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Мљслимђлђрнећ  эшлекле
стиль њзенчђлеклђре

БЕРГЂЛЂП КУЙГАН
МАКСАТЛАРЫБЫЗГА ИРЕШЕРБЕЗ

Камил  хђзрђт
Сђмигуллин

њзенећ  ярдђмчелђре
белђн  таныштырды

Имам, тарихчы,
этнограф

 ЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАР
КАЗАНГА ХЂЙРИЯЧЕЛЂР
ЌЫЕЛДЫ

25 март кљнне Казанда "2012 ел
хђйриячесе" республика конкурсында
ќићњчелђрне тђбриклђњ тантанасы
њтте. Республикабыз књлђмендђ хђйри-
ячелђрне, изгелек кылучыларны ќый-
ган чарада Татарстан мљфтие вазыйфа-
ларын башкаручы Камил хђзрђт Сђми-
гуллинныћ урынбасары Нияз хђзрђт
Сабиров катнашты.

Ђлеге чарада Татарстан Президен-
ты Рљстђм Мићнеханов: "Хђзер без
хђйрия эшчђнлегендђ мђдђниятебез,
тарихыбыз њзенчђлеклђрен исђпкђ
алып, яћа сыйфат дђрђќђсенђ чыгарга
тиеш. Без бергђ булганда књп эшлђр
башкарырга сђлђтле", - дип ассызыкла-
ды.

МЂСКЂЊДЂ ДИН ЂЏЕЛЛЂРЕНЕЋ
ИЌТИМАГЫЙ ЭШЧЂНЛЕГЕ

ТУРЫНДА ФИКЕР АЛЫШТЫЛАР
27 март кљнне илебез башкаласын-

да "Россиядђ дини конфессиялђрнећ
њсеш тармагы буларак, иќтимагый
хезмђт" дип аталган темага сљйлђшњ
булды. Россия Иќтимагый палатасын-
да узган ђлеге "тњгђрђк љстђл"не Рос-
сия мљселманнарыныћ Њзђк Диния
нђзарђте рђисе урынбасары, Мђскђњ
џђм Чуашстан Республикасы мљфтие
Ђлбир хђзрђт Крганов оештырды.
Сљйлђшњдђ Татарстан мљфтие вазый-
фаларын башкаручы Камил хђзрђт
Сђмигуллинныћ урынбасары Илдар
хђзрђт Баязитов та катнашты. Ул ђлеге
чарада катнашучыларны Камил хђзрђт
џђм Татарстан мљселманнары исе-
меннђн сђламлђде. Аннары нђзарђт та-
рафыннан алып барылган иќтимагый
эшчђнлек турында сљйлђде. Аерым ал-
ганда, Сљлђйман мђчетендђ урнашкан
Књзлђре начар књрњчелђр џђм сукыр-
ларны тернђклђндерњ њзђге тђќрибђсе
белђн уртаклашты, шулай ук нђзарђт-
нећ социаль юнђлештђ алып барачак
эшлђре белђн дђ таныштырды. Илдар
хђзрђт ярдђмгђ мохтаќ тљрле тљркем
кешелђргђ, ђйтик, инвалид балалар, нар-
команнар џ. б. љчен алга таба тљрле
њзђклђр ачу нияте барлыгын ќиткерде.

Сљйлђшњ барышында Ђлбир хђзрђт
Сљлђйман мђчетендђге "Нур" нђшрия-
тында нђшер ителгђн "Зрячим о незря-
чих" китабын тђкъдим итте. Ђлеге ки-
тапныћ авторлары - Књзлђре начар
књрњчелђр џђм сукырларны тернђклђ-
ндерњ њзђге директоры Мђликђ Гыйль-
метдинова џђм педагогика фђннђре
кандидаты Гљлназ Сабитова.

"ИСЛАМ ТУРЫНДА
СЉЙЛЂШИК"

Татарстан мљфтие вазыйфаларын
башкаручы Камил хђзрђт Сђмигуллин
мљхђррирлегендђ "Расскажи мне об
Исламе" дип аталган кыскача ислам
энциклопедиясенећ татарчага тђрќе-
мђсе дљнья књрде. Исегезгђ тљшерђбез:
ђлеге китапныћ русчасы 2011 елда
нђшер ителгђн иде. Китап нђзарђтнећ
Голђмалђр шурасы тарафыннан рас-
ланган.

"Ислам турында сљйлђшик" кита-
бы ислам дине нигезлђре, аныћ кыйм-
мђтлђре белђн таныштыра. Дин белђн
бђйле књптљрле сорауларга бу китаптан
ќавап табарга мљмкин.

Мђгълњматлар Татарстан
мљселманнары Диния нђзарђтенећ

рђсми сайтыннан алынды

Бисмиллђџир-рахмђнир-рахим!
Ђссђламегалђйкњм

вђ рахмђтуллаџи вђ бђракђтњџњ!
Моннан ике ел элек узган корылтай-

да эшебезне хђнђфи мђзџђбенђ џђм ма-
туриди гакыйдђсенђ туры  китереп алып
барырга килештек. Бу карар безнећ бар-
лык гамђллђргђ: дђгъватка, дини йолалар-
ны њтђњгђ, эчке сђясђткђ џђм халыкара
мљнђсђбђтлђргђ дђ кагыла. Эшебез алга
таба да шул юнђлештђ дђвам итђр, иншђ
Аллаџ.

Хђзер бу хакта артык сљйлђп тор-
мыйм, кайбер мљџим проблемаларга ка-
гылышлы  фикерлђремне генђ ќиткерђм.

Беренчедђн, нђзарђтнећ тљп эше бер-
гђлеккђ, њсешкђ омтылыш булырга тиеш.
Дљрес, безнећ кайбер карашлар туры
килмђскђ дђ мљмкин, без бит тљрле. Ал-
лаџы Тђгалђ безне шундый итеп яраткан.
Ђмма барыбыз да - мљселманнар, шућа
књрђ тљрлелек ул - таркалырга дигђн сњз
тњгел. Коръђндђ болай диелгђн: "Ий мљэ-
миннђр! Барчагыз да, бер булып, Аллаџ
арканына, ягъни Коръђн хљкемнђренђ
ныклап ябышыгыз! Таркалып, аерылма-
гыз! Бер-берегезгђ дошман идегез, Ул сез-
нећ књћеллђрегезне берлђштерде. Аныћ
нигъмђте белђн кардђшлђр булдыгыз"
("Ђл-Гыймран" сњрђсенећ 103 нче аяте)".
Мљселман булуыбыз берлђшњгђ, киле-
шеп эшлђњгђ нигез булып тора. Коръђндђ
язылган: "Мљселманнар - њзара кардђш".

Без бар кешегђ ачык, џђркем белђн
мљгамђлђ корырга, килешергђ, сљйлђ-
шергђ ђзер. Ђмма экстремизм џђм тер-
рорчылыкны яклаучылар белђн бер юлда
тњгел. Башка кеше гомерен кыярга, ислам-
ны астыртын, сђяси максатларда файда-
ланырга берђњнећ дђ хокукы юк. Ђџђми-
ятле сорауларга ќавап тапканда бабалары-
быз тђќрибђсенђ, тарихи мирасыбызга
таяначакбыз. Нђрсђнедер яћадан уйлап
табарга кирђкми. Мљселманнарга хас про-
блемалар элек тђ, йљз ел элек тђ булган.
Аларны чишњ юлларын танылган татар
дин ђџеллђренећ хезмђтлђреннђн табарга
мљмкин. Бу - безнећ кљч, безнећ љстенлек.

