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“Кыйбла кайсы якта?” – дип сорама,

 Кыйбла – изге эшлђр ягында!

Галимќан Гыйльманов
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КЕРЕШ

Бу китап бђхет турында. Нђрсђ соћ ул бђхет дисђћ,
књплђр: ”Кесђ тулы акчаћ, яшђргђ урыныћ, сыенырга
гаилђћ булса, бђхетле дђ буласыћ”, — дилђр.

Мђктђпне тђмамлап, олы тормыш юлына басам дигђн
ямьле кљннђрдђ тђрђзђгђ якын торган ботакка кош булып
килеп куна ул бђхет. Дљньяныћ ямен књрсђтергђ тырышып и
сайрый ул, ялгышма, књћелећђ хуш килгђн эшне сайла, ди.
Ђмма яшь кеше эшнећ акчалысы кирђген белђ инде. Кайда
књп тњлилђр, шунда китђчђк ул. Бђхет кошы џаман сайрый,
њзенчђ нидер аћлатырга тели, лђкин аны тыћламыйлар,
ишетмилђр шул. Ђ бит ул сабыр итђргђ чакыра, яраткан
эше кешегђ байлыгын да, шатлыгын да китерђчђген сљйли.

Балалар бакчасындагы шомырт агачына кунып сайра-
ган чаклардан ук яраткан иде њзен бђхет кошы. Бу шук
бала њскђч тђ бергђ булырбыз дип уйлаган иде...

Њпкђлђми бђхет. Бераздан сылу кыз булып килђ ул.
Ай кебек якты џђм тњгђрђк йљзеннђн акыллы да, ућган
да булуы беленђ. Ђмма кеше џаман њз бђхетен књрми,
кирелђнеп:

— Синећ белђн тулай торак бњлмђсендђ яшђргђме?
Кирђкми мића мондый бђхет. Менђ њз фатирым, маши-
нам булгач килерсећ, — ди. Сылу кыз аћа:

— Мин бит синећ бђхетећ. Матур итеп яшђп китик,
бергђ-бергђ њз йортыбызны булдырырбыз, — дияргђ тели
дђ соћ, тыћламыйлар њзен...
]]



Фирдњс  ДЂЊБАШ

6

Еллар њтђ. Эшенећ яме юк, акчасы џаман ќитми;
вакытлыча, фатир булганчы гына яшђп торам дип йортка
кергђн хатыннан балалары туа кешебезнећ. Соры кљннђр,
кызыксыз яшђњ. Хђер, кесђ тулы акчасы, патша сарае
сыман йорты, курчак кебек хатыны булса да барыбер тор-
мышыннан канђгатьсез булыр иде ул. Нидер ќитмђс њзенђ,
ќитмђгђн бу нђрсђ тормышына ямь бирергђ тиеш булган
тљп нђрсђ икђнен сизенер ул. Балалар бакчасын, укыган
мђктђбен, теге сылу кызны сагыныр, ђмма булдырган,
тапкан бар нђрсђсен бирсђ дђ, бђхетле чакларыныћ бер
мизгелен генђ дђ кайтара алмас...

Ничек бђхетне качырмаска? Аныћ нечкђ авазын ни-
чек ишетергђ?

Џђркем бђхетле булырга тели. Ђмма телђк кенђ ќит-
ми, бђхеткђ ничек ирешергђ икђнен дђ белергђ кирђк.

Пар књгђрченнђр сыман гљрлђшеп яшђњ, эшећнђн
лђззђт табып, ућышка ирешњ – њзе бер сђнгать. Аћа
махсус љй-рђнђлђр.

“Мин бђхетсез” дип зарланып яту ќићел. Бђхетле булу
алай ук ќићел тњгел, бђхет тырышлык талђп итђ. Аныћ
љчен књп белергђ, књп уйланырга кирђк. Бђхет-ырыска
ирешњ сђнгатенећ шактый серлђрен без ата-бабаларыбыз-
дан килгђн рухи мирасны љйрђнеп белђ алабыз.

Бу китап бђхеткђ ничек ирешњ турында.Тормышыгыз-
ны тагын да яктырак џђм ямьлерђк итњ телђге белђн язылды
ул. Бђлки, язылганнарныћ шактыен сез инде белђсездер
дђ, ђмма ђџђмиятен књрмисездер. Хакыйкать бер ул, тљрле
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кеше аны тљрлечђ аћлата гына. Џђрхђлдђ, ђгђр китапны
укып чыгып, тормыш сукмакларыннан тыз-быз чапканда,
кинђт тукталып, тирђ-якка карап, дљньяныћ ямен књрсђгез,
бђхет, яшђњ мђгънђсе турында уйлана башласагыз, димђк,
хезмђтем бушка булмаган. Бу китапныћ сезгђ кљннећ вак-
тљяк мђсьђлђлђрен чишњдђ дђ, олы эшлђр башкаруда да
файдасы булыр дип љмет итђм.

 Китапта язылганнарны укып чыгарга тњземлегегез
ќитсђ, дљньяга яћача карый башлаячаксыз. Карашлары-
гыз белђн бергђ бљтен тормышыгыз њзгђрђчђк, мул џђм
рђхђт кљннђр килђчђк.

Кайберђњлђр китап белђн танышып, эчтђлеген ќитдигђ
алмас, аныћ ђџђмиятен аћламас. Адђм баласы дљрес яшђ-
сен, кыска гына тормышында да књпсанлы хаталар ќибђр-
мђсен иде. Безне ялгыш уйлар џђм гамђллђр харап итђ. Олы
вђ кече бђла-казаларга очрап, сђламђтлеген ќуеп, кеше њз
тормышы турында ќитди уйлана башлый, хаталарын аћлый
џђм калган гомерен башкача яши. Ђ бит эшне хастаханђнећ
реанимация бњлегенђ ќиткермђскђ дђ була. Ялгыш яшисећ
дигђн ишарђ-сигналларны вакытында аћларга гына кирђк...

Бу китап дљрес юлга, бђхет юлына басарга телђњчелђргђ
файдалы булыр. Китапны укып чыгарга ђлегђ мљмкинле-
гегез булмаса да, борчылмагыз. Ул њзегезгђ якын бер
ќирдђ ятсын, анда язылганнар њзлђре књћелегезгђ њтеп
керер. Бераздан вакыт табып китапны укый башлагач,
шаккатарсыз — књп нђрсђ сезгђ таныш булачак...

Бу китап бђхетле булырга телђгђн џђр кешедђ булсын
иде...



Б е р е н ч е  б њ л е к

БЕЗ – КЊК НЂСЕЛЕННЂН!

Кеше гомере буе бала чагын сагына. Нинди ямьле,
бђхетле чак ул! Ђти-ђни янындагы рђхђт, бернинди хђсрђт,
кайгы-борчу булмаган чак ул. Бала тормыш бђйрђмендђ
канатланып, књбђлђк сыман очып йљри. Игътибар итегез
ђле: олылар лып итеп авыр басса, балаларныћ хђтта йљреше
дђ башка, алар ќиргђ тияр-тимђс кенђ йљри. Ни љчен?
Чљнки алар књкне ярата, алар књккђ омтыла, ђ олылар
исђ ќиргђ тартыла. Ќиргђ аларны, мљгаен, тормыш авыр-
лыгы беректерђдер. Беректерђдер џђм бљкрђйтђдер. Бер-
заман алар ќирнећ тарту кљченђ бљтенлђй бирелђ баш-
лыйлар, хђтта басып торалмас булалар, ятакка сузыла-
лар. Ќир кешене њзенђ суырып ала...

Ђйе, ќир тарта, ќир ул олы, куђтле. Ђмма књк-
галђм тагын да олырак, тагын да куђтлерђк ич. Ник без
дђ бђхетле балалар сыман очына алмыйбыз. Нђрсђ бу:
ќир белђн књк тартышуымы? Ђллђ... бђхетсезлегебез-
нећ сђбђбе њзебездђме?..

Шатлыклы мизгеллђрдђ бђхетле кешедђ тумыштан би-
релгђн очу телђге уяна, кыска гына вакытка булса да ул
сљенеп џавага сикерђ, ќирдђн аерыла... Кешенећ хђлен
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белњ ќип-ќићел, аныћ йљрешенђ бер карау ќитђ – бђхетле
кеше ќићел басып, очып диярлек йљри, ђ бичара авыр
хђрђкђт итђ. Йљреш-торышына карап, хђтта кешенећ књпме
гомере калганын да якынча белеп була...

Кояш яктысы тулган бњлмђдђ уянып, бала елмая. Ул
яћа кљнгђ сљенђ, аћа џђр кљн – бђхет-шатлык тулы бђйрђм.
Балага џђр нђрсђ кызык, аћа џђр ќирдђ књћелле. Ул
бљтен дљньяны ярата, елныћ џђр фасылын њз итђ, ямьле
яз-ќђйне генђ тњгел, яћгырлы кљзен дђ, суык кышын да.

Балалар, очынмагыз!

Ђмма балачакныћ гомере бик кыска шул. Тиздђн дљнья
мђшђкатьлђре башлана. Олылайган саен кеше њзенђ би-
релгђн ќићеллек, рђхђтлек хисен ќуя бара. Иртђн уянып,
ул куркуга кала. Мљгаен, аны тормыш авырлыгы куркы-
тадыр: фатир љчен тњлђњ кљн саен диярлек арта, балалар-
га чыгымнар њсђ, ђйберлђр кыйммђтлђнђ, акчаны ќит-
керњ кыенлаша. Эштђ дђ ќићел тњгел: мљдиргђ џич ярап
булмый, бу начар, ди, тегесе ошамый; эш књлђме арта, ђ
хакы шул ук кала. Чњп љстенђ чњмђлђ дигђндђй, гаилђ
тормышы да еш кына эт белђн мђченеке сыман бара...
Менђ шулар љркетђ дђ инде иртђлђрен. Беркем дђ ките-
реп бирми, џђрнђрсђгђ њзећ чабасы. Ярдђм итњче дђ юк,
туганнар да кљнлђшеп књзђтђ генђ. Кеше явыз хђзер дип,
адђм баласы њзе дђ этлђнђ... Уяну белђн хђят кљрђше
башлана.
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Безне њткђн елларда, бљтен тормышыбыз – кљрђш ул,
дип тђрбиялђделђр. Мђктђптђ љлгереш љчен кљрђш булды,
авылда ућыш љчен, заводта план љчен, бинада чисталык
љчен – џђр ќирдђ, џђр нђрсђ љчен кљрђш иде. Берни дђ
ќићел бирелми, џђрнђрсђгђ авырлык белђн, кљрђш белђн
ирешелђ дигђн фђлсђфђ аћыбызга сећде. Без бу кљрђшкђ
шулкадђр књнектек ки, сизмђстђн аны њзара мљнђсђбђтлђргђ
дђ ќђелдердек: хезмђттђшлђребез белђн кљрђшеп ярыштык,
гаилђ корып, ир белђн хатын буларак кљрђштек... Нђтиќђдђ
тормышныћ ямен ќуйдык, ќиргђ нык беректек џђм... бала-
ларга, кљнлђшеп: “Очынмагыз”, – дидек. Ђ алар исђ џаман
очынып, књккђ омтылды, бђхетле булырга телђде...

Без – књк-галђмнећ яраткан уллары-кызлары!

Димђк, бђхетсезлегебез сђбђбе њзебездђдер, књкне оны-
тудадыр. Без бит Књк тђћресе нђселеннђн! Борынгы ба-
баларыбыз исемен хђтерлисезме? Алар бит књктњрклђр,
русча “небесные тюрки”. Хђтта њлгђч тђ алар ќир куе-
нына кермђгђн, янып, ќаннары књккђ ашкан. Без – књк-
галђмнећ яраткан уллары-кызлары! Књк Атабыз љчен без
гомер буе бала, бу дљньяга без бђлђкђй балалар сыман
бђхетле булыр љчен килдек.

“Чаян” журналында укыган бер мђзђк исемђ тљште.-
Бер абзый гел бђхетсезлеккђ тарып тора икђн. Аћа йђ
књз тия, йђ бозым элђгђ, йђ бњтђне-башкасы. Ул тезлђнђ
дђ књккђ кулларын суза:
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– Ходаем, ни гаебем бар соћ минем?
Књк ачылып китђ џђм аннан:
– Яратмыйм бит мин сине... Шул гына, – дигђн сњзлђр

ишетелђ.

Менђ мондый куркыныч безгђ џич янамый. Без,
тњрклђр, ягъни алтайлылар, азђрилђр, башкортлар, ка-
закълар, кыргызлар, татарлар, тљреклђр, тљрекмђннђр,
њзбђклђр, чуашлар џ.б. њзебезнећ илаџи затлар булуы-
бызны аћларга тиешбез.

Татар тарихи ђдђбиятында тњрк кабилђлђрен “тљркилђр”,
ђ тњрк телен “тљрки тел” дип атау гадђткђ кергђн. Бу
Сталин чорыннан шулай килђ. Репрессиялђнгђн “тњрк” кђли-
мђсенећ бњгенге телебездђ булмавы шактый кыенлыклар
тудыра. Мђсђлђн, Ђхмђд-Зђки Вђлидинећ китабын бездђ
“Кыскача тљрек-татар тарихы” дип чыгардылар, Ризаэд-
дин Фђхреддин ђсђрен “Болгар вђ Казан тљреклђре” дип
тђкъдим иттелђр, ђ Габделбари Баттал хезмђтенђ автор
биргђн исемен бозып, “Казан тљркилђре” диделђр. Гђрчђ
аларныћ љчесендђ дђ сњз тњрклђр турында бара. Болгар
тљреклђренећ кем булулары џич аћлашылмый. Ђллђ Риза-
эддин Фђхреддин Болгария тљреклђренећ ачы тарихын
аћлатамы? Юк, ул Идел буе тњрклђре, ягъни татарлар
турында яза. Безгђ мђгълњм булган Шђџри Болгарда
тљреклђр тњгел, ђ тњрклђр яшђгђн! Мондый буталчыктан
котылу юлы бер генђ – тњрклђрне “тњрклђр” дип атау.

“Тљрки” термины тњрклђргђ карауны, алар белђн
мљнђсђбђттђ булуны књрсђтђ. Мђсђлђн, тљрки теллђр рус-
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ча “тюркские языки” була. Шућа књрђдер, академик басма
булган “Татарча-русча сњзлек”тђ (Мђскђњ, 1966) “тљрки”
сњзе русчага фђкать сыйфат буларак “тюркский” дип
тђрќемђ ителгђн, бернинди дђ “тюрки” дигђн љстђмђ юк.
Телебезнећ камиллеген кайгыртып, тљгђл булырга телђсђк,
“тюрок” мђгънђсендђ “тњрк” сњзен кулланырга, ђ тњрклђргђ
мљнђсђбђтне “тљрки” кђлимђсе белђн књрсђтергђ тиешбез.

Тњрклђр гасырлар буена хљр яшђгђннђр, иксез-чиксез
Аурасия (Евразия) кићлеклђрендђ, ќитез атлар љстендђ,
телђгђн кадђр байлыкка, муллыкка ирешеп, ата-бабалары-
ныћ рухларыннан ићгђн тђгълиматны, Књк, табигать талђп-
лђрен тљгђл њтђп кљн књргђннђр. Бњгенге тњрклђр – алар-
ныћ варислары. Бу ямьле дљньяда бабаларыбыз рђхђт, бай
яшђгђн. Без дђ џичшиксез бђхетле булырга тиеш.

 Џђр халык њзенчђ бђхетле

Ђлбђттђ, тњрк кавеменнђн булмаганнарга да борчы-
лыр љчен сђбђп юк. Џђр халык њзенчђ бђхетле, дљньяга
њз карашы, њзенећ гореф-гадђтлђре, йолалары белђн бђхет-
ле. Џђр миллђт баласы бђхетле булып туа, џђр кеше бу
дљньяга њз бђхете белђн килђ. Лђкин буйга ќитеп, аннан
никтер читлђшђ генђ, кайвакыт хђтта њз бђхетен куып та
ќибђрђ...

Бђхет ул сирђк кешегђ бирелђ, џђммђ кеше дђ бђхет-
ле булмый, дип уйлау тамырдан ялгыш. Бђхетсезлђр юк,
янында ук йљргђн бђхетен књрмђњче, ђгђр књрсђ дђ аны
ишет-мђњче, ишетсђ дђ аћламаучы акылсызлар гына бар.
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Акылсызлар дидем дђ, туктап калдым. Бичаралар дию
дљресрђктер. Элек бит ата-ана балаларына њз тормыш тђќри-
бђсен аћлаткан: тормышныћ ямен дђ књрсђткђн, булачак
кыенлыклар турында да кисђткђн, бу кыенлыкларны ќићњ
юлларын да белдергђн. Хђзерге балалар ата-ана ќылысын,
игътибарын тоймый. Бњген бала њстерњ аны ашатып-эчертњ
џђм киендерњгђ кайтып калды. Имеш, тамагы тук, љсте бљтен
– калганын мђктђп бирсен. Ђмма мђктђп балага белем бирђ
алса да, тђрбия бирђ алмый, чљнки бу ата-ана эше. Кочак-
лап утырып, ќайлап кына аћлата торган нђрсђлђрне егерме-
утыз бала булган класста аћлатып ќиткереп булмый. Иртђн
торып эшкђ чабабыз, кичен кайтып, гђќит йђ телевизорга
тљбђлђбез. Хђзерге аналар хђтта ђкиятлђр дђ белмилђр –
балаларны телевизор йоклата...

Ата-анасы янында ялгыз њскђн бала, балигъ булгач,
тормышта адым саен диярлек ялгыша, менђ дигђн шђп
форсатларны ычкындыра, газаплана џђм еш кына дљнья-
ны књрђ алмый башлый. Менђ ни љчен кеше, буйга ќиткђч,
њз бђхетеннђн читлђшђ.

Балаларга тормыш тђќрибђсен тапшыру – аларга њгет-
нђсихђт бирњ, акыл љйрђтеп утыру гына да тњгел ул. Бђхет-
ле булып яшђњ сђнгате буыннан-буынга халыкныћ го-
реф-гадђтлђре, йолалары, гомумђн яшђњ рђвеше – гаил-
ђдђге мљнђсђбђтлђр тљзелеше, туклану тђртибе, хђтта кием-
салым, аш-су њзенчђлеклђре аша тапшырылып килђ.
Милли гореф-гадђтлђр, йолалар, ышанулар џ.б. нигезендђ
халыкныћ књп гасырлык яшђњ тђќрибђсе ята.

%
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ХЂЕРЛЕ  ИРТЂ!

Ђйе, уянгач, балалар кояш нурларына сљенеп елмая.
Алар љчен яћа туган кљн – яћа бђйрђм.

Олыларныћ књћеллђре уянгач та борчу белђн тула.
Нинди булыр бу кљн – сљнечлеме йђ кљенечлеме? Ућыш
китерерме ул, ђллђ морадына ирештермђсме? Акылга тљрле
уйлар килђ, ђ ќанга курку, шик керђ...

Кљн яћа туды, берни дђ – яхшысы да яманы да ђле
булмады, ђмма кеше инде курка. Булмаган нђрсђдђн кур-
ка. Бу ќњлђрлек тњгелме? Ќићел яшисе дђ бит...

Тормыштагы ућышсызлыклар
бђхетсезлек тњгел, ђ сабак кына

Гадђттђ, эш ућмаса, без кайгырабыз, борчылабыз.
Ђмма чынлыкта њзебезне бђхетсез дип санар љчен џич
сђбђп юк. Алга китђр љчен, кайбер нђрсђлђрне аћлап,
ђзрђк њзгђрергђ генђ кирђк.

Олы ућышка ућышсызлыкны тыныч кабул итњчелђр
генђ ирешђ. Сильвестер Сталлоне исемен ишеткђнегез бар-
дыр. Ул Рэмбо турындагы фильмнардан яхшы таныш.
Кино тљшерњчелђр янына барып њзен тђкъдим иткђч, аны
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колач ќђеп каршылаганнар дип уйлыйсыздыр. Юк шул.
Аны килгђн џђр ќиреннђн: “Безгђ кирђкмисећ”, – дип
кире борып ќибђргђннђр. Ђмма ул њќђтлђнеп “Роки”
фильмын эшли. Сталлоне мећ тапкыр юк дигђн ќавап
алуына карамастан, мећ дђ беренче ишекне шакырга кљч
таба. Ућышныћ олылыгын њзегезгђ булган ышанычныћ
олылыгы билгели. Џђрнђрсђ дђ ќайлы гына бара икђн,
димђк сез бљтен булган мљмкинлеклђрегезне дђ куллан-
мыйсыз, вак-тљяк мђсьђлђлђр белђн яшисез. Олы про-
блемаларны хђл итђргђ љйрђнмичђ зур бђхеткђ дђ ирешеп
булмый.

Ућышсызлыклар – тормыш юлыбыздагы киртђлђр
генђ. Йљгерешче дђ башта киртђлђргђ элђгђ, егыла, бо-
рынын каната. Бераздан ул киртђлђрне ќићел генђ очып
узарга љйрђнђ џђм биегрђклђрен куюны сорый. Без дђ
шулай бљтен тоткарлыкларны ќићеп чыгып, олы максат-
ларга ирешђбез. Њзебез дђ њзгђрђбез – чыныгабыз, са-
бырлыкка љйрђнђбез, осталыгыбыз арта. Ахырда мондый
њзгђрешлђр кешенећ рухи њсеше дип атала да инде. Егет
кайгы књрмичђ ир була алмый. Генри Форд, ућышка
ирешкђнче, биш тапкыр бљлгенлеккђ тљшеп, џђрнђрсђне
яћадан башлаган. Џђр яћа киртђ рухи њсешебезнећ яћа
биеклеген сорый.

Ућышсызлыкны кеше љйрђнњ процессы, эчке њсеш љчен
табигый стимул буларак кына кабул итђргђ тиеш – сынауга
кереп, ул кљчен туплый, мљмкинлеклђрен барлый џђм ќићеп
чыга. Димђк, тормыштагы ућышсызлыклар бђхетсезлек
тњгел, ђ сабак кына. Леонардо да Винчи ђйтмешли, џђр
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киртђ безне тагын да яхшыракка таба котылгысыз бер
њзгђрешкђ этђ.

Ђлбђттђ, тормыш мђктђбендђ укыганда кинђттђн ар-
тык биек максатлар да куярга ярамыйдыр, љзлегергђ
мљмкиндер, адымлап бару хђерлерђктер. Ашыккан ашка
пешкђн, дилђр. Телђклђрегезне авызлыклагыз. “Агачны
корт, кешене дђрт ашый”, – ди абышка сљзи (картлар
сњзе). Бњгенгђ ниятлђгђн эшлђрегез барып чыкмаса, бер
дђ љзгђлђнмђгез. Сабыр итегез, иртђгђ эшлђнер. Ашык-
маучы, ќићелњ ачысын (ул да бит кљч-энергия, ќанны
ђрнетеп торучы кљч) иќат џђм ућыш энергиясенђ ђйлђнде-
рњче алга бара.

Шућа књрђ уянып китњ белђн њзегезне кулга алыгыз
џђм рђхђтлђнеп елмаегыз!

Џђр яћа кљнне елмаеп каршы алыгыз

Ђле кичђ генђ безнећ арабызда булган књпме кеше
бњген инде юк, ђ без исђн. Исђн булу њзе зур бђхет.

Књћеллђргђ шатлык тулсын. Шатлык кешене канат-
ландыра, шатланганда аныћ кљче арта, акылы њткенлђнђ,
мљмкинлеклђре кићђя. Яћа кљн безгђ шатлык-бђхет љчен
бирелђ, кайгы-хђсрђт љчен тњгел. Ачык, елмаюлы йљз
дђртлђндереп ќибђрђ. Шат йљзле кыз артыннан кљтњлђре
белђн егетлђр йљри. Мыек астыннан гына серле итеп ел-
мая белњче егет чибђр кызларны шундук њзенђ гашыйк
итђ. Борчулы чырай исђ башкаларны гына тњгел, кеше-
нећ њзен дђ алќытып бетерђ.
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Елмаю џђркемгђ килешђ. Ић авыр минутларда да ел-
маегыз. Бу зирђклек. Юкка да љзгђлђнњ – ќњлђрлек.
Књптђн билгеле бит инде – оптимистлар озаграк яши,
аларныћ сау-лыгы да ныграк була.

Књћелгђ шатлык тулып ашкан мизгеллђрне качырма-
гыз. Тђћрегђ ић якын торган чаклар ул. Аћа рђхмђт ђйтеп,
те-лђклђрегезне ќиткерегез. Хђлиткеч гол керткђн фут-
болчы сыман сљенеп, џавага ыргылыгыз. “Мин бђхетле!
Мин миллионер булам! Мин укырга керђм! Мин теге
кызга љйлђнђм! џ.б.”– дип кычкырып ђйтегез. Шатлык-
тан биегез.

Куркудан, шик-шљбџђдђн арыныгыз

Курку, шик-шљбџђ безгђ юлдашчы тњгел, чљнки без –
Књк нђселеннђн. Без, тњрклђр, беркемнђн дђ курыкмый-
быз, чљнки беркемгђ дђ янамыйбыз, башкалар хакына
кулыбызны сузмыйбыз. Шуныћ љчен дђ без тыныч бу-
лырга тиеш. Џђрнђрсђнећ ђйбђт булачагына берсњзсез
ышаныгыз. Юкка гына Платон курку турында:
”Килђчђктђн берђр начарлык кљтњ шулай атала”, –
димђгђн. Мљдђррис Вђлиевнећ шигъри ќыентыгындагы
юллар игътибарымны ќђлеп итте:

Гел киресен уйлап яшибез књк...
Бу юраулар ђгђр рас килсђме, –
Тамыры кљеп ачы яшебездђн,
Ќирдђ сыћар гљл дђ тумас иде.
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 Икелђнеп торган чаклар књпме! –
 Шул вакытны ќыеп бер санасаћ,
 Ел фасылы кадђр гомер њтеп,
 Ќирдђ язлар мђћге булмас иде...

Њлгђннећ џђм ђле тумаганныћ гына проблемалары юк.
Тормыш проблемалар белђн тулы. Яхшыга љмет итегез,
дљнья ыгы-зыгысын юмор белђн књзђтегез. Сез тискђре
дип кабул иткђн вакыйганыћ, бђлки, ућай яклары да бар-
дыр, аларны эзлђп карагыз.

Бђлагђ тарысагыз, сњзсез югалып калмагыз, туганна-
рыгызга, якын кешелђрегезгђ сљйлђгез, хђлегез ќићелђеп
китђчђк. Сезгђ ярдђм итњ юлы да табылыр. Мондый оч-
ракта ић куркынычы – аракыга ябышу. Аракы хђлне кис-
кенлђштерђчђк кенђ, кљрђшњ сђлђтен бетерђчђк. Гадђт бу-
енча, исереккђ бљтен гаепне дђ тагалар. Мљртђт булмагыз.

Беркайчан да књћел тљшенкелегенђ бирелмђгез. Янау-
ларга игътибар итмђгез, ђмма алар еш кабатланса, хокук
саклау органнарына мљрђќђгать итегез. Анда дљресен генђ
сљйлђгез, арттырып ќибђрмђгез. Хђер, бу китапны укып
чыгып, илаџи затларча яши башласагыз, сезгђ бу дљньяда
беркем дђ янамаячак.

Гомумђн, инде ђйтелгђнчђ, борчылу, курку, гайрђт чигњ
кебек хислђрне куыгыз. Лђкин куркуны куыгыз дип ка-
батлавы гына ќићел. “Кит!”– дигђч њк китсђ иде ул,
китми шул. Дљньясы да куркыныч тулы бит аныћ бњген:
атасы кызын кљчли, улы анасын суя, абыйсы сећлесен
кыйный... Ић якын кешелђрећ шулай эшлђгђч, читлђрдђн
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ни кљтђргђ? Урам тулы исерек, наркоман, фахишђ. Тагын
нилђр килеп чыгар инде дип куркудан чђчлђрећ њрђ тора.
Хљкњмђт яћадан-яћа тњлђњ-салымнарны уйлап таба, тор-
мыш авырая, ќђмгыять кыргыйлана...

Бу шартларда куркуны ничек ќићђргђ?

Књћелдђн аны башка бер кљчле хис – сљю, ярату хисе
белђн генђ кысрыклап чыгарырга мљмкин. Дљньядан ку-
рыкмас љчен аны яратырга кирђк. Ярату булганда дљнья
куркыныч тњгел, ђ ямьле. Кешелђр белђн дђ шулай. Сљйгђн
ярыгыздан куркасызмы? Юк, ђлбђттђ, чљнки мђхђббђт
булган ќирдђ куркуга урын калмый. Џђр кешене яраты-
гыз, хљрмђт итегез, џђркемдђ дђ књркђм сыйфатлар бар,
шуларны књрегез.

Нигђ елмаерга кушканны аћладыгызмы инде? Ђйе,
елмаю – ярату билгесе ул. Яраткан кешегезне књргђч ел-
маясыз бит, дљресме? Џђркемгђ шулай елмаегыз. Уянып,
књзлђрегезне ачу белђн њк елмаегыз – дљньяны яратуы-
гызны белдерегез. Ул да сезне љркетмђс, яратыр. “Мин
бу дљньядан курыкмыйм, чљнки аны яратам!” – бђхетле
булыр љчен бу сњзлђрне ешрак кабатлагыз. Бу формула-
ны њзгђртебрђк тђ кулланырга була. Мђсђлђн, балагыз
физика дђреслђреннђн курка ди. Димђк, бу фђннећ ямен,
кызык якларын књрсђтмђгђннђр аћа. Яратса, курыкмас.
Кайберђњлђр юлдан курка. Ђмма юлныћ да књркђм якла-
ры бар. Аларны табыгыз. Шул чакта юл да сезне яра-
тыр. Џђрвакыт юлга сљенеп чыгыгыз.
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Куркуныћ тагын бер тљре – эштђн курку. Булдырам
дип алыныгыз. Џђр эшне дђ курыкмыйча, яратып эшлђргђ
љйрђнегез. Тљзњче булсагыз, йортны анда сљйгђн кешегез
яшђячђк кебек иттереп тырышып салыгыз. Ќимеш њстер-
сђгез, аны ќаныгыз сљйгђн гњзђл яр ашар љчен њстергђн
шикелле сљенеп ќитештерегез. “Ђгђр сездђн урам себе-
рње-гезне телђсђлђр, Микеланжелоныћ рђсем ясавы, Бет-
ховенныћ кљй яисђ Шекспирныћ шигырь язуы кебек се-
берегез. Шул кадђр чиста себерегез ки, књктђге џђм ќир-
дђге џђркем туктап: “Биредђ берсе эшен бик яхшы баш-
карган, дљньяныћ ић яхшы чњпчесе яши икђн”, – дисен”.
Бу – Мартин Лютер Кинг сњзлђре (1:62. Биредђ беренче
сан кулланылган ђдђбият исемлегендђге тђртип номерын,
ђ икенчесе ничђнче биттђ булуын књрсђтђ).

Куркуны, мохтаќлыкны, чарасызлыкны књктњрк
нђселеннђн булуын оныткан башкорт, казакъ, татар џ.б.
њзе тудыра. Борынгы бабаларыбыз башкача яшђгђн.
Алар дљньяныћ ямен књргђн, чљнки њзлђре дђ ялган
сљйлђмђгђн, бер-береннђн кљнлђшмђгђн, акчага табын-
маган. Алар сљя џђм сљенђ белгђн. Ђгђр бњгенге тњрк
тђ њзенећ нинди нђселдђн килњен исенђ тљшерсђ, књћел
боеклыгы урынын књћел књтђренкелеге алачак, љмет-
сезлеген дђрт алыштырачак.

Уянып, куркуга калуныћ тагын бер ќитди сђбђбе –
ялгызлык. Миџербансызлык арткан чорда кеше њзен ял-
гыз дип уйлый. Бу ялгыш уй. Беркем дђ, хђтта берњзе
яшђњче дђ ялгыз тњгел. Без Књк Тђћре йортында яши-
без, Књк кљчлђре безне беркайчан да ташламый, алар
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џђрвакыт яныбызда. Безне шулай ук ђрвахлар, ягъни ва-
фат булган туганнарыбызныћ рухлары яклый. Алар ба-
рысы да безгђ ярдђмгђ килергђ ђзер, чакыруны гына кљтђ.
Яклаучыларыбызны уй белђн генђ дђ чакырырга була,
сњз белђн, дога-арбаулар белђн дђ. Соћгылар арасында
ић књркђме “Бђхет-дђњлђт” догасыдыр.

Бђхет – дђњлђт догасы

Бисмиллаџ ир-рахман ир-рахим,
Ђссђламњ галейкем, йа бђхет-дђњлђт!
Ђйњ вђ хуш кил, йа бђхет-дђњлђт!
Кљйлђр белђн кил, йа бђхет-дђњлђт!
Кљн вђ кояш кебек туа килгел, йа бђхет-дђњлђт!
Йагмур кебек ява килгел, йа бђхет-дђњлђт!
Кар кебек ява килгел, йа бђхет-дђњлђт!
Кыш кебек кышлайу килгел, йа бђхет-дђњлђт!
Сђгадђт кабалын ала кил, йа бђхет-дђњлђт!
Сљенечлек берлђ кил, йа бђхет-дђњлђт!
Нигъмђт капугын ача кил, йа бђхет-дђњлђт!
Рђхмђт нурын чђчђ кил, йа бђхет-дђњлђт!

“Тљрки-татар телендђге борынгы догаларныћ сирђк
кенђ булса да матбугатта басылу очраклары да мђгълњм.
Шундыйларныћ берсе – “Бђхет-дђњлђт” догасы. Ул до-
галык 1870 елда Казан университеты басмаханђсендђ Тњбђн
Масра (Арча районы) авылы кешесе Вђлит Ишмљхђммђт
улы харђќђте белђн басылган...
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Догалык татар теленећ гаять нђфис њзенчђлеклђренђ
ия. Аныћ образлы сљйлђме књп калђм осталары љчен њрнђк
булып тора алырлык”, – дип яза бу дога хакында галим
Марсель Ђхмђтќанов (2:171).

Бу дога ђдђби нђфис теле белђн генђ тњгел, кеше
књћеленећ тирђн катламнарыннан чыккан хыял-телђклђ-
рен дљнья-галђмгђ ќиткерњ чарасы буларак та кыйммђт-
ле. “Ђгђр бер кем ирсђнећ бђхет вђ дђњлђте китмеш вђ
чикмеш булса, бу доганы ќомга кљн кич камил тђџарђт
берлђн вђ ихлас берлђн укыса, шул ук вакытта бђхет вђ
дђњлђте йђнђ килгђй, вђ џђркем бу “Бђхетнамђ”не њзе
берлђн сакласа, падишаџ вђ хљкем сљрњчелђр каршында
хљрмђтлик булгай вђ џђркем “Бђхетнамђ”не њзе берлђн
сакласа: халыкайлар књзенђ џђм кадерле вђ мђхђббђтле
књренгђй, вђ џђр кеше бу “Догаи бђхетнамђ”не њзе берлђ
алып орыш вђ сугышка керсђ, ук вђ кылыч, вђ гайре
сугыш коралы аћа тђэсир кылмайа”, – диелђ бу догалык-
ныћ аћлатмасында (2:171 – 172).

Моћаеп, ќиргђ тљбђлмђгез. Башны књтђреп књккђ
карагыз, кояшка сљенегез. Џун бабаларыбыз иртђн чы-
гып килгђн кояшны баш иеп сђламлђгђннђр. Татар мђка-
лендђ дђ “Књзећне ачсаћ, кљнне ђйт (ягъни йокыдан уянып
кояшны књрњ белђн аны сђламлђ)” диелђ (3:412).

Кояшны сез дђ сљенеп каршы алыгыз. Ул безгђ олы
бњлђк – яћа кљнне китерђ. Аныћ шифалы нурлары бљтен
бђдђнебезгђ њтеп кереп, куђт бирђ, аны тазарта, ђ ќаны-
бызны, књћелебезне шатлык, гайрђт белђн мљлдерђмђ итђ.
Кояш нурлары эчкђ, барча ђгъзаларыгызга таралып, џђр
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ќирне тутырып, тышка сибелђ башласын. Сез њзегез дђ
кечкенђ кояш сыман булырсыз.

Њзегезне ялгыз дип хис итмђс љчен тљп яклаучылары-
быз – Књк, Кояш, Ай, Ќир-Су тђћрелђре турында оныт-
магыз, алар белђн сљйлђшегез, арбаулар ђйтегез. Бу ки-
тапта кайбер арбауларны очратырсыз. Менђ иртђн ђйтелђ
торганы. Мин њзем яћа кљнне (кояшны) инде ун ел арба-
улыйм. Сез дђ кояшка таба борылыгыз. Йљзегез кояш
ягына караганда књлђгђлђр артта калыр. Кояшка арты
белђн торганга, бњген тњрк халкыныћ књлђгђсе алдына
тљшђ.

Яћа кљнне арбау

Књк Тђћрем исеме белђн,
Ак Кояшым исеме белђн,
Кљмеш Аем исеме белђн,
Ќир-Су Анабыз ќисеме белђн,
Тђћре йљзенђ багып,
Кулларны књккђ чљеп,
Туып килгђн яћа кљнгђ
Арбау ђйтђм – тыћлагыз,
Ишетегез, књрегез.

Џђрвакыт йљзем шат булсын.
Ќаным-тђнем сау-сђламђт,
Тыныч-имин булсын.
Љстем бљтен, тамагым тук булсын.
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Эшлђрем ућышлы барсын.
Бљтен килгђн ќирлђремдђ
Бђхет ишеклђре кић ачык булсын.
Барча бу дљньяда яшђгђн
Џђм вафат булган
Ата-бабаларыбыз рухлары
Шат џђм тыныч булсын.
Алар да мине њз ярдђмнђреннђн
Ташламасын, озатып-яклап йљрсен.
Шулай булсын!

Бу доганы таћ атканда уку аеруча файдалы. Кояш
чыкканда яктылык энергиясе тђнебезгђ њтеп керђ џђм
кешегђ кљч, рухи чисталык, тынычлык бирђ. Бу минут-
ларда ђйтелгђн телђклђр тизрђк кабул була.

Арбау ђйтер љчен тђрђзђ янына килегез, ќђй
кљннђрендђ балконга чыгыгыз. Џавага карап, књккђ кул-
ларыгызны сузыгыз. Катгый талђп: тезлђнергђ ярамый
– тњрклђр горур халык, алар беркемнећ дђ колы тњгел.
Мескенлђнмђгез, ялвармагыз. Књктњрклђр арбау ђйткђн,
ягъни галђмгђ, дљньяга њз телђклђрен белдергђн. Шул
гына.

Њзегез сайлыйсыз

Тђћре безне бђхет љчен яраткан. Књк кљчлђре безнећ
шат йљзле, бай, кљчле булуыбызны телилђр, шуныћ љчен
тырышалар; кеше рђхђт, ќићел яшђсен иде, дилђр. Ђмма
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инде без кирелђнеп, тормыштан ямь тапмасак, юк-бар
љчен дђ кайгы-хђсрђткђ чумсак, берни дђ безне њзгђртђ
алмаячак. Бђхетле булырга телђмђгђн кешене беркем дђ
бђхетле итђ алмый.

Џђр кеше њзе телђгђнчђ яши. Бу яћа кљннећ нинди
булачагы да фђкать њзегездђн тора. Телђгђнегезне сай-
лыйсыз...

%
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Љ ч е н ч е  б њ л е к

УЙЛАРЫБЫЗГА ХУЌА БУЛЫЙК!

Џђр кљннећ нинди булачагы фђкать њзебездђн тора.
Ђмма авылда да, шђџђрдђ дђ “Бу дљньяда миннђн берни
дђ тормый” дигђн сњзлђр еш ишетелђ. Игенче булсын,
студент йђ эшче булсын – барысы да шулай ди. Имеш,
без кечкенђ кеше. Юк шул, кешелек дљньясындагы хђллђр
џђммђбездђн дђ тора. Инсаннарныћ кечесе-олысы юк.
Џђр кеше њзе дђ белмђгђн гаќђеп кљчкђ ия, џђркем мо-
гќиза тудыра ала. Бу кљчнећ исеме дђ бар. Ул – уй.

Габдулла Тукай “Пар ат” шигырендђ Уральски (Ќаек)
белђн саубуллашып:

Сау бул инде, хуш, бђхил бул,
и минем торган ќирем,

Мин болай, шулай итђм дип,
тљрле уй корган ќирем, – ди.

Биредђ шагыйрь уй коруны яшђњ синонимы буларак
куллана, чљнки яшђњ уйлаудан, фикерлђњдђн аерылгысыз.

]]
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Кешенећ кљче – уйларыныћ кљчендђ

Уй кешенећ њзен џђм аныћ тирђ-яктагы дљньясын ярата.
Барыбыз да бер дљньяда яшибез, дисђгез, ялгышасыз.
Џђркем њзенчђ, њз акылы белђн ђмђллђгђн дљньясында
яши. Бу дљньяныћ њзђге булган њзен дђ њзе ђмђлли. Ке-
шенећ кљче – уйларыныћ кљчендђ. Уйлар адђм баласын
галђм белђн тоташтыра. Кеше њзе турында ничек фи-
керлђсђ, башкалар аны нђкъ шулай кабул итђ. Њзегезне
таза, матур џђм бай дип санасагыз, чынлап та шундый
булырсыз.

Уй (фикер) йљртђ белњ – безнећ тљп байлыгыбыз. Акыл-
лы, зирђк кеше сђламђт тђ, бай да, бђхетле дђ. Килђсе
кљнебезнећ нинди булуы, аныћ сыйфаты бњгенге фикерлђ-
ребезнећ сыйфатына бђйле. Бай Кљнбатышта фикерлђњ ос-
талыгына юкка гына махсус љйрђтмилђр. Њз уйларын кир-
ђкле юнђлештђ йљрткђн кеше џђрвакыт љстен чыга.

Уй – кеше кулындагы дђџшђтле корал. Књћеленђ уй
туплап, кеше бљтен дљньяга тђэсир итђ ала. Ић гыйбрђт-
ле мисал: Ульянов-Ленинныћ башына дљньяны њзгђртњ
фикере килгђн џђм бљтен халыклар тормышы тамырдан
њзгђргђн. Њз уена хуќа була белгђн џђр кеше џичшиксез
телђгенђ ирешђ.

Дљнья кемнђр кулында?

Без књргђн, ишеткђн џђрнђрсђ аћыбызга тђэсир итђ,
уйларыбызны кузгата. Теле-радиопрограммалар моны мах-
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сус эшлђп, уйларыбызны билгеле бер юнђлешкђ сала,
ягъни алар белђн идарђ итђ. Карагыз ни килеп чыга: уй –
искиткеч кљчле нђрсђ, ул кешенећ њзен џђм дљньясын
барлыкка китерђ, хђтта аларны “ясый” дияр идем. (Якты
уйлар ямьле дљнья тљзи, яман уйлар – пычракны). Уйныћ
њзенђ исђ сњз џђм образ аша хуќа булырга мљмкин. Димђк
ки, дљнья кемнђр кулында? Ђйе, миллионнарныћ аћын,
уйларын њз ихтыярларында тотучылар кулында.

Шућа књрђ телевизор џђм радионы сњндерњегез хђер-
лерђк булыр. Менђ экранда кычкыртып бер хатынны
кљчлилђр, ди. Бу фильмны карап утыручы њсмер кыз, телђсђ-
телђмђсђ дђ њзен аныћ урынына куя, ягъни њзен кљчлилђр
сыман хис итђ. Бу хђбђр књккђ китђ. Адђм баласы њзенећ
уйлары, телђклђре белђн галђм акылына барып тоташа,
аларны шул књплеккђ, ягъни уй кырына сала. Башыбыз-
дан уй булып чыккан бљтен информация шул кырда сак-
лана. Сакланып кына калмый, аћа таянып, безнећ килђ-
чђгебез языла. Хђзерге уй-хыялларыбыз иртђме-соћмы
чынга ашачак. Шућа књрђ укыган, тыћлаган яисђ кара-
ган џђрнђрсђ белђн дикъкатьле џђм сак булыгыз. Нинди
китап укуыгыз яисђ нинди фильм каравыгыз бик ђџђми-
ятле, чљнки алар аша сезнећ аћыгыз йљгђнлђнђ. Кемнећ-
дер сезгђ хуќа булуын телисезме ђллђ?

Ђгђр телђмђсђгез, табигатькђ чыгыгыз – саф џавалы
урманнарга, каерылып ућган њлђнле елга буйларына, хуш
исле чђчђклђр њскђн болыннарга барыгыз. Књккђ, кояш-
ка карап сљенегез, кошлар сайравын тыћлагыз, челтер-
челтер аккан чишмђ суына хозурланыгыз. Без бит Књкнећ
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сљекле уллары-кызлары. Гасырлар буе тњрклђр иксез-чик-
сез далаларда иркен џђм тыныч яшђгђн. Чыр-чулы телеви-
зор безнећ холкыбызга каршы килђ. Ата-бабаларыбыз шау-
шулы ќирлђрне яратмаган. Без књп нђрсђне књћел белђн
тойсак та, сњз белђн ђйтмичђ калабыз. Бу – тњрклђрнећ
књркђм бер сыйфатыдыр. Сљйми безнећ халык књп сњзне,
књп сњз – чњп сњз, ди. Сњз ућаеннан, гђплђшњнећ дђ ке-
шедђн књп кљч талђп итњен књрсђтеп китђргђ була.
Сљйлђшкђндђ юкка гына кул ишарђлђре, мимика ярдђмгђ
килми инде. Кљчебез бђрђкђтлерђк тотылсын љчен кирђк
бу. Аеруча кискен тавыш кешене тиз хђлсезлђндерђ. Игъ-
тибар итегез ђле: књћеле књтђренке, гайрђтле чагында кеше
кычкырып сљйлђшђ, кљлђ, ќырлый, ђ инде хђлсез булган-
да аныћ тавышы да ишетелми. Эндђшмичђ инсан хђл ќыя,
тынлыкка чумуныћ шифасын књрђ.

Бездђн алда хљр яшђп киткђн буыннар сњзнећ кеше
аћына йогынты ясап, аныћ иреген чиклђвен белгђннђр.
Менђ ул нидђ књп сњзне љнђмђњнећ сђбђбе. Табигать
баласына табигатьнећ њз авазлары гына хуш. Ясалма аваз-
лар, билгелђр, образлар, кешегђ тђэсир итеп, аныћ белђн
идарђ итђр љчен тудырыла. Моны истђн чыгармагыз.
Бигрђк тђ зур сђњдђ њзђклђрендђ йљргђндђ. Анда сатып
алучыларныћ књћеллђренђ хуш килгђн музыка уйнар. Бу
музыка астында кеше йомшап, татлы уйларга бирелђ џђм...
џич кирђк булмаган товарларны ќыя. Дљрес сайланган
аудиофон ярдђмендђ сђњдђ залында йљрњчелђрне теге яисђ
бу товарны сатып алырга мђќбњр итђргђ була. Мондый
аудиофоннар яшерен лабораториялђрдђ махсус эшлђнђ.
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Яћгыраган кљйлђрнећ тизлеген џђм стилен њзгђртњ кеше-
лђрнећ йљреш тизлеген њзгђртђ, кибеттђ уздырган вакыт-
ны арттыра. Кыскасы, гипермаркетларда кљйлђр ярдђ-
мендђ сатып алучылар белђн идарђ итђлђр; башка психо-
логик чараларны да кулланалар.

Музыка тђэсиренећ сере гап-гади: њзенђ ошаган кљйне
ишетеп, кеше киштђдђге товарларны да ошата башлый,
ягъни иш ишен тарта – яхшы эмоциялђр тудырган музыка
товарга карата да ућай эмоциялђр тудыра. Яраткан ќыры
яћгыраганда кеше уяулыгын ќуя, акчаныћ кадере турын-
да оныта...

Образлар џђм билгелђр белђн дђ шул ук хђл. Чыннан
да, чибђр, мљлаем гына елмаючы кызныћ кулындагы то-
вары да књркђм булып књренђ. Игътибар итегез ђле –
сђњдђ њзђклђрендђ тупас, тљс-биткђ ямьсез апалар эшлђ-
ми бит...

Халык књп ќирдђ кеше башкаларныћ йогынтысына
элђгђ. Шућа књрђ ешрак ялгыз калырга тырышыгыз. Ты-
ныч ќирдђ њзегезгђ кирђк булганны, њзегезгђ файдалы
булганны уйлагыз. Њткђнне анализлап, якындагы адым-
нарыгызны билгелђп, ямьле килђчђгегезне уйлагыз. По-
литика, футбол, Бразилия-Мексика сериаллары – болар
џђммђсе дђ мљстђкыйль фикер йљртђ белмђњчелђргђ,
кљтњдђге сарык сыман яшђњчелђргђ генђ кирђк. Тњрклђргђ
алар кирђк-ми, чљнки без – Књк нђселеннђн. Безгђ кљтњче
хуќа тњгел, без њз-њзебезгђ хуќа. Тњрклђр коткыга би-
релми, имеш-мимешлђрне тыћламый, башкалар тормы-
шын тикшереп, гайбђт сљйлђп йљрми.
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Бњген кеше ђллђ кемнђр, ђллђ нђрсђлђр турында уй-
лый, ђмма њзе турында уйланырга форсат таба алмый.
Гђќит-журналлар гайбђт белђн тулы. Танылган артист-
лар, спортчылар, сђясђтчелђрнећ књлмђк-ыштанына кадђр
тикшереп торалар. Аларныћ нђрсђ ашавы, кем белђн йок-
лавы, ничек киенње сезгђ нигђ кирђк? Теге яисђ бу ми-
нистр саунада яшь кызлар белђн књћел ачкан дип айлар
буе сљйлђнђлђр. “Нђрсђ, сезнећ башка эшегез, башка
сњзегез юкмы?”– диясе килђ.

