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Адлер ТИМЕРГАЛИН:
"Ђгђр кальбендђ Аллаџ

юк икђн, синдђ
ђхлак та юк!!"

29 гыйнвар кљнне Казан-
дагы Мђрќани мђче-
тендђ "Ислам традиция-
сендђ Мђњлид ђн-Нђби"
дип аталган темага "тњ-
гђрђк љстђл" сљйлђшње
узды. Мђњлид бђйрђме
ућаеннан мондый зур
чара республикабызда
тђњге тапкыр оештырыл-
ды.

Ђлеге "тњгђрђк љстђл"
Пђйгамбђребезнећ (сгв) туган
кљнен њткђрњ, Мђњлид аенда ча-
ралар њткђрњ љчен фђнни/дини
карашларны ачыклау џђм барлау
максатыннан оештырылды.
Мђњлид бђйрђме мђдђни, тђрби-
яви, фђнни џђм дини яктан тик-
шерелде.

Чара Коръђн аятьлђре уку
белђн башланып китте. Аннары
Татарстан мљселманнары Ди-
ния нђзарђтенећ беренче урын-
басары Габдулла хђзрђт
Ђдџђмов "тњгђрђк љстђл"гђ кил-
њчелђрне сђламлђп, Пђйгамбђ-
ребезнећ (сгв) сыйфатлары ту-
рында сљйлђде.

"Тњгђрђк љстђл" сљйлђшњен
алып барган Рљстђм хђзрђт Батыр
Мљхђммђд пђйгамбђрнећ (аћа
Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе
булсын!) дљньяга килње - кешелек

дљньясы љчен зур ђџђмияткђ ия,
дип билгелђп узды. "Чыннан да,
Пђйгамбђр (сгв) туу - кешелек та-
рихында зур вакыйга, чљнки, дин
белгечлђре язганча, шуныћ белђн
дљньяныћ балачак дђвере тђмам-
лана. Хђзер без кулыбызга Коръђн
алып, аћыбызда булган хђлдђ тор-
мышыбызны ничек коруыбыз
љчен њзебез ќаваплы. Пђйгам-
бђрлђр миссиясе тљгђллђнде,
берђњ дђ безгђ ничек яшђргђ кирђк
икђнлеген ђйтеп-љйрђтеп тормая-
чак. Пђйгамбђребез (сгв) дљньяга
килгђннђн соћ кешелек дљньясы
њсеш алды. Менђ шуннан чыгып
караганда, без дљньякњлђм яћа
этапка аяк бастык. Пђйгамбђребез

Мљхђммђд (сгв) - бу дљньяны
яхшы якка њзгђрткђн шђхес, шућа
књрђ аныћ белђн кызыксынучы-
лар књп", - дип билгелђп узды Та-
тарстан мљселманнары Диния
нђзарђтенећ Голамђлђр шурасы
рђисе Р.Батыр.

Дагстан мљфтие урынбаса-
ры Мљхђммђт Мљхђммђтов
бњгенге кљндђ Мђњлид аша кеше-
лђрне ислам диненђ љндђњ кирђ-
клеген ђйтте. Ул "Мђњлидне уз-
дыру бидгатьме?" дип бђхђс-
лђшњлђрнећ урынсыз булуына
тукталды: "Бервакыт, машинада
барганда радио тыћлап барабыз.
Шунда музыкага ияреп, Мђњлид
ќырлары ишетелђ башлауга,

янымда утырган кардђшем:
"Моны тыћлау - бидгать", - дип,
радионы башка дулкынга књче-
реп куйды да, заманча ќырлар
тыћлауга књчте. Ђ мин: "Моны-
сы бидгать тњгелме?" - дип сора-
дым. Менђ шундый хђллђр дђ бар
бездђ. Пђйгамбђребезне (сгв)
олылау - ул Ислам љчен зарар
китерђ торган яћалык була ал-
мый". Мљхђммђт хђзрђт, Камал
театрында узган Мђњлид бђй-
рђменећ хатын-кызлар љчен аеру-
ча мљџим булуы турында бил-
гелђп узды, дагстанлыларныћ да
бу бђйрђмгђ чакыру алганы љчен

(Ахыры 2 нче биттђ.)

28 гыйнвар кљнне Г.Камал театрын-
да Мљхђммђд пђйгамбђрнећ (аћа
Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе
булсын!) туган кљненђ багышлан-
ган Мђњлид бђйрђме њткђрелде.
Бђйрђмдђ вђгазьлђр сљйлђнде,
мљнђќђтлђр укылды, сљекле
Пђйгамбђребезгђ (сгв)  салаватлар
ђйтелде. Чараны Татарстан мљфти-
яте оештырды.

Отто фон Бисмарк, Карл Маркс, Лев
Толстой, Жак-Ив Кусто пђйгамбђребез
Мљхђммђд (сгв) шђхесе алдында баш игђн,
чљнки нђкъ менђ Пђйгамбђребез (сгв) тар-
кау хђлдђ яшђгђн гарђп кабилђлђрен берлђ-
штереп, гарђп илен ќаџилияттђн яктылык-
ка, алгарышка алып чыга. Пђйгамбђребез-
нећ (сгв) тљп коралы - Коръђн џђм шђхси
њрнђк булган.

Бђйрђмгђ Россиянећ тљрле тљбђклђ-
реннђн џђм республикабыз районнарыннан
рђсми вђкиллђр, ќђмђгать эшлеклелђре, дин
ђџеллђре чакырылган иде. Алар арасында
ТР Дђњлђт Советы депутаты Фђрит Мифта-
хов, Мђскђњ шђџђре мљфтие Ђлбир хђзрђт
Крганов, Хант-Манси - Югра автономияле
округы мљфтие Таџир хђзрђт Саматов, Даг-
стан Республикасы мљфтие урынбасары
Мљхђммђт Мљхђммђтов, Россия ислам уни-
верситеты ректоры Рђфыйк Мљхђммђтшин

џ. б. бар иде. Алар, залга ќыелган халыкны
сђламлђп, бђйрђм белђн котлады, Пђйгамб-
ђребезнећ (сгв) њгет-нђсыйхђтлђре белђн ур-
таклашты.

Чара Коръђн аятьлђре уку белђн башла-
нып китте, алга таба Рђсњлебезнећ (сгв) асыл
сыйфатлары макталды. РИУ мљгаллиме Иль-
яс Халиков, республикабызныћ "Сорнай"
фольклор ансамбле, Тљркия ќырчысы Фаати
Ходжа (Хуќа) башкаруында дини эчтђлекле
ќырлар яћгырады. Татарстанныћ халык арти-
стлары Зљџрђ Сђхђбиева, Флера Сљлђймано-
ва, Мићгол Галиев, Бљгелмђдђн килгђн "Ми-
рас" халык фольклор ансамбле мљнђќђтлђр
башкарды. Г.Камал театры музее мљдире, сњз
остасы Луара Шаки-
рќан Г.Тукайныћ
"Нђсер" шигырен
укыды.

Быелгы Мђњлид
бђйрђмендђ яшьлђр дђ
актив катнашты. Ђй-
тик, Дагстаннан кил-
гђн "Рисалђ" тљркеме
дђ берничђ нђшид
укыды.

Бђйрђм респуб-
ликабыз имам-мљх-
тђсиблђренећ вђ-
газьлђре белђн њре-
леп барды.

 ЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАР
"ДУМ РТ ХАДЖ"НЫЋ
РЂСМИ САЙТЫ АЧЫЛДЫ

Татарстан мљселманнары
Диния нђзарђтенећ хаќ опера-
торы "ДУМ РТ Хадж"ныћ
рђсми сайты эшли башлады
(www.dumrt-haj.ru). Сайтта хаќ
кылу тђртибе џђм "ДУМ РТ
Хадж" тђкъдим иткђн программа-
лар турында мђгълњматлар урын
алган. Изге сђфђргђ ќыенучылар
љчен сайт аша элемтђгђ керњ
мљмкинлеге дђ каралган. Шулай
ук хаќга кагылышлы соћгы
хђбђрлђр белђн танышырга, бар-
лык мљселманнар љчен изге санал-
ган урыннарга багышланган яз-
маларны укырга мљмкин.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
МЉФТИ ИЛДУС ХЂЗРЂТ

ФЂИЗНЕ ЮБИЛЕЕ
БЕЛЂН КОТЛАДЫ

Россия Премьер-министры
Дмитрий Медведев Татарстан
мљселманнары Диния нђзарђте
рђисе, мљфти Илдус хђзрђт Фђиз-
не 50 яшьлек юбилее белђн
котлады.

"Сезне абруйлы дин эшлек-
лесе, традицион ислам кыйммђтл-
ђрен актив яклаучы буларак
белђлђр. Татарстан Републикасы
мљселманнары Диния нђзарђте
ќитђкчесе вазифасында хезмђт
куюыгыз, кыюлык књрсђтњегез
џђм югары дђрђќђдђ гражданлык
ќаваплылыгы дин вђкиллђре ара-
сында гына тњгел, ђ кић ќђмђгать-
челек даирђсендђ дђ хљрмђт уята.
Сезнећ яшь буынга рухи-ђхлакый
тђрбия бирњ, конфессияара џђм
миллђтара диалог њсеше љчен књп
кљч џђм књп вакыт бирњегез зур
ђџђмияткђ ия", - диелђ котлау те-
леграммасында.

МЉФТИ ИЛДУС ХЂЗРЂТ
ФЂИЗ ТЉРКИЯ КОНСУЛЫ
БЕЛЂН ОЧРАШТЫ

30 гыйнвар кљнне Татар-
стан мљселманнары Диния нђза-
рђтендђ мљфти Илдус хђзрђт
Фђиз Тљркиянећ Казандагы ге-
нераль консулы Сабри Тунч
Ангылы белђн очрашты. Очра-
шуда Татарстан мљселманнары
Диния нђзарђте рђисенећ беренче
урынбасары Габдулла хђзрђт
Ђдџђмов џђм Татарстан мљфтия-
тенећ халыкара элемтђлђр бњлеге
ќитђкчесе Хђбибулла хђзрђт
Нђфисуллин катнашты.

НУРЛАТ РАЙОНЫНДА
КЫРЫК БЕРЕНЧЕ
МЂЧЕТ АЧЫЛДЫ

Нурлат районыныћ Тњбђн
Нурлат авылында яћа мђчет
ачылды. Мђчет ачылышында
район башлыгы Наил Шарапов,
Аксубай, Чирмешђн районнарын-
нан килгђн имамнар џ. б. бик књп
мђртђбђле кунаклар катнашты.
Минсалих дип исем бирелгђн ђлеге
мђчетне Тњбђн Нурлатта туып
њскђн, хђзер Чаллы шђџђрендђ
яшђњче якташлары Рђмис Таќи-
ев тљзеткђн.

Тљрки-болгар-татарларныћ
экстремизм идеологиясен

кисђтњ буенча тарихи
тђќрибђсе
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2 ДИН ЏЂМ ТОРМЫШ

Аллаџы Сљбханђџњ вђ Тђгалђ ђлеге аятьтђ безгђ
"вђгъдђлђрегездђ торыгыз" дип боера. Вђгъдђдђ тору, ђйткђн
сњзећне њтђњ - кеше љчен дљньяда да, ахирђттђ дђ зур ђџђми-
яткђ ия. Галимнђр вђгъдђне љч тљргђ бњлеп карыйлар:

беренчесе - Аллаџы Тђгалђ џђркемнђн Коръђн белђн гамђл
кылырсыз дип вђгъдђ алды;

икенчесе - Аллаџ исеме белђн ђйткђн антлар;
љченчесе - мљэминнђрнећ њзара куешкан антлары.
Аллаџы Сљбханђџњ вђ Тђгалђ ќаннарны яраткач Њзен

танулары турында вђгъдђ ала. Аллаџы Тђгђлђ Коръђни-
Кђримдђ болай ди: "Кыямђт кљнендђ:

-  Без моннан хђбђрсез идек, - дип ђйтмђсеннђр љчен,
Раббыћ адђм балаларыннан, аларныћ тђненнђн токымнарын
чыгарды, аларны њзенђ шаџит итте вђ ђйтте:

-  Мин сезнећ Раббыгыз тњгелмени? - диде. Алар да:
-  Ђлбђттђ, шаџит булдык (син безнећ Раббыбыз), - ди-

делђр". ("Ђгъраф (Пђрдђ, калкулык)" сњрђсенећ 172 нче аяте).
Димђк, безнећ барыбызныћ да ќаннарыбыз Аллаџы Тђга-

лђне таныган, шул танулары турында ант иткђн џђм бу хакта
онытканнарга Коръђн белђн ислђренђ тљшерелгђн. Безнећ
барыбызныћ да ќаннары Аллаџы Тђгалђне танулары турын-
да ант итњлђре сђбђпле џђр бала фитри иман белђн дљньяга
килђ. Бу хакта пђйгамбђребез Мљхђммђд (сгв) болай ди:

"Џђр бала фитри иман белђн, ягъни Аллаџы Тђгалђнећ
берлегенђ ышаныч белђн туа. Аны фђкать ата-аналары гына
яџњди, насара яисђ мђќњси итеп тђрбияли" (Бохари, 1358).

Бњген бик књплђр Аллаџы Тђгалђгђ биргђн вђгъдђлђрен
њтђми. Ата-ананы. динсез тђрбиясе нђтиќђсендђ бала има-
ныннан яза, Раббысын оныта. Хђтта адђм баласы Аллаџы
Тђгалђне таныган хђлдђ дљньяны яратудан туктамый, Коръђн
белђн гамђл кылмый.

Вђгъдђнећ икенче тљре булып Аллаџы Тђгалђнећ исеме
белђн ђйтелгђн антлар, нђзерлђр тора. Кеше авыр хђлгђ юлыкса
Аллаџы Тђгалђнећ исеме белђн тљрле антлар, нђзерлђр ђйтергђ
ашыга, нђзерлђренећ дљресме-тњгелме, њти алырлыкмы-юкмы
икђнлеге турында уйлап та карамый. Уйламыйча ђйтелгђн
нђзерлђр белђн њзен књпме гљнаџка алып бара.

Галимнђр нђзерне берничђ тљргђ бњлеп карый:
1. Максат итеп аерым бер гыйбадђт белђн нђзер ђйтњ.

Мђсђлђн, ике рђкђгать намаз укуны, бер кљн ураза тотуны,
књпмедер књлђмдђ сђдака бирњне.

2. Гыйбадђткђ сђбђп булган нђрсђ белђн нђзер ђйтњ.
Мђсђлђн, тђџарђт алу, хаќга ќђяњ бару, мђчет салу.

3. Гыйбадђт тњгел нђрсђ белђн нђзер ђйтњ. Мђсђлђн, кояш
кызуында тору, ит ашамау.

