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ДИНИЯ НЂЗАРЂТЕ
ИНВАЛИДЛАР
УНКЉНЛЕГЕНДЂ КАТНАША

1 декабрьдђ "Тандем"
сђњдђ џђм књћел ачу комплек-
сында инвалидлар ункљнлеге
ачылды. Чара "Апрель" тернђ-
клђндерњ њзђге тарафыннан
оештырылды. Анда мљмкин-
леклђре чиклђнгђн авыру бала-
ларныћ кул эшлђре ярминкђсе
узды, аниматорлар чыгыш яса-
ды, балаларга чђй эчертњ оеш-
тырылды. Чарада ТР мљселман-
нары Диния нђзарђте хезмђткђ-
рлђре, Казандагы Киров џђм
Мђскђњ районнарыныћ хакими-
ят башлыклары џђм районныћ
социаль яклау вђкиллђре кат-
нашты.

ТЉЗЕКЛЂНДЕРЊДЂН СОЋ
АПАНАЙ МЂЧЕТЕ АЧЫЛДЫ

2 декабрь кљнне Татарстан
башкаласында ђлегђ кадђр сак-
ланган, ић беренче тљзелгђн
мљселман корылмаларыныћ
берсе џђм федераль дђрђќђдђге
архитектура џђйкђле булган
Апанай мђчетенећ ачылу танта-
насы булып узды.

Мђчет ачылышында ТР
Президенты Рљстђм Мићнеха-
нов, Казан мэры Илсур Мет-
шин, республикабыз мљфтие
Илдус хђзрђт Фђиз, Чуашстан
Диния нђзарђте рђисе, мљфти
Ђлбир хђзрђт Крганов, РФ Пре-
зиденты администрациясе
вђкиле Илья Баринов, РФ
Дђњлђт Думасы депутаты Ил-
дар Гыйльметдинов, Апанаев-
лар нђселенећ кардђшлђре џ.б.
мђртђбђле кунаклар катнашты.

Дин ђџеллђре дђ, ќђмђгать
эшлеклелђре дђ ђлеге мђчет
ачылышыныћ тарихи ђџђмия-
тен ассызыклап њтте. Республи-
кабыз ќитђкчесе мђчеткђ
Коръђн китабы тапшырды.
Мљфти Илдус хђзрђт Фђиз:
"Ђлеге мђчет ачылу њзенђ књрђ
бер милли-мђдђни кыйбла бу-
лып тора. Тљзеклђндерњгђ љлеш
керткђн иганђчелђргђ, респуб-
ликабыз ќитђкчелђренђ
рђхмђтебезне ќиткерђбез.
Килђчђктђ дђ шул рђвешле ди-
небезне бергђлђшеп њстерергђ,
ныгытырга, мљселман кардђш-
лђребез белђн бергђлђшеп, рухи
камиллеккђ ирешергђ насыйп
булсын", - дип билдерде.

КИЕВТА БЕРЕНЧЕ МЂЧЕТ
АЧЫЛДЫ

2 декабрь кљнне Украина-
ныћ башкаласы Киев шђџђрендђ
беренче (џђм ђлегђ кадђр бердђ-
нбер) мђчет ачылышы тантана-
сы булды. Ђлеге чарада ТР
мљселманнары Диния нђзарђте-
нећ халыкара бњлек ќитђкчесе
Хђбибулла Нђфисуллин да кат-
нашты. Ул Татарстан мљфтие
Илдус хђзрђт Фђиз исеменнђн
Украина мљфтие шђех Ђхмђт
Тђмимне Европадагы ић зур
мђчетлђрнећ берсе булган "Ђр-
Рахма" мђчете ачылу белђн кот-
лады. DUMRT.RU

ТАТАР УНИВЕРСИТЕТЫ

Шушы чорда татар фђнен
њстерњгђ ђдђбият галимнђреннђн Га-
лимќан Ибраџимов, Галимќан
Нигъмђти, Габдрахман Сђгъди,
Ќамалетдин Вђлиди, Газиз Гобђй-
дуллин, Гали Рђхим, Гомђр Толым-
бай џ.б.; тел галимнђреннђн Гыйма-
детдин Нугайбђк, Галимќан
Шђрђф, Хуќа Бђдигый, Гыйбад Ал-
паров, Вђли Хангильдин, Нигъмђ-
тулла Хђкимов џ.б. зур љлеш

(Революциягђ кадђрге татар мђдрђсђлђренећ татар филологлары тђрбиялђњдђге роле)

керткђн. Ђлеге галимнђрнећ исем-
нђрен без бик зур хљрмђт белђн, олы-
лап телгђ алабыз џђм ђйтергђ кирђк,
шул заман хђрђкђтенђ, яћа заман
фђне, иќтимагый тормышы
хђрђкђтенђ алар 1917 елгы револю-
циягђ кадђрге татар мђдрђсђлђрендђ
алган белемнђре белђн килеп ку-
шылган. Кайберлђре хђтта югары
уку йортларында да, мђсђлђн, Газиз
Гобђйдуллинныћ "Мљхђммђдия"

мђдрђсђсеннђн соћ Казан император
университетында, аныћ тарих-фи-
лология факультетында укуын бел-
ђбез. Югарыда санап кителгђн фи-
лолог галимнђребездђн Галимќан
Ибраџимов, Галимќан Нигъмђти
џ.б. књренекле затлар "Галия"
мђдрђсђсендђ укыган. Ќамалетдин
Вђлиди - Казан губернасы Вятка
љязендђге Бубый авылы мђдрђ-
сђсендђ белем алган. Газиз Гобђй-
дуллин, Галимќан Шђрђф, Хуќа
Бђдигый - Казандагы "Мљхђммђ-
дия" мђдрђсђсен тђмамлаган. Алар
мђдрђсђлђрдђ алган дини џђм дљнья-
ви белемнђрен яћа заман культура-
сы, яћа заман фђн-мђгариф њсеше,
аныћ проблемалары белђн њрђ ал-
ган. Моныћ љчен булачак га-
лимнђргђ мђдрђсђлђрдђ алган
тђрбия џђм белем зур ярдђм иткђн.

Шушы мђдрђсђлђрдђ алган

дини белемнђр планында алар
тагын нинди дљньяви фђннђрне
њзлђштерђ алган, аны ничек, ни
рђвешле њзлђштергђннђр? Яћа
заман белеме књренешлђрен дини
џђм дљньяви белемнђр яссылы-
гында ничек књргђннђр?..

Бњгенге кљн укучысы љчен
ђлеге сораулар зур кызыксыну уята
торгандыр дип уйлыйбыз. Сезнећ
игътибарыгызга филология фђн-
нђре докторы Э.Р.Галиеваныћ чы-
гышын тђкъдим итђбез.

Эльмира Рђкыйп кызы XX
йљздђге 20-30 нчы елларныћ ђдђби-
ят њсешен, татар ђдђбияты галимн-
ђренећ эшчђнлеклђрен љйрђнеп,
шул турыда зур хезмђт бастырып
чыгарган автор буларак, проблема-
ныћ шушы аспектына да игътибар
итеп килђ икђн.

(Ахыры 3 нче биттђ.)

Мђгълњм булганча, 1920 нче еллардан алып XX гасырныћ уты-
зынчы ел урталарына кадђр ђдђбият белеме фђне, татар теле
гыйлеме џ.б. гуманитар юнђлешлђр нык њсеш ала. Мондый зур
њсешкђ нинди факторлар сђбђпче булган соћ? Ђлеге џђм башка
сорауларга књптђн тњгел Казанда узган "Обновленческие движе-
ния в исламе" дип исемлђнгђн халыкара фђнни-гамђли конфе-
ренциянећ татар ђдђбияты џђм мђдђнияте мђсьђлђлђренђ ба-
гышланган секциясендђ КФУдагы Филология џђм сђнгать инсти-
туты профессоры Эльмира Галиеваныћ чыгышында ќавап та-
барга мљмкин иде.

