма кызурак холыклы, ра-
дикаль карашлырак егетлђр бар.
Аларга нђрсђ ђйтер идегез?

- Адђм баласы нинди дђ булса эш-
чђнлек алып барган џђр љлкђдђ тљрле
холыклы кешелђр бар, бу - табигый
нђрсђ. Тђкђббер, њќђт, кызурак
мљселманнарга Мљхђммђд пђйгамбђр
миссиясенећ тљп максатын искђ
тљшерњ файдалы булыр, дип уйлыйм.
Ђ Пђйгамбђребез (сгв): "Мин гњзђл
ђхлак урнаштырыр љчен ќибђрелдем",
- дип белдергђн кешелђргђ. Холкыћ
усал, сњз-гамђллђрећ тупас икђн,
димђк, син пђйгамбђрећне њрнђк итеп
тотмыйсыћ. Ђ кешелђргђ зыян китерњ,
бигрђк тђ ќинаять юлына басу - бу инде
њз эченђ "тынычлык", "иминлек" дигђн
мђгънђне алган "ислам" тљшенчђсенђ
туры килми. "Башкаларга кулы џђм

теле белђн зарар китермђгђн кеше генђ
чын мљселман була ала", - дигђн
Мљхђммђд галђйџиссђлђм. Икенче бер
хђдистђ Пђйгамбђребез (сгв) болай ди:
"Чын мљэмин бал корты кебек: ул
фђкать яхшы нигъмђтлђр белђн ризык-
лана џђм яхшы нигъмђтне генђ булды-
ра, ђ чђчђккђ кунганда аны сындыр-
мый, аћа бернинди зыян салмый".

- Соћгы вакытта "традицион
ислам" дигђн гыйбарђ еш телгђ алы-
на, лђкин књплђр аныћ тљгђл
мђгънђсен белми.

- Ђйе, беренче карашка сђеррђк
килеп чыга кебек. Бездђн дђ: "Тради-
цион ислам бар икђн, традицион бул-
маганы да бармыни?" - дип сорыйлар
кайчакта. Ђлбђттђ, ислам дине бер,
ђмма кешелђр аны тљрлечђ аћларга
мљмкин. Бњген ислам динен њзенчђ
аћлаган, аныћ асылын рђхимсезлек,
агрессивлык дип, бигрђк тђ дин белђн

бђйлђп бер гаепсез кешелђрне  њте-
рергђ, шартлатырга ярый дип књз ал-
дына китерњчелђрнећ пђйда булуы без-
не гасырлар дђвамында сакланып
килгђн, мђрхђмђтлелеккђ, гомумке-
шелек кыйммђтлђргђ нигезлђнгђн ис-
лам традициялђрен тагын бер кат искђ
тљшерергђ мђќбњр итђ.

"Традицион" ислам дигђндђ,
мђзџђб мђсьђлђсен дђ исђпкђ алырга
кирђктер. Мђзџђб ул - динебезнећ ка-
нун-кагыйдђлђрен аћлатучы хокукый
юнђлеш. 922 елда бабаларыбыз рђсми
рђвештђ Исламны кабул иттелђр џђм
шул вакыттан бирле татар мљселман-
нары Ђбњ Хђнифђ мђзџђбе буенча
гамђл кылганнар, бу юнђлеш татар
халкы рухи тормышында нигез ролен
њтђде. Ђмма хђзер шушы нигезне
њзгђртергђ телђњчелђр барлыкка кил-
де. Тарихи мђгънђдђ сыналган, гасыр-
лар буена ныгыган нигезне алышты-
руда хаќђт бармы соћ? Ђгђр агач та-
мырын икенче тамырга алыштырам
дип чабып алсаћ, ул агач њлђчђк.
Хђнђфи мђзџђбе бњген татарлар љчен
шул агач тамыры кебек инде: аны
алыштырырга маташу ислам "агачы-
бызны" корытуга, юк итњгђ генђ ки-
терђчђк. Кызганычка, кайбер яшьлђр
моћы аћлап бетерми, чит иллђрдђ,
бигрђк тђ Гарђбстанда булган вазгы-
ятьне бездђге вазгыять белђн тићли.

Традицион ислам тљшенчђсен
аћлатканда миллђт, милли њзенчђлек
дигђн мђсьђлђне дђ искђ алмыйча бул-
мыйдыр. Ђлбђттђ, беркем дђ "Аллаџы
Тђгалђ џђр халык љчен аерым ислам
дине биргђн" дип ђйтми. Лђкин "диндђ
миллђт юк" дип ђйтњ Аллаџныћ "Мин
сезне тљрле халыклар итеп яраттым"
дигђн аятенђ каршы килђ (Коръђндђге
"Бњлмђлђр" сњрђсенећ 13 нче аяте).

Шулай итеп, хђнђфи мђзџђбе бу-
енча гамђл-гыйбадђт кылу, њзебезнећ
милли гореф-гадђтлђребезне саклау -
татарларныћ мећ елдан артык чорны
њз эченђ алган традициясе ул. Хђзерге
вакытта "диндђ миллђт тђ юк, мђзџђб
тђ юк" дип, шушы традициябезне юк

(Ахыры 4 нче биттђ.)
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КАЗАН ГУБЕРНАСЫНДА
МУЛЛАЛАР НИЧЕК ЯШЂГЂН?

Ђлеге мђкалђдђ сњз
XIX йљз ахыры – XX йљз
башында Казан губерна-
сындагы татар мулла-
ларыныћ мђхђллђ хал-
кы белђн њзара мљнђ-
сђбђтлђре турында ба-
рачак.

Казан губернасында муллалар
татар ќђмгыятенећ, халыкныћ
иќтимагый-сђяси, икътисади,
мђдђни тормышында мљџим соци-
аль роль уйнаган алдынгы катламы
булган. Алар ќђмгыять алдында
мљџим эшлђр башкарганнар.
Мђчеттђ дини гыйбадђтлђрне
ќитђклђњ, тљрле дини йолаларны
башкару, гаилђ-никах мљнђсђбђт-
лђрен кљйлђњ, граждан актларын
теркђњ, мирас бњлњ, тљрле бе-
лешмђлђр тљзеп  бирњ, мђхђллђдђге
балаларны укыту, ђдђп-ђхлакны
књзђтеп тору, миссионерлык эше-
, мђхђллђ халкына хљкњмђтнећ
мљџим фђрманнарын, књрсђт-
мђлђрен ќиткерњ џ. б. бик књп
эшлђр алар љстендђ булган.

Дин эшлеклелђренећ ќђмгыять-
тђге эшчђнлеге халыкныћ яшђешенђ
зур йогынты ясаган. Тормышныћ бар
мљџим моментларында да, халык
њзенећ муллаларына мљрђќђгать
иткђн. Муллалар дингђ хезмђт итеп,
гаделлек џђм гыйлемлелекне пропа-
гандалап кына калмаганнар, ђ њз хал-
кыныћ рухи лидерлары булып
мђдђниятне џђм традициялђрне сак-
лаганнар. Мђсђлђн, билгеле этнограф
Я.Д. Коблов болай дип яза: “Мђхђл-
лђдђге халык мулланы олылап
џђм хљрмђт итеп кенђ калмый, ђ
билгеле бер дђрђќђдђ курка да.
Шундый књренешне књз алдына ки-
терик. Урамда яшьлђр тљркеме
тљрле уеннар белђн књћел ача. Бер-
кем белђн дђ тыелмаган бу яшь ке-
шелђр, њзлђрен артык иркен тоталар,
кычкырышалар, ќыр-тавышлар љзе-
леп тормый. Бу књћел ачуныћ азагы
булмас кебек тоела. Џђм менђ, мул-
ла љеннђн чыга. Ашыкмый гына, ул
њзенећ ќитди џђм олпат кыяфђте
белђн урам буенча бара. Урамдагы
бу тавыш-кычкырышныћ бетњенђ
аныћ менђ шул бер књренње дђ ќитђ.
Бу яшьлђрнећ бар шаяннары, бар
шуклары, џђм дђ ић кыюлары да,
кем кая туры килђ, шунда качып
бетђлђр. Гомумђн, мљселман ќђм-
гыятендђ ныклы дисциплина сакла-
на, ул дисциплина аларда кече ва-
кытларында ук, гаилђ џђм
мђктђплђрдђ тђрбиялђнђ”.