4. Хђрам нђрсђлђр белђн нђзер ђйтњ. Мђсђлђн, хђмер эчњ.
Монда санап кителгђннђрнећ фђкать беренчесе генђ

ђйтелђ ала, калганнарын ђйтњ ярамый. Шушылар арасында
рљхсђт ителгђннђреннђн кић таралганына мисал итеп сђдака
бирњ яисђ корбан чалуны, ђ тыелганнарыныћ кић таралга-
ныннан хђрам куллануны китерђ алабыз. Мђсђлђн, "Ђгђр те-
релсђм (яисђ нинди дђ булса уку йортына керсђм), ресторан-
га алып барып ић яхшы коньяклар белђн сыйлар идем", - дип
ђйтњ. Рљхсђт ителгђне њтђлђ, ђ тыелган нђзер белђн нишлђргђ?

Пђйгамбђребез (сгв) ђйткђн:

"Бер кеше Аллаџка итагать итњ белђн нђзер ђйтсђ, шул
нђзерен њтђсен, вђ бер кеше Аллаџы Тђгалђгђ гљнаџ эш белђн
нђзер ђйтсђ, гљнаџ эшлђмђсен" (Бохари, 6700).

"Наданлык белђн, белмђњ сђбђпле ђйтелгђн нђзерлђрне,
бирелгђн вђгъдђлђрне њтђргђме-юкмы?" - дигђн сорауга бу
хђдис-шђриф ќавап булып тора.

Шђригать буенча, ђйтелгђн нђзер њтђлмђгђн очракта,
нђзер ђйтњче бер колны азат итђргђ, ђгђр дђ кол азат итђ алма-
са, ун фђкыйрьне ашатырга яисђ киендерергђ, ђ инде анысын
да булдыра алмаса, љч кљн ураза тотарга тиеш.

Алда ђйтеп кителгђн љч тљр вђгъдђнећ ике тљре Аллаџы

ВЂГЪДЂДЂ ТОРУ – ИМАННАН
"Ђй, иман китергђннђр, антыгызда (вђгъдђгездђ) то-

рыгыз..."
("Маидђ (Табын)" сњрђсенећ 1 нче аяте).

торып ярдђм итешмђсђк, вђгъдђлђр бирешмђсђк, килешњ
юлына басмасак џђм биргђн вђгъдђлђребезне њтђргђ ашыкма-
сак, без ничек бер љммђт булып оешачакбыз ди инде?!

Пђйгамбђребез (сгв) њтенеч белђн килгђн бљтен кешенећ
дђ њтенечен њтђргђ, шул ук вакытта, њти алмаса да, њтђргђ
вђгъдђ бирергђ тырышкан џђм, никадђр генђ авыр булса да,
биргђн вђгъдђсен њтђгђн.

Милади ел исђбе буенча 628 елда Мђккђ мљшриклђре
белђн Мђдинђ мљселманнары арасында Ходайбия янында бер
килешњ тљзелђ. Бу килешњ буенча мљселманнар ягына
књчкђннђрне кайтарып бирњнећ мђќбњрилеге, ђ мљселманнар
ягыннан књчкђн корђешлыларны кайтарып бирњнећ мђќбњр
тњгеллеге карала. Мљселманнар арасында зур ризасызлык
тудыруга да карамастан, бу килешњ тљзелђ, ике данђдђ языла
џђм ике якка да тапшырыла. Бу вакытта мљшриклђрнећ баш-
лыгы Сњхђел бин Ђмир мљселман булган улы Ђбу Ќђндђлне,
Мђккђдђн Мђдинђгђ качмасын љчен, кул-аякларын чылбыр-
лар белђн бђйлђп зинданга япкан була. Шућа да карамастан,
Ђбу Ќђндђл, юл табып, Мђккђдђн качып Мђдинђ мљселман-
нары янына килђ.

Сњхђел бин Ђмир, улы Ђбу Ќђндђлне књргђч, Пђйгамб-
ђребезгђ (сгв): "Минем белђн тљзелгђн килешњгђ таянып
синнђн, ић ђњвђл, улымны сорыйм. Аны безгђ кире бир", -
дигђн. Пђйгамбђребез Мљхђммђд (сгв) њзенећ вђгъдђсендђ
торып, Ђбу Ќђндђлне кире кайтарган. Хђтта Ђбу Ќђндђл:
"Мђккђлелђр динебез љчен дошман, мине дошман кулына кал-
дырмагыз", - дип ялварса да. Пђйгамбђребез (сгв): "Сабыр
ит, Ђбу Ќђндђл! Аллаџтан љметећне љзмђ. Аллаџы Тђгалђ тиз
арада сића џђм синећ кебек мљселманнарга бер чарасын та-
бар", - дип, вђгъдђсендђ калган.

Бњгенге кљндђ без њзебезне мљселманнар дип саныйбыз
икђн, без башкаларга њрнђк булырга тиешбез. Башка кешене
яхшылыкка љндђњдђн элек, њзебезне тђрбиялђргђ кирђк. Бу
турыда безгђ Коръђни-Кђрим џђм Пђйгамбђребез (сгв):
"Вђгъдђдђ тору - иманнан", - ди. Иманлы бђндђлђрдђн бул-
сак, биргђн вђгъдђлђребезне бозмасак иде.

Бирелгђн вђгъдђ мљџим булган берђр сђбђп аркасында
њтђлми калса, вакытында сђбђбен аћлатып, ул кешедђн гафу
њтенњ дђ дљрес булыр. Дљнья малына алданып ялган антлар
бирмђсђк иде. Кыямђт кљне турында онытмыйк, ул Кљндђ
сорау каты булачак. Аллаџы Тђгалђгђ биргђн антларыбыз-
дан да, Аллаџы Тђгалђ исеме белђн бирелгђн антларыбыздан
да, нђзерлђребездђн дђ, њзара куешкан вђгъдђ килешњлђре-
бездђн дђ соралачакбыз.

Аллџы Тђгалђ Коръђни-Кђримдђ болай ди: "Балигъ бул-
ганчыга чаклы (сезнећ карамактагы) ятимнђр малына, (шул
малны арттыру ниятеннђн тыш) якын килмђгез. Антыгызны
(ятим каршындагы вазифагызны) ќиренђ ќиткезеп њтђгез.
Антыгыз љчен ќавап тотасыгыз бар" ("Исра (Тљнге йљрњ,
Ягъкуб угыллары)" сњрђсенећ 34 нче аяте).

Аллаџы Тђгалђ Кыямђт кљнендђ беребезне дђ ким-хур
булучылардан насыйп кылмаса иде.

Рљстђм хђзрђт ШЂЙХЕВЂЛИЕВ,
Татарстанныћ Кама буе тљбђге казые,

Татарстан мљселманнары Диния нђзарђтенећ
Голамђлђр шурасы ђгъзасы,

Чаллыдагы Ак мђчет мђдрђсђсе директоры

Тђгалђнећ исеме белђн бђйле џђм Кыямђт кљнендђ
адђм баласыныћ Раббысы каршында аерым ќавап
бирђ торганнары. Дљньялыкта бер-беребезнећ
дђрђќђсен тљшерњгђ, бер-беребезне кимсетњгђ
сђбђп булмасалар да, ахыр чиктђ динебезнећ бид-
гатькђ батуына, бетњенђ сђбђп була торганнары.