Мирхђт хђзрђт ЌАМАЛИЕВ:

"ЊЗЕБЕЗНЕ ТЂРБИЯЛЂРГЂ КИРЂК"
Апас районы имам-мљхтђсибе Мирхђт

хђзрђт Ќамалиев "Дин вђ мђгыйшђт" газе-
тасына биргђн ђћгђмђсендђ мљхтђсибђт эш-
чђнлеге белђн таныштырды. Ул шулай ук
районныћ дини тормышындагы вђзгыять,
андагы проблемалар, хђл ителђсе мђсьђлђлђр
турында да сљйлђде.

- Республикабызныћ бњтђн районнары
белђн чагыштырганда, Апас районы да
мђхђллђлђр саны буенча калышмый. Барлыгы
51 мђхђллђ бар, мђчетлђр дђ књп. Шљкер, Аллаџ
йортларына ярдђм итњчелђр шактый. Имамсыз

торган авылларыбыз юк. Дљрес, дин ђџеллђре-
нећ књбесе љлкђн яшьтђ. Хђтта сиксђн яшьлек
имамнарыбыз да бар. Барлык мђхђллђлђребез-
нећ ун процентында мђдрђсђ тђмамлаган
хђзрђтлђребез эшли: алар Ислам динен кабул
итњгђ 1000 ел исемендђге, "Мљхђммђдия" ке-
бек мђдрђсђлђрдђ белем алган. Аллаџка шљкер,
бер генђ имамнан да зарлана алмыйм. Џђрбер-
се хђлдђн килгђнчђ эшлђргђ тырыша. Хђзерге
вакытта ун имамыбыз Казандагы Коръђн курс-
ларында белемнђрен тирђнђйтђ. Дин ђџеллђре-
нећ квалификациясен књтђрњгђ зур игътибар
бирђбез. Узган елларны бу юнђлештђ ђллђ ни

эшлђп булмаган иде, Иншђ Аллаџ, быелдан бу
эшне тагын да кићрђк ќђелдерергђ тырышабыз,
- дип башлады њз сњзен Мирхђт хђзрђт. - Мђчет-
лђребезгђ килгђндђ, аларныћ барысы да дияр-
лек газлаштырып бетерелгђн. Илле бер мђчет-
нећ кырыгы бњгенге кљндђ газ яга. Якын арада
барлык мђчетлђрдђ дђ газ булачак. Коммуналь
тњлђњлђрне вакытында тњлђп барабыз. Бу як-
тан ђллђ ни проблема юк. Тик бу тњлђњлђрне
тњлђњ буенча кайвакыт кыенлыклар килеп чыга,
Аллаџныћ рђхмђте белђн анысын да чишђргђ
тырышабыз.

(Ахыры 2 нче биттђ.)

Россия БМО чыгарган
резолюцияне

хупламады

Россия БМО чыгарган
резолюцияне

хупламады

Россия БМО чыгарган
резолюцияне

хупламады

Россия БМО чыгарган
резолюцияне

хупламады

Россия БМО чыгарган
резолюцияне

хупламады

Россия БМО чыгарган
резолюцияне

хупламады

Књптђн тњгел генђ Россия Федераци-
ясе Дђњлђт Думасына сайлаулар узды. Бу
сайлаулар халыкныћ хљкњмђткђ кара-
шыныћ бертљрле булмавын џђм њз килђ-
чђге љчен кайгыртуын књрсђтте. Кешел-
ђрнећ яхшы тормышка омтылуы аћла-
шыла, шућа да Аллаџы Тђгалђ аларга ях-
шыны-яхшылыкны сайлап алу мљмкин-
леген биргђн. Билгеле булганча, байлык-
ка рљхсђт ителгђн юллар белђн омтылган-
да гына, мљселманнар љчен игелек була.

Коръђни-Кђримдђ болай диелгђн:
"Ий мљэминнђр! Њзара малларыгызны
хыянђт, золым юллар белђн ашамагыз,
мђгђр риза булышканыгыз хђлдђ сђњдђ
белђн кђсеп итеп ашагыз. Янђ њз-њзегез-
не яки дин кардђшлђрегезне њтермђгез.
Дљреслектђ, Аллаџ сезнећ љчен рђхимле
булды". ("Ниса (Хатыннар)" сњрђсе, 29
нчы аять). Бу кешенећ ић яхшы
нђрсђлђрне сайлап  алганда гына
исђплђнђ торган тљп билгесе. Лђкин сай-
ларга кирђк булган нђрсђлђр турында
белем булмаган очракта сайлау кыенла-
ша. Бу бигрђк тђ хђзерге вакытта ачык
књренђ. Кешелђр њз хокукларын белми,
тормышта књп кенђ нђрсђлђр аларныћ
њз хокукларына бђйле булганлыгын
аћламый. Белеме сай кешелђр белђн
идарђ итњ ќићел. Шућа да дљрес сайлау

љчен кешегђ ГЫЙЛЕМ кирђк. Ђ бу инде
кешедђн тырышлык, максатчанлык,
бњтђннђргђ џђм њзећђ карата ихтирамлы
булуны талђп итђ. Чљнки барлык хокук-
лар да ќђмгыять алдындагы бурычлар
белђн тыгыз бђйлђнештђ тора. Ђгђр дђ
син , балаћны яхшы, "престиж"лы
мђктђптђ укытасыћ килеп, ришвђт
бирсђћ, андый мљмкинчелеге булмаган
башка бала синећ аркада ул мђктђптђ

укый алмаячак. Бу - гаделсезлек џђм
башкаларныћ хокукларын бозу була да
инде. Моннан чыгып, њзећ љчен яхшы
нђрсђне сайлау - башка кешелђр љчен дђ
яхшылык телђњ ул, дип ђйтергђ була.

Мљселман кешесе њзенећ тљп юлын
сайлагандыр инде. Ул ислам динен кабул
иткђн, ђхлаклылык џђм ђдђп юлын, Ал-
лаџы Тђгалђнећ  бу џђм килђчђк тормыш-
та чиксез рђхмђтенђ љмет итеп, Аћа илтђ
торган юлны сайлаган. Бу максатына
илтђ торган юлда кеше яхшылык яки на-
чарлык, бурыч яки телђк арасында сай-
лап алу кирђклеге белђн очраша. Нђкъ
менђ шунда ислам дине љйрђткђн ђхлак-
лылык кыйммђтлђре, ышаныч-телђклђ-
ре кулланыла да инде.

Илебездђ булып њткђн сайлауларга
килгђндђ (кемгђ генђ тавыш бирсђк тђ),
сайлаучылар њзлђренђ хђерле тормыш
тели. Бу ният барлык дин кардђшлђре-
безгђ, ватандашларыбызга да ирешеп,
безне берлђштерњче максат булып торса
иде.

 Њзђклђшкђн дини оешма –
ТР мљселманнары

Диния нђзарђте рђисе,
мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ
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(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

- Уку-укыту эшлђре ќайга салындымы? Бу юнђ-
лештђ нинди кыенлыклар бар?

- Бездђ укыту эшлђре дђ бер ќайга салынып бара. Апас
Ќђмигъ мђчете эшли башлаганнан бирле, бу эш тагын да
ќићелђя тљште. Хђзерге вакытта моћа мљхтђсибђттђ уку-укы-
ту бњлеге ќитђкчесе Шаџит хђзрђт ќавап бирђ. Ул бик тђ
булдыклы, ђдђпле кеше. (Хђзрђт њзе Ислам динен кабул итњгђ
1000 ел исемендђге мђдрђсђдђ укыган.) Ел саен
бездђ ќитмешлђп кеше белем ала, аларныћ књбе-
се хатын-кызлар. Узган елны егерме бишлђп ир
бала укып чыкты. Быел ђлегђ 10-12 генђ бала
йљри. Иншђ Аллаџ, аларныћ саны артыр, дип уй-
лыйбыз. Барлык укытучыларыбыз да югары бе-
лемле. Авыл ќирлеклђрендђ дђ уку-укыту ќайга
салынган. Књбесендђ - Чирмешђн, Багыш, Йом-
ралы, Каратун, Кече Књккњз, Морзалар кебек
мђхђллђлђрдђ уку-укыту эшлђре ђйбђт кенђ бара.
Саннарга килгђндђ, укучылар тљрлесендђ тљрле:
икедђн алып ун-унбишкђ кадђр шђкерте булган
мђчетлђр бар. Уку-укыту эше мљфтияттђн би-
релгђн программа нигезендђ алып барыла. Бары
тик тђкъдим ителгђн китапларны гына файдала-
набыз. Хђнђфи мђзџђбенђ нигезлђнеп эшлибез,
читкђ тайпылганыбыз юк. Китаплар да, уку-укы-
ту ђсбаплары да шуныћ буенча кљйлђнгђн, Ал-
лаџка шљкер. Мљгаллимнђрне кљнлек, айлык, перспектив
планнар тљзергђ љйрђтђбез. Мђктђплђрдђге тђртипне њзебезгђ
дђ кертергђ тырышабыз. Бу эш инде бездђ ике-љч елдан ар-
тык бара. Кыенлыклар булса да, тырышабыз.