Икенчедђн, динебезгђ чакыру џђм
аныћ кыйммђтлђрен халыкка ќиткерњ -
тљп бурыч. Кайберђњлђр Татарстан
мљселманнары арасында низаглар чыгар-
макчы булды. Бик књплђр "ќиџад", "хи-
ќап", "шђригать" џђм башка дини тер-
миннарны бутап, хђзрђтлђр турында да
пычрак сњзлђр яза. Нђтиќђдђ, исламга
карата тискђре караш туа башлады.

Без, гадђти кешелђр, барыбызга да
кимчелеклђр хас. Шулай да Аллаџы
Тђгалђ безгђ дин ђџеле булу ќаваплылы-
гын биргђн. Шућа да њзгђрешне њзе-
бездђн башларга чакырам. Хђзрђтлђрнећ
гыйлеме, гаделлеге, ихласлыгы барлык
мљселманнарга карата фикерне форма-
лаштыра. Газета, телевизор, радио аша да
динебезгђ чакырыйк, халыкка ислам ха-
кыйкатен ќиткерик. Диннећ кеше тормы-
шындагы, ќђмгыятьтђге ролен аћлатыйк.
Шулай итеп кенђ тирђ-юнебездђге ке-
шелђргђ йогынты ясый алачакбыз.

Љченчедђн, татарлар - сан буенча
Россиядђ икенче урында торучы халык.
Барыбыз да белђ: татарлар Россиядђ, бе-
ренчелђрдђн булып, исламны кабул
иткђн. Дистђ гасырлар дђвамында баба-
ларыбыз мђгариф, нђшрият џђм дин

љлкђсендђ ђйдђп барганнар, Казан галим-
нђрен, дин белгечлђрен дљнья књлђмендђ
белгђннђр. Без дђ бу эшне дђвам итђргђ,
барлык татарларны берлђштерергђ, толе-
рантлыкны, тынычлыкны сакларга тиеш-
без. Бњгенге кљндђ Татарстан дљнья
књлђмендђ кић танылу алды. Республи-
каныћ рухи њсешен, кыйммђтен без дђ
билгелибез, шул хакта да онытмасак иде.

Дњртенчедђн, социаль хезмђт турын-
да да берничђ сњз ђйтђсем килђ. Аллаџ
ризалыгы љчен иќтимагый эш башкару -
матур књренеш. Пђйгамбђребез Мљ-
хђммђд (сгв): "Аллаџ башкаларга карата
мђрхђмђт књрсђтмђњчелђрне кичерми",
- дигђн. Иќтимагый хезмђт аша мђрхђмђт
кылыйк.

Халык бездђн, имамнардан, нђ-
зарђттђн ярдђм кљтђ. Ђлбђттђ, берничђ
кљн эчендђ кыен хђлгђ калган бљтен ке-
шегђ ярдђм итеп бетерњ мљмкин тњгел.
Шулай да, ђйдђгез, конкрет эшлђр башка-
рыйк, мохтаќларга, авыруларга сђдака-
лар ќыюны, ашатуны оештырыйк, реа-
билитация, ярдђм итњ њзђклђре ачыйк.
Хђзер дђ хђйрия эшлђре белђн шљгыльл-
ђнђбез, тик бу билгеле бер районнарда
гына кебек. Социаль эшне кић ќђелде-
рергђ кирђк. Мљселман волонтёрлары
хђрђкђтен башларга, мљселманнарны
хђйрия чараларына ќђлеп итђргђ чакы-
рам. Мондый тљр эшчђнлек тљрле караш-
тагы мљселманнарны "уртак эш"кђ ќђлеп
итђ џђм аларныћ берлђшњенђ китерђ ала.
Хђйриячелек белђн шљгыльлђнњ, социаль

проблемаларны чишђргђ тырышу љчен,
ниндидер махсус белемнђр кирђкми, аны
бары башларга гына кирђк.

Бишенчедђн, фђнгђ, мђгарифкђ зур
игътибар бирњ мљџим. Мђгариф љлкђсе
кљчле, тђќрибђле мљгаллимнђр, га-
лимнђр тирђсенђ тупланырга тиеш. Та-
тар халкыныћ књпгасырлык мирасы -
яшьлђрне рухи яктан тђрбиялђњгђ таяныч.
Татар дини-рухи мирасын љйрђнгђн, аны
халыкара дђрђќђдђ белђ торган дин бел-
гечлђре ђзерлђњне мљџим эш дип саныйм.
Сез дђ мине хупларсыз, дип ышанам.

Шулай ук мђчетлђрнећ, мђхђл-
лђлђрнећ матди ягын кайгыртырга кирђк.
Дини уку йортларын тђмамлаучыларга
эш табу џђм финанс яктан ярдђм итњне
карарга тиешбез. Имамнар мђгърифђт-
челек, дини кыйммђтлђребезне тарату
белђн шљгыльлђнсеннђр, вакытларын
мђчет љчен акча эзлђп йљрњгђ исраф ит-
мђсеннђр иде.

Безгђ књп эшлђр башкарырга туры
килђчђк. Џђркемнећ њз љлешен кертњен
телђр идем. Аллаџы Тђгалђ ризалыгы
љчен књркђм гамђллђр кылыйк, динебезгђ
хезмђт итик. Шул вакытта алдыбызга куй-
ган максатларыбызга ирешербез.

Аллаџы Сљбханђџњ вђ Тђгалђ бары-
бызга да ныклык џђм сабырлык бирсен!

Камил хђзрђт СЂМИГУЛЛИН,
Њзђклђшкђн дини оешма - Татарстан

мљселманнары Диния
нђзарђте рђисе џђм мљфти

вазыйфаларын башкаручы
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ХАКЫЙКЫЙ МИЗГЕЛ

Илдар хђзрђт Баязитов
мљфтияттђ социаль юнђлешне
дђвам итђчђк, яшьлђрне, мљсли-
мђлђрне берлђштерђ торган
бњлекне ќитђклђячђк. "Социаль
љлкђгђ караган эш бик књп. Без-
нећ алда зур бурычлар тора. Со-
циаль эш ул - ниндидер хђйрия
акциялђре џђм хђйрия ашлары
гына дигђн сњз тњгел ђле. Ул - кљн
саен шактый кљч тњгеп башкары-
ла торган эш. Без аны тиешле
дђрђќђгђ ќиткерербез дип уй-
лыйм. Бу - исламныћ йљзе, џђр
мљселман социаль яктан имин
булырга тиеш. Социаль хезмђт
камил дђрђќђгђ књтђрелгђн оч-
ракта гына, без исламныћ асы-
лын, аныћ ни икђнлеген белђ ала-
чакбыз дип уйлыйм. Шуннан соћ
мљселманнарга гына тњгел, го-
мумђн, республикада яшђњ-
челђргђ ќићелрђк булачак. Нин-
ди миллђттђн џђм нинди дин то-
туына карамастан, мљселманнар-
ныћ кешелђргђ ярдђм итђргђ ти-
ешлеге турында бик књп хђдислђр
бар", - дип, Илдар хђзрђт эш юнђ-

Камил хђзрђт Сђмигуллин њзенећ

ярдђмчелђре белђн таныштырды

лешлђрен билгелђп њтте џђм Ка-
мил хђзрђткђ ышаныч књрсђткђн
љчен рђхмђтен белдерде.