Информацияне сайлап алырга љйрђнегез

Без информация чорында яшибез. Бњген китап укы-
мыйча, хђбђр тыћламыйча, компьютер кулланмыйча да
булмый. Болардан, мине йљгђнлилђр, дип далага качарга
тњгелдер, бђлки, информацияне сайлап алырга љйрђнергђ-
дер. Телибезме-телђмибезме, џђр кљн безне программалый-
лар, бу процесска чик куеп булмый. Ђмма без њзебезгђ
кирђген кљчђйтеп, зарарлысыныћ йогынтысын киметђ ала-
быз, бу безнећ кулда. Шућа књрђ сезгђ килгђн џђр инфор-
мацияне шик астына алыгыз. Кызганыч, ђмма књпчелек
кеше ярлы, авыру џђм бђхетсез. Мђгълњмат чаралары књп
очракта аларга нђрсђ уйларга кирђген љйрђтеп, мљстђкыйль
фикерлђњ сђлђтен бастыра, изђ. Сез алар арасында тњгел,
чљнки сез - Књкнећ сљекле баласы. Сез, ник књпчелек бо-
лай уйлый икђн, дип тљпченђсез џђм... башкача уйлыйсыз.

Кљн саен кире эмоцияле мђгълњмат ташкыны безнећ
тђннђр-ќаннар аша њтђ. Телевидение, радио, гђќит-жур-
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наллар биргђн хђбђрлђр гадђттђ террорлык актлары, та-
лаш-њтерешлђр яисђ бђла-казалар турында булыр. Гел
начар хђбђрлђр генђ бирњ бик књп матбугат чараларыныћ
ысулына ђверелде. Бу исђ кеше аћына џђм психикасына
бик авыр тђэсир итђ: ул курку џђм љметсезлеккђ бирелђ,
моныћ нђтиќђсе буларак агрессивлана, аныћ аћын яман
уйлар билђп ала.

Сенсация артыннан куу тиражны њстерњ яки тамаша-
чылар санын арттыру љчен эшлђнђ. Тамашачыларныћ
џђм бай эшлђнгђн, тљсле, калын гђќит-журналлар уку-
чыларыныћ ќаннары гариплђнње матбугат ђџеллђрен бор-
чымый.

Матбугат чараларыннан кеше ќанына, кеше књћеленђ
бары тик шатлык китергђннђре, ић хђерсез вакыйгалар-
ны да сабырлык белђн аћлатканнары, дљньяныћ ямен
књрсђткђннђре генђ сезнећ игътибарыгызга лаектыр.

Детективлар уку да бушка вакытны сарыф итњ џђм
књзлђрне бозу гына тњгелме? Башкалардан аермалы бу-
ларак, сез ќитди ђдђбият сайлагыз, ял сђгатьлђрендђ
Габдулла Тукай кебек классикларныћ шигырьлђрен укы-
гыз, бђхеткђ омтылып, тормышыгызныћ бер мизгелен генђ
дђ бушка уздырмагыз.

Уйга йљгђн кидереп буламы?

Тышкы тђэсирне анализлау, аћыгызга њрмђлђгђн яше-
рен программаны сизеп алу сђлђте – рђхђт яшђвегезнећ
шарты. Њз уйларын њзе контрольдђ тотучы – ић бђхетле.



БЕЗ БЂХЕТ ЉЧЕН ЯРАТЫЛГАН

33

Фикерлђре белђн идарђ итеп, кеше њз тормышыныћ ва-
кыйгалары белђн идарђ итђ.

Ђмма фикерлђр белђн идарђ итеп буламы соћ? Баш-
ларыбызга уку яисђ эш, бњтђннђр белђн, њткђн џђм
килђчђк белђн бђйле мећ тљрле уй керђ, рљхсђт сорамый-
ча керђ. Уйларыбызда џич тынгы юк, љзлексез эчке диа-
лог бара. Без гел берђрсе белђн бђхђслђшђбез, нидер
исбатларга маташабыз, кемнедер сњгђбез, башкасын хуп-
лыйбыз, авыз эченнђн генђ нидер кљйлибез, мыгырдана-
быз, ќыеп ђйткђндђ, џђммђбездђ дђ фикри фонныћ ти-
бње тынмый. Уйларны ничек йљгђнлђргђ соћ? Њз уен тыя
белњ – безнећ књбебезгђ хас тњгел. Уйны тыйган – солтан
булган, дияргђ мљмкиндер. Кљчсезлђр уйдан хђмер яки нар-
котик кулланып качалар. Ђмма ић гади кеше дђ, тырыш-
лык књрсђтеп, уйлар белђн идарђ итђргђ омтылырга тиеш
џђм ул џичшиксез бу эштђ сизелерлек ућышларга ирешђчђк,
бђхетле булачак.

Бу процессныћ нигезендђ берне икенче белђн алмаш-
тыру ята, ягъни мђсђлђн, кешене ќђберлђњче уйлар якты
уйлар белђн алыштырыла. Моныћ љчен игътибарыгызны
кеше ќђберлђњче фикерлђр чыганагыннан ерак торган
башка бер объектка юнђлдереп, аны ќентеклђп књзђтђ
башлыйсыз, ић нечкђ детальлђрен дђ књз ућыннан ка-
чырмыйсыз. Ђйтик, ќђй кљне урманга барып тынычла-
нырга була. Кырмыска оясы тормышын књзђтњ генђ дђ
нинди кызык, аерылып булмый. Ић авыр њпкђне дђ тиз
онытырсыз. Кар яткач, чаћгыда шуарга мљмкин. Урман
кышын да матур, ќан рђхђте. Башыгыздан барлык бор-



Фирдњс  ДЂЊБАШ

34

чулы уйлар ќилгђ очып бетђр. Урманга бару мљмкинле-
гегез булмаса, хђтта эш урынында да тынычлана аласыз.
Дљньяны онытып, уйларыгызга гына чуммагыз. Якында-
гы берђр нђрсђгђ карап торыгыз, аны тикшерегез. Књп
кешенећ бђласе – уйларга бирелеп, њткђн яки килђчђк
белђн яшђњ. Бђхетле кеше бњген, бу мизгелдђ яши, ул
кояш чыкканны, тамчы тљшкђнне яисђ яфрак очканны да
књрђ џђм сљенђ. Ђнђ эш бњлмђгезнећ диварында кояш
нурлары уйный. Нигђ књрмисез аларны? Дљнья матур,
ямьле! Нђкъ балаларча яшђгез – алар, рђнќњле књћелем
сызлый, дип утырмыйлар ич, њпкђне шундук онытып,
књбђлђк куа башлыйлар...

Борчулы уйлардан кулыгызга кызык китап алып яисђ
яраткан эшегез белђн шљгыльлђнеп арынырсыз. Махсус
књнекмђлђр дђ бар. Менђ берсе. Туры басыгыз, кулла-
рыгызны алга сузыгыз. Бармаклардан киеренкелекне алы-
гыз, алар асылынып калсын. Таркау карашыгызны кул-
лар арасына юнђлтегез. Ђкрен генђ ућ кул љскђ менђ, ђ
сулы аска тљшђ. Џђм киресенчђ. Зиџенегез ике кулны да
озатып йљрсен, бер њк вакытта ике кулны да тоегыз.

Инде Идегђй сыман тђмам уйга батсагыз, аныћ кебек:

Тауда йљргђн бњре идем,
Тайлы бия ќыяр идем –
Уйга тљшеп, куй булдым, –

дияр хђлгђ ќитсђгез, вакытлыча бљтен яшђњ рђвешен
њзгђртегез, ягъни мђсђлђн, барысына да тљкереп, Тљрки-
ягђ яисђ башка бер ќиргђ ялга китегез. Баш миен тљрле
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эмоциональ “чњптђн” арындырыр љчен ђйбђт чара бу. Яћа
тђэсирлђр, яћа кешелђр иске, авыр уйларны кысрыклап
чыгарыр, яћаларын китерер. Шат књћелле булыгыз, бер-
нине дђ артык ќитдигђ алмагыз. Онытмагыз – тормыш
уен гына ул. Књћелле рольлђрне уйнагыз. Иртђгђ ни бу-
лыр дип хђвефлђнмђгез, барысы да ђйбђт булыр, чљнки
килђчђгебезне Књк Атабыз њзе кайгырта.

Тљркиягђ бармыйча, љйдђ ялгыз калып, йомшак
кђнђфигђ утырып, мђгълњм “о-о-у-м-м” мантрасын бертљрле
рђвештђ тђкърарлап утырсагыз да була. Бу сњзне мљмкин
булган кадђр озак, бернигђ дђ бњленмичђ кабатлагыз. Ме-
тодныћ нигезендђ башка принцип, бер уйны икенче уй белђн
алмаштыру тњгел, ђ уйларныћ барысын да кысрыклап чы-
гару, аћны чистарту ята. Бу ысулны њзлђштереп, кайбер
њќђтлђр уй агымын чыннан да бљтенлђй туктата, бу исђ
ић югары хозурлыкка ирешњ дигђн сњз.

Бњлек башында уй кору яшђњ белђн тићлђнгђн иде.
Чыннан да, њз уйларын туктата алган кеше яшђвен, ягъни
картаюын да туктата. Андый кеше љчен, уй агымы тук-
талгач, галиќђнап вакыт та туктала. Дљрес булса, ќир
шарында яшьлђре ике мећ (!) елны узган кешелђр дђ бар
дилђр. Њлмђс кешелђр! Мљгаен, алар уйларына хуќа бу-
лып, вакыт агымын ќићњ сђлђтенђ иядер.

Џђммђбез љчен дђ вакыт тигез тизлектђ ага дип санау
ялгыш. Џђркем љчен вакыт агымы њзенчђлекле. Џђркем-
нећ њз вакыт агымы џђм ул кешенећ уйларына бђйле, аны
тизлђтергђ мљмкин яисђ, киресенчђ, акрынайтырга, хђтта
туктатып торырга да була. Йљзнећ теге ягына чыккан
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бабайны докторлар тикшереп карыйлар да, бљтен орган-
нары таза, пациентныћ биологик яше илле-алтмыш, дилђр.

Ђйе, уй кешене яшђртђ дђ, картайта да. Кайгылы
уйларга батып, кешенећ бер тљн эчендђ картаю очракла-
ры књп. Иртђн торып, кеше њзен њзе танымый: чђчлђре
ап-ак булган, йљзен ќыерчыклар баскан, књзлђре сњнгђн
диярлек... Халык юкка гына: “Књп уйланма – тиз карта-
ерсыћ”, – дими.

Уй белђн кљрђш мђйданындагы ић вак ќићњ дђ сезгђ
кљч бирђчђк, њз-њзегезгђ булган ышанычны арттырачак.
Бирешмђгез, аракыга гына ябышмагыз. Яман уйлардан,
бу уйлар тљзеткђн шакшы дљньядан шешђ артына качып
котылып булмый, алар њзлђре сездђн качсын. Уйлары-
гызга хуќа булыгыз. Љйрђнегез, уйны тыю сђлђтен ка-
миллђштерегез џђм шундый осталыкка ирешерсез ки,
ошамаган фикерлђрне књз алдына кулъяулык китереп кенђ
дђ сљртеп ташларсыз.

Абстракциялђргђ буйсынмагыз

Уй – кеше кулындагы куђтле корал, ђмма аныћ егђре
чиксез тњгел. Уй кљченђ таянып, адђм баласы галђми
кануннарны њзгђртђ алмый. Ђйе, Ленин дљньяныћ астын
љскђ китергђн, ђмма барыбер џђр нђрсђ њз урынына кай-
тты. Ул галђм кануннары белђн исђплђшмђгђн. Ђмма
табигать – тирђ-яктагы дљньябыз тупас тыкшынуларны
џђм яшђеш кануннарын бозуын кичерми торган бик нечкђ
џђм катлаулы механизм. Дљньяны њзгђртњ буенча башка-



БЕЗ БЂХЕТ ЉЧЕН ЯРАТЫЛГАН

37

рылган эш-чђнлекнећ ахыры аяныч булды, бу гаять зур
сынауда катнашырга мђќбњр ителгђн халык кырылды,
калган љлеше бљлгенлеккђ тљште. Татарстаннан мул чык-
кан нефть кенђ аны саклап калды.

Фикерлђњ нђтиќђсе булган абстракт тљшенчђлђрнећ
ролен књпертмђгез. Бђхетле булырга телђсђгез, галђми
кануннарга буйсынып, рухи кыйблаларга таянып яшђгез.
Сњз куертмыйча тыныч кына эшлђгез. Бу дљньяда џђрнђрсђ
гади џђм даџи. Кеше, табигатьтђн аерылып, тормышын
абстракциялђргђ буйсындырып, њзе дљньяны катлаулан-
дырды. Ќђџђннђм яисђ ќђннђт бармы? Беркем дђ бел-
ми, беркем дђ анда булып, књреп кайтмаган. Теге дљнья,
оќмах, тђмуглар турында борынгы ђдђбиятыбызда бер
сњз дђ юк. Без, тњрклђр, бу дљньяны яратабыз, џђркемгђ
шатлык џђм бђхет телибез. Без башкаларга ярдђмне, тђти
булып књреник тђ, ќђннђткђ элђгербез дип кылмыйбыз,
бу безнећ књћелебездђн килђ. Без явызлык эшлђњдђн дђ
њзебезне саклыйбыз, ќђџђннђмнђн куркып тњгел, ђ изге-
лекнећ бу дљньядагы кљчен белеп. Безнећчђ, ић диндар
кеше – башкаларны яратучы кеше. Аныћ рухи њсешен
гыйбадђт тњгел, ђ бђлки башка кешелђргђ карата булган
йомшак мљгамђлђсе књрсђтђ.

Абстракциялђргђ нигезлђнгђн диннђр тудырып, кеше
табигатьтђн љстен чыгарга тырышты. Ђмма ни генђ
кылса да, галиќђнап табигать каршында ул кљчсез.
Кыланышлары белђн адђм баласы њзенђ, њзенећ сђла-
мђтлегенђ, яшђњ мохитенђ зарар гына итте. Бергђлђп
џаваныћ, суныћ, ќирнећ чисталыгы, иминлеге хакында
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уйлыйсы урында халыклар бер-берсе белђн сугышып
ята. Ни кызганыч, бу сугышларда дин факторыныћ
катнашы да сизелђ.

Тњрклђр књкне књрђ џђм аћа табына. Књк йљзе алар
љчен Олуг Тђћредер. Тњрклђр књктђге кояшны књреп сљенђ
џђм аны олылый, чљнки ќир йљзендђге барлык ќан иясе-
нећ яшђеше кояшка бђйле. Кояш, чыгып, якты кљн туды-
ра. Ул, ачы салкыннарны туктатып, кар-бозларны эре-
теп, язлар китерђ. Иксез-чиксез нигъмђтлђр ќитеште-
рергђ шартлар булдырып, кешелекне яшђтђ. Ай, тљнге
књктђ пђйда булып, кояш юкка чыккач, ђзрђк шњрлђп
калган дљньяны яктылыгы белђн ямьлђндерђ, безне юата.
Яшђгђн ќиребез дђ чын, ниндидер абстракция-мазар тњгел.
Менђ шушы дљньяга безнећ њз карашыбыз, ул гына безгђ
тынычлык џђм ырыс-бђхет китерђчђк.

%
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МЕСКЕНЛЕГЕБЕЗДЂН  АРЫНЫЙК

Бђхеттђ яшђр љчен бђхетле булырга тиешлегебезне аћлау
гына ќитми. Безгђ њзебезне, њзебезнећ аћыбызны илаџи
затлар дигђн олы дђрђќђгђ лаеклы булырлык итеп њзгђртергђ
кирђк. Ђгђр сез яхшы якка њзгђрђсез икђн – бљтен тормы-
шыгыз да яхшы якка њзгђрер, џђм бу бер дђ ђкият тњгел.
Эш шунда, Ай, Ќир, Кояш системасы џђм Књк-Галђм бер
ќеп белђн нык итеп бђйлђнгђн. Берђр гамђл кылсаћ, яки бу
хакта уйласаћ гына да (чљнки бу да матди гамђл) шушы
берлектђ нђрсђ дђ булса њзгђрми калмый. Џђм, Галђмнећ
уйларыбызга яки гамђллђребезгђ реакциясен ничек белде-
рњенђ карап, уйларыбыз, гамђллђребез њзебезгђ начарлык
яки яхшылык белђн ђйлђнеп кайта. Без Ќирдђ оќмах ясый
алабыз. Њзгђрњне хђзер њк њзегездђн башлагыз.

Сез кљчле џђм булдыклы

Ић элек мескенлегебездђн арыныйк. Американнар яисђ
алманнар њзлђрен ничек тоталар? Алар тыныч, горур, њз-
њзлђренђ нык ышанганнар. Кљчле булулары сизелеп тора.

Безнећ тњрк татары яисђ чуашы нинди? Мескен, кы-
юсыз, гел каушый. Ђзмђвердђй егетлђребез дђ башкалар
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янында тђбђнђк булып књренђ. Гђњдђгезне тљз тотыгыз.
Белгечлђр мескенлђнеп, башын аска иеп йљргђн кешенећ
башы ешрак авырта дип раслыйлар.

Бђхетле булыр љчен њзећђ, њз кљчећђ ышанырга кирђк,
џђр эштђ фђкать ућышка юнђлергђ. Булмый ул, дип ике-
лђнеп, шиклђнеп башланган эш беркайчан да ућмаячак.
Ућышныћ котылгысыз булуына нык ышаныгыз. Џђр фи-
керебез, џђр сњзебез књккђ ирешђ. Шиклђнмђгез. Без
телђклђребезне, хыялларыбызны чынга ашыра алабыз.
Безгђ уйлану, фикерлђњ сђлђте тикмђгђ генђ бирелмђгђн.
Бђхетле булыр љчен бу сђлђтне дљрес куллана белњ генђ
зарур. “Кемгђдер тормышта гел ќай килеп тора, ђ минем
эшлђр ућмый, мин булдыксыз”, – дип њз-њзегезне битђр-
лђсђгез, белегез – бу тискђре уйларыгыз чынга ашачак.
Уйлаган уйларыгызны, сљйлђгђн сњзлђрегезне њз ихтыя-
рыгызда тотыгыз. Кире, сагышлы уйларны куыгыз, як-
тылары белђн алыштырыгыз. Уйларыгызны њзгђртеп, сез
тормышыгызны, дљньягызны њзгђртђсез. Књкнећ сљекле
балалары булуыгызны онытмагыз.

Кеше њзен ничек бђялђсђ, аны башкалар да нђкъ шу-
лай бђяли. Њзен алиџђ дип санаган ић гади хатын-кызны
да алиџђ дип кабул итђлђр. Ђле без укырга килгђнче њк
мђктђбебездђ булган бер кызык вакыйга исемђ тљште.
Аны укытучы апа аћлаткан иде.

Њзешчђн театр булып, укучылар спектакльлђр куй-
ганнар. Гади генђ, башкалардан берни белђн дђ аерыл-
маган егеткђ бай сђњдђгђр роле тигђн. Кием астына мендђр
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тыгып ясалган дђњ корсагын киереп, олы булып йљрњлђр
моћа ошап киткђн. Сђхнђдђн тљшкђч тђ ул шулай ук
кыланган, тора-бара бу аныћ гадђтенђ кергђн. Ић кы-
зыгы – укып бетергђч тђ ул зур сђњдђ тњрђсе булган.

Бик гыйбрђтле хђл бу. Бљтен тормышыбыз – театр уены
ул. Без исђ тормыш сђхнђсендђге актерлар. Бай, булдык-
лы кешелђрнећ рольлђрен уйныйк, американнар яисђ ал-
маннардан њрнђк алыйк. Алар кебек њзебезне яратыйк,
хљрмђт итик. Шул чакта гына безне башкалар да яратачак,
олылаячак.

Без мактауга бик саран. Њзебезне џђм якыннарыбызны
ешрак мактыйк. Мактаудан кешенећ књћеле књтђрелђ, димђк,
мљмкинлеклђре дђ, арта. Яџњдлђр белђн япуннар балала-
рын гел мактый. Џђм гади генђ баладан даџи шђхес њсеп
чыга. Башкача булуы мљмкин дђ тњгел – туганнан бирле
аћа, син – ић акыллы, ић булдыклы, дип тукыдылар ич.
Музыка тарихыныћ ић бљек исемнђреннђн берсе булган
Бетховенныћ скрипка тотышын књргђч, укытучы: “Музы-
кант була алмас !”– дигђн. Ђ мђшџњр рус язучысы Лев
Толстой Казан университетыннан “сђлђтсез егет” дип ку-
ылган. Баласыныћ яхшы гамђл кылуын књргђн ана, џич-
шиксез, аны мактарга, хуплау сњзе белђн сљендерергђ тиеш.

Беркайчан да њзегез турында начарны сљйлђмђгез, хђтта
шаяртып та. Књктђ шаяртуны белмилђр. Џђр сњзегезгђ игъ-
тибарлы булыгыз, њзегезгђ џђм якыннарыгызга килђ торган
бђхетне юньсез сњз белђн куркытмагыз. Юкка гына халык:
“Сљйли белмђснећ сњзе – њткен пычакныћ њзе”, – дими.
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Яџњдилђрне ник яратмыйлар?

Мескенлегебездђн арыныр љчен американнар яисђ ал-
маннардан њрнђк алыйк, дигђн идем. Бђлкем безгђ алар-
дан башларга тњгел дђ, беренче чиратта, ачы язмышлары
белђн њзебезгђ књпкђ якынрак булган яџњдилђр тарихын
љйрђнергђдер?

Яџњдилђрнећ тарихы бик гыйбрђтле. Рим империясе
заманында еврейлђрне њз ќирлђреннђн куалар џђм алар
дљнья буенча сибелђ. Џђр ќирдђ алар азчылык, џђр ќирдђ
аларга килмешђк дип карыйлар. Михнђтле тормышта исђн
калу љчен алар бердђм булырга, бер-берсен якларга мђќбњр
була. Яџњдилђрнећ миллђтпђрвђрлеге шул заманнардан
ук килђдер...

Аларны, кара эштђ эшлђмилђр, акча гына санап уты-
ралар, дип гаеплилђр. Яџњдилђрне гасырлар буе эзђр-
леклђгђннђр, џђр ќирдђн куганнар. Мондый шартларда
алар, ђлбђттђ, ќирдђ эшлђмђгђннђр, гадђттђ сђњдђ белђн
шљгыльлђнгђннђр. Акчаны алып качарга ќићел ич. Из-
раильдђ яџњдилђр ќирне дђ бик телђп эшкђртђ, башка
тљрле эштђн дђ курыкмый.

Аларны башкалардан акыллырак халык дию дђ ял-
гыштыр, чљнки, гомумђн, акыллы яисђ тинтђк миллђтлђр
юк. Ђйе, яџњдилђр элек-электђн укырга, белем алырга
омтылган, ђмма бу телђк шул ук сђбђп – хђятнећ авыр
шартлары белђн бђйле. Њз-њзећне яклар љчен кљчле бу-
лырга кирђк, ђ белеме булган мећне егар, ди безнећ ха-
лык. Мђсьђлђнећ икенче ягы да бар: белем кыйммђтле
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капитал ул џђм, књчемсез милектђн аермалы буларак, ул
џђрвакыт њзећ белђн, кусалар да, утырып калмый.

Миллђтнећ табигатенђ, холкына аныћ њткђне, тарихы
нык тђэсир итђ. Читтђ газап чиккђндђ, яџњдилђр гел
яхшы тормышка љмет иткђн, авыр шартларны њзгђртергђ
тырышкан. Дљньяны њзгђртеп кору телђге аларныћ каны-
на сенгђн. Франциядђ яисђ Рђсђйдђ булып узган рево-
люциялђрдђ еврей элементы кљчле. Демократия љчен
кљрђшњчелђрнећ алдынгы сафларында алар булыр. Бу элек
тђ шулай иде, хђзер дђ. Хљкем сљрњчелђр, киресенчђ,
тотрыклыкка омтыла џђм яџњдилђрне књрђ алмый.

Башкаларга охшамаган тагын бер сыйфатлары бар
яџњдилђрнећ – кайда гына яшђсђлђр дђ, алар њзлђренчђ
яшилђр, њз теллђрен, гореф-гадђтлђрен саклыйлар.
Рђсђйдђ, мђсђлђн, урыс булмаган барлык халыклар ќайлы
гына урыс культурасына интеграциялђнђ, ягъни бу мо-
хитта эреп, аерым миллђт буларак юкка чыгып бара, ђ
яџњдилђр бирешми. Алар – нык халык. Ђгђр “Каџарман
миллђт” дигђн мактау-лы исем булса, аны бер сњзсез бу
халыкка бирергђ булыр иде. Без, тњрклђр, алардан књп
нђрсђгђ љйрђнђ алабыз. Њз диннђренђ, њз асылларына
тугрылыклы калып, алар ике мећ елдан соћ њз дђњлђтлђрен
торгыздылар! Ђ без нинди? Без гел зарланабыз, башка-
ларны гаеплибез. Џичбер миллђтне, аны башкалар књпме
генђ изсђ дђ, тышкы кљч белђн юк итеп булмый. Безнећ
халык њз-њзен бетерђ. Телђсђ кайсы система, ђ миллђт –
зур, катлаулы система њрнђге ул, эчке яшђњ потенциалы
бетмичђ юкка чыкмый.
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Њз аллаларыныћ сљекле балалары булуларына нык
ышанган яџњдилђр, тормыштагы бљтен киртђлђрне ќићеп,
њз бђхетлђренђ ирешђлђр. Без дђ Тђћренећ яраткан хал-
кы булуыбызны онытмыйк ђле.

Њзегезгђ бай яшђргђ рљхсђт итегез

Илаџи затлар буларак, њзегезгђ рђхђт, бай тормышта
яшђргђ рљхсђт итегез. Акча турындагы тискђре караш-
лардан арыныгыз. Акча ул бик кљчле энергия, аны яра-
тырга кирђк. Акча акчаны яраткан кешегђ генђ килђ.
Безнећ халык мескен шул, гомер бакый акчалы кешене
сњкте, ач тамагым, тыныч колагым, дип сљенде. Хђер-
челђр тљзегђн социализм дђњлђтендђ аныћ аћы гариплђ-
нде, дљньяга карашы бозылды. Акча турында сљйлђњ, хђтта
уйлау – оят эш, дип тђрбиялђделђр безне. Авыл хезмђт-
чђннђренђ озак еллар бљтенлђй акча тњлђмђделђр.

Халыкныћ хђерчелеге – тоталитар дђњлђтнећ билгесе.
Бай кеше бит горур була, аныћ њз фикере була, ул њз
хакларын яклый белђ. Илдђшлђрнећ (гражданнарныћ)
бай яшђве – демократиянећ нигезе. Ђле џаман акчаны алу
џђм тоту бездђ ниндидер бер гаеп тойгысы уята. Ялгыз
калып, акча санап утырган кеше янына килеп керегез ђле.
Ул кызарыначак, ућайсызланып калачак. Акча урланма-
ган ич, ник алай кыенсына соћ ул? Менђ Тљркиядђ баш-
кача. Анда кеше њзен дљрес, тыныч тота. Килеп керњче
исђ: “Бђрђкђтле олсун !” – ди. Тљреклђр социализмда
яшђмђде шул.



БЕЗ БЂХЕТ ЉЧЕН ЯРАТЫЛГАН

45

Без дђ дљньяга яћача карыйк. Књкнећ иксез-чиксез
хђзинђсеннђн акча, байлык, безне сљендереп, бђхетле итђр
љчен ќибђрелђ. Рђхмђтлђр ђйтеп алыйк, шатланып кул-
ланыйк. Комсызланырга ярамый, џђр кљн њз ризыгы белђн
килђ, бњген бирелгђнне ерак ќиргђ биклђп кую ялгыш.
Акча ул хђрђкђттђ, ђйлђнештђ булырга ярата. Берђр яры
килеп тыгылса, аныћ юлы буылса, ул бу ќирне урап
узачак. Ђлбђттђ, аз гына запас булырга тиештер. Ђмма
акча була торып, аны тотмау, саранлану, њз-њзећне чиклђњ,
телђгђнећне ашап-эчмђњ џич дљрес тњгел.

Ђгђр байлык турындагы уйлар сездђ тискђре эмоция-
лђр уята икђн, акча сезне читлђтеп њтђ. Акча караклар-
да, жуликларда гына књп була, дип уйлау тамырдан ял-
гыш. Књк Атабыз безне бай итеп яраткан, нигђ без њзе-
безне кысабыз? Карагыз ђле, тњрклђр яшђгђн џђр ќирдђ
бихисап байлык: нефть, газ, кыйммђтле асылташлар, ур-
маннар џ.б. Бу байлыклар бездђн кача, чљнки без алардан
ђлегђ њзебез куркабыз, аларга хуќа булырга ђзер тњгел-
без. Азга шљкер итеп яшђгђн кешегђ, ђлбђттђ, аз бирелђ.
Тњбђнгђ карап шљкер итик, югары карап фикер итик.

Байлык психологиясе тумыштан килми, ул тђрбиялђнђ.
Миллионер булыр љчен књп нђрсђгђ љйрђнергђ кирђк. Ђмма
ић мљџиме – њзећне, мин рђхђт, бай тормыш љчен яра-
тылган, дип инандыру. Ярлылыкта мактарлык берни юк.
Мохтаќлык кешене алдарга, урларга, хђтта башкаларны
њтерергђ мђќбњр итђ. Њз аћыћда бай булсаћ – чынлыкта
да бай буласыћ. Мђктђп театрында уйнаган теге егетне
искђ тљшерегез. Сез дђ шулай бай булып кыланыгыз:
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гђњдђне горур, туры тотыгыз, абруйлы кешегђ хас бул-
ганча џђр сњзне тирђн мђгънђле итеп, ашыкмыйча гына
сљйлђшегез. Йљрешегез дђ эре кыяфђтегезгђ туры килсен,
каушамагыз. Бу књнегњне башкару бик књћелле булыр,
чљнки тирђ-яктагылар чыннан да сезнећ бай булуыгызга
ышаначак, сезне миллионер дип кабул итђчђк. Хикмђт
бит кием-салымда тњгел, хикмђт њз-њзећне тотышта –
мескенне алтынга киендерсђћ дђ, шул ук мескен инде ул.
Бай булып йљрњ сезгђ дђ ошаячак. Артистлык сђлђте џђр
кешедђ бар ул. Тормыш сђхнђсендђ чын књћелдђн уйна-
гыз, уеныгыздан лђззђт алыгыз. Бу яћа роль књпмедер
вакыттан соћ табигатегезгђ ђверелђчђк. Књктђгелђр дђ
сездђге њзгђрешне књреп сљенђчђк џђм акчаны мулрак
ќибђрђчђк. Џичшиксез шулай булачак.

Иске ролегез, бђхетсез кеше роле чынлыкта сезгђ
кљчлђп тагылды. Ата-анагыз, мђктђп, дуслар, телевизор
сезгђ маска кидертеп, ул рольне уйнарга мђќбњр иттелђр.
Кешелекнећ табигый кануны – кљрђш, дип тукулар, ин-
саннарныћ бер-берсен яратуы балаларча беркатлылык, дип
љйрђтњлђр эзсез узмады – йљзегезгђ чыкты. Сез бу мас-
кага иялђндегез, ул сезнећ сыйфатыгызга ђверелде. Бу
масканы битегездђн алып ташлагыз џђм чын йљзегезне
књрегез – илаџи зат, књктњрк йљзе ул. Елмаегыз. Њз-
њзегезгђ: “Мин бђхетле, минем џђр эшем ућа”, – диегез.

Бђхетле кеше турында, бњресе улый, дилђр. Ак (бњз)
бњре тњрклђр љчен изге зат. Ић авыр, љметсез чакларда
ул ерак бабаларыбызны саклап калган. Тарихныћ ђле
яћа чорында да ул кайбер татар авылларында књренгђн,
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ачлыктан интеккђн халыкны њлемнђн алып калган. Ак
бњре улап киткђн авылда кљтмђгђндђ, џич уйламаган
ќирдђн ризык барлыкка килгђн. Картлар ул вакыйгалар-
ны еш кына ђкият сыман аћлаталар, ђмма алар ялганла-
мый, булганны сљйли. Љегезнећ ић књркђм ќирендђ бо-
рынын књккђ чљеп улап торган бњре статуэткасы (сыны)
булсын. Кибетлђрдђ тапмасагыз, Тљркиягђ баручыларга
ђйтеп ќибђрегез. Џђрвакыт бњрегез уласын!

Књркђм рольлђрне уйнарга балалардан љйрђнегез, алар
бу эшне ярата, мљкиббђн китеп, бик оста башкара. Алар
дљрес яши. Ялгыш тђрбиялђп, без аларны гарип итђбез.
Ђгђр аларга ирек бирсђк, даими рђвештђ: “Юкны
сљйлђмђ”, ”Буш хыяллар белђн баш катырма ђле”, – дип
чиклђп тормасак, дљнья нык њзгђрер иде.

Мескенлек психологиясеннђн котылыр љчен башка, га-
дирђк юллар да бар. Мђсђлђн, кљнгђ ике тапкыр, йокы-
дан уянгач џђм йокыга китђр алдыннан, балаларча, берни
уйламыйча: “Мин бай”,- дип тђкърарлап ятасыз. Башка
сњзлђр дђ булырга мљмкин, алар хђзерге заманда ђйтелђ
џђм сез аларга балалар беркатлылыгы белђн ышанасыз.
Ђмма њз-њзегезне нидер књз алдына китерергђ мђќбњр
итмисез, бернинди киеренкелек булырга тиеш тњгел. Хђтта
санап та тормагыз, телђгђн кадђр ђйтегез. Тик сљенеп,
кабатлап ятыгыз. Болай эшлђњнећ мђгънђсен аћлаган-
сыздыр – без књћелебезгђ хђбђр итђбез, њзгђрдек дибез,
ђ калганын ул њзе башкара. Књћел – џђркемдђ дђ булган
менђ дигђн ярдђмче. Ул тыныч кына њз эшен башкара.
Дљресрђге без кушканны башкара. Тљрле сораулар биреп,
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безне борчымый ул. Књћел безнећ телђклђрне њти. Ђгђр
кеше њз-њзен еш кына: “Ќњлђр мин”, – дип сњгђ икђн,
књћел борчыла, газаплана, кљчсезлђнђ, џђм ул кеше чын-
нан да адым саен диярлек ќњлђрлек эшли. Књћелебездђ
яшђњ кљче туплана: књћел књтђренкелеге ул кљчне бермђ-
бер арттыра, ђ тљшенкелеге яшђњ кљчен киметђ.

Књћел белђн элемтђгђ керер љчен ић ќићел ысул –
књзлђрне йому. Књзлђрегезне йомып, тынычлану белђн њк
тылсымчыгыз, ђкияттђге Хђттаб бабай сыман, каршы-
гызга килеп баса. Ђгђр берђр проблемагыз булса, ул чи-
шелеш юлын књрсђтђ, џич ялгышмый. Йомшап, эчке,
њзегезнећ илаџи тавышыгызны ишетергђ љйрђнегез. Аны
ярдђмче дип атау бик њк дљрес тђ тњгелдер. Ул њз эшен
бик телђп, сезне яратып эшли, чљнки ул сезнећ... чын
асылыгыздыр. Аћыбызга кем генђ џђм нђрсђ генђ тђэсир
итми, ђ менђ књћелгђ читтђн њтеп керњ кыен. Књћел саф ул,
эчке “мин”легебез ул.

Хыяллар тормышка аша

Балалардан тагын бер файдалы шљгыльгђ љйрђнђ ала-
сыз – хыялланырга. Балалар журналында укыган шигъри
юллар књћелемђ хуш килде:

 Бђхет, бђхет – олы бер кљч,
 Књп нђрсђ эшли ала.
 Књћелдђге хыял булып,
 Чакыра ул гел алга.
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Бњгенге кеше, тупасланып, бу нечкђ гадђтне – хыялла-
нуны оныта. Кызганыч. Адђм баласы њз карары вђ Тђћре-
нећ дђ ярдђме белђн хыялланган џђрнђрсђсенђ ирешђ ала.
Чиста ак кђгазь битенђ њзегезнећ уй-телђклђрегезне яза-
сыз, ђџђмиятлерђклђрен алдарак теркисез. Бу кђгазьне
бљти сыман њзегез белђн йљртђсез џђм, ќае чыкканда,
ягъни љйдђ яисђ эштђ ялгыз калганда, искђ тљшерђсез.
Язганнарны онытсагыз, чыгарып укыйсыз. Књзлђрне йо-
мып, хыяллана башлыйсыз. Кљлмђгез, бу мљџим эш, фђн
телендђ ул медитация дип атала. Ђйтик, сез машина ту-
рында хыяллансагыз, аны књз алдына китерђсез. Менђ ул
сезнећ капка (подъезд) янында тора. Сез телђгђн марка,
тљс. Ишеген ачып утырыгыз, эшлђтеп ќибђрегез. Бала-
ларыгызны књрегез, алар да сљенђ. Кыскасы, бу вакыйга-
ны ић вак детальлђренђ кадђр бљртеклђп књзаллагыз,
хђтта, тљреклђргђ ияреп, яшђгез дияр идем мин. Бњгенге
бу татлы хыялыгыз берникадђр вакыттан соћ чынлыкка
ђверелђчђк. Ышаныгыз. Књкнећ яраткан уллары џђм
кызлары телђгђненђ ирешђ, алар бай була. Сез дђ бай
булыгыз! Тагын кайбер телђклђрем:

 Башыгызга дђњлђт яусын!
 Бђрђкђт яусын!
 Гаип хђзинђлђреннђн бирсен!
 Дђњлђт кошы башыгызга кунсын!
 Дђњлђт љстенђ дђњлђт яусын!
 Дђњлђтегез артсын!
 Керер юлларын кић итсен!
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 Малыгызныћ игелеген књрегез!
 Морадызга ирешегез!
 Љстђњле мал булсын!
 Рђхмђт тљшкере, дђњлђт ићгере!
 Ходай љмет итмђгђн ќирдђн бирсен!
 Тђћре ярдђм итсен!
 Хђере белђн булсын!
 Хђерле бђрђкђт бирсен!

%
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Б и ш е н ч е  б њ л е к

ВЛАСТЬНЫ СЊКМЂГЕЗ

Халык властьны сњгђргђ ярата, њзенећ авыр тормы-
шы љчен гел тњрђлђрне гаепли. «Без менђ эшлибез, ђ
алар симереп, байлыкта йљзђ. Оятлары да юк, халыкны
талыйлар», – љч-дњрт кеше бергђ ќыелса, мондый сњзлђр
ђйтелми калмый. Халык њзенећ тњрђлђрен гел ят итђ,
њзеннђн аера. Бу без, ђ ђнђ алар – сыртыбызда яшђњ-
челђр, ди. Ђйтерсећ лђ, тњрђлђр Айдан тљшђ. Алар да
бит шул ук халыктан чыга, шул ук халыкныћ уллары-
кызлары.

Нигђ яшь солдатларны ќђберлилђр?

Имеш, тњрђлђр шулай оятсыз кыланганда яхшы тор-
мыш булмаячак, властьны алыштырырга кирђк. Бер зур
илдђ тњрђлђрне кљчлђп бђреп тљшерделђр инде, байларны
таладылар. Књп кан коелды, явызлык кылынды. Хђер-
челђр властька килде, тњрђ булды. Нђтиќђдђ бљтен ха-
лык хђерчелђнде.

Революциялђр, фетнђлђр ић изге ниятлђр белђн
ђзерлђнђ, ђмма халыкка бђхет китерми. Бњгенге тњрђлђрне
куып та ни њзгђрђчђк? Алар урынына башкалары килђчђк,
]]
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бњгенге хљкњмђтне сњгњчелђр йомшак кђнђфилђргђ уты-
рачак џђм тагын да хђтђррђк кыланачак. Нигђ армиядђ
яшь солдатларны љлкђнрђклђре ќђберли? Яћа гына хђрби
хезмђткђ алынган егет њзен кыйнауларга, кимсетњлђргђ
тешен кысып тњзђ. Бер ел чыдыйм да, икенче елны њзем
дђ шулай изђчђкмен, дип хыяллана ул. Яшьлђрнећ аћына
явызлык сећгђн, аларныћ уй-ниятлђре чиста тњгел, шућа
књрђ дђ алар бер-берсен ќђберли.

Изелгђн халык властьны кулына алып, аны кулланып
кына беркайчан да њз хакларына ирешмђячђк. Явызлык
кына артачак, ђ явызлык булган ќирдђ игелеккђ урын
калмый. Халык њзе нинди булса, аныћ тњрђлђре дђ шун-
дый. Бђхетле, бай булыр љчен без њзебез њзгђрергђ тиеш.

«Имеш, њзебез њзгђрергђ тиеш. Њзећне њзгђртеп, уй-
ларыћны њзгђртеп кенђ акча янчыгы тулмый шул. Автор
гел балаларны мактый, аларны њрнђк итеп куя. Ђмма
алар ђзердђ яши, ата-ана аларны кирђк булган џђрнђрсђ
белђн тђэмин итеп тора. Олыларга исђ китереп бирњче
юк, алар малны, ризыкны авыр хезмђт белђн таба», – дип
уйлыйсыздыр, бђлки. Мин дђ, сез љйдђ ятып, китереп њк
бирерлђр, димим ич. Барып алырга туры килер, ђмма
алулары ќићел, рђхђт булыр џђм мул итеп бирелер, дим.
Без, олылар да, бала ич, Књк Атабызныћ балалары. Ул
безне бик ярата џђм књп итеп бирђ, без ала гына белми-
без. Алып та игелеген књрмибез. Татарстан ќиреннђн
генђ дђ берничђ миллиард тонна нефть чыгарылып, Ауру-
пага сатылды. Ул чиксез зур байлык безнећ ата-аналары-
бызга бирелгђн иде ич. Кая китте нефть акчалары? Ко-
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ралланырга, ул корал белђн башкаларны сугыштырырга,
Америка, Асия (Азия), Африка халыкларына тњлђп, со-
циализм тљзеттерергђ. Безнећ ата-аналарыбыз ярты дљнья-
ны асрады, ђ њзлђре ачлы-туклы яшђде...

Димђк ки, олыларга да балаларга бирелгђн сыман би-
релђ, алар да ђллђ ни майтармый, биргђнне ала. Алганны
тота гына белми, рђхђтен књрми, чљнки књћелендђ, теге
яшь солдатныкы кебек, явызлык бар.

Сталин ничђ кешене њтергђн?

Кеше њзенећ явызлыгын танымый, џаман башкаларга
сылтый, властьны гаепли. Нигђ, мђсђлђн, Сталинны гына
сњгђлђр? Явыз имеш, кешелђрне ќђзалаган, миллионнар-
ны юк иткђн. Сталин њзе беркемне дђ ќђзаламаган, бер-
кемне дђ њтермђгђн. Шђџђрдђ эшчелђр байларга ташлан-
ган, завод-фабрикаларын талап алган. Гаепсезлђр
ќђберлђнгђн, атылган, куылган. Гади эшчелђр башкалар-
ныћ хакына кул сузганнар. Шул ук хђл авылда да кабат-
ланган. Сталин тњгел, ђ ялкау авыл абзые хђллерђк књрше-
сен талаган, чљнки гомере буе ул аћа кљнлђшеп яшђгђн,
явызлык кылырга форсат кљткђн. Ул форсат килњ белђн
кешенећ књћелендђ йљргђн ић тњбђн сыйфатлары ќен ке-
бек иреккђ чыккан. Нахакка гаеплђњлђр, ђлђклђњлђр, кеше
рђнќетњлђр – боларны халык њзе эшлђгђн ич. Халыкныћ
њзеннђн чыккан власть башындагылар, кешенећ кара ќан-
лы булуын књреп, сљенгђннђр џђм шайтан сыман котыртып
торганнар. Ил канга чумган.
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Ќђмгыятьтђ књп кан коелса, аеруча куркыныч,
чљнки ул олы бђлагђ китерђ. Чыннан да, књп тђ њтми
ић зур афђт – сугыш килђ. Адђм баласы њзенећ кыл-
ган явызлыклары љчен тиешле ќђзасын тиз ала, ђгђр
њзе тњлђп бетерђ алмаса, хисап балаларына да књчђргђ
мљмкин. Ник илебездђ џаман тынычлык, рђхђтлек,
муллык юк? Бђлки, бу сорауга ќавап узган гасыр ва-
кыйгаларына бђйледер? Русия тђњбђгђ килмичђ, аныћ
килђчђге якты булмаячактыр. Ник шул ук вакыйгалар,
ђйтик, Швециядђ кабатланмады? Чљнки анда халык
башка, ђхлак башка...

Туры сњз таш яра, ялган сњз баш яра

Ђйе, анда ђхлак башка шул. Ник бездђ, мђсђлђн,
туры ђйткђн туганына ярамаган? Юкса тљче ялганнан
ачы хакыйкать яхшы бит... Ялган сљйлђњ тормышыбыз-
ныћ гадђти бер књренешенђ ђверелде. Ялганныћ яман бер
нђрсђ булуы да онытылды бугай инде. Хђйлђсез дљнья
файдасыз, дип алдашуны кирђкле бер гамђл рђтенђ кер-
ттелђр. Туры сњзле кешене хђтта “туры Тукай” дип
шелтђлђп тђ куялар... Юк, ялган беркемне дђ бђхетле
итми, киресенчђ, ялган – бђланећ башыдыр. Ялган ђйтеп
файда тапсаћ, соћыннан зарар табарсыћ. Бњген сез њзе-
гезгђ ышанган кешелђрне оятсыз рђвештђ алдыйсыз, ђ
иртђгђ башкалардан алданасыз. Алдакчыныћ юлында
тагын да хђтђррђк алдакчылар булыр, ђ туры сњзле ке-
шене тормыш гел намуслылар белђн очраштырыр. Берен-
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чесе, дљреслек юк ул, дип зарланыр, икенчесе тормыш-
ныћ гаделлегенђ сљенер.

Чын сњз – ак белђн кара арасындагы чикне, аерманы
књрсђтњче кљзгедер ул. Кара кара булып калган кебек њк,
ялган сљйлђњ дђ ђхлаксызлык булып калыр:

Сњзлђрећнећ барысы ялган, бересе чын сњз тњгел,
Синдђ юк чын сњз белђн ап-ачык йљз, тљз књћел.
Алдасаћ да књп кешене, булмады бит файдасы,
Тђњсыя итђм сића мин: “Инде чып-чын сњзле бул!”
Алма ат “алдакчы” дип, кђкрене турыла, алдама!
Тиз таярсыћ, алдасаћ, алдау юлы бик бозлы юл.
Ал исем, “чын сњзле” дип, бер дђ курыкма, чынны ђйт,
Чем-кара, ап-акны аерырга туры сњз – кљзге ул.
Калсын исемећ мђћгегђ, чын сњз белђн ал атак!
Кыскасы: гайрђтле бул, чын сњзле бул! Бу – изге юл.

Бу – Шђехзадђ Бабичныћ “Син алдама” дигђн шигы-
ре. Колак салыйк аныћ тђњсыя-кићђшенђ, калсын кеше-
нећ исеме мђћгегђ чын сњзле булуы белђн генђ!

Кыз да булсын, буаз да булсын

Социализмныћ гомере кыска булса да, халыкныћ рухи
саулыгына зарары зур булды. Байлык ќинаять дип са-
налды, ђ ярлылык мактауга лаек дип табылды. Књплђр
бай, мул тормышта яшђњне ђле џаман гаеп итђ. Кешелђ-
рнећ фикер агымы њзгђргђч кенђ халык рђхђтлеккђ
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ирешђчђк. Муллыкка омтылучылар саны ишђйгђн саен
якты тормыш та якыная, чљнки бер-ике кеше генђ бай
булып, башкалары хђерче икђн, соћгылары каршы тљшђ,
ђмма байлар књп булса, алар бер-берсен яклый. Бай кеше
ќђмгыятьнећ ић гади, нормаль кешесе саналып, ярлы
яшђњче ялкау тырыш халыкны гаќђплђндерергђ тиеш.

Безнећ њсешебезне, барысы да бай булмый инде ул,
барысына да ќитми, дип уйлау тоткарлый. Эшмђкђрлек-
не шакшы, алдауга корылган дип уйлау аны чыннан да
шундый дђрђќђгђ ќиткерђ, чљнки, инде белњебезчђ, чын-
барлык безнећ аћыбыз тарафыннан тудырыла. Халык ни
књрергђ телђсђ, књз алдында шул туа. Бездђ бизнес џђм
промышленность табигать вђ халыкка књп зарар китерђ,
байлыкларыбыз шалкан бђясенђ читкђ китђ. Дљньяга яћача
карасак, экономик њсеш безне бђхетле итђчђк, ђ байлык-
ларыбыз барыбызга да ќитђчђк.

Дљньяга яћача караш шушы дљньяга, кешелђргђ кара-
та булган нђфрђттђн котылудан башлана. Чиста књћелле,
кешелекле булыгыз, ђшђке уйлардан тизрђк арыныгыз.
Якыннарыгызныћ, дусларыгызныћ, миллђттђшлђрегезнећ
хђленђ керергђ тырышыгыз.

Генри Фордныћ сњзлђре бик гыйбрђтле:

* Ић элек эшлђњчелђремђ кешелелекнећ гомуми ниге-
зе булган сљюемне бирдем. Алар белђн эчкерсез булып,
њзлђренђ тугрылык књрсђттем.