- Халык белђн ни рђвешле эшлисез? Имамнар ара-
сында аћлашылмаучанлыклар килеп чыкканы юкмы?

- Халык белђн эшлђњгђ килгђндђ, аеруча зур активлык-
ны дини бђйрђмнђрдђ књрсђтергђ тырышабыз. Апас муни-
ципаль районы хакимияте дђ бу мђсьђлђлђр буенча зур ярдђм
књрсђтђ. Ифтар табыннары, корбан ашлары администрация
тарафыннан катгый рђвештђ ђмер итеп куела. Ул џђрбер оеш-
ма-хуќалыкта да њткђрелђ. Мђчетлђребез дђ бу юнђлештђ
зур эш алып бара. Гает кљннђрендђ кеше књп ќыела, бер-
нинди дђ ыгы-зыгы булганы юк. Халык хљтбђ-вђгазьлђрне
тыныч, ђдђпле генђ тыћлап утыра. Сораулар да темасына
карата гына бирелђ. Аллаџка шљкер, без шундый тђртип бул-
дыра алуга ирештек. Чљнки алдагы елларда бездђ фетнђлђр
дђ чыгып алган иде.

Авылларга да йљрергђ тырышабыз, елына бљтенесен дђ
ђйлђнеп чыгабыз. Мљхтђсиб буларак, мин њзем генђ тњгел,
ярдђмчелђрем дђ чыккалый, ђйтик, Ќђмигъ мђчеттђн Рђшит
хђзрђт тђ йљри. (Ул шулай ук атна саен Йомралы авылында
дђреслђр дђ бирђ.) Шаџит хђзрђт џђм башка югары белемле
имамнарыбыз да авылларга йљри. Дингђ ихластан бирелгђн
Гамиров Азат абый бар, ул авылларга барып намаз, ќомга
укыту тђртиплђрен љйрђтеп йљрде. Ќђй кљннђрендђ ул туган
авылына барып имам да булып тора. Апасныћ њзендђ дђ бер-
берсенђ ярдђмлђшеп эшли торган хђзрђтлђребез шактый.
Коръђн укыту, мђет књмњ йолаларын башкарганда да бер-
беребезгђ булышабыз.

- Мљхтђсибђттђ тагын нинди оештыру эшлђре алып
барасыз?

- Мљхтђсибђтебездђ быелдан яшьлђр белђн эшлђњ бњле-
ге дђ булдырдык. Џђрбер мђхђллђдђ ревизия комиссиясе бар.
Аларныћ ђгъзалары утырыш беркетмђсе белђн беркетелгђн.
Район халкы белђн аћлашып эшлибез. Зур фетнђлђр чыкка-

ны юк. Булган проблемаларны вакытында чишђргђ тыры-
шабыз. Яшьлђр килгђч, олы имамнардан њз урыннарын бу-
шатуларын сорыйбыз. Кайбер имамнар бик китђргђ ашык-
мый. Без аларны белем дђрђќђсенђ карап тњгел, саулык-сђла-
мђтлеклђренђ карап азат итђбез. Аннан соћ, мђзџђбебезгђ
каршы булган дин ђџеллђрен тђрбиялђргђ тырышабыз. Хђзер
халык грамоталы. Радио-телевидение, массакњлђм мђгълњмат
чараларыннан информация ала. Ул диндђге вђзгыятьне аз
гына булса да чамалый. Џђм имамныћ авызыннан чыккан

сњзне ул башкасы белђн чагыштырып карый. Шуннан соћ њз
фикерен ђйтђ. Шућа књрђ динне тљптђн, аны фђнни нигезлђп
аћлатып бирђ алырлык хђзрђтлђр кирђк безгђ. Мђдрђсђ, ин-
ститут бетергђн имамнар кирђк. Белемле имамнар килгђч,
аларны љлкђн хђзрђтлђребез урынына билгелибез. Лђкин
куып чыгармыйбыз, алар шунда кала, ярдђмче булалар. Ак-
сакаллар шурасы оештырып, шуларга ђгъза итеп куябыз.

- Яшьлђр белђн эш ничек бара?
- Яшьлђр белђн эшлђњгђ килгђндђ, бу юнђлештђ про-

блемалар бар ђле. Ачыктан-ачык ђйтергђ кирђк, яшьлђр белђн
эшлђп бетермибез. Яшьлђребез килђ, алар белђн эшлђргђ ты-
рышабыз. Ќђмигъ мђчеттђ узучы ќомга намазына баштагы
чорда ун-унике генђ кеше килгђн булса, хђзер илледђн ар-
тык кеше ќыела. Дљресен ђйтергђ кирђк: анда яшьлђр књбрђк.
Район њзђгендђ ике мђчет бар. Иске мђчеттђ дђ яшьлђр књренђ
башлады. Аларга љндђњ ќитми. Килђчђктђ яхшылап яшьлђр
белђн бергђ эшлисе иде. Хђзер яћа технологиялђр, интернет
заманасы. Сайтларга мђкалђлђр, тђрќемђлђр биреп барасы,
блоклар ачасы иде. Шул юнђлештђ эш алып барырга ният-
либез, яшьлђр кирђк. Олы яшьтђгелђр компьютер белђн ба-
рысын да эшлђп бетерђ алмый. Яшьлђрне шућа тартабыз.
Љстђвенђ, соћгы вакытта мђктђплђр белђн эшлђњгђ тагын да
зур ихтыяќ туды. Террорчылык, экстремизмга каршы про-
филактика эшен кић ќђелдерђбез. Кайберђњлђр интернетта
булган кирђксез сайтларга кереп, ваџџабчылык рухындагы
темаларны књреп, шуныћ белђн адашып китђ. Бездђ дђ бул-
ды шуныћ ишелђр. Алар белђн без сљйлђшеп, кљрђшеп кара-
дык та, Аллаџныћ рђхмђте белђн алар китђргђ мђќбњр бул-
ды. Чљнки алар халык арасында шундый фикерне тарату гына
тњгел, биредђге "урын" љчен дђгъват кыла башладылар. Без
аларныћ фикерлђрен тыћлап, ђлегђ алар белђн эшлђњ яра-
мас, дип торабыз. Андыйларга: "Бар, монда йљрмђгез", - дип
ђйтмибез, чљнки алар да мљселманнар. Фикерлђрен тыћлап,
дљрес юлга бастырырга тырышабыз. Иншђ Аллаџ, килђчђктђ
њзлђре дђ аћлап килерлђр. Чљнки басым кљчле. Ул юнђлешлђр
бездђ генђ тњгел, республикабызныћ башка районнарында
да бар. Илендђ дђ бетмђгђн ђле ул. Ђлеге яшьлђр, бђлки, ди-

небезне фундаменталь тотарга тырышалардыр, ђмма безгђ
њзебезне тђрбиялђргђ кирђк. Авыл-районнарыбызда џђр ке-
шегђ якын килеп эшлђргђ кирђк. Чит ќиргђ чыгып китеп,
анда дђгъват кылып йљрњ - минемчђ, ул ђлегђ артык нђрсђ.
Безнећ њзебездђ дђ кешелђр ќитђрлек. Гыйлеме бар икђн,
имам-мљхтђсиб белђн сљйлђшеп, уртак тел табып, халык ара-
сына барып, тематиканы њзебезнећ мђзџђбкђ кљйлђп эшлђ-
сен. Ќиџадка, кораллы кљрђшкђ чакырырга кирђкми. Халык-
ныћ болай да башы каткан, аны хђлифђт тљзергђ чакырасы

юк. Гади генђ хикмђт кирђк. Шул рђвешле
дђгъват кылсалар, без каршы тњгел.