Рљстђм хђзрђт Батыров фђнни
эшчђнлек, халыкара элемтђлђр
љчен ќавап бирђчђк. "Татарстан
мљселманнары Диния нђзарђте
алдында бњгенге кљндђ бик књп
бурычлар тора. Љстенлекле юнђ-
лешлђрнећ берсе - белем бирњ, бу
мљселман фђне љлкђсенђ карый.
Татарстанда соћгы еллар эчендђ
мљстђкыйль мљселман мђгариф
системасы барлыкка килде.
Мђгърифђтчелекне тарату, тирђн
белем бирњ халкыбызныћ гасыр-
лар буена алып барган рухи тор-
мышыныћ нигезе булып тора.
Ђмма бу системаныћ билгеле бер
тђртибе булмаган: ничек бар, шу-
лай тљзелгђн. Ничек эшли алган-
нар, шулай башкарганнар - шун-
нан тулы бер структура барлыкка
килгђн. Финанс џђм билгеле сис-
темага салынган методик ярдђм
булмаган. Бњгенге кљндђ санны
сыйфатка њзгђртергђ кирђк. Мон-
да заманча белем бирњ техноло-

22 март кљнне Татарстан мљфтие вазыйфаларын вакыт-
лыча башкаручы Камил хђзрђт Сђмигуллин журналист-
лар белђн аралашу барышында њзенећ ярдђмчелђре
белђн таныштырды. Алар - Казанныћ Сљлђйман мђче-
те имам-хатыйбы Илдар хђзрђт Баязитов, Татарстан
мљселманнары Диния нђзарђтенећ Голђмалђр шурасы
рђисе, РИИ проректоры Рљстђм хђзрђт Батыров џђм
Казан ислам колледжы директоры урынбасары Нияз
хђзрђт Сабиров.

гиялђрен мљселман белем бирњ
системасына кертњ бурычы тора.
Хђзерге вакытта Камил хђзрђт бо-
ерыгы белђн Укыту-методик
берлђшмђ (Учебно-методическое
объединение) тљзелде. Анда рес-
публиканыћ бљтен мљселман уку
йортлары керђчђк џђм дини бе-
лем бирњ стандарты эшлђнђчђк.
Бу безнећ уку йортларына сый-
фат ягыннан яћа баскычка
књтђрелњ мљмкинлеге бирђчђк", -
дип белдерде Россия ислам инсти-

тутыныћ фђнни эшлђр буенча
проректоры Р.Батыров. Шулай ук
ул моћарчы билгеле булмаган та-
тар галимнђренећ ислам буенча
язылган хезмђтлђрен љйрђнеп,
аларны бастырып чыгару зарур-
лыгын билгелђп њтте. "Бњген ки-
леп чыккан проблемаларны хђл
итњ юллары бу хезмђтлђрдђ
књптђн инде књрсђтелгђн булган",
- диде ул.

Нияз хђзрђт Сабиров исђ Эк-
спертлар советы, дђгъват алып

бару бњлеге џђм Ќђзаларны
њтђтњ буенча федераль хезмђтнећ
Татарстандагы идарђсе белђн
элемтђлђр урнаштыру љчен
ќаваплы булачак. Ул, халыкка
исламныћ пакьлеген, матурлы-
гын књрсђтњ зарурлыгын бил-
гелђп њтеп, алга таба да яшьлђргђ
ђхлак тђрбиясе бирњдђ зур игъ-
тибар ителђчђге турында ђйтте.

Римма ГАТИНА,
www.tat.tatar-inform.ru

Билгеле булганча, кешенећ чын
йљзе кискен вакыйгаларда, хакыйкый
мизгелдђ ачыла. 2012 елныћ 19 июлендђ
республикабызда булган вакыйга бары-
быз љчен дђ ислам диненђ хезмђт итњ-
нећ бик куркыныч эш булуын ачып сал-
ды. Узган гасыр башында булып узган
большевиклар репрессиялђреннђн соћ,
беренче тапкыр без хђзер дини караш-
ларыбыз љчен юк итђ алуларын белдек.
Шул вакытта булган вакыйгалар књп
кенђ мљселманнарны кыен хђлгђ куйды:
ислам диненђ хезмђт итњне дђвам ит-
ђргђме, ђллђ њзећне саклау турында уй-
ларгамы?

Белгђнебезчђ, књплђр икенчесен сай-
лады. Алар арасында безнећ ќирлек љчен
традицион булган ислам динен тотучы-
лар да, чит иллђрдђн кергђн агымнарга
иярњчелђр дђ бар. Юк, мин беркемне дђ
гаеплђмим. Лђкин факт факт булып кала.
Кайбер имамнар элек актив рђвештђ алып
барган эшлђрен туктаттылар, кайберлђ-
ре књпсанлы фикердђшлђрен ташлап,
ќылы гарђп иллђренђ качты. Мин гаеп-
ле кешелђрне эзлђмим. Бу бары тик
љммђтебездђ ќитђкчелек итђргђ омтылу-
чы кешелђрнећ кемнећ кем икђнен
књрсђтњче момент. Рђсњлебез Мљхђммђд
(сгв) ислам диненђ ачык чакыра башла-
ганнан бирле њтерњ белђн куркыткан
Корђеш иленећ џђм Мђккђдђ яшђњче
мђќњсилђрнећ эзлексез басымы астында
булган. Лђкин Пђйгамбђребез (сгв) бер
генђ мизгелгђ дђ њз эшен ташламый. Ић
элек ул њзенећ сђхабђлђрен Мђдинђ
шђџђренђ књчереп коткара. Бары тик
шуннан соћ гына њзе џиќрђт кыла. Бу
Пђйгамбђребезнећ (сгв) чын Сљннђте:
бернинди авырлыкларга карамыйча, ис-
лам диненђ хезмђт итњне дђвам итњ;
њзећнђн алда якыннарыћны кайгырту.
Республикабызда булып узган вакыйга-
лар Сљннђткђ чакырган кешелђрнећ бу
Сљннђтне њзлђренећ њтђмђњлђрен

књрсђтте.
Шулай да башка мисалларны књрђсе

килђ. Џђм алар безнећ тарихыбызда бар.
Бњген кайбер даирђлђрдђ љлкђн буын
мљселманнарына ни љчендер ихтирам
књрсђтмђњ гадђткђ кереп китте. Ђ бит нђкъ
менђ алар безнећ љчен батырлык џђм фи-
дакарьлек њрнђге булып тора. Динсезлек
елларында башкалар карьера џђм дљнья
малы артыннан куганда, алар ислам ди-
нен љйрђнгђннђр џђм дин юлында хезмђт
итђргђ курыкмаганнар. Ул еллар љчен бу
њз-њзећне ќђберлђњлђргђ дучар итњ
дигђн сњз. Бњген дин юлына баскан шђкерт
ниндидер љстенлеклђргђ, социаль гаран-
тиялђргђ дђгъва итђ ала. Элек исђ дин
юлында булучылар Аллаџы Тђгалђгђ
ышануларыннан башка бернђрсђгђ дђ
љметлђнмђгђннђр. Шулай да алар ислам
диненђ хезмђт итњ юлын сайлаганнар.
Кљчле дђџрилек еллары аларныћ да ић
яхшы якларын ачкан.