Џђрбер мулла њз мђхђллђсенд-
ђге халыкныћ ђхлакый тђртибен
ныклап књзђтеп торырга, ќђмгы-
ятьтђ бозыклыкка китерњче бар књ-
ренешлђрне дђ тамырыннан ук юк
итђргђ тырышырга тиеш дип карал-
ган. Ђйтик, муллалар аеруча њз
мђхђллђлђрендђ эчкечелек белђн
нык кљрђшђлђр. Диннећ спиртлы џђм
башка исерткеч эчемлеклђрне ты-
юына да карамасан, кайбер татар-
лар, аеруча шђџђрдђге эшче сый-
ныфтагы џђм рус авыллары янында
урнашкан авылларда яшђгђн татар-
лар, еш кына качып-посып эчкђли
торган булганнар. Ђгђр дђ,
мђхђллђдђ эчеп алган берђрсен
књрсђлђр, аны шунда ук тотып алып
муллага алып килгђннђр. Ђ мулла
исђ, бер дђ кљчен кызганмый, аны
таягы белђн тукмый торган булган.
Базарлы авылда – Ђтнђдђ, мулла-
ларныћ талђбе белђн, бу ки-
бетлђрдђн аз булмаган табыш алу-
чы аларныћ хуќаларыныћ нык кар-
шы килњенђ дђ карамастан, шђраб
џђм сыра сату кибетлђре ябыла. Ђ
бу авылга базар кљннђрендђ татар-
лар гына тњгел, руслар да килгђн.

Муллаларны њз вазифаларын
тырышып башкарганнары љчен
берђњ дђ гаеплђмђгђн. Киресенчђ,
мондый гамђллђрне халык нык хуп-

лаган. Я.Д. Коблов язуынча, “мулла
ниндидер тђртип бозучыны яки
ќинаять кылучыны, мђсђлђн, аракы
эчњчене яки урлашып тотылучыны,
ќђзага тарта башлавы гына була,
законныћ изгелегенђ тырышлык ку-
ючы башкалар, аныћ бу эшен дђвам-
лы итеп, тљгђллђп тђ куя торган бул-
ганнар. Мљселман авылында исерек
кешене очратуы   кыен булуы шућа
књрђ бер дђ гаќђп хђл тњгел”.

Рухи яктан мулла мђхђллђнећ
башка мљселманнарыннан артык
аерылып тормаган. Ђлбђттђ, дин
тђгълиматын яхшырак белгђн,
ђмма аныћ сњз џђм фикерлђре, баш-
калар белђн бер њк тљрле белем џђм
тђрбия алулары мђхђллђнећ башка
кешелђренеке кебек њк булган.
Мђхђллђдђге мљселман кыскача
рђвештђ иман нигезлђрен белгђн, ђ
мулла исђ – аны ќентеклђп
љйрђнгђн. Алар арасындагы бар аер-
ма шунда. Мђнфђгатьлђрнећ, ыша-
нуларныћ, карашларныћ берлеге
мулланы мђхђллђ халкы белђн бер-
лђштергђн. Мђхђллђгђ ќитђкче мул-
ла, књпчелек очракларда, ђлбђттђ, ул
мђхђллђ белђн њзе телђгђн юнђ-
лештђ ќитђкчелек итђ алган. Мул-
ланы алдау яки нђрсђне дђ булса
аннан яшереп алып калу – кыен эш
булган. Ул мђхђллђ халкыныћ бар
гамђллђрен генђ тњгел, ђ уй-фикер-
лђрен дђ белеп торган, чљнки, ул да
алар яшђгђн проблемалар белђн
яшђгђн, џђм шућа да аларга тиеш-
ле йогынты ясый алган. Ђ икенче
яктан, халык муллага чит кеше итеп
карамаган џђм дђ аныћ абруена ка-
русыз буйсынган. Бу ќђџђттђн, та-
тар муллалары, рус православ дин
ђџеллђре белђн чагыштырган ва-
кытта, шактый љстенлеккђ ия. Шул
ук вакытта, мулланыћ џђр адымы,
џђр ђйткђн сњзе, аныћ бар таныш-
лары мђхђллђ мљселманнарына бил-
геле булган. Дин кагыйдђлђрен яки
традицион йолаларны бозу дип
исђплђнгђн гамђллђре ачыкланган
муллага бер дђ ќићелгђ туры
килмђгђн. Мулла, алар фикеренчђ,
дин џђм закон вђкиле. Џђм шућа да,
ул калганнарга њрнђк булырга џђм
њз вазифасы биеклегендђ торырга
тиеш булган, дип яза Я.Коблов.

Имам њз вазифаларын тие-
шенчђ башкармаса, яки, њзенећ
ќђмгыятьтђге югары статусын дис-
кредитациялђсђ, мђхђллђ мљселман-
нары бу дин ђџелен вазифаларыннан
азат итеп, икенчесен сайлап куярга
хокуклы. Мондый хђллђр, кагыйдђ
буларак, мулла шђригать кануннарын
яки гражданнар законнарын бозган
очракта, яисђ, мулланыћ эчђргђ яра-
туы ачыкланганда эшлђнгђн. Андый
дин эшлеклелђре еш кына рисвай
ителеп куылганнар. Шундый бер
очрак, мђсђлђн, Тђтеш љязендђге
Шђпкђ авылы (хђзерге Татарстан-

ныћ Кама Тамагы районында. –
ред.) мулласы Мљхђммђтсабир
Мђџђдиев белђн 1893 елны килеп
чыккан. Аны “айнык тормыш алып
бармавы љчен” эшеннђн чыгарган-
нар. Аныћ урынына халык шул ук
љязнећ Ђќем-Књрлебаш авылы 
крестьяны Заџретдин Садретдинов-
ны (1865 елда туган) сайлап куя.
Мљхђммђтсабир хђзрђтнећ књп тап-
кырлар акланырга џђм вазифасына
кире кайтырга тырышулары ућыш-
сыз тљгђллђнгђн. 1904 елныћ маен-
да Тђтеш љязендђге Ђхмђтле авы-
лыныћ (хђзерге Ульян љлкђсенећ
Николаевка районында. – ред.)
Икенче ќђмигъ мђчет имамы На-
сретдин Арсланов “мљселман ди-
ненђ каршы килђ торган тљрле эшл-
ђре љчен” вазифаларыннан азат
ителђ. 1889 елныћ августында
мђхђллђ халкы хљкеме белђн Казан
љязе Симетбаш авылы (хђзерге Та-
тарстанныћ Арча районында. –
ред.) мулласы Абдулла Камалетди-
нов (Искђндђров) “њзенећ хезмђт
вазифаларын тиешенчђ башкарма-
ганы џђм начар тђртибе љчен”
эшеннђн алына.

Бу сђбђплђрдђн тыш, халык
гозере белђн муллалар “гыйбадђт
кылган вакытта џђм дини талђплђ-
рне њтђгђндђ ќибђрелгђн кимчелек-
лђре”, “мђчеттђ хезмђт куюга зыян
китереп, коммерция белђн шљгыль-
лђнгђннђре”, “њзбелдеклђнеп эштђ
булмаулары џђм яман тђртиплђре”
љчен дђ њз вазифаларын югалткан-
нар.