* Аларга булган ышанычымны гел арттырып тордым.
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* Маћгайларындагы тир корымыйча хак иткђн акча-
ларын артыгы белђн тњлђдем.

* Алар белђн бер табында ашадым.
* Эшлђњчелђремне балаларым сыман књреп, аларныћ

џђр тљрле проблемалары белђн чын књћелдђн кызыксы-
нып тордым.

* Кешелђргђ яхшылык эшлђп, файдалы булырга тел-
ђдем.

* Яратылыш максатымныћ кирђген ќиренђ ќитке-
рергђ тырыштым.

* Џичбер инсанны тњбђнсетмичђ, мђрхђмђтле булдым.
Эштђн курыкмадым. Бер адым атладым; ике адым якын-
лаштылар.

* Бљтен боларныћ нђтиќђсеме? Менђ – Форд заводы...
(Hayata yоn veren oykuler. – Derleyen: Akin  ALICI  4.

Baskэ 2004, Istanbul китабыннан алынды, 81 б.).

Фани дљньяда ике гомер яшђрдђй булып кыланмагыз.
Кайберђњлђр, каберлђренђ тљяп китђлђрмени, байлык
ќыялар, бњтђннђрне изђлђр, таптыйлар. Андыйлар бђхетле
булмый, алар бай да тњгел, алар кол, яман нђфес колы
гына. Чын байлар љчен акча њзмаксат тњгел, рђхђткђ,
бђхеткђ ирешњ чарасы гына. Башкаларны рђнќетмђгез,
башкаларныћ хакына кагылмагыз. Џђркемгђ њзенђ би-
релђ, џђр кеше њз ризыгы белђн туа. Хђрђм мал керњ
белђн ќан тынычлыгы кача, бђхет кача. Еш кына тљрле
авырулар килђ – ашказаны авырта башлый (хђрђм ри-
зыктан ул), импотенция, простатит, орлыксызлык яшђњ
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ямен ала (башкаларныћ акчасын њзлђштереп, њзегезгђ
ышанган кешелђргђ ялган сљйлђп, чит энергияне конт-
рольдђ тоткан љчен њз энергиягез алынган дигђн сњз бу).
Яман эшлђрегезне дђвам итсђгез, инфаркт та килеп чы-
гарга мљмкин.

Башкаларныћ хакына кул сузарга халыкны большевик-
лар љйрђтте. Талап алу џђм бњлњ – аларныћ тљп принцибы
булды. Бу – хђерчелек юлы. Ќђмгыятьтђ миџербанлылык,
шђфкатьлелек арткан саен, матди байлык та арта.

Явызлык хљкем сљргђн ќђмгыятьтђ кешелђр ерткыч-
лар сыман бер-берсен ботарлап ташламасын љчен кљчле
дђњлђт була. Явызлар њзара аћлаша алмый, алар ић гади
мђсьђ-лђлђрне дђ дђњлђт катнашыннан башка хђл итђл-
ми. Адым саен гражданнар тормышына тыгылырга мђќбњр
булган кљчле дђњлђт тоту кыйммђткђ тљшђ, зур чыгым-
нар сорый. Бу чыгымнарга риза булмыйча властьны сњгђ
дђ инде безнећ халык. Бер њк вакытта ул њзгђрергђ дђ
телђми. Аћа кыз да булсын, буаз да булсын...

Ќђмгыятьтђ явызлык кимегђн саен, дђњлђтнећ роле
дђ кими, димђк ки властьны сњгђргђ дђ сђбђп калмый.
Ќир шарында изге кешелђр генђ яшђсђ, дђњлђтлђр бул-
мас та иде.

Љч сум

Сез кљлмђгез – љч сум ул хђзер акча тњгел. Элек исђ
љч сум зур акча иде. Уйлап карагыз: студентныћ айлык
стипендиясе кырык сум, ашханђдђ бер ашап чыгу илле-
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алтмыш тиен, димђк ки, љч сум ике кљнгђ диярлек ќитђ
иде. Менђ шул љч сумымны икетуган абыем кесђсенђ ты-
гып куйды. Чыгарып биргђндђ, ул миннђн акча алмас дип
уйладым.

– Син нђрсђ инде, Фирдњс, разве синнђн, студенттан,
акча аламмы мин, – дип кире бирер дип кљттем. Чљнки
Ф. абый калхузда алдынгы механизатор, акчаны мул ала,
урак љстендђ дњрт йљз сум бирђлђр икђн. Узган гасыр-
ныћ сиксђненче елларында калхузчыларда акча бар иде,
К. авылы халкы да акчасыз калмады.

“Булмаган акчаларыћны сарыф итеп, ул К. авылында
нишлђп йљрдећ?”– дип сорарсыз, бђлки. Мин кунакка
кайт-тым. Ќђйге каникуллар ич. Авыл малаена зур
шђџђрдђ читлек кошы сыман яшђњлђре бик авыр, књћел
џђрвакыт саф џавага, инеш суына, кић кырларга, хозур-
лык бирњче урманнарга тарта. Менђ шулай, авылны, ту-
ганнарны сагынып кайттым. Кичен инде Ф. абый белђн
клубка киттек, концерт була икђн. Гђплђшеп барабыз.
Абый тел астыннан “т-тсы” сыман бер аваз чыгарып сљйли,
аныћ џђр ќљмлђсе шулай башлана.

– Т-тсы, концерт тњлђњледер инде... – ди бу. Менђ
шул чак мин егетлђрчђ:

– Миндђ акча бар, мђ ал, – дип љч сумны суздым. Љч
сумым кире кайтмады. Концертка билет бђясе бер сум алт-
мыш тиен иде бугай, аермасы да кайтарып бирелмђде...

Хђзер, књп еллар узгач, бу љч сумны ник искђ тљшерђм?
Хикмђт љч сум акчада тњгел. Телевизордан бђйсез Њзбђк-
станны књрсђттелђр. Кореялелђр белђн берлектђ зур ма-
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шина заводы тљзегђннђр, ќитештергђн продукциясен чит
иллђргђ дђ саталар икђн. Шат чырайлары, љс-башларын-
нан мул, бђхетле тормышта яшђњлђре књренђ. Љч сум зур
акча булган теге елларда Њзбђкстан хђерче бер республи-
ка иде. Халкы рђхимсез рђвештђ мамык плантациялђ-
рендђ агуланды, ќитђкчелђре исђ, туган-тумачаларын
яклый дип, даими ќђберлђнде. Њзбђкстанда клан (ыруг)
системасы бетерелмђгђн дип, књпсанлы ќинаять эшлђре
ачылып торды. Ђ њзбђклђр чигенмђде, Мђскђњ ќибђргђн
килмешђк-лђрне њз араларына кертмђде. Ул елларда ярым
ач яшђсђ дђ, њзбђк халкы баш бирмђде, туганлыктан ваз
кичмђде, кан кардђшлек – миллђтнећ нигезе булуын оныт-
мады. Тиздђн бу нык халык дђњлђтле дђ булды. Татар
исђ татар башын ашады, ул мескен љч сумга кызыгып
калды...

Зирђклђр кылган изгелек

Авыру, хђерче ќђмгыятьтђ аерым кеше генђ бай џђм
бђхетле була алмый. Андый илдђ џђммђсе дђ бђхетсез.
Тирђ-яктагылар да тук, шат йљзле, тормышларыннан канђ-
гать булганда гына њзећне чын-чынлап бђхетле хис итђ-
сећ. Соћгы модель люкс машинада њтеп барганда артыћ-
нан ач берсе: «Каџђр суксын шуны!» – дип калганда,
тормыш юллары ућмый ул...

Димђк, барысын да бђхетле итђргђ кирђк. Ђмма кул-
га наган тотып тњгел. Социаль гаделлекне Ленин кљчлђп
урнаштырырга тырышты. Ул ярлыларны, хђерчелђрне бай-
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ларга каршы котыртып, халыкны сугыштырды. Байлар-
дагы байлыкны алып, уртак иттелђр. Гаделлек ќићеп,
тигезлек урнашкан кебек булды. Ђмма байлардан талан-
ган мал тиздђн бетте, ђ зарыгып кљткђн коммунизм
ќђннђте џич књренмђде. Киресенчђ, Ленин књрсђткђн юл
буенча киткђн халыклар социаль-экономик њсештђ баш-
калардан нык артка калды.

Ђгђр байлар барлык байлыкларын њз телђклђре белђн
юксылларга бњлеп бирсђлђр дђ, шул ук нђтиќђ булачак.
Кешене њзгђртергђ кирђк. Барысы да бђхетле булсын љчен
ќђмгыять љр-яћа рухи биеклеккђ атларга тиеш.

Шул ук нефть, Татарстаннан азрак чыкса да, гарђп
иллђрен ќђннђт итте, чљнки анда да халык башка, ђхлак
башка. Алар, безнећ кебек, ислам диненнђн баш тартып,
коммунизм тљзибез дип ќњлђрлђнеп йљрмђде.

Бездђ хђерче дђ хђерче, бай да шул ук хђерче. Алар-
ныћ аћы бер – хђерче аћы. Байлар, њзлђренчђ, башка-
ларга да љлеш чыгарырга тырыша. Тљрле хђйрия фондла-
рына, аеруча ятим балалар йортларына спонсорлык кыла.
Бу эш мактауга лаектыр, ђмма никтер бђхетсез балалар
саны гына кимеми, киресенчђ, њсђ.

Газиз баласын чњп контейнерына ташлаучы яшь ана
џђм ятим бала кулына уенчык тоттыручы бай ир. Бер-
сен хурлыйлар, икенчесен мактыйлар. Лђкин никтер
књћелгђ шик керђ. Ятим балалар йортына кылган гљнаџ-
ларыннан ќићел генђ арыныр љчен дип килмђдеме икђн
ул бай? Журналистлар чакырткан, телевизион камера-
лар эшли. Нђрсђ бу – Тђћрене алдарга маташу гына
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тњгелме? Ирексездђн акылга иске сњзлеклђрдђге аћлат-
ма килђ: «Иганђче, хђер-сђдака бирњче – мохтаќларга
аз-маз ярдђм књрсђткђн булып, њзенећ эксплуататор-
лык йљзен яшерњче»...

Сђдаканы дђњлђткђ тњгел (мђктђплђр, ятимнђр йорт-
лары – дђњлђт учреждениелђре бит ул), ђ бђлки кешене
њзгђртњ, авыру ќђмгыятьне дђвалау эшенђ бирергђ кир-
ђктер. Акчаны ќђмгыятьнећ рухи њсешенђ тоту – зирђклђр
кылган изгелек.

Балалар йортындагы њксезлђр чынлыкта ятим тњгел,
аларныћ ата-аналары бар – зинага, эчкечелеккђ бирелеп,
балаларын ташлаган юньсезлђр бар. Андыйлар булмасын
иде, гаилђлђр таркалмасын иде. Сђламђт ќђмгыятьтђ ата-
аналар балаларын њзлђре тђрбиялђп њстерђ.

* * *

Балалар йортында ташландык сабый елый. Књћел шун-
дук сизеп ала – бу гап-гади, астына пес иткђн иркђ бала-
ныћ елавы гына тњгел. Бу бљтенлђй башка елау – кайгы-
хђсрђт тулы ятим бала елавы. Барысын да белгђн бђхет-
сез бу нарасыйныћ хђсрђте књћелгђ авыр бер хис булып
керђ. Аныћ тавышын ишетеп, безнећ дђ књзлђргђ яшь
тула... Адђм баласы, синећ оятыћ џич калмадымы? На-
расыећны чњплеккђ ташлап, ата-анаћны картлар йортына
куып, син бђхетле булырмын дисећме?

%
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АКЧА КЊКТЂН ЯУМЫЙ

Бђхет турында сњз барганда акча мђсьђлђсенђ кагыл-
мыйча булмый. Акчага тљрлечђ карарга була, аны сњгђргђ
дђ, яратырга да мљмкин, ђмма бњгенге ќђмгыятьтђ акча-
сыз яшђњ мљмкин тњгел. Ул џђркемгђ кирђк.

Артыннан тырыш хезмђт
бармаган хыял – буш хыял

Акча каян џђм ничек килђ? Менђ тљп мђсьђлђ. “Ни-
чек бай булырга?” дигђн темага багышланган књпсанлы
китаплар бу сорауны тулысынча ачыклап бетерми. Алар
кеше бай булсын љчен, бай яшђргђ тиешлеген аћлап, њзен
бай дип књзалласын, бай булып кыланып йљрсен, дип
љйрђтђ. Ђйе, џђр кљнне љстећђ књктђн кар бљртеклђре
сыман акча-байлык ява дип хыялланасыћ да, тиздђн мил-
лионер буласыћ. Ќип-ќићел. Нђкъ менђ “Чуртан ку-
шуы буенча” дигђн урыс ђкиятендђге сыман. Бу ђкияттђ
Емеля, балыкныћ гомерен саклап калган љчен, аннан ђќер
ала: тормышта муллыкка, иркенлеккђ ирешђ. Емеля шул
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балык исеме белђн телђген белдерње була, сораганы шун-
дук њтђлђ дђ...

Телгђ алынган китаплар дљньяны ямьле, матур итеп
књрсђтђ, аннан курыкмаска љнди, кешедђ яхшы, бђхетле
тормышка љмет уята. Бу ул хезмђтлђрнећ ућай яклары.
Ђ менђ љметлђрне тормышка ашыру юллары књрсђтел-
мичђ калып, алар акланмаса, кеше љметсезлеккђ бирелсђ?

Андый китаплар њзенђ књрђ бер наркотик сыман –
алар кешедђ иллюзия уяту белђн чиклђнђлђр. Тљп нђрсђ
ђйтелми кала. Џђрвакыт бай тормышныћ чыганагы –
хезмђт! Бу борынгы заманнарда да дљрес булган, хђзер
дђ шулай; килђчђктђ дђ муллыкныћ чыганагы булып тырыш
хезмђт калачак. Ник бу нђрсђ ђйтелми кала? Чљнки
“хезмђт” сњзе њзе њк безне куркыта, аныћ янына шундук,
аерылгысыз игезђге сыман, “авыр” дигђн кђлимђ дђ ки-
леп баса. Ђлбђттђ, матур, бђхетле тормыш турындагы
китапларда бу сњзгђ урын табылмый, чљнки ул њзенећ
игезђге белђн бљтен китапныћ ямен качыра...

Мин њзем дђ хезмђт темасына керимме-юкмы дип озак
уйландым. Китабымныћ беренче басмасында бу бњлек юк.
Ђмма соћрак хезмђт белђн хыял арасында бернинди кар-
шылык булмавын укучыларыма аћлатырга кирђк дигђн
фикергђ килдем.

Ђйе, акча – байлык Књк Атабыз тарафыннан бирелђ,
ул бит безнећ тљп яклаучыбыз. Аннан сорарга кирђк,
догалар укырга, арбаулар ђйтергђ, хыялланырга џ.б. Ђмма
муллык ничек, нинди юллар белђн бирелђ? Тырыш хезмђт
аша. Олуг Тђћребез сораганга џђм тырышканга бирђ.
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Ђй, кљне-тљне эшлђсђћ, сорамыйча да килђ инде ул, дип
уйларга ярамый. Килми шул. Ђнђ безнећ ата-аналарыбыз
СССР дигђн туймас дђњлђткђ књпме бил бљгеп тђ ачлы-
туклы яшђделђр. Аларныћ тырыш хезмђте белђн ќитеш-
терелгђн иксез-чиксез байлыклар ђллђ кая китђ торды...
Дога-арбаусыз, хыялсыз хезмђт – буш хезмђт, артыннан
тырыш хезмђт килмђгђн хыял да – буш хыял.

Књћелегез кушкан эш белђн шљгыльлђнегез

“Акча каян џђм ничек килђ?” дигђн сорау еш кына
ќавапсыз калса да, халык, бай булыр љчен, бизнес, алыш-
биреш белђн шљгыльлђнергђ кирђген абайлый. Бурычка
булса да акча юнђтеп, товар сатып ала, аны тагын да
кыйммђтрђккђ сатарга урын эзли яисђ њзенђ башка тљрле
бер эш ача. Кибетлђр, автосервислар, кафелар џ.б.,
гљмбђлђр сыман, берсен берсе кабатлап, ишђя. Књпчелек
очракта сервис, сыйфат шул ук тњбђн дђрђќђдђ кала,
яћалык књренми. Ђгђр сез дђ андый эшмђкђрлђр рђтенђ
кушылырга уйласагыз, ашыкмагыз. Берзаман укытучы-
лар, врачлар, китапханђчелђр дђ бу эшкђ керешеп кара-
дылар инде. Нђтиќђ књплђр љчен аяныч булды: товарла-
ры сатылмады, башланган эшлђре китмђде, алынган бу-
рычлары тњлђнмђде...

Ђгђр сезнећ бизнеска сђлђтегез юк икђн, зинџар
аћа алынмагыз. Књћелегез кушкан эш белђн шљгыльл-
ђнегез, шунда гына бай да, бђхетле дђ булырсыз. Бул-
дыксыз сђњдђгђрдђн талантлы врач мећ тапкыр бае-
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рак, сњзнећ бљтен мђгънђлђрендђ. Кем ул талантлы
кеше? Њз эшен яраткан, аћа бљтен ќаны-тђне белђн
бирелгђн кеше.

Егетлђр-кызлар! Мђктђпне тђмамлагач, књћелегез кая
тартса, шунда барыгыз. Ул эш акчасыз, ђ бњтђн ќирдђ
акча књбрђк тњлилђр, дип ялгышмагыз. Њз эшен яратып
башкарган чын оста џђр ќирдђ кадерле. Мђсђлђн, бњген
(иртђгђ ситуация њзгђрергђ мљмкин) аз хезмђт хакы алып
эшлђгђн укытучыларныћ сђлђтлелђрен, тђќрибђлелђрен,
зур акчалар тђкъдим итеп, шђхси мђктђплђргђ чакыра-
лар, алар мђктђптђ генђ тњгел, башка ќирлђрдђ дђ
дђреслђр бирђлђр џ.б. Кайберђњлђр, авылда акча юк дип,
шђџђргђ ашкына. Ђмма зур калаларда да хђерчелђр ќит-
ђрлек, бер њк вакытта Шыгырдан, Урта Ђлђзђн кебек
бљтен Рђсђйгђ танылган авылларда халыкныћ яшђњ
дђрђќђсе шђџђрнекеннђн калышмый. Гомумђн, ялкау
калада да баемас, тырыш исђ салада да ач калмас. Кеше
гомеренећ џђр кљне кадерле. Яратмаган эш белђн шљгыль-
лђнеп, бер генђ кљнегезне дђ заяга уздырмагыз. Яшьлђр,
шуны аћлагыз: яратмаган эшне башкару – яратмаган кеше
белђн яшђњ сыман ул. Џђр кљнне њз эшећђ канатланып,
ашкынып барганда гына бђхетле буласыћ.

Эш бирњче
эшен яратып башкарырга телђњчене эзли

Бай тормыш серлђре турында язучылар, гадђттђ, ђгђр
кеше њзенећ аћын њзгђртеп, дљрес яши башласа, аћа зур
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хезмђт хакы тњлђнгђн эш урыны тђкъдим ителђ, дию
белђн чиклђнђлђр. Бик дљрес, яхшы кешегђ яхшы эш
тђкъдим ителер. Ђмма зур акчалар бушка гына тњлђнми
шул. Ул эшне булдырасы да бар бит ђле. Менђ сез эш
эзлђп килдегез ди. Эшкђ алучыга нђрсђ диячђксез? Мин
бай яшђргђ лаеклы, шућа мића књп тњлђгез, дию ахмак-
лык булыр. “Бик яхшы” билгелђре генђ куелган кызыл
диплом да бњген эш бирњчегђ ђџђмиятле тњгел. Тљкерђ ул
сезнећ дипломга, аћа диплом тњгел, белгеч кирђк.
Нишлђргђ соћ? Ђлбђттђ, бу мљџим сљйлђшњгђ барганда
пљхтђ, ќыйнак киенегез. Аеруча бу яшь хатын-кызларга
кагыла. Ярым-шђрђ итеп киенгђн булсагыз, сезне, бђлки,
сљяркђ буларак кулланыр љчен алырлар да. Кайбер оеш-
маларда тњрђлђрнећ кул астында эшлђњче њз “чибђркђй-
лђре” була. Бу вазыйфа сезгђ насыйп булырга мљмкин.
Сез шуны телисезме? Ић элек максатыгызны ачыклагыз,
шућа карап киенегез...

Эшкђ алучы белђн ашыкмыйча, каушамыйча сљйлђше-
гез. Азрак сљйлђп, књбрђк тыћларга тырышыгыз. Ђћгђ-
мђдђшегезгђ туры карагыз, сезнећ хакта, астыртын, шикле,
ялганчы кеше, дип уйламасыннар. Шул ук вакытта аћа
тљбђлеп тђ карамагыз. Хљрмђт итњегезне яшермичђ, йом-
шак итеп карагыз њзенђ. Бу кешегђ ошар љчен дип, аныћ
эшен мактап, элекке эшегезне сњкмђгез. Њзегезне
жђллђтергђ дђ тырышмагыз. Шђхси тормышы ућмаган
имгђк беркемгђ дђ кирђкми. Тњрђлђр гадђттђ аяусыз була.
Гомумђн, њзегезнећ шђхси тормышыгыз турында књп
сљйлђнмђгез.
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Сњз булачак эш белђн бђйле мђсьђлђлђр тирђсендђ
барырга тиеш. Кандидат буларак ућышка ирешергђ телђ-
сђгез, бу эшне яратуыгызны белдерегез, ниятегез акча
каеру тњгел, тырышып эшлђњ булуын сиздерегез. Ђлбђттђ,
бу эшнећ бљтен нечкђлеклђрен белмисездер. Теге яисђ бу
сорауга ќавабыгыз булмаса, югалып калмагыз. Эшне
яратсагыз, џђрнђрсђ тиз љйрђнелђ. Каршыдагы тњрђ моны
бик ђйбђт белђ.

Ућышлы бизнес ничек башлана?

Бераз читкђ киттек бугай. Яћадан акча-байлыкка кай-
тыйк ђле. Бай, бђхетле тормыш турындагы књпчелек ки-
тапларныћ авторлары чыганак мђсьђлђсен урап узарга
тырыша дигђн идем. Икенчерђк тљрле китаплар да бар.
Болары капма-каршыга љйрђтђ: иллюзиялђр белђн ва-
кытны бушка уздырмагыз, ђхлак дип утыручы беркайчан
да бай булмый, акча њз дигђненђ танк сыман баручылар-
ны гына ярата. Дљрестђн дђ, саф књћеллле миллиардер
бармы соћ? Хђлђл хезмђтећ белђн генђ баеп буламы соћ?
Була. Саф књћел белђн байлык арасында да каршылык
юк. IKEA кибетлђренђ барып карагыз. Кешегђ кирђк
булган, аныћ тормышын ќићелђйтђ торган мећ тљрле
товар. Сатып алучылар хуќаларына рђхмђт белдерђ.
Товарны кулланганда IKEAны мактап телгђ ала. IKEA
– шведлар фирмасы. Аныћ эмблемасы бик тирђн
мђгънђле. Зђћгђр књктђ алтын кояш, кояш уртасында
IKEA язуы. Бу бит књктњрклђрнећ – безнећ борынгы
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бабаларыбызныћ дини карашларына таянып эшлђнгђн эм-
блема. Алар бит књкне, кояшны олылаган џђм бу
тњрклђрнећ байракларында да чагылган. Бњгенге швед-
ларныћ борынгы бабалары булган готтлар ђлеге символ-
ны заманында џуннардан алганнар, ђ џуннар, белњебезчђ,
књктњрклђрнећ аталары... Хикмђт эмблемада тњгел, хикмђт
тирђн бер философиягђ таянып, эшне дљрес оештыра
белњдђ. Гади генђ итеп ђйткђндђ, ућышлы бизнес идея-
дђн башланырга тиеш. Тикмђгђ генђ: ”IKEA идея булган
ќирдђ”, – диелми.

Дљньяга дљрес карашы, тирђн белеме булган кеше генђ
њз бизнесын кић итеп ќђелдерђ ала, миллиардлар казана.
Кайбер кыланышлары белђн шакалларны хђтерлђткђн, бер-
берсен алдап йљргђн малкуарлар беркайчан да Билл Гейтс
дђрђќђсенђ ирешми. Алар башларында йљрткђн примитив
уйлары кебек њк вак булып кала. Акча башкаларны алдап
тњгел, џђрвакыт эшлђнеп алынырга тиеш. Ул васыять бу-
енча да килми (без инглизлђр тњгел, безгђ бай мираслар
тђтеми), капчыгы белђн инкассатор машинасыннан да тљшеп
калмый, лотереядђн дђ отылмый. Бай булыр љчен ќђмгы-
ятькђ нђрсђдер тђкъдим итђргђ, нђрсђдер бирергђ (сатар-
га) кирђк. Бњгенге ќђмгыятьнећ дђ ђле књп тљрле ихты-
яќлары канђгатьлђндерелмђгђн, књп тљрле яћа товарлар
кирђк. Сезнећ максатыгыз акча эшлђњ генђ тњгел, хезмђ-
тегез белђн кешене сљендерњ дђ булырга тиеш. Товарыгыз-
ны рђхмђтлђр ђйтеп сатып алсыннар, алган ђйбернећ иге-
леген књрсеннђр. Алдакчы сђњдђгђр барыбер бљлгенлеккђ
тљшђчђк, аны ялган реклама да, башка тљрле хђйлђлђр дђ
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коткармаячак. Ђмма изге нияттђ булу, башкаларны яра-
тып, аларга хезмђт итњ телђге генђ дђ ќитми. Бизнеста
зур ућышка ирешер љчен (дљньяга мђшџњр чит ил байла-
рыныћ истђлеклђрен укып карагыз) њз эшећне ярату, аны
биш бармагыћ сыман белњ дђ шарт. Бизнеста гына тњгел,
џђр эштђ, ућышка ирешер љчен, кљннђр-тљннђр буе уйлар-
га, эшне бљтен нечкђлеклђренђ кадђр љйрђнергђ, гомумђн
аныћ белђн яшђргђ кирђк. Бу њз эшећне яратканда гына
мљмкин. Егет яраткан кызы турында гел уйлап йљргђн сы-
ман, яхшы белгеч тђ гел эшен уйлап йљрер.

Демократиянећ шул ягы ђйбђт – талантлы, тырыш ке-
шене ул бай итђ, аћа кадер-хљрмђт књрсђтђ, данга књмђ.
Демократик иллђрдђ ниндидер сђлђткђ ия булган, тапкыр,
тђвђккђл шђхеслђр ућышка ирешђлђр. Без дђ демократик
ќђмгыять тљзибез. Шућа књрђ бай џђм бђхетле булырга
телђсђгез, очраклы эшлђргђ алынмагыз, књћелегез тарткан-
ны гына башкарыгыз. Џђр кеше ниндидер књркђм бер сђлђткђ
ия. Њз сђлђтегезне њстереп кенђ сез югары мђртђбђлђргђ
ирешђ аласыз. Бљтен ќђмгыть масштабында да бу дљрес.
Џђркем њз эшен башкарган ќђмгыять кенђ алга китђ. Кыз-
ганыч, ђле џаман ана кеше асфальт тњши, галим кеше базар-
да сатып тора, “блат” белђн укырга кереп, диплом алган
оятсыз кеше, врач булып, хасталарны имгђтђ...

Аћладыгызмы инде, ник бездђ хезмђт авыр дип
исђплђнђ? Чљнки бик еш кына безнећ кешенећ башкар-
ган эшенђ књћеле ятмый, яратмый ул галим базар эшен.
Яраткан эш кенђ тиз џђм ќићел эшлђнђ, ул гына ардыр-
мый, ардырса да беленми.
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Илдђшлђрнећ (гражданнарныћ) яратмаган эшне баш-
каруы бљтен ќђмгыятькђ зарарлы џђм хђтта куркыныч
та. Эшен телђр-телђмђс кенђ башкарган табиб хастаны
њлемнђн алып кала алмый. Начар эшлђнгђн автомобиль
юл казасына китерђ. Тљзњченећ телђмичђ генђ салган
бинасы кђкрђя. Акча, байлык артыннан гына куган дђњлђт
хезмђткђре бљтен дђњлђтнећ њсешен тоткарлый...

Џђр кешесе њз эшен яратып башкарган ќђмгыятьлђр
генђ чђчђк ата. Бу ќђмгыятьлђрдђ хезмђт культ дђрђ-
ќђсендђ, ягъни илаџилаштырылып карала. Њсешлђрендђ
артта калган ќђмгыятьлђрдђ исђ “хезмђт” сњзенећ игез-
ђге булып “авыр” кђлимђсе йљри. Њзбђклђрдђ бу сњз юкка
гына “михнђт” рђвешендђ яћгырамыйдыр.

Ђгђр бай булырга телђсђгез, башкалар љстеннђн танк
сыман барыгыз, дип љйрђткђн китаплар язучы авторлар-
ныћ тљп хатасы шулдыр – алар кемдер бай булсын љчен
башкалар хђерче булырга тиеш дип саный. Моныћ белђн
килешеп булмый. Шул ук Аурупада яисђ Америкада ђйбђт,
бай яшђњчелђр књпчелекне тђшкил итђ.

Ђйткђнемчђ, яраткан белгечлеге буенча тырышып
эшлђгђн кеше генђ чын-чынлап бай џђм бђхетле була
ала. Џђрвакыт яхшы нияттђ булыгыз. Мин бу дљньяга
ни љчен килдем, башкаларга мин нинди яхшылык эшли
алам, ќђмгыять тормышын ничек тагы да ямьлђнде-
рергђ икђн, дигђн сорауларны њзегезгђ бирергђ соћга
калмагыз. Бу сорауларга ќавап эзлђгђндђ сезнећ баш-
ка акыллы уйлар килђчђк, сезнећ тљп эшегезгђ этђргеч
биргђн идея туачак.
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Сез бу дљньяга килгђн, димђк юкка гына тњгел. Џђр
кеше ниндидер књркђм эшкђ сђлђте булып туа. Сез бу
дљньяда њз эзегезне калдырырга тиеш. Халыкка хезмђт
итђр љчен мећ тљрле юллар бар. Њз юлыгызны табыгыз,
аны сезгђ књћелегез књрсђтер. Фђкать бу юл сезне бай-
лыкка џђм бђхеткђ китерер.

Бђхет юлы

Яраткан эшегез белђн шљгыльлђнегез, књћелегез куш-
канны башкарыгыз дидем. Ђмма књћел авазы бик нечкђ
шул, кайчак ишетми-тљшенми дђ каласыћ. Эш
мђсьђлђсендђ ялгышмас љчен ышанычлы бер ысул бар,
сезгђ шуны да аћлатыйм.

Бернинди максатсыз берђр нђрсђ белђн шљгыльлђнгђн
бала турында, уйный, дилђр, ђ олы кеше турында, хоббисы
белђн мавыга, дилђр. Ягъни баланыћ яраткан эшен башка-
руы уен дип атала, аныћ ата-анасы кызыккан нђрсђ хобби
була. Димђк, олыларныћ тљп эше – яратмаган эш булып
чыга? Тљп эш џђм хоббиныћ аерылуы ук тормышыбызда
хата барлыгын књрсђтђ. Кеше яраткан эше белђн шљгыль-
лђнеп кенђ олы ућышларга ирешђ. Эш џђм хобби бер њк
нђрсђ булганда ућыш килње шљбџђсез. Дљньяда ић бай
кешелђрнећ байлыкка юллары хоббидан башланган. Алар
муллыкка ирешкђнче њк башкаларга охшамаган булганнар,
књпчелек сыман, кушканны гына эшлђп йљрмђгђннђр.

Яраткан эш белђн яратмаган эш арасында тљп аерма
шул – беренчесен џич бернинди максатсыз да эшлисе килђ,
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ул эш њзеннђн-њзе эшлђнђ џђм ул эшнећ процессы ук,
ягъни эшлђнеше њк ќанга рђхђтлек бирђ, ђ икенчесенећ
нђтиќђсе генђ кызыксындыра.

Яраткан эше белђн шљгыльлђнгђн кеше – бђхетле кеше.
Ул, ниндидер максатка ирешђм дђ, бђхетле булам дип
яшђ-ми. Ул бњген њк бђхетле! Бђхет ниндидер максатка
ирешњ, барып ќитњ тњгел, бђхет – шул максатка илтњче
юл њзе ул. Ђйтик, сез олы бер амач (максат) куеп, ул
амачка ирешер љчен илле ел кирђк булса, илле елдан соћ
гына бђхетле буласызмы? Ярты гасырдан соћ гына килђ
торган бђхетнећ кирђге бармы?

Мђктђпне тђмамлап, аттестат алгач бђхетле булам,
диюче дђ нык ялгыша. Мђктђп еллары – гомеребезнећ
ић књћелле еллары! Чыгарылыш кичђсендђ књплђргђ
моћсу була...

Кић, бљтен ућайлыклары булган фатирга књчеп, ир
белђн хатын сљенђ. Бер њк вакытта моћая да – кеше
почмагында яисђ тулай торак бњлмђсендђ кысан иде, ђмма
ућайсызлыклар яшьлек белђн сизелми иде. Их, нинди
ямьле чор булган икђн ул: бер-беребезне књрергђ ашкын-
дык, беренче бала тугач, кайчан тђпи йљри башлар инде
дип кљттек, чир-авырулар белмичђ эшлђдек, дип сагына
ул елларны яћа фатир хуќалары.

Тљрек солтаны IV. Морат та: “Багдадны алырга ты-
рышу Багдадныћ њзеннђн кызыграк булып чыкты тњгел-
ме соћ?”– дигђн имеш. Бер вакыйганы тњземсезлек белђн
кљтњ, аћа омтылу ул вакыйганыћ њзеннђн кыйммђтрђк.
Кљткђнећђ ирешњ тњгел, кљтеп йљрњ лђззђтлерђк.
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Шућа књрђ џђр мизгелнећ кадерен белегез. Нигђдер
омтылу ђйбђт, ђмма кљне-тљне исђп тотып, њзегезне битђр-
лђмђгез. Кешене олы бер максатка илткђн юл бђхетле
итђ, ирешелгђн нђтиќђ тњгел.

Беркем дђ ике тапкыр яшђми. Џђр яћа туган кљнгђ
сљенеп, башкарган эшегездђн лђззђт алып, бђхетле булып
яшђгез. Бњген њк бђхетле булыгыз!

Тњлђњсез сырга кызыкмагыз

Акча ничек килњен дљрес аћларга омтылыгыз. Бай-
лык њзе сезгђ ђллђ кайдан ишелеп тљшђр дип уйласагыз,
ялгышасыз. Акча, байлык фђкать хезмђтегез нђтиќђсе
буларак килђлђр. Тњлђњсезгђ кызыкмагыз.

Тњлђњсез сырныћ тычкан тђбесендђ генђ булуын џђркем
белсђ дђ, моны еш кына оныта. Никтер адђм баласын гел
тњлђњсез нђрсђ кызыксындыра. Хђйлђкђр, намуссыз мал-
куарлар бу њзенчђлекне оста кулланалар. Берничђ мисал.
Чибђр кызлар: “Кафебызга рђхим итегез, ђгђр бер чына-
як кофе алсагыз, икенчесен бушлай бирђбез”, – дип ча-
кырып торалар. Керђ књрмђгез. Ул кофе ресторан бђя-
сеннђн дђ биш-ун тапкыр кыйммђтрђк булачак. Хђзер
фирмалар тљрле лотереялар уйната. “Безнећ товарны ал-
сагыз, ќићел машина отачаксыз”, – дилђр. Ќњлђр бул-
магыз. Бернинди фирма да бушлай ќићел машиналар
љлђшми! Бу очракта лотерея – књз буяу, алдау чарасы
гына. Ќићел килђчђк байлыкка кызыгып, сез кыйммђткђ
товар алачаксыз, бераздан призларны уйнату дигђн шоу-
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да фон буларак катнашачаксыз, вакытыгызны бушка уз-
дырачаксыз. Лотерея отышлары читлђргђ тњгел, бђлки
оештыручыларныћ њз кешелђренђ бирелђдер? Кайберђњлђр
билгеле бер бензин станциясенђ генђ керђ, башка ќирдђн
ягулык алмый. Андыйлар шулай итеп ђллђ нинди купон-
нар ќыялар, имеш биш тонна бензин оталар. Беркатлы
булып, њзегезне газапламагыз. Аек акыл белђн уйлап ка-
рагыз ђле: заправкалар тонналап бушлай бензин таратыр
љчен эшлиме? Фирма клиентларын алдарга телђмђсђ дђ,
аныћ хезмђткђрлђре ул биш тонна бензинны читкђ ќиб-
ђрмђячђк! Дљресме?

Тњлђњсезне тђкъдим итњчелђрне урап узыгыз. Бушлай
дигђн ќирдђ алдау булыр. Бу дљньяда берни дђ бушлай
килми. Ђйткђнемчђ, сез ќђмгыятькђ њзегезнећ акылы-
гызны ќигеп, кљчегезне џђм вакытыгызны сарыф итеп
нидер тђкъдим итђсез. Башкалар да аны, сезгђ рђхмђт
ђйтеп, тиешле хакын тњлђп ала. Хђлђл акча менђ шулай
гына килђ. Ќђмгыятькђ, халыкка яћа продукт яисђ хезмђт
тђкьдим иткђч тђ, ул шундук сорап алынмаска мљмкин.
Џђр яћа нђрсђ шиклђнеп кабул ителђ. Кешелђргђ аныћ
кирђклеген, файдалы булуын аћлатырга кирђк. Тиешле
мђгълњмат бирер љчен рекламаны кулланыгыз. Ђмма рек-
ламаны халыкка њтмђс товарыгызны алдап сатар љчен
кулланмагыз. Безнећ кеше беркатлы, никтер ул реклама-
га тиз алдана, арзан булганга кызыга. Рекламаны чыннан
да кешегђ кирђк булган, аныћ тормышын ќићелђйтђ торган
ђйберлђрне сатар љчен генђ файдаланыгыз. Мђсђлђн, Билл
Гейтс, компьютер программалары тђкъдим итеп, кешенећ
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эшен кулайлаштырды, њзе дђ дљньяныћ ић бай кешесе
булды.

Ђгђр кемгђдер бер мећ долларыгызны биреп торып,
бер айдан соћ ул акча сезгђ икелђтђ кайта дип ышанса-
гыз, ялгышасыз. Берни дђ эшлђмичђ акча њзеннђн-њзе
артамы? Бакчага чыгып ќимеш ашар љчен башта њсен-
тене утыртасыћ, аны карап њстерђсећ. Зур процентлар
љмет итеп беркайчан да бурычка акча бирмђгез. Акча-
ныћ кире кайтмау ихтималы вђгъдђ ителгђн процентлар
кадђр њк зур. Кредит сораучы њзе алдакчы булмаса да,
џђрнђрсђ дђ аныћ кулында тњгел ич. Уйлаган эше килеп
чыкмаска мљмкин.

Байлык тир тњкмичђ генђ килсен иде дип хыялланма-
гыз. Яратып башкарган хезмђтемђ лаеклы хакы тњлђнсен
иде дип телђгез, Тђћредђн шуны сорагыз.

Начар эшлђњ – ќинаять

Кешенећ кешелеклелеге аныћ њз вазыйфаларын ничек
итеп њтђвендђ књренђ. Ул бер генђ намазын да калдыр-
маска, уразасын тотарга, тиешле сђдакаларын бирергђ
мљмкин, ђмма њз хезмђтен тиешенчђ башкармаса, аны
намуслы кеше дип атап булмый. Ялкауланып, эш сђгать-
лђрендђ тђмђке тартып, лђчтит сатып йљреп тђ зур эш
хакы алу – шул ук караклык тњгелме? Ђйе, хуќа бай,
хуќаныћ акчасы књп, лђкин аныћ башы эштђн чыкмый.
Тљзђтеп киткђн техникасы икенче кљнне њк яћадан эштђн
чыккан останыћ хез-мђте љчен алынган акча хђлђлме?
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Телевизор яисђ суыткыч хуќасы эшлђп тапкан акчасын
тњли бит. Ирен џђм балаларын вакытында ашатып-эчер-
мичђ, аларны ќыештырылмаган, пычрак фатирда ташлап
калдырып књћел ачып йљргђн ананыћ бђхетле булырга
хакы бармы? Бђхеткђ лаеклы да булырга кирђк.

Нђкъ менђ хезмђт миллионлаган кешене књренмђс
ќеплђр белђн бер-беренђ бђйли. Тырышып эшлђмђгђн
кеше телђсђ-телђмђсђ дђ башкаларны рђнќетђ, башка-
ларныћ хакына керђ, чљнки ќђмгыятьтђ кешелек
мљнђсђбђтлђре хезмђт аша чагыла. Тегњче теккђн киемне
кемдер сатып алып киячђк. Сыйфатына куанып, тегњче-
сенђ рђхмђт ђйтеп кисен ул аны. Эшчелђр ясап чыгарган
автомашинага утырып, кулланучылар юлга чыгачак.
Сђфђрлђренећ тыныч-имин булуы ќитештерњче завод
хезмђткђрлђреннђн тора. Мђктђп укытучысы укучыларга
тиешле белем бирђ алмаган очракта ќђмгыять ђгъзала-
рыныћ бер љлеше надан кала. Ђ бу шыксыз биналар,
чокырлы юллар, ќайсыз автомашиналар џ.б. дигђн сњз.
Џђркем бђхет љчен яратыла. Џђр кеше џђрнђрсђнећ ић
яхшысына лаек. Бу лозунгныћ тормышка ашуы љчен тљп
шарт – џђркемнећ њз эшен бик яхшы итеп башкаруы. Эш
гаме бетеп бара кебек замандашларыбызда. Тормыштан
ямь, хезмђттђн тђм табу кими.

Кешене хезмђт кенђ бђхетле итђ. “Эшсез бђхет та-
былмас, табылса да тагылмас”, – ди халык. “... Халык
хезмђткђ рухи канђгатьлђнњ, шатлык џђм сљенеч чыгана-
гы итеп карый, хезмђттђн тђм таба белергђ, аны яратыр-
га чакыра. Мђкальлђрдђ эшчђнлек, тырышлык џђм ућган-
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лык кебек сыйфатлар кешедђ булырга тиешле ић югары
рухи сыйфатлар рђтенђ куела, кешенећ чын матурлыгы,
кљче, абруе, беренче чиратта, аныћ хезмђте белђн бил-
гелђнђ”, – дип аћлата галим, танылган фольклорчы Хуќи
Мђхмњтов (4:11). Ялкау кеше – намуссыз кеше. Ул ты-
рышлар хисабына яши, тырышларныћ ризыгын ашый.
Андый кеше иртђме-соћмы тиешле ќђзасын ала.

Ђгђр берђр эш ошамый икђн, аны башкарган булып
йљрергђ ярамый. Књћел тарткан эшне тырышып башка-
рырга кирђк. Ђмма инде гомумђн хезмђтне сљймичђ, бер-
ни дђ эшлђмичђ кђеф-сафа кылып кына яшђргђ ниятлђ-
сђгез, белегез, андыйларга карата чаралар ђзер: СПИД,
наркотиклар џђм башка бђла-казалар...

%



Ќ и д е н ч е  б њ л е к

БЂХЕТЛЕ БУЛЫГЫЗ!

Бђхетле кешедђ очу телђге кљчле дигђн идек. Очу
хыялы адђм баласында џичбер заман њлми, пыскыган учак
кебек булса да яши. Бђхет тулып ашкан мизгеллђрдђ ул
пыскыган учак дљрлђп янып китђ, џђм кеше: «Очасым
килђ!» – дип сљрђн сала. Ђнђ ул кыз нинди бђхетле!
Сљйгђн егете белђн књл ярында, ќђйнећ бу гаќђеп тљнендђ,
књккђ карап очарга ашкына ул. Су љстендђ ай яктысы
балкый. Тып-тын. Хђтта бакалар да шауламый, яшьлђр-
нећ серлђшњен тыћлый. Кыз ићендђге ак шђл чуклары,
куллар белђн тђћгђл булып, аккош канатларыдай ќђелгђн.
Ул егетне књптђн яратып йљрде, ђмма егет кенђ аны
књрмђде, башкаларны озатты... Џђм, ниџаять, бњген аћа
карап елмайды... Кыз да аныћ карашларыннан барысын
да аћлады...

Џђр кешенећ књћел тњрендђ мђхђббђт кичерешлђре
саклана. Књп нђрсђ онытыла, ђмма ул мизгеллђр хђтердђ
яши. Џђм ни гаќђп, ул хатирђлђр дђрт-дђрман, яшђњ
кљче бирђ, дљньяны ямьлђндерђ.

Мђхђббђтнећ бер мизгеле бљтен бер гомергђ тићдер
ул. Гомерендђ џич гашыйк булмаган, беркемне дђ яратма-
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ган кеше – бђхетсез кешедер. Њлгђч тђ, аныћ турында, ул
бу дљньяда булып китте, дияргђ мљмкин, ђмма, яшђде,
дип ђйтергђ тел ђйлђнмђс. Сљю – ић кадерле нђрсђдер.
Ђллђ нинди мђртђбђлђргђ, байлыкларга ирешергђ була,
ђмма яныћда яраткан кешећ булмаса, синећ дђвамыћ –
балаларыћ њсеп килмђсђ, яшђњнећ яме булмый.

Бђхетнећ башы – хатыннан ућу

Матур гаилђ – бђхетебезнећ нигезе ул. Сљйгђн ярны
кайдан табарга? Гаилђ корып, ничек ялгышмаска? Бу
эштђ башлап йљрњ бурычы Књк Атабыз тарафыннан ир
затына йљклђнгђн. Љйлђнњ – тормышыбызныћ ић мљџим
адымнарыннан берсе. Безнећ халык бу адымныћ гаять
зур ђџђмия-тен белдереп: «Ир-атны кеше иткђн дђ ха-
тын, хур иткђн дђ хатын», – ди. Ђгђр бу эшећдђ ућсаћ,
килђчђк кљннђрећ якты вђ матур, шатлыкка тулы булыр.
Юкса џђр кљнећ сагышка књмелер. Мин гаилђлђр тор-
мышын књзђтеп, еш кына ирлђрнећ юньсез хатыннары
аркасында эчкечелеккђ бирелњен књрђм. Акыллы хатын-
кыз кулында ул эшчђн ир алтын куллы оста, мљхтђрђм
зат булыр иде. Явыз хатын-кызга очрап, књпме ир,
тњзђлмичђ, њз-њзенђ кул сала. Ђйе, явыз хатын дљньядан
биздерђ...

Гаилђдђ књп нђрсђ хатын-кыз кулында. Без, ирлђр,
еш кына берни њзгђртђ алмыйбыз. Хатыныћ акыллы булса,
синећ дусларыћ да књп булачак, чљнки зирђк хатын алар-
ны тђмле ризык ђзерлђп, ачык чырай белђн каршылая-
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чак. Чын дусларыћ белђн тормышыћ ќићел барачак.
Ише књпнећ кљче књп.

Заманалар авыр, еллар ябык,
Дус-иш кирђк дљнья кљтђргђ.

Карурманга кергђн чакта
Кисеп алдым пар усак,
И-и, аерылмабыз дус булсак, –

дип ќырланса да, юньсез хатын дусларыћны тиз биз-
дерђчђк, сине хђтта туганнарыћнан да аерачак.

Ић кљчле ир дђ хатын-кыз янында кљчсез. И егет,
ђтђчлђнеп, йортымда барысы да мин телђгђнчђ булачак,
дип уйлама. Ђгђр ялгышсаћ, син ул хатаћны йодрык белђн
генђ тљзђтђ алмаячаксыћ. Йодрык белђн закон кертеп
булмый, хатын-кызны кыйнап та, њгетлђп тђ њзгђртеп
булмый. Ул нинди холык белђн ќитешкђн булса, гомер
буе шуны куачак. Иртђ ућмаган кич ућмас, кич ућмаган
џич ућмас. Гаилђћдђ кљч куллану џич кирђк булмасын.
Каргыш-елаш кергђн йортныћ бђрђкђте кача, тормыш-
ныћ яме калмый. Без бу дљньяда кунак кына. Џђр кљннећ
кадерен белеп, џђр кљнгђ сљенеп яшђргђ омтыл. Хатыныћ
– синећ якын дустыћ, фикердђшећ, тормыш терђгећ бул-
сын. Шул вакытта гына син бђхетле булачаксыћ.

Љйлђнњ мђсьђлђсендђ ашыгып эш итмђ. Ић элек, син
сайлаган кыз књћелећђ ятышлы булсын. Аны уйлау белђн
њк тирђ-як дљньяћ яктырып китсен.
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Књбђлђккђй гљлгђ кунган,
Гљлдђ булгач оясы;
Минем књћелем сића тарта,

Књбђлђгем, тњгђрђгем,
Асыл кошым, сандугачым,

Син бит књћелем кояшы.

Кояшка тићли халык сљйгђн ярны. Син ул кеше белђн
гомер итђчђксећ. Ђгђр ул сића ошамаса, дљнья да ямьсез
књренђчђк. Кызныћ байлыгына да, дђрђќђсенђ дђ кы-
зыкма. Алар мљџим тњгел. Ућган хатын белђн байлыгына
да, дђрђќђсенђ дђ син њзећ ирешђчђксећ.