Бњген исђ хакыйкый мизгел нђрсђне
ача соћ? Њзегез хљкем итегез. 19 июльдђ-
ге терактларга кадђр Татарстан мљфтие
булырга телђњчелђрнећ саны 12 иде. Те-
рактлардан соћ ярты ел вакыт узгач,
мљфти булырга телђп, гаризаны љч кенђ
кеше язды. Мин беркемне дђ гаеплђмим.
Бу бары тик хакыйкый момент кына.

Татарстан мљфтие урынына канди-
датлар арасыннан, минем фикеремчђ, ић
тђвђккђл кеше чынбарлыкта бер генђ: ул
– Камил хђзрђт Сђмигуллин. Дљресен генђ
ђйткђндђ, бу яшь егеткђ карап, мин хал-
кым љчен горурлык хисе кичерђм, чљнки
хакыйкый мизгел вакытында ић яхшы
сыйфатларны гына ачкан аерым кешелђр
булган. Моны безгђ бары тик рухи яр-
лылыгыбыз кына књрергђ мљмкинлек
бирми.

Рљстђм хђзрђт БАТЫР,
Татарстан мљселманнары Диния
нђзарђтенећ Голђмалђр шурасы

рђисе

Унсигезенче бђйге дђ сљендерде
27 март кљнне Чаллыда балалар-
ныћ республикакњлђм унсигезен-
че Коръђн уку бђйгесе њтте. Инде
традициягђ кергђнчђ, ул ел саен
язгы каникул чорында уздырыла.
Бђйгегђ  ќљмџњриятебез район-
шђџђрлђреннђн генђ тњгел, ђ
бђлки республикабыздан читтђ
урнашкан тљбђклђрдђн дђ яшь
Коръђн укучылар бик телђп
килђлђр. Ул бер њзенчђлекле
бђйрђмгђ ђверелђ.

Быел да автошђџђрнећ Ак мђчетенђ
ќљмџњриятебезнећ унбиш шђџђр-районыннан
џђм Удмуртия Республикасыннан њз осталык-
ларын џђм гыйлемнђрен књрсђтергђ дип, мљсел-
манча киенгђн 132 бала ќыелды. Ђмма катна-
шырга телђк белдерњчелђр књбрђк иде. Џава

торышыныћ кинђт катлаулануы сђбђпле, кыз-
ганыч, кайберђњлђр килђ алмады.

Бђйге Коръђн укып башланды. Моћа њткђн
елларда њз яшь тљркемендђ даими тљстђ берен-
челекне алып килгђн  Хђлил Хђйбрахманов лаек
булды. 15 яшен тулу сђбђпле, њзе бу бђйгедђ
катнашмады. Чаллы шђџђре имам-мљхтђсибе
Ђлфђс хђзрђт Гайфулла, Татарстан мљселман-
нары Диния нђзарђте рђисенећ дђгъват эшлђре
буенча урынбасары вазыйфаларын башкару-
чы Нияз хђзрђт Сабиров, Татарстанныћ Кама
буе тљбђге казые, Ак мђчет имам-хатыйбы
Рљстђм хђзрђт Шђйхивђли (бђйгене уздыру
љчен яхшы шартлар тудыручы), Чаллы шђџђре
Башкарма комитетыныћ ќђмђгатьчелек белђн
элемтђлђр бњлеге башлыгы Рљстђм Галиуллин
сђламлђде џђм яшь Коръђн укучыларга ућыш-
лар телђде.

(Ахыры 4 нче биттђ.)



№ 13 (182)  17-ќљмђдиђлђњвђл-1434 3ЯШЂЕШ

ИМАМ, ТАРИХЧЫ, ЭТНОГРАФ

Корбангалинећ атасы - чыгышы белђн
Казан љязенећ Орнашбаш авылыннан (ул
хђзер Татарстан Республикасыныћ Арча
районы Утар-Аты ќирле њзидарђсенђ ка-
рый). Халид бик яшьли казакъ арасында
сђњдђ белђн шљгыльлђнђ. Казакъларныћ Ру-
сия карамагына керђчђклђре беленгђч, ул
њзенећ берничђ иптђше белђн Ташкент якла-
рына китђ. Тиешле рљхсђт белђн шђџђр янын-
дагы Салар суы буенда ќир алып, љйлђр
корып, иген игеп, сигез ел гомер кичерђлђр.
Ђмма Ташкент хакиме Мљхђммђт Шђриф
белђн Ширали хан арасында низаг чыгып,
татарлар авыр хђлдђ калалар. Халиднећ анда
бер хатыны вафат була, икенчесе белђн аеры-
лышалар. Аннан соћ алар Аягњз (Сергио-
поль) шђџђренђ књченеп китђлђр.

Халид анда Бибигафифђ исемле кызга
љйлђнђ џђм 1846 елныћ 1 ноябрендђ алар-
ныћ уллары Корбангали туа. Малай башлан-
гыч белемне њзлђрендђге мђдрђсђдђ
Мљхђммђтсадыйк бине Исмђгыйль исемле
мулладан њзлђштерђ, аннан соћ, Семипалат
шђџђренђ барып, Гобђйдулла улы Габделќ-
ђббар мђдрђсђсендђ белем алуын дђвам ит-
терђ. Ул анда гарђп, фарсы џђм тљрек теллђ-
рен љйрђнђ, ђ казакъчаны, уйгырчаны камил
белгђн. Коръђнне яттан белеп, карыйлык
дђрђќђсенђ ирешђ.

Аягњздђ утыз ел гомер кичергђннђн соћ,
гаилђ башта чик буендагы Бахты авылына
килеп урнаша, ђ аннан Кытайныћ Шенќан
провинциясендђге Тарбагатай округыныћ
админстратив њзђге булган Чњгњчђк (Чђњчђк)
шђџђренђ књченђ.

1879 елда Халид хаќга бара. Истанбул
шђџђрендђ ул солтан Габделхђмит тарафын-
нан кабул ителђ. Мљселман љчен фарыз бул-
ган гамђллђрнећ монысын њтђп кайткач, та-
гын ќиде ел яшђп, 1886 елда вафат була.

Ул Ташкент шђџђрендђ Ишанхан, Тљре-
хан исемле атаклы остазларныћ хезмђтендђ
булып, аларныћ хђер-фатыйхаларын да ал-
ган булган икђн. Шђрђфи бай дигђн бер ду-
сты соћыннан, Салар буенда калган аныћ љен
сатып, акчасын гаилђсенђ ќибђрђ.

1874 елда егерме сигез яшьлек Корбан-
гали карыйны Чњгњчђк мђчетлђренећ берсенђ
имам, ђ 1881 елда шђџђрдђ џђм тирђ-як дала-
ларда яшђњче мљселманнарга (њзлђренећ
аерым Ќђмигъ мђчете, имамы џђм казые бул-
ган дљћгђннђрдђн башка) казый итеп билге-
лилђр.