- Сездђге ул кешелђр "ваџџабчылык" ди-
гђнне аћлап эш итђме? Дђњлђт структурала-
ры, мљфтият бу хакта хђбђрдармы, ярдђм ит-
ђлђрме?

- Дљньяда "ваџџабчылык" дигђн сњз барлык-
ка килде. Радикаль агымнарга бирешњчелђрне
моныћ белђн чагыштыру дљрестерме-юктырмы,
хђзер анысын тикшереп тормыйм. Лђкин болар-
га каршы без катгый рђвештђ эш алып барабыз.
Полиция, участковыйлар џђрчак безнећ
янђшђдђ. Мђчетлђргђ килеп, ниндидер дђгъват
белђн йљрњчелђрне Авыл Советлары да књзђтђ.
Без мондыйларны тыябыз. Алар ић беренче
чиратта мљхтђсибђткђ килергђ тиеш. Фикерен
аћлатып, путёвкасын алып, имамнарга график

буенча ќибђреп, шул рђвешле чыгып йљрсђлђр генђ рљхсђт
бар. Легаль булмаган юлларны сайлап эшлђп йљрњчелђрне -
тагын бер кабатлап ђйтђм - тыябыз. Безнећ хакимият баш-
лыгы да ул тискђре нђрсђлђргђ каршы. Хакимият башлыгы:
"Хђзрђт, сез ул мђсьђлђдђ бик тђ уяу булыгыз, ярдђм итђр-
без", - дип тора. Без тынычлык яклы. Экстремизм буенча
районда ќыеннар њткђрдек. Шундый ук ќыеннар безнећ
мђктђплђрдђ дђ узды. Аннан соћ безнећ районныћ башкар-
ма комитетында Антитеррор дигђн комиссия бар, мин њзем
шунда ђгъза булып торам. Кићђшеп, аралашып, фикерлђшеп
торабыз. Нђтиќђле эшлибез. Эчке эшлђр бњлеге белђн дђ
элемтђдђ торабыз. Мондый књренешлђрне књзђтеп торырга
тырышабыз. Ђмма, барыбер булгалый. Каян да булса килеп
чыккалыйлар. Алар књпсанлы тњгел, вакытында туктата ала-
быз. Мљфтияттђ дђ безне якын кабул итђлђр, читкђ тибђр-
милђр. Лђкин мактанырга иртђрђк ђле, эшлисе эшлђребез бик
књп. Шуларны эшлђргђ Аллаџы Тђгалђ насыйп ђйлђсђ иде.
Мљфти Илдус хђзрђт Фђиз безгђ џђрдаим ярдђм итеп тора,
мљрђќђгатьлђребезне кире какмый.

- Килђчђктђ кайсы юнђлешлђр буенча ныклап эш
алып барырга ниятлисез?

- Килђчђктђ Апас районындагы барлык яшьлђрнећ - 35-
40 яшькђ кадђр булган бљтен кешенећ исемлеген алып, зур
чара (форум, конференция, мђќлес) њткђрмђкче булабыз.
"Дин вђ мђгыйшђт" газетасыныћ 23 сентябрь санында (№ 6)
Ќђлил хђзрђт Фазлыевныћ балалар бакчалары, мђктђплђр
белђн эшлђњ турында мђкалђсе басылган иде, без аны бик
зур нђсихђт буларак кабул иттек. Шул мђсьђлђ буенча
сљйлђшњлђр алып барып, программалар тљзеп эшлђргђ ни-
ятлибез. Безнећ Апас мљхтђсибђтендђ Мљслимђлђр берлеге
эшлђп килђ, аћа Самалианова Дания ханым ќитђкчелек итђ.
Аныћ ярдђме белђн район газетасы аша ай саен бездђ "Ис-
лам нуры" газетасы чыгып килђ џђм югарыда санап кителгђн
мђсьђлђлђрне хђл итњдђ аныћ да ярдђме зур булыр, дип уй-
лыйм.

Ђћгђмђдђш - Нияз САБИРЌАНОВ

Мирхђт хђзрђт ЌАМАЛИЕВ:

"ЊЗЕБЕЗНЕ
ТЂРБИЯЛЂРГЂ

КИРЂК"

АК ЮЛАК ЮЛАК ЮЛАК ЮЛАК ЮЛ

"Бала чакта без малайлар
белђн ќыелышып мђчеткђ йљри
идек. Ишек бусагасына утырып
олылар артыннан намаз укып
дога кылабыз. Онытылып
сљйлђшеп китсђк, мђчетнећ
мљтђвђллие безне кисђтђ, чыга-
рып ќибђрђм, дип тђ ђйтеп
куйгалый. Ул вакытта Казаков
исемендђге мђчет хђзерге Та-
тарстан - Акком асты џђм
Гражданнар (Тегђрќеб) урам-
нары арасында калкулыкта
тора иде.

Рамазан айларында мђчет ал-
дында кђлђвђ сату була иде. Олылар
љлђшкђн вак акчаларны ќыеп, кђлђвђ
алып ашыйбыз, бигрђк тђмлесе -
"талкыш" дип аталганы хђтердђ кал-
ган. Бђйрђм кљннђрендђ мђчеттђн
чыккан халык урам буйлап "Аллаџу
ђкбђр" дип тђкбир ђйтеп бара иде. Ул
урыннарда хђзер истђлекле йортлар
калмаган, књп катлы йортлар салын-
ган", - дип сњзен башлады, њзенећ
балачагын искђ алып, сугыш џђм
хезмђт ветераны, рђссам Мансур Зы-
ятдин улы Рђхимов.

Казандагы Иске Татар бистђ-
сендђ дљньяга килеп, њткђн заман ру-
хын бњгенге кљнгђ ќиткерњче олпат
рђссамнђребезнећ берсе Мансур
Рђхимов тарихыбыздагы бик књп
мљхтђрђм зыялыларыбызныћ порт-
ретларын иќат итеп, алар яшђгђн,
аралашкан мохитне якты, ќылы
тљслђр белђн бњгенге укучыга ќит-
кергђн. Халкыбызныћ ике бљек шђхе-
се, мђгърифђтче, акыл иясе -
Ш.Мђрќани џђм К.Насыйриныћ пор-

третлары - Мансур Рђхимов иќаты-
ныћ кульминацион ноктасын тђшкил
итђ.

Халкыбызны нинди генђ авыр
заманнарда да иман ныклыгы саклап
калган. Мансур Зыятдин улы моны

яхшы аћлап, књћеле белђн тоеп эш
итђ. Аерым портретларга штрихлар
тудыруда гына тњгел, татарныћ бљек
улларына багышланган рђсемнђрдђ
дђ диннећ ђџђмиятле урын алып то-
руын књрергђ мљмкин. М.Ќђлил џђм
А.Алиш сурђтлђнгђн "Ќђза алдын-
нан" картинасы... Ќђлилнећ кул-
лары Коръђнгђ њрелгђн,
аныћ каршысында –
имам. Иман ныклыгы
џђм ныклы ихтыяр
кљче белђн дошман-
га каршы тору бљек
ќићњгђ алып килгђн
дђ инде.

Икенче бер
рђсемдђ К.Насыйри
њзенећ авылдашлары
арасында: арткы планда
сурђтлђнгђн мђчет мана-
расыннан ай балкый,
бљек мђгърифђтчене
каршы алырга имамнар
да, кђлђпњшле, тњбђ-
тђйле авыл агайлары

да чыккан... Ягъни татарларда элек-
электђн мђгърифђт џђм дин кулга-кул
тотынышып, миллђтне њстерњгђ
хезмђт иткђннђр.