Мулла белђн мђхђллђ халкы
арасында урнашкан конструктив
диалог, књп кенђ авыр хђллђрдђн
чыгарга, ќђмгыятьнећ мљџим про-
блемаларын хђл итђргђ мљмкинлек
биргђн.

Тормышта авылдашлары мул-
лага гаилђ мђсьђлђлђре буенча гына
тњгел, ђ башка бђхђсле проблема-
лар буенча да, мђсђлђн, урлашкан
љчен, саулыкка зыян китергђн љчен
гаеплђнњчегђ ќђза билгелђргђ џђм
башка проблемаларны чишђр љчен
дђ мљрђќђгать иткђннђр. Татар авы-
лында мђхкђмђ шулай барган. Зыян
књрњче килеп чыккан хђл турында
авыл старостасы белђн муллага
хђбђр иткђн. Аннан соћ староста
ќыелыш кљне билгелђгђн, халыкны
њткђрелђ торган чаралар белђн та-
ныштырган џђм ќыелышта карала
торган эшне алып бару љчен мулла-
ны чакырган. Хљкем чыгарган ва-
кытта мулла гади  хокук нормала-
рына џђм шђригать кануннарына
таянган. Ќибђрелгђн гаеп эшлђр
љчен еш кына тђн ќђзасы кулланыл-
ган, аны мулла сайлап алган авыл
кешелђре башкарган. Ќђза бирњ,
гадђттђ, шунда ук, халык књп ќы-
елган урында башкарылган.

Дин ђџеллђре халыкныћ ђхлак

тђртибен аеруча ныклап књзђтеп
торганнар. Мђсђлђн, шђригать азар-
тлы уеннар уйнауны тыйган. Ђгђр
кемнећ дђ булса азартлы уеннар
уйнавын белсђлђр, аны муллага
алып  барганнар, мулла аћа њгет-
нђсыйхђт биргђн. Ђгђр дђ инде бу
кеше мондый гаебе белђн тагын
бер тапкыр элђгеп тотылган икђн,
аны я чыбык белђн сугып, ќђзага
тартканнар яки љч кљнгђ кулга
алып, ябып торганнар. 1875 елны
исђ Диния нђзарђте “Бар муллаларга
да, њз мђхђллђлђрендђге кешелђр-
не тђн џђм башка тљрле ќђзалђрга
тарту џђм, гомумђн, њзлђренђ
њзлђре љчен хас булмаган хљкем-
дарлар ролен алу катгый тыела”, –
дип фђрман чыгара.

Мђчетлђр ќђмђгать намазла-
ры урыны булганлыктан, аларга ти-
ешле дђрђќђдђ игътибар књрсђте-
лергђ, хљрмђт ителергђ џђм
тђртиптђ тотылырга тиеш булган-
нар. Шуныћ љчен муллалар авыл
халкын аларны тђртиптђ тотарга
ќитђрлек дђрђќђдђ акчалар табар-
га књндергђннђр. Ђ мђчетлђрне
тоту љчен шактый гына эшлђр баш-
карырга кирђк: вакытында ремонт
ясарга, мђчетне ќылыту љчен ќит-
ђрлек дђрђќђдђ утын ђзерлђп ку-
ярга, яктырту љчен шђм џђм керо-
син запаслары булдырырга, мич
џђм тљтен чыгару морќаларын
тљзек хђлдђ тотарга џ. б.

Мљселман дин эшлеклелђренећ
матди яктан яхшы тђэмин ителгђн
булуы, аларныћ њз хезмђтлђрен
башкаруларында џђм халык белђн -
мљнђсђбђтлђрендђ мљџим аспектка
ђверелгђн. Керемнђренећ тљп чыга-
нагы – халыктан ќыелган иганђлђр.
Алар акчалата продуктлар, башка
ђйберлђр бирњ формасында да бул-
ган яки халык њзе килеп эшлђп тђ
ярдђм иткђн. Њз хуќалыклары да
(игенчелек, терлекчелек, бакчачы-
лык), тљрле џљнђрчелек (умартачы-
лык, табиблык, тегњчелек џ. б.) џђм
сђњдђ дђ дин эшлеклђре кеременећ
шактый љлешен тђшкил иткђн. Ни-
гездђ, алар халыктан ђллђ ни аеры-
лып тормаганнар, лђкин татар
мђхђллђлђрендђ њзлђренђ йљклђнгђн
мљџим социаль вазифалар башкару-
лары џђм њз шђхси керемнђре алар-
ны ќђмгыятьтђ башкалардан аерып
књрсђткђн џђм матди яктан тђэмин
ителгђннђр рђтенђ куйган.

Мљселман дин эшлеклелђре-
нећ халык белђн мљнђсђбђтлђре
арасында тагын бер мљџим аспек-
тлардан суфичылыкны – тђсаувњ-
фне (башкача: кешенећ яшеренгђн,
эчке књћел кимчелеклђре белђн
кљрђшкђ џђм шђхесне рухи тђрби-
ялђњгђ юнђлтелгђн Исламдагы
дини тђгълимат џђм практика) бил-
гелђп китђргђ кирђк. Књпчелек та-
тар муллалары тарикатьтђ булган-

нар яки билгеле шђех-ишаннарныћ
укучылары (дини дђвамчылары)
булып торганнар. ХХ йљзгђ кадђр
бар татар мљфтилђре дђ билгеле
шђехлђрнећ мљридлђре булганнар.
Бу – очраклы хђл тњгел: тђса-
увњфтђ тђрбия алу – татар дин эш-
леклесе булып китњ љчен зарури эле-
мент булып саналган. Ул вакытлар-
да ќђмгыятьтђ югары баскычта
тору, дин љлкђсендђ яћа идеялђр
тђкъдим итњ, ђ кайвакытта исђ,
карьера баскычы буенча югарырак
књтђрелњ дђ Идел буе мљселман-
нарында, шул ук вакытта, Урта Ази-
ядђ дђ суфичылык тарафдары булу-
булмауга бђйле булырга мљмкин.
Татар ишаннарыныћ эшчђнлеге,
Исламныћ, гыйлемлелекнећ, укы-
мышлылыкныћ тагын да кићрђк
таралуына, халыкныћ тђрбияле бу-
луын арттырырга ярдђм иткђн, та-
тар милли яћарышына књп љлеш
керткђн. XIX гасыр ахыры –
XX гасыр башы татар муллаларын
џђм галимнђрен ќђдитчелђр (ре-
форма тарафдарлары) џђм кадим-
челђргђ (реформаларга каршы бу-
лучылар) бњлгђн вакытта, без, бары
тик кадимчелђр генђ суфичылык
тарафдарлары булган дип ђйтђ ал-
мыйбыз. Ќђдитчелекнећ књп кенђ 
вђкиллђре нђкышбђнди мљридлђре
џђм ишаннары булган. Ул чорлар-
ныћ рђсми дини эшлеклелеккђ ка-
рата оппозициядђ торучы дип ис-
ђплђнњче бар татар мђгърифђтче-
лђре џђм фикер иялђре дђ нђкшиб-
ђндия тарикате белђн мљнђсђбђттђ
торганнар.