Танылган тюрколог Н.Ф. Катанов (1862-
1922) 1891 елда Шђркый Тљркестанга гыйль-
ми сђфђре вакытында, Чњгњчђктђ булып,
Корбангали хђзрђт белђн дђ очраша, аћар-
дан њзенђ кирђкле мђгълњмат язып ала. Соћ-
ыннан ул матбугатта бастырган "Йоклаган
ќиде ђњлия турында татар хикђятлђре" дигђн
мђкалђсендђ К.Халидинећ "Тарихы ќђридђи
ќђдидђ" ("Яћа тарихи язмалар") дигђн кита-
бында китерелгђн вариантка да берникадђр
анализ ясый. Аерым алганда, Н.Катанов бо-
лай дип яза: "Ул (Корбангали. - Р.И.) йокла-
ган ќиде ђњлиягђ зиярат кылырга барган
џђм юлда тљрле, шул ќљмлђдђн, ђлеге йок-
лаган ќиде ђњлия турында да хикђятлђр
ќыйган. Китабында ул Чњгњчђктђн Торфан-
га џђм Кара хаќига сђяхђтен бђян итђ. Ул
нђкъ Коръђндђ ђйтелгђн шул йоклаган ќиде
ђњлиягђ зиярат кылуына бик нык ышана".

Корбангали хђзрђт Чњгњчђкне? абруй-
лы байларыннан берсе Рамазан Чанышев
белђн 1897-1898 елларда егерме ай хаќ
сђфђрендђ була. Юл ућаенда Истанбулда
махсус тукталып, танылган тљрек галим-го-
лђмасе белђн очрашалар. Алар арасында,
мђсђлђн, Ђхмђт Мидхђт тђ була. Ауропа
дђњлђтлђрендђ булып, андагы књп кенђ
шђџђрлђр белђн дђ танышалар.

Имам, тарихчы, этнограф Корбангали Халидинећ вафатына быелныћ 14 мар-
тында йљз ел тулды. Ул, беренчедђн, асыл ватаныннан еракта, мљџаќирлектђ
яшђп, дин эшлеклесе буларак, тљрле тљрки-мљселман халкын тђњфыйк-сђгадђт
юлына књндерњдђ, аларга белем-тђгълим бирњдђ бибђџа игелекле хезмђт куй-
ган могтђбђр затларныћ берсе. Икенчедђн, Урта Азиянећ, Шђркый (Кљнчы-
гыш) Тљркестанныћ, шул ќирлђрдђ хђят кичергђн казакъ, кыргыз, уйгыр џђм
башка миллђтлђрнећ њткђндђге џђм њзе яшђгђн чордагы тарихын, кљнкњреш
рђвешлђрен, гореф-гадђтлђрен тђфсилле љйрђнеп-тикшереп саллы
хезмђтлђр язган галим дђ.

Мђккђ џђм Мђдинђ шђџђрлђрендђ
яшђп, мђгърифђт тарату эше белђн
шљгыльлђнгђн якташларыбыз турында да
яза ул. Мђсђлђн, Мљхђммђтзариф ибне Ясин
исемле бер ватандашыбыз Пђйгамбђребез
(сгв) мђчетендђ байтак еллар балаларга са-
бак укыткан икђн. Ђ Спас љязендђге Яћа
Чаллы авылында туган Габделсаттар хаќи
Мђдинђдђ "Казанлы" дигђн мђдрђсђ тљзет-
тергђн.

Корбангали хђзрђтнећ беренче ки-
табы, инде алда ђйтелгђнчђ, "Тарихы
ќђридђи ќђдидђ" дип атала. Ул Казан
сђњдђгђре Шђмсетдин Хљсђен углы-
ныћ матди ярдђме белђн 1889 елда
Казан университеты табыгханђсендђ
нђшер ителђ. Ђлеге хезмђт автор та-
рафыннан Шђркый Тљркестанныћ
эчке тљбђклђренђ - Кљџнђ-Торфан
шђџђренђ кадђр ясалган сђяхђтлђре
вакытында тупланган юлъязмаларга,
материалларга нигезлђнеп язылган.
Анда тљрле, аерым алганда, Манас,
Санчы, Љремче, Дљнче, Торфан, Ас-
тана, Лучен шђџђрлђре, изге урыннар,
хуќалар, шђехлђр турында кызыклы
мђгълњмат китерелђ. Ђњвђл Коръђндђ
ђйтелгђн, соћыннан тљрки язма ис-
тђлеклђрдђн Насреддин Рабгузыйныћ "Кый-
ссасел-ђнбия"сендђ (XIII гасыр) урын алган
џђм, ниџаять, XIX йљз татар ђдибе Закир
Џадига (1863-1933) "Яћа ђсхабе кђџђф"
(Ђсхабе кђџђф - тау тишеге, мђгарђ) (1908)
дигђн ђсђр язарга  нигез булган "Ђсхабе
кђџђф", ягъни йоклаган ќиде ђњлия турын-
да кыйсса шулай ук китапта аерым урын
алган.

Автор њзе књргђннђрне зур игътибар,
тљгђллек белђн теркђп барган. Менђ ничек
яза ул: "Торфандан тњрт таш, ягъни утыз
вёрстлар чамасында улыр Астана шђџђре
вар..."

Шунысын да ђйтергђ кирђк, Корбанга-
ли хђзрђтнећ абруе њзеннђн алда йљргђн.
Чљнки аны џђр урында тљрле миллђт халык-
лары хљрмђтлђп каршы алганнар, аћа
мљкатдђс эшендђ телђп ярдђм иткђннђр џђм
зурлап озатып калганнар.

Галимнећ икенче китабы "Тђварихы
хђмсђи Шђркый" ("Шђрекънећ биш иле та-
рихы") дип атала. 799 битле бу хезмђт 1910
елда Казанныћ "Њрнђк" басмаханђсендђ
нђшер ителгђн. Аныћ ничек язылуын Кор-
бангали хђзрђт болай тасвирлый: "...екерме
йылдан зиядђ бућа даир ђхбар вђ бућа
мљтђгалликъ асђрлђре ќђмегъ вђќем кый-
лыб, ќљмлђсенећ зљбдђсене бу китабчада
дђреќ ђйлђдем..." (...егерме елдан артык моћа
караган хђбђрлђр џђм моћа бђйлђнешле
ђсђрлђрне ќыеп, барысыныћ ић яхшысын бу
китапчада теркђдем...). Китап ахырында
гарђп телендђ ул, тагын да конкретлашты-
рып, бу китапны њзенећ имам вазыйфасын-
да утыз алтынчы, ђ казыйлык итеп сайлану-
ына егерме сигезенче елында - џиќри 1327
(1905 милади) елныћ 28 шђгъбанында тђмам-
лавын яза.