"Мотыйгия" мђдрђсђсе бинасы,
Иске Таш мђчет, Апанаевлар йорты...

Тукайныћ ќеназасын укыган Зариф
хђзрђт Ђмирханов, Апанай мђчете
имам-хатыйбы Мљхђммђдкасыйм
хђзрђт Салихов, дин ђџеле, мђгъриф-
ђтче Шђмсетдин Књлтђси... Динебез-
не њстерњгђ њзлђреннђн олуг љлеш
керткђн шђхеслђребез, књпме ис-
тђлеклђрне њзлђренђ сыйдырган та-

рихи биналар, мђчетлђрне  Казан
шђџђренећ Ш.Мђрќани исе-
мендђге 2 нче татар гимна-
зиясендђ оештырылган
Мансур Рђхимовныћ
шђхси музеенда очра-
тырга мљмкин...

М .Рђхимов
ђлеге дин ђџелл-
ђре белђн
шђхсђн та-
ныш булмаса
да, шул мо-
хиттђ тђрби-
ялђнгђн, алар
турындагы
истђлеклђр
белђн таны-

Энќе САБИРОВА:
"Яулык – эшкђ кергђндђ

киртђ тњгел!"
Књптђн тњгел генђ "Алтын урта"ныћ кызлар клубында Энќе Саби-

рова белђн очрашу њтте. Энќе - "Моё любимое" ательесыныћ хуќасы.
Мљселман кызларына ул кием сайлау, яулык белђн књлмђкне килештерњ,
кием тектерњ, тљслђр сайлау џђм њз бизнесыћны башлау буенча мастер-
класс њткђрде, ягъни кићђшлђрен бирде.
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ТАТАР
УНИВЕРСИТЕТЫ

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

Тикшерелђчђк фђнни мђсьђлђлђр га-
лимђнећ "Татар ђдђбият белемендђ
культура-тарих мђктђбе" дип аталган
монографиянећ (Казан: Фђн, 2002)
дђвамы булыр, дип кљтелђ. Конфе-
ренциядђ Э.Р.Галиева санап чыккан
филолог галимнђрнећ биографиял-
ђре, эшчђнлеклђре, мђгълњм булган
мђдрђсђлђр материаллары њрнђгендђ
аларныћ ни рђвешле галим булып
формалашулары џђм шул
мђдрђсђлђрнећ роле ничек булганлы-
гы турында књзђтњ бирде.

- Тик, кызганыч, менђ шушы
мђдрђсђлђрдђ бирелгђн дини џђм
дљньяви белемнђрнећ симбиозы
мђсьђлђсе ђле татар фђнендђ
љйрђнелмђгђн, хезмђтлђр язылма-
ган. Мђсьђлђ ќентекле љйрђнњне
талђп итђ, - дип башлады њз сњзен
профессор Э.Галиева. - Шунысын
да ђйтеп њтђргђ кирђк: дини џђм
дљньяви белемнђр симбиоз факто-
ры ул чордагы татар мђдђнияте љчен
генђ тњгел, ул, гомумђн, башка ха-
лыклар культурасы љчен дђ типик
књренеш булган. Ђйтик, русларда
семинариялђрдђн университетларга
килгђннђр.

Татар мђдрђсђлђре XIX гасыр
ахырлары - XX гасыр башларыннан
алып 1917 елгы инкыйлабка кадђр
яшђп, эшлђп килгђн. Равил Ђмир-
ханов хезмђтлђрендђ ђйтелгђнчђ,
"Галия", "Мљхђммђдия", Иж-Бубый
мђдрђсђлђрендђ бик тљпле дини бе-
лем бирелњ белђн бђррђттђн, гимна-
зия курсына караган дљньяви пред-
метларны укытуны да књздђ тоткан,
яћа типтагы, ќђдиди юнђлештђге
уку йортлары булган.
"Мљхђммђдия" мђдрђсђсе турында
Равил Ђмирханов: "Чын мђгъ-
нђсендђ, Октябрьгђ кадђрге "татар
университеты" дип атарга мљмкин",
- ди. Ђ менђ Иж-Бубый мђдрђсђсе
турында ул чорда ук рус интелле-
генциясе, татар зыялылары арасын-
да "мљселманнар академиясе" дип
йљртелњ турында язалар. Њз вакы-
тында Галимќан Ибраџимов
иќатын љйрђнгђн академик Мансур
Хђсђнов ђдип белем алган "Галия"
мђдрђсђсен "милли институт
дђрђќђсендђге мђшџњр уку йортла-
рыныћ берсе" дип атаган иде. Ха-
лык арасында шушы "Галия"
мђдрђсђсе турында "халык универ-
ситеты тибындагы уку йорты"
дигђн исем дђ йљри. Нђрсђ генђ
дисђк тђ, без санап узган мђдрђсђлђр
њз вакыты љчен шактый тљпле белем
биргђн, системалы, књпкырлы
шђхес тђрбияли торган уку йортла-
ры булган. Аларныћ уку-укыту про-

граммалары шушы мђдрђсђлђрнећ
яшђве, эшлђве дђвамында ка-
миллђшђ барган. Тагын шундый
фикер бар: ић алдынгы
мђдрђсђлђрнећ, ђйтик, шул ук "Га-
лия", "Мљхђммђдия", Иж-Бубый
мђдрђсђлђрендђге уку программа-

лары шул чор Россиядђге гимнази-
ялђр, реаль училищелар џђм Казан
татар укытучылар мђктђбе програм-
маларына бик якын торган, шунда-
гы предметларныћ спектры белђн
бик якын булган. Шућа књрђ Иж-
Бубый мђдрђсђсен тђмамлаганнан
соћ, Ќамалетдин Вђлидигђ туганы
Садри Ќђлђл белђн Казан татар
укытучылар мђктђбенђ кереп уку
кыенлыклар тудырмаган. Татар
мђдрђсђлђрендђ дини белем бирњ-
нећ мђгърифђтчел принциплары ха-
кында да ассызыклап њтђсем килђ.
Революциягђ кадђрге татар
мђдрђсђлђренећ тљп максаты - ис-
лам дине юнђлешендђге белем
бирњ, ђдђпле, грамоталы шђхеслђр
ђзерлђњ булган. Тљп белем џђм куль-
тура чыганагы ислам динендђ бул-
ган. Татар мђдрђсђлђрендђ дини бе-
лем бирњне мђгърифђтлелек, гуман-
лылык планында карау кирђктер.
Дини предметлар рухи, гуманистик
башлангыч биргђн. Утыз Имђни:
"Мђгърифђтле, гыйлемле булу -
Коръђнне белњ ул", - дигђн. Белем
алуны татар зыялылары ике аспек-
тта: туры мђгънђсендђ мђгариф (об-
разование) џђм рухилыкны тђрби-
ялђњ (воспитание духовности) яссы-
лыгында кабул иткђн. XX йљзнећ

егерменче еллар ђдђби хђрђкђтендђ
актив катнашкан књренекле
тђнкыйтьчелђр - Галимќан Нигъм-
ђти џђм Ќамалетдин Вђлиди турын-
да сњз алып барганда, без аларны
ђхлакый йљзлђрен ќуймаган галим-
ђдђбиятчылар буларак карый ала-