ХIХ гасыр џђм ХХ гасыр баш-
ларында Идел-Урал тљбђгендђ бер
њк вакытта мђхђллђ  муллалары,
мђдрђсђ ќитђкчелђре вазифаларын
да башкаручы, ќђмгыятьтђ зур
дђрђќђгђ ия бик књп суфи шђехлђ-
ре яшђгђн. Шулар арасында: Хђби-
булла Оруви, Гали Тњнтђри, Али-
шевлар династиясе (Кизлђњ ишан-
нары), Тукаевлар (Эстђрлебаш
ишаннары), Закир ишан ђл-Чистави
(Мљзђммђдзакир Камалов), Зђйнул-
ла ишан Рђсњли, Галимќан Баруди,
Ђхмђд Кизлђви, Мђхмњд Кизлђви,
Хђсђнќан Кизлђви, Фђхретдин Нур-
лати, Нургали Хђсђн ђл-Буави,
Шђрђфетдин Суксуви, Абдуллатиф
бине Яџњдђ, Ђхмђдсафа бине Аб-
бас, Ђхмђдлатыйф бине Абдулла-
тыйф, Мљхђммђд бине
Мљхђммђдхђсђн ђл-Урмати, Нурет-
дин бине Мифтахетдин, Шаџиђхмђд
бине Аббас, Мљхђммђдхафиз ђл-
Казани, Мљхђммђд Шакир (Сем-
бер), Хђйрулла Алмати џђм башка
бик књплђр. Табигый, мђхђллђ мђче-
тенећ ќитђкчесе шђех яки ишан бул-
са, аныћ халыкка йогынтысы да
књпкђ зуррак џђм абруйлырак са-
налган.

Нђтиќђ ясап, шуны ђйтергђ
кирђк: XIX йљз ахыры – ХХ йљз ба-
шында татар муллаларыныћ
мђхђллђлђрдђ дини-ђхлакый йо-
гынтысы гаять зур булган. Бу мул-
ланыћ шђхси рухи сыйфатларына,
интеллектуаль сђлђтлђренђ, аныћ
тђртибенђ, тормыш алып бару
рђвешенђ бђйле. Ђгђр дђ мулла њз
вазифаларын тырышып њтђсђ,
њрнђк тормыш алып барса,
мђчеткђ тљгђл вакытта, намазлар-
ны калдырмыйча йљрсђ, мђхђллђ
халкыныћ тђртибен игътибар белђн
карап торса, аларны гаепле эшлђре
љчен гадел хљкем итсђ, гомумђн,
мљселманнар џђм гражданнар за-
коннарын саклауда тиешле хезмђт
џђм тырышлык књрсђтсђ, ул
мђхђллђ халкы алдында зур абруй-
га ия булган џђм мђхђллђнећ соци-
аль-мђдђни тормышында барысы
тарафыннан да танылган ќитђкче
булып исђплђнгђн. Юкка гына хал-
кыбыз: “Мулласы нинди, мђхђллђсе
шундый”, – димђгђн бит.

Рђшид МАЛИКОВ,
тарих фђннђре кандидаты,
Буа мђдрђсђсе директоры

«Хљсђения» мђдрђсђсе идарђчелђре џђм имтиханда катнашкан казыйлар.
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Россиядђ ислам икътисады –Россиядђ ислам икътисады –Россиядђ ислам икътисады –Россиядђ ислам икътисады –Россиядђ ислам икътисады –
бу мифмы яки якынбу мифмы яки якынбу мифмы яки якынбу мифмы яки якынбу мифмы яки якын

килђчђктђге чынбарлыкмы?килђчђктђге чынбарлыкмы?килђчђктђге чынбарлыкмы?килђчђктђге чынбарлыкмы?килђчђктђге чынбарлыкмы?
Бњгенге кљндђ Россиядђ
ислам икътисадын
њстерњ, икътисадтагы
њзара мљнђсђтлђрдђ ис-
лам принципларын
кертњ турындагы фи-
керлђр - шактый еш
ишетелђ. Моны яклап
књп дђлиллђр китерелђ,
мљселман халкы саны-
ныћ Россиядђ тиз ар-
туы турындагы дђлил-
лђр дђ алар арасында
соћгыларыннан тњгел.

Чынлап та, илнећ демократик
юл белђн њсђ торган булуына аныћ
ќирле халыкныћ шактый љлешен
тђшкил иткђн мљселман халкына
њзлђренчђ тормыш алып барырга
мљмкинлеклђр тудыру да керђ. Ђ бу
халыкларныћ тормыш алып бару
нигезлђре нђкъ менђ ислам йогын-
тысында формалашкан, џђм дђ, ан-
дый формалашу тыныч юл белђн,
бернинди чиклђњлђрсез барган.
Шућа да без якын елларда туры-
дан-туры ислам факторы белђн бил-
гелђнњче кайбер регионнарныћ, тар-
макларныћ,  эшчђнлекнећ башка
љлкђлђренећ бик тиз њсеше шаџит-
лары булырга мљмкинбез. Мљсел-
маннарныћ икътисадта фикер
йљртњлђренећ, ислам бизнес-этика-
сы њзенчђлеклђрен испкђ алу -
мљселман џђм мљселман булмаган
халыкларныћ њзара тату, ућайлы
шартларда яшђвенђ, аларныћ интег-
рациясенђ аз югалтулар белђн ире-
шергђ мљмкинлек бирђчђк.

Икътисади тормышка ислам
принципларын кертњ џђм Аллаџы
Тђгалђнећ ризалыгын яулау тулы
бер этаплар рђтен њтњне талђп итђ.
Алар арасында - бизнес алып бару-
дагы ислам ысулларына љйрђтњ дђ,
мљселман коммерция структурала-
рында эшлђргђ сђлђтле яллаулы
хезмђткђрлђрлђр ђзерлђњ дђ, бизнес
алып бару стандартларын эшлђњ дђ,
хђлђл товарлар љчен стандарт тал-
ђплђре эшлђп чыгару да бар. Зђкят
ќыю џђм аны нђтиќђле куллану
системасын эшлђњ џђм аны эшкђ
кертеп  ќибђрњ дђ, вакыфлар (фон-
длар) системасын њстерњ дђ, хаќ
кылу љчен акча туплау системасын

эшлђњ дђ, ислам банклары џђм ис-
лам хђвефсезлек вакыфларын ачу
да, икътисади эшчђнлекнећ шђри-
гать нормаларына туры килњен
књзђтеп торучы шђригать шурала-
рыныћ књп баскычлы системасын
булдыру да шул урында тора.
Мљселман бизнес берлегенећ эшч-
ђнлек ђйлђнеше кагыйдђлђрен
эшлђп чыгаруы књп вакыт алырга
мљмкин. Шул исђптђн, закон систе-
масын модернизациялђњ дђ. Лђкин
моныћ љчен мљселман бизнес бер-
леге берлђшергђ, њзлђренећ уртак
икътисади мђнфђгатьлђрен аћлар-
га, аларны федераль дђрђќђдђ ђйтђ
алырга тиеш.

Лђкин, ислам икътисады прин-
ципларыныћ илебездђ эшчђнлек
алып бару практикасына кереп китњ
процессыныћ ућышлы булуына бу
гына гарантия биреп бетерми ђле.
Ђлбђттђ, џичшиксез, бизнес-бер-
лекнећ њз эчендђ дђ дискуссиялђр
џђм кайбер каршылыклар килеп
чыгачак.

Ић соћгы дђвердђ, ислам икъ-
тисады, Россиядђ, шактый сандагы
башка иллђрдђн, хђтта моннан бер-
ничђ йљз ел элек аларда бернинди
мљселман халкы булмаган иллђрдђн
дђ, мђсђлђн, Франция белђн Бљекб-
ританиядђн дђ соћрак њсђ башла-
ды. Икътисади тормышныћ ислам
формалары, хђтта аларда да норма-
га ђйлђнеп бара. Без БДБ иллђре-
нећ шактыеннан, мђсђлђн, Казакъ-
станнан да калышып барабыз.
Шућа да, ислам принципларын Рос-

сия икътисадына кертњ ќитђрлек
санда чит тел (гарђп, фарсы, тљрек,
инглиз џ. б.) белњче кешелђрнећ бу-
луына турыдан-туры бђйле. Шул ук
вакытта, берничђ чит тел џђм баш-
ка иллђрдђ ислам икътисадын керт-
њдђге проблемаларны нинди ысул-
лар белђн ућышлы чишкђн икђннђ-
рен белњче эшкуарларныћ билгеле
бер катламы булу да, шулай ук, га-
рантия бирђ алмый.