Димђк ки, сића насыйп булган кешене књћелећ њзе
табачак. Џич шиклђнмичђ бу эшне књћелећђ тапшыр.
Ђмма сак бул. Књћел авазы нечкђ, аныћ зђгыйфь тавы-
шын ишетњ кыен, башка авазлар белђн бутап, ялгышырга
мљмкин. Хђзер дљнья ярым-шђрђ кызлар белђн тулы.
Алардан ерак йљр. Кулларында сыра шешђсе, авызла-
рында тђмђке. Акыллары сай, мљстђкыйль фикер йљртђ
белмилђр. Алар маймыл сыман – телевизордан яисђ баш-
калардан ни књрсђлђр, шуны кыланалар. Акчага кызы-
гып ирлђр белђн булалар, гаилђ-лђрне таркатып, бала-
ларны ятим итђлђр. Бозык хатыннардан саклан. Алар
чирле булыр, бала тапмас, тапса да баласы юньсез бу-
лыр, чљнки анасына охшар. Син андый хатын-кызларны
урап уз. Ђйе, аларныћ ачык ботларын књреп, эчећдђ ђллђ
нинди дђртлђр кузгала сыман. Ђмма бу књћел авазы тњгел,
бу ќенси омтылыш кына. Тњбђннђн килгђн сигналларны
югарыдан ќибђрелгђн ишарђлђр белђн бутама.
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Ђйткђнемчђ, кыз табу эшен књћелећђ тапшыр. Књћел
бит ул Књк кљчлђре белђн бђйле. Бу кыз мића ошый, дип
аныћ артыннан чабарга яисђ башка егетлђр белђн кыз
љчен сугышып йљрергђ џич тђ ярамый. Кеше бђхет љчен
яратылган, бђхет ул њзе килђ, аћа киртђлђр генђ куймас-
ка кирђк. Синећ мђхђббђтећ кояш нурларын сипкђн якты
бер кљнне њзе њк каршыћа килеп басачак, сића йомшак
кулларын сузачак...

Њз књћелећне тљрле шартларда тыћлап кара. Кызныћ
ата-анасы, туганнары белђн таныш, нинди мохиттђ яшђ-
вен књр. Ђгђр кызныћ ата-анасы чиста, пљхтђ йортта
бер-берсен яратып, хљрмђт итеп яши исђ, бу џичшиксез
синећ књћелећђ ќылы тђэсир итђр. Аеруча синећ була-
чак кайнанаћныћ кайнатаћа мљнђсђбђте ђџђмиятле – ба-
баћны олылап, кадерлђп торалар икђн, хатыныћ да сине
олылаячак, яратып тђрбиялђячђк. Бабаћ эт тормышында
булса инде, син дђ аннан ерак китмђячђксећ, синећ тор-
мышыћ да аяныч булачак. «Кош оясында књргђнне оча»,
– ди халык. Кыз бала њсеп килгђндђ њк, ата-анасыныћ
тормышын књреп, булачак гаилђсенећ моделен тљзи.

Сљям дип йљргђн кызыћны тљрле хђллђрдђ књзђт. Ђгђр
ул синећ янда ђњлия сыман булып, љендђ аяк астындагы
песине тибеп ќибђрђ икђн, димђк ки, кызныћ ђњлиялеге
ялган. Песи тђгђрђп киткђн мизгелдђ књћелећ сића ише-
телер-ишетелмђс кенђ: «Бу кыз белђн ялгышасыћ», –
дия-чђк. Шђфкатьле, миџербанлы кеше џђркем белђн
шђфкатьле, миџербанлы. Сића елмаеп, башкаларга кыч-
кырган кыздан шђфкать кљтмђ.
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Дњрт аяклы ат та сљртенђ

Књћел авазын тою ќићел тњгел. Љйлђнеп ялгы-
шырга мљмкин. Дњрт аяклы ат та сљртенђ. Яратышып
йљргђндђ кызлар бик яхшы. Туйдан соћ инде кайберен
танып та булмый, андые ирне њзе телђгђнчђ биетђ баш-
лый. Џђркемдђ дђ явызлыкка, мђрхђмђтсезлеккђ кар-
шы торырлык кљч булмый. Бигрђк тђ нечкђ књћелле
кешелђр гаќиз. Каты бђгырьле хатын сине сындырып,
идђн чњпрђге сыман кулланачак. Соћга калма, барлык
ихтыяр кљчећне ќыеп, андый хатыннан аерыл. Бернигђ
дђ карама. Баш сау булса, бњрек табылыр. Нык џђм
кљчле булсаћ да, мин ќићђм, љстен чыгам, дип хаты-
ныћ белђн кљрђшеп йљрмђ. Бу ќњлђрлек. Гаилђ – кљрђш
мђйданы тњгел, киресенчђ, хозурлык, лђззђт бирњче
чђчђк аланы ул.

Аерылышып йљргђн авыр кљннђрдђ ата-анаћа, туган-
нарыћа таян, алар янында бул.

Биек тауга менгђн чакта,
Уртасында ќил-давыл;
Кил, уртаклаш хђсрђтемне,
Ялгызыма бик авыр, –

диярлек чаклар була ул тормышта. Биклђнеп, кайгыга
чумма, дљньяга чык. Булып узган хђллђргђ карата кљлем-
серђп куй – тормыш уен гына ул, бернђрсђне дђ артык
ќитдигђ алма. Ућмаган хатыныћны да сњкмђ. Дљресен
ђйткђндђ, ул да синећ белђн бђхетсез булыр иде. Чљнки
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ул сића исђп-хисап тотып кына чыккандыр, яратып тњгел.
Яраткан кешене џич кенђ дђ ќђберлђп булмый.

Књћелећђ якты уйлар салып куй

Ник кеше мондый бђхетсезлеккђ очрый? Сђбђплђр
тљрле булырга мљмкин. Бђлки, син њзећ берђр кызны
рђнќеткђн-сећдер џђм аныћ каргышы тљшкђндер... Ке-
шелђр белђн бик дикъкатле бул, явызлык кылудан сак-
лан. Џђркемгђ яхшылык кына телђ, њзећ яхшы булсаћ –
кеше дђ сића яхшы булыр. Иш ишен табар, тычкан ти-
шеген табар, ди. Килђчђк гаилђ тормышын яшь кеше
башта њз аћында формалаштыра. Булачак хатынын да,
балаларын да ул њз уй-хыялларында књрђ. Бу уйлар белђн
бик сак бул. Булачак хатыныћны фђкать шђфкатьле,
миџербанлы кеше буларак књр. Ызгыш-талашны књз ал-
дына да китермђ, чљнки килђчђгебез књктђ языла, безнећ
уйларыбызга таянып языла. Ни уйласак, ни сорасак, Књк
кљчлђре шуны бирђ. Књћелећђ якты, матур уйлар гына
салып куй. Изге уй йљрткђн адђмгђ яшђве ќићел, бала-
чактан ук уйныћ бары тик яхшысын гына уйларга гадђтлђн.

Бака туе

Бу уйларыћда булачак хатыныћ, ђлбђттђ, њз миллђ-
тебез кызы булсын. Татар кызлары яхшы булып, башка-
лар начар булган љчен тњгел. Татар тђти дђ, урыс яман,
дип ђйтњ ялгыш. Џђр халыктагыча, татарныћ яхшысы да
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бар, яманы да књп. Рђсђйдђ урыслар белђн аралашып
яшибез, алар арасында мљлаем, итђгатьле хатын-кызны
еш књрђбез. Шул ук вакытта авылдан килгђн надан, бо-
зык татар кызлары белђн дђ шђџђр тулай тораклары тулы...

Катнаш никахларга «яхшы-начар кеше» яссылыгында
гына карарга безне социализм елларында љйрђттелђр.
Имештер, киленнећ (кияњнећ) кайсы миллђттђн булуы
тњгел, нинди кеше – яхшымы яисђ начармы – булуы ђџђми-
ятле. Бу – демагогиянећ классик њрнђге. Ђллђ књпмилли-
онлы татар халкы арасында ђйбђт кыз беткђнме?

Катнаш никах проблемасында мђсьђлђ бљтенлђй баш-
ка нђрсђдђ ич. Ђйтик, яџњдилђрдђ баланыћ миллђте ана-
сына карап билгелђнђ. Ягъни, синећ кђлђшећ яџњди кызы
икђн, балаларыћ да яџњди булачак. Телђсђћ, син њзећ дђ
гаилђћ белђн Израильгђ књчеп китеп, яџњди халкына ку-
шыла аласыћ. Яџњдилђр дљньяда ић акыллы халыктыр –
алар џђр мђсьђлђгђ, џђр эшкђ ић дљрес юл белђн килђлђр.
Без, ирлђр, љйдђ аз булабыз ич, бала ана кулында, ана
тђрбиясендђ. Юкка гына: ана сљте белђн кермђгђн тана
сљте белђн кермђс, дип ђйтмилђрдер. Бу мђкаль тђрбия
эшендђ ананыћ хђлиткеч ролен књрсђтмиме? Тагын бер
сорау: бала нинди телдђ сљйлђшђчђк? Ђлбђттђ, ана те-
лендђ. Ата нинди генђ шђп кеше булмасын, бала ана
сњзен сљйлђячђк, хатын тукыганны кабатлаячак...

Ђйбђт урыс кызына љйлђнерсећ, бђлки тату да яшђр-
сез, ђмма балаларыћ урыс булып њсђчђк. Алар хђтта
синећ исемећне дђ бозып ђйтђчђк. Њлгђч, сине мљселман
зиратына књмђчђклђр. Христиан динендђге балаларыћ-
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ныћ мљселман зиратындагы каберећђ килеп йљрње бик
икеле. Шулай итеп, синећ бу дљньяда дђвамыћ, нђселећ
дђ калмый. Сине искђ алучы да булмаячак...

«Без Наташа белђн бер-беребезне њлеп яратабыз, бу
безнећ икебезнећ генђ эше, арабызга тыгылмагыз!» – дип
ярсый татар егете. И-и, мескен! Олы хатаћны син туй
кљнендђ њк аћлый башлаячаксыћ. Син сљйгђн Наташа
кеше яшђми торган утраудан килмђгђн ич, ул дђњ бер
миллђт кызы, бљтенлђй башка дљнья, башка культура,
башка дин вђкиле.

Булачак гаилђнећ моделен яшьлђрнећ башта њз аћна-
рында тљзњен џич онытмыйк. Наташа ата-анасыныћ тор-
мышын књреп њсте џђм ул ир белђн хатын шулай яшђргђ
тиеш дип саный. Ђмма синекелђр башкача яшђде, чљнки
џђр халыкныћ яшђњ рђвеше њзенчђ – урысларда бер тљрле
тђртиплђр, ђ бездђ – башка. Син гаилђћдђ атаћ сыман
яшђргђ омтылачаксыћ, ђмма хатыныћ моны кабул ит-
мђя-чђк, ул синећ урыныћны башкачарак књзаллый. Кат-
наш гаилђдђ дљньяга, тормышка ике караш, ике фђлсђфђ
бђрелешђ. Киеренкелек туа. Ни љчен њз миллђтећ кешесе
белђн яшђњ ќићел, рђхђт? Чљнки аныћ џђр сњзен, џђр
хђрђкђтен алдан белеп торасыћ. Ата-ана, ђби-бабайдан
књргђн мљгамђлђ кабатлана, џђрнђрсђ алдан билгеле.
Катнаш гаи-лђдђ бу тынычлык бетђ, чљнки теге яисђ бу
адымныћ ничек кабул ителђчђген белмисећ. Яшьлђр бер
миллђт балалары булып, ђзерлђп куелган уртак яшђњ
модельлђре бер-берсенђ туры килгђндђ, њзара сыешканда
гына гаи-лђдђ гармония була.
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Менђ шулай, кызныћ ата-анасы, књпсанлы туганна-
ры, дуслары бар. Туй мђќлесендђ алар бер якта, сине-
келђр исђ икенче якта утырачак. Џђр кошныћ њз тавышы
њзенђ хуш дигђндђй, алар њз ќыр-биюлђрен якын итђчђк,
синекелђр исђ баш бирмђскђ, таныш моћнарга омтыла-
чак. Нигђ кирђк бу кљрђш? Наташа Иваны белђн, ђ син
њз татарыћ белђн бђхетле булсагыз, яхшырак тњгелме?
Уйлан, Књк улы, уйлан. Уйларыћ да тљпле булсын.
Љйлђнгђч, Хуќа Насретдин мђзђгендђге сыман, йорт-
ќирећнећ, тормышыћныћ асты љскђ килмђсен.

Хуќа љй салдырган вакытта балта остасына:
– Син идђнгђ дигђн такталарны тњшђмгђ, ђ тњшђмгђ

дигђннђрен идђнгђ ќђй, – дигђн имеш.
Балта остасы, гаќђплђнеп, ни љчен алай эшлђргђ

кирђк, дип сорагач, Хуќа:
– Тиздђн мин љйлђнђчђкмен. Ђ кеше љйлђнгђч љйнећ

асты љскђ килђ, дилђр бит. Менђ мин шућа алдан ук
чара књрђм инде, – дип ќавап биргђн.

Кайчан љйлђнергђ?

Кемгђ љйлђнергђ, сљйгђн ярны кайдан табарга, ничек
ялгышмаска, дигђн сораулар рђтендђ, кайчан љйлђнергђ,
дигђне дђ бар. Элек, иртђ торган белђн иртђ љйлђнгђн
алданмас, дигђннђр. Хђзер гадђттђ соћ љйлђнђлђр. Моны
гаилђ корып яшђр љчен кирђкле шартларны тудыру белђн
аћлаталар. Ђле фатирым да, машинам да юк, шулар бул-
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гач љйлђнђм, дип утыз яшькђ кадђр йљрилђр. Йљрилђр
шул, кызлар белђн йљрилђр. Берсе белђн йоклап йљрилђр,
аннары икенчесе белђн, љченчесе... Шулай азып-тузып
йљреп, еш кына гаилђ кору телђге дђ бетђ. Бу очракта
инде егетлђ-ребез: «Ђй, љйлђнерлек юньле кызлар бар-
мыни хђзер?» – дигђн булалар. Менђ нинди кызык бит
хђзерге яшьлђр. Типтереп йљрергђ нинди кызлар да ярый
иде, ђ инде љйлђнергђ сафы кирђк. Андыйлар Айдан тљшми
ич, булганнар арасыннан гына сайларга кала.

Тљрек телендђ хђлђл ќефеткђ “ђш”, ягъни “иш” дилђр.
Бу бик тљгђл кђлимђ, ягъни џђр кеше гаилђ корыр љчен
њз ишен таба. Азып-тузып йљргђненђ њсмер чактан ук
аракы- шђраб эчкђн, ирлђр куенында булган, абортлар
ясаткан кыз (?) элђгђ. Бу ирнећ балалары булмый, булса
да њзенеке тњгел, ђ «тђќрибђле» хатыныныћ кызлыгын
алган ирнеке. Бу кызык књренеш фђн телендђ телегония,
ягъни беренче иркђк књренеше дип атала. Беренче ата саф
тешегђ (теше – урысча “самка”) булачак бљтен балала-
рыныћ программасын сала. Килђчђктђ бу теше белђн
якынлык кылачак икенче, љченче џ.б. иркђклђр аныћ бала
тудыру механизмын эшлђтеп ќибђрђ алалар, ђмма меха-
низм ђзер программа буенча эшлђячђк...

Бу дљньяда берни дђ эзсез узмый – џђр гамђлебез, џђр
сњзебез, џђр уебыз њз эзен калдыра. Хатын-кыз белђн
ќенси мљнђсђбђттђ булган џђр ир дђ аныћ организмында
њзе турында информация калдыра. Туачак балада бу ха-
тын белђн йоклап чыккан џђр ирнећ љлеше була. Бала
кемнеке соћ инде алайса? Шайтан белсен аны. Бала ур-
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тактыр, авыллар ђйтмешли, калхузныкыдыр. Ђмма хђлит-
кеч рольне беренче иркђк уйный. Аннары таныклыкка
язылган атасын гаеплилђр, баласын яратмый, дилђр. Бала
њзе бу иргђ тартылмый. Кан тартмый, кан буталып беткђн...

Бђлки, бу юлларны укып утыручы берђрсе, без андый
ќњлђр тњгел, без бозыкларга љйлђнмибез, аларда ашап-
эчеп, йоклап кына йљрибез, дип масаядыр. Менђ шул
ашап-эчеп йљргђндђ њзећне сихерлђп куялар да инде
«тђќрибђле» хатыннар. Шундый кљчле итеп бђйлђп куя-
лар, “ыџ” та итђлмисећ. Гаурђтенећ башына хуќа була
белмђгђн ирнећ олы башына бик тиз хуќа булалар...

Яшьли љйлђнеп, бала-чага њстереп, олы гаилђ башлы-
гы булып яшђњ – менђ чын бђхет.

* * *

Ућышлы љйлђнеп, матур гаилђ коргач та уяу бул. Ха-
тыныћа џђрвакыт, аны књреп, гашыйк булган беренче миз-
гелдђге сыман ихтирамлы бул. Ул синећ хатыныћ, ђмма
малыћ тњгел. Џђр иртђдђ сез яћадан туасыз, бер-бере-
гезне беренче тапкыр књрђсез. Бу яћа туган кљнне дђ ђле
генђ танышкан кебек гљрлђшеп яшђгез!

%
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ОЗАК  ЏЂМ  МАТУР  ЯШЂГЕЗ!

Кешелек дљньясы ике љлештђн тора: ир-атлар џђм ха-
тын-кызлар. Бу ике љлеш бер-берсен тулыландыра. Аныћ
берсе кыерсытылса, кимсетелсђ, икенчесе дђ югалтулар-
сыз калмый.

Ирегезне битђрлђмђгез

Књрше ирен мактап, њз ирегезне булдыксыз дип битђ-
рлђсђгез, аныћ гайрђтен, кљч-куђтен генђ киметђсез. Да-
ими шулай сњксђгез, ул, хђлсезлђнеп, џђр нђрсђгђ сђлђтсез
булачак. Ирегез башкарырга тиеш булган эшлђр сезнећ
ќилкђгђ књчђчђк. Карагыз ђле, бездђ генђ бит ул хатын-
кыз асфальт ќђя, трамвай йљртђ, завод-фабрикаларда
тимер-томыр эшкђртђ, ђ ирлђр аракы эчеп йљри... Ир-
атка басымны йомшартыгыз да игътибарны њзегезгђ юн-
ђлтегез. Њзегезне хљрмђт итђ, ярата башласагыз, якын
кешегездђ дђ искиткеч њзгђрешлђр башланыр.

Битђрлђмђгез сез ирлђрегезне. Киресенчђ, ќылы сњз,
мактау белђн дђртлђндереп, канатландырып торыгыз. Буш-
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ка буталып йљрмђсен ул, ућайга сыйпап, аћа гел эш би-
реп торыгыз. Эшлђњ, тырышу – кешенећ тумыштан
килгђн бер вазыйфасыдыр. «Алма пеш, авызга тљш» дип
кљтеп утыру ирне бђхетле итмђс. Атаклы Пабло Пикассо
75 яшендђ њлгђн. Ул 240 мећ (!) ђсђр: рђсем, сызым џђм
башкасын калдырган. Бу тумыштан бирле џђр кљненђ ту-
гызар ђсђр дигђн сњз. “Эшлђгђндђ ял итђм. Берни дђ
ясамасам арам”, – дигђн рђссам. Алман ђдђбиятыныћ
дљньяча мђшџњр исеме И.Гете якын дусларыныћ:

– Ардыћ, ял ит инде,- дигђн сњзлђренђ болай дип
ќавап биргђн:

– Ял итђр љчен килђчђгемдђ мђћгелек бар.

 Балалар љчен яшђњ бер сљенечтер,
 Олылар љчен яшђњ бер хезмђттер,
 Тырышлар љчен хезмђт њзе бер сљенечтер.

Ирегезне гел эшлђтегез џђм рђхмђтен дђ ђйтергђ
онытмагыз. Ир сезнећ янда њзен арыслан дип хис итсен.
Њзен герой дип књргђн, мактаган хатын-кызлар янына
тартыла ирлђр. Аны гел сњгеп, кимсетеп торсагыз, ул
мескен эчњгђ сабышачак, кљчле кеше исђ – башка хатын
янына качачак.

Телећђ хуќа була белњ – хатыннарныћ књркђм сый-
фатларыннан бере. Тик тормаган тел башка бђла китерђ,
ди. Башта уйлап, аннары ђйтњ, кайсы вакытта ђйтмичђ
дђ калу хђерлерђктер. Ямьсез сњзлђр белђн телегезне пыч-
ратмагыз, кешене борчыган, кимсеткђн сњзлђр ычкын-
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дырмагыз. Сњз белђн бик сак булыгыз. Ирегезне туган-
нарыгызга, дусларыгызга, кунакларыгызга нинди итеп тас-
вирласагыз, ул нђкъ шундый булачак. Хђлђл ќефетегез-
нећ кимчелеклђрен књреп, хурларга ашыкмагыз. Башта
њз хаталарыгызны тљзђтегез. Гомумђн, якын кешегезнећ
кимчелеклђ-рен тњгел, љстенлеклђрен эзлђгез, мактауга
лаек булган якларын табыгыз. Ул мђхрњм ителгђн сый-
фатларны књпертњдђн сезгђ файда юк, аћа бирелгђн ућай
якларын књреп, шуларны њстерегез. Шулай эшлђсђгез,
ирегезнећ чын дусты, яраткан кешесе булырсыз.

Ирлђрне саклагыз!

Рђсђйдђ ир-атлар хатын-кызлардан уртача 14 ел кимрђк
яши. Бу шактый зур аерма. Хатын-кызлар, ирлђрне сак-
лагыз! Сездђн бик књп нђрсђ тора. Телђсђгез, њзегезгђ
џђм ирегезгђ бђхетле озын гомер тђэмин итђ аласыз. Ир-
атларныћ гомер озынлыгы гаилђ мљнђсђбђтлђренђ бђйле.
Явыз хатынныћ ире озак яшђми, бу џђркемгђ мђгълњмдер.
Ђмма яхшы ниятле хатын да еш кына ирен рђнќетђ.
Ирлђр љчен эш мљџим, алар гаилђне туендыра. Эш белђн
йљреп, ир соћ кайтырга мљмкин. Ђлбђттђ, хатын башына
тљрле уйлар килђдер. Кайда, нишлђп йљри икђн, башка
хатын-кызлар белђн чуалмыймы? Мондый уйларны куар-
га кирђк. Њз-њзегезгђ: «Ирем яхшы юлда йљри», – дигђн
фикерне сећдерегез. Бик озак тоткарланса, бњлмђдђ ял-
гыз калып, тынычланыгыз. Эшкђ чумган ирегезне књз
алдына китерегез. «Сине кљтђбез, тизрђк кайт!» – диегез.
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Шиклђнмђгез, бу хђбђр аћа тиз барып ќитђчђк. Кайт-
кач та, ирегезгђ бђйдђн ычкынган эт сыман ташланма-
гыз. Ярсып: «Дућгыз! Кызлар артыннан сљйрђлђсећ!» –
дип кабатласагыз, килђчђктђ ул чыннан да шулай эшлђ-
ячђк, чљнки кљчле хис белђн ђйтелгђн сњзлђр шундук
књккђ ирешђ. Анда исђ џђр сњзне туры мђгънђсендђ
аћлыйлар џђм књрсђтмђ буларак кабул итђлђр. Бер ућай-
дан ирегезнећ кешелек сыйфатлары да кимиячђк. Ир-
атка талпан сыман ябышмагыз, аћа ирек биреп, њзегез-
нећ уй-фикерлђрегезне бђйдђн ычкындырмагыз, сњз белђн
сак булыгыз. Сез – Књкнећ сљекле кызлары, ђмма ирлђр
дђ аныћ сљекле уллары. Књкнећ сљекле улларын кимсетм-
ђгез, рђнќетмђгез.

Ирлђрнећ дђ тљрлесе була

Гел хатын-кызлар гаепле кебек килеп чыга бит ђле.
Ирлђрнећ дђ тљрлесе була. Араларында, кыйнап, хатын-
нарын ќђберлђњчелђр дђ бар. Андыйлар белђн бер кљн
дђ яшђмђгез. Балаларны атасы бар килеш ятим итеп бул-
мый инде, дип тормагыз. Курыкмагыз, сез аларны ялгыз
да њстерђсез. Тђћре ярдђменнђн ташламаячак, ќае да
чыгып торачак, акчасы да булачак. Ђмма ул вђхши сезне
кыйнап имгђтсђ яисђ њтерсђ, менђ бу очракта балалары-
гыз чын-чынлап ятим калачак џђм алар беркемгђ дђ кирђк
булмаячак. Њксезгђ њгет бирњче књп, урын бирњче юк.
Ђнђ Тукайныћ балачагын искђ тљшерегез ...
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Матур сњзлђр могќизалар тудыра

Юк, хатын-кыз гаепле тњгел, ул бары тик зирђгрђк
кенђ булырга тиеш. Тормыш булгач, тљрлесе буладыр.
Ђйтешњлђр, ачуланышулардан соћ кайбер хатыннар
кљннђр буе, атналар буе сљйлђшми йљри. Бер-берећне
кичерђ белњ, юл бирњ – гаилђнећ књркедер. Башлап њзе-
гез дђшегез, ирегезгђ якты чырай књрсђтегез, гњзђл зат-
ларга явызлык килешми. Бер-берећђ хљрмђт џђм матур
сњзлђр могќизалар тудыра. Џђм, ђлбђттђ инде, гомер-
не дђ озайта.

Бала њз ризыгы белђн туа

Хатын-кызга табигать тарафыннан љй мђшђкатьлђре,
балалар њстерњ йљклђнгђн. Ничђ балагыз бар яисђ ничђ-
не табарга ќыенасыз? Ђлбђттђ, бер-ике ќитђ, бу авыр
заманда хђерчелек њрчетеп булмый ич. Бер-ике баланы
њстереп, аякка бастырсаћ, бик шљкер инде, диясездер.
Мондый ќавапныћ тљп сђбђбе шул ук хђерчелек психо-
логиясендђ. Бездђ ишле гаилђлђрнећ бик аз булуы мес-
кенлектђн килђ: њз-њзећђ ышанмау, килђчђктђн курку,
рухи терђк булмау. Балалардан књпсенмђгез, џђр бала њз
ризыгы белђн туа. Дљрес, монда тагын бер сђбђп бар.
Хатын-кызлар, аеруча бай Кљнбатыш иллђрендђ, бала
тапсам ямьсезлђнђм, фигурам бозыла, дип куркалар.
Йљклелек џђм бала табу хатын-кызны ќитди куркыныч
астына куя џђм сђламђтлегенећ бер љлешен баласына би-
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рергђ мђќбњр итђ. Шућадыр, бњгенгелђр ана булырга
бик њк телђми дђ.

Кеше књпме яши?

Ђ ирлђргђ књп бала кирђк. Ник бездђ ирлђр 50-60
яшендђ кырыла? Чљнки ир-атлар 20-25 лђрдђ гаилђ кора,
гадђттђ бер-ике бала њстерђ, аларны кеше итеп, љйлђнде-
реп, аерым фатирларга чыгара. Менђ шулай: 50-60 яшендђ
тормышныћ олы максаты инде њтђлгђн була, тагын яшђ-
њнећ мђгънђсе калмый. Ќђмгыять тђ андыйлар турында:
«Ашын ашаган, яшен яшђгђн», – дип, теге дљньяга юл
књрсђтђ...

Элек ник озак яшђгђннђр? Яшђњ шартлары авыррак та
булган, ђмма бабаларыбыз тормышныћ ямен-мђгънђсен
ќуймаган, чљнки байлар алтмышта ђле яћа гаилђ генђ
корган – љченче яисђ дњртенче хатын итеп, яшь кыз алып
кайткан. Башкалар да нђњмиз булмаган, улларын башлы-
књзле итеп, янында калдырган. Яшьлђр тырышып эшлђгђн,
олылар исђ оныкларын тђрбиялђгђн. Менђ нидђ хикмђт –
ђби-бабай кирђк булган, барысы да, олысы-кечесе дђ бер
тормыш казанында кайнаган. Бњгенге шђџђр исђ миџер-
бансыз, шђфкатьсез, анда беркем дђ беркемгђ дђ кирђкми.
Халык књп, ђмма кеше бер-берсен белми, туганлык юк,
якынлык юк. Шђџђрлђшњнећ тљп бђласе дђ буыннарны
аерудадыр ул. Гаќђп хђл – бала њстер дђ, оныкларыћны
атнага бер тапкыр књр! Балалар њсђ дђ, ата-ананы ташлап,
чыгып китђ. Имеш, њзлђренчђ, телђгђнчђ яшђсеннђр... Алар
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яшђр дђ, картларга нишлђргђ соћ? Тормыш программасы
њтђлгђн булып санала, аћ тђнгђ њлем ђмере ќибђрђ...

Озын гомернећ тљп сере гади – ул озын гомергђ их-
тыяќ булырга тиеш. Мин Грузиядђ ял иткђн идем. Анда
халык бай яши. Гадђттђ ике-љч катлы йортлар. Ул йортта
ђбилђр дђ, бђбилђр дђ бар, бљтен бер нђсел яши. Џђркем
њз урынында, њз эше белђн мђшгуль. Ничек инде бездђ
шђџђр яшьлђре кансыз булмасын, аларныћ янында чын-
чынлап тђрбиялђргђ ђби-бабай юк ич. Бњгенге шђџђр ха-
лыкныћ яшђњ рђвешен њзгђртеп, нђсел ќеплђрен љзеп,
ќђмгыятьне тарката...

Кеше књпме яши? Ихтыяќына књрђ њз-њзенђ нинди
књрсђтмђ бирсђ, нинди гомерне – озынмы, кыскамы –
максат итеп куйса, шуныћ кадђр яши. Ђйткђнемчђ,
џђрнђрсђ кешенећ њзеннђн тора. Яшђњ-картаю-њлем
мђсьђлђсендђ дђ шулай. Кеше картаерга карар биргђн
кљнне картая. Њлђргђ ризалашкан кеше озак яшђми.

Булган бер хђлне аћлатыйм ђле њзегезгђ. Ул
ир соћ гына љйлђнђ. Тормыш арбасы кырыкны
узып, иллегђ тђгђрђгђндђ генђ моныћ баласы туа.
Бар телђге баланы њстереп, аякка бастыру була.
Ић авыр чакларда да ул бирешми, њз-њзенђ: «Мин
яшђргђ тиеш!» – ди. Гел хђрђкђттђ була, Ходай-
дан да њзенђ гомер сорый, саулык сорый. Ул
кеше олы максатына ирешђ џђм сиксђнгђ кадђр
яши. Аны баласы ќирли, яшьтђшлђре, дус-ишл-
ђре инде књптђн зиратка килеп яткан була...
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Яшь баласы янында егет булган ир
оныгы янында бабайга ђйлђнђ...

Нђрсђ ђйтергђ телђгђнне аћлагансыздыр шђт. Ба-
лаларныћ аз булуы ата-ананыћ гомер озынлыгына тис-
кђре йогынты ясый. Бер-ике бала гына њстергђн кеше-
нећ яшђњ дђрте бик иртђ сњнђ. Игътибар итсђгез, бала
чыгарып, аларны њстергђндђ хђтта сыерчыклар да бик
бђхетле була: алар чыр-чу килеп сљенђ, армый-талмый
ризык ташый, хђрђкђттђн туктамый. Балалары њскђч,
тормышлары сњлпђнлђнђ, кошлар моћаеп калгандай
була. Кеше дђ шулай. Баласы тугач, кеше сљенђ, аныћ
кљч-куђте арта, ул яшђреп - дђртлђнеп китђ. Њлем
турындагы уйлар башына да килми, чљнки сабыен њсте-
рђсе бар. Кырык яшьлек ир яшь баласы янында егет
булса, оныгы янында шђлберђгђн бабайга ђйлђнђ. Ха-
тын-кыз бер-ике бала табып туктый. Янђсе фигурасын
саклый. Ире дђ инде кызлар белђн чуалмый, нечкђ
билле хатынына карап утыра. Утырмый шул. Табигать
аћа бала ясау, бала њстерњ вазыйфасы йљклђгђн џђм ул
њз бурычын телђсђ-телђмђсђ дђ њти. Сау-сђламђт, ку-
лында матди мљмкинлеклђре булган, фђн яисђ башка
иќат эшенђ чуммаган кљчле ир-ат бер-ике бала белђн
генђ чиклђнми. Аныћ яшь хатыны да була џђм бу икенче
гаилђсендђ шулай ук балалары њсђ. Ђйткђнемчђ, џђр
бала бу дљньяга њз ризыгы белђн килђ. Акча ике, хђтта
љч гаилђне тотарга да табыла ул. Менђ шулай, хатын-
кызлар. Сезгђ књренмђгђн кљндђшегез булуын телђмђ-
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сђгез, кызлар белђн зифа буй ярышына чыкмагыз. Утыз-
кырык яшьлек хатын, нинди генђ булса да, бу ярышта
унсигез-егерме яшьлеклђргђ оттыра. Сез аларны њз
кырыгызда, гаилђ кырында ирегезгђ књп бала бњлђк
итеп кенђ ќићђ аласыз. Ир-атны њз гаилђсенђ бала-
лар бђйли, алар њсњ белђн ул иреккђ чыга, читкђ ка-
рый башлый. Аныћ дђрте бар ђле, кызлар янында ул
дђрт янђ кабынып китђ. Кызлар да хђзер маћка ма-
лайларга тњгел, тормышта чыныккан, машинасы-фати-
ры булган нык ирлђргђ кызыга, икенче хатын булудан
алар тартынмый. Бњгенге ќђмгыять тђ аларга илти-
фатлы. Эшнећ болай баруы бик њк начар тњгел ђле,
ђгђр менђ ирегез књзенђ књренгђн џђр кыз артыннан
сљйрђлеп, мђгълњм авырулар ияртеп йљрсђ, эш хљрти.

Хатын-кыз љйдђ торса – бђрђкђт

Чорыбыз хатын-кызы гаилђдђн аерылды. Ул бала
чњпрђклђренђ батып љйдђ утыруга караганда, эшкђ йљрњне
артыграк књрђ. Њзен ана буларак тњгел, ђ эшлекле ха-
ным, акча табучы буларак исбат итђргђ тырышып, ул
табигатенђ каршы килђ. Ялгыш яшђп тормышыннан ямь
тапмый, бђхетсез була.

Хатын-кызныћ тљп вазыйфасы – ана булу, гаилђ
учагын саклау. Ђгђр хатын-кыз ана булу бђхетеннђн
мђхрњм икђн, башка џичбер нђрсђ бу бђхетне алышты-
ра алмый – байлык та, ќђмгыятьтђ тоткан урын да.
Социализм еллары ќђмгыятебезне гарип итте, ул ел-
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ларда хатын-кыз эшче кљче буларак кулланылды. Бњген
гњзђл затларыбыз, тљп вазыйфаларын онытып, байлык,
дђрђќђ артыннан куалар. Ђ бит хатын-кыз, љйдђ ка-
лып, гаилђ ќылысын сакласа, татулык, тынычлык џава-
сын булдырып торса, тормыш ямьлерђк узар иде. Акча
да андый йортта ире дђ, хатыны да эшлђгђннђн књбрђк
була. Ир љйдђн чыкса – бђрђкђт, хатын-кыз љйдђ тор-
са – бђрђкђт.

Аналык алиџђсе

Књп бала табу, аларны тђрбиялђп њстерњ ќићел тњгел.
Бу эштђ хатын-кызга Умай (Ымай, Йомай, Омай, Май)
ярдђм итђ. Умай хатын-кыз затыннан булган тђћре (аны
хђтта Књк Тђћренећ хатыны да, дилђр), књктњрк халкын
яклаучы, канат астына алучы. Књктђн илаџи нур, чаткы
ќибђреп, ул безгђ яшђњ кљче бирђ. Умай кешенећ рухи
џђм физик бљтенлеген, асылын, егђрлеген саклый. Ђмма
ул ќан да, рух та, кот та тњгел. Кеше эчендђ яшђњче бу
рухи башлангыч аныћ рухиятен Галђм, Књк дљньясы белђн
бђйлђп, тоташтырып тора; ана илаџи кодрђт ићдереп тора
(5: 21). Џђр кешедђ булган бу илаџи нур сњнсђ, кеше дђ
сњнђ, њлђ...

Кешегђ сулыш, ќан, гомер кендек аша керђ, шућа-
дыр Умай алиџђне бала кендеге белђн дђ тићлђштерђлђр.
Тњрклђр, шул исђптђн татарлар да, бала кендеген ташла-
маган, тњшђм белђн матча арасына кыстырып куйган. Кен-
декне ак чњпрђккђ тљреп, бала янындарак бер ќирдђ сак-
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лау кирђктер, чљнки баланыћ кендеге киселеп, аћа ќан
кергђч, Умай шул кендектђ кала џђм сабыйны явыз рух-
лардан саклый.

Умай – аналык алиџђсе, бала бирњче, аны яклаучы.
Ул хатын-кыз башлангычын символлаштыра. Хатын-кыз-
ларныћ хђтта ќенес органнарын белдергђн тњрк сњзлђре
дђ тамырлары белђн аћа барып тоташалар: борынгы тњрк
телендђ – љмми, бњгенге казакъта – аммый, татарда –
амый, тљректђ – ам џ.б. Бђхетле булырга телђгђн ана њз
алиџђсен белергђ тиештер. Бала табучы хатыннар аныћ
исемен кушып дога кылганнар, балалары сырхауланса,
Умай тђћредђн аћа сђламђтлек, саулык сораганнар. Бала
бишеге янына ук-ќђя рђсемен элеп куйганнар. Ук-ќђя –
Умай-Ана коралы, аныћ белђн балага зарар кылырга
тырышкан явыз рухлар юк ителђ. Баласыз яисђ туган
балалары яшђп китђ алмаган гаилђлђр Умай тђћрегђ ба-
гышлап корбан чалса була.

Елына љч балалый...

Беррђттђн кайбер башка кићђшлђр дђ урынлы булыр.
Балалары тормаган кешелђр, бала булгач, аны сигез ти-
шектђн уздыралар. Бала сђламђт, батыр булып њссен љчен
тњшђге астына уенчык хђнќђр салалар.

Яшь баланы килгђн-кергђн џђркемгђ књрсђтмђгез –
бозым кагылырга мљмкин. Килгђн кеше киткђч, бала
кљйсезлђнсђ, тђрђзђлђрдђге пар-су тамчыларын учка ќыеп,
аныћ йљзенђ сљртергђ, битен, књзлђрен чылатырга, юарга
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кирђк. Яман кешенећ књз нуры, бозым да шунда юылып
тљшђчђк.

Яшь баланы кљзгегђ каратырга кушмыйлар – теле озак
ачылачак, акылы да зђгыйфь булачак.

Елак балаларны тынычландыру љчен кулланылган ђфсен
сњзе дђ бар:

 Елак, елак
 Елкын таяк;
 Чуклы балак,
 Чепи књз...
 Еламачы,
 Яле, тњз!

(5:310)

Ярканат сихри кљчлђр белђн бђйлђнештђ тора дип
санала. Балага уза алмаган хатынны аныћ канатыннан
алынган каурый белђн имлилђр:

И талали, талали,
Талалиныћ бер кошы бар,
Бер бљртек тђ књкђй салмый,
Елына љч балалый...

(5:310).

Авырлы чакта хатыннарга сакланырга кирђктер: љйдђ
ялгыз йокламаска, бу џич мљмкин тњгел исђ ятакка якын
бер ќиргђ пычак яисђ тоз куярга; ялгыз урманнарда,
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елга-су буйларында йљрмђскђ, чљнки урман, су иялђре
аныћ карынындагы баласын сиздерми генђ алып калачак-
лар; убырлардан, явыз кешелђрдђн (аларныћ йљзе нур-
сыз, карадыр) ерак йљрергђ, гомумђн, љнђмђгђн яисђ џич
таныш булмаган кешелђр белђн аралашмаска; себерке аша
атлап йљрмђскђ – баласы аркылы килер, ялгыш кына
атласаћ да, кире атлап чыгарга...

Ђгђр бала булмаса

Гаилђдђ бала булмаса, ђлбђттђ, табибларга књренеп,
дђваланырга кирђктер. Ђгђр инде сау-сђламђт килеш тђ
бала булмаса, иш ишен тарта дигђн законга таянып эш
итђргђ мљмкин. Суга берничђ май тамчысын тамызсак,
бу май бљртеклђре бер-берсенђ тартыла башлый џђм бик
тиз берлђшђ. Дљньяда џђр нђрсђ шулай њз тићенђ омты-
ла. Баласыз хатынга књп балалы хатынныћ киемен киеп
карарга, аныћ ятагында йокларга, ул ашаган савыт-саба-
дан ашарга кушалар. Хђзер чын бала сыман зур уенчык-
лар бар. Љйдђ шундый «бала» булдырып, аныћ белђн
сљйлђшегез, аћа киемнђр кидерегез, аны йоклатыгыз џ.б.
Болай эшлђп сез Књккђ бала кирђк дигђн сигнал ќибђ-
рђсез. Сизми дђ калырсыз, њз балагыз да булыр. Матур
журналлардан балалар рђсемнђрен кисеп алып, њз рђсем-
нђрегез белђн бергђ «књп балалы» гаилђгезнећ фотосын
монтажлагыз. Фотомонтажны ательеда да эшлђтергђ була.
Бу фотографияне йокы бњлмђгезгђ элеп куегыз. Гомумђн,
бала юк дип кайгырып йљрњдђн файда юк, тынычланып,
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балагыз бар сыман кыланыгыз, џђм ул чыннан да булыр.
Љегездђ бала тавышы еш яћгырасын: туганнарыгызныћ,
дусларыгызныћ, књршелђрегезнећ балаларын кунак ите-
гез. Аларныћ башларыннан сљегез. Књктђгелђр књреп:
«Болар бала ярата икђн, бирик ђле», – дисеннђр. Бала-
гыз булмавына явызланып, башкаларныћ балаларын
књрђлми башласагыз – ић зур хатагыз шул булыр. Кай-
гырмагыз џђм явызланмагыз, бњгенге кљнегезгђ сљенеп
яшђгез, килђчђгегез тагын да ямьлерђк булыр.

Карт кызлар колагына

Карт кыз булып утырып калучыларга да кићђшлђ-
рем бар. Ир-атларны њзегезгђ каратыр љчен сихер юлы-
на басмагыз, бу бик тайгак юл... Њз насыйбыгыз табыл-
сын љчен сез дђ “иш ишенђ тартыла” дигђн канунны
кулланыгыз. Ничек дисезме? Хыялыгызда йљргђн ире-
гез белђн “тљшкђн” фоторђсем булдырыгыз, технологи-
ясен белђсез инде. Кияњгђ чыккан дусларыгыз белђн
ешрак аралашыгыз, парлылар арасында булырга тыры-
шыгыз, џђм алар сезгђ, њзлђре дђ сизмђстђн, сића да
бер кияњ кирђк инде, диячђк. Бу сњзлђр књккђ китеп,
кабул булачак. Тагын нђрсђ эшлђргђ була? Мђсђлђн,
њз пычагыгызны булдырыгыз. Ул кухняда яткан уртак
пычак тњгел, ђ фђкать сез кулланган пычак булсын.
Аны саклагыз, югалтмагыз. Ир-ат коралы булган пы-
чак – ирлек билгесе ул. Билгесе кулыгызда булгач, ир-
ат њзе дђ пђйда булыр ...
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Корбан мђќлесе

Умай-Анадан бала сорап, корбан чалырга була, дигђн
идем. Корбан мђќлесен бездђ гадђттђ пенсиялђре аз бу-
луына зарланып утыручы ђби-бабайлар ќыены буларак
књзаллыйлар. Ђмма бу чараны башка тљрлерђк итеп уз-
дырсагыз да була. Бу эштђ ић ђџђмиятлесе атау, багыш-
лау. Књп балалы туганнарыгызны, дусларыгызны ияртеп
табигатькђ чыгыгыз. Корбан ителђчђк хайванны суйганда
эчтђн генђ: «Умай тђћредђн књп бала сорап, бу корбанны
чалдырам, кабул итњен сорыйм», – диегез. Башкалар ни-
ятегезне белмђскђ дђ мљмкин, алар љчен бу мђќлес гади
пикник, књћел ачу гына булсын. Уен-кљлке булсын, бала-
лар тавышы ишетелсен. Алар арасында њзегезнећ була-
чак балаларыгызны да књз алдына китерегез. Корбан
ашыныћ берничђ кашык шулпасын тирђ-як ќиргђ сибе-
гез – бу Умай хакы. Итне ашагач, сљяклђрен ќыеп књме-
гез. Корбаныгыз кабул ителеп, телђгегезгђ ирешерсез.

Кызганыч, књпчелек очракта бњгенге хатын-кызлар
кысырлыктан тњгел, балага узудан курка. Тњрк хатынна-
ры, Кљнбатышка ияреп, ирлђрегезне читкђ йљрергђ мђќбњр
итмђгез. Кљнбатыш халкы њзенчђ яши, без њзебезчђ. Элек-
электђн тњрк гаилђсендђ биш-алты бала њскђн, халкыбыз
тук џђм бђхетле булган.

Гаилђлђре ишле ќђмгыять дљрес юлдан бара. Халык
арта – димђк ил њсештђ. Њрчемђгђн миллђтлђр бетеп
бара, аларныћ ќирлђренђ тазалар, кљчлелђр килђ, сугыш
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белђн тњгел, хезмђт џђм тырышлык белђн килђ. Њзебез-
нећ яшђњ рђвешен, дљньяга њз карашыбызны, йолалары-
бызны кайтарсак, без дђ ишђербез, озак џђм матур яшђ-
рбез.

Бу бњлекне Казандагы 119 нчы мђктђпнећ 9 нчы класс
укучысы Илмир Хђбибуллин сњзлђре белђн тђмамлыйсы
килђ: «Бичура ташлаган, иясез калган фатирда тавыш-
низаглар башлана џђм, нђтиќђ буларак, гаилђ таркала.
Иясез нигез озак яши алмый шул.

... Борынгы бабаларыбыз гореф-гадђтен онытып, књће-
лебездђн Бичураларны юк итеп, бичараларга ђйлђнеп ба-
рабыз тњгелме? Шњрђле-Су аналарын гына тњгел, урман-
суларны џђм њз-њзебезне дђ саклап калырга кирђк безгђ,
дуслар!» (7:11).

%
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Авылларда ђле дђ џђр очраган кеше белђн исђнлђшњ
гадђте яши, ул кеше таныш булса да, булмаса да; шђџђрнећ
књпкатлы йортында яшђњчелђр хђтта књршелђре белђн дђ
аралашмый. Берђрсенђ сњз катар алдыннан аћа ќићелчђ,
матур итеп елмаегыз, сорарга ќыенганыгызга тизрђк
ирешерсез. Башта аныћ хђллђрен сорашыгыз. Безнећ љчен
џђркем кадерле, џђркем кирђк.

Явызланып, башкаларны књрђлмђгђн кеше ялгыз кала.
Мин кайбер ата-ананы џич тђ аћлый алмыйм – алар бер
атнага каникулга чыккан газиз баласын да шул ук
мђктђпкђ, лагерьга дигђн булып илтеп ташлыйлар. Ђ бит
баланыћ љйдђ, ата-анасы янында буласы килђдер...

Эшлђмичђ, љйдђ утырган ана баласын тизрђк бакчага
илтергђ ашыга. Њз улын яратмаган ана, ђлбђттђ, киленен
дђ яратмаячак. Бала егет булып њсеп ќитђ, аныћ љйлђнер
вакыты килђ. Ђмма ата-ана улларын љйлђндерергђ ашык-
мый. Бњгенге љлкђннђр њзлђрен књбрђк ярата шул. Улла-
рын вакытында башлы-књзле иткђч мђшђкать арта ич:
оныклар туа, тынычлык бетђ, яшьлђргђ булышырга кирђк
була – бала карарга, бала чњпрђклђрен юышырга... Кыз-
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ганыч, замана кайнанасы киленен њз кызы кебек књреп,
яшьлђр белђн бергђ яшђп, оныкларын њстерешњнећ олы
бђхет булуын аћламый.

Бњгенгелђр књбрђк њз рђхђтлђрен карыйлар, фитнес
њзђклђрен артык књрђлђр. Элеккелђр исђ фитнесларны
белмђгђн; ђби-бабайлар њз оныкларын тђрбиялђп њстергђн,
физкультура залларына йљрмичђ дђ гел хђрђкђттђ булып,
бђхетле озын гомер кичергђн. Эгоист, ялкау ата-анада
бала кайгысы юк. Балалар ќитлегеп, азып-тузып йљрилђр,
кунарга кайтмыйлар, абортлар ясаталар... Яшьлђр, нык
торып, љйлђнешђбез, дисђлђр дђ, ата-ана аларны аерып
чыгарырга тырыша. Борчымасыннар, имеш, њзлђренчђ яш-
ђсеннђр... Яннарында ќылы сњз, акыллы кићђш белђн
яшьлђрнећ вак-тљяк хаталарын тљзђтеп торырлык тђќри-
бђле кеше булмагач, яћа гаилђлђр тиз таркала.

Менђ шулай – ялкаулык џђм явызлык кешелђрне бђхет-
сез итђ. Зур шђџђрлђрдђ ялгызлар саны арта, књрше-
књлђн дђ кереп йљрмђгђн фатирларда ялгыз кешелђрнећ
мђетлђре айлар буе череп яту очраклары ешая...

Халыкны явызлык кыра

Явызлык кешелђрне бђхетсез итђ, гаилђлђрне тарка-
та, гаилђлђрне генђ тњгел, хђтта бљтен бер халыкларны,
дђњлђтлђрне эчтђн кимереп юк итђ.