Ђ инде кешелђр арасында мљселманнарга
карата ућай яисђ тискђре караш уятуга, ислам
дине таралуга яисђ бетњгђ сђбђп була торганна-
ры - ул мљэминнђрнећ њз араларында була тор-
ган, сњз куешкандагы вђгъдђлђре. Кешенећ
вђгъдђсендђ торуына карап аныћ турында баш-
калар фикер йљртђ. Шућа књрђ мљселманнар-
ныћ вђгъдђлђрендђ торулары ислам дине тарал-
сын љчен аеруча зур ђџђмияткђ ия. Вђгъдђ би-
реп тђ, аны њтђми йљрњ - дин кардђшлђребезнећ
Исламга тап тљшерње ул. Бу хакта Аллаџы Тђгалђ
Коръђни-Кђримдђ болай ди: "Ђгђр дђ инде алар
сезне тоткын итсђ, дошманлык кылсалар, кулла-
ры џђм теллђре белђн сезне рђнќетеп, (Аллаџны
инкарь итеп, динегездђн) ваз кичтерсђлђр, Кы-
ямђт кљнендђ якын кардђшлђрегез дђ, балаларыгыз да сезгђ
файда итђ алмас. Аллаџ сезне алардан (якыннарыгыздан)
аерыр. Аллаџ бљтен гамђллђрегезне књреп тора ("Мњмтђхинђ
(Хатын-кызны сынау)" сњрђсенећ 2-3 нче аятьлђре).

Вђгъдђ биреп, аны њтђмичђ йљрњ, ђлбђттђ, зур гљнаџ.
Књплђр љчен Ислам, мљселман дигђн сњзлђр маяк, ышаныч
чыганагы булып тора. Кеше шушы сњзне ђйтњчелђргђ "мин
мљселман" дигђне љчен дђ ышана. Шућа књрђ "мин мљселман"
дип ђйтелгђн антлар, вђгъдђлђр, ђгђр дђ њтђлђ икђн, халкы-
бызныћ ислам диненђ тартылуына сђбђп булырга мљмкин,
ђгђр дђ њтђлми икђн, киресенчђ, халкыбызныћ ислам диненнђн
читлђшњенђ сђбђп булырга мљмкин. "Мђчет-мђдрђсђлђргђ
ярдђм итђбез", - дип вђгъдђ бирњчелђрне књп књрергђ туры
килђ, шуларга ышанып тљзелешлђр башлыйсыћ, ђмма эшкђ
терђлгђч, сњз вђгъдђдђн ерак китми. Инде бик дини булып
кыланганнары: "Аллаџ насыйп итмђде", - дилђр...

Берђњ њзен мљселман санап та, намазлар укып та гамђлл-
ђре белђн вђгъдђсезлектђ кала икђн, Аллаџ сакласын, ул кеше
монафикълардан саналыр. Хђзер муллаларга бђяне
тњрђлђрдђн сорый белгђнгђ карап бирђлђр. Њзара
сљйлђшкђндђ дђ "сорый белсђћ, бирђлђр" дигђн гыйбђрђ йљри.
Бу хакта пђйгамбђребез Мљхђммђд (сгв) ђйткђн:

Мљхђммђд ибне Зђйддђн риваять кылына. Кешелђр Габ-
дулла ибне Гомђргђ (рг) ђйттелђр: "Без солтаннарыбыз яны-
на керђбез џђм алар каршында бер нђрсђ, чыккач икенче нђрсђ
сљйлибез". Габдулла ибне Гомђр ђйтте: "Пђйгамбђребез (сгв)
вакытында бу нђрсђне "монафикълык" дип атый идек", -
диде ("Изгелђр бакчасы" китабы, 259 б.).

Дљньяныћ аз малына алданып, вђгъдђбезнећ њтђлмђячђ-
ген белђ торып ялган вђгъдђлђр бирергђ ашыкмасак иде.

Пђйгамбђребез Мљхђммђд (сгв) ђйткђн:

"Монафикълыкныћ билгесе љчтер: сљйлђсђ - ялганлый,
вђгъдђ бирсђ - вђгъдђсен боза, њзенђ ышанып тапшырылган-
га хыянђт итђ" (Бохари, 6095).

Икенче бер хђдистђ исђ: "Хђтта ул мљселман булган хђлдђ
ураза тотса, намаз укыса да", - дип ђйтелђ. Без, ђлбђттђ, кеше-
нећ гамђл-гыйбадђт кылуына карап аныћ турында фикер
йљртђбез. Ђмма, ђлеге хђдистђн књренгђнчђ, кешене гамђл-гый-
бадђт кенђ мљселман итми. Фарыз гамђллђрне њтђњ, ђлбђттђ,
кирђк, ул - мђќбњри, ђмма ић мљџиме - књћел пакьлеге. Чын
књћелећ белђн ислам динен кабул иткђндђ генђ ялганга,
вђгъдђсезлеккђ џђм башка тискђре сыйфатларга урын калмый.

Вђгазебездђ ђйтелгђннђрдђн чыгып, џич кенђ дђ "вђгъдђ
бирергђ ярамый" дип нђтиќђ ясарга кирђкми. Киресенчђ,
вђгъдђ бирњдђ џђм аны њтђњдђ бер-беребез белђн ярышырга
кирђк. Бњген динебез ничђ дистђ еллардан соћ књтђрелеп кенђ
килђ, хђтта њзен "мин мљселман" дип санаучылар да књп тњгел.
Инде шушы кљннђрдђ дђ бер-беребезгђ мљмкинчелек була

Татарстан мљселманнары Диния нђзарђтенђ рђхмђтен
ќиткерде. "Театрда њткђн чарада халык берьюлы бик
књп хђзрђтлђрнећ вђгазьлђрен тыћлый алды", - дип тђ
љстђде ул.

РИУ ректоры Рђфыйк Мљхђммђтшин њзенећ чыгы-
шында дини йолаларыбызга якыная башлавыбыз
хљрмђтенђ шатлануын белдерде. "Без њзебезнећ тради-
циялђребезне сакларга тиеш, алардан башка дин оеш-
мый бит. Без моны дљрес аћларга тиеш. Мђњлид бђйрђме
дђ - ул безнећ књпгасырлык традиция", - диде Р.Мљхђм-

мђтшин. Казан (Идел буе) федераль университетындагы
Филология џђм сђнгать институтыныћ татар ђдђбияты та-
рихы кафедрасы профессоры, филология фђннђре докто-
ры, язучы Фђрит Яхин бабаларыбызныћ Мђњлидне ничек
итеп њткђрњлђре турында бљртеклђп сљйлђде. Россия
Фђннђр академиясендђге Шђркый кулъязмалар институ-
тыныћ (Санкт-Петербург) љлкђн фђнни хезмђткђре, тарих
фђннђре кандидаты Алексей Хисмђтулин; чыгышы белђн
кырым татары, Ислам цивилизациясе институты (Мђскђњ)
директоры, ИСЕСКО Югары Советы ђгъзасы џђм аныћ
Россиядђге тулы вђкалђтле вђкиле Сђет Кямилев; Татар-
стан Фђннђр академиясенећ Ш.Мђрќани исемендђге Та-

(Дђвамы. Башы 1 нче биттђ.) рих институтыныћ этнология бњлеге љлкђн фђнни хезмђт-
кђре, тарих фђннђре кандидаты Рђњфђ Уразманова, Татар-
стан Фђннђр академиясенећ Ш.Мђрќани исемендђге Та-
рих институтыныћ иќтимагый фикер тарихы џђм ислам-
ны љйрђнњ бњлеге мљдире, тарих фђннђре кандидаты Да-
мир Шђџабиев џђм башкаларныћ чыгышлары "тњгђрђк
љстђл"дђ катнашучыларда зур тђэсир уятты.