Корбангали хђзрђт ђлеге хезмђтен њзе
књреп-белгђннђргђ, язма чыганакларга џђм
тљрле катлау кешелђрдђн ишеткђн
хђбђрлђргђ нигезлђнеп язган. Бу хакта ул менђ
ничек белдерђ: "Ошбу ђхбарныћ (хђбђр-
лђрнећ) бер рависе (бђян итњчесе) Мђргый-
нђни карый Хђмид ђфђнде хикђя ђйтер ки..."
Язма чыганакларга килгђндђ исђ, болай ди:
"Хытай тђварихындан тђрќемђ улынан ђхбар
ђгђрчђ  ихтисар (сљземтђ чыгару) њзрђ языл-
мышдыр. Лђкин безем ђџле ислам арасында
Чин ђхвалендђн бђхђс идђн буйлђ бер мђќму-
га бу ан кадђр књрелмђдекдђн бућа бераз
мобаџат итсђм (мактансам) ќаиздер (ярый

торгандыр). Хытай тђварихын Љремче
бђлдђсендђн (шђџђреннђн) кђтњрђн тиќар
(сђњдђгђр) Ђшрђф Хљсђен углы Чанышев
иде ки, бер лљгать китабы илђ бђрабђр безђ
џђдийђ итмешде. Бундан  мљкаддђм (элек)
дљћгђне имамнарыннан вузурган, ягъни
мђхкђмђ кешелђреннђн сорап-белеп хђйле
(књп) хђбђрлђр язмыш исђм дђ, хљрмђтле
Хљсђен ђфђнденећ кђтњрдеге тђварих ул
хђбђрлђрнећ масадакы улдыгычљн (туры
килгђне љчен) мђзкњр Хљсђен ђфђндиђ зий-
адђ (артык) шљкеранаме мђњќеб ђйлђмеш-
дем (нигез итђм)". Ђ "Њзбђк иле" дигђн
тљшенчђ турында сњз алып барганда,
"Мљстђфадел-ђхбар сахибенећ ифадђсендђ
будыр" дип, њзенећ фикерен танылган дин
реформаторы, тарихчы Шиџабетдин Мђрќа-
нинећ (1818-1889) "Мљстђфадел-ђхбар фи
ђхвали Казан вђ болгар" ("Казан џђм Болгар
хђллђре турында файдаланылган хђбђрлђр")
дип аталган биобиблиографик характерда-
гы фундаменталь хезмђтендђге мђгълњмат
белђн дђлилли.

Бу китапта Корбангали хђзрђт, казакъ-
лардагы туй йолаларын тасвирлауга зур
урын биреп, тљрки халыкларда кић таралыш
алган "Яр-яр" ќыры турында кызыклы
мђгълњмат белђн бергђ, аныћ тљрле акыннар
тарафыннан ђйтелгђн вариантыныћ текстын
да урнаштырган. Шулай ук казакъларга
гына хас "Бит ачар" ќырыныћ бер њрнђген
дђ тђкъдим иткђн.

Анда шулай ук књп кенђ шигырь
њрнђклђре дђ урын алган. Биредђ без алар-
ныћ берсенђ генђ игътибарны юнђлтњ белђн
чиклђнђбез:
Кљфер вђ ислам бђрабђр
                                гадел-инсафдыр нђкый,
Бђндђйђ зђмман кафидер
                               фђгълидђ золым-шђкый.
Бђс буныћчљн љммђтенђ диде ул насих Рђсњл:
"Кљфер илђ бакый улыр мљлек,
                                 золым илђ улмаз бакый".

Бу мотивны без XVI йљз татар шагыйре
Мљхђммђдьярныћ "Нуры содур" ("Књћел-
лђр нуры") поэмасында да очратабыз. Ул
анда болай яћгырый:

Кљфер берлђ мђмлђкђт булмас харап,
Золым берлђ йыкылыр улус йљдђп.
Димђк, биредђ ђдђбиятчыларга да тик-

шеренњ љчен кызыклы материаллар бар
икђн.

К њ р е н е к л е
дин галиме, тарихчы,
педагог, язучы, журна-
лист Ризаэтдин бине
Фђхретдин (1859-1936)
ђлеге хезмђтне болай
бђяли: "Бу китапта
бђгъзе бер ђкият вђ хо-
рафатлар истисна
иделсђ (чыгарма ител-
сђ), ђлхак, гњзђл бер
ђсђрдер. Бик файдалы
вђ бу китаптан башка
йирдђ књрелмђячђк
мђгълњмат књптер.
Мљђллифнећ гыйлем вђ
фазыйленђ, зиџен вђ ха-
тере саф вђ иркен-ле-
генђ дђлалђт кылыр..."

Автор њзе бел-
дергђнчђ, ђлеге китап-
ныћ дђвамы буларак та-
гын бер хезмђт язу уй-
ланылган булган.
Хосусан, ул бу хакта
болай ди: "Имди бу ки-
табымызы бурада (мон-
да) тђмам идеб тукта-
дык. Йукарыда вђгъдђ
идийђн бђгъзе сњзлђр
булса, бундан соћрагы
китабымыза дђреќ иде-
леб иншаэ Аллаџ Тђ-
галђ Раббел-галђмин".

Ђлеге китапныћ
аерым љлешлђрен Б.Тљтена-

ев џђм А.Жолдасов, хђзерге
казакъ теленђ тђрќемђ итеп, "Та-

уарих хамса (Бес тарих)" исеме белђн
1992 елда Алматыда нђшер иттелђр.

Борынгы язма истђлеклђрне љйрђ-
нњче Габит Зњлкаровныћ "Бiлiмдiден шыћ-
ћан сљз" ("Белемледђн чыккан сњз") дип
исемлђнгђн мђкалђсендђ ("Аћићат" журна-
лы, 2012 ел, № 3) Корбангали хђзрђтнећ дњрт
улы џђм дњрт кызы булуы ђйтелђ. Аныћ ва-
рислары хђзерге вакытта Казакъстан, Кыр-
гызстан, Њзбђкстан республикаларында го-
мер итђ. Аягњз шђџђрендђ генђ дђ љч оныгы
џђм тугыз оныкчыгы яши икђн. Каланыћ 58
нче урта мђктђбендђ укытучы булып
эшлђгђн (инде мђрхњм) Рђхилђ Халидовада
ђтисе белђн бабасыныћ тљрле елларда алды-
рылган сурђтлђре сакланган булган. Ђ Ал-
матыдагы Республика китапханђсендђ баш
библиограф булып эшлђгђн оныкчыгы Са-
ния Тећизбаева исђ њз вакытында олы баба-
сы файдаланган ике фарфор тђлинкђне Аяг-
њздђге борынгы тарихи ядкарьлђр музеена
бњлђк иткђн.

Академик Миркасыйм Госманов (1934-
2010) њзенећ хезмђтлђрендђ бђян иткђнчђ, ул
1987 елда Ташкентта булганда Корбангали
хђзрђтнећ оныгы Мђсгут абзыйныћ хатыны
Рђйханђ апа, Фрунзе (хђзерге Бишкђк)
шђџђреннђн махсус килеп, аћа бабасыныћ
кайбер мљџим кулъязмаларын тапшыра.
Аннан књренгђнчђ, имамныћ нђсел башы
булган Тљрекмђн баба тумышы белђн Хива
ханзадђлђреннђн булып, язмыш аны Казан
якларына, ягъни Сђрдђ авылына китергђн
џђм ул анда љйлђнеп, тљплђнеп калган. Ђ
Корбангали Халидинећ бертуган апасы Би-
бизаџидђнећ ђнисе Бибихђдичђ Миркасыйм
аганыћ ђтисе ягыннан бабасы Габделбари
хаќиныћ ќђмђгате булган икђн...