быз. Бњгенге кљндђ дђ аларныћ
ђдђпле шђхес булулары турында
язалар. Бу, барыннан да бигрђк,
мђдрђсђлђрдђн килгђн тђрбия нђти-
ќђсе булгандыр инде. Ђлеге
тђнкыйтьчелђр њзлђренећ калђмдђ-
шлђрен нахакка кыйнамаган, ђдђби
судларда катнашып намусларын
сатмаган. Боларныћ џђммђсе дђ
мђдрђсђ тђрбиясенђ барып тоташа,
алар дини ђхлак нигезлђрен гомер-
лек маяк итеп алган. Алай гына да
тњгел, татар мђдрђсђлђрендђ дини
предметлар белђн дљньяви
фђннђрнећ кић спектрлы укытылуы
шђкертлђрдђ актив фикерлђњ
сђлђтен њстергђн, љйрђнелђ торган
предметларга карата иќади
мљнђсђбђт тђрбиялђгђн. Менђ бу со-
ћрак галим булып китђчђк
шђкертлђргђ, татар галимнђре фор-
малашуга ќитди этђргеч ясаган.
Мђдрђсђлђрдђ бик ђзерлекле укыту-
чылар укыткан. "Галия",
"Мљхђммђдия" мђдрђсђлђрендђ
Мисыр, Сњрия, Тљркия, Россия,
Кљнбатыш Европа уку йортларын-
да белем эстђгђн укытучы кадрлар
эшлђгђн. Ђйтик, Иж-Бубый
мђдрђсђсенђ нигез салган Бубый-
ларныћ берсе - Нигъмђтулла Бубый
Мисырныћ Каџирђ шђџђрендђге

"ђл-Ђзџар" университетында, икен-
чесе - Габдулла Бубый Тљркиядђ
укыган. "Галия"не ќитђклђгђн Зыя
Камали, "Мљхђммђдия"гђ нигез сал-
ган Галимќан Баруди шулай ук њз
вакыты љчен гаять зур гыйлем иясе
булган. Алар њз укучыларында фи-

керлђњ сђлђте булдыруга, аны
њстерњгђ аеруча зур игътибар
биргђн. Мђдрђсђлђрдђ шђкертлђр-
нећ фикер њсешенђ зур этђргеч
биргђн мантыйк (логика) предметы
укытылу зур игътибарга лаек. Шу-
нысы њзенчђлекле: бу фђн "Гали-
я"дђ, "Мљхђммђдия"дђ џђм шулай
ук "Бубый"да "моназарђ" (искусст-
во дискутирования) дигђн махсус
фђн буларак та укытылган. Шђкер-
тлђрне полемика логикасына џђм
аны алып бару логикасына
љйрђткђннђр. Ђ бу исђ булачак
ђдђбиятчыларга хас сыйфатларны
тђрбиялђњ љчен хезмђт иткђн. Гали-
мќан Ибраџимов, Галимќан Нигъ-
мђти, Ќамалетдин Вђлиди, Газиз
Гобђйдуллин, Гали Рђхим џ.б. га-
лимнђр узган гасырныћ 20-30 нчы
елларында татар ђдђбияты, татар
теле, татар тарихы фђннђренећ фор-
малашуында џђм њсешендђ мљџим
роль уйнаган. Аларда фђнни фикер
активлыгы љстенлек иткђн. Бубый
мђдрђсђсендђ алган белемнђре
Ќамалетдин Вђлидигђ "Вакыт" га-
зетасында, "Шура", "Аћ" журналла-
рында эшчђнлек алып барырга зур
мљмкинлек биргђн џђм ул иќтима-
гый џђм эстетик фикер њсешендђ дђ
актив катнашкан. Заманында књре-

некле уку йортларыннан саналган
"Хљсђения" мђдрђсђсендђ татар теле
џђм ђдђбияты буенча мљгаллимлек
итњ љчен дђ аныћ Иж-Бубыйда ал-
ган белемнђре нигез булып торган.
"Галия" мђдрђсђсендђ алган белем-
нђре белђн Галимќан Нигъмђти
укуын XX йљзнећ егерменче елла-
рында Мђскђњ дђњлђт журналисти-
ка институтында, аннан шул ук Рос-
сия башкаласында КУТВта (Комму-
нистический университет трудя-
щихся Востока) дђвам иттерђ. Аныћ
алган белемнђре яћа заман Россия
уку йорты югарылыгына књтђрелер-
лек ќирлек бирђ алган. Џђм аныћ
"Галия"дђ њзлђштерелгђн предмет-
лары - рус теле џђм ђдђбияты, Рос-
сия тарихы, гомуми тарих, геогра-
фия, фђлсђфђ, хокук, мантыйк (ло-
гика) џ.б. буенча алган белем ђзер-
леге югары уку йорты программа-
ларындагы рус теле џђм ђдђбияты,
Кљнбатыш ђдђбиятлары тарихы,
Россия тарихы, Кљнбатыш тарихы
(история Запада), сђяси-икътисади
география, физик география, тари-
хи материализм, хокук, логика џ.б.
предметларны љйрђнњгђ зур этђргеч
бирђ. (Бу фђннђр XX гасырныћ
егерменче елларына караган укыту
программалары материалларыннан
алынды.) Революциягђ кадђрге ал-
дынгы мђдрђсђлђрдђге уку-укыту
программаларына кергђн Коръђн
нигезлђре, Кљнчыгыш фђлсђфђсе,
тарих предметларын тљптђн, нигез-
ле њзлђштерњ Газиз Гобђйдуллин,
Гомђр Толымбай, Галимќан Нигъ-
мђтилђр љчен соћыннан Мђскђњдђге
Кызыл профессура институтында
укыганда шулай ук ярдђм иткђн.
Ђле санап њтелгђн галимнђр XX
йљзнећ егерменче еллары башла-
рында Казанда Кљнчыгыш педаго-
гия институты оештырылгач, татар
ђдђбияты, татар теле, татар тарихы,
шђрык ђдђбияты џ.б. предметларны
укытуга алыналар.

Нђтиќђ ясап шуны ђйтђсе
килђ: ђњвђл мђдрђсђлђрдђ укып, ан-
нан югары уку йортларында белем
алу безнећ галимнђребезгђ дини
џђм дљньяви белемнђрне синтезлау
мљмкинлеге бирђ. Мђдрђсђлђрдђ
џђм Россия, совет чоры югары уку
йортлары программаларында ох-
шаш моментлар булуы (изомор-
физм) ачыклана. Шушы дини џђм
дљньяви фђннђр симбиозы татар га-
лимнђренећ эшчђнлеклђрендђ дђ,
гыйльми хезмђтлђрендђ дђ чагы-
лыш таба.

Ђлеге џђм башка мђсьђлђлђрне
татар фђнендђ тагын да ныклап
љйрђнњ талђп ителђ.

Нияз САБИРЌАНОВ
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шып, олуг шђхеслђребезнећ дуслары,
туганнары, фикердђшлђре белђн ара-
лашып, халыкка аларны "кайтарыр-
га" ашыккан.

Рђссам архивындагы татар тор-
мышына багышланган кайсы гына
рђсемне алсак та, йортныћ тњрендђ
шђмаил булыр, татар агайлары ба-
шында - тњбђтђй, љстђллђрендђ -
Коръђн џђм ић сокландырганы - ге-
ройларыныћ књзлђрендђ иман нуры,
миллђт алдында олы ќаваплылык
хисе...

Гасырлардан гасырга рђссамнар
гына тњгел, иќат иткђн рђсемнђр дђ
њзгђрђ бара, замана тљсмерен ала.
Шулай да ђхлакый кыйммђтлђр
њзгђрми икђн. Ђлеге нечкђлеклђрнећ
асылын тоемлаган калђм ђџеллђре,
њзлђренећ иманнарына тугры калып,
рухи кыйммђткђ ия булган рђсемнђр
иќат итђ. Мансур абый Рђхимовныћ

рђсемнђре - моныћ ачык мисалы.
Мђдђни, тарихи џђм дини кыйммђткђ
ия булган рђсемнђр, тарих тузанна-
рына књмелеп, буыннар арасында
югалмый... Алар књћелнећ тњренђ
уелып, џђрдаим алгарышка ђйдђп
тора.