Дин белгечлђре, Исламны љйрђнњче галимнђр мон-
дый сљйлђшњлђрнећ мљџимлеген џђм билгеле бер
мђсьђлђлђргђ фђнни, тарихи яктан ачыклык кертњ за-
рурлыгын билгелђп узды.

Чыганак: www.dumrt.ru
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Борынгы заманнардан башлап бњген-
ге кљнгђ кадђр Россия территориясендђ,
славяннар књчеп килгђнгђ кадђр књп ел-
лар элек њк, књп кенђ халыклар, кабилђлђр
яшђгђн. Џун державасы, Борынгы Тљрки,
Кимђк, Уйгыр, Хђзђр каганлыклары џђм
башка дђњлђтлђрнећ тарихы шул
ќирлђрдђ њткђн. Димђк, килђчђк Россия
дђњлђтенећ књпмиллђтле булуы - тарих-
ныћ њзе тарафыннан билгелђнгђн. Ђ
књпмиллђтле Борынгы Русь дђњлђте Хђзђр
каганлыгы, Кыпчак ханлыклары, џђм дђ,
ђлбђттђ, Идел Болгарстаны, Алтын Урда
џђм ул таркалгач барлыкка килгђн башка
татар ханлыклары белђн янђшђ, књрше
булып яшђгђн. Боларныћ барысын да без
белђбез. Лђкин еш кына, хђтта рђсми
дђреслеклђрдђ дђ бу фактларга игътибар
аз бирелђ яки алар хакында бљтенлђй сњз
алып барылмый. Борынгы џђм Мђскђњ
Русе тарихындагы књп кенђ бђрелешлђр
хакында языла, књп вакыт алар кара буя-
улар белђн тасвир ителђ. Књпкырлы њзара
тыныч мљнђсђбђтлђр, шул исђптђн дини
багланышларга да урын аз бирелђ. Ђ бит
алар бњгенге кљн љчен сабак була алалар.
Борынгы џђм урта гасырлар Россиясендђ
дини сугышлар булмаган дип ђйтерлек.
Љлешчђ, татар ханлыкларын яулап алулар
хакында гына сњз алып барып була. Лђкин
аларны да "чиста" дини сугышлар дип
атап булмый.

Књпмиллђтле тљрки-татар (књп кенђ
тарихчылар тарафыннан, шул исђптђн
инкыйлабка кадђр њк кулланылган шарт-
лы термин) ќђмгыятьлђренећ характер-
лы њзенчђлеге - аларныћ бар диннђргђ дђ
сабыр карашта булулары. Борынгы тљрки
каганлыклар вакытында ук рђсми тђћре-
челек дине белђн бергђ буддизм, брахман-
чылык, мани дине (манихейлык), Борын-
гы Кытай диннђре таралыш алган булган.
Хђзђр каганлыгында да ислам, правосла-
вие, яџњд диннђре, тђћречелек њзара ты-
ныч яшђгђннђр.

Идел Болгарстанында, ислам рђсми
дин буларак кабул ителгђн булса да, хрис-
тиан, аннан соћ  Ђрмђн  бистђсенђ дђ
урын табылган. Мђсђлђн, Билђрдђ безгђ
рус гђрђбђче-зђргђрчесенећ кярханђсен
(мастерской. - ред.) љйрђнергђ туры кил-
де. Ул башкаланыћ њзђгендђ њк урнаш-
кан булган. Анда Владимир Олы Ояныћ
(Владимир Большое Гнездо) асылмалы
мљџере табылды. Бары тик бу йортта гына
дућгыз сљяклђренећ калдыклары бар иде.
Болгарда, христиан бистђсеннђн тыш,
њзенећ чиркђве белђн Ђрмђн бистђсе дђ
булган. Галимнђр аны, ни љчендер, шар-
тлы рђвештђ "Грек пулаты" дип атыйлар.
Ђрмђн зиратында ђрмђн телендђ, ђрмђн
графикасы белђн язылган каберташлар
бњгенге кљндђ дђ бар. Шунысын билгелђп
њтђргђ кирђк, ташлардагы текстларда бол-
гар сњзлђре дђ кулланылган. Ђрмђннђр
монда килеп монгол яуларыннан сыену
урыны тапканнар. Казан ханлыгы чорын-
да да хђзерге Сукно бистђсе урынында
Ђрмђн бистђсе булган.

Озакламый Алтын Урда тљрки-татар
дђњлђтенђ ђйлђнђ. Бу тљркилђр, нигездђ,
болгарлар џђм кыпчаклардан торган. Ал-
тын Урдада ислам дђњлђт дине буларак
кабул ителсђ дђ, анда башка диннђргђ дђ -
православие, католицизм, буддизм,
мђќњсилеккђ дђ урын  табыла. Бу илнећ
башкаласы Сарай ђл-Ќђдидтђ 13 ќђмигъ
мђчете, 5 православ чиркђве, католик ко-
стелы, будда гыйбадђтханђсе џ. б. дини

Тљрки-болгар-татарларныћ

экстремизм идеологиясен кисђтњ

буенча тарихи тђќрибђсе

йолалар њтђњ йортлары була. Правосла-
вие метрополиясе эшлђп килђ. Алтын
Урданыћ књп кенђ шђџђрлђрендђ - Кы-
рымдагы, Кара дићгез буендагы, Тљньяк
Кавказ шђџђрлђрендђ мљселманнар
белђн бергђ православлар, ђ хђзерге Са-
ратов шђџђре янында урнашкан Њкђк
шђџђрендђ католиклар тормыш ки-
чергђн. Башка диннђргђ карата андый
сабыр мљнђсђбђт Урта гасырларныћ
башка иллђрендђ булганмы икђн? Алтын
Урдада барлык дини руханилар да салым-
нардан азат ителгђн. Дђњлђт ханы
Мљхђммђд Њзбђк фђрманы буенча, пра-
вослав руханиларга карата ђйтелгђн бер
начар сњз љчен генђ дђ - ќирле халык
вђкиллђре - мљселманнар њлем ќђзасы-
на тартылган.

Мљселман мђгарифенећ икенче бас-
кычы булып, Шђрыкныћ фђнни џђм
мђдђни њзђклђрендђ - Бохарада,
Сђмђркандта, Нишабурда, Бђлхта, Багдад-
та, Мђрвтђ, Газнђдђ  белем алу тора. Мон-
да укып чыккан болгарлар ул вакытлар
фђне, Шђрык мђдђнияте казанышлары
белђн турыдан-туры танышалар. Књп
кенђ галимнђр бу Шђрык мђдрђсђлђре-
нећ атаклы гыйлем иялђре кул астында
махсус белемнђр ала.

Бу дђвердђ бар ислам дљньясында да
"укытучы-укучы" (дин гыйлемендђ -
"мљршид-мљрид". - Г.Д.) институты кић
таралыш алган. Никадђр тирђн бе-
лемнђргђ ия булуыћ - укытучыћ кем бу-
луында. Атаклы, югары квалификация-
ле укытучы-остаз эзлђп гыйлем алучы-
лар бик књп иллђрне гизгђн. Алар њзлђре
укыган укытучыларныћ исемнђрен џђм
титулларын зур ихтирам џђм горурлык
белђн искђ алган. Танышканда да, горур-
ланып: "Мин фђлђн остазныћ шђкерте
булам", - дигђннђр. Укытучылар да
њзлђренећ талантлы укучылары белђн
горурланган. Мљгаллимлек эше, остаз-
лык еш кына нђселдђн-нђселгђ - атадан-
улга тапшырылып барган.