 Кљфер белђн мђмлђкђт булмас харап –
 Золым белђн егылыр дђњлђт йљдђп, –
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ди “Нуры содур” ђсђрендђ урта гасырлар чоры ђдибе
Мљхђммђдьяр. Динсезлек тњгел, золым-явызлык екты шан-
лы Алтын Урда дђњлђтен дђ. Тђхет љчен бертуктаусыз
барган кљрђштђ нђкъ явызлык тантана итте. Тарихтан
белђбез, Њзбђк ханга кадђр сарай сугышлары (урысча
ђйткђндђ, дворцовые войны) булмаган. Дђњлђт Чыћгыз-
хан тљзеткђн кануннар ќыентыгы “Яса” буенча яшђгђн.
“Яса” турында мђшџњр галим, дин ђџеле џђм мђгърифђ-
тче Ризаэтдин Фђхретдин болай яза: “Яса” буенча бу
бљек Тњрк императорлыгыныћ ханнары Чыћгыз нђселеннђн
булу шарты белђн халык тарафыннан сайланалар џђм
корылтай тарафыннан расланалар иде. Тавыш бирњнећ
ућай яки кире булуына карап сугыш џђм солых
мђсьђлђлђре дђ хђл ителде” (8:15). Власть системасы шун-
дый итеп эшлђнгђн булган ки, тђхет џђрвакыт ић ђзер,
ић лаек кандидатка элђккђн. Бу тђртип башкаларда ри-
засызлык тудырмаган, чљнки ул гадел булган. Тњрклђр
чит диннђрне њзлђштерђ башлагач, ул диннђр белђн бергђ
яћа тђртиплђр дђ килђ. Тора-бара Тђћре диненђ таянган
дала демократиясе бљтенлђй бетерелђ, камил тђхет систе-
масы да бозыла. Хан сараенда њтерешлђр башлана, дђњлђт
канкоеш сугышларга бата.

Њзбђк хан 1342 елда вафат булган. Ул тђхетне љлкђн
улы Тинибђккђ васыять иткђн. Ђмма бик мђкерле џђм
хђйлђкђр Тыйтгали хатын, ђмирлђр белђн сњз берлђшеп,
тђхеткђ Ќанибђкне чыгара. Гаскђр башы Тинибђк ул
вакытта Сарайда булмый, Чагатай олысында (Урта Ази-
ядђ) яулар алып бара. Тарихчылар тарафыннан зирђк,
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дђњлђт эшлђренђ бик маџир итеп тасвирланган Тыйтгали
хатын, бер тљркем аксљяклђрне котыртып, аларны кабахђт
эшкђ књндерђ – яудан кайтып барган Тинибђкне њтерт-
терђ. Бераздан Њзбђк ханныћ тљпчек угланы Хызырбђк
тђ юк ителђ. Кардђшлђренећ канын коеп Ќанибђк ал-
тын тђхеттђ утырып кала. Дђшти Кыпчак дђњлђтендђ
тынычлык, иминлек шулай бетђ.

Ќанибђк њлгђч, тђхеткђ аныћ улы Бирдебђк чыга.
Бирдебђк мђрхђмђтсезлек буенча атасын да уздыра, ул
каты књћелле, залим, алдын-артын уйламый торган кеше
була, њзенећ уникелђп туганыныћ ќанын кыйдыра. Ата-
сыныћ башына да ул ќитђ бугай. Лђкин Бирдебђк њзе
дђ озак яшђми, 1360 нчы елдагы бер фетнђдђ шђџид
була.

“Бирдебђк вафат булганнан соћ Бату нђселеннђн хан
булырлык кеше калмады. Тђртип џђм рђт бетеп, џђр та-
рафта булган тњрђлђр њзлђре телђгђн шаџзадђлђрне хан
игълан итеп, шулар исеменнђн берсе-берсе белђн сугыша-
лар, кљчлђп Сарайга керђлђр, њтерешеп торалар иде. 1360
тан 1380 елга кадђр 20 лђп ел вакыт эчендђ Сарайда 14
хан алышынды. Бу ханнарныћ исемнђре бары тик сукты-
рылган тђћкђлђреннђн генђ мђгълњм. Шул сђбђпле Ал-
тын Урда књп љлешлђргђ аерылды”, – дип аћлата Ризаэт-
дин Фђхретдин (8:40).

Билгеле булганча, Њзбђк хан Алтын Урдага ислам
динен керткђн. Мљселман кешесе буларак, аныћ њзенећ
дњрт хатыны булган – Ђрдуќа, Бђйлњн, Кљпек џђм безгђ
инде таныш Тыйтгали. Бђлки, хан њлгђч башланып киткђн
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кљрђш шушы хатыннардан туган угланнарныћ берсен
тђхеткђ чыгарыр љчен баргандыр? – дип уйлый язучы
Солтан Шђмси (9:6). Ничек кенђ булса да, гаугалы йорт-
тан бђрђкђт китђ. “Њзбђк хан заманыннан соћ дђњлђт
идарђчелђренећ књпчелеге ил мђнфђгатьлђрен кайгыртып
яшђњ, бљтен игътибарны шућа юнђлтњ югарылыгына
књтђрелђ алмаган. Шул сђбђпле илне идарђ итњдђ књп
хаталар ќибђрелгђн џђм бу тора-бара татарны фаќигале
язмышка дучар иткђн”, – ди язучы “Низаглы йортта:
Алтын Урда дђњлђтенећ таркалу чорыннан сђхифђлђр”
исемле китабына кереш сњзендђ.

Бик ерак тарихларга китђсе дђ юк. Явызлык бњгенге
яшьлђрнећ аћына њтеп кергђн. Армиядђ љлкђнрђк сол-
датлар яћа килгђннђрен кыйнап имгђтђ. Яшь солдатны
олыраклары кимсетђ, ќђберли, ђ соћрак ул њзе њзеннђн
яшьрђклђрне дљмбђсли. Нђтиќђдђ егетлђр гаскђрлектђн
гариплђнеп кайта. Сез аларныћ саулыгы турында кул-
аякларына карап кына фикер йљртмђгез. Кул-аяк исђн-
сау булган очракта да, књплђрнећ эчке органнары еш
кыйналып имгђтелгђн булыр. Рђсђйдђ ир-ат гомеренећ
бик кыска булуы армиядђ кић таралган кансызлык галђ-
мђтлђренђ дђ бђйле бугай. Кљн саен диярлек нечкђ ќиренђ
кирза итеге белђн типкђлђнгђн егетнећ ничек балалары
булсын? Булган очракта да аныћ баласы ничек сђламђт
тусын? Тагын да кићрђк итеп караганда, бњгенге армия-
дђге тђртиплђр ќђмгыятьнећ сђламђтлеген бетерђ. Рђсђйдђ
халык саны ел саен бер миллион чамасында кими. Ха-
лыкны явызлык кыра.
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Кешелђр бер-берсен яратып, хљрмђт итеп торса, дљнья
ќђннђткђ ђверелер иде. Теге яисђ бу халыкныћ ничек
яшђве – мул тормыштамы йђ хђерчелектђме – турыдан-
туры ул халыкныћ гореф-гадђтлђренђ, ќђмгыятьтђге
мљгамђлђлђргђ бђйле. Явызлык хљкем сљргђн дђњлђттђ
гел хђерчелек булыр. Игелек булган ќирдђ муллык та
булыр. Советлар Союзы дигђн бик зур, бик кљчле дђњлђт
бар иде. Ђмма ул дђњлђтнећ ић кодрђтле чорында да
халкы рђхђт књрмђде, башы нужадан чыкмады. Ярты
дљньяны ашаткан халык њзе ачлы-туклы яшђде. Ни љчен?
Чљнки ул дђњлђт явызлыкка таянып барлыкка килгђн иде.
Аны хђтта “явызлык империясе” дип тђ атадылар. Кем-
недер бђхетсез итеп беркайчан да бђхетле булмыйсыћ...

Дарвин хаклымы?

Ник адђм балалары бер-берсен яратмый? Дљнья кић,
матур ич, џђркемгђ урын ќитђ. Ни љчен кеше еш кына
њзен вђхши хайваннарча тота? Ђ бит кеше турында, бу
исем горур яћгырый, дигђн шагыйрь. Кайвакыт миндђ
шундый шик туа – гаеп Дарвин бабайда тњгелме икђн? Ул
бит, кеше хайваннар дљньясыннан барлыкка килгђн, дип
аћлаткан. Имеш, маймыл кешегђ ђйлђнгђн. Ник алайса
маймыллар кешелђшњен дђвам итми, киресенчђ, бњген кеше
њзен еш кына маймыл сыман тота?.. Хикмђт маймылда
гына тњгел. Мђсьђлђ књпкђ тирђнрђк. Ђгђр без Дарвин
белђн ризалашсак, хайваннар дљньясындагы тђртиплђрне,
ягъни кыргый табигать кануннарын, кешелек яшђешенђ
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дђ књчерђбез димђк. Кљчлелђр генђ яшђргђ хаклы булып
чыга! Бик књплђр моћа чын књћелдђн ышанган џђм ерт-
кычларча яшђргђ тырыша да. Ќђмгыятьтђге миџербан-
сызлык, кансызлык џђм явызлык чишмђсенећ башы бу
бђхђсле теория-дђ тњгелме?

Билгеле булганча, кешенећ яратылуын дин башкача-
рак аћлата. Мђсђлђн, ислам џђм христиан диннђре, бе-
ренче кешелђрне ић ђњвђл бар булган Алла барлыкка
китерде, дилђр. “Дљнья кешене кабул итђргђ ђзер иде.
Ниџаять, Алла ир белђн хатынны – Адђм белђн Џауваны
бар кылды”, – дип язылган Иске Гаџедтђ (10:7). Алла
Адђмне кызыл балчыктан бар иткђн. Хђдислђр буенча,
Алла аны њзенђ охшатып, “њз сурђтендђ” яраткан. Адђ-
мнећ кабыргасыннан беренче хатын-кыз – Хава (Џаува)
яратылган, алардан кешелек башланып киткђн.

Кешенећ хайваннар дљньясыннан аерылып чыгуын аћлат-
кан Дарвин гипотезасы фђн тарафыннан кабул ителгђн
булса да, дђлиллек ягыннан аныћ Тђњрат џђм Коръђн
аћлатуларыннан ђллђни љстенлеге књренми. Соћгылары
ягымлырак, књћелгђ дђ ятышлырак.

Кеше маймыл токымыннан тњгел, ул Адђм баласы,
ягъни илаџи зат. Вђхши хайваннарча кыланмагыз, џђрва-
кыт кеше булып калырга тырышыгыз. Дљньяда тђннђре
тљрле тљстђ, тљрле диндђ вђ тљрле миллђттђн булган ке-
шелђр яши. Барысын да хљрмђт итегез, барысын да яра-
тыгыз. Башкалардан кљнлђшмђгез, аларга карата ачу хис-
лђре йљртмђгез, башкаларныћ хакына кулыгызны сузма-
гыз. Кешене мыскыл итеп, аны рђнќетеп, њз-њзен генђ
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сљюче карун џђм байлык ќыючы булмагыз. Њзегезгђ
телђмђгђн нђрсђне башкасына да телђмђгез. Ризыгы кић
булуын џђм гомеренећ озын булуын телђгђн кеше туган-
нарына, кардђшлђренђ, дусларына, хезмђттђшлђренђ, бар-
часына да игелек итсен. Игелек кылу – бђхетле булу, ди
шагыйрь Роберт Мићнуллин:

Сез ир-егет икђн ђгђр,
Эш тотсын кулыгыз.
Кулыгыздан килгђн кадђр
Игелек кылыгыз.
Бђхетле булыгыз!

Халык ђйтсђ, хак ђйтђ, дибез. Менђ халыкныћ хикмђт-
ле сњзлђре:

Игелекле эшнећ иртђсе-киче юк.
Изгелек эшен озакка сузарга ярамый.
Кешегђ яманлык телђгђнче њзећђ яхшылык телђ.
Књћелећ иркен булса, бђхетећ кић булыр.
Усал белђн каберећ якын булмасын.
Яхшы булсаћ, даныћ чыгар; яман булсаћ, ќаныћ чыгар.
Яхшы кеше – кљмеш кашык, яман кеше – китек

кашык.
Яхшылык итсђћ, юлдан калмас.
Яхшылык итсђћ, њзећђ кайтыр.
Яхшылык итђргђ кулыћнан килмђсђ, усаллык итмђ;

бу да бер яхшылык.
Яхшылык књрђсећ килсђ, яхшылык ит.
Яхшылык эшлђгђнећне њзећ ђйтеп белдермђ.
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 Яхшылыкны онытма, яманлыкны исећдђ тотма.
 Яхшы юлыннан барсаћ, яхшы булырсыћ.

Бљек шагыйребез Мљхђммђдьяр халык сњзенећ ђџђмия-
тен шигырь юллары белђн болай аћлаткан:

Олыларныћ сњзе безгђ хикмђттер,
Џђркемгђ дђ насыйхђт – хуш кыйммђттер.

Тњрклђрнећ яратылышы

Бик борынгы заманнарда коры ќир булмыйча, дљнья-
ви океан гына шаулаган. Џђр тараф дђрья-су булган,
дулкыннар уйнаган. Дђрьяда мђџабђт њрдђклђр йљзеп
йљргђн. Алар су тљбенђ тљшеп, азык эзлђгђн. Кљннђрнећ
берендђ Тђћре ќирне яратырга карар биргђн џђм бу эшне
њрдђклђргђ йљклђгђн. Њрдђклђр дђрья тљбенђ чумып,
томшыклары белђн бик књп лђм-ќир, балчык, таш чы-
гарган.

Коры ќир менђ шулай барлыкка килђ. Биек таулар
калка, елгалар ага, куе урманнар шаулый башлый. Тђћре
элегрђк яраткан суда яшђњче ќан иялђренећ бер љлешен
ќиргђ чыгара. Ќир тљрле ќђнлеклђр, кошлар белђн тула.
Бљтен тереклек белђн Ќир-Ана идарђ итђ.

 Ул вакытта дљнья бик ямьле, табигый хђлендђ бул-
ган: чирђм ќирне чђчђклђр бизђгђн, челтерђп чишмђ
сулары аккан, кошлар сайраган, књллђрнећ саф суларын
эчеп биек њлђннђр арасында мамонтлар, йонлач мљгезбо-
рыннар, тауларда мђгарђ аюлары яшђгђн. Гомумђн, њсем-
лек џђм хайваннарныћ тљрлђре бихисап булган.
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Књп гасырлар узган. Берзаман Ќир-Ана нидер ќитмђ-
вен тљшенеп, моћсуланып киткђн. Гаќђп матур књл ярында
уйланып утырганда, ул бармаклары белђн балчык ђвђли
башлаган. Кеше сыман бер мђхлук килеп чыга. Яћа ќан
иясе, тууына шатланып, кљлеп ќибђрђ. Ќир-Ана бу бе-
ренче кешене ошата џђм яћадан эшкђ керешђ. Балчыкны
књл суы белђн йомшартып, тагын бер кеше ясый. Бусы
беренчесеннђн дђ матуррак килеп чыга, бусы хатын-кыз
затыннан була. Эшен дђвам итеп, Ќир-Ана хђзерге џђр
халыкныћ ђби-бабасын ярата. Џђммђсенђ дђ ќирдђ яшђњ
урынын билгели, џђр халыкка њз телен, њз ќырларын, њз
гореф-гадђтлђрен бирђ. Ничек тукланырга икђнен дђ
љйрђтђ: берелђренђ тљрле њсемлеклђр, яшелчђ џђм ќилђк-
ќимеш књрсђтђ, икенчелђренђ ук-ќђя биреп, ау серлђрен
ача, љченчелђренђ њз ризыкларын дићгездђн табарга куша.
Ќир-Ананыћ тырышлыгын хуплаган Тђћре дђ њз чира-
тында кешегђ ќирдђ элек џич булмаган нђрсђ – аћ бирђ.

Лђкин кешелек дљньясы барлыкка килње белђн њк ђйлђнђ-
тирђгђ зарар итђ башлый. Кешелђр иген игњ, бакчаларда
ќилђк-ќимеш, яшелчђ њстерњ љчен алдын-артын уйлап тор-
мыйча урманнарны кисђ, далаларны сљрђ, сазлыкларны кип-
терђ. Терлек кљтњлђре књп ќирлђрне таптап, њлђнен ашап
бетереп, чњллђргђ ђверелдерђ. Кирђгеннђн артыгы ауланып,
кыргый хайваннар кырыла. Кешелђргђ табигать байлыклары
бетмђс-тљкђнмђс булып тоела. Алар Ќир-Ананы тиз оны-
та, табигатькђ сакчыл мљнђсђбђт турында уйлап та карамый.
Урманнар азая, књп тљрле њсемлек џђм хайваннар юкка чы-
гарыла, саф сулы књллђр, елгалар пычрана.
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Њз тамагын гына кайгыртып, кеше малга, байлыкка
табына башлый. Халыклар арасында байлык љчен ыз-
гыш-талаш, сугышлар китђ. Шулчак гаќђп бер вакыйга
була. Кояш дљрлђп, књз ачмаслык якты булып яна баш-
лый џђм ќиргђ куллар сыман ике нур сузыла. Алтай
тауларына беренче тњрклђр тљшерелђ.

– Балаларым, – ди аларга Кояш, – кешелђр њзлђрен
яраткан Ќир-Аналарын да, мине – ќир йљзендђге барлык
ќан иясен яшђтњчене дђ, Књк Тђћрене дђ белмилђр. Алар
потларга табыналар. Њз-њзлђрен алдап, иманлы булып књре-
нер љчен, њз куллары белђн њк ясаган ул потларны олыла-
ган булып кыланалар, аларга гыйбадђт кылалар. Телђклђ-
ре исђ гел алтын-байлык. Сез, тњрклђр, ќирдђ тђртип,
гаделлек урнаштырырга тиешсез. Ђмма кљч кулланып тњгел,
игелек белђн. Башкаларга њрнђк булыгыз, гел изгелек, ях-
шылык кына эшлђгез. Яз башында яћа елны каршылап,
тауларга менегез, учаклар ягыгыз. Мећлђгђн ут дљньяны
тазартыр, сезгђ кљч-куђт бирер. Балчык-туфрактан чык-
кан кешелђр, њлеп, туфракка кайтыр, сезне исђ мин, ут
булып, атагыз янына књккђ ашырырмын.

Боларны аћлатып бетергђч, кояшныћ яктылыгы кими,
бераздан ул бљтенлђй бата. Тњрклђр менђ шулай яратыла.
Лђкин Кояш аларны ташламый, иртђгесен яћадан чыгып,
балаларын књреп сљенђ, кирђк булганда њзлђренђ ярдђм
итђ. Тњрклђр Књк, Кояш, Ќир аллаларын олылап, дљньяны
яхшырту эшенђ керешђ.

%
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КЊКТЊРКЛЂР ТАРИХЫ

Тњрклђр бик борынгы халык. Аларныћ тирђн тамыр-
лары шумерларга (б.э. кадђр 4 мећ ел элек яшђгђннђр),
б.э. кадђр 3 мећ ел элек њк билгеле булган балсакларга
(урысча “пеласги”) џђм шулай ук прототњрклђр булула-
ры исбатланган турсакларга (“этруски”) барып тоташа.

Борынгы тњрклђр бай мђдђни потенциалы булган бљек
цивилизация тудырганнар. Њсешлђренећ югары дђрђќђсен
гаќђп камиллеккђ ирешкђн теллђре њк књрсђтеп тора.
Џинд-аурупа теллђренђ алтай теллђренећ (ђ тњрк теле
шулар арасында) йогынтысы кљчле булуы сизелђ. Ауру-
палыларныћ теллђрендђ тњрк элементлары књп, шул
сђбђпле ул теллђрнећ тљзелеш камиллеге аксый, књпсан-
лы искђрмђлђр туган. Алтай теллђре, шул исђптђн тњрк
теле дђ, киресенчђ, њз нигезендђ њсеп, камиллек казан-
ганнар. Аларда искђрмђлђр юк диярлек, Олќас Сљлђйма-
нов ђйтмешли, аларныћ грамматикалары математика фор-
мулалары кебек њк тотрыклы (11: 218).

“Тњрк теле сњз тамырларыныћ књплеге буенча дљнья-
ныћ ић бай теллђреннђн бередер. Аурупа теллђре кђлимђ
тамырларыныћ байлыгы буенча тњркчђдђн књпкђ артка
калалар.
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Белеп, максатчан эшлђнгђнлек нђтиќђсе буларак бњген
дљньяныћ бай теленђ ђверелгђн алман лисанында барлы-
гы 900 гђ якын кђлимђ тамыры бар. Бљтен башка
кђлимђлђр бу тамырлардан эшлђнгђн.

Хђлбуки тњрк телендђ бњген онытылган сњз тамырла-
ры илђ берлектђ 8000 гђ кадђр мљстђкыйль кђлимђ бар.

... Бу аћлатулардан чыккан нђтиќђ шул: тњрк телен-
дђге сњз [кђлимђ] хазинђсенећ байлыгы тњрк мђдђнияте-
нећ тарихка кадђр њк дђверлђрдђ шактый югары дђрђќђгђ
књтђрелњен исбат итђ”, – дип яза Садри Максуди Арсал
(12: 27–28).

Бњгенге гђќит-журнал битлђрендђ, бабаларыбыз ис-
лам динен кабул итеп, мђќњсилектђн яћа рухи биеклеккђ
атлаганнар, дигђн гыйбарђ йљри. Борынгы бабаларыбыз-
ныћ дини карашлары мђќњсилек кысалары белђн генђ
чиклђнеп калмыйча, аерым бер аллага (Тђћрегђ) иман
китерергђ димлђњче дини тђгълиматка ђверелгђн. Ислам-
га кадђр њк тљрки кабилђлђр яшђешендђ Тђћречелек дигђн
џђм бербљтен идеягђ нигезлђнгђн дин ђџђмиятле роль уй-
наган. Тђћречелек – ић беренче дљньяви дин, аныћ тари-
хы Борынгы Шумер дђњлђтенђ барып тоташа. Шумерлар
Тђћрегђ “тингир” дигђннђр. “Борынгы Шумердан ук џун-
нар дђвере аша безнећ эрага килеп кергђн, христиан, ис-
лам џ.б. тђгълиматларга нигез биргђн дљньяви дин бул-
ган; џђм ул дин тљрки дљньяда туган, формалашкан, тљрки
кабилђлђрнећ њзаћын џђм дљньяга карашын билгелђгђн”,
– дип яза Га-лимќан Гыйльманов (5: 10).
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Беренче Књктњрк дђњлђте

Югары культуралы халык буларак тњрклђр њзлђренећ
њсеш дђрђќђсенђ лаек булган ќђмгыять тљзелешен џђм
тљрле дђњлђтлђр барлыкка китергђн. Књпсанлы тњрк
дђњлђтлђре арасында Књктњрк дђњлђте (безгђ ул књбрђк
Бљек Тњрк каханлыгы буларак мђгълњм) аерым урын алып
тора. Њзлђренећ чыгышларын књк белђн бђйлђгђн
књктњрклђр (алар беренче тњрклђр књктђн ићгђн дип са-
наган) тарихта “тњрк” исемен йљрткђн тђњге дђњлђт бул-
дырган џђм бу кљчле, гаќђеп кић дђњлђттђ барча тњрк
кавемнђрен дђ диярлек берлђштергђн. Аћа кадђр Аура-
сия (Евразия) кићлеклђрендђ яшђгђн тњрклђр тљрле
исемнђр белђн аталганнар џђм аларныћ бер уртак
дђњлђтлђре булмаган.

Нђкъ менђ књктњрклђр чорында Тђћре дине дђњлђт
идеологиясенђ ђверелгђн. “Изге тљркилђр дђњлђте Тђћре
тарафыннан яратылган. Шућа књрђ дђ ул мђћгелек ил
дип аталган” (13: 57).

Њзенећ этник йљзенђ ия булган, тњрклђр књпчелекне
тђшкил иткђн Бљек Тњрк каханлыгы 552 елда барлыкка
килгђн. Аныћ беренче хљкемдары Бумын “кахан” дигђн
дђрђќђ алган. Бу исем олуг, бљек хан дигђнне аћлата.
Мђркђзе Љтњкђн тауларында булган каханлык башта Ал-
тайдагы, Њзђк џђм Урта Азиядђге кабилђлђрне бергђ
туплаган. Озак та њтмђстђн књктњрклђр бљтен Аурасия
далаларын басып алганнар. Каханлык ќирлђре кљнчы-
гышта Кытай (Чин) империясе белђн чиктђш булып, кояш
баешы ягында Кырымга кадђр њк барып ќиткђн.
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Кљнбатыш юнђлешендђге яуларда тњрклђрне Бумын-
ныћ туганы Истђми ябгу (дђњлђттђ икенче кеше)
ќитђклђгђн. Ул 562 елда, каханлыкныћ кљнбатыш љлеше
башлыгы буларак, Иран белђн килешњ тљзи, шаџныћ кы-
зына љйлђнђ. Књктњрклђр фарсылар белђн бергђлђп Урта
Азиядђге эфталитлар дђњлђтен тар-мар итђлђр. Соћрак
Иран белђн аралары бозыла, 569–571 еллардагы сугыш-
та сасанилар Ираны гаскђрлђре ќићелђ. 571 елгы ки-
лешњ буенча Иран белђн каханлык арасындагы чик Аму-
дђрья елгасы аша уза.

Истђми ханныћ хђрби сђфђрлђрен улы Кара Чурин
дђвам итђ. Ул хђзђрлђрне, болгарларны џђм башка эре-
ле-ваклы кабилђлђрне буйсындыра, Византиянећ Кырым
билђмђлђрен яулап ала. 576 елда књктњрклђр Тљньяк Кара
дићгез буендагы Византия гаскђрлђрен ќићђлђр џђм алар-
ны аннан куып та ќибђрђлђр. Шушы ук елны, атасы
њлгђч, Кара Чурин ябгу дип игълан ителђ, Књктњрк
дђњлђтенећ кљнбатыш љлешен ќитђкли. Бу љлкђгђ Идел
буе да керђ. Књктњрклђр культурасына караган аерым
археологик ядкђрлђр, аларныћ яшђњ урыннары Татар-
стан џђм аћа чиктђш тљбђклђрдђ дђ табыла.

Кљнчыгыш Аурупага (Европага), шул исђптђн Идел-
Урал буйларына да, тњрклђр элегрђк њк њтеп кергђн.
Сњз халыкларныћ Бљек књчеше џђм тњрклђрнећ бабала-
ры булган џуннарныћ беренче тапкыр Аурупага килеп
чыгу чоры турында бара. Џуннар урдасыныћ тљньяк
тљркеме Идел-Урал буйларына ќирлђшкђн. Бу фараз-
лау яћа археологик мђгълњматлар – уникаль табылдык-
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лар белђн дђ раслана. Бњген дњртенче гасырда ук яши
башлаган Имђнкискђ культурасыныћ тњрклђргђ каравы
бђхђс уятмый инде. “Идел, Ќаек џђм Дон сулары буй-
лары элек-электђн тњрк кавеменећ яшђњ урыннары иде”,
– дип язып калдырган халкыбызныћ мђшџњр галиме Риза
Фђхретдин (8: 62).

Књктњрк дђњлђте џуннар нђселеннђн килеп, таркау
яшђгђн тњрклђрне (бњген аларныћ варислары башкорт-
лар, татарлар, чуашлар џ.б. буларак билгеле) бер идарђ
астына ала. Электђн њк бу якларда яшђгђн фин-угор ка-
билђлђре дђ књктњрклђргђ буйсына.

Књктњрк дђњлђтенећ ић кљчле вакыты Мукан кахан
(553–572) чорына туры килђ. Кыска вакыт эчендђ ул
Књктњрк дђњлђтен кљнчыгышта Манчжуриядђн кљнбатышта
Иранга кадђр ќђелгђн олы бер императорлык хђленђ
китерђ. Ул хђтта кытайларны – Чжоу џђм Ци дђњлђтлђрен
буйсындыра. Урхун-Енисей язуларында тњрк хљкемдарла-
рыныћ ќићњлђре болай аћлатыла: “Дњрт тарафка гаскђр
ќибђреп, кавемнђрне итагатьле (сњз тыћлаучан) иткђннђр,
башлыларныћ башын идереп, тезлелђрне тезлђндергђннђр;
алда Кадырган тауларына, артта Дђмиркапыга кадђр тњрк
миллђтен хаким кылганнар; бу ќирлђрдђ књктњрк кавеме
хљр џђм бђйсез яшђгђн. Болар белемле џђм батыр ханнар
булганнар. Њзлђре генђ тњгел, хђтта дђњлђт хезмђткђрл-
ђре дђ белемле џђм кыю имешлђр. Тњрђлђре џђм бљтен
халкы туры сњзле вђ гадел булган љчен дђњлђт идарђсе дђ
гадел булган, законнар њтђлгђн” (Садри Максуди Ар-
салныћ шул ук хезмђтеннђн. 12: 233).
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Бљтен тарихы буенча Тњрк каханлыгыныћ эшлђренђ
књршедђ яшђгђн чиннђр (кытайлар) тыкшынып торган-
нар. Тњрк ќђмгыятенећ њзендђ дђ эчке каршылыклар
булгалый. Шулар нђтиќђсендђ 582 елда дђњлђт икегђ
аерылган: Кљнчыгыш Тњрк каханлыгы џђм Кљнбатыш Тњрк
каханлыгы барлыкка килгђн.

Кљнчыгыштагы књктњрклђр 585 елда Кытай хакимия-
тен танырга мђќбњр булалар. Кытайлар, форсаттан фай-
даланып, буйсындырылган бабаларыбызны тљрле юллар
белђн кытайлаштырырга, ягъни кытайча сљйлђштерергђ,
њзлђре кебек киендерергђ џђм гореф-гадђтлђрен кабул ит-
терергђ тырышканнар. Боларны књреп, Ишбара кахан Чин
императорына: “Сезгђ бђйле булуыбызны таныйм, ясак
тњлим, кыйммђтле атлар бњлђк итђм, ђмма телебезне алыш-
тырмыйм, халкыма чин киемнђрен кидермим, гадђтлђре-
гезне, кануннарыгызны алмыйм. Бу мљмкин дђ тњгел. Чљнки
бу мђсьђлђлђрдђ бљтен миллђтем кайнар хис белђн типкђн
йљрђк сыман бердђм”, – дип ќавап биргђн (14: 50). Кы-
тайларныћ кыланышларына тњзмичђ, књктњрклђр баш-
лыгы Ишбара кахан 587 елда њлгђн.

Ши-пи кахан (609–619) заманында књктњрклђр элек-
ке кљчлђрен кайтара. Чин императоры ќићелђ, аћа ясак
тњлђњ туктатыла. Ул њзе бабаларыбыз кулына элђгђ џђм
џђр ел зур салым тњлђњ шарты белђн генђ азат ителђ.
Књктњрклђргђ яћадан данлы еллар яшђткђн Ши-пи ка-
хан 619 елда њлгђн. Аныћ урынына килгђн Чу-ло кахан
Чин империясенђ басымны дђвам иттерђ, ђмма кытай
хатыны тарафыннан агулап њтерелђ. Бу њтереш Ши-пи
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кахан башлап ќибђргђн њсеш дђверен туктата, Кљнчы-
гыш Тњрк дђњлђтен яћадан шул ук империягђ бђйли. Ђ
инде Чу-ло кахан ќиренђ кил-гђн Киђле кахан ђсир
ителгђч, бу дђњлђт 630 елда бљтенлђй юк булган.

Моннан соћ књктњрклђр тарихында илле елга сузыл-
ган караћгылык чоры башлана. Књпсанлы баш књтђрњлђр
барысы да Кытай тарафыннан канга батырыла. Бу књтђре-
лешлђрнећ ић ђџђмиятлесе 639 елда булган. Чулук ка-
ханныћ кече улы Књршад ќитђкчелегендђге 40 кешелек
бер тљркем Чин императоры сараена бђреп керђ. Ђмма
баш књтђрњчелђр максатларына ирешђ алмыйча, батыр-
ларча џђлак булалар.

 Кљнчыгыш Тњрк дђњлђтен ќићеп, кытайлар 659 елда
Кљнбатыш Тњрк каханлыгын да буйсындырганнар.

Икенче Књктњрк дђњлђте

Књктњрклђрнећ бђйсезлек љчен кљрђшлђре 680 елда
ућышка китерђ. Икенче Књктњрк дђњлђте буларак та-
нылган каханлык тљзелђ. Аны шулай ук дђњлђтнећ кору-
чысы исеме белђн “Котлык дђњлђте” дип тђ атыйлар.
682 елда кытайларны куып Љтњкђнне кайтаргач, Котлык
њзенђ “Илтђреш” (илне торгызучы, дђњлђтне тљзњче) дигђн
дђрђќђ алган. Кардђше Капаганны шад (тњрклђрдђ яб-
гудан соћ килгђн титул, аћа кан кардђш тђхет варислары
ия булган), икенче кардђше Тосифуны ябгу (каханнан
соћ торган хљкемдар, ул хакимлек итњче ырудан булса да,
тђхеткђ дђгъва итми) итеп билгелђгђн. Бђйсезлек љчен
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кљрђштђ џђм дђњлђтне торгызуда ђџђмиятле роль уйна-
ган галим Тљнйокукны кићђшчесе (айгуќы) иткђн.

Илтђреш кахан (682–692) кљнбатыштагы тњргђшлђр
вђ тљньяктагы кыргызлардан башка бљтен тњрк кавемнђ-
рен яћадан берлђштергђн. 693 елда кахан (ханнар ханы)
булган Капаган, кардђше Котлыгын эшен дђвам итеп,
Тљнйокук ќитђкчелегендђге гаскђрне кыргызларга кар-
шы ќибђрђ. Кыргызлар яћа туган берлеккђ кушыла.
Соћрак тњргђшлђр чираты ќитђ, алар да Кытай хакими-
ятеннђн чыгарыла. Капаган кахан оештырган хђрби
сђфђрлђр нђтиќђсендђ Књктњрк дђњлђте элеккеге, кљчле
чагындагы чиклђренђ кайта.

Дђњлђтнећ бердђмлеген књктњрклђр оештырган камил
власть системасы саклый. Књктњрклђрдђ, башка халык-
лардан аермалы буларак, тђхет атадан улга тњгел, олы
туганнан кече туганга, кече абзыйдан бертуганныћ олы
улына књчђ. Шућа књрђ тђхет варислары билђмђлђрендђ
њзлђренећ тђхеткђ утырыр чиратларын тыныч кына кљтеп,
каханга хезмђт иткђннђр. Бу система тњрклђрдђ ислам
динен кабул иткђнче яшђгђн.

716 елдан башлап каханлык белђн Илтђреш уллары
Билге кахан (716–734) џђм гаскђр башлыгы, урта га-
сырларныћ атаклы каџарманы, ханзадђ Књлтђгин идарђ
иткђннђр. Кытай империясе белђн булган каты бђре-
лешлђрдђ алар зур хђрби осталык књрсђткђннђр. 712
елда, ђле Капаган кахан дђврендђ њк, гарђп куманданы
(гаскђр башы) Кутђйбђ бини Мљслим армиясе белђн
Књлтђгин гаскђре арасында бњгенге Бохара тирђлђренд-
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ђге Байкент шђџђре янында зур бер сугыш була. Фђкать
Самарканд тарханыныћ хыянђте генђ мљселманнарны
ќићелњдђн коткара.

Тљрле халыклар белђн булган књпсанлы сугышларда
књктњрклђр њз иреген саклап калган. Бу орышлардан соћ
чиннђр белђн дђ мљнђсђбђтлђре яхшырган, сђњдђ њскђн.

725 елда Тљнйокук њлђ. Ул њзе яшђгђн чорныћ ва-
кыйгаларына гел дљрес бђя биреп бара, юл књрсђтњче
була. Зирђклеге белђн дан казанган Тљнйокук Билге ка-
ханныћ буддист гыйбадђтханђлђрен тљзњ ниятенђ каршы
чыга, ата-бабаларыннан килгђн Тђћре диненђ хыянђт итеп,
чит диннђрне кертњ тњрк рухыныћ ныклыгын какшатып,
дђњлђтнећ иминлегенђ куркыныч тудырачак дип саный.
Илбашы да акыл иясенећ сњзен тота.

Тљнйокуктан соћ, 731 елда Књлтђгин дђ њлђ. Билге
кахан, ике олы таянычын югалткач, зур хђрби чаралар
оештырмый. Ул 734 елда агулап њтерелђ. Билге кахан-
ныћ тњрк миллђтенећ мђћге яшђячђгенђ булган ышаны-
чы њлеменнђн соћ истђлегенђ куелган рун язулы ташта
шулай аћлатыла: “Ђй тњрк миллђте! Љстђ књк ќимерел-
мичђ, аста ќир тишелмичђ дђњлђтећне, гореф-гадђтлђ-
рећне кем бозып юкка чыгара алыр?”.

Билге кахан њлеменнђн соћ Књктњрк дђњлђтенећ
кљчсезлђнњ галђмђтлђре књренђ башлый. Тђхеткђ атасы
урынына чиратлашып уллары Тњрк Билге кахан џђм
Тђћрехан утыралар. Тђћрехан ђле бала була, идарђ ана-
сы кулына элђгђ. Бу хатын дђњлђтне тота алмый, ул
таркала башлый. 744 елда, Озмыштђгин идарђ иткђн
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чорда, Књктњрк дђњлђтен кытайлар котыртуына бирелгђн
уйгырлар юк итђ. Котлык нђселеннђн килгђн соћгы хан
Озмыштђгиннећ башы Чин императорыныћ сараена ќиб-
ђрелђ. Башкала Орду-Балык ќимерелђ. Аћыћ янында
уйгырлар яћа шђџђр тљзилђр. Бу шђџђр Кара Балгасун
исеме белђн мђгълњм, ул 745 елда туган яћа тњрк дђњлђте
– Уйгыр каханлыгыныћ њзђгенђ ђверелђ.

%
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КИЕМ – ЌИТДИ НЂРСЂ

Яз килњ белђн ќил дђ йомшак исђ, кояш та назлы
елмая, табигать тђ уяна: агачлар яфрак яра, бакчаларда
чђчђклђр ачыла. Чђчђклђр белђн бергђ кызларыбыз да
“ачыла”. Кышкы салкыннарда киелгђн озын, џђр ќирне
каплап, суыктан саклаган киемнђр урынына кыска, ќићел-
лђре килђ. Урамнарыбызда зифа буйларын, ак тђннђрен
књрсђтеп сокландырган гњзђл кызлар пђйда була. Ямь
љстенђ ямь љстђлђ.

Ђмма кайберђњлђр, аеруча мђчет тирђсендђрђк
йљрњчелђр, кызларыбызны бозыклыкта гаеплђргђ, алар-
ныћ барысын да фахишђ дип атарга ашыга. Алай ук
ярамыйдыр, барлык ачык киенгђн хатын-кыз да бозык
тњгелдер. Нишлисећ, модасы шундыйга китте инде аныћ.
Чыннан да, башкалар матур, озын аякларын, калку
књкрђклђрен мактанып књрсђтеп йљргђндђ ала карга сы-
ман ябык књлмђк киясе килмидер ул.

Хатын-кыз бит модага иярђ, ул матур киенеп, ир-
атны сокландырырга ярата. Бу аныћ табигатендђ. Гњзђл
затлар гњзђл булырга омтыла.
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Милли киемдђ – милли рух

Элекке хатын-кыз киеменђ карап шаккатасыћ, ул ху-
ќасына килешеп, гђњдђсенђ ямь биреп тора. Кызлар эн-
ќеле калфаклар, бђбђй итђкле књлмђклђр кигђннђр, йом-
шак читеклђрдђ кђз-кђз басып йљргђннђр. Белмђгђн алар
пђрђнќђне, башларына яулыкны да чђчне каплар љчен
генђ бђйлђгђннђр. Сњз ућаеннан ђйтеп узыйк: пђрђнќђ –
гарђп хатыннарыныћ милли киеме ул. Тњрк хатыннары-
ныћ бљтен ќире ябык булып, нурлы йљзлђре ачык йљргђн.
Гарђп-фарсы ирлђре хатын-кызларыныћ йљзлђрен челтђр
астына яшергђндђ безнећ бабаларыбыз моћа бармаган-
нар. Шђрекътан килгђн имам-хђзрђтлђр хатын-кызга
карата катырак булырга љндђп торсалар да, тњрк ирлђре
коткыга бирелмђгђннђр. Элек-электђн халкыбызныћ йљзе
ачык, књћеле кић булган. Урыс хатыннарыныћ милли киеме
дђ ућайлы, иркен џђм озын булып, барлык ќирен каплап
торган. “Кызыл яулык кызга килешђ”, – дигђн урыслар.

Борынгыдан килгђн милли кием-салым хуќасына ућай
тђэсир итеп торган. Хайванчылык белђн яратып шљгыль-
лђнгђн тњрклђр йон тукымаларны да яратып кулланган-
нар, чљнки йон тукыма хайваннарныћ барлык яхшы сый-
фатларын њзендђ йљртњче џђм энергиялђрен чагылдыручы
уникаль тљзелешкђ ия. Ул њзендђ яшђњ энергиясе кљчен
саклый. Йон кием организымны энергия белђн тулылан-
дырып тора. Авыру џђм хђлсез кешелђргђ йон ђйберлђр-
не кию генђ тњгел, идђнгђ йон палас ќђю, йоннан тукыл-
ган одеял белђн ябыну да бик файдалы.
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 Эшлђгђндђ ќитен тукымадан тегелгђн кием бик ућай-
лы булган. Ул энергияне файдасызга ђрђм итђргђ юл куй-
мый, тђгаен эшкђ тотынып, энергияне кирђкле агымга
юнђлдерергђ булыша.

Тњрклђр элек-электђн мамык њстергђн. Мамык кием
тынычлык џђм канђгатьлек хисе тудыра. Киеренкелекне
бетерђ, невроз булганда тынычландыра.

Ђйе, элек џђр халык њзенчђ киенгђн. Кием њрнђклђрен
њзе ђзерлђгђн, њзе теккђн, тегњ серлђрен буыннан-буынга
тапшырып килгђн. Гасырлар буена халык бу эшкђ њзенећ
кул кљчен генђ тњгел, бђлки кабатланмас иќади кљчен дђ –
матурлыкка омтылышын, уй-хыялын, эстетик зђвыгын да
салган. “Гадђти љс киеме шактый тотрыклы булып, аныћ
яћаруы-њсеше халыкныћ њз гореф-гадђтлђренђ џђм кљнкњре-
шенђ яраклашу тљсендђ барган. Шућа књрђ кием, гадђттђ
кешенећ тышкы кыяфђтенђ милли тљс биргђн. Киеменђ
карап аныћ кайсы халык яки нинди этник группа вђкиле
икђнен белергђ мљмкин булган. Кљндђлек џђм бђйрђм кие-
ме, бай џђм ярлы кешенећ киеме дђ бары тик тукымалары,
бизђнњ ђйберлђренећ сыйфаты белђн генђ аерылган”, – дип
яза халык киемнђре белгече Рђмзия Мљхђммђдова (15: 80).

Бњген нђрсђ кияргђ, ничегрђк киенергђ икђнен књпсанлы
мода журналлары љйрђтђ. Аларныћ, бу сезонда менђ
шундый тљрдђге киемнђр модада, дип язуы – књрсђтње
була, хатын-кызларыбыз, армиядђге солдатлар сыман,
аларны эзлђњгђ керешђ.

Кием тегњ бњген индустрия хђленђ килде џђм бу љлкђдђ
кљчле корпорациялђр ђйдђп бара. Нђкъ менђ алар мода-
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ны уйлап чыгара да инде. Чынлыкта мода – бу эре ќитеш-
терњчелђр кулындагы инструмент, башка халыкларга њз
товарын кљчлђп тагу инструменты.

Дљрес, укучыны бу нечкђлеклђр бик кызыксындыр-
мыйдыр. Ђмма аларны белњ дђ файдалы, чљнки, мђсђлђн,
ђле књптђн тњгел буйга ќитеп килгђн кызын анасы њзе
теккђн матур књлмђклђргђ киендергђн, ђ хђзер ул, сагы-
зын чђйнђп, мода кушканча киенергђ акча талђп итђ.
Икенче сезонда мода њзгђрђ, тагын яћаны сатып алырга
кирђк. Сатып алган киемнђр еш кына њзенђ зарарлы да:
хђзер модада булган кысып торган джинсылар оча сљяге
тирђсендђ кан ђйлђнешен начарайталар, бала табу сђлђтен
киметђлђр. Шулай ук синтетик тукымадан ђзерлђнгђн кол-
готкилар да булачак ананыћ сђламђтлегенђ зыянлы.

Электђ халык њзенђ њзе теккђн. Бњген байларныћ љс-
башын Париж кайгырта, ярлыларныкын – Кытай сђњдђ-
гђрлђре. Акчалы кешенећ ђзер затлы ђйбер сатып алуын
ничектер аћларга була ђле, ђ менђ аз керемле авыл кеше-
сенећ базар чњпрђгенђ тљренње сђер. Яхшы материал алып
њзе тегеп киенсђ, књпкђ отышлырак булмас идеме? Сатып
алынган џђр књлмђк, џђр итђк бђясенећ зур љлешен кеше
хезмђте тђшкил итђ. Базар киемен алып, без читлђрне
бае-табыз бит.

Милли киемдђ милли рух яши. Њз киеменнђн баш
тарт-кан халык озак яшђми. Бњген японнар џђм кытай-
ларныћ њз љс-башы; алар дљньяныћ лидер халыкларын-
нан. Индуслар да индусча киенђ. Гарђплђр дђ халык бу-
ларак бик кљчле, алар бњген Аурупаны дер селкетђ. Гарђп



Фирдњс  ДЂЊБАШ

132

милли кие-мен ислам дине саклый. Тњрклђрдђн кљндђлек
тормышта милли киемне њзбђклђр белђн тњркмђннђр генђ
куллана. Казакъ, кыргыз, тљрек, алтайлар џђм чуашлар-
да ул авылда гына яши. Татарларда милли кием юкка
чыгып бара, ул кљндђлек тормышта шђџђрдђ дђ, авылда
да артык књрелми, хђтта бђйрђмнђрдђ дђ киелми.

Яман књздђн таш чатный

Бњгенге хатын-кызларыбыз, њз милли киемнђребездђн
баш тартып, Кљнбатыш модасына кызыга. Ђмма мода
дигђннђре дђ бик мђкерле нђрсђ. Нигђдер ул гел хатын-
кызныћ тђнен књбрђк ачу юнђлешендђ генђ бара. Тукы-
маларга да кытлык юк бугай, ђмма итђклђр џаман кыска-
ра, књкрђк ќирлђре џаман ачыла.

Ђйе, ярым-шђрђ кызга кемдер исе китеп, сокланып
карап тора, ђ кемдер аћа азгын нђфесен яшермичђ тљбђлђ.
Мђгђр икесе дђ куркыныч. Ник дисезме? Кешенећ физик
тђненнђн башка, књзгђ књренми торган, формасы белђн
гђњдђне кабатлаучы тагын бер кабыгы булуын белђсез-
дер. Аны “аура” яки “књћел кыры” дип атыйлар. Аура ул
кешенећ эчке хђлђтеннђн, хислђреннђн, уйларыннан, акыл
кљченнђн барлыкка килгђн биокыр. Гадђттђ аура гђњдђдђн
3–5 сантиметр ераклыкта урнаша. Књћел кырыныћ ва-
зыйфасы – галђм энергиясен кабул итњ, организмныћ сак-
лану њзенчђлеген арттыру. Бу кырга башкалар тђэсир итђ
ала, ауралар њзара энергиялђр белђн алмашалар. Бер ке-
шенећ энергиясе кими, ул хђлсезлђнђ, ђ икенче берђњнеке
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арта. Чибђркђйнећ ачык тђненђ текђлеп караучы аныћ
кљчен суыра, бездђ моны “књзе белђн ашый” дилђр. Бу
кызга књплђр карый, нђтиќђдђ аныћ кђефе бетђ, аппети-
ты югала, башы авырта, гомумђн хђлсезлек тойгысы туа.

Эшнећ тагын да хђтђррђк ягы бар – яртылаш ялангач
хатын-кызга књз тию ихтималы бик зур, бу инде кђеф
кырылу гына тњгел, бу кљчле чир џђм хђтта њлем дигђн
сњз. ХI нче гасырда ук медицина фђненђ нигез салучы
атаклы Ибне Сина: “Еш кына књћел башкаларныћ тђненђ
тђэсир итђ, мђсђлђн, яман књз белђн”, – дип язган. Књзлђр
зур кљчкђ ия. Кайбер кешелђрнећ књз карашлары аеруча
каты була, алар телђсђ-телђмђсђ дђ башкаларныћ био-
кырына кљчле йогынты ясый, ђле ныгып ќитмђгђн њсмер
я нђфис хатын-кызныћ аурасын тишеп, организмныћ сак-
лану системасын ќимерђ. Зђгыйфь кеше авырый башлый
џђм, багучыга бармаса, њлђ.

Унтугызынчы гасырныћ 80 нче елларында Сицилия
утравыныћ Мессин шђџђрендђ бик яман књзле бер бђндђ
яшђве мђгълњм. Очраклы рђвештђге, явыз ниятсез кара-
шы белђн дђ ул кеше њтерђ алган. Моны белеп, шђџђр
халкы аны ерактан урап йљргђн. Лђкин берзаман ул кибет
витринасында кљзге књрђ џђм озак кына аћа карап тора.
Бераздан бу кеше чирлђп њлђ. Кљзге аныћ њтергеч кара-
шын њзенђ кайтара.