Унынчы дистђсен ваклаучы
рђссам бњгенге кљндђ дђ актив эшли:
иманы нык, књћеле саф булган
халђттђ иќаттан аерылу мљмкин
тњгел шул. Ќђмгыятьтђге џђрбер
њсеш-њзгђреш, тарих-заманага аныћ
њз карашы. 2011 елныћ ќђендђ ясал-
ган "Ак юл" рђсеменђ генђ књз са-
лыйк: куллары догага књтђрелгђн
тњбђтђйле татар егетенећ йљзендђ уй-
лану, борчылу сизелђ... Рђсемнећ
алгы планыннан књтђрелгђн Ак юл
китапка барып тоташа. Автор шул
рђвешле яшь буынны мђгърифђткђ
чакырадыр сыман. Борынгыдан
килгђн - китапка карата булган олы-
лау, зурлау, хљрмђтне бњгенге кљндђ
књплђр онытып бара. Мансур абый
њзе: "Урамга чыгып йљрмђсђм дђ,
бњгенге вђзгыять белђн танышып ба-
рам. Миллђтебезнећ, татар халкыныћ
килђчђге уйландыра, яшьлђрнећ ки-
тапка битараф булулары, интернетта
гына утырулары борчый, књћелгђ
шом сала. Ђлеге "Ак юл" рђсеме дђ
китапка мђдхия буларак иќат ителгђн
иде", - ди.

Ак юллар кая гына илтми... Ман-
сур абыйлар буыны салган Ак юллар
илебезгђ Бљек ќићњ бњлђк итте, иман
ныклыгы тапшырды, рухи сафлык
ићдерде... Буыннардан љзелмичђ
килгђн Ак юлларны аклыйсы бар
иде...

Алинђ БИКМУЛЛИНА

2 декабрь кичендђ Бер-
лђшкђн миллђтлђр оешма-
сындагы (БМО) кеше хокукла-
ры буенча шура, "даими
рђвештђ џђм ќитди булган
кеше хокукларын бозу"да га-
еплђп, Сњриягђ карата резо-
люция чыгарды. Сњз ќђзалап
њтерњлђр, суд карарыннан
башка кешелђрне кулга алу-
лар, ќђберлђњлђр, кљчлђњлђр
турында бара. Бу хакта "Эхо
Москвы" хђбђр итђ.

Шул ук вакытта дњрт ил - Рос-
сия, Кытай, Куба џђм Эквадор резо-
люцияне хупламады. Россия дипло-
маты биргђн аћлатмаларга караган-
да, документ "бер яклы гына килеп
чыккан џђм ул сђясилђштерелгђн".
Моннан тыш, Мђскђњдђ исђ резолю-
ция Сњриянећ эчке эшлђренђ тыгы-
луга џђм аныћ хђзерге хакимиятен
бђреп тљшерњгђ китерер дип
шиклђнђлђр.

БМОдагы Сњрия вђкиле Фай-
саль Хаббаз Хамуи резолюцияне сђя-
силђштерелгђн џђм ул Сњрия белђн
мљнђсђбђтлђрне туктатуга китерђ
торган дип атады. Дипломат БМОга
кергђн иллђрне резолюциягђ каршы
чыгырга чакырды.

Россия Сњриягђ карата БМОдагы кеше хокукларыРоссия Сњриягђ карата БМОдагы кеше хокукларыРоссия Сњриягђ карата БМОдагы кеше хокукларыРоссия Сњриягђ карата БМОдагы кеше хокукларыРоссия Сњриягђ карата БМОдагы кеше хокуклары
буенча шура чыгарган резолюцияне хупламадыбуенча шура чыгарган резолюцияне хупламадыбуенча шура чыгарган резолюцияне хупламадыбуенча шура чыгарган резолюцияне хупламадыбуенча шура чыгарган резолюцияне хупламады

Аћа хђтле Сњрия властенђ ка-
рата тыюлар Гарђп иллђре лигасы,
АКШ, Европа берлеге (Евросоюз)
џђм књрше Тљркия тарафыннан кер-
телгђн иде.

Исегезгђ тљшерђбез: Сњриядђ-
ге киеренкелек моннан сигез ай элек,
гарђп иллђрендђге  вакыйгалар нык-
лап куера башлагач, ќитди тљс ал-

ган иде. Коралланган џђм читтђн
идарђ ителњче оппозиция, Прези-
дент Башар Асадныћ отставкага ки-
тњен џђм илдђ реформалар њткђрњне
талђп итеп, урамнарга чыкты.
Хљкњмђт исђ аны хђрби кљч ярдђ-
мендђ бастыра башлады. Нђтиќђдђ,
бу ике яктан да зур югалтуларга ки-
терде.

БМОдагы кеше хокуклары буенча шура Сњриягђ карата резолюция
чыгарды.
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Беренче тљркем вђкил-
лђре аудиторияне њзлђренђ
буйсындыра. Алар аудито-
риянећ чыгышка булган
бђџасен исђпкђ ала, ђмма
"дилбегђ"не њз кулларында
тотуны кулайрак књрђ. Њз-
њзен тотышында џђм
сљйлђмендђ тыйнаксызлык
књрсђтми. Мондый стильне
"авторитар" дип атыйк.
Икенче тљркемгђ караучы-
лар, мђгълњм бер дђрђќђдђ,
њзе њк аудиториягђ буйсын-
ган. Аныћ трибунадан ара-
лашуында, сљйлђме џђм
њзен тотышында књплђгђн
ысуллары була. Ул аудито-
риянећ турыдан-туры бђя-
сенђ љметлђнђ, аралашуныћ
сизгер, зирђк, "шђхси" гад-
ђтлђренђ ия була. Мондый
аралашучыны "демократик"
рухта аралашучы дип
атыйк.

Тегесенећ дђ, монысы-
ныћ да њз љстенлеклђре џђм
кимчелеклђре бар. Шул
рђвешчђ, чыгыш ясаучыныћ
кирђгеннђн артык
мљстђкыйльлеге аны тыћла-

учыларыныћ телђк-омтылышларына
битараф калдырырга мљмкин. Ђ ауди-
ториядђге барлык кешелђрнећ дђ
мђнфђгатен канђгатьлђндерергђ тыры-
шу абруй югалуга, чыгышныћ нђтиќ-
ђлелеге кимњгђ китерђ.

Аудитория белђн аралашуныћ кай-
сы тибы кулайрак соћ? Аны њзећнећ
холык-фигылећ џђм башка шђхси сый-
фатларыћ нигезендђ сайларга кирђк.
Сез њзегезнећ кайсы типка каравыгыз-

ны тњбђндђ китерелгђн гап-гади тест
ярдђмендђ ачыклый аласыз.

Сорауларга "ђйе" яки "юк" дип
ќавап бирегез.

1. Сезгђ џђрбер чыгышка ќен-
теклђп ђзерлђнергђ кирђкме, сез ауди-
ториянећ њз-њзен тотышына, яшь,
ќенси џ.б. аерымлыкларына игътибар
итђсезме?

2. Сез њзегезнећ чыгышыгыздан
соћ хђлсезлек (авыр бушану) сизђсез-
ме? Шул кљнне бњтђн чыгыш ясый
алмаслык хђлгђ килгђнегез, эшкђ
сђлђтегез кисђк кенђ тњбђнђйгђне
юкмы?

3. Трибунага (мљнбђргђ) чыгар
алдыннан була торган дулкынлануны
ќићеп, чыгыш ясаганыгыз (вђгазь
сљйлђгђнегез) булдымы?

4. Чыгышыгызны (вђгазегезне)
џђрвакытта да бертљрле башлыйсыз-
мы?

5. Чыгышка (вђгазьгђ) алдарак
килђсезме?

6. Аудитория белђн беренчел та-
нышу џђм њзегезне тыћлауларына
ирешњ љчен сезгђ шактый зур вакыт
(3-5 минут) талђп ителђме? Сез моћа
мохтаќмы?

7. Катгый билгелђнгђн тђртип бу-
енча сљйлђргђ омтыласызмы?

8. Чыгыш (вђгазь) вакытында
хђрђкђтлђнђсезме?

9. Чыгыш ясаганда (вђгазь
сљйлђгђндђ) сезгђ бирелгђн сораулар-
га тљркемлђмичђ генђ ќавап бирђсез-
ме?

10. Сез чыгыш дђвамында шаяр-
та аласызмы?
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Падишаџлардан бер падишаџныћ вђзи-
ре ул падишаџка ђйтте:

- Хезмђткђрлђрећђ ђмер ит: эченђ кеше
кереп чумарлык йљзем ширђсе, ягъни йљзем
суы хђзерлђт. Ширђне мичкђгђ тутырсыннар,
ђ њзећ шунда чум, - диде.