Мљселман мђгарифе џђм педагоги-
касында бљек китап Коръђн њзе булган.
Идел Болгарстанында шулай ук тирђн
ђхлак џђм тђрбия корылмасы йљртђ тор-
ган мљселман илаџияте фђне дђ нык њсеш
алган.

Болгар ќђмгыятендђ тљрле фђннђргђ
зур ђџђмият бирелгђн. Мондый хљрмђт
белђн карауныћ нигезендђ ислам тђгъли-
маты ята. Коръђндђ "гыйлем, голамђ"
сњзлђре џђм аннан чыгышлы башка
сњзлђрнећ 750 тапкыр очравын санап
чыгарганнар. Њз сљйлђмендђ бу
сњзлђрне Мљхђммђд пђйгамбђр (аћа Ал-
лаџныћ рђхмђте џђм сђламе булсын!) дђ
бик еш кулланган. Гыйлемлелек, укы-
мышлылык, белемгђ омтылу - џђр мљсел-
манныћ изге бурычы дип игълан
ителгђн. Ђлбђттђ, бу очракта дини гый-
лем бирњ дђ, дљньяви гыйлем бирњ дђ
књз алдында тотыла. Тљгђлрђк ђйткђндђ,
ул вакытларда алар арасында ђллђ ни
аерма књрмђгђннђр џђм алар бер-бер-
сенђ каршы куелмаган.

Ђдђби ђсђрлђр дђ тђрбия-педагогика-
ныћ, дини/дљньяви/фђнни белемнђрнећ,
мораль-этик нормалар таралуныћ тђэсир-

ле чарасы булган. Тљрки-татар ќђмгыять-
лђрендђ яшьлђр туган ќиргђ, ата-бабага,
аларныћ мирасына, љлкђннђргђ карата
мђхђббђт џђм ихтирам рухында тђрби-
ялђнђ. Болгар ќђмгыятендђ аеруча зур
хљрмђт љлкђннђргђ булган. Ибне Фадлан:
"... (кемнећ дђ булса бер) кешенећ бала-
сы туса, "Аныћ ђтисе ќитлеккђн ир бул-
мыйча торып, баланы тђрбиялђњ љчен
минем хокукларым књбрђк", - дип, ул ба-
ланы аныћ бабасы (њзенђ) тђрбиягђ ала".
"Картлар сњзен ишеткђндђ, бњркећне ку-
еныћа куй", - диелђ татар мђкалендђ. Бу
мђкаль болгарларда кић таралган булса
кирђк, чљнки анда, болгарларныћ, аеру-
ча ихтирамга лаек кеше белђн очрашкан
вакытта, бњрекне салып, култык астына
кую гадђте чагылыш тапкан. XII гасырда
яшђгђн Урта Азия галиме, шагыйрь, фи-
кер иясе Йосыф Баласагунлыныћ "Котад-
гу белег"е ("Бђхетле булу белеме") мо-
раль-этик џђм ђхлакый идеаллар белђн
сугарылган. "Котадгу белек" - њз заманы-
ныћ њзенчђлекле ђхлак кодексы. Бђхетле
булу - ул гыйлемле, тђрбияле булу дигђн
сњз. Автор њзенећ даџи ђсђрен шул
мђгънђдђ атаган да.

Борын-борыннан нинди асыл сый-
фатлар алга сљрелгђн соћ? Кол Гали фи-
керенчђ, камил кешегђ тњбђндђге сыйфат-
лар хас:

Беренчедђн, буе зифа, чибђр њзе,
Икенчедђн, якты чырай, књркђм йљзе,
Љченчедђн, теле тљзек, туры сњзе,
Ќитмеш ике телне тђмам белђ имди.
Дњртенчедђн, алып йљрђкле џђм гай-

рђтле,
Алтынчыдан, књп кешедђн ул куђтле,
Кырык ирдђн куђте аныћ артык имди.
Бишенчедђн, дине бљтен, диниятле,
Сигезенче, хаин тњгел, ђманђтле,
Тугызынчыдан, холкы йомшак, теле

татлы,
Унынчыдан, пђйгамбђрлђр нђсле

имди.
Казан ханлыгында да мљселман мђга-

рифе џђм педагогикасы буенча бљек ки-
тап булып Коръђн исђплђнђ. Хафиз
мљгаллимнђр Коръђнне дљрес итеп, яттан
сљйлђргђ љйрђткђннђр. Казан  мђгърифђ-
тчелђре ђлеге Изге Китапка њз тђфсирлђ-
рен дђ язганнар. Безнећ кљннђргђ кадђр
килеп  ќиткђннђреннђн 1508 елда языл-
ган "Коръђн тђфсире" китабы џђм 1508
елда Мљхђммђд Ђмин вакытында тљзелгђн
"Пђйгамбђребез Мљхђммђд (сгв) хђдисл-
ђре" дип аталган ќыентык бар.

Казан ханлыгы чорында мђгърифђт
эшчђнлеген дин ђџеллђре алып барган.
Мђчете булмаган бер мљселман авылы
да књзђтелмђгђн. Ђ џђр мђчеттђ мђктђп-

мђдрђсђ эшлђгђн. Бар кеше дђ укырга-
язарга љйрђнгђн, белемгђ тартылган.
Дин ђџеллђре  дђ  мљгаллимлек  эше
белђн шљгыльлђнгђн, эш кђгазьлђрен
тљзи белњчелђрне , каллиграфик  юл
белђн  китап  књчерњчелђрне , ясак
ќыючыларны, галимнђрне, шагыйрьл-
ђрне дђ алар ђзерлђгђн. Казан ханлыгы-
ныћ зыялы кешелђре, гадђттђ, берничђ
тел белгђн. "Татарга тылмач кирђкми"
дигђн ђйтем шул чорларда урнашып
калган булса кирђк. Казан ханлыгы ке-
шелђренећ югары мђдђниятлелеген ,
укымышлылыгын ул вакытларда хан-
лыкта булып киткђн чит ил вђкиллђре
дђ билгелђп њтђ. Австрия илчесе Сигиз-
мунд Герберштейн њз сђяхђтнамђлђ-
рендђ: "Бу татарлар башкаларга кара-
ганда алга киткђнрђк, укымышлырак,
алар ќир эшкђртђлђр, љйлђрдђ яшилђр
џђм  тљрле  сђњдђ  эшлђре  белђн
шљгыльлђнђлђр", - дип язып калдырган.