Гаурђтлђрен каплап йљрмђгђнгђ књрђ, бездђ бљер-ќенес
ђгъзалары тулысынча сау-сђламђт булган хатын-кызлар
бик сирђк. Шђрђ аякларга, сыланып торган кием астын-
дагы башка ђгъзаларга, чђчкђ даими рђвештђ књз тљшђ,
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књз тия. Аяклар сызлый, бала имезергђ књкрђклђрдђ сљт
булмый, баш авырта, баш ђйлђнђ. Књкрђклђрне ачып кую
– яман шешкђ юл ачу ул.

Ир кешенећ књзе, беренче чиратта, ялангач йљргђн
хатын-кызга тљшђ. Сиздегезме – телђмђстђн дђ, кыска
итђк, ярым-шђрђ блузка кигђн кызларны “шђрђ” диясе
килђ шул. Андыйлар турында ирлђр: “Књрсђтергђ ярама-
ган ќирлђрен юри капламыйча йљри, димђк бу – ќилбђзђк
кыз, ул њз намусы турында уйламый, аћа ирлђр кирђк”, –
ди. Књз зинасы ясала. Шђрђ шђрифлђрен књрсђтеп йљрњче
њзен дистђлђгђн чит ир-атка “бирђ”. Ќенси акт њзе баш-
карылмаса да, уй-хыялда гына булса да, кануннар њзгђрми
– организм зина кылуларны авыр кичерђ, хатын-кыз чир-
ли башлый. Књз карашыннан туган уйныћ зур кљчкђ ия
булуына тагын бер дђлил бу.

Кыскасы, хатын-кыз њз тђнен чит-ят књзлђрдђн яше-
рергђ тиеш. Хђзер кайберђњлђр кендек, корсак књрсђтеп
йљри. Кендеккђ, ягъни бала ятагы урынына књз тию
нђтиќђ-се буларак, хатын-кыз бала таба алмый. Кендек
књрсђтњ – нђсел тамырына балта чабу белђн бер ул.

Кызык закончалык булуын књрђбез: ђгђр тђн ђгъза-
лары бизђк урынына кулланыла башлый икђн, алар њзлђре-
нећ тљп функциялђрен “оныта”, њтђми – књкрђклђрдђ сљт
булмый, кендек бавы ананы бала белђн тоташтырмый,
бала булса да, ятагыннан ул ярылып алына, табигый юл
белђн тумый џ.б.

Кадерле хатын-кызлар, мине шђригать талђплђрен про-
пагандалауда гаеплђргђ ашыкмагыз. Ђлбђттђ, мљселман-
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ча киенеп йљрњче кызларга хљрмђт белђн карыйлар. Лђкин
бу мђсьђлђдђ бљтен диннђрнећ дђ карашы бер. Христиан
монастырларында яшђњче хатын-кызлар да нђкъ шулай
ук баштанаяк тљренеп йљри. Чынлыкта без караган мђсьђлђ
дин мђсьђлђсе дђ тњгел, ул медицина проблемасы. Дини
кешегђ иман дљрес киенергђ, гомумђн дљрес яшђргђ ярдђм
итђ, шул гына.

Ђбилђребез хђзергелђрдђн акылларырак булган, алар
њз саулыгын саклаган, яшь чакларында яртылаш ялангач
йљреп, књз тидермђгђн. Хђер, соћгы елларда безнекелђр
дђ моны аћлый башлады бугай. Тљркиядђн књз тиюдђн
саклаган назарлыклар алып кайтып, киемгђ тагучылар
књренгђли. Пыяладан эшлђнгђн бу зђћгђр књз ђлбђттђ
файдалыдыр, ђмма гаќиз калган ачык тђнне ул гына
саклармы? Яман књз киемгђ генђ тњгел, тирђн уемтыдан
књренеп торган књкрђклђргђ дђ тљшђргђ мљмкин ич. Зђвык
белђн тыйнак киенеп, џич кирђкмђгђн, артык игътибарны
ќђлеп итмђњ хђерлерђк тњгелме?

Кыргыйлыкка таба

Ђлбђттђ, хђерлерђктер, ђмма хатын-кыз табигатен
дђ истђн чыгармыйк. Ул нђкъ менђ њзенђ игътибарны
ќђлеп итђр љчен киенђ! Њзе дђ сизмђстђн ул ир-атлар-
га, мине сайлагыз, дип ђйтергђ омтыла. Борынгы љс
киеменећ билгесе булып аныћ монументаль стиле санала
(15: 81). Бу стиль хатын-кыз гђњдђсен бербљтен буларак
чагылдырган, кием озын џђм кић, тоташ буйлы булган.
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Аны кић белђзеклђр, олы алкалар, тљрле асылташлар,
катлаулы баш бђйлђгечлђре бизђп торган. Аурупа мода-
сына яраклашу нђтиќђсендђ хатын-кыз киеменећ
фђлсђфђсе тамырдан њзгђрђ – игътибарны ќђлеп итњдђ
киемнећ њз яме џђм тљрле бизђнњ ђйберлђренећ роле
чиклђнеп, тђннећ теге яисђ бу љлешен ачу гадђте китеп,
кием арт санны яки, ђйтик, књкрђклђрне кабартып, кал-
ку итеп књрсђтњ функциясен генђ њти башлый. Бњгенге
хатын-кыз кыяфђтендђ кием икенче планда калып, бе-
ренче планга ачык тђн чыкты. Бу кыргыйлыкка кайту
дигђн сњз тњгелме соћ?

Ачык киенгђн – чирлђткђн

Безгђ кадђр яшђп киткђн буыннар бездђн акыллырак
кына тњгел, гыйлемлерђк тђ булган, ахры. Алар бит про-
статит, импотенция, простата рагы кебек авыруларны
белмђгђн. Ир-атлар бик озак, картаеп беткђнче яшђгђн,
60-70 яшендђ љйлђнеп тђ бала њрчеткђн. Ник аларга
хђзер џђр ир-атны диярлек интектергђн бу чирлђр кагыл-
маган? Чљнки элеккелђр табигать законнарын ђйбђт белгђн.
Табигатьтђ туган телђк њтђлергђ тиеш, шулай булмаган-
да гармония, камиллек бозыла. Бу инде авыру дигђн сњз.
Хайваннар да килде-киттеле вакытта берсен-берсе
ђсђрлђндермилђр. Ђ без, мода дигђн булып, хатын-кызга
бљтен чибђр-леклђрен витринадагы сыман чыгарып куяр-
га рљхсђт итеп, њзебезне њзебез котыртабыз, аздырабыз
џђм авыруга дучар итђбез. Мљселман халкыныћ хатын-
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кызны киендереп йљртње ир-атта кирђкмђгђн вакытта ќенси
телђк уянмасын љчен, аныћ саулыгын какшатмау
ќђџђтеннђн эшлђнђ. Ир-атныћ џђм хатын-кызныћ ялан-
гач тђнгђ реакциясе нык аерыла – беренчесе дђртлђнеп
“кабынып” китђ, ђ икенчесенећ кылы да селкенми. Урам-
нарыбыз ярым-шђрђ кызлар тулы, аларны књреп ирлђр
шырпы сыман “янып” бетђ, чљнки сексуаль телђк бер
тапкыр уяна да канђгатьлђндерелми, икенче тапкыр, љчен-
че... џђм башка уянмый. Тап-таза кеше импотентка ђйлђнђ.
Ђгђр алга таба да болай дђвам итсђ, без халык буларак
озак яши алмаячакбыз. Хђзерге кљндђ ир-ат авырулары
бик књп кенђ тњгел, алар нык яшђрделђр дђ. Бњген Рђсђйдђ
ир-атныћ уртача гомер озынлыгы 58,8 яшь, Япониядђ –
80 гђ якын! Ник? Чљнки япон хатын-кызлары киенеп
йљри. Ярым-ялангач халыклар бетњгђ бара, ђ киенђ белг-
ђннђре яшђвен дђвам итђ, хђтта чђчђк ата.

Егетлђр њзлђре ачык, ђдђпсез киенгђн кызларга тар-
тыла. Ир-атлар да, селђгђен агызып, књзлђрен шулар
ягына тљби. Кызлар исђ, ялгыш аћлап, без чибђр, безнећ
белђн сокланалар дип уйлыйлар. Шулай, чилђгенђ књрђ
капкачы, егетенђ књрђ кызы. Ђгђр егетлђр кызларны ярым-
шђрђ киенергђ этђрмђсђлђр, андыйларга игътибар
итмђсђлђр, кызлар вульгар киенер идеме? Ђгђр егетлђр
ђдђпле кызларны сайласа, иркен, озын књлмђклђрдђ бул-
ганнар белђн генђ кулга-кул тотынышып йљрсђ, ярым-
шђрђлђр калыр идеме ?

 Егетлђр, кызларны азындырмагыз, акыллыларын,
тђњфыйклыларын акылсыз булырга мђќбњр итмђгез. Оныт-
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магыз – дилбегђ сезнећ кулда, кайсы якка тартсагыз,
кызлар шунда юнђлђ. Сљйгђн ярларыгыз янына фђкать,
изге, ягъни матур гаилђ корыйм да бђхетле булып яшим,
дигђн ният белђн йљрегез. Кызларны ятакка љстерђмђгез,
“кайф” табу кебек уйларны якын ќибђрмђгез, кешене
рђнќетмђгез. Ђйе, сылу књћел аздырыр, алтын юлдан
яздырыр, ди. Ђмма Тђћре нђселеннђн булган хак юлдан
тайпылмас.

Бозыклык, пычраклык, ялангач тђн тулы калын жур-
налларны кулыгызга да алмагыз. Порнография, эротика
акылны томалый, башта бер уйны гына калдыра, ул да
булса тизрђк ќенси телђкне њтђњ уе. Кеше, бљтен эшен
онытып, ќенси ќњлђргђ ђйлђнђ, саулыгын ќуя, аныћ
психикасы бозыла.

Ђлбђттђ, књплђр, без кеше кызларына хуќа булып,
аларны љйрђтђ алмыйбыз, дияр. Сез башкалардан тњгел,
ђ њзегездђн башлагыз, гњзђл аналар. Буй ќиткђн кы-
зыгызга атасы янында ялангач ботларын ялтыратып
йљрергђ рљхсђт итмђгез. Њзегез дђ, фатирыгызда булса
да, тыйнаграк киенегез – кызыгыз анасына карап њсђ.
Ирегезнећ сђламђтлеге сезгђ џич кадерле тњгелме? Нигђ
сез ахирђтлђрегезгђ кушылып ирлђрне яманлыйсыз?
Имеш, мужиклар бетте хђзер, бернигђ дђ ярамас,
сђлђтсез булдылар. Хатын-кызлар, сез њзегез кљчле
затларны еш кына кљчсез итђсез. Ир-ат дигђч тђ, ул
да бит тимердђн тњгел...

 Менђ шулай, дуслар. Наданлык (мђсьђлђнећ тљбендђ
азгынлык тњгел, ђ белемсезлек ятадыр) бњгенге хатын-



БЕЗ БЂХЕТ ЉЧЕН ЯРАТЫЛГАН

139

кызларыбызны њзлђрен дђ чирлђшкђ итђ, ирлђрне дђ кыра.
Сњзебез бђхет турында иде, лђкин, кызганычка каршы,
бездђ кайбер гап-гади исђн калу мђсьђлђлђре дђ хђл
ителмђгђн ђле... Шунысы куанычлы – љс-баш белђн бђйле
мђсьђлђлђрнећ чишелеше кешенећ њз кулында, хљкњмђт
карары кирђкми, властьны да тиргисе юк.

Кул эше шифасы

Ђбилђребез, ђнилђребез кул эше осталары иде. Алар
теккђн књлмђклђрне, бђйлђгђн биялђй, оекбашларны киеп
њстек без. Ђнкђйлђрнећ йомшак кул ќылысы ђле дђ
тђнебездђ саклана бугай. Без, балалар, дђрес ђзерлибез,
ђни љс-баш тегђ. Љйдђ шундый рђхђт, тыныч иде. Хђзер
гаи-лђлђрдђ татулык юк. Књлмђк-ыштанына кадђр ба-
зардан ташып, ќыен юк-барны књрсђткђн телевизор ка-
рап утыргач булмый ул, ђлбђттђ.

Ана кеше теккђн киемдђ – аныћ кул ќылысы белђн
бергђ баласын кайгыртуы да, назы да, изге телђге дђ.
Серлђре буыннан-буынга тапшырылып килгђн милли кием
ќайлы, матур булган џђм књз дђ тидертмђгђн, чирдђн дђ
саклаган. Яћа туган сабый чњпрђген яћа энђ белђн тегђргђ
кирђк, югыйсђ авырудан башы чыкмый. Нђрсђ, фабри-
када чњпрђк саен энђ алыштыралармы?

Тагын бер бик ђџђмиятле ягы бар тегњ, бђйлђњ эшенећ
– энђ белђн эшлђгђндђ кул џђм бармак очлары массаж-
лана. Бу “су-ќок терапиясе” инде. Белђсездер, кулда џђр
органныћ њз нокталары бар – баш бармак баш белђн
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бђйлђнгђн, кул учында эчебез чагылыш тапкан, калган
бармакларда – кул-аяк. Кул эше белђн шљгыльлђнгђндђ,
актив нокталарга басылып, организм кљйлђнђ, ќайлана.

Теккђндђ йљрђк дђвалана, кан басымы нормальлђшђ,
нерв књзђнђклђре тынычлана, баш авыртуы бетђ, йокы-
сызлык кача, хђтта кан составы яхшыра.

Кул эше организмны ќыелган тискђре энергиядђн
арындыра, кеше ќићелђеп китђ, њзен бђхетле хис итђ
башлый.

%
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АВЫЗ КЊНГЂН АЧЫ КАТЫК
КЊНМЂГЂН КАЙМАКТАН ЯХШЫРАК

Соћгы елларда туклану белђн бђйле ђдђбият ишђйде.
Безне нђрсђ, књпме џђм ничек ашарга икђнен љйрђтђлђр.
Бу китапларда аерым кићђшлђр генђ тњгел, туклануга
љр-яћа караш, бљтен бер фђлсђфђ бирелђ. Алар халыкта
бик популяр: џђр ќирдђ диярлек ач торуныћ файдасы,
организмны чистартырга кирђклеге турында сљйлилђр, итне
сњгеп, кђбестђне мактыйлар.

Чукчалар яшелчђ эзлђсенме?

Књбесенчђ Џиндстаннан таратыла торган бу караш-
лар ашау-эчњ рђвешебезне тамырдан њзгђртергђ чакыра.
Менђ бу шиклђндерђ дђ инде – кискен њзгђрешлђр гадђттђ
яхшыга китерми ул. Юк, бу китапларны дошманнар язып
тарата дип уйламыйм. Бђлки, ниятлђре изгедер. Ђмма
Вђлигђ файдалысы Галигђ зарарлы булу мљмкинлеген
онытмыйк. Џиндстанда яшђњ шартлары бер тљрле, ђ бездђ
бљтенлђй башка. Тегендђ яшелчђ ашап та яшђргђ мљмкин-
дер, ђ бездђ итсез булмый. Ќђй айларында, ягъни ќылы
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вакытта без дђ итне азрак, ђ яшелчђне књбрђк ашыйбыз.
Ђмма кышын организм њзен ќылытыр љчен књп энергия
сарыф итђ, куян кебек кђбестђ кимереп кенђ яшђп бул-
мый. Индуслар љчен сыер изге зат булса, татарларга ул –
ит белђн сљт чыганагы гына. Гасырлар буенча безнећ
халык њзенчђ тукланган. Гомумђн, џђр халыкныћ њз ри-
зыгы: берсе дићгездђн туклана, икенчесе кишђрлектђн, ђ
љченчесе асраган хайваннардан. Дљнья шулай яратылган.
Ул китапларда язылганнарга ияреп, чукчалар, балык аша-
мыйча, яшелчђ эзлђсенме?

Ачы катык – картаюдан чара!

Без, тњрклђр, элек-электђн ит џђм сљт ризыклары ярат-
тык. “Дљрес туклану” китаплары аларны гел яманлый,
зарарлы дип књрсђтђ. Ђмма Борынгы Рим, Греция, џђм
Мисыр табиблары ук сљтне тормыш согы џђм сђламђтлек
чыганагы дип атаганнар. Сљттђ 120 гђ якын кыйммђтле
элемент ќыелган. Яшьлђр љчен кирђкле егермедђн артык
аминокислота бар. Ул кальций, фосфор тозларына, йод,
бакыр, кобальтка бай. Ђчегђн сљт продуктларын эчњ аеруча
файдалы. Танылган урыс физиологы И.И.Мечников ка-
тык џђм кефирныћ књп авырулардан саклавын исбат иткђн.
Ђчегђн сљт продуктлары черњ процессларыннан саклаучы
миллиардлаган бактериялђрдђн тора. Галим шундый
нђтиќђгђ килгђн: “Без юан эчђктђге черњ матдђлђре белђн
агуланып картаябыз”. Эшкђртелеп бетмђгђн азык кал-
дыкларында череткеч микроблар мыжлап тора. Алар ар-
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касында барлыкка килгђн агулы матдђлђр канга њтеп керђ
џђм нигездђ бавыр тарафыннан нейтральлђштерелђлђр.
Ђмма кайберлђре шактый вакыт канда йљри икђн. Меч-
никовныћ ђйтњенчђ, нђкъ менђ шулар организмыбыз
књзђнђклђрен картаюга китерђ икђн. Катык эчњ канныћ
химик составын шактый яхшырта, чљнки катык юан эчђктђ
таркалу процессларын киметђ. Кешенећ кђефе књтђрелђ,
кайбер хроник авырулары бетђ, организм энергия белђн
тула. Шућа књрђ, телђсђ нинди ђчегђн сљт продукты –
картаюдан менђ дигђн чара! Шулай ук итсез дђ яшђп
булмый. Ит ул организмга аксым бирђ. Баш авыртканда
яћа пешкђн итне тозлап ашарга кићђш ителђ.

Сак булыгыз

Чит-ятларныћ тђкъдимнђре белђн сак булыйк. Орга-
низмны чистартырга кирђк, дилђр безгђ. Ђмма андый
процедуралар (гап-гади клизма инде ул) зарар гына ки-
терђ. Ник дисђћ, юан эчђкнећ љчтђн ике љлеше файдалы
микроорганизмнардан гыйбарђт. Шулар булмаса, эчђклђр
дљрес эшлђми дигђн сњз. Ђ клизма џђм рекламалана тор-
ган препаратлар шул файдалы микроорганизмнарны ту-
лысы белђн юып тљшерђлђр. Бу исђ њз чиратында дис-
бактериозга џђм башка авыруларга китерђ. Организмныћ
чиста булуын телђсђћ, књћелећ чиста, ризыгыћ хђлђл
булсын. Аз аша, књп хђрђкђтлђн.

Аз аша, ђмма ач та торма. “Ачлык могќизасы” –
кљнебезнећ ић популяр уйдырмасыдыр. Ач тору ашказан-
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ныћ эшчђнлеген боза, организм талђп иткђн матдђлђр-
нећ ќитмђвенђ китерђ, аны хђлсезлђндерђ, авыруларга
каршы тору сђлђтен киметђ. Кешенећ йљзе ямьсезлђнђ,
яћаклары сђлперђеп тљшђ. Ачлык – тђн љчен кљчле стресс
ул. Пошаманга тљшкђн књзђнђклђр кинђт саранланалар,
кљчне сарыф иттермилђр, аны май буларак запаска ќыя
башлыйлар. Ачлыкны туктату белђн, югалган килолар
ќитез генђ кире кайтачак џђм аларга запаска дип ќыел-
ган май љстђлђчђк...

Безне тукланырга љйрђтњче китаплар банан, киви ише
чит иллђрдђн китерелгђн ќилђк-ќимешне мактый. Эк-
зотик ќилђк-ќимешлђрдђн љстђллђребездђ ић еш књрен-
гђне, мљгаен, банандыр. Без аныћ читтђн китерелђ икђ-
нен дђ оныттык бугай. Шулай ук киви да арзан, књплђр
аны ала. Ђмма безнећ љчен чит-ят булган ќилђк-ќимешне
авыз иткђндђ, сак булу зарур, чљнки аллергия китереп
чыгарулары бар. Џђр кешенећ организмы њзенђ бер тљрле.

Њзећ яшђгђн ќирдђ ќитешкђн ризыкны ашау – ић
акыллысыдыр. Љстђлдђ сљт ризыклары, кош џђм хайван
итлђре, йомырка, икмђк, токмач џђм ярмалар булырга
тиеш. Карабодай, солы, арпа, тары ярмалары, эре итеп
тарттырылган оннан (кљрпђле булса, тагын да яхшырак)
пешкђн икмђк, њсемлек ќепселлђренђ бай азык-тљлеклђр
буларак, эчђклђрнећ эшлђвен яхшырталар. Ќилђк-
ќимешлђрдђн њз бакчаларыбызда њскђн алма, слива,
карлыган џ.б. аеруча файдалы. Азыкларныћ књптљрле
булуына ирешергђ кирђк. Аларныћ барысын да аз-азлап
ашау организмны туклыклы матдђлђр белђн тђэмин итђ.
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Ђллђ кемнђргђ ияреп, мљгез чыгарып маташмыйк, ата-
бабаларыбыз кушканча тукланыйк.

Дљрес туклану
милли традициялђргђ нигезлђнђ

Аш-су осталыгы – культураныћ бер љлеше ул. Милли
культура милли ризык аша да яши. Гомерендђ љчпочмак
авыз итмђгђн татар яисђ пылау ашамаган њзбђк буламы?
Љчпочмаксыз калган татар татарлыгын да ќуя. “Макдо-
нальдс” кафеларында гамбургерлар, чизбургерлар ашап
утырганда без бу, колакка ят сњзлђрне њзлђш-терњ белђн
генђ чиклђнмичђ, башка халыкныћ рухын да њзебезгђ
сећдерђбез.

Тњрк халкыныћ милли традициялђргђ бай ашлары,
ђзерлђњ ысулларыныћ оригинальлеге белђн, аларныћ тђме
џђм табынга бизђлеп бирелње белђн дан тота. Ашамлык-
ларны ђзерлђњ осталыгы бездђ књптђннђн килђ. Милли
ашларыбыз њзлђренђ генђ хас сыйфатларны ђлегђ кадђр
саклаганнар. Аларныћ њзенчђлеге халык тормышыныћ эко-
номик џђм табигый шартларына, аныћ этник тарихына
бђйле. Књп гасырларга сузылган тарих дђвамында халкы-
бызныћ хуќалык итњ гадђтлђре, аныћ ашау-эчњ тђртибе
ђллђни њзгђрмђгђн. Тњрклђрнећ материаль џђм рухи куль-
турасы, шул исђптђн аларныћ ашлары да, Књктњрк дђњлђте
чорындагы њзенчђлеклђрен саклап калган. Мђсђлђн, гљмбђ
тњрк халык ашларына хас тњгел, аныћ белђн соћгы ел-
ларда гына џђм шђџђр халкы гына мавыга башлады. Ни
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љчен хас тњгел? Чљнки књктњрклђрдђ гљмбђ “Тђћре тљке-
реге” дип саналган.

Элек-электђн тњрклђр ит џђм сљт ризыкларын њз иткђн.
Бњген дђ тњрклђр – ит ашларын ђзерлђњдђ дљньяныћ ос-
талары. Аларны авыз итеп караган аурупалылар, тђмле
булуына сокланып, яћадан Тљркиягђ килђлђр. Сљт, баш-
лыча, ђйрђн, йогырт, катык, каймак, эремчек џ.б. рђве-
шендђ кулланыла. Телебездђге сљт ризыклары исемнђре
башка теллђргђ дђ књчкђн.

Ит-сљт ризыкларында без лидер, ђмма гаять зур Аура-
сия (Евразия) кићлеклђрендђ, тљрле табигый тирђлектђ
яшђњче тњрклђрнећ аш тљрлђре бик бай. Мђсђлђн, татар-
лар терлек асрау белђн беррђттђн, игенчелек белђн дђ
бик књптђннђн шљгыльлђнгђн. Табигый, алар књбрђк он,
ярма кебек азыклар белђн тукланган. Татар табыныныћ
њзенчђлекле ягын ђле хђзер дђ камырлы ашлар, бигрђк
тђ токмачлы аш тђшкил итђ. Яшелчђ њстерњ џђм бакча-
чылыкка њзбђклђр бик оста. Аурупа кљнкњрешенђ хђлвђ,
ширбђт кебек ашамлыклар, кипкђн ќилђк-ќимеш алар-
дан килеп кергђн. Борын заманнардан ук Урал таулары-
ныћ урманнарында, урманлы далаларда яшђгђн башкорт-
ларда умартачылык алга киткђн. Башкорт балы дљньяда
мђшџњр. Бал џђм балавыз ђле дђ халык кеременећ мљџим
љлешен тђшкил итђ. Дњрт дићгез ярларында яшђњче
тљреклђр, ђлбђттђ, балык ашларыныћ да яхшы белгече.

Терлекчелек бљтен тњрклђргђ хас булып, яшђгђн
ќиренђ књрђ аныћ да њзенчђлеклђре булган. Мђсђлђн,
татарлар сарык итен яратып ашый, ђмма аћа казакълар-
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дагы кебек љстенлек бирелми, чљнки урман џђм дала ки-
сешкђн ќирдђ сыер асрау отышлырак. Тњрклђр атларны
эш џђм юл йљрњ љчен генђ тњгел, бђлки ите џђм сљте љчен
дђ њрчеткђннђр. Кымыз исђ бљтен дљньяга мђгълњм дђва-
лау чарасы. Ат итен пешереп тђ ашаганнар, ќђй џђм яз
кљннђрендђ куллану љчен тозлаганнар џђм каклаганнар
да. Тљреклђр генђ, якында яшђгђн гарђплђр йогынты-
сында, ат итеннђн читлђшкђн.

Дљрес туклану – сђламђтлекне саклауныћ мљџим шар-
ты. Ул милли традициялђргђ нигезлђнђ. Тђмле ашлары-
быз гасырлар дђвамында барлыкка килгђн. Шућа књрђ
халкыбызныћ аш-су ђзерлђњ осталыгын саклап калу га-
ять зур ђџђмияткђ ия.

Культураныћ аерылгысыз бер элементы булган аш-су
культурасына да махсус љйрђнергђ кирђк. Хђзерге ата-
аналар балаларын тљрле спорт, музыка, художество мђктђп-
лђренђ, бию тњгђрђклђренђ џ.б. йљртђ, ђмма кызларын
ашарга пешерергђ љйрђтњне кирђк дип тапмый. Ќырлап-
биеп кенђ яшђп булмый бит ул, џђр кљн ашыйсы килђ.
Гипермаркеттан алып кайткан банкадагы аш та тиз туй-
дыра, чљнки яћа пешкђн нђрсђ тњгел ич ул.

Балаларыгызны аш-су ђзерлђњ осталыгына љйрђтегез,
зарар итмђс, џљнђр – кулдагы алтын белђзек, дилђр. Џљнђр
ашарга сорамый ул, њзе ашата, џљнђр иясе џичбер ќирдђ
дђ ач булмый. Џљнђрле кеше џђр ќирдђ хљрмђт ителђ.

Ялкаулыкка иялђшкђн ќђмгыятьлђр турында Моста-
фа Кемал Ататљрек болай ди: “Эшлђмичђ, љйрђнмичђ,
армыйча рђхђт яшђргђ књнеккђн миллђтлђр башта абруй-
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ларын, аннары иреклђрен џђм соћында килђчђклђрен
ќуярга дучар булалар”.

Гыйбрђтле бер хикђя.
Татар авылында ир белђн хатын яшђгђн. Ир еш кына

эш белђн тљрле якларга сђфђр чыгып китђ икђн. Љйдђ
хатыны ике улы белђн кала. Балалары ђле кечкенђ була.
Шулай бер кичне хатын, савыт-сабаны да юмыйча та-
бында калдырып, йокларга ята. Књрђсећ, арган булган-
дыр. Малайларныћ берсен ућ, икенчесен сул ягына са-
лып, йокыга талган ул.

 Менђ бервакыт, ќиде тљн уртасында дигђндђй, ни-
дер кыштыр-кыштыр килеп мич башыннан тљшђ, табак-
савытларны шалтыр-шолтыр китереп ялый да хатынныћ
љстенђ менеп утыра. Хатынныћ моћардан коты оча инде,
билгеле. Бераздан теле чишелеп:

– Болайрак килегез, улларым, – ди ул балаларына, њзе
исђ куркудан нишлђргђ белми.

 Шулчак албасты да телгђ килђ.
– Ай-яй, зур яклаучыларыћ бар икђн. Мин алардан

гына курыкмыйм шул, – ди дђ хатынны тагын да ныграк
бастыра. Шулай књпмедер вакыт њткђннђн соћ ул:

– Икенче мђртђбђ кашык-аякны тљнгелеккђ болай
юмыйча калдырасы булма, ишетсен колагыћ, – ди дђ
ничек пђйда булса, шулай юкка чыга.

Ђби-бабайларныћ мондый риваятьлђре безне йорт-
ќиребезне чиста-пљхтђ тотарга, тырыш булырга љйрђтђ.
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Аш бар љйдђ бђрђкђт бар, дип тђ ђйтђлђр. Љйлђнгђндђ
кызныћ чибђрлеге ђџђмиятле булса, яшђгђндђ – ачык
чырае белђн оста кулы мљџим. Аш пешерергђ яратмаган
хатын ирен џђм балаларын да яратмыйдыр. Ямьле табын,
тђмле ризык – гаилђ бђхетенећ бер шартыдыр.

Умач – бђхет, сђламђтлек ашы

Сњз ахырында аш-су белђн бђйле кайбер юрамышлар-
ны искђртњ урынлы булыр. “Борынгы юрамышларны бњген-
ге яшђешебез кануннарына кљйлђргђ љйрђник.

... Онытмыйк: алар – ата-бабалар сњзе, халык акылы,
љлкђннђр кисђтње, ягъни књп мђртђбђлђр сыналган џђм
инанылган тормыш, яшђеш дђресе”, – дип яза Г.Гыйль-
манов (6: 232).

Ђгђр кеше елга бер тапкыр да умач ашы ашамаса,
авырыр, чљнки аныћ ќан тњренђ кереп яшђгђн, аныћ
сђламђт-леген, яшђешен, бђхетен билгелђгђн Умай тђћре
ач калачак, димђк, бђхиллђмђячђк. (“Умач” сњзе – “Умай-
аш”ныћ кыскартылган варианты.)

Ђгђр яћа тљшкђн киленнећ коймагы йомшак булса,
књћеле дђ йомшак булыр, гаилђдђ татулык булыр.

Ђгђр туй мђќлесеннђн калган ризыклар эткђ яисђ
чњплеккђ ташланса, бу гаилђдђн ризык китђчђк, йортла-
рында муллык булмаячак.

Ђгђр туй ашындагы токмач озын булса, гаилђ гомере
дђ озын була.
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Ђгђр чђй ясаганда чынаяк тљбенђ бер эре бљртек чђй
тљшсђ, кадерле кунак килђчђк.

Ђгђр сулы чилђк очраса, юл ућа, чљнки су – муллык,
ућдырышлык билгесе.

Ђгђр кемгђ дђ булса књгђрчен йомыркасы ашатсаћ,
ул сине љзелеп сљячђк.

Ђгђр сандугач сайраган ќирдђ утырып ашасаћ, бђхетле
буласыћ.

Ђгђр чишмђгђ сандугач тљшњен књрсђћ џђм артыннан
син дђ шул чишмђнећ суын эчсђћ, бђхетле мђхђббђт ки-
лер.

Ђгђр ќиткђн кыз караћгыда (качып) ризык ашарга
яратса, кияве карак була.

Ђгђр касђ яисђ чынаякка чђйне тутырып ясап эчсђћ,
бђхетећ тулы була.

Ђгђр килен суган ачысына еламыйча тњзђ алса, кай-
нанасына да тњзђр.

Ђгђр ќиткђн кыз љстђл почмагына утырса, кияњгђ
соћ чыгар.

Ђгђр кљзгегђ карап ашасаћ, бђхетећ кими, чљнки аны
ашыйсыћ.

Ђгђр тђрђзђгђ карап ашасаћ, читкђ китеп каћгырая-
чаксыћ.

Ђгђр ќиткђн кыз љстђл артына ялгыш ике кашык
алып утырса, кияњгђ бик тиз чыгар.

Ђгђр ашый торган сыныгыћны ашап бетермичђ эткђ
чыгарып бирсђћ, йљрђгећ авырулы булыр.
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Ђгђр табынга каплаган ашъяулыкка кул сљртсђћ, на-
хак сњз ишетерсећ.

Ђгђр ризыкка утырсаћ, арт саныћ корыша.
Ђгђр ризыкны урлап ашасаћ, очкылык тотарсыћ.
Ђгђр башка берђњ кызыккан ризыкны ашасаћ, туй-

массыћ. Ул кеше белђн бњлешергђ кирђк.
Ђгђр кљйгђн ризык ашасаћ, кайгылы булырсыћ.
Ђгђр тоз белђн сак булмасаћ, аны тњксђћ, йортыћда

татулык бетђр.
Ђгђр ипинећ башын сындырып ашасаћ, гаилђ башлы-

гына авырлык килер.
 Ђгђр љстђлне кђгазь белђн сљртсђћ, љйдђ ызгыш-

талаш чыга.
Ђгђр тљнлђ капланмыйча ачык калган азык-тљлекне

ашасаћ, авырырсыћ.
Ђгђр кояш батканда кулдан тљшеп киткђн ризыкны

алып ашасаћ, чирлђрсећ.
Ђгђр кояш чыкканда кулдан тљшеп киткђн ризыкны

алып ашасаћ, ырыслы-бђхетле булырсыћ (6: 267–269).

%
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ХЂЕРЛЕ ЮЛ!

Безнећ заманда нђтиќђле эшлђр љчен машина кирђк.
Бњген ул чыннан да байлык тњгел, хђрђкђт итњ чарасы.
Машина кулланучылар саны елдан-ел арта. Кызганыч,
юл казалары саны да арта. Юл газабы – гњр газабы, ди
безнећ халык. Бу мђкаль бњген аеруча актуаль. Рульгђ
тотынып, юлга чыгучы њзен куркыныч астына куя. Юл
џђлакђт-лђрендђ њлњчелђр сугышларда џђлак булучылар-
дан да књбрђк. Ќир шарында юл хђрђкђте олы пробле-
мага ђверелде.

Йљргђнче њрмђлђп љйрђн

Џђркемнећ дђ шофер тоту мљмкинлеге юк. Машина
кулланырга њзећђ љйрђнергђ туры килђ. Ђйе, ђйе, маши-
на рулен тотар љчен ић башта укырга, љйрђнергђ кирђк.
Нинди генђ бай булсаћ да, ќићел килгђн, ягъни сатып
алынган документ белђн юлга чыгарга ярамый, чљнки юл
сугыш кебек хђтђр нђрсђ.

Машина кулланырга љйрђнњче башта кыюсыз була,
юлдан курка, башка машиналар аныћ љстенђ килђ, дип
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уйлый. Азрак тђќрибђ туплагач, ул кыюлана. Куркуы
бетђ, тизлек арта џђм... ул беренче казага очрый.

Менђ ике машина бђрелеште. Яктырткычлар челпђрђмђ
килде, ишеклђр бљкрђйде... Шљкер, юлчыларга берни бул-
мады, барысы да исђн-сау. Мондый хђлдђ њзећне дљрес
тотарга кирђк. Хаклы булсаћ да, булмасаћ да каршыћ-
дагы кешегђ кычкырма, аны гаеплђмђ. Њзећне берни бул-
маган сыман тыныч тот. Ђлбђттђ, књћелсез вакыйга, ђмма
нишлисећ, књћелгђ ятышсыз хђллђр юлда еш була. Икенче
як њзе сњгенеп, сића янаса да артык игътибар итмђ. Ку-
рыкма, њзећне горур џђм сабыр тот. Янаучы акча сораса,
бирмђ. Дђњлђт автоинспекция хезмђткђре килгђнче уры-
ныћда кал. Милиция килгђч тђ каушап калма. Аныћ
вазыйфасы њлчђњ џђм язу гына, эш њзе башка ќирдђ
каралачак. Аћлатмаћда каза ничек булды, шуны яз, дљресен
яз. Сак бул – юл ялганны яратмый...

Юлны ќићеп булмый

Гадђттђ беренче казаны кеше авыр кичерђ. Яћадан
юлга карата шик, курку туа. Књплђр њќђтлђнеп, юлдан
љстен чыгарга омтыла, осталыгын арттыра. Алар махсус
ђдђбият укый, башкалар тђќрибђсен љйрђнђ. Ђлбђттђ,
моныћ файдасы бардыр, ђмма бу чаралар гына ќитђрле
тњгел, барыбер юлга карата шик кала. Аны ничек бете-
рергђ? Юл белђн мљгамђлђћне тамырдан њзгђртергђ кирђк.
Гомумђн, кем ќићђ дигђн сорау тормасын, юлны ќићеп
булмый. Рульдђ њзећне тыныч, рђхђт хис итђргђ телђсђћ,
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юлны... яратырга кирђк! Ђйе, юлдан курыкма, ул синећ
дустыћ. Юлны яратсаћ, аныћ белђн дус булсаћ, ул сића
њзе ярдђм итђчђк, ничектер машинаны њзе алып барачак.
Юл тизлекне дђ, алдагыларны узасы ќирне дђ њзе
књрсђтђчђк. Сизмђстђн юлга сећгђн кебек буласыћ, аныћ
белђн бербљтенлек барлыкка килђ џђм... лђззђтлек хисе
туа. Сђер кебек тоелса да, биредђ акылга сыймаслык
берни юк. Юл ул тњшђлгђн асфальт кына тњгел, аныћ да
рухы, иясе бар. Юл иясе – игелекле, ярдђмчел зат. “Ић
мљџиме, юл кагыйдђ-лђрен саклаган кешене Юл иясе њз
итђ џђм, нинди генђ кыелыкларга очраса да, аны йолып
калырга тырыша. Юлда оеп китеп, куркыныч, афђт кар-
шында (текђ яр, багана, сулыклар) калгач, Юл иясенећ
йомшак кына эндђшеп уятуы аркасында гына исђн калган
юлчыларныћ књпме хатирђлђре сакланган”, – дип яза рухи
мирасыбыз белгече Г.Гыйльманов. Иянећ рљхсђтен ал-
мыйча юлга чыгарга ярамый. Мин њзем рульгђ тотынгач,
арбау ђйтђм:

 Књк Тђћрем исеме белђн
 Ак Кояшым исеме белђн
 Кљмеш Аем исеме белђн
 Ќир-Су Анабыз ќисеме белђн
 Юлга чыгам.

 Юл рухларына тапшырдым.
 Барча бу дљньяда яшђгђн
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 Џђм вафат булган
 Туганнарым рухларына тапшырдым.
 Юлларым тыныч, имин булсын!

Џђр юлныћ њз рухы бар. Юл рухлары юлчыларны
сагынып кљтеп тора, чљнки бездђн башка аларга књћел-
сез. Без генђ ул аларны рђнќетђбез: юлга чњп атабыз,
холыксызланып, машинада башкаларны тиргибез, сикђл-
тђлђрне књреп, сњгенђбез. Шайтан коткысына бирелеп,
без кирђкмђстђн ашыгабыз, њзебезне џђм башкаларны
куркыныч астына куябыз. Юл рухларын бђхиллђтњ љчен
ић ђйбђте – юл читенђ агач утырту. Бик озын юлга чык-
канда аларга дип ризык калдырырга яисђ корбанга кош-
корт чалырга була.

Юл буенда њскђн куакларны сындырып њтђргђ, юл
буендагы кошларны куркытырга ярамый – аларныћ Юл
иясе, юл рухы булуы бар.

Юл сабырларны ярата. Башкаларга карата мђрхђмђтле
булыйк. Мђсђлђн, олы юлдан барганда кече юлдан килњ-
чене кертеп ќибђрик, озак кљтмђсен ул. Берђрсе ашыга
икђн, уздырыйк, бђлки, чыннан да аныћ эше ашыгыч-
тыр?..

Ђгђр автоинспекция хезмђткђре туктата икђн, њзећ-
нећ абруећны тљшермђ. Ялагайлана башласаћ, њзећне
гаепле сыман књрсђтђсећ. Тыныч бул, бђлки, документ-
ларны гына тикшерђлђрдер. Џђрхђлдђ, юл рухлары белђн
дуслыгыћ булса, алар сине рђнќеттермђслђр...
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Юл бир

Минем бер танышым 26 ел буе юлларда булып, бер
генђ дђ бђла-казага очрамаган.

– Машиналар бђрелешђ икђн, икесенећ дђ шоферлары
гаепле, – ди ул.

– Ничек инде алай, юл кагыйдђлђре бар ич, кемдер
аларны боза џђм авария тудыра, – дип фикерлидер књплђр.

Юк шул. Рульгђ тотынып юлга чыккач, аныћ кагый-
дђлђренђ буйсыну гына ќитми. Юлда тљрле кеше бар,
ђдђплесе дђ, тђртипсезе дђ. Соћгылары кагыйдђ дип тор-
мый, љстећђ килђ. Аларга юл бир. Ђйтик, син туры бара-
сыћ, ђ каршыдан килгђн машина юлыћны каплап сулга
борылырга ќыена. Юл минеке дип ашыкма, борылучы
сине уздыруын књреп ышангач кына, газга бас. Менђ
шулай, юлда њзећ љчен генђ тњгел, башкалар љчен дђ
уйлыйсыћ.

Машина да мактау ярата

Машина дигђч, аныћ њзен дђ яратырга, карап, сый-
пап торырга кирђк. Аћа тибенергђ, сугарга ярамый. Дор-
фа булсаћ, ул сине ќђзалый. Мђсђлђн, џђр механизмы
тљзек, ђ машина кабынмый. Тимер атыћа да рђхмђтећне
ђйтеп йљр. Аныћ да њзенчђ ќаны бар, ул да њзе белђн
сљйлђшкђнне ярата, мактау ишетергђ тели. Аны юып-
сљртеп торырга кирђк. Бу эшне телђп, яратып эшлђ, њзећђ
дђ файдасы булыр, кђефећ књтђрелер.
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Алдагы панельнећ књркђм ќиренђ мин рун язулары
белђн эшлђнгђн матур бљти ябыштырдым. “Тђћре татар-
ны сакласын”, – диелгђн анда. Зур ярдђмен тоям мин
аныћ, чљнки рун язулары искиткеч магик (сихри) кљчкђ
ия. Юкка гына Скандинавия иллђрендђ рун хђрефлђре
изге дип саналмый.

Юлга чыгар алдыннан бњре уласа – ућышлы юлга

Тагын берничђ ђџђмиятле кићђш. Ђйтик, син юлга
чыгарга ќыенасыћ, ђмма књћелећ тартмый, ниндидер борчу
хисе бар. Димђк, сића куркыныч яный, руль артына утыр-
ма. Эшлђр дђ, кешелђр дђ кљтђр, бик кирђк булса инде,
такси тотып бар. Шулай ук хђлсез яисђ авыру булсаћ да
рульгђ тотынма.

Юлга чыкканда мђче аякларыћа сырпаланса да на-
чар. Сђфђргђ чыкмавыћ хђерле. Совет заманында џђркемгђ
билгеле булган Л.Брежневныћ Лама исемле яраткан пе-
сие аны берничђ тапкыр њлемнђн алып калган. Хуќасына
куркыныч янаганда ул мияулап яныннан китмђгђн, чыгып
китђргђ комачаулаган, хђтта чалбар балагына ябыша торган
булган.

Кояш баеганда (кичкђ каршы) сђфђр чыксаћ – юл
ућмый. Юлга чыгар алдыннан љйдђ яшь бала еласа да
сђфђрећне кичектереп тор. Нарасый юкка еламый, ул
нидер сизенђ. Бала тынычлангач кына кузгалырга ярый.
Мондый очракларда мђчене сыйпап, эткђ ризык биреп
кит – юлыћ ућачак.
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Яраткан кешећне њбеп чыкма – син бљтенлђйгђ аерыл-
мыйсыћ. Борынгылар озатышканда њбешергђ кушмаган-
нар. Исђн-сау кайткач њбешерсез. Ерак юлга чыкканда
пар чынаякларга тутырып чђй ясап калдыру ђйбђт – имин
йљрерсећ. Њзећнећ сыныгыћны калдыру да тиз ђйлђнеп
кайтуга. Калган ризыгыћ сине љећђ тартачак.

Юлчыны озаткач ук идђн себерергђ кушмыйлар, чљнки
киткђн кеше себергђндђ купкан тузан сыман ачуланып,
тузынып кайтачак. Моныћ нигезендђ шул ук иш ишен
тартуга ышану ята. Тагын, мђсђлђн, салкын су эчеп чы-
гарга кићђш ителми – салкын каршы алачаклар.

Юл юрамышларыныћ бик ђйбђте – бњре улавын ишетњ.
Юлга чыгар алдыннан бњре йђ эт уласа – ућышлы юлга.

Машина йљртњ – њзе бер фђн, бер фђлсђфђ ул. Без
машинага утырабыз, машина исђ юлдан хђрђкђт итђ. Юл
џђм машина белђн гармониягђ ирешњ – юл фђлсђфђсенећ
нигезедер. Автомобильгђ утыргач, аны сыйпап: “Ђйдђ,
эшкђ барып кайтыйк”, – дим. Юлга чыккач та љч тап-
кыр: “Мин юлны яратам”, – димен. Юлга сљенеп чыгам,
чљнки барган ќиремдђ мине ризыгым кљтђ. Борынгы ышану
буенча кешене ризыгы йљртђ. Юлга авырсынып чыгарга
ярамый. Бераздан њзеннђн-њзе: “Юл да мине ярата”, –
диелђ, шулай ук љч тапкыр. Мића рђхђт, ќићел булып
китђ. Ышаныгыз, сезнећ дђ юлда проблемалар булмая-
чак. Усалланмагыз гына. Хђерле юл!

%
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ЂРВАХЛАРНЫ ОНЫТМАГЫЗ!

Бђхетле булыр љчен безне бу якты дљньяга китергђн
ата-аналарыбызга рђхмђтебезне белдереп тору, ђби-ба-
байларыбызны, нђселебезне онытмау да кирђк. Ић авыр
заманнарда да алар нђсел ќебен љзмђгђн, њзлђре ачлы-
туклы яшђсђ дђ, балаларыныћ авызына каптырган. Алар
хђзерге эгоистлар сыман: “Бер бала да ќиткђн, кирђкми
артык мђшђкать”, – дип тормаган. Элеккелђр ишле гаил-
ђле булган. Алар балаларын чын-чынлап, бљтен књћелен
биреп тђрбиялђп њстергђн, њз-њзлђрен генђ караган бњгенге
ата-ана сыман улларын-кызларын урам тђрбиясенђ таш-
ламаган. Без нђселебезнећ џђр кешесенђ дђ рђхмђтле бу-
лырга тиеш.

Вафат булган туганнарыбызны, мђрхњм ата-аналары-
бызны онытырга ярамаганлыгын белђбез. Алар књмелгђн
зиратларга баргалыйбыз, искђ алып, аш мђќлеслђре уз-
дырабыз. Мондый гамђллђрне исђннђрнећ бурычы дип
саныйбыз. Ђмма, кызганыч, мђрхњмнђрне искђ алу
мђќлеслђрендђ сњз еш кына шул ук бђялђр њсњ, салым-
нар арту, пенсиялђр аз булу турында бара. Ђ бит дљресе
вафат булганнарны искђ алып, уйлану, аларныћ узган
тормышлары турында ђћгђмђ кору булыр иде. Адђм ба-
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ласы искђ алып сљйлђгђн, уенда йљрткђн џђрнђрсђ ишђя
џђм њсђ, игътибар читендђ калганы исђ бљрешђ, шићђ
џђм юкка чыга. Исђн-нђрнећ мђрхњмнђр турындагы сњзе
џђм уе – рухларныћ ризыгы.

Элек, Тђћре диненђ табынган чакта, пенсиялђр ќитмђ-
венђ зарланып утырмаганнар, ул чакларда њлгђн кешене
искђ алу мђќлесендђ мђрхњмне сагынып сљйлђгђннђр, хђтта
бу мђќлес њзе дђ “сагыну” дип аталган. Башта зиратка
барып њлгђн кешенећ рухын чакырып кайтканнар. “Ђйдђ
кайт, сине сагындык”, – дигђннђр. Ат белђн мендђргђ утыр-
тып алып кайтканнар. Мендђрне љстђл почмагына куйган-
нар, кайткан рух мендђр љстендђ утырып тора дип уйлаган-
нар. Табында аћа да кашык, савытта ризык куйганнар.
Димђк, борынгылар бездђн сизгеррђк булганнар, алар ча-
кырылган рухныћ њзлђренећ араларында булуын тойган-
нар. Њлгђн кешенећ ќаны мђќлестђ катнашучы дип са-
налган. Аћа ризыклар да куелып, чынлап катнашу эффек-
ты тудырылган, урысча ђйткђндђ, “достигался эффект ре-
ального присутствия”. Ашап-эчкђндђ мђрхњмгђ туклык
телђгђннђр: “Фђлђнгђ туклык булсын”, – дип. Соћыннан
ђрвахны шул ук мендђр белђн кире илтеп куйганнар. Озат-
канда: “Бђхиллђп кит”, – дип сораганнар. Њленећ ќанын
озату “урнаштыру” дип аталган. “Озатканда мендђр белђн,
ат белђн озаталар, урнаштыру, дилђр” (16:138).