Падишаџ шундук боерды, бер мичкђгђ
кеше чумарлык итеп ул ширђне тутырдылар.
Падишаџ хадимнђре белђн мичкђ янына кил-
де. Хадимнђрнећ кайсы падишаџныћ асыл-
ташлар белђн бизђлгђн таќын тотып торды,
кайсы киемнђрен, кайсы башмагын алды.

Шаџ ширђгђ чумды, аннан башын чы-
гарды: њзен бер далада књрде, џђр дњрт
ягына каранды, џичбер ќан иясен
књрмђде. Мђгђр бер карт очрады, ул
карттан сорады:

- Бу ни атлы сахра? Карт
ќавап бирде:

- Бу сахраны Дђште Кып-
чак дип ђйтђлђр.

Шаџ њзенећ шђџђрен
сорашты. Карт "фђлђн
кадђр тукта-
л ы ш л а р
њтеп барыр-
га" кирђк-
леген ђйтте.
Шаџ моныћ
чиксез ерак икђ-
нлеген аћлады, њз
гомерендђ кайтып ќитђр
мљмкинлеге юк икђн. Џђр дњрт тарафны со-
рады, џђр тарафтагы шђџђрлђр бик ерак икђн.

Карт:
- Њзећ ни ќирдђн, кайчаннан бирле кил-

ђсећ? - диде.
Шаџ барысын да ђйтеп бирде. Карт аны

ЙЉЗЕМ СУЫНАЙЉЗЕМ СУЫНАЙЉЗЕМ СУЫНАЙЉЗЕМ СУЫНАЙЉЗЕМ СУЫНА
ЧУМГАН ПАДИШАЏЧУМГАН ПАДИШАЏЧУМГАН ПАДИШАЏЧУМГАН ПАДИШАЏЧУМГАН ПАДИШАЏ

њзенђ кунак итеп алып кайтты. Бу шаџ ул кар-
тка књп кљннђр хезмђт итте. Шаџка картныћ
кызын никах итеп бирделђр. Шаџныћ књће-
ленђ бу картныћ кызы хуш килде, кљннђн-
кљн мђхђббђтлђре артты, берничђ балалары
дљньяга килде. Ул балалары чиксез сљекле
булды.

Кљннђрдђн бер кљнне бу падишаџ су ко-
енырга телђде. Киемнђрен салып, суга керде
дђ чумып китте. Судан башын чыгарып ка-
раса, њзен ђњвђлге йљзем ширђсе эчендђ
књрде. Хадимнђр дђ шунда хђзер булып то-
ралар: килеп чыгуы белђн кайсы тђнен

сљртеп, кайсы киемнђрен ићенђ салды-
лар. Солтанлык тђхетенђ илтеп

утырттылар.
Падишаџ гамьгђ чумып,
башын иеп уйланып
утырды, сђгать саен аџ

орды.
В ђ з и р е

ђйтте:
- И па-

дишаџ! Ни
булды?

Шаџ ба-
шыннан кич-
к ђ н н ђ р н е
сљйлђп бир-

де. Аннан соћ
вђзире ђйтте:

И падишаџ! Ул књргђн хђллђрећ хыял-
дыр, ђмма бу џђркемгђ бер гыйбрђттер,
дљньяныћ фанилыгыныћ мисалыдыр, - диде.
Шулай итеп, нђсихђтен тђмам итте.

"Гыйбрђтле хикђятлђр"
китабыннан алынды

8 декабрьдђ татар ќђмђгатьчелеге професссор, та-
тар теле галимђсе, Казан университетыныћ (хђзер-
ге КФУ) татар филологиясе џђм тарихы факульте-
тыныћ гамђли тел белеме џђм тђрќемђчелек ка-
федрасын ќитђклђгђн Флёра Садри кызы Сафиул-
линаны соћгы юлга озатты.

Галимђне озатырга шђкертлђре, университет галимнђ-
ре, фђн џђм ќђмђгать эшлеклелђре, калђм ђџеллђре, татар
зыялылары килгђн иде. Татарстан мљфтие Илдус хђзрђт Фђиз
дђ галимђ белђн хушлашуда катнашты.

Флёра ханымныћ бар тормышы Казан университеты,
шушы уку йортында татар телен љйрђнњ џђм аны љйрђтњ
белђн бђйле дияргђ була. Чыгышы белђн Татарстанныћ хђзер-
ге Тукай районында урнашкан Телђнче Тамак авылы кызы

1955 елда Казан университетыныћ татар теле џђм ђдђбияты бњлегенђ укырга керђ.
Университетны тђмамлагач, татар теле кафедрасында башта лаборант, аннары ассис-
тент булып эшли башлый.

1965 елда аспирантураны тђмамлый, књренекле тел белгече Мирфатыйх Зђкиев
ќитђкчелегендђ "Татар телендђ сњз тђртибе" дигђн темага кандидатлык, 2000 елда
татар ђдђби теленећ синтаксис тљзелешенђ багышланган докторлык диссертациясен
яклый.

1992 елда Флёра ханым университетта яћа ачылган "Чит телле даирђдђ татар
теле" кафедрасын ќитђкли башлый џђм соћгы вакытка кадђр шул вазифаны башка-
ра.

Кырык елдан артык фђнни эшчђнлеге дђверендђ Флёра Сафиуллина гаять бай
мирас калдырды - татар теле гыйлеме љлкђсендђ йљздђн артык монография, дђрес-
леклђр, сњзлеклђр, укыту ђсбаплары, мђкалђлђр. Ић мљџиме - Флёра ханым њзе тђрби-
ялђп њстергђн, аныћ эшен дђвам итђрдђй шђкертлђре - мђктђбе кала. Бу шђкертлђр-
нећ књбесе Флёра апаны "икенче ђниебез" дип йљртђ иде. Урыныгыз ќђннђттђ бул-
сын!

Књренекле галимђ Казандагы Иске татар зиратында ќирлђнде.

Татар ќђмђгатьчелеге зур
югалту кичерде

Аудитория каршында чыгыш ясаучыларныћ
(лектор-укытучы, вђгазь сљйлђњче, доклад укучы,
кићђш бирњче) тыћлаучылары белђн аралашуыныћ
њз стиле була, ђмма аларны да ике зур тљркемгђ
бњлђргђ мљмкин.

ТЕСТКА "АЧКЫЧ"
1, 4, 5, 6, 7, 9 нчы сорауларга ућай џђм 2, 3, 8, 10 нчы сорауларга тискђре

ќавап бирњегез сезнећ беренче тљркем аралашучы булуыгыз хакында сљйли. Ђгђр
дђ сез 2, 3, 5 нче сорауларга "юк" дип ќавап биргђнсез икђн, нерв системагызныћ
кљчле типка књрње турында ђйтергђ мљмкин. 1, 4, 6, 10 нчы сорауларга тискђре
ќавап бирњегез хис-тойгы халђтенећ хђрђкђтчђн (књчемле) булуы турында сљйли.

Беренче џђм икенче тљр аралашучыларга эчтђлеклђрен камиллђштерњ љчен
нђрсђ тђкъдим итђргђ мљмкин соћ? Беренче тљркемгђ караучыларга - чыгыш-
ныћ тел чараларына џђм эчтђлегенђ, композициясенђ кагылышлы бар нђрсђне
алдан књздђн кичерергђ џђм кабатлап чыгарга, тулы конспект (хђтта сез
кђгазьдђн укырга телђмђсђгез дђ) тљзергђ кирђк; икенче тљркемгђ исђ чыгыш
ясаганда рухи џђм физик хђзерлекле булырга, йљз-кул хђрђкђтлђре белђн сљйлђмнећ
юлара мђгънђсе тђћгђл килњенђ игътибар итђргђ кирђк. Аудитория белђн арала-
шуныћ њзегезгђ генђ хас булган гадђт уйлап табарга тырышыгыз.

Тљзеде: филология фђннђре докторы,
КФУ профессоры Гаптрђњф НУРИЕВ