"Укытучы - укучы" институты бу
дђвердђ дђ яшђвен дђвам иттерђ. Мљгал-
лимлек, остазлык еш кына нђселдђн-
нђселгђ књчеп бара. Мђсђлђн, Биектау
районындагы Тимерче авылында табыл-
ган кабер ташында: "Миргали мљгал-
лимнећ улы Шаџимђрдђн мљгаллим 1534
елны вафат", - дип язылган. Казан хан-
лыгы чорында Болгар шђџђре (Шђџре
Болгар) хђрабђлђрдђ яткан. Шућа да ка-
рамастан, ул Казан ханлыгы мљселман-
нарыныћ дини-агарту њзђгенђ ђйлђнђ.
Болгар археологлары билгелђве буенча,
"мљселманнарныћ изге урыннары (Бол-
гар шђџђре. - Г.Д.) янында сакланып кал-
ган хђрабђлђрне кадерлђп торучы дин-
дар кешелђр булган". Кече манара янын-
дагы каберлђргђ зиярђт кылучылар аеру-
ча књп булган. Анда Пђйгамбђребезнећ
(аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе бул-
сын!) сђхабђсе Ђхтђм, изге Балым хаќи,
изге кыз ќирлђнгђн дип уйлаганнар.
Шундый мактаулы эш белђн Казан хан-
лыгыныћ бљек шагыйре Мљхммђдьяр да
шљгыльлђнгђн, ул Мљхђммђд Ђмин
тљрбђсенећ мљќђвире (карап торучы,
сакчы, мђрхњм хакында хђбђр бирњче)
хезмђтен њтђгђн. Болгар шђџђреннђн
тыш, изге урыннарны  шул рђвешле сак-
лап торуны XVIII гасыр сђяхђтчесе Н.П.
Рычков Билђр шђџђре янындагы Балын-
гуз тавында да очраткан. Анда борынгы
мђчет калдыклары, тљрбђлђр, ташъязма-
лы каберлђр булган. Ќимерелгђн
шђџђрлђргђ џђм андагы каберлђргђ та-
тар халкы зур ихтирам  књрсђткђн. Алар-
га барып зиярђт кылу - саваплы эш бу-
лып исђплђнгђн џђм ата-бабаларыбыз-
ныћ тарихына џђм батырлыгына тиеш-
ле хљрмђт књрсђтњ булып саналган. Бо-
лар барысы да милли њзаћ, милли горур-
лык хислђрен саклап калуда, аны
њстерњдђ џђм, гомумђн, халыкны миллђт
буларак саклап калуда гаять зур роль
уйнаган. Татар халкыныћ рухи тарихын-
да ђле дђ булса суфиларныћ роле тиеш-
ле бђясен алмаган. Безнећ якларда су-
филар исеме белђн бђйле андый урын-
нар аз тњгел. Алар, чынлап та, халкыбыз
тарихыныћ караћгы чорлары - XVI га-
сырныћ икенче яртысыннан башлап џђм
XVII-XVIII гасырларда татар рухи тор-
мышында алыштыргысыз, бђялђп бетер-
гесез зур роль башкарганнар.

Љлкђннђрне ихтирам итњ, вафат бул-
ганнарга хљрмђт белђн карау - тљрки-та-
тарлар љчен борын-борыннан ук табигый
књренеш. Болгар-татар кабер ташларын-
дагы язмаларныћ бик борынгы заманнар-
дан ук юл алган тирђн тамырлары бар.
Кабер ташларына текстлар язу мђдђния-
те Болгар чорларыннан Казан ханлыгы-
на да књчкђн. Алар сђнгатьчђ эшлђнелеш-
лђренећ югары формада булуы белђн
аерылып тора, аларныћ књбесенђ вафат
булучы белђн мђћгелеккђ аерылышырга
туры килгђн кешелђрнећ зур кайгысы

Россия дђњлђте барлыкка килњ
процессындагы кљнњзђк мђсь-
ђлђлђрне караган вакытта, без
еш кына тарихи њткђнебезгђ
мљрђќђгать итђбез. Књпмиллђт-
ле џђм књпконфициональ Рос-
сия љчен андый проблемалар-
ныћ берсе - њзара тыныч юл
белђн милли џђм дини мљнђ-
сђбђтлђрне саклау.

(Ахыры 4 нче биттђ.)
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Адлер ТИМЕРГАЛИН:

"ЂГЂР КАЛЬБЕЋДЂ АЛЛАЏ ЮК ИКЂН,
СИНДЂ ЂХЛАК ТА ЮК!"

Адлер абыйныћ вафаты
турында интернет сайт-
ларыннан укып белдем.

Бичара, дистђ еллар буе аст-
мадан иза чикте. Телефоннан
чылтыратканда да карлыккан та-
вышы белђн бик авырдан
сљйлђшђ иде. "Хачману" суыкла-
рында бу хђтђр чир отыры кљчђя
иде. Љенђ барып интервью алган-
да да  ул ђледђн-ђле ислемай фла-
коны сыман бер ђйберне авызы-
на якын китереп, "пышт" итеп
бер йотым даруны сиптереп ала
џђм ђћгђмђбез дђвам итђ.

Энциклопедик белемле, рия-
сыз, сабыр холыклы бу шђхес,
байтак кына калђмдђшлђреннђн
аермалы буларак, искиткеч тый-
наклыгы белђн аерылып торды.
Ул беркайчан да мактаулы
исемнђр, дђрђќђле урыннар,
мал-байлык, дан-шљџрђт артын-
нан кумады. Бу хакта кызыксын-
гач, ул бервакыт:

- Мића бљртеклђп ќыйган
рухи байлыгым ќитђ, - дип,
њзенећ яшђњ кагыйдђсен белдер-
де.

Адлер ага китап ќене кагыл-
ган зат иде. Аныћ Рихард Зорге
урамындагы  "хрущевка"сы
идђннђн алып тњшђмгђ кадђр
шыплап китап белђн тулган иде.
"Минем ић яратканым - китап", -
дип ђйткђне исемдђ.

Язмыш аныћ башыннан гел
сыйпап тормаган. Балачагы авыр
сугыш елларына туры килгђн.
Лђкин бу михнђтлђр чђчђге генђ
икђн ђле. Тагы да катлаулы сына-
улар егетне студент елларында
кљткђн. Ул япа-ялгызы тоталитар
системага каршы кљрђшкђ чыга.
"Халыклар атасы"ныћ  шђхесне,
миллђтне изњ сђясђтенђ ризасыз-
лык белдерђ торган листовкалар
таратырга тотына. Ќил тегермђ-
ннђре белђн сугышып йљргђн

"дон-кихот"ны "череккњл-
челђр", ђлбђттђ, бик тиз исђплђп
чыгара џђм кулга ала. Социаль
џђм милли гаделлекне торгызу
юлына баскан беркатлы "под-
польщик"ны ГУЛАГ лагерена
яки тљрмђгђ олактырмый,
МГБныћ  Арча кырындагы яше-
рен зинданына гамђлдђге режим
љчен ић хђтђр кешелђр - бђйсез
карашлы, нык рухлы галимнђр,

дђњлђт ќитђкчелђре, шул
ќљмлђдђн Эстониянећ беренче
Президенты  К.Пятс (1874-1956)
утырган ябык тљрмђгђ биклђп
куялар. Ђмма белемгђ сусаган
татар баласы тоткынлыкта да
югалып калмый, шундагы га-
лимнђрдђн књћеленђ хуш килгђн
математика, астрономия, физи-
ка, химия, биология
фђннђреннђн, чит теллђрдђн са-

бак ала, њзен бимазалаган
књпсанлы сорауларга ќавап
эзли, гыйлем туплый. Менђ каян
килгђн аћа килђчђктђ иќат
ителђчђк фантастик ђсђрлђр язу
љчен мђгълњмат, белем!

Адлер ага белђн дуслыгым
Татарстан китап нђшриятында
эшлђгђндђ бљрелђнде. Четерек-
ле мђсьђлђлђр, катлаулы сорау-
лар килеп туганда кићђш-табыш
итђргђ аныћ янына килђ идем.
Сабыр холыклы, искиткеч
ђдђпле олпат зат ќайлап аћлата,
њзенећ фикерен ђйтђ, кићђшлђ-
рен бирђ иде.

Соћгы елларда ул туган те-
лебезне љйрђнњдђ гаќђеп олы
хезмђт башкарды. Тулы бер
фђнни институт књтђрердђй
"Миллият сњзлеге" (Мђгариф. -
2007, 575 б.) тљзеп, аны аерым
басма итеп ђзерлђде. Андагы
байлык, андагы мђгълњмат њзе
бер энциклопедия!