Ђрвахлар хљрмђтенђ уздырылган аш мђќлесендђ
тђберсен (тийђберсен) иткђннђр. Бу сњз њлгђннђрне искђ
алу келђве белђн бђйле: “Борынгы тљрки халыкларныћ
тђћрегђ, књк алласына ышану чорларыннан ук калган



БЕЗ БЂХЕТ ЉЧЕН ЯРАТЫЛГАН

161

сњз ... , фонетик яктан берникадђр њзенчђлекле булып,
безнећ кљннђргђ кадђр килеп ќиткђн дип уйларга нигез
бар ... . Тђберсен – тђћре бирсен”, – дип аћлата рухи
мирасыбыз белгече Ф.С. Баязитова (16:138). Бњгенге кљндђ
тђберсенгђ бару, тђберсен итњ, ягъни њлгђн кешене искђ
алу мђќлесенђ барып, келђњ итњ йоласы керђшеннђрдђ
генђ сакланган. Алар ђле џаман борынгы чорлардан ук
калган ышануларны, ырымнарны хђтерлилђр џђм борынгы
милли йолаларны саклап калырга тырышалар. Керђшен
йолаларында “динилек бљтенлђй диярлек чагылмый,
књбрђк борынгыдан килгђн халык йолалары љстенлек ал-
ган” (16 :144).

 Ќыелышып утырып тђберсен ђйтђлђр:

Затыбызга-зђwеребезгђ,
Затсыз-зђwерсезлђргђ,
Йомаг ашлары бусын,
Очтомаг ашлары бусын,
Караћгы гњре йакты бусын,
Аwыр тупырагы йећел бусын,
Бер кодай, бер тђћре љчен,
Олы-карылар љчен (16 :139)

Тђберсен кљне – искђ алу кљне. Ул кљнне мичкђ ягып,
коймак туглаганнар, књзикмђк басканнар, юка ќђйгђннђр,
башка тђмле ризыклар пешергђннђр, шуларны килњчелђргђ
бњлеп-бњлеп салганнар.

Ислам динен тоткан Ђстерхан татарларында да њлгђн
кешене књмњ џђм искђ алу йолалары бњгенге кљнгђ кадђр



Фирдњс  ДЂЊБАШ

162

милли њзенчђлеклђрен ќуймыйча яшђп килђ. Мђрхњмнђрне
искђ алу мђќлеслђрендђ догалар гарђпчђ дђ, татарча да
укыла. Соћгыларыннан матур бер њрнђк:

“И аллаџы тђгалђм,
Илемђ-йортыма тынычлык бир,
Аwыл-књршемђ тынычлык бир,
Бар балаларыма да саулык-сђламђтлек,
идайђтлек, тђњфик, шђпкатлек бир.
Тљрле бђла-казалардан њзећ саклыйсыћ,
Ут бђлђсеннђн, су бђлђсеннђн њзећ саклыйсыћ,
Књренер-књренмђс нахак бђлалђрдђн њзећ
саклагайсыћ.
Тапкан табышларыныћ, малларыныћ
хђйерен књргђйлђр иде,
Бђрђкђтле табышлар булгай иде.
Њземђ дђ саулык биргђй идећ.
Ђгђр ђќђл бирсђћ, иман бир,
Тњремдђ иманымны ђйтеп,

изге кљннђрдђ саф-йан
 кљйенчђ дљнйадан њтђргђ нђсиб итсђћ иде.

Менђ шуларны ђйтеп садакамны салам, туган-тохом-
нарымны барысын йаз итђм”, – дип сљйли Ђстерхан
татарларыннан булган тел остасы (17: 223).

Њлгђн туганнарыбызныћ, ата-бабаларыбызныћ рух-
лары књктђ яши, алар могќиза дип саналган тљрле те-
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релњ сђлђтлђренђ ия. Бер њк вакытта алар исђннђр янын-
да да, аларны да ташламыйлар, чљнки рухлар љчен ара
мђсьђлђсе юк. Ђмма рухларныћ ярдђмен тояр љчен без
дђ аларны онытмаска, истђ тотарга тиеш. Ике як љчен дђ
файдалы бђйлђнеш булуын књрђбез – мђрхњмнђр турын-
да сљйлђп, аларны уйлап, без рухларны яшђтђбез, њстер-
ђбез, ђ алар инде њз чиратында, кљчђеп, безне озатып,
яклап, саклап йљрилђр. Бабаларыбызныћ рухлары – без-
нећ ић ышанычлы сакчыларыбыз. Тњбђдђн башына боз
кисђге тљшеп барган кеше кинђт алга тайпылып, исђн
кала, њлем казасы булачак сђфђргђ чыкканда кинђт ма-
шина сњнђ џђм кабынмый, мунча исенђ исереп аћын ќуеп
ятканда њзеннђн-њзе ишек ачыла џђм саф џава керђ. Џђр
кеше гомерендђ мондый гаќђп вакыйгалар булгалап тора.
Ваемсыз барганда кем арттан тљртеп ќибђрде, эшлђп
торган моторны кем бозды, мунча ишеген кем ачты?
Ђлбђттђ, без яраткан, безгђ бик якын булган туганнары-
бызныћ рухлары.

Ђйткђнемчђ, аларныћ куђтен арттыру исђннђрнећ ку-
лында. Мђрхњмнђрнећ сурђтлђре бњлмђгезнећ ић књркђм
ќирендђ булсын, аларны гел књреп, истђ тотып яшђгез.
Ялгыз калган минутларда алар белђн бђйле хатирђлђргђ
чумыгыз. Белегез, рухлар сезнећ яныгызда, аларга
рђхмђтлђрегезне белдерегез. “Бу якты дљньяда яшђгђн џђм
вафат булган туганнарым, якыннарым! Барыгызны да
хђтерлим, сезне элеккечђ њк яратам, сезгђ рђхмђт ђйтеп,
шатлыклар телим”, – диегез.
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Мђрхњмнђр разый булсын

Њлгђн туганнарыбызны, кардђшлђребезне онытмый-
ча, аларныћ каберлђрен карап-чистартып тору да – изге
бурычыбыз. Зиратка кљндез барырга кирђк, кич зиратка
керсђћ – гомерећ кыскара. Зират янында да, эчендђ дђ
њзећне бик тыйнак тот – кычкырып сљйлђшмђ, кулла-
рыћны селтђмђ, чљнки њлеклђр рђнќи, ђ синећ гомерећ
кыскара. Шулай ук зиратка бармак белђн тљртеп
књрсђтергђ ярамый – ђќђл авыруы элђгђчђк. “Мин
књрсђтмђдем, шайтан књрсђтте”, – дип, књрсђткђн барма-
гыћны тешлђп куярга кирђк.

Зиратта њлгђн кешенећ кабере љстенђ ашау ђйберл-
ђре (йомырка, ипи џ.б.) куеп, аны искђ алу “гњр тђбер-
сене” дип йљртелђ. “Пешеренђсен, ипекђйенне аласын,
тийђберсен итђбез. Гњр љстенђ ќыйылып гњр тђберсене
итђсен.

 Очтомаг ашлары бусын,
 Тамаклары тукланып ќатсын,
 Књћеллђре хушланып ќатсын,
 Караћгы гњрећ йакты булсын,
 Танауларына ислђре керсен,
 Аwызларына тђмнђре керсен,
 Барысыныћ да ќомаг ашлары бусын, –

дисен. Ит, тоз, књкђй аппарасын” [очтомаг – оќмах]
(16:140).
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Рухи мђдђниятебезнећ кайбер њрнђклђре Себердђ сак-
ланган. “Билгеле булганча, тел џђм рухи культура, бигрђк
тђ гореф-гадђтлђр, йолалар – бер-берсенђ нык бђйлђнгђн.
Халыкныћ борынгыдан килгђн ана теле, туган теле сак-
ланган очракта гына аныћ рухи культурасы, йола џђм
фольклоры саклана”, – дип яза филология фђннђре док-
торы Флёра Баязитова (18:3). Себер татарларыныћ гаилђ
џђм кљнкњреш йолаларында борынгы ышанулар, ырым-
нар, тылсымлы сњзлђр сакланып килђ. Менђ Бараба
татарлары ни сљйли: “Барып књргесе килгђн кеше барып
књрђте зиратны, йыгылган короган њлђннђрне [ќыя].
Чыбалдан кисеп йђш агач белђн кђртмђ йасайты кабер
љстенђ.

 Каберећ – нур булсын,
 Иманыћ – йулташ булсын.
 Алдыћ – њзећђ,
 Артыћ – безгђ, –

тип туwа кылабыс” [кђртмђ – чардуган, туwа – дога]
(18: 191). Бу догада изге телђклђр белђн бергђ ђрвахлар-
ны ешрак искђ алырга кирђклеге дђ белдерелђ.

Кабергђ агач утырталар. Ул агач “баш казыгы” дип
атала. Баш казыгына сљлге йђ кулъяулык бђйлилђр. Каен,
карагай, милђш, шомырт агачларын утыртырга була, усак
ярамый, дилђр. Ул агачка кунып кошлар сайрый, њлгђн
кешегђ ќићеллек була:
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 Чардыwан куйып
 Нурландырыгыз.
 Агач утыртып
 Куандырыгыз.
 Йафраклар йарса
 Кошлар сайраса.
 Рухым шатланыр
 Догалар барса

 (18: 189).

Мђрхњмнећ кабере яныннан китђр алдыннан:

 Аллага аманђт,
 Яткан ќирећдђ тыныч ят.
 Караћгы урыныћ яктырсын,
 Рухыћ шат булсын, –

дип дога кылып китегез.

Њлгђн кешене књмгђндђ яћгыр яисђ кар яуса, димђк,
мђрхњм ђйбђт кеше булган, ђмма инде ќил-давыл чыкса
– явыз. Явыз кешелђрнећ рухлары књккђ ашмый
(яшђгђндђ ќыелган тискђре энергиянећ авырлыгы тота).
Андый рухлар гадђттђ зират тирђлђрендђ интегеп йљри,
исђннђргђ зарар сала. Зиратка Убыр да иялђшђ, ќир
асты тишеклђре аныкы. Шућа књрђ тљннђрен зираттан
ерак йљрњ, аћа якын итеп салынган йортлардан фатир
алмау хђерле.
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Элек ќир љсте явыз рухлардан арынып торган, чљнки
њлгђннђрне яндыру гадђте булган. Гамирќан Дђњлђтшин
“Тљрки-татар рухи мђдђнияте тарихы” исемле хезмђтендђ
(13: 26) тњрклђр турында: “Элек алар мђетлђрен яндыр-
ганнар. Кљлен ђйберлђре, атлары белђн бергђ ќирлђгђннђр.
Каберенђ мђрхњмгђ охшаш сын-тораташ куйганнар”, –
дип яза. Утта чистарынып, изге рухлар књккђ ашкан, ђ
яман кешелђрнећ ќаннары янып юкка чыккан. Шулай
итеп, дљнья тискђре энергиядђн тиз котылган. Бњгенге
зиратларда бљтен рухлар – яхшысы да, яманы да – бергђ
туплана; ђйбђт, чиста књћелле кешегђ њлгђч тђ тынгы
юк. Књккђ ашарга лаек булган затныћ мђетен яндырмау
аны рђнќетњ тњгелме? Шућа књрђдер, бњген тормышы-
быз да юньле тњгел, ђллђ нинди буталчык, яхшысы да,
яманы да бергђ йљри...

Дљньяда явызлык арта, дип зарланабыз. Аны кем ар-
ттыра? Кеше њзе гаепле тњгелме? Уттан куркып, чиста-
рынудан куркып, дљньяныћ энергетик сафлыгын бозабыз
бугай...

Нђсел-ыру тарихын љйрђнегез

Якын туганнарыбызныћ ђрвахлары гына тњгел, хђтта
ерак ђби-бабайларыбызныћ рухлары да безгђ ярдђм итеп
тора. Бу ярдђмне арттыру љчен нђсел агачын булдыры-
гыз, рђсемне сђнгать ђсђре дђрђќђсендђ башкарып, сте-
нага элегез. Њзегездђн булмаса, башка беренђ биреп яса-
тыгыз. Ќае чыкканда шђќђрђдђгелђр турында балала-



Фирдњс  ДЂЊБАШ

168

рыгызга сљйлђгез. Социологик тикшеренњлђр књрсђткђнчђ,
сораштырылган балаларныћ 9 проценты гына њз нђсел
кешелђренећ исемен, аларныћ нинди џљнђр иясе булганын
тљгђл ђйтеп бирђ ала. Шђџђрдђ яшђњчелђрнећ 2 процен-
ты гына њзенђ кадђр яшђгђн љченче буынныћ фоторђсем-
нђрен, гаилђ истђлеклђрен саклый.

Ђмма истђлеклђргђ бирелеп, њкенергђ, еларга ярамый.
Хатирђлђр књћелле, якты булырга тиеш. Кунаклар килсђ,
нђсел шђќђрђсен књрсђтегез, бабаларыгызны мактап
сљйлђгез.

Изгелђштерњ – књркђм гадђт

Атаклы шђхеслђрнећ, геройларныћ рухлары аеруча
кљчле була. Бу аћлашыла да, чљнки алар турында милли-
оннар сљйли џђм уйлый, ягъни аларны миллионнар тук-
ландыра. Православие дине изгелђр рђтенђ кертњне бул-
дырып, кљчлелђр рухын бик оста куллана. Мђсђлђн, Алек-
сандр Невский џђм патша Николай II изгелђрдђн сана-
лалар. Христиан динен яклаган, рус дђњлђтен кљчђйткђн
яисђ, ђйтик, башкаларны ућышлы дђвалаган џђркем изге
дип танылырга мљмкин. Ђле књптђн тњгел, 1999 елда,
Рђсђйдђ Матрона Дмитриевна Никонова изгелђштерелгђн.
Бу књрђзђче ђби 1881 елда сукыр булып туган. 1930 нчы
елларда колхоз тљзеп йљргђн абыйлары аны љеннђн куып
чыгарган. Матрона гомере буе авыруларга ярдђм иткђн,
бик књплђрне њлемнђн алып калган. Яћа изгенећ иконасы
(сурђте) яхшы эш табарга, фатир булдырырга булыша
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џђм гаилђне ныгыта дип санала икђн. Књрњебезчђ, изгел-
ђштерњ – књркђм гадђт. Бљек затларын олыламаган ха-
лык бљек була алмас.

“Нинди бђхет тњркмен диюе!”

Бљек шђхеслђр њлгђч тђ, халык књћелендђ калып, аћа
хезмђт итђлђр. Тљркиядђ, мђсђлђн, Ататљрекне олылый-
лар: аныћ џђйкђллђре књп, аныћ исемен урамнар, мђйдан-
нар, мђктђплђр йљртђ, аныћ портреты рђсми ќирлђрдђ
эленеп тора. Ул олы шђхес халыкны милли-азатлык
кљрђшенђ књтђреп, бђйсезлекне саклап калган. Бњген дђ
Ататљрек тљреклђрне азатлыкныћ кадерен белеп яшђргђ,
ић авыр шартларда да бирешмђскђ, кљчле, горур булырга
љнди. Юлбашчы халык књћелендђ яши. Ататљрекнећ рухы
гомумђн тљрек халкына гына тњгел, аныћ џђр аерым вђки-
ленђ дђ кљч-куђт биреп тора. Рђсми ќирлђрдђ генђ тњгел,
тљрек булган џђр ќирдђ бу каџарманныћ сурђте булыр:
ашханђдђ дђ, чђчђк кибетендђ дђ, дђрес хђзерлђп утыру-
чы бала бњлмђсендђ дђ.

Ататљрек кебек бљек шђхеснећ рухы тђћрелђргђ тић-
дер. Тњрк бетте дип исђплђнгђн, дљнья џђм тњрклђр њзлђре
дђ горур “Тњрк” исемен оныткан ачы бер заманда, Ата-
тљрек (дљресрђге, Ататњрк) бљтен дљньяга: “Без, тњрклђр,
ђле и-с-ђ-ђ-н !”– дип сљрђн сала. “Нинди бђхет тњркмен
диюе !”– аныћ бу алтын сњзлђре тњрк нђселебезне њлемнђн
коткара...
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Тимерќан – безнеке

Элек, тђћречелек чорында, Аурасия кићлеклђрендђ
Чыћгызхан џђйкђллђре торган. Књктњрклђр љчен Чыћ-
гызхан образы – искиткеч илџам вђ кљч чыганагы. Аны
ялгыш монгол дилђр, чынлыкта исђ ул безнеке, тњрклђрдђн.
Аныћ њз исеме Тимерќан, ђ “Чыћгызхан” – олуг ханы-
бызныћ мактаулы дђрђќђсе генђ. Хђер, бу сњз дђ безне-
ке, аныћ нигезендђ “дићгез” кђлимђсе ята. ХIII гасырда
тњрклђрне берлђштереп, Чыћгызхан кљчле дђњлђт тљзи.
Ул дђњлђттђ якынча биш йљз миллион кеше яшђгђне
мђгълњм. Монголларныћ мондый зур дђњлђт тљзњенђ џич
кенђ дђ ышанып булмый. Бњген алар нибарысы бер мил-
лион тирђсе. Заманында бик ишле халык булып, дљнья
сугышларында да ул чаклы кырылмаган бит монголлар...

Кљньяк-кљнчыгыштан монголлар тњгел, њзебезнекелђр,
монголоидлы тњрклђр килгђн. Кысык књзле кардђшлђре-
без славяннар љчен, ђлбђттђ, монгол булган. Бњген дђ ул
шулай, тыва яисђ хакас кешесен књреп, мђскђњле аларны
монгол дип уйлый. Русларныћ хђтта телендђ дђ “монгол”
сњзе ике мђгънђгђ ия – раса џђм миллђтне књрсђтђ. “Мон-
гол ханнары Дђште Кыпчакны џђм Болгарны яулап алса-
лар да, беренчедђн, њз гаскђрлђренећ уннан тугызы, икен-
чедђн, ќирле халыкларныћ џђммђсе дђ диярлек саф тњрк
кавеменнђн булганлыктан, ханнар, монгол тњрђлђре тел,
гореф-гадђт ягыннан тњрклђр тарафыннан ќићелделђр,
тњрклђштелђр, монголлыкларныћ эзе дђ калмады”, – дип
аћлата Ризаэтдин Фђхретдин (8: 62).
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Чыћгызханны изгелђштерергђ безнећ тулы хокукы-
быз бар – Аурупа пычракка, караћгылыкка батып яткан
чорда ук ул њз дђњлђтендђ Бљек Ясаны – тарихныћ бе-
ренче конституциясен керткђн. Хљкемдар њзе дђ Ясага
буйсынып яшђгђн, моны башкалардан да талђп иткђн.
Илендђ тђртип тђ булган, муллык та булган. “Чыћгыз-
хан Кытай џђм борынгы Иран кануннарын, ислам китап-
ларын тђрќемђ иттереп, болардан гореф-гадђтлђренђ туры
килђ торганнарын сайлап алды, “Яса” дигђн мђшџњр за-
кон китабы, конституция тљзетте. “Яса” џђркем љчен кат-
гый сурђттђ њтђлергђ тиеш закон булсын љчен моныћ
белђн ић элек њзе гамђл кылды. Џичкемнђн курыкмаган
Чыћгызхан “Яса” пунктларыныћ џђрберсенђ беренче чи-
ратта њзе буйсынды. Шулай итеп, “Яса” Чыћгызныћ
њзеннђн бљек, чљнки каган аћа буйсынырга мђќбњр иде”
(Риза Фђхретдиннећ югарыда књрсђтелгђн хезмђте, 14-
15 б.) Чыћгызхан тњрклђргђ хас булган демократиягђ
таянып эш иткђн. Дђњлђтендђге ђџђмиятле мђсьђлђлђр
корылтайда тикшерелгђн, фикер алышулар њткђрелгђн,
мљџим карарлар књпчелек тавыш белђн кабул ителгђн.
Аурупа иллђреннђн килгђн сђяхђтчелђр мондый тђртипл-
ђрне књреп хђйран калганнар.

Бњлмђгездђ Чыћгызхан сурђте торса, бу гаќђп кљчле
рухныћ сезгђ ярдђме тияр. Аеруча дђњлђт эшлеклелђ-
ренђ, хђрбилђргђ файдасы зур булыр. Ќиџанны дер сел-
кеткђн хљкемдарныћ бљеклеге Кытай кадђр Кытайны да
дулкынландыра. Чыћгызхан бљек Кытай императорлары-
ныћ мактаулы исемлегенђ кертелгђн, Пекин шђџђрендђ
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аныћ мавзолее салына. Димђк ки, олуг ханыбызга чиннђр
(кытайлар) да рђхмђтен белдерђ, Чыћгызхан идарђле-
гендђ алар да бђхетле булган.

Безнећ ата-бабаларыбыз дљньяга Атилла, Чыћгыз-
хан, Ататњрк кебек бљек шђхеслђрне биргђн, алар курку
белмђгђн, тырыш булган. Алар белђн горурланып, изге
рухларыннан ярдђм књреп, кљч алып яшик!

%



У н б и ш е н ч е  б њ л е к

Ташлама, ђнкђй, ташлама

Мине изге догаћнан,

Ташласаћ изге догаћнан,

Мин бђхетле булалмам.

 Р. Мићнуллин

И ТУГАН ТЕЛ ! СИНДЂ БУЛГАН
                            ИЋ ЭЛЕК КЫЙЛГАН ДОГАМ...

Ќђйнећ матур кљннђрендђ туган якларга кайткан идем.
Авылыбызда яћа таш мђчет салынды. Ђмма мђчеткђ аз
кеше йљри икђн. Ник йљрмисез, дип сорагач, књплђр: “И,
нигђ намазларны белмђгђч, белгђн булып кыланып, гљнаџ
арттырып йљрик инде ”, – дилђр. Авылдашларны аћлап
та була – илле-алтмыш яшенђ ќиткђч, гарђп телендђге
догаларны, безнећ љчен бљтенлђй башка, чит телне љйрђнњ
чыннан да бик авыр. Аныћ љчен кљндђлек эшлђрећне
онытып, њзећне фђкать шул максатка багышларга кирђк.
Моны ђлбђттђ аерым кешелђр генђ булдыра. Шулар гына
мђчеткђ йљри дђ...

Элек 1917 елгы революциягђ кадђр халкыбыз бик дини
була, чљнки исламдагы догалар, намаз тђртиплђре бала-
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чактан ук атадан – улларына, анадан – кызларына авто-
матик рђвештђ љйрђтелеп-тапшырылып килђ, гыйбадђтне
белер љчен махсус укырга кирђк булмый.

Социализм еллары дин белђн кљрђш еллары, динсез-
лек еллары булды. Без бњген шул кљрђшнећ нђтиќђсен
књрђбез: халык эчкечелеккђ бирелде, элек аракыны
белмђгђн татар авылларында хђтта кайбер хатын-кызлар
да эчђ, ќђмгыятебездђ ќинаятьчелек чђчђк ата. Татар
бњген алдый, урлый, бњтђннђрне рђнќетђ, њтерђ. Кызга-
ныч, ђмма књпсанлы мђчетлђр дђ хђлне њзгђртђ алмый,
тулаем алганда, халык диннђн ерак йљри.

Мића њземђ дђ авылдашларым алдында торган про-
блема таныш. Адђм баласы динсез тыныч, рђхђт яши
алмый, ул џђрвакыт рухи терђккђ мохтаќ булып, илаџи
кљчкђ сые-нырга тырыша. Казан урамнарында мђчет-
мђдрђсђлђрдђн чыккан егет-кызларны књреп сокланам.
Мљселманча киенгђн ул яшьлђрнећ йљзлђреннђн нур бал-
кый, тынычлык, бђхет хисе сибелђ. Књплђр алардан
кљнлђшђ дђ, чљнки њзлђренећ ул мђдрђсђлђрдђ уку мљмкин-
леге юк. Шулай шул, дин, гомумилеген ќуеп, љстенлеккђ
ђверелде...

Хђрефлђрен танысам да, гарђп телен њзлђштерђ ал-
мадым. Ул телне дљньяда ић авыр теллђрнећ берсе дилђр.
Ќитђрлек вакытым да булмады. Телне љйрђнмичђ, аћла-
маган догаларны ятлаудан зђвык тапмадым. Аћлашылма-
ган нђрсђ књћелгђ ятмый икђн. Бђхетемђ, мин њз теле-
бездђге догаларга тап булдым. Минем нђкъ Тукайча ки-
леп чыкты:
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 И туган тел!
Синдђ булган ић элек кыйлган догам:
Ярлыкагыл, дип, њзем џђм ђткђм-ђнкђмне, Ходам!

Тљрки-татар телендђге догалар да бар. Аларныћ бер
љлеше сезгђ таныш инде. Мђсђлђн, китапныћ икенче
бњлегендђ њк “Бђхет-дђњлђт” догасын очраттыгыз. Ул
догалыкны мин олуг галимебез Марсель Ђхмђтќанов
хезмђтлђреннђн таптым. Кызыксынып, эзлђнњлђремне
дђвам иттем. Каюм Насыйри, Флёра Баязитова, Гали-
мќан Гыйльманов, Хуќи Мђхмњтов џђм башкалар-
ныћ ђсђрлђрен укыдым, татар, тљрек џђм урыс теленд-
ђге чыганакларны љйрђндем. Мића гаќђп бай дљнья –
тђћречелек дљньясы ачылды. Без њзебезнећ рухи бай-
лыкларыбызны белмибез икђн бит. Џђм алар ерактан
килгђн, гарђплђрдђн њзлђштерелгђн ќђњџђрлђр белђн
џич каршылыкта тњгел. Ђгђр халкыбызныћ књћел дљнья-
сы хакында уйлансаћ, Аллаџы янында Тђћре торуын
књрђсећ, џђр авылныћ њз изге ташы, њз изге књле йђ
башкасы булуына шаккатасыћ, Рамазан, Корбан
бђйрђмнђренећ тђћречелек чорыннан сакланып килгђн
Нђњрњз, Сабантуйлар белђн чиратлашып торуына сље-
нђсећ. Хђтта Сљембикђ манарасыныћ капкасы да ике
канатлы. Ишекчђлђрнећ берсендђ ай сурђте – ислам
символы, икенчесендђ кояш – Тђћре диненеке... Баш-
кача булуы мљмкин дђ тњгел, чљнки дин ул, књплђр
уйлаганча гыйбадђткђ генђ кайтып калмый, дин – ха-
лыкныћ мећлђгђн еллык тарихын, буыннардан-буын-
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нарга тапшырылып килгђн тђќрибђсен њз эченђ алган
аћ ул. Бергђлђп уйлап карыйк ђле: чњлдђ яшђњче гар-
ђплђрнећ тормыш тђќрибђлђре белђн генђ ачы суык-
ларда яшђп булыр идеме?..

Узган унбиш елда без рухи яћарышныћ мљџим этабын
кичтек – калаларыбыз џђм салаларыбызда књпсанлы гый-
бадђт йортлары ачылды. Бњген исђ тњрклђргђ, шул исђптђн
татарларга да, мђчетлђр салу белђн беррђттђн, бђлки, њз
рухи байлыкларын да љйрђнеп, файдаланырга кирђктер.
Кызганыч, без бай рухи мирасыбызныћ бик аз љлеше
белђн генђ эш итђбез.

Олуг хђзинђбезне, беренче чиратта борынгы дини ми-
расны, миллђтебезнећ њсешенђ ќигњ, хезмђт иттерњ ва-
кыты ќитте дип саныйм. Халкыбызныћ њз ђхлакый хђзи-
нђсен торгызып, аны яшь буынга ќиткерђ алмасак, иман-
сызлык ќићелмђячђк. Рухи кыйбласыз ќђмгыять бђхет-
ле булмаячак.

Якташларыма, гомумђн миллђттђшлђремђ мљрђќђгать
итеп, шуны ђйтђсем килђ – гарђпчђ догаларны белмим
дип борчылмагыз, гыйбадђттђ тел ић ђџђмиятлесе тњгел.
Догалар ихлас књћелдђн, џђр сњзен аћлап, аныћ тђэси-
рен тоеп укылырга тиеш.

Мђчетлђргђ ќаныгыз телђгђн вакытта керегез, ќђйнећ
кызу кљннђрендђ аларда рђхђт, салкынча булыр, кышын
исђ ќылы. Дљнья мђшђкатьлђреннђн арынып, ял итегез.
Њз телебездђге догаларны укыгыз, уйларга чумып, вафат
булган туганнарыгызны искђ алыгыз. Белегез – болай
эшлђњ кемгђдер сђдака биреп, минем љчен дога кыл ђле,
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диюдђн мећ тапкыр саваплырак, чљнки њз авызыгыздан
ђйтелгђн телђклђр Књккђ, илаџи кљчлђргђ тулырак бу-
лып ирешђчђк, арадашчы булмау хђерлерђк.

Мђчетлђр (чиркђњлђр дђ ђлбђттђ) рухи яктан кара-
ганда бик чиста ќирлђр, аларныћ ауралары, ягъни энер-
гетикалары ђйбђт, тагын да гадирђк итеп ђйткђндђ кеше
књћеленђ ућай тђэсир итњ, аны тынычландыру мљмкин-
леклђре бик кљчле. Гыйбадђт йортында укылган доганыћ
кабул ителњ ихтималы да зур.

Њземђ ачылган гаќђп бай дљнья џђркемне кызыксын-
дырып, бњгенге тормышыбызда файдалы булсын иде дигђн
телђк белђн яздым бу китапны. Безнећ халык элек-электђн
догалы халык иде. Дога, изге телђк-арбау, ђфсен, им-
том... аларны бер-берсеннђн аерырга књпме генђ тырыш-
салар да, булдыра алмадылар, халык књћелендђ алар џђрва-
кыт бергђ яшђделђр. Бу тљшенчђлђр њзлђренећ асыллары
белђн дђ бер-берлђренђ бик якыннар – алар барысы да
сњзнећ реаль кљченђ ышануга нигезлђнгђн. Тылсымлы
сњзлђр сезгђ дђ тормыш итђргђ, кыенлыкларны ќићђргђ,
тђњфыйклы, намуслы булырга булышыр. Шагыйрь Зљлфђт
ђйткђнчђ:

 Савыктырсын, горур итсен берњк,
 Кеше итсен безне бу тылсым ...
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Бђхетнећ тљп догасы

Бђхет юлында тљп догагыз “Бђхет-дђњлђт догасы” бу-
лыр. Аны мљмкинлек туу белђн џђр ќирдђ укыгыз, мђчеттђ
генђ тњгел, љйдђ дђ, эш ќирендђ дђ. Кулларны мљсел-
манча учларын љскђ каратып куегыз да телђгђн вакытта
укыгыз бу матур доганы.

Укыганда уч тљплђрегез ќылыначак, чеметеп-чђнчеп
алган сыман булачак. Димђк, энергия – яшђњ кљче килђ
башлады. Ул сезгђ кызу кљнне учларга кояш нурлары
тљшкђн сыман килђ. Галђм энергиясенећ яћгыр тамчыла-
ры, кар бертљклђре кебек књп булып, сибелеп ки-лњен књз
алдына китерегез. Дљнья яктырып китђ, тђнебезнећ џђр
књзђнђге рђхђтлек, шатлык хисе белђн тула. Без хыял-
ланган, кљткђн, эзлђгђн бђхет шул сихри мизгеллђрдђ
килђ инде. Бђхет сезгђ џђр яћа кљн белђн туып килђчђк,
кыш кебек озын гомерле булачак. Бђхет њзе белђн бергђ
байлык та, муллык та китерђчђк. Менђ шундый ул –
бђхетнећ тљп догасы!

Кулларны књккђ чљеп...

И, Тђћрем!
Барлык сырхаулардан азат ит,
Књктђн очырт, ќирдђн йљгерт!

Бу доганы укыганда куллар дулкын тотучы антенна-
лар сыман књккђ чљелђ. Тљрле чирлђрдђн котылыр љчен
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универсаль дога бу. Кыска џђм матур бу телђк-доганы еш
кабатлап йљрергђ дђ ќайлы.

Чир-авырулар Књк, Кояш, Ќир, Су тђћрелђре ихты-
ярында булуын белђбез. Шућа да чирне шундый ђфсен
сњзлђре ђйтеп куарга мљмкин:

 Су анасы – сылу сакал,
 Ќир анасы – ќирђн сакал,
 Књк анасы – кљрђн сакал.
 Мине ашама, мине эчмђ...

(19:39)

Саулык, тљрле чирлђрдђн шифа сорап укылган дога-
ларны сез сђламђтлеккђ багышланган махсус бњлектђн
табарсыз.

Тђћре йљзенђ багып, кулларны књккђ чљеп укылган
тагын ике дога:

И, Тђћрем! Књгећне ачтым,
Ќирећне ачтым,
илаџым, балаларыма, гаилђмђ, нђселемђ
саулык, иминлек, озын гомер бир!

И, Тђћрем! Књгећне ачтым,
Ќирећне ачтым,
илаџым, безгђ дошманлык эшлђттермђ!
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Сђфђр догасы

Кышын ерак сђфђргђ чыгарга туры килде. Юлныћ
боз булып каткан љлешлђре дђ бар. Мин њзем рульдђ.
Сер тњгел, куркындыра. Моны юлдашларым да аћлый
ђлбђттђ, чљнки сак кына, ђкрен барам. Машина салонын-
да тынлык. Шулчак сђфђргђ чыкканда укыла торган до-
ганы исемђ тљшердем.

Бисмиллаџир рахмђнир рђхим,
Алла булсын иптђшем,
Хызыр пђйгамбђр булсын юлдашым!
Аллаџы тђгђлђм, њзећ сакла,
Дошманнарныћ књзен капла,
Бђла-казалардан сакла!
Телђгемне кире какма!
Изге сђгать – изге юл,
Йолдызым якты бул!
Књћелем шат бул!

Ничектер ќићелђеп китте. Тизлек тђ артты. Ђйтер-
сећлђ, књзгђ књренмђгђн кемдер минем машинаны алып
бара, ђ мин рульгђ тотынып аћа юлны гына књрсђтђм. Бу
доганы тагын бер-ике кат укыгач, курку бљтенлђй бетте,
мин тулысынча тынычландым. Машина њзе диярлек тиз
џђм рђхђт кенђ безне барасы ќиргђ китерде.

Ић кызыгы ђйлђнеп кайткач булды. Гадђттђ, юлдан
арып, хђлсезлђнеп кайта идем. Бу очракта дога ярдђмен-
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дђдер сђфђрнећ авырлыгы џич сизелмђде. Догалы юл
џич ардырмады, юл тњгел – ял булды. Ђллђ чыннан да
машина њзе йљрдеме?..

Яныбызда џђрвакыт Књк кљчлђре бар, алар безне юлда
да озатып йљри. Илаџи кљчлђр џђрчак безгђ ярдђм итђргђ
ђзер, алардан ул ярдђмне сорарга гына кирђк. Сорар љчен
дога-арбаулар, ђфсеннђр бар, аларныћ тирђн мђгънђле
џђм акыллы сњзлђрендђ тылсымлы кљч бар.

Ђпсен – тљпсен,
Башыгыз аћ булсын,
Юлыгыз ућ булсын!

Куркыныч янаганда

Куркыныч янаганда тыныч булырга тырышыгыз. Кур-
куга бирелеп, каушасагыз, хђлегез китђчђк, гаќиз булып
калачаксыз. Кара кљчлђр мондый форсатны кљтеп кенђ
йљри, алар бу мизгеллђрдђ кешенећ бљтен кљчен суырып
ала. Кеше йђ тораташ кебек катып кала, йђ аћлаешсыз,
акылсыз адымнар ясый башлый...

Курыкмагыз, яныгызда кара кљчлђрдђн књпкђ љстен
булган илаџи кљчлђр – књк кљчлђре бар. Кичекмђстђн
Тђћрегђ мљрђќагать итегез:

И, Тђћрем!
Кеше башлы козгыннар кулыннан сакла, илаџым!

Догалар тынычландыра, кљч бирђ. Тыныч кеше – кљчле
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кеше, аћа џљќњм итмилђр. Ић авыр хђллђрдђ дђ тыныч-
лыгын ќуймыйча дљрес хђрђкђт иткђн кеше чын лидер
була. Дошманга артыгыз белђн борылмагыз, арка – ић
гаќиз, йомшак ќир. Сњз ућаеннан ђйтеп узыйк, арты
белђн торган баланы беркайчан да тиргђмђгез, чљнки ул
чирлђргђ мљмкин, шелтђне дђ аћа алды белђн торган
хђлдђ генђ белдерегез...

Хђтта љстегезгђ килсђлђр дђ югалып калмагыз – дош-
ман алдына пуля да њтеп керђ алмаслык нык пыяла сте-
насы коеп куегыз. Кискен минутларда адђм баласыныћ
тумыштан бирелгђн сихри сђлђтлђре ачылып китђ – чын-
нан да, књзгђ књренмђгђн киртђ пђйда була. Џљќњм итњ-
че кинђт туктап кала, туктарга љлгермђсђ, бу диварга
бђрелеп тђгђрђп китђ.

Ђлбђттђ, бу сђер койманы кешенећ телђге буенча илаџи
кљчлђр тудыра, алар дљрес юлда йљрњчене џђрвакыт сак-
лый. Ђмма мондый могќизалар џђркем љчен дђ эшлђн-
ми, ярдђм кулы џђркемгђ дђ сузылмый – кыек юлда
йљрњченећ янында якты кљчлђр булмас, илаџи кљчлђр ан-
нан качар. Яман кешенећ таянычы – кара кљчлђр. Алар
да кешегђ ярдђм итђ, ђмма бу ярдђмнђн аћа ахыр чиктђ
зарар гына; мђсђлђн, аракы йђ наркотик табарга булыша
кара кљчлђр, кешелђрне талап йљрер љчен корал булды-
рырга џ.б.

Џђркем њз юлын сайлый. Яктыга омтылучыларга та-
гын бер басма:

 Бисмиллаџ ир-рахман ир-рахим,
 Куам тљн карасын,
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 Ходай ярлыкасын.
 Њлегђ – иман, терегђ – бђрђкђт!

Тимер теле

Бу дога пуля, туп ядрђсе (снаряд) яки мина ярчыгы,
њткен тимер корал тию куркынычы янаган гаскђрилђргђ
(хђрбилђргђ) џђм милиция хезмђткђрлђренђ бик файда-
лы булыр. Аны укыгач, тимер тђнгђ њтеп керђ алмый.
Борынгылар яуга кергђндђ яра џђм њлемнђн сакланыр
љчен шушы ырым-сњзне ђйткђннђр:

Ђпсен – тљпсен,
Адђм углы йите кат йирне качан ук берлђ
атыйб њткђрсђ, тимер мића анда њтсњн!
Адђм углы йите кат књкне качан ук берлђ
атыйб њткђрсђ, тимер мића анда њтсњн!
Адђм углы йите кат ташны качан ук берлђ
атыйб њткђрсђ, тимер мића анда њтсњн! (20:107)

Бозым-сихердђн саклаучы дога

Бу дога еш укыла торган догаларыгызныћ берсе бул-
сын. Намазлык љстенђ аякларыгызны бљклђп утырыгыз,
кулларны дога кылгандагыча учларын љскђ каратып то-
тыгыз.

И Тђћрем! Сорыймын синнђн – адђмнђрнећ, пђрилђр-
нећ, фђрештђлђрнећ раббеннђн, адђмнђрнећ, барча хай-
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ваннарныћ патшасыннан... Књћелне аздыручы шайтанныћ
явызлыгыннан, кешелђрнећ вђ ќеннђрнећ йљрђклђренђ
вђсвђсђ салучы шайтаннан вђ сихерче хатыннар сихереннђн
сакла! (5:340)

Доганы укыгач, гадђттђгечђ “амин” дип битлђрне сы-
пырып куегыз.

Бозымнан сакланырга кирђк. Тњрклђрдђ зђхмђттђн,
кара кљчлђрдђн џђм явыз затлардан саклаучы им-том
буларак элек-электђн тоз кулланыла. Сез дђ ишек тљбе-
нећ тышкы ягына бер буй тоз сибеп чыгыгыз. Аны њзегез
белђн кесђгђ дђ салып йљрегез. Њз йортыгыз белђн яшђ-
сђгез, артыш џђм милђш агачларын утыртыгыз. Љй тир-
ђсендђ њскђн кычыткан џђм ђремне йолкып ташламагыз,
алар да бозым-сихердђн саклый. Ђгђр бозым элђкте дигђн
шигегез булса, кулыгызга мђчене алыгыз. Бозым тигђн
кешедђн мђче шунда ук тљшеп кача. Ќибђрмђсђћ, тыр-
маша башлый.

Бозымнан котылыр љчен йљз-битне саф чишмђ суы
белђн юыгыз. Яћа чыккан кояшка карагыз. Кљн туып
килгђндђге кояшныћ беренче нурлары кешедђге бозым-
сихерне тишеп-љтеп зђхмђтне куып ќибђрђ.

Яћа љйне арбау

 Яћа йорт салгач яки фатир алгач, тыныч-имин яши-
сегез килсђ, аны арбаулагыз. Ничек итеп? Њзегез генђ
ќыелып, кечкенђ бер мђќлес оештырасыз. Яћа љйне ар-
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баулаганда хуќалар гына була, чит кешелђр чакырыл-
мый. Йорт иясе сезне танып калсын, башкалар белђн
бутамасын љчен шулай эшлђнђдер ул. Ягъни бу мђќлес
йорт хуќаларыныћ, иялђренећ бђйрђме. Гаилђ башлыгы
матур тавыш белђн шушы текстны укый, башкалар, дога
кылгандагыча, кулларын тотып: “Шулай булсын!” – дип
утыра.

Књк Тђћре исеме белђн,
Ак Кояш исеме белђн,
Кљмеш Ай исеме белђн,
Ќир џђм Су ќисеме белђн.

Иялђрне чакырам,
Ак тђкђгђ утырам,
Књк биягђ утырам,
Тђћре йљзенђ багып,
Бер чњгђлим, бер торам...
Кулларны књккђ чљеп.
Сулламагыз, ућлагыз,
Шушы яћа нигезгђ
Арбау ђйтђм – тыћлагыз!

Љй иясе, танып кал,
Авызыћа бал-май ал,
Игелеклђрећ белђн
Мђћгелеккђ сљеп кал,
Матур шушы љйдђ кал.
Тњбђсенђ туклык бир,
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Нигезенђ ныклык бир,
Хуќаларга муллык бир,
Явызларга коллык бир.

Учагында ут янсын,
Табасына май тамсын,
Тимергђ хљрмђт булсын,
Изге кирђмђт булсын,
Утка корбан суелсын,
Ятимнђргђ куелсын,
Котка корбан суелсын,
Мђрхњмнђргђ куелсын,
Љрђклђр џђм Йерехлђр
Бђхиллеккђ туенсын!

Елга бер Умай ашы, –
Ул – Тђћре кояшы, –
Табыннарга мул менсен,
Љй балага књмелсен!
Бђбђйгђ сиртмђ кирђк,
Бабайга таяк кирђк,
Кызларга яулык кирђк,
Егеткђ аяк кирђк,
Ирлђргђ йљрђк кирђк!

Бичура ярдђм итсен,
Албасты чыгып китсен,
Йортныћ дњрт почмагында
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Тимерче рухлар кљтсен,
Дњртесенђ дњрт тимер,
Шулар байлыкка књмер...

Чулпан бабай мал бирсен,
Зђћге бабай юл бирсен,
Умай – ана ул бирсен,
Гайшђ – Батман кул бирсен!
Авырулар кермђсен,
Кара књзлђр књрмђсен,
Сихерчелђр, камчылар
Йортка якын йљрмђсен!
Љйгђ зђхмђт кермђсен!
Тфњ! Тфњ! Тфњ!
Шайтанга сђдака шул булсын!
Авыз – борыны тулсын!

Козгын халкы азмасын,
Кара кайгы язмасын,
“Кара њлем” савыты
Мђћгелеккђ тулмасын!
Књк иясе – Тђћребез –
Бђхет – ырыс юлласын!

Тђћре исеме белђн,
Кояш исеме белђн,
Ќир-Су ќисеме белђн.
Матурлык – безгђ,
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Батырлык – безгђ,
Џђр ќанга ил бирсен,
Балага тел бирсен,
Изгегђ гљл бирсен,
Явызга кљл бирсен.

Мђћге яшђгез!
Артсын кешебез,
Булсын ишебез!

 (Галимќан Гыйльманов архивыннан)

Тагын бер ђџђмиятле момент – яћа йорт (фатир) књче-
неп килгђч њк арбаулана. Бу йоланы башкармыйча анда
кунарга ярамый. Инде яшђп киткђч, зурлап љй туен уз-
дырырга була.

Элек яшђгђн ќирдђ йорт иясен калдырмагыз. Иясе
булмаган йортта рђхђт, тыныч-имин тормыш та булмый.
“Иске йорттан яћа йортка књчкђндђ, яки тљп йорттан аеры-
лып башка чыкканда, љй хуќасы ић элек яћа йортка ипи
изђ торган кувас чилђген илтеп куя џђм шуныћ белђн бергђ
йорт иясен дђ књчерђбез дип чакырып алып киткђннђр.

Йорт атасы сарысакал,
Йорт анасы сылубикђ,
Ипи-тозыћ белђн ќљр,
Тышта йљрмђ, љйгђ кер.

Йортка иминлек китер,
Тазалык, байлык китер,
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дип, беренче кичтђ њзлђре љйдђ кунмасалар да, йорт
иясе љчен дип љстђл љстендђ бер бљтен ипи белђн бер
чынаяк су калдыра торган булганнар” (16:176-177). Ф.С.
Баязитовага сљйлђп мђгълњматлар биргђн тел осталары-
ныћ џђм йола белгечлђренећ тагын бер аћлатмасы:
“Машина белђн књчтек. Анарга [йорт иясенђ – Ф.Д.]
мендђр куйдым, машина ишеген ачып тордым. “Кырсут,
ђйдђ безнећ белђн кил”, – дип ђйттем” [кырсут – йорт
анасы, иясе] (16:178). Йорт иясен књчерер љчен иске љйнећ
нигезеннђн бер уч туфрак алып, яћа љйнекенђ салсагыз
да була. Иягђ мљрђќђгать итеп: “Ђйдђ минем белђн
бергђ яћа ќиргђ” – диегез.

Ут иясенђ

Яћа йортта яки фатирда газ плитђсен кабызып
ќибђргђндђ Ут иясен сђламлђгез. “Утныћ књћеле кљр
булсын!” – диегез. “Ут теле” догасы да бар:

 Ут атасы књк була,
 Ут анасы сары була,
 Утныћ кызы кызыл була,
 Кызына калгач кызу була.
 Ут, уйнама, уйнама;
 Уйнамыек, кљлмиек,
 Бергђ гомер итиек

(19:37).
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Бу доганы укыгач, ут иясе мђрхђмђтле џђм ярдђмчел
булыр, ашларыгыз тиз џђм тђмле булып пешђр.

Мичкђ яисђ каминга якканда ђйтелђ торган ђфсен:

Ђпсен – тљпсен,
Ут књћеле кљр булсын,
Љйгђ ќылы бљркелсен!

(6:330)

Болай дигђч, ут ђйбђт янып китђ, љй бик тиз ќылы-
на. Янган мичкђ карап утырыгыз, файдасы књп. Ут ты-
нычландыра, барлык курку-шиклђрне, арганлык џђм авыру-
чирлђр-не суырып ала. Элек авырган баланы, ипи кљрђгенђ
утыртып, мич алдына куеп алганнар. Шуннан соћ бала
терелгђн. Бњгенге шђџђр шартларында андый баланы ян-
ган камин янында бераз тотарга мљмкин. Нђтиќђ шул ук
булыр.

Идел-йортка бер дога

Ерак сђфђрлђрдђн ђйлђнеп кайткач, шушы доганы укы-
гыз. Туган ќир сезне џђрвакыт кљтеп алыр, сезгђ карата
гел игелекле булыр. Бу дога бабаларыбыздан буыннан-бу-
ынга тапшырылып килгђн “Идегђй” дастаныннан:

И Идел-йорт, Идел-йорт,
Идел эче имин йорт,
Атам кияњ булган йорт –
Иелеп олылаган йорт;
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Анам килен булган йорт –
Иелеп сђлам ђйткђн йорт;
Кендегемне кискђн йорт,
Керем-коћым юган йорт;
Бия сауган сљтле йорт,
Кымыз эчкђн котлы йорт;
Идел – Ќаек арасы
Кала белђн тулган йорт;
Ашлы белђн Ибраџим
Ашлык белђн тулган йорт,
Ата-бабам тоткан йорт,
Котлы булсын туган йорт!

Ќаек елгасы бњген књбрђк Урал буларак мђгълњм.
Аш-лы – Иделнећ кљнбатыш ярында, хђзерге Тђтеш ти-
рђсендђ булган бер кала. Ибраџим каласы Уканыћ (Ока-
ныћ) койган ќирендђ булган.

Тормышныћ џђр очрагына њз догасы

Безгђ борынгылардан килгђн рухи, дини мирас шуныћ
кадђр бай ки, тормышныћ џђр очрагына њз догасы бар.
Менђ, мђсђлђн, кызлар кљзгегђ карап чђч тараганда
укыган дога:

Бисмиллаџи рахмани рахим,
Нурлы йљзем караем,
Чђчлђремне тараем,
Тау буйларын ураем,
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 Су буйларын буйлаем,
 Урманнарга бараем,
 Озын чђчлђрем кебек,
 Озын гомер сораем

(6:333–334).

Хђтта балыкчылар џђм аучыларга кирђк булган дога-
лар да бар. Менђ балык капсын (чиртсен) љчен ђйтелђ
торганы:

 Кап, кап, кармагым,
 Елга тљбен кармадым,
 Чуртан чыксын тљбеннђн,
 Балык ашап књбенгђн...