Россиягђ ислам икътисады
принципларын кертњдђге тљп про-
блема - ќђмгыятьнећ аны ничек
итеп кабул итње мђсьђлђсе. Ислам
бизнес-берлеге икътисад
мљнђсђбђтлђренећ ислам моделе
љстенлеклђрен њзенећ кљндђлек хез-
мђте белђн исбат итђ алырмы? Њз
эшчђнлеген озак вакытлар конструк-
тив њсешкђ, инновациялђр кертњгђ,
югары технологик сђнђгать тармак-
ларын њстерњгђ юнђлтелгђн булуын
Россия халкына исбат итђ алырмы,
ђллђ бары тик табигый байлыклар
чыгаруга гына юнђлеш тотармы?
Россия ислам бизнес берлеге про-
грессив хезмђт мљнђсђбђтлђре тљзи
алырмы, њз хезмђткђрлђренећ юга-
ры квалификациялђрен, аларныћ на-
муслы хезмђт итђргђ омтылуларын
дђртлђндерерме, социаль яклауныћ
эффектив системасын тљзи алыр-
мы?

Галим ВАХИТОВ,
икътисад фђннђре кандидаты,

Россия ислам университетыныћ
Ислам икътисады џђм идарђсе

кафедрасы мљдире

Аллаџныћ
рђхмђтлђре булсын!

Мљселманнарныћ ић зур џђм мљбарђк бђйрђмнђренећ
берсе - Корбан гаете. Корбан чалу Аллаџы Тђгалђ та-
рафыннан Аћа ел буена биргђн нигъмђтлђренђ шљкер
итђр љчен ђмер ителгђн. Шушы бђйрђм ућаеннан, 30
октябрьдђ Мамадыш шђџђре мђдрђсђсендђ, бђйрђмне
олылап, Ђхмђд Ясђви мђчете Нурислам Газизов ќит-
ђкчелегендђ Корбан бђйрђме њткђрелде.

Уку йорты эчендђ бђйрђм љйлђ намазыннан соћ башланды. Анда ђбилђр,
бабайлар, апалар, абыйлар, балалар бик књп иде. Мђдрђсђ директоры Габ-
драхман хђзрђт Хђбибуллин бђйрђмне "Фатиха" сњрђсе џђм вђгазь белђн
ачып ќибђрде. Ул кљчле тавышы, мђкам белђн сњрђне кљйлђгђндђ
хђзрђтнећ џђрбер сњзен йљрђгем аша уздырдым. "Бар бит гыйлемле
хђзрђтлђребез, Аллага шљкер!" - дип уйлап куйдым. Районыбыз имам-
мљхтђсибе Илџам хђзрђт Миннегалиев: "Кешелђр алдында дђрђќђбез бул-
сын, њзебезнећ хезмђт сљючђнлегебез, чисталыгыбыз, пакьлегебез, наму-
сыбыз, тырышлыгыбыз белђн њрнђк булып торыйк. Дљньялык љчен генђ
тњгел, ахирђтебез љчен дђ гамђллђребез булсын. Кыямђт кљнендђ Аллаџы
Тђгалђ каршына њзебез белђн алып бара торган намазларыбыз, уразала-
рыбыз, зђкятлђребез, корбаннарыбыз да булсын", - диде. Ђхмђд Ясђви
мђчете имам-хатыйбы Нурислам хђзрђт Коръђн сњрђлђре укыды. Бђйрђм
чђй табыны артында дђвам итте. Бу бљек бђйрђмнећ эчтђлеге нђкъ менђ
кешелђр мђнфђгатен кайгырту, аларны ярату џђм ярдђм кулы сузарга ђзер
булуга нигезлђнгђн. Изге Корбан бђйрђме кљнендђ кылган догаларыбыз
кабул булсын, изге ниятлђребез џђм якты хыялларыбыз тормышка ашсын.
Йортларыбызга, мђдрђсђбезгђ бђрђкђт, књћеллђребезгђ - иман нуры, бу
бђйрђмне оештырган абыстайларыбызга, хђзрђтлђребезгђ иминлек, ты-
нычлык џђм мђхђббђт хислђре ићсен. Тђкђбберлекне ташлап, ата-анага,
туганнарга џђм бљтен ќан иялђренђ ихтирамлы булып, бђхиллеклђрен со-
рап, хђер-догаларын алырга тырышырга кирђк. Барыбыз да изгелек эшлђргђ
ашыгыйк! Бу бђйрђмне оештырган Ђхмђд Ясђви мђчете абыстае Рђсимђ
абыстай Гайнетдиновага, Нурислам хђзрђт Газизовка, мђхђллђ халкына
Аллаџныћ рђхмђтлђре булсын!

Фирая МИНГАЛИЕВА,
Мамадыш шђџђре

(Ахыры. Башы газетабызныћ
26 октябрь (№17) санында.)

Шуны да билгелђп њтђргђ кирђк, шартлылык књп урында
борынгы тљрки књчмђ сђнгатенећ стиль њзенчђлеклђре белђн
билгелђнђ. Зооморф образлары реалистик њзлђштерњ йљртњче
(ђлбђттђ, аларда булган кайбер декоратив стильлђшњ элемен-
тларын исђпкђ алып) Кљнбатышныћ игенчелек цивилизация-
лђренећ антик џђм эллин сђнгатеннђн аермалы буларак, бол-
гарларныћ књчмђ бабаларындагы "ќанвар стиле", гомумђн,
зооморф образлар, џђрвакыт яссы џђм график формада, шар-
тлы, схематик рђвештђ сурђтлђнгђннђр. Мондый сурђт ясау
књчмђ дала мђдђнияте љчен хас булган џђм ул болгар остала-
ры сђнгатендђге сурђтлђњ принципларында да сакланган.

Шунысы игътибарга лаек, болгар гамђли сђнгатенећ ор-
намент мотивлары, аларны њзлђштерњ характеры, сђнгать
теленећ вариантлылыгы белђн композициянећ ирекле чише-
лешенђ караганда, Шђрыкныћ классик иллђрендђге мљсел-
ман осталары њтђргђ мђќбњр булган профессиональ талђплђр
џђм иќат итњ кануннарыныћ катгый рамкалары белђн артык
кысылган булмаганнар. Бу болгар сђнгатенећ џђм орнамент
теленећ, сурђт тљшерњ, колористик мђгънђдђ генђ дђ тњгел, ђ
иќат итњ мђгънђсендђ дђ, стиль њзенчђлеклђре турында да
ђйтергђ мљмкинлек бирђ. Бизђклђрне џђм сурђтлђрне кулла-
нуда иќат иреклеге халык сђнгате системасына хас. Бу - бол-
гар сђнгать осталыгыныћ тере халык традициялђре белђн