Адлер Камил улы алга таба
бу сњзлекнећ дђвамын - халкы-
бызныћ тарихына, мђдђниятенђ,
гомумђн, рухи дљньясына љлеш
керткђн шђхеслђргђ багышлан-
ган љлешен туплап, иќат итњ џђм
њзе исђн чакта нђшер итњ турын-
да хыяллана иде. Ђмма бу хезм-
ђтнећ нинди этапта тукталып ка-
луы нђмђгълњм. Аныћ варисла-
рыннан - балалары, оныклары
арасыннан шушы эшне ахыры-
на ќиткерњче табылса, игелекле
бер хезмђт булыр, бу мђртђбђле
шђхеснећ якты хыялы тормыш-
ка ашырылыр иде.

Кеше китђ - ќыры кала,
дилђр. Адлер абыйныћ бђџалђп
бетергесез фантастик повесть-
лары, хикђялђре, тђрќемђ иткђн
ђдђби ђсђрлђре, мђктђп балала-
ры џђм студентлар љчен
мљхђррир буларак эшкђрткђн
дистђлђгђн дђреслек-белешмђ-
леклђр, ул тљзегђн сњзлеклђр

калды. Аларны кабат бастыру,
мђктђп укучысы, студент,
мљгаллимнђр кулына ќиткерњ -
безнећ изге бурыч. Шушы ол-
пат шђхеснећ якты истђлегенђ
багышлап ђдђби кичђлђр, кон-
ференциялђр оештыру, музей-
књргђзмђлђр ачу, аныћ исемен
мђћгелђштерњ - шулай ук без-
нећ љстебездђ.

Ђдип њзенећ бер гаять
мђгънђле язмасын (Тимергалин
А. Алла (фђлсђфи уйланулар) //
Казан утлары. 2009. - № 2) мон-
дый сњзлђр белђн тђмамлый:
"Аллаџны сљюебез белђн без
илаџи Сђмруг кош кљзгесендђ
њзебезне дђ сљябез. Аллаџны
сљю белђн Аллаџтан курку ара-
сында математик тигезлек бил-
гесе куярга мљмкин. Ђгђр каль-
бећдђ Алла юк икђн, синдђ ђхлак
та юк. Киресе дђ дљрес. Адђми
зат љчен Алла - ђхлак ул".

... Быел яз кљне ямьле
Минзђлђ елгасы буендагы Иске
Минзђлђбаш авылы зиратында
каеннар янђ яфрак ярыр. Алар
язгы ќђйдђ моћсу гына тирбђ-
леп утырыр. Мазарстанныћ
хђтфђ чирђмле бер почмагын-
да зыялы мљгаллимнђр Камил
ага џђм Хатирђ апаларныћ ка-
берлђре эргђсендђ кызыл бал-
чыклы калкулык пђйда булыр.
Биредђ татарныћ газиз бер ба-
ласы, гомере буе фида-
карьлђрчђ ђдђбият, фђн њсе-
шенђ, аларны популярлашты-
руга ару-талуны белмичђ
хезмђт иткђн олы шђхес - Адлер
Камил улы Тимергалинныћ
ќђсђде ќирлђнгђн.

Иннђ лиллђџи вђ иннђ ил-
ђйџи раќигњн! (Дљреслектђ, без
Аллаџтан килдек, џђм аћа кайта-
чакбыз.)

 Рљстђм МЂЏДИЕВ
Чыганак: www.islam-today.ru

урын алган шигырьлђр язылган. Бу язмалар Аллаџы
Тђгалђне џђм мђрхњмнђрне  данлыйлар. Бу дљньяда
игелекле эшлђр эшлђп калырга љндилђр. Алар ата-ба-
баларыбызга, тарихыбызга тирђн ихтирам, хљрмђт
белђн сугарылганнар.

Бу язуларда џђм археологик табылдыкларда бђхет-
ле кешене характерлый торган тљп сыйфатлар тасвир-
ланган. Бу ќђџђттђн, ташбилгелђр (кабер ташъязма-
ларыныћ элекке исеме) књпкђ њзенчђлекле. Ташбил-
гелђр, нигездђ, бар болгар-татар аксљяклђре каберлђ-
ренђ куелсалар да, алар арасында аермалыклар юк
тњгел. Кабер ташларында халыкныћ югары даирђсе
вђкиллђрен  характерлау љчен бик бљек, атаклы, дан-
лы, затлы нђселне књрсђтђ торган, ќићелмђс, диннећ
џђм нђселнећ горурлыгы, зђгыйфьлђрнећ терђге ке-
бек эпитетлар кулланылган. Алардан тњбђнрђк бул-
ган урта џђм башка катлам вђкиллђренећ сыйфатла-
ры итеп: дингђ тугры; галимнђр тђрбиялђњче, ятим,
тол ир, ярлыларга ярдђм итњче; мђчетлђр тљзњче; са-

ваплы  гамђллђр  кылучы  кебек  сыйфатлар
књрсђтелгђн. Каберташлардагы язуларда хатын-кыз-
ларга хас тыйнаклык, гыйффђтлелек, сабырлык, дин-
дарлык, игелеклелек, гљнаџлардан саклану, кайгыр-
тучанлык, яхшы вђ игелекле гамђллђр кылу кебек сый-
фатлар мактала.

Шулай итеп, болгар-татар кабер ташъязмаларын-
да бик барынгы заманнардан ук килгђн књркђм кеше
идеалы тасвирлана. Ќучи Олысы чорындагы кабер
ташларына язу тљшерњ сђнгате Казан ханлыгына да
књчкђн. Бу вакытларда аларныћ эчтђлеге џђм бизђле-
ше тагын да зђвыклырак була бара. Алардагы язулар
Аллаџны џђм мђрхњмне данлыйлар, бу дљньяда изге
эшлђр эшлђп калырга љндилђр. Алар ата-бабалары-
бызга џђм тарихыбызга зур хљрмђт џђм ихтирам белђн
сугарылганнар. Кайбер кабер ташларында якыныћ-
ны югалту ачысы  шигъри юллар аша  бирелгђн .
Мђсђлђн, 1552 елда вафат булган бер кешенећ кабер
ташында књћелне тетрђндерђ торган шундый юллар

уелган:
1. Газраилгђ менђ шатлык
2. Килде. Бездђн шатлык
3. Китте. Мђкерле лачын кебек булып
4.Очты. Табылмас шул сљеклебез
5. Саг(ыш салып) љзде љметебез
6. Мђрхњм хђт(та)
7. Сагышка ба(тып) кит-
8. (Те). Оглан, минем ќаным хђсрђт-
9. (тђ). Сагышлы мђрхњм,
10. Минем дђ, оглан, ќанымны ал".
Бу юллар њлемне бер дљньядан икенче дљньяга

књчњ итеп аћлата торган, суфичылык белђн сугарыл-
ган башка язмалардан аерылып тора. Кабер љслђренђ
куелган ташлар џђм џђйкђллђр изге ђйберлђр кебек
кадерлђп  сакланганнар . Каберлђр  љстенђ  язулы
џђйкђллђр кую традициясе безнећ кљннђргђ кадђр ки-
леп ќиткђн.

(Ахыры килђсе санда)

Тљрки-болгар-татарларныћ экстремизм идеологиясен

кисђтњ буенча тарихи тђќрибђсе(Ахыры. Башы 3 нче биттђ.)
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