(6:349).

Чуртан кирђкмђсђ, башка балык исемен ђйтергђ була.

 Кап, кап, кармагым,
 Капчык тљбен кармадым.
 Капчык тљбен кармаганда
 Былчыраттым бармагым.

 Чирт, чирт, чирттергеч бирђм,
 Батыр, батыр, батыргыч бирђм,
 Элђк, элђк, элђктергеч бирђм,
 Кап, кап, каптыргыч бирђм!

 Чиерт, чиерт, чиертмђ бирђм,
 Тарт, тарт, тартма бирђм.
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 Ала чык, бала чык,
 Бер балыкны тарта чык!

 Алабуга – би балык
 Яр буенда ятадыр.
 Ярты суалчан љчен
 Мића башын сатадыр

(6:350–351).

Кармакка киертелгђн суалчанга тљкереп, аны суга таш-
лаганда болай дилђр:

 Тљкереп салдым, сикереп кап!
 Яр башында ялтырап ят!
 Ялтырамасаћ, калтырап кат!

 Балык, кап, кап, кап!
 Яр башында ялтырап ят!
 Бу селђњне эзлђп тап!
 Тфњ! Тфњ! Тфњ!

(6:350)

Тотылган балыкны капчыкка салганда болай дилђр:

 Атаћны, анаћны чакыр,
 Кђќђ кебек акыр,
 Капчык тљбе тап-такыр...
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 Авызыћда минем бакыр,
 Авыртудан акыр-бакыр,
 Атаћны-анаћны чакыр!

(6:350–351)

Бу ђфсен такмакларын ђйткђннђн соћ балык кармак-
ка тиз элђгђчђк, имеш.

Менђ тљлкелђрне аулаганда ђйтелђ торган ђфсен сњзе:

 Чђћ, чђћ тљлке, чђћ тљлке,
 Чђћ башлы кара тљлке,
 Кызыл тљлке, ала тљлке,
 Ак тљлке, мећњ башлы сафа тљлке.
 Син, син тљлке, син тљлке,
 Синдин йаман мин, тљлке,
 Зђгъферан зарфан улсун!

 Агун суны тљркђн тљлке,
 Аткан укдин йљрњк тљлке,
 Кылдан, кылычдин йђткерђк тљлке,
 Зђгъферан зарфан улсун!
 Зђгъферан зарфан улсун,
 Шау, шау тљлке, шау тљлке.

 Ками-мами, зђмзђ-мами,
 Тари-мари, зђмзђ-мари,
 Бези, бези, зђмзђ-мари
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 Хак пђйгамбђр зђмзђ бези,
 Тарлан, тарлан тљлке, тарлан тљлке!
 Кара башлы, кызыл башлы, ак башлы,
 Син, син, йаман, тљлке,
 Синдин мин йаман! (21:57)

Аучы ырымы: “Килњр булсаћ, кил тљлке, чыкар бул-
саћ, чык тљлке. Ђбрђн, тљлке, ђбрђн, тљлке, тибрђн,
тибрђн, тљлке, тибрђн тљлке; йаткан йирњндин, ултурган
йирњндин тибрђн, тибрђн, тибрђн, тљлке. Нух пђйгамбђ-
рнећ хакы-хљрмђте љчњн кил, тљлке! Чњргђнчик њрелњп-
чурылуп ничњк килђдњр, џђр тљрлњ тљлкелђр шулай кил-
сеннђр! Ђгђр тљлкелђр бу фђлђн йиргђ килмђсђ, бу тљлке-
лђрнећ йаткан йирњнђ, ултурган йирњнђ, баскан йирњнђ
именђ бетерсен!

Багладум сукыр пђринећ каны берлђ, имнђмђсе бу
тљлкелђр имњн тапмасун! Багладум – сабы тимер, ачкычы
тимер, богауы тимер” (21:58).

Ќђй ќитеп, шђџђр фатирыннан књчеп, дачада яши
башлагач, беренче тљннђр тынычсыз була. Тыныч йоклар
љчен баш очына яшел яфраклы усак агачы ботагы элегез.
Элгђн вакытта шундый тылсымлы сњзлђр ђйтђлђр:

 Ђй Саташкы, Саташкы,
 Кермђ минем тљшемђ,
 Кит син шайтан ишенђ.
 Тђмле-татлы усак, –
 Миннђн сића ясак! (5:308)
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Џђр нђрсђ чамасын белгђндђ ђйбђт

Догалар турында сњз булганда дин, динилек
мђсьђлђсенђ яћадан ђйлђнеп кайтабыз. Дин белђн ар-
тык мавыкмагыз. Без бу дљньяга бђхет љчен килгђн.
Дљньяныћ ямен књреп, сљенеп яшђгез. Догалар њзмаксат
тњгел, алар матур яшђргђ булышучылар гына. Ямьле
дљньяны онытып, аннан аерылып, фани дљнья, бакый
дљнья, фђлђн дип ќњлђрлђнеп йљрмђгез. Дини фана-
тизм, дини идеягђ чиктђн тыш бирелњ яхшыга китерми:
сугышлар чыгара, террорлык актларында мећлђгђн га-
епсез кешене корбан итђ...

Дљньяныћ барлык халыкларына дин мђсьђлђсендђ
Аурупаны њрнђк итеп алырга књптђн вакыт. Кеше дин
кушканча тњгел, њзе телђгђнчђ бђхетле булырга хокуклы.
Кешенећ нинди дин тотуы џич ђџђмиятле тњгел – ул хри-
стиан булсын йђ мљселман, ђмма туры сњзле, намуслы
кеше булсын, куркаклык џђм ялган белђн њзен пычратма-
сын. Бу ямьле дљньяны бар итњче бер. Тљрле халыклар
аны тљрлечђ атый гына: инглизлђр аны Год дилђр, ал-
маннар – Готт, урыслар – Бог, гарђплђр – Аллаџ, фарсы-
лар – Худай, япуннар – Ками, ђ тњрклђр њзлђренчђ Тђћре
дип тђ ђйтђлђр, гарђп џђм фарсыларга ияреп Алла џђм
Ходай дип тђ. Бљтен диннђр бер њк сњзне – Яратучы
сњзен аћлаталар џђм аларныћ берсенђ дђ ул сњзгђ моно-
полия бирелмђгђн. Бњген дђ дини киртђлђр бљтен бер
миллђтлђрне бњлгђли, халыкларны бер-береннђн аера...
Башка диндђ булган љчен генђ кешене ќђберлђргђ яра-
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мый, њз динегезне љстен књреп, кђпрђеп йљрњлђрдђн ары-
ныгыз, ХХI нче гасырда яшибез, шуны онытмагыз. “Сез
кем?” – дигђн сорауга безнећ кеше никтер динен књрсђтђ,
ђ менђ аурупалы горурланып: “Мин француз” яисђ “Мин
немец” – дип ќавап бирђ...

Дин артта калган, хђерче ќђмгыятьлђрдђ генђ, тый-
наклык турында онытып, дђњлђттђн љстен тора, кеше хо-
кукларын чикли; аларда наданлык џђм ђхлаксызлык дин
сњзе белђн томалана. “Мђмлђкђтлђрнећ рђхђттђ яшђњлђ-
ренђ, тљрле миллђтлђрнећ бер ноктага ќыелып, бергђ
гомер кичерњлђренђ ић беренче сђбђп – шул мђмлђкђттђге
вљќдан џђм дин иреге булуы”– дип яза мђшџњр галим
џђм мђгърифђтче Ризаэтдин Фђхретдин (8: 15). Аурупада
дин њз урынында, ул џђркемнећ шђхси эше (!) булып
кала. Аурупалылар џђр нђрсђдђ чаманы белђ...

%
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САУЛЫГЫБЫЗ ЊЗ КУЛЫБЫЗДА

Саулыгыбыз њзебездђн генђ тора. Ул турыдан-туры
ќаныбыз халђтенђ бђйле: књћел тыныч, кђеф књтђренке
булса – тђнебез дђ сђламђт, ђ инде борчылганда, књћел
сызлаганда – киресенчђ; зиџенне авыр уйлар, ќанны љмет-
сезлек билђсђ, авырулар да шундук килеп ќитђ.

Књћеллђр шатлык белђн тулсын. Џђрнђрсђгђ дђ сље-
нергђ љйрђнегез: кесђгђ кергђн зур акчаларга гына тњгел,
кояш нурларына, кошлар сайравына, яћгыр тамчылары
џђм кар бљртеклђренђ дђ. Булганга шљкер итегез,
љстђлемдђ кара уылдык юк дип борчылмыйча, табакта-
гы йљзлђгђн дљге бљртегенђ карап шатланыгыз. Иртђн
уянгач, ић элек шућа сљенегез, Тђћрегђ рђхмђтлђр ђйте-
гез. Бу бит чыннан да могќиза – уянып, дљньяга ђйлђнеп
кайту. Кичђ генђ арабызда булган кайберђњлђр бњген
уянмады лабаса...

Нидер ачуыгызны китерсђ, ярсымагыз. Дљньяны ни-
чек бар, шулай кабул итегез. Без бу дљньяда кунак кына,
дибез. Кунак булгач, тыйнак булыйк.

Чирне дђвалаганда тљп эшне врачлар тњгел, ђ авыру
њзе башкара. Даруларныћ могќизалы кљченђ ышанып,
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дђвалаучыныћ ќилкђсенђ салынып яткан хастаныћ чире
китми.

Дљньядан туеп, яшисе килми, дип сыкранган кеше,
ђлбђттђ, њлђ. Бу очракта њлем игелекле эш башкара – ул
хастаны ямьсез булып тоелган дљньядан, ачуны гына ки-
тергђн тирђ-яктагы кешелђрдђн коткара. Шућа књрђ, ђгђр
авырып китсђћ, ић элек дљньяга, башка кешелђргђ кара-
та булган мљнђсђбђтећ турында уйлан. Бик гади нђрсђне
аћла: дљньяныћ ямен књрмђсђћ, башкаларны рђнќетњне
дђвам итсђћ, аларныћ хакына керсђћ яисђ кешелђргђ
карата ачу, њпкђ сакласаћ – яныћа њлем килђчђк.

 Бар малыћнан књпмесе пакъ?
           Бир хђлђленнђн хисап;

 Шљбџђле маллар љчен – гыйтаб,
          хђрам љчен – газап!

Бу Мђќит Гафури сњзлђре, гыйтаб – “шелтђ” димђк.
Тормыштагы хаталарыћ зур булмаса, чирнећ дђ ќићел-
рђге ќибђрелђ. Бу сића ќићелчђ кисђтњ. Ђ инде эчећ
явызлык белђн тулса – реанимация бњлегенђ элђгђчђксећ.
Караћгылыкка чумып, њлем белђн йљзгђ-йљз очрашкан
мизгелдђ тљп карарыћны бирђчђксећ – нык њзгђреп, хђтта
бљтенлђй башка кеше булып якты дљньяга кайтыргамы
яисђ яшђњне дђвам итмђскђме...

Хастаныћ дљньяга карашы њзгђрњ, явызлык урынына
мђрхђмђтлелек, шђфкатьлелек килњ белђн чире дђ китђ.
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Шул очракта гына докторлар ярдђм итђ ала, ђ дарулар-
ныћ файдасы була.

Књћел, ќан халђте турында онытып, даруларга ябыш-
магыз. Аларныћ чираты соћрак ќитђчђк. Башта књћеле-
гезне сафландырыгыз, анда ќыелган пычрактан арыны-
гыз. Књћел хђлен уйламыйча тђнне сихђтлђндереп булмый.

Чир џђм газап табигатькђ каршы килђлђр, чљнки та-
бигатьтђ џђр нђрсђ њсештђ, џђр нђрсђ тирђ-як белђн
гармониядђ. Тереклек законы – ул њсеш законы. Ђгђр
кеше авырый икђн, димђк аныћ фикерлђре тискђре, димђк
ул њзенећ куркулары, урынсыз борчылулары, кљнлђшњлђре
џђм башкаларга карата булган дошманлыгы белђн тор-
мыш агымына каршы килђ. Тискђре хислђр, тойгылар
йљртергђ ярамый – алар сђламђтлек дошманнары. Дљнья-
да књп нђрсђ без телђгђнчђ, без уйлаганча тњгел. Џђр
нђрсђне ничек бар шулай кабул итегез. Беркемне дђ
сњкмђгез, беркемне дђ гаеплђмђгез. Џђммђбез дђ моны
аћлап, игелек кенђ кыла башласак, явызлык бетђчђк.
Явызлык белђн бергђ газап та китђчђк.

Иске мђкаль: “Врач яраларны бђйли, ђ Тђћре дђва-
лый”, – ди. Догалар кешенећ кальбен пакъландырып, сихђт
бирђлђр. Арбау-телђклђр, ђфсеннђр, им-томнар – сђламђт
џђм бђхетле тормышка ачкычлар. Ђгђр кљнгђ берничђ
тапкыр:

 И, Тђћрем!
 Барлык сырхаулардан азат ит,
 Књктђн очырт, ќирдђн йљгерт! –
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дип кабатласагыз, илаџи кљчлђрнећ ярдђмен тиз тоярсыз
– саулыгыгызга каршы килгђн џђр нђрсђ юк ителђчђк,
бљтен дљнья яктырып китђчђк.

Яхшы ашчы врачны алыштыра

Сђламђтлегебез туклануга да бђйле. Бњген ашказаны џђм
эчђк авырулары белђн интегњчелђр бик књп. Ашау-эчњ
мђсьђлђсендђге хаталар башка тљрле авыруларга да китерђ.

Ић элек шуны ђйтик – ризык яћа пешкђн, яћа
ђзерлђнгђн булырга тиеш. Урысча ђйткђндђ, “свежий”.
Гаќђп, тазђ дигђн саф татар сњзе бњген ишетелми, ул
телебездђн тљшеп калган. Свежий нђрсђне аћлаткан бу
кђлимђне иске сњзлеклђрдђн генђ табарга була. Ђллђ бњген
тазђ берни калмадымы? Кайберђњлђр књп итеп пешереп
куя да, шул ашны атна буе ашый. Бер ашарга ќитђрлек
итеп кенђ ђзерлђгез.

Ић файдалы ризык – яшђгђн ќирећдђ ќитешкђн ри-
зык. Ата-бабаларыбыздан килгђн аш-суны љстен књрегез.
Киви, банан кебек читтђн килгђн ђйберлђргђ кызыкма-
гыз, ќирле ќилђк-ќимеш зарарсыз да, тђмле дђ. Ђйтк-
ђнем чђйгђ дђ кагыла. Чђй – њлђн бит инде ул. Бњген аны
Џинд-станнан ташыйлар. Ќђй айларында завод-фабри-
калар џђм олы юллардан ерак булган аулак ќирлђрдђ
зђћгђр џђм сары мђтрњшкђ, бљтнек, каен, нарат џђм кура
ќилђген, карлыган, дњлђнђ, милђш џђм њги ана яфрагын
ќыегыз. Бу њсемлеклђрнећ ќимешлђрен, яфракларын,
чђчђклђрен џђм сабакларын шифалы чђй ђзерлђр љчен



Фирдњс  ДЂЊБАШ

202

кулланырга була. Аларны, яћгыр явып китеп, бераз
ќиллђгђч ќыю аеруча дљрес. Киптереп кышка ђзерлђп
куйсагыз, авыруларны белмђссез. Ќирле чђй сђламђт
кешегђ дђ, хастага да файдалы. Мђсђлђн, бљтнекнећ њзен-
чђлеге – ашказаны џђм йљрђккђ ныклык бирњендђ, азык-
ны эшкђртњендђ, тирлђтњендђ, бђвелне ясавында. Бљтнек
кебек шифалы њлђн сирђк. Ул ќенси дђрткђ дђ куђт
бирер. Эчне џђм эчђгелђрне чистартыр, эчтђге газларны
чыгарыр. Аны ашка кушып ашарга да була, бљтнек ашны
хуш исле итђр, аппетитны ачар. Шулай ук ашказаны џђм
эчђгелђрнећ шешњеннђн саклар. Картларга, зђгыйфь џђм
ябык кешелђргђ бљтнек аеруча файдалы. Сабагын авызга
алып чђйнђсђћ, яман ислђрне бетерер.

Мђтрњшкђ урманнарда, коры џђм биек ќирлђрдђ њсђ.
Чђй итеп пешереп эчсђћ, бик тирлђтер. Ул чђй сљт белђн
аеруча файдалы. Мђтрњшкђ чђе суык тигђндђ нык ярдђм
итђр. Мђтрњшкђнећ мае була, эчсђћ, эчтђге суалчан џђм
кортларны чыгарыр. Кипкђн мђтрњшкђне уып, томаулы
кешенећ борынына кертсђћ, томауны бетерер. Мђтрњшкђ
чђе тамырларны џђм сећерлђрне дђ нык итђр, ќићеллек
хисе тудырыр. Сары мђтрњшкђ дигђне дђ файдалы. Зђћгђр
мђтрњшкђнећ тђме бераз бљрештергеч џђм ђчкелтем бу-
лыр, ђ менђ сары мђтрњшкђнећ чђе эчђр љчен мљлаемрак,
ул бик тирлђтер. Сары мђтрњшкђ маен мамыкка сећдереп
авырткан теш љстенђ куйсаћ, авыртуын бетерер. Тешнећ
чокыры булса да файдасы тияр.

Нарат ќилђгенећ эчне йомшарта торган њзлеге бар.
Ул эчтђ џђм эчђгелђрдђ тыгылып, утырып калган кан-
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нарны џђм катуларны ача. Эч авыртканга милђш бик
яхшы. Милђшне ашказаны авыруына кулланалар. Милђш
ќилђгенећ суы эчне йомшарта. Башка ис тигђч милђш
ќилђген ашасаћ, баш сафланыр, ис чыгар.

Њги ана яфрагы елга буйларында, яр буйларында џђм
ашлы-балчыклы юеш ќирлђрдђ њсђ. Чђчђге, яфрагы, та-
мыры – џђммђсе дђ дару. Њги ана яфрагы борынгыдан
дару буларак кулланылган. Ул ашказанын тљзђтер џђм
куђт бирер. Бизгђккђ џђм ютђлгђ файдасы књп. Књкрђк
авыруларын дђвалар. Сулыш тарайганда њги ана яфрагы-
ныћ тљтенен иснђп шифа табалар. Чђй кебек пешереп
эчђр љчен яфрагы ђйбђт. Мондый чђй њт кутыры авыру-
ын да эчтђн куа. Њги ана яфрагыныћ бљрештергеч џђм
бђйлђњчелек сыйфаты булганга књрђ ќђрђхђт љстенђ
япсаћ, ќђрђхђтне тљзђтер. Бу њлђннећ чђе озак сакла-
ныр, бер атнага кадђр дђ кулланырга мљмкин.

Кайбер ризык ашказанына авыр йљк булып ята, ђйтер-
сећ лђ опилка тулган. Ашныћ тђме пешерњчедђн тора.
Явыз кешенећ ашы беркайчан да тђмле булмый. Ни љчен?
Чљнки ашчы ђзерлђгђн ризыкны њзенећ энергиясе белђн
баета, аћа ќан љрђ. Явыз кешегђ Галђмнђн энергия (кљч)
килми, ул башкаларга энергия бирђ алмый, киресенчђ,
алардан суыра. Ашчы хезмђтен рђссам осталыгы белђн
чагыштырырга мљмкин. Бер рђссамныћ ђсђрлђре тама-
шачыларга кљчле тђэсир итђ, аларны уйландыра, нигђдер
љнди, књћеллђрен тљрле хислђр белђн мљлдерђмђ итђ, ђ
икенчесенеке матур да ясалган бугай, ђмма кешене бита-
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раф калдыра. Оста рђссам картинасына ќаныныћ бер
љлешен биргђн кебек њк, ђйбђт ашчы да, пешергђн ризы-
гына књћел ќылысын биреп, аны тђмле итђ. Шућа књрђ
телђсђ кайсы ќирдђ ашап йљрмђгез, белгђн ќирдђ, белгђн
кешенећ ашларын гына ашарга тырышыгыз. Авызыннан
пычрак, явыз сњзлђр чђчкђн шапшак хатынныћ ђзерлђгђн
ризыгы бик зарарлы, чљнки аныћ тискђре эмоциялђре аш
белђн эчегезгђ њтеп керђ, кђефегезне кыра.

Эре заводлар, комбинатлар эшлђп чыгарган, озак бо-
зылмый торган ашамлыкларга да кызыкмагыз. Алар химия,
ягъни тљрле зарарлы матдђлђр белђн тулган. Химикатлар
белђн эшкђртелеп ун кљн бозылмый торган сљттђ чын сљт
тђме юк, ул агу. Балалар књзен бик матур итеп бизђлгђн
упаковкадагы йогуртлар, консерв банкасындагы Coca Cola,
Fanta џ.б. эчемлеклђр ќђлеп итђ. Алмагыз; балаларга бот-
калар ашатыгыз. Шулай ук тљрле ит џђм балык консервла-
ры, колбасалар саулыгыбызга куркыныч тудыра.

Ашамлык никадђр азрак эшкђртелгђн булса, шулкадђр
файдалырак. Гади, турыдан-туры табигатьтђн килгђн ри-
зыкка љстенлек бирегез. Мђсђлђн, бал бик файдалы. Чђй
эчђр љчен ялтыравыклы тышлыгына кызыгып кыйммђтле
кђнфитлђрне тњгел, ђ бђлки бал алыгыз, ул сђламђтлек
љчен отышлырак.

Гел бер њк ризыкны ашамагыз. Тњрклђрнећ табыны
бик бай. Моны онытмагыз. Тљрле ризык белђн организ-
мга тљрле витаминнар, файдалы матдђлђр керђ. Артык
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тозлы ризык белђн мавыгу йљрђк, гел майлы ризык ашау
бавыр, ђ тљрле соуслар, исерткеч эчемлеклђр џђм сыра
бљер авыруларына китерђ.

Књп ашамагыз. Авырган чакта тагын да азрак ашагыз,
чљнки организм чир белђн кљрђшђ, аћа комачауламагыз,
аны эшеннђн бњлдермђгез. Чирле организмга ризык эшкђр-
тергђ авыр. Борынгы бабаларыбыз авыру кешене аерым
тирмђдђ ялгыз килеш калдырганнар, аны хђтта гаилђсе дђ
борчымаган. Хаста шул љйдђ њлгђнче йђ терелгђнче яткан.
“Бу ышануныћ нигезендђ шундый миф ята: авыру ул – ќан
иясенђ књктђн ќибђрелгђн афђт, ќђза, – дип яза Галимќан
Гыйльманов. – Бу ќђза џђр гљнаџка, зђхмђткђ, каргышка
ќавап рђвешендђ ќибђрелђ. Шул рђвешле, кеше њз авыруы
(њлеме) белђн капма-каршы ялгыз калдырыла. Бу алышта
кем ќићђр? Ђгђр ќан иясе њз гљнаџын таныса, тђњбђ итсђ,
Тђћрегђ иман китерсђ, имђнеп, ялварып кичерњен њтенсђ
яисђ кемдер тарафыннан ќибђрелгђн кара зђхмђтне, сихер-
не, каргышны кире кагарлык рухи кљч туплый алса џђм шул
кара кљчлђрне куып ќибђрерлек ихтыярга, ышануга, иманга
ирешђ алса, ул терелђчђк, ђ инде гљнаџ-язык авырлыгын
џђм кара зђхмђтне књтђрђ алмаса, – њлђчђк, имеш. Авыру
кешегђ якын килергђ ярамаган. Чљнки борынгылар, авыруга
тљшкђн ќђзаныћ џђм зђхмђтнећ, каргышныћ башкаларга
йогуыннан курыкканнар, бигрђк тђ якыннарын авырудан сак-
ларга тырышканнар.

Љстђвенђ, авыруга якын килгђн очракта, аныћ њлем,
зђхмђт, кара кљчлђр белђн алышында комачау тудырабыз,
дип уйлаганнар; авыруныћ рухи, ихтыярый ныклыгын как-
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шатудан курыкканнар. Џђм, авыру янында йљргђн якынна-
ры (бер кан бит) аыруныћ игътибарын, димђк, егђрлеген
аеруча књп алачак, дип ышанганнар” (5: 274–275).

Ашагач, сузылып ятмагыз, ќићелчђ хђрђкђтлђнегез,
ризыкны њзлђштерергђ организмга ярдђм итегез. Кеше
хђрђкђттђ булганда ризык эчђклђрдђн тизрђк уза,
ќићелрђк эшкђртелђ. Њзлђштерелмђгђн ризык калдык-
лары организм-нан тизрђк чыксын љчен ешрак чњгђлђгез,
аяк очларына гына тњгел, аяк табаннарына утырыгыз.
Болай эшлђгђндђ эчђклђр кысыла, ябышып торган кал-
дыклар да арт якка этелђ. Басып торган ќирдђ сикереп
куюлар да файдалы, эчђгелђр эчендђге лайла кими. Сез-
нећ љчен бу гадђти књнекмђлђр булырга тиеш, аларны
башкарыр љчен спортзалга йљрергђ кирђкми.

 Бњгенге кешенећ гомере йомшак утыргычларда уза,
гђњдђ гел диярлек бер њк хђлдђ. Ђ бит элеккелђр хђтта
ашаганда да утыргычка утырмаганнар, табынны идђнгђ
ђзерлђгђннђр. Идђнгђ утырып ашау њзе бер гимнастика
булган. Хђзерге симез ирлђр џђм хатыннар телђсђлђр дђ
алай булдыра алмаслардыр...

 Џђм ахырда. Сђламђт булырга телђсђгез, катык белђн
кефир турында онытмагыз, џђркљн эчегез. Ачы катык
череткеч бактериялђрне њтерђ, матдђлђр алмашынуын ях-
шырта џђм ашкайнату юлын ђрчи.

* * *
“Яхшы ашчы врачны алыштыра”, – дилђр француз-

лар. Белеп ашаганда ризык тђнгђ сихђт, кљч-куђт бирђ,
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яшђртђ, юкса кешене вакытсыз картайта, тљрле авыру-
ларга китерђ.

Шифалы дога-ђфсеннђр,
ырымнар, им-томнар

Безнећ халык элек-электђн сњзне олылый, чљнки сњз
кљченећ реаль кљч булуын белђ. Сњзнећ сихри кљченђ
ышану, аеруча, догаларда, арбауларда, ырымнарда џ.б.
ачык чагыла. Арбаулар, келђњлђр, ырымнар, эндђшлђр,
ђфсеннђр – болар барысы да сњзнећ реаль кљченђ ышану-
га нигезлђнгђн џђм халкыбыз књћеленећ тњрендђ сакла-
на. Дога-арбаулар аша кеше њзенећ телђклђрен, љметлђ-
рен књк кљчлђренђ ќиткезђ. Сњзнећ кљченђ таянып мул-
лыкка, байлыкка ирешеп була. Догалар кљнкњреш, хуќа-
лык эшчђнлегендђ дђ бик кирђк. Игенчелек џђм хайван-
чылык белђн бђйле књп кенђ йолалар бар. Тњбђндђге
келђњне, мђсђлђн, язын игеннђр чђчкђннђн соћ, картлар-
ныћ берђрсе ђйткђндер дип уйларга кирђк:

 Ќир атасы – ќирђн сакал!
 Ќир анасы – асыл бикђ!
 Тњбђсенђ туклыгын бир,
 Тамырына ныклыгын бир,
 Ил љстенђ муллыгын бир,
 Ил эчендђ безгђ дђ бир!
 Башлыйк телђкне,
 Књтђрик белђкне, –
 Кояш, шаџит бул !  (19:9)
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Сњз чирне дђ куа, авыруны савыктыра. Биредђ кайбер
шифалы, тылсымлы текстлар урын алды. Баштан ук ђйтеп
куярга кирђктер – шифалы догаларны укып кына, џђркем
дђ чирне куа алмас, џђркем дђ имче (љшкерњче) була
алмый. Аныћ љчен кешенећ сђлђте дђ булырга тиеш. Џђр
нђрсђнећ ќаны бар, теле бар. Тирђ-юньдђге џђр нђрсђ
ќанлы! Чирнећ дђ њзенђ књрђ ќаны, иясе бар. Чирнећ
телен белгђн, аныћ иясен сиземлђп таный алган кеше
генђ имче (сихерче) була. Сихерче бик тђ њзенчђлекле
кеше – ул гади кеше ишетмђгђнне ишетер, гади кеше
књрмђгђнне књрер, ул табигать белђн бердђмлеген аћлар
џђм џђр нђрсђ белђн дога-арбаулар, келђњлђр, тылсымлы
сњзлђр аша аћлаша алыр. Ђйтик, безнећ љчен боз нинди?
Тайгак. Ђ менђ саха (якут) шаманы љчен ул ачулы йђ
тыныч, горур яисђ куркак та булырга мљмкин. ...Шаман
бозга тљбђлеп караган, катып калган. Ун минут уза, ярты
сђгать, бер сђгать... Нишлђп утыра ул? Боз белђн ђћгђмђ
кора! Ќил белђн “сљйлђшеп”, аны чакыру йђ, киресенчђ,
ќилне туктату аћа берни тњгел, чљнки шаман Ќил иясе
белђн дус, алар туганнар! Ќил, яћгыр, хђтта гап-гади
таш белђн дђ њзенећ якынлыгын, туганлыгын аћлаган
кеше генђ оста сихерче була ала. Тљрле ђфсеннђр, арбау-
келђњлђр, сњз-атамалар, образ-сурђтлђр, ягъни “ачкыч-
лар” кулланып, ул галђмгђ, табигатькђ, аныћ балалары-
на, иярченнђренђ тђэсир итђ.

Чирне куар љчен аныћ белђн элемтђгђ керергђ, телен
аћларга, холкын белергђ кирђк. Бу ђлбђттђ, џђркемнећ
дђ кулыннан килми. Ђмма џђркем дђ бу догалар ярдђ-
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мендђ њз-њзен дђвалый ала, чљнки ул чирдђн сызлана,
шућа да ђфсеннђрнећ сихри сњзлђре аша чиргђ хисле
итеп тђэсир итђ ала. Ђ менђ башкаларны дђвалар љчен
тумыштан бирелгђн сђлђт ляземдер. Бу сђлђтне књреп,
њстерергђ кирђк, башкаларга ярдђм итђргђ тырышырга.
Шул гына.

Чирнећ дђ њзенђ књрђ бер ќан иясе булуын мин сљял
мисалында аћладым. Берничђ ел элек кулыма сљял чык-
ты, ул эшлђгђндђ комачаулый башлады. Сљялне авыздан
тљшкђн ипи валчыгы белђн имлилђр икђн (5:298). Сљял
бетсен љчен, сљял љстендђ књк ќептђн кырык бер тљен
тљйнђп, чери торган ќиргђ ташлыйлар: ќеп череп беткђч,
сљял дђ бетђ, имеш (5:298). Кулга сљял чыкса, бер саплам
ќеп алып, сљял саен тљенлђп, љшкергђч, шул тљенле ќепне
сљялле кешегђ бирергђ кирђк. Сљялле кеше ул ќепне пу-
мала астына куеп бастыруын да укып белдем (5:298). Кул-
дагы сљяллђрне кемнђн дђ булса санатсаћ, сљял бетђ яисђ
шул санаган кешегђ књчеп китђ, дилђр иде без бала чак-
та. Кулдан сљялне бетерњ ђпсене дђ бар, ул тљн уртасында
тулган айга карап, кулларны књккђ сузып, тљрлечђ
ђйлђндергђлђп књрсђтђ-књрсђтђ ђйтелђ:

 Ђй, ай, ђй, ай,
 Кая синећ тђтиећ?
 Менђ минем тђтием...
 Ђй, ай, ђй, ай,
 Кая синећ тђтиећ?
 Менђ минем тђтием...
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 Ђй, ай, ђй, ай,
 Кая синећ тђтиећ?
 Менђ минем тђтием... (5:307)

Шуннан соћ кулдагы сљяллђр бетђ, имеш... Имлђњ
текс-ты да мђгълњм: “Ќиде дићгез артында ќиде утрау
бар; шул ќиде утрауда ќиде имђн њсђ; шул ќиде имђн
кђњсђсендђ кайчан ташлар њсеп чыкса, минем тђнгђ дђ
шул вакыт сљял њсеп чыксын. Имђн кђњсђсендђ ташлар
њсмђсђ, минем тђнгђ дђ сљял чыкмасын!” (5:307)

Бу чаралар мин кљткђн нђтиќђ бирмђде, киресенчђ,
сљял њрчеп китте, “балалады”. Моћаеп сљяллђремне са-
нап утырганда, кулымда тимер чыбыгы бар иде. Шулчак
башыма бер уй килде. Туктале, мин ђйтђм сљялгђ, яхшы-
лык белђн аћламадыћ, дим џђм чыбыкны газ плитђсендђ
кыздырып сљялгђ басам. Њзем књзлђремне ябып, тешлђ-
ремне кысам. Ђмма ни гаќђп, џич авырту юк! Сљялнећ
кеше тђненђ чыккан чит бер нђрсђ, бер паразит булуын
мин шулай тљшендем. Кызган тимер аны яндыра, кул-
бармак берни дђ сизми. Каты тимер чыбыкныћ очын игђњ
белђн очлап калган сљяллђрне дђ кљйдереп алдым. Бу
эштђн соћ кулга су тидермичђ берничђ кљн шулай иткђч,
сљяллђрнећ эзе дђ калмады.

Сљялнећ табигатен аћлагач, мин башкаларга да књп
ярдђм иттем. Шундый остарып киттем, сљялне хђтта ко-
лорадо кыћгызы белђн генђ дђ бетерђ башладым. Аны
тотып сљял љстенђ сыгам, чыккан сасы зђџђр чирнећ та-
мырын тиз корыта. Бу ысулныћ бер ућайсызлыгы бар –
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кулларны тиз юарга ярамый, юсаћ зђџђрнећ тђэсире бул-
мый. Юылмаган куллар белђн ризык тотып ашарга яра-
мый. Шућа књрђ телђсђ кайсы чирне тел белђн генђ ку-
арга љйрђнергђ кирђк, алай ќайлырак.

Чирдђн аны куркытып та котылырга мљмкин:

 Ак атка атланып куармын,
 Кара атка атланып куармын,
 Књк атка атланып куармын,
 Ала атка атланып куармын.
 Тимер кљрђге белђн кырырмын,
 Тимер тырма белђн тырнармын,
 Тимер себерке белђн себерермен,
 Кырдым, тырнадым, себердем.
 Љф-ф-ф !..

(19:37)

Шулай дип, авырткан ќирне кыру, тырнау, себерњ
хђрђкђтлђре ясыйлар, кыргач, тырнагач, бизгђк чирен
љреп ќибђрмђкче булалар. Биредђ тимердђн эшлђнгђн
эш коралларыныћ телгђ алынуы юкка тњгел. Тимер элек-
электђн явыз рухлардан саклану, арыну љчен ышанычлы
бер ђйбер булып саналган. Књп кенђ башка авырулардан
да файдасы бар бу ђфсеннећ.

Менђ бњсер авыруыннан имлђњ:

 Шњри бњсер, шњри бњсер,
 Шњри бњсер, карт бњсер,
 Карт булсаћ да, ят бњсер.
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 Пичкђ салдым дњрт икмђк,
 Дњрт икмђк пичкђ ябышып катадыр,
 Шулай ябышып ят, бњсер, –
 Пычак белђн суярмын,
 Чалгы белђн кыярмын

(19:38).

Биредђ шулай ук чирне куркытып кууны књрђбез. “Ке-
шегђ авыру булып кергђн явыз рухны хђрђкђт џђм сњз
ярдђмендђ куып чыгару – ырымнарныћ тљп мотивы. Шућа
бђрабђр рђвештђ, ырымнар поэтикасында, чиргђ
мљрђќђгать итеп, аныћ кешене ташлап китњен сорау, љндђњ
алымы таралган. Бу алым еш кына читлђтеп ђйтњ, мета-
форик сурђтлђргђ нигезлђнгђн” (19:6).

Керђшен татарлары да бњсер авыруыннан љч мђртђбђ:

 Каты џђм кљчле бњсер!
 Кит моннан! Кит моннан!
 Ђгђр инде китмђсђћ,
 Кирђгећне бирермен!
 Кит моннан! Кит моннан! –

дип имлилђр (5:297). Бу сњзлђрдђн соћ авыру кешегђ тоз-
лы суны љшкереп эчертђлђр.

Љшкерер љчен шушы текстларны кулланырга була:
“Ќитмеш ќиде дђрья ќитмеш ќиде елгага сыеп бетђ
алмаган кебек, син дђ (фђлђнгђ) сыймыйсыћ. Књсе арыс-
ланны куып тота алмаган кебек, син дђ (фђлђнне) куып
тота алмыйсыћ. Тычкан тљлкене ќићђ алмаган кебек,
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син дђ (фђлђнне) ќићђ алмыйсыћ. Тимергђ кылыч керђ
алмаган кебек, син дђ (фђлђнгђ) керђ алмыйсыћ... Кит
моннан, кит, бњсер!..”, “Ак болыт кырыенда ак тђкђ, књк
болыт кырыенда књк тђкђ, кара болыт кырыенда кара
тђкђ, мљгезлђре књктђ, койрыгы ќирдђ. Аларныћ эчен
кайчан да кайчан бњсер ашаса, шул чакта бу балага бњсер
ябышсын!” (5:296)

Бњсер авыруыннан тагын бер имлђњ тексты:

 Шњри бњсер, шњри бњсер,
 Шњри бњсер, карт бњсер.
 Карт булсаћ да ќат, бњсер,
 Тућмай ничек тућадыр,
 Шулай урыныћа ќат, бњсер.
 Пичкђ салдым дњрт икмђк,
 Дњрт икмђк пичкђ ќабышып катадыр,
 Шулай ќабышып ќат, бњсер.
 Пычак белђн суйарым,
 Чалгы белђн кыйарым, –

дип тимер ђйберне сыпыралар (16:181). Бњсерне шушы
ђфсенне укып та кайтарырга мљмкин:

 Ђпсен-тљпсен,
 Ай кайтсын,
 Кљн килсен,
 (Фђлђннећ) бњсере шићсен!
 Тфњ! Тфњ! Тфњ!  (5:297)
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Бњсерне кайтару ќићел тњгел. Ул авырудан саклану
књпкђ ќайлырак. Аныћ љчен ќае чыккан саен идђнгђ йђ
диванга сузылып ятып, аякларны књтђреп-тљшереп торырга
гына кирђк. Куллар баш астына куела, арка тыныч,
хђрђкђтсез кала. Кайберђњлђргђ болай эшлђњ бик авыр
булып тоелыр, хђтта эчлђре дђ авыртыр. Димђк, алар-
ныћ корсак мускуллары бик зђгыйфь. Мондый кешелђргђ
бњсер куркынычы яный, чљнки тормыш булгач, йљк
књтђрмичђ дђ булмый. Башта мускуллар авыртса да,
тњзђргђ кирђк. Ђмма аздан башлагыз, кинђт књп итеп
ясамагыз. Берникадђр вакыттан соћ гади генђ бу књнегњ
эч мускулларын ныгытып, сђлперђеп, салынып тљшкђн
корсакны ќыйнак итђр. Фитнес њзђклђренђ йљрмичђ дђ
сђламђт џђм зифа буйлы булырга мљмкин.

“Татарныћ култык астына эт имчђге чыкса, аны икмђк
борыны белђн имлилђр. Имлђгђндђ, икмђкне шешкђн урын-
га тидереп алып, аны “дњрт књзле эткђ” ашаталар. Ике
књзе љстендђ башка тљсле йоннан кашлары булса, шун-
дый этне татарлар “дњрт књзле эт” дилђр. Эт имчђге,
кыярак, бака булганда, бертљрле њк им-том кулланалар.
Аермалары бары шунда гына: эт имчђген икмђк борыны
белђн, баканы ташбака кабыгы белђн авыру урынга тиде-
реп имлилђр. Имлђгђндђ шушы сњзлђрне ђйтђлђр:

 1. Бер, ике, љч, дњрт, биш, алты, ќиде, сигез, тугыз
– тугыздан кайтсын, тузанга, туфракка китсен.

 2. Бер, ике, љч, дњрт, биш, алты, ќиде – ќидедђн
кайтсын, ќилгђ, књзгђ китсен.
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 3. Бер, ике, љч, дњрт, биш – биштђн кайтсын, биш
юл чатлыгына китсен.

 4. Бер, ике, љч – љчтђн кайтсын, љч юл чатлыгына
китсен.

 5. Бер – бердђн кайтсын, име-томы шул, имеш, шуны
кљтеп торган, имеш, минем кулым тњгел, Гайшђ Батман
кулы.

Бу саннарны ђйтеп, икмђк борынын, кыяр орлыгын
яки бака кабыгын бер мђртђбђ авыру урынга тидереп,
саннарныћ икенче юлын укыгач, як-якка берђр тљ-керђлђр”,
– дип аћлата Каюм Насыйри (22:60–61). Бу имлђњ сњзлђрен
барлык авыруларга карата да кулланырга мљмкин.

Очан (эч) авыруыннан имлђњ:

 Књктђ болыт ничек тараладыр,
 (Фђлђннећ) очаны шулай таралсын;
 Су љстендђ књбек ничек тараладыр,
 (Фђлђннећ) очаны шулай таралсын;
 Табага салган сары май ничек эреп китђдер,
 (Фђлђннећ) очаны шулай эреп китсен.
 Май књк эреп китсен,
 Кљл књк тузып китсен
 (Фђлђннећ) очаны!
 Име-томы шул булсын,
 Каян килгђн шунда китсен! (19:34)
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Очан авыруы балага кинђт ќил бђрелњеннђн, ќил
керњеннђн элђгђ. Бала очанлый, ягъни тын алалмыйча
тора, књкрђге калка, эче љч ќирдђн батып тора. “Очан”
атамасы “љч ќан” дигђннђн алынган. Очан авыруын эл-
ђктергђн баланыћ эче љч ќирдђн уелып авырта. Шун-
лыктан очанны имлђњче уклау белђн аныћ корсагыныћ
љч ќиренђ тљрткђн кебек итеп имли:

 Бер – бердђн кайтсын!
 Љч – очып китсен!
 Биш – бизеп китсен!
 Ќиде – ќилгђ куга! (5:282)

Шулай дигђч, Ќил иясе очан авыруын кире ала, бала
сихђтлђнђ. Ќил тигђндђ кулланыла торган тагын бер
доганы Ф.С. Баязитова керђшен татарларыннан язып
алган. “...Чир ќил белђн кагылган дип уйлаганда:

 Иртђн килеп ирекмђ,
 Кљндез килеп кљнљкмђ,
 Кичен килеп кичекмђ,
 Каян килгђн шунда кит,
 Ќилдђн тисђћ, ќилгђ кит,
 Ќирдђн тисђћ, ќиргђ кит,
 Ќиде юл чаты, –

дип такмаклап “ќил теле”н ђйткђч, колмак учлап алып,
аны тљенчеккђ тљйнђп билдђн љч тапкыр ђйлђндерђ џђм
“ќиде юл чаты”на тљшеп ќилгђ очыртып ќибђрђ, ягъни
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ќићел очып китђ торган ђйбер булган колмак белђн бергђ
чир дђ очып китђ дип уйлаганнар” (16:180–181).

Эчке авырулардан тагын бер имлђњ ђфсене (ђпсене)
билгеле:

 Књктђ болыт ничек арынадыр,
 (Бу фђлђннећ) эчендђге чире моннан шулай арын-

сын.
 Су љстендђге суныћ књбеге ничек итеп агып китђдер,
 (Бу фђлђннећ) эчендђге чире
                         моннан шулай агып китсен.
 Ишек алдыныћ капкасы ничек ябылып ачыладыр,
 (Бу фђлђннећ) эчендђге чире
                         моннан шулай арынсын (5:282).

Ђгђр татар шешенсђ, аћар артыш ќилђге кайнатып
эчертђлђр. Артыш кайнатмасы бирђн зђхмђтеннђн фай-
далы дару. Артыштан куркып, чир иясе кача. Ышанулар
буенча, чир иялђре артыш агачын яратмыйлар.

Чђчђк авыруыннан дђвалаучы дога:

 Књктђ болыт ничек тараладыр,
 (Фђлђннећ) чђчђге шулай таралсын;
 Су љстендђ књбек ничек тараладыр,
 (Фђлђннећ) чђчђге шулай таралсын;
 Учак урынындагы кљл ќилдђ ничек очып бетђдер,
 (Фђлђннећ) чђчђге шулай очып таралсын;
 Болыт кебек таралсын,
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 Књбек кебек таралсын,
 Кљл кебек таралсын!
 Име-томы шул булсын,
 Каян килгђн шунда китсен!

Бу доганыћ сњзлђре очан (эч) авыруын имлђњ буенча
сезгђ таныш инде. Иќади рђвештђ кулланганда бу имл-
ђњнећ башка чирлђрдђн дђ шифасы булыр.

Тњрклђрдђ “чир књчерњ” йоласы бар. Борынгылар
чирне авыру кешедђн хайван-ќђнлеклђргђ: атларга, са-
рыкларга, тавыкларга џ.б. књчереп була дип уйлаган-
нар. Йоладан соћ бу хайваннар, кошлар изгелђште-
релгђннђр, аларны кимсетњ, кыйнау, њтерњ бик авыр
гљнаџ саналган. Мђсђлђн, ыдык (изге) ат ќирђн яисђ
ак тљстђ булган. Сихерче кара ќилђк (кайчакта ар-
тыш) ботагын яндырып, атка љч мђртђбђ шушы тљтен
бљркеп торган ботак белђн суккалап чыккан, тоякла-
рын, аякларын май белђн, борынын бал белђн сылап,
ялларын тљсле тасмалар кушып њргђн. Њзе исђ бертук-
таусыз, бу аттан хуќасындагы авыруны њзенђ алуын
сорап, ђфсен укыган:

 Тоягыћ май,
 Борыныћ бал.
 Ияћнећ чирен
 Њзећђ ал... (5:276)

Тора-бара тњрклђр чирне авыру кешедђн ќансыз
ђйберлђргђ дђ књчереп булуын аћлаганнар. Авыру кеше
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ябынган юрган астына курчак куеп, иртђ белђн чирне
њзенђ алган ул курчакны чокырга чыгарып ташлау гадђте
ђле дђ яши. Мђсђлђн, очык авыруыннан (сидек тотылу-
дан) котылыр љчен, курчак ясап:

 Очык булсаћ, очып кит,
 Таудан килсђћ, тауга кит,
 Таштан килсђћ, ташка кит,
 Ќилдђн килсђћ, ќилгђ кит,
 Судан килсђћ, суга кит,
 Кайдан килсђћ, шунда кит,
 Бу бахырда ниећ бар?
 Яр астында љећ бар!.. –

дип, аны љшкерђ-љшкерђ, чокырга чыгарып ташлыйлар
(5:300). Авыру шушы ташландыкны тапкан кешегђ књчђ,
шућа књрђ чњп ташланган чокыр буйларында йљрергђ
ярамый, алар сихер тулы булыр. Сихерле курчакларны
кырларга, књпер башларына, юлларга да ташлыйлар.
Казан арты авылларында, ђгђр бизгђк ябышса, тљрле
тљстђге чњпрђклђрдђн курчак ясап, шуны авыру кеше-
нећ башы тирђсендђ ђйлђндерђлђр. “Менђ сића, шом,
ќан урынына ќан, баш урыннына баш, инде син
(фђлђнне) ташла, шушы курчакны тот”, – дилђр. Шушы
сњзлђрдђн соћ курчакны юл чатына илтеп ташлыйлар
(5:296). Юкка гына, ђгђр балалар юлда яткан берђр ђйбер-
не ала башласалар, аларга: “Алма, имлђп ташлаганнар-
дыр”, – димилђр.
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Хастаныћ авыруын утын кисђвенђ књчерњ дђ кић та-
ралган. Љшкерњче ђби, авырткан урынны билгеле бер юнђ-
лештђ – чирне куып кертђсе ђйбер ягына сыйпап-сыйпап
утыра да, берникадђр вакыттан соћ, ућ якка ђйлђндереп,
тњгђрђклђп сыйпаштырып куя. Њзе: “Юк, юк, (фђлђннећ)
башы (йђ башка бер ќире) авыртмый инде хђзер, менђ
бу кисђњнећ башы авырта бит, менђ бу утын кисђвенђ
књчте инде аныћ чире”, – дип , кисђњне “кыйный баш-
лый”. Чынлап та, шуннан соћ авыру басылгандай була,
хђтта, бљтенлђй дђ бетђ, дилђр (5:276).

Татарлар, бала бернђрсђдђн бик каты курыкса, кур-
кулык коялар, ягъни эретелгђн кургашынны суга коялар
да, ул анда тљрле форма белђн оешып ката. Нидђн ку-
рыкса, шул форма чыга – ђгђр бала мђчедђн курыкса,
мђче сыман, куркуы эттђн булса, эт сыман сурђт тљшђ.
Кургашын кеше кыяфђтендђ дђ катырга мљмкин. Шуннан
соћ ђлеге кургашынны курыккан кешегђ тагалар, шул
куркулык љзелеп тљшеп югалгач, авыру бетђ, ул курку-
лыкка књчђ (22:60).

Балаларны књз тиюдђн саклар љчен дђ шул ук књчерњ
принцибы кулланыла – аларныћ битлђренђ кара яки књк
буяу белђн сызыклар сызалар, яман књз, баланыћ йљзенђ
тљшњдђн элгђре, буяуларга тљшђ дђ баланыћ исђнлегенђ
зарар китерђ алмый. Шулай ук књз тимђсен дип, балага
артыш агачыныћ бер кисђген тагалар. Артыш агачы