Идел буенда ислам сђнгатенећ
башлангыч чоры њзенчђлеклђре

булган тирђн бђйлелеген књрсђтђ, аныћ X-XI гасырларда "ќан-
вар стиле"нђ алмашка килгђн зооморф бизђклђрне
њзлђштерњдђ џђм мљселман сђнгатендђ љстенлек алган чђчђк-
њсемлек орнаментын саклануда књзђтелђ. Шђрык орнамен-
ты белђн булган књп кенђ уртаклык књренешлђренђ дђ кара-
мастан, болгар бизђк тљшерњ орнаменты њзенећ оригиналь-
леген саклап кала. Ул чыгышын борынгы тљрки мђдђният
чорларына барып тоташкан архаик мотивлардан ала. Борын-
гы тљрки мђдђният Кљньяк Себер џђм Њзђк Азия сђнгатеннђн
башланып киткђн џђм б. э. кадђрге Таулы Алтай кабилђлђре-
нећ сђнгате белђн ныклы бђйлђнештђ булган (Пазырык  кур-
ганнары), тарихта урынын алган орнаменталь комплексны
тђшкил итђ. Болгарларныћ металлны сђнгатьчђ бизђњ, сљяк
ую сђнгатьлђрендђ булган лотос, йљрђксыман, кљнчыгыш Азия
характерындагы пальметта џђм таќлар, интеграль спиральлђр,
лалђ бизђњ мотивлары шуларга карый. Орнаментныћ бу мо-
тивлары Казан татарларыныћ декоратив сђнгатендђ: зђркђн
бизђклђњ ђйберлђрендђ, чигњлђрдђ, каюлы књн аяк киемнђ-
рендђ, агач џђм таш ую осталыкларында - аннан соћгы ва-
кытларда да сакланалар.

Болгар металл џђм зђркђн сђнгатенећ (аныћ чђчђк ат-
кан вакытындагы  эшлђрен) чђчђк-њсемлек бизђклђренећ
њрелгђн спираль бљтермђлђре, яфрак њсентелђре, лалђ
чђчђклђре, лотос џђм башка бизђк мотивларыннан торган
зиннђтле катлаулы композициялђр бизи. Шул бизђклђр кою,
уеп (гравировка), тљеп (чеканка), басма џђм ќепкыр (филиг-

рань) техникаларын кулланып тљшерелгђннђр, соляр (кояш, ай,
йолдызлар) џђм зооморф мотивлар белђн бергђ кушылган-
нар. Мђсђлђн, болгар зиннђтле балта сапларыныћ берсендђ,
медальон астында стильлђштерелгђн ат сурђте астында кояш
дискы џђм ярымай урнаштырылган. Шул ук балтаныћ йљзе
исђ, тармакланган "тормыш агачы" яки "дала" чђчђк бђйлђме
мотивлары белђн бизђлгђн. Бу сюжетныћ яхшы телђк бел-
дерњ эчтђлеге бик ќићел укыла. Шунысын да ђйтеп китђргђ
кирђк, анда, Исламга кадђрге болгар сђнгатендђ булган "тор-
мыш агачы" џђм "кояш" ќанвары булып исђплђнгђн ат мотив-
ларыныћ семантикасы сакланган. Яћалык булып бђрђкђт џђм
чђчђк ату (ућышка ирешњне) белдергђн ярымай семантика-
сы тора. Моныћ џђм башка ђйберлђрне бизђњдђ яћа эчтђлек-
ле символлар књренђ башлаудан тыш, мљселман сангатенђ
хас булган келђм (тулысынча бизђњ) орнаменталь системасы
урын алган. Бизђклђр, арабескаларга охшатып, бизђњ ђйбере-
нећ љслеген тулысынча каплаганнар.

Мљселман сђнгате љчен характерлы булган тоташ орна-
ментлаштыру принцибы XI гасыр азагы - XII гасыр башы
болгар сђнгать предметларында кић таралыш алган. Моны
металл матрицалар - рельефлы итеп бизђк тљшереп коелган
бакыр џђм ќиз пластиналар калдыклары дђлилли. Алар белђн
юка бакыр, кљмеш џђм алтын такталарга-пластиналарга књп
тапкырлы басма белђн бизђклђр тешергђннђр.

(Ахыры 4 нче биттђ.)

Корбан бђйрђме тагын
кайда-ничек узган?

ЧАЛЛЫ
Корбан бђйрђменећ беренче кљнендђ биредђ 900 лђп корбан чалын-

ган. Љч кљнгђ якынча - 1500. Мђчет тирђлђрендђ корбан чалу рљхсђт
ителмђгђн. Корбан чалу Сидоровка бистђсендђ махсус ђзерлђнгђн урын-
да башкарылган. Рамазан, Туфан, ГЭС мђчетлђрендђ мохтаќларга хђйрия
ашлары њткђрелгђн. 27 октябрьдђ Нур-Ихлас мђчетендђ балалар љчен
бђйрђм оештырылган.

Ђбњзђр мђчете 26 октябрьдђ "Мирас" мљселман мђктђбендђ бђйрђм
ашы њткђргђн. Анда укучылар џђм аларныћ ата-аналары, ќђмгысы 240
кеше катнашкан. 25 октябрьдђ ђлеге мђчетнећ имам-хатыйбы Гали хђзрђт
Баџаутдинов "Снежок" ял базасында да Корбан ашы њткђргђн. 27 ок-
тябрьдђ исђ ГЭС мђчетендђ кече яшьтђге мђктђп балалары мђќлескђ
ќыелган. 28 октябрьдђ  Тукай районы хакимияте ашханђсендђ балалар
џђм картлар љчен чираттагы хђйрия ашы уздырылган.
ЂЛМЂТ

Биредђ дђ корбан чалу љчен алдан махсус мђйданчыклар булдыр-
ганнар. Бђйрђмне тиешле дђрђќђдђ њткђрњгђ район хакимияте џђм "Тат-
нефть" ќитђкчелђре зур љлеш керткђн.

Кичен Р.Фђхреддин исемендђге мђдрђсђ шђкертлђре љчен махсус
мђќлес оештырылган. Мђдрђсђнећ директоры Рафикъ хђзрђт џђм
мђдрђсђ мљгаллимнђре шђкертлђрне ђлеге олуг бђйрђм белђн котлаган.
Корбан бђйрђмен њткђрњ љчен махсус программа ђзерлђнгђн: тљрле спорт
ярышлары, бђйгелђр, викториналар оештырылган.

30 октябрь кљнне Габдрахман авылында, 31 октябрьдђ Ђлмђтнећ
Њзђк мђчетендђ зур мђќлес њткђрелгђн.
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Идел буенда ислам сђнгатенећ башлангыч чоры њзенчђлеклђре
Алар аел, куелмалар, Коръђн

савытлары, савыт-саба џ. б. шуныћ
кебек массакњлђм эшлђнђ торган
кљнкњреш ђйберлђренђ орнамент
тљшерњ љчен кулланылганнар.
Бизђклђр арасында борынгыдан
килгђн херсонес њрнђклђрен
њзлђштерњче соћгы эллин традици-
ялђренђ карый торган џђм мљселман
сђнгате стиленђ хас булган арабес-
калар тибындагы геометрик џђм
чђчђк-њсемлек мотивлары кер-
телгђн. Матрицалардагы бизђњнећ
образлы системасы X-XI гасырлар-
дагы саф зооморф композици-
ялђрдђн (мђсђлђн, Билђр шђџђре
калдыкларын казу эшлђре вакытын-
да табылган эт сурђте тљшерелгђн
ќиз матрица), XII гасыр ахыры - XIII
гасыр башындагы шартлы орнамен-

таль, абстракт "чђчђк стиленђ"
кадђр њсђ. Болгар металл сђнгатен-
дђге сурђтлђњ алымнары мондый
эволюцияне мљселман сђнгате прин-
ципларына органик књчеп баруын
чагылдыра.