Њткђн ел Аягњз шђџђренећ бер урамына
Корбангали Халиди исеме бирелде. Аныћ
исеме рус телендђ нђшер ителгђн "Татар эн-
циклопедия сњзлеге"нђ (1998) дђ кертелгђн.

Корбангали Халидинећ югарыда атал-
ган китапларын, Казакъстан Фђннђр акаде-
миясендђ џђм шђхси кулларда саклана тор-
ган башка хезмђтлђрен гамђлдђге татар
хђрефлђренђ књчереп, аларны тиешле аћлат-
ма-шђрехлђр белђн тулыландырып нђшер
итњ татар гуманитар фђнендђ кичекмђстђн
хђл итђсе мђсьђлђлђрдђн саналырга тиешле.
Чљнки алар њткђндђге гомумтљрки тарихны
љйрђнњдђ кыйммђтле чыганакларныћ берсе
булып тора.

Рђмил ИСЛАМОВ,
филология фђннђре докторы
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Бђйге 4 яшь тљркемендђ барды. Ќићњчелђр балл системасы нигезендђ
билгелђнде. Быелгы бђйгегђ ић яхшы ђзерлек белђн Тњбђн Кама џђм Ђлмђт
вђкиллђренећ килње ачыкланды. Тњбђнкамалылар 5 беренче призлы урын-
га лаек булса, ђлмђтлелђр ике тљркемдђ беренчелекне яулады. Моннан
тыш Тњбђн Кама шђџђренећ 5 яшь Коръђн укучысы 2, 3 нче призларны
бњлеште. Ђ  Ђлмђт вђкиллђре 6 икенче-љченче призларны да яулады.
Бђйгенећ беренче призына тњбђндђгелђр лаек булды: Ђмин Ђњхђдиев
(7 яшькђ кадђр, Тњбђн Кама), Ђхмђт Мирсђетов (10 яшькђ кадђр, Ђлмђт),
Габдрахман Ђњхђдиев (13 яшькђ кадђр, Тњбђн Кама), Кђрим Хђсђнов
(15 яшькђ кадђр, Телђче); Мђрьям Ђхмђтшина (7 яшькђ кадђр, Тњбђн
Кама), Гайшђ Хђйбрахманова (10 яшькђ кадђр, Тњбђн Кама), Асия Мљфли-
хунова (13 яшькђ кадђр, Ђлмђт), Ђњхђдиева Фатыйма (15 яшькђ кадђр,
Тњбђн Кама). Икенче призны яулаучылар: Газизов Ильяс (7 яшькђ кадђр,
Ижевск), Рђшит Ђхмђтќанов (10 яшькђ кадђр, Тњбђн Кама), Хђмзђ
Хђйбрахманов (13 яшькђ кадђр, Тњбђн Кама), Сухраб Сираќетдинов
(15 яшькђ кадђр, Ђлмђт); Зђйнђб Хђйретдинова (7 яшькђ кадђр, Тњбђн
Кама), Сафия Ханнанова (10 яшькђ кадђр, Ђлмђт), Асия Мљфлихунова
(13 яшькђ кадђр, Ђлмђт), Гайшђ Ђњхђдиева (15 яшькђ кадђр, Ђлмђт). Љчен-
че призлы урынны яулаучылар: Хђниф Гомђров (7 яшькђ кадђр, Тњбђн
Кама), Мљхђммђд Ђхмђтшин  (10 яшькђ кадђр, Тњбђн Кама), Илназ
Шђрђпов (13 яшькђ кадђр, Балтач), Фирдђвес Бакиев (15 яшькђ кадђр,
Ђлмђт); Алия Газизова (7 яшькђ кадђр, Ижевск), Наќия Мљфлихунова
(10 яшькђ кадђр, Ђлмђт), Алия Галђветдинова (13 яшькђ кадђр, Казан),
Рђзинђ Сафина (15 яшькђ кадђр, Алабуга).

Призлы урыннарга дђгъва белдерњчелђр арасында баллары тигез
булу очраклары да булмады тњгел. Мђсђлђн, 13 яшькђ кадђрге малайлар
тљркемендђ икенче призлы урын љчен Хђмзђ Хђйбрахманов џђм Илназ
Шђрђпов арасында кискен кљрђш барды. Жюри аларны ике мђртђбђ ка-
батлап укытырга мђќбњр булды. Чак кына љстенлек белђн Хђмзђ ќићде.
Илназ Балтач районында узган Коръђн бђйгелђрендђ дђ даими ќићњче
икђн.

Љйлђ намазыннан соћ ќићњчелђргђ бњлђклђр тапшырылды. Мљфтият
вђкиле Нияз хђзрђт џђр тљркемдђ 4, 5 нче призлы урыннарны да бил-
гелђргђ тђкъдим итте. Ул моныћ љчен бњлђклђр дђ алып килгђн иде. Џђм
шулай эшлђнде дђ. Бњлђклђнњчелђр саны тагын 16 кешегђ артты. Моннан
тыш ике ић яшь катнашучы билгелђнде. Мондый исемгђ 3 яшьлђрен ту-
тырган Ђлмђт районыныћ Колшђриф авылыннан Мђдинђ Ханова џђм Чал-
лыдан Хђсинђ Хђйруллина лаек булды. Аларга махсус бњлђк тапшырыл-
ды. Ђ гомумђн алганда, бђйгедђ катнашучы беркем дђ бњлђксез калмады.
Калганнарга дини ђдђбият таратылды. Аннары бђйге хљрмђтенђ аш мђќлесе
њтте. Кыскасы, унсигезенче бђйге дђ бик сљендерде, балаларыбызныћ Аллаџ
Китабын дљрес итеп уку буенча зур тырышлыклар куюын џђм ућышка
ирешњен књрсђтте.

Эшлђњче яки эшкђ урна-
шырга телђњче мљсли-
мђлђргђ, квалификация-
ле џђм ќаваплылык той-
гысына ия булган
хезмђткђр тђэсире кал-
дыру љчен, ќитди, пљхтђ
булып књренергђ кирђк.
Тик эш костюмы сайлап
алу мљмкинлеге чик-
лђнгђн, кибетлђрдђ, ка-
гыйдђ буларак, хатын-
кызларныћ билен, фигу-
расын ачыклап яки аћа
сыланып ук торган жакет-
лар џђм тар чалбарлар
гына (эшлђњче, эшлекле
хатын-кызларга нђкъ
менђ шуларны) тђкъдим
итђлђр.

Бу хђлдђн чыгар љчен гади кос-
тюм ярдђм итђр кебек, чљнки ул ућай-
лы, кырыс тоннарда тегелгђн. Лђкин,
аћлашылганча, хђзерге офис модасы,
бњгенге ќђмгыятьтђге мораль белђн
бергђ, ђхлак баскычлары буйлап
тњбђнгђ тђгђрђп бара шикелле.
Мђсђлђн, кырыс тонда тегелгђн кић,
кара офис чалбары эзлђп карагыз.
Бар ќаваплылыгым белђн ђйтђ алам:
сезгђ бу очракта чалбар бђясеннђн дђ
књбрђк кљч сарыф итђргђ туры
килђчђк. Хатын-кызлар эш урынын-
да ир-ат коллегаларыныћ аларга ка-
рата килешсез мљнђсђбђтлђреннђн,
аларга бђйлђнњлђреннђн зарланырга
яраталар. Тик, шућа да карамастан,
њзсњзлђнеп, џаман да кыска карандаш-
итђклђр џђм тирђн декольте блузка-
лар киеп йљрњлђрен дђвам итђлђр.
Шуннан кибетлђрдђ сорау-
тђкъдимнђрдђн ассортиментлар килеп
чыга.