Мљселман сђнгате эстетика-
сында Аллаџ яраткан ќан иялђрен
сурђттђ кабатлау - мљмкин эш тњгел,
дип исђплђнгђн. Шућа да, мљселман
остасы хезмђтлђрендђ натураль
рђвештђ тљшерелгђн сурђтлђр юк,
дљнья Исламда шартлы рђвештђ
таныла, чынбарлык дљньяны су-
бьектив кабул итњдђ џђм абстракт
формаларда аћлана. Сурђт тљшерњ
џђм чынбарлыкны чагылдыру Урта
гасырлар сђнгать аћы кысаларын-
да бара, аныћ тасвирлау теленећ
аермалы њзенчђлеге булып мљсел-
ман сђнгатенећ тљп принциплары -

орнаментальлек џђм шартлы деко-
ративлык тора.

Идел буе болгарлары сђнга-
тендђ зооморф мотивларны сурђтлђњ
реалистик булмаган; ул шартлылык,
билгеле бер схемалаштыру џђм фор-
маныћ бизђњ стилизациясе белђн
аерылып торган. Тере затларны
сурђтлђгђн вакытта кулланылган,
болгар мђќњси мђдђнияте чорларын-
да ук барлыкка килгђн бу принцип-
лар мљселман сђнгате чђчђк аткан
вакытта, аныћ сюжетларында мифо-
логик образлылыктан символик, шар-
тлы декоратив образлылыкка
ђкренлђп књчкђн вакытта тагын да
зуррак њсешкђ ирешкђннђр. Мљсел-
ман сђнгате метафорик  образлылык
та кичерђ. Мђсђлђн, кош мотивы эво-
люциясен књзђтњ бик тђ кызыклы.
Аныћ сурђте чынбарлыктан

(Ахыры. Башы 3  нче биттђ.) ђкренлђп кенђ књздђн югалып, сим-
воликка ђйлђнђ бара. Аннан соћ инде
кош сурђтлђре тљр аермалыкларын
югалта, ул орнамент бизђклђре
бђйлђнмђлђрендђге абстракт "бђхет
кошына" ђйлђнђ. Кош, шулай итеп,
бђхет џђм мђхђббђт метафорасына
ђверелђ. Шунысын да књрсђтеп
китђргђ кирђк, сђнгать теле њсеше
процессында мљселман сђнгатендђ
ќанварлар џђм кош мотивлары
ђкренлђп чђчђк-њсемлек џђм гео-
метрик мотивлар белђн алмашына.
Болгар сђнгате спецификасына хас
булган "чђчђк стиле", њзенећ тђэсир-
ле бизђњ системасы белђн, болгар
халык осталары иќатында эзлекле
рђвештђ сакланып калып, књп йљз
елларга татар декоратив-гамђли
сђнгатенећ юнђлешен билгелђгђн.

Шулай итеп, Идел буенда

мљселман сђнгатенећ барлыкка ки-
лње аныћ бу тљбђктђ урнашкан
сђнгать традициялђренђ ќайлашуы
процессын билгели. Њзђклђште-
релгђн дђњлђтнећ монотеистик иде-
ологиясенећ бер љлеше булган
сђнгать, аныћ сурђтлђњ телендђ ча-
гылыш тапкан яћа, књпкђ югарырак
њсеш дђрђќђсенђ ирешђ. Исламныћ
идея-эстетик тамырлары Идел буе
сђнгатенђ, аныћ халык иќат специ-
фикасын формалаштыруга, яћа књре-
нешлђргђ њсеш биргђн. Алар, соћын-
нан, Алтын Урда џђм Казан ханлы-
гы сђнгатьлђре њсешенђ нигез сал-
ган џђм татар гомуммилли мђдђни-
ятенећ њзђк љлешенђ ђйлђнгђн.
 Гњзђл ВЂЛИЕВА-СЉЛЂЙМАНОВА,

сђнгать фђннђре докторы,
Ш.Мђрќани ис. Тарих

институтыныћ баш фђнни
хезмђткђре

итђргђ тырышучылар бар. Менђ аларны "нетрадицион ислам" вђкиллђре дип
атап буладыр инде.

- Димђк, ислам турында ќђмђгатьчелек фикерен формалаштыруда
мљселманнарныћ њзара мљнђсђбђте дђ зур роль уйный?

- Ђлбђттђ, шулай. Ислам дине њсеш кичерњен, кешелђрнећ књћеленђ яхшы, фай-
далы тђгълимат буларак керњен телђсђк, дин тотучы мљселманнарныћ бердђм, дус-
тату булуы мљџим. Ђ моныћ нигезе - бер мђзџђбтђ, бер нияттђ булу, ќитђкчелђргђ
итагать итњ. Икенчедђн, џђр мљселман диннећ кљзгесе булуын онытмаска џђм дине-
без буенча яшђњче кешегђ хас булырга тиешле књркђм ђхлак сыйфатларын њзендђ
булдырырга тиештер, дип уйлыйм.

- Бњгенге катлаулы заманда ђдђп-ђхлак кагыйдђлђрен белњ, алар буенча
яшђњ барчабызга да комачау итмђс иде. Књркђм ђхлак сыйфатларыннан кай-
сыларын аерым билгелђп њтђр идегез?

- Пђйгамбђребез Мљхђммђднећ (сгв) бер хђдисендђ: "Иманныћ яртысы сабыр-
лык, икенче яртысы шљкер итњ", - дип ђйтелђ. Чыннан да, безгђ бњген сабырлык џђм
шљкер итњ сыйфатлары ќитенкерђми. Бњген књп кешелђр шђхси ућышларын, го-
мумђн, тормыштагы бђхетен акча, матди байлык булдыруга бђйли, янђсе, никадђр
књбрђк юнђтђм, шулкадђр бђхетлерђк булам. Ђмма шунысы мљџим: књпме генђ бай-
лык-мал тупласаћ да, Аллаџы Тђгалђ бђрђкђт бирмђсђ, шул байлыкныћ файдасы бик
аз булачак. Ђ Аллаџ бђрђкђтле иткђн ђз генђ малныћ файдасы књп булырга мљмкин.
Уйлап карасаћ, Аллаџы Тђгалђ безгђ ничђмђ-ничђ нигъмђтен бњлђк итеп бирђ: су,
џава, сђламђтлек, балалар џ. б. Бер генђ књзнећ књрњен акчалата бђялђп карагыз ђле?
Ризык тђмен тою, йокы, акыл, тумыштан бирелгђн сђлђт - болары ничђ сум тора?
Чыннан да, без бернинди акчага да сатып алып булмый торган нигъмђтлђргђ ия,
ђмма аныћ кадерен белмибез, тиешенчђ шљкер итмибез. Ђ галимнђребез аћлаткан-
ча, шљкер итњ мал-нигъмђтлђрне арттыра, сабыр итњ исђ Аллаџка якынайта.

- Безгђ бик кирђкле, файдалы сыйфатлар турында ђйтеп киттегез. Ђ нин-
ди сыйфатлар кешегђ зур зыян китерђ?

- Ђлбђттђ, сабырсызлык. Аннары књп кешегђ ќаваплылык хисе булмау, дљньяга
артык кызыгу, мин-минлек сыйфатлары да шактый зыян китерђ, дип уйлыйм. Њзећ-
не башкалардан љстен кую, њз-њзећђ соклану, сњздђ тормау кебек тискђре сыйфатлар
да хђзер кић таралган. Ђ инде тљп кимчелек - ул књплђрнећ књћел књзе белђн књрђ
алмавы.

- Бњген кешенећ маћгай књзе генђ књрђ торган заманда аныћ књћел књзен
ачар љчен дин белеме кирђктер инде? Мђдрђсђгездђ уку елы ничегрђк башланып
китте, укырга килњчелђр књпме?

- Быел без 15 нче уку елын башлап ќибђрдек. Узган уку елында мђдрђсђбезне
128 кеше тђмамлаган иде, быел 160 лап кешене укырга кабул иттек. Олылар балалар-
га караганда књбрђк. Яшьлђр бик књп, ђ менђ пенсия яшендђге абыйлар, шул яшьтђге
апалар белђн чагыштырганда азрак. Шул хакта сњз чыккач, мића берђњ: "Бездђ ирлђр
пенсиягђ кадђр яшђмилђр, књбесе њлеп бетте инде", - ди. Мин ђйтђм: "Нишлђп њлеп
бетсеннђр, урамда књренђлђр ич, хастаханђдђ дђ књп йљри алар. Ђмма, Ќђлил хђзрђт
ђйткђнчђ, сђламђтлекне мђчет-мђдрђсђ юлында эзлђргђ кирђк, ђ намаз - ул бик књп
авыруларны булдырмый калырга ярдђм итђ".

Тулаем алганда, уку елы ђйбђт кенђ башланып китте. Шунысы сљендерђ: бљтен
ућайлыклары булган зур, бик матур бинабыз бар, халык бик ошатып укып йљри,
барыбызга да шљкер итеп тырышасы гына.

- Гђќит укучыларга телђк-нђсыйхђтегезне ќиткерсђгез иде.
- Ђгђр юл йљрњ кагыйдђлђрен белмђгђн кеше машинаны њзе идарђ итеп кузга-

лып китсђ, нђтиќђсе бик аяныч булырга мљмкин. Бњген исђ бик књп кеше кирђкле
канун-кагыйдђлђрне љйрђнмичђ, "тормыш" дигђн машинада бара, кайберлђре хђтта
кайда "газ", кайда "тормоз" булганын да чамаламый. Моны дини гыйлемнећ кирђк-
легенђ ишарђ итеп ђйтњем.

Безнећ тормышыбыз ул њзенђ књрђ бер сынау, аны белем-сабак йорты белђн дђ
чагыштырып була. Ђйе, тормыш ул - ић катлаулы мђдрђсђ. Без кљн саен нђрсђдер
эшлибез, нђрсђгђдер омтылабыз, шулай итеп, Аллаџ каршында кљн саен имтихан
тотабыз. Њземђ яхшы булсын дип кемгђдер авырлык китерсђћ, нинди дђ булса про-
блемаћны хђл иткђндђ хђрамга керсђћ, ахирђт "зачёткасына" икеле куялар инде. Ђ
Кыямђт кљнендђ "Госэкзамен" булачак. Шуннан соћ "зачётканы", ягъни гамђл
дђфтђрећне тоттыралар да, йђ ќђннђткђ, йђ ќђџђннђмгђ билгелилђр. Шућа књрђ без
барыбыз да "тормыш" дигђн мђдрђсђдђ "укучы" шђкертлђр. Имтиханнарны яхшы-
рак биреп барыр љчен џђм "Госэкзамен"га ђзерлђнњ љчен мђдрђсђбездђ белем алырга
чакырам.

Ђћгђмђне Г.МИЋНЕХАНОВА
њткђрде

ТОРМЫШ –
ић катлаулы мђдрђсђ

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

1 ноябрь кљнне ТР Фђннђр академиясе “Бертуган Ба-
рудиларныћ татар мђгърифђтчелегенђ керткђн
љлеше” дип аталган тљбђк фђнни-гамђли конферен-
ция уздырды. Ќыен књренекле татар педагоглары
џђм мђгърифђтчелђре Галимќан Барудиныћ тууына
– 155 ел, Салихќан Барудиныћ тууына 150 ел тулуга
багышланды. Конференцияне Ш.Мђрќани исеменд-
ђге Тарих институты џђм аныћ Милли мђгариф тари-
хы џђм теориясе њзђге оештырды.

Казанда Барудиларны искђ алдылар

Ќыен эшендђ фђнни кызыксыну-
лары тђрбия џђм белем бирњнећ тео-
рия-методология, педагогика џђм та-
тар педагогик фикере тарихы, шулай
ук дини белем бирњ проблемалары
белђн бђйлђнешле галимнђр, аспиран-
тлар, югары уку йортлары студентла-
ры катнашты.

Дљрестђн дђ, Барудиларныћ исе-
ме џђм эшчђнлеге совет чорында ућай
яктан телгђ алынмады диярлек. Бары
тик узган гасырныћ 80 нче елларын-

да, ягъни тарихка объектив бђя бирелђ
башлагач кына, Баруди кебек шђхес-
лђрнећ эшчђнлеген яктыртуда га-
деллек ягы кљчђйде.

Эчке Русия татарларыныћ ић
мђшџњр џђм атаклы мђдрђсђлђреннђн
берсе, асылда, милли университет ва-
зифасын њтђгђн «Мђдрђсђи Мљхђм-
мђдия»не аныћ нигез ташларын салу-
чысы, ќитђкчесе, мљдђррисе Галим-
ќан Галиев-Баруди исеменнђн башка
књз алдына китерње мљмкин тњгел. Ул

XIX йљз ахырларында
ук књренекле мђгъриф-
ђтче, дин белгече џђм
реформаторы, фило-
соф, педагог буларак,
дистђлђрчђ китаплар
язып бастыра. Бу олпат
шђхеснећ абруе XIX
йљз ахыры – XX йљз ба-
шында гаять зур була.
Рус мђмлђкђтенећ ун-
нарча тљбђклђрендђ
нђшер ителгђн татарча
газета-журналларда
аныћ исеме бернинди
а ћ л а т м а л а р с ы з
«Галимќан хђзрђт»
дип кенђ бирелгђн. Њз
чорында мондый попу-

лярлык џђм абруйга бары берничђ генђ
шђхес (Ш.Мђрќани, Р.Фђхреддин,
И.Гаспринский џ. б.) ия була. Рђсми
русча документларда мђдрђсђнећ исе-
ме еш кына «Мљхђммђдия» дип тњгел,
бђлки нигезлђњчесе џђм ќитђкчесенђ
нисбђттђн «Галеевское медресе» дип
йљртелђ..

Ачылган вакытында «Мђдрђсђи
Мљхђммђдия» башка иске тљрдђге
уку йортларыннан берни белђн дђ
аерылмый диярлек, фђкать гарђп теле
џђм дин дђреслђре генђ яћа баскыч-
ка куела. Лђкин мђшџњр уку йорт-
ларында  гыйлем  алган  џђм
сђфђрлђрендђ бай тђќрибђ туплаган
Галимќан хђзрђт, реформа ясамый
торып, милли мђгариф эшен алга
ќибђрњ мљмкин тњгеллеген яхшы
аћлый. Моныћ љчен башта башлан-
гыч сыйныфларны, аннары шуныћ
нигезендђ урта џђм югары класслар-
ны њзгђртеп кору кирђк дип табыла.
Шул ихтыяќныћ нђтиќђсе буларак,
1891 елда «Мљхђммђдия»дђ ысуле
ќђдидђ, ягъни Европа мђгърифђте,
Шђрык казанышларына нигезлђнгђн
яћа метод белђн укыту гамђлгђ кер-
телђ.

Кыскасы, Барудилар тырышлы-
гы белђн «Мљхђммђдия» мђдрђсђсе
XX йљз башларында џђр ќђџђттђн
ућышлар казана.

Татар  миллђте  тарихында ,
бигрђк тђ аныћ мђдђнияте џђм дини-
фђлсђфи карашлары љлкђлђрендђ,
якты эз калдырган бу олуг затларны
без хаклы горурлык хисе белђн искђ
алырга џђм аларныћ књпкырлы эш-
чђнлеген фђнни нигездђ љйрђнергђ
тиешбез.

Нияз САБИРЌАНОВ