Ђ мљселман хатын-кызларына
нишлђргђ соћ? Шђригать кануннары-
на туры килгђн, эшлекле, тиешле об-
разны ничек тудырырга? Бу вакытта
ир-атларга да бђйлђнергђ урын кал-
мас иде. Беренче сљйлђшњ яки эшлек-
ле очрашу моменты сезнећ турыда
нинди фикер калуын билгели дђ бит
инде. Бу очракта безнећ яратып кигђн
кљндђлек трикотаж киемнђребез бер
дђ килешеп бетми. Эшлекле стиль
шунысы белђн дђ яхшы: аныћ костюм
тукымасы фигурага "сыланып тор-
маска" мљмкинлек бирђ, ул ќитђк-
челђр, хезмђттђшлђр, клиентлар белђн
аралашкан вакытта ќыйнаклылык,
пљхтђлек фикере калдыра.

Шунысы яхшы: бњгенге кљндђ
кискен консерватизм образында, ка-
гыйдђ буларак, зарурлык юк, ђ
мљселман хатын-кызларына эш кос-
тюмын гади элементлардан форма-
лаштыру љчен мљмкинлеклђр бар:
озын, кырыс тондагы књлмђк, блуза,
костюм тукымысыннан тегелгђн туры
итђк. Моћа иркен тегелгђн жакет, три-
котаж блейзерны да љстђргђ була.
Соћгысын сайлап алу мљмкинлеге
хђзер зур, тљслђр гаммасы џђм фасо-
ны буенча туры килгђнен табарга
була.

Быелгы язда ачык тљслђргђ
љстенлек бирелђ: ачык кызгылт-
шђмђхђ, саргылт-ал, мандарин тљсе,
зљбђрќђт яшел, шул ук вакытта,

нђфис, йомшак, ќићел кабул ителђ
торган тоннарга: коћгыртрак, сор-
гылт, књк, ал. Лђкин эш костюмында
андый њзенчђлекле тљслђргђ љстенлек
биргђн вакытта, гомуми образыгыз-
ныћ ачыклыгы белђн артык ќилбђзђк
џђм романтик булып тоелырга тиеш
тњгеллеген дђ онытырга ярамый. Бу
сезне эш бирњче џђм клиентлар ал-
дында тљпле, нигезле џђм ышанычлы
кеше итеп књрсђтми, ягъни, ђгђр дђ
инде сез ачык кызгылт-шђмђхђ блей-
зер сайлап алгансыз икђн, костюмы-
гызныћ аскы љлеше џђм аксессуарла-
рыгыз - сумка, перчаткаларыгыз ты-
ныч џђм кырыс тоннарда булырга
тиеш: кара, коћгырт-соры, соры, коћ-
гырт-зђћгђр. Андый вариант эш уры-
нында кырыс киенњ ђдђбе (дресс-код)
урнаштырылмаган урыннарда ярый.

Нинди яулык
сайларга?

Яулыкны сайлап алу костюмныћ
гомуми фактурасындагы тљслђр гам-
масына бђйле. Эшлекле очрашулар
вакытында "ураган инде шунда" дип
ђйтергђ юл калдырмый торган, то-
нык атлас, ефђк џђм синтетикадан,
аларга охшаган материаллардан бул-
ган яулыкларга  љстенлек бирегез.
Яулыкны башка бђйлђгђн вакытта
тыйнаклыкка ђџђмият итђргђ кирђк,
тљрекчђ ябу аеруча яхшы, ул вакыт-
та йљз ачык кала, алай итеп бђйлђњ

пљхтђ санала: артык сырлары, бљгел-
мђлђре булмый. Мондый алым
ђћгђмђдђшећнећ артык игътибарын
ќђлеп итмђячђк, ђ киресенчђ, ул њз
игътибарын сезнећ башыгыздагы
яулыкка, андагы књплђгђн чњпрђк ки-
сђклђренђ тњгел, бђлки сезнећ даџи
бизнес-идеялђрегезгђ юнђлтђчђк.
Хђер, ђћгђмђдђшегез сезнећ киеме-
гезгђ, кыяфђтегезгђ барыбер књз
тљшерђчђк, шућа да њзегезнећ башъ-
яулыгыгыздан кыенсынырга кирђк-
ми. Ул - безгђ Аллаџы Тђгалђнећ
књрсђтмђсе. Њзегезне ышанычлы џђм
лаеклы тотыгыз, бу џђрвакыт хљрмђт
уята.

Безгђ Тљркия дђњлђтененећ бе-
ренче эшлекле хатын-кыз (леди) об-
разы ошый (сез рђсемдђ Хђерниса
Гњлне књрђсез). Бу - безнећ караш
буенча, эшлекле кием белђн хиќап-
ныћ бер-берсенђ каршы килмђвен
дђлилли торган образ.

Эшегездђ ућышка ирешегез џђм
шуны џђрчак исегездђ тотыгыз:
мљселман кайда гына булмасын,
нђрсђ генђ эшлђмђсен, ул џђрвакыт
барысыннан да яхшырак булырга
тиеш! Шуны онытмасак иде: њзебез-
нећ тђртибебез, ќаваплылыгыбыз
аша безгђ џђммђсен: Аллаџ тарафын-
нан бар ителгђн ќирнећ, књкнећ џђм
динебезнећ нинди бљек џђм гњзђл бу-
луын башкаларга књрсђтђбез бит.

Резеда СЉЛЂЙМАН,
www.rezedasuleyman.com

Мљслимђлђрнећ эшлекле
стиль њзенчђлеклђре

(Ахыры. Башы 2 нче биттђ.)

Унсигезенче бђйге дђ
сљендерде

КАМА БУЕ ТЉБЂГЕНДЂ
ЯШЂЊЧЕЛЂР ИГЪТИБАРЫНА!
Быел хаќ кылырга ниятлђгђн хљрмђтле мљселман кардђшл-

ђребез!
2013 елныћ 30 мартында Чаллы мљхтђсибђте "ДУМ РТ Хадж"

вђкиле катнашында џиќри ел исђбе буенча 1434 ел хаќына ба-
гышланган беренче ќыелыш њткђрђчђк. Чара Чаллы шђџђренећ
"Нур-Ихлас" мђчетендђ (48 нче комплекс, 9 / Чулман проспек-
ты, 108/5) кљндезге сђгать унбердђ (11.00) башланачак. Очрашу
барышында катнашучылар њзлђрен кызыксындырган сораулар-
га ќавап таба алачак.

Алга таба да мондый ќыелышлар џђр айныћ соћгы шимбђ-
сендђ узар дип кљтелђ. Белешмђлђр љчен телефон: +7 (8552) 56-
65-99 (мљхтђсибђт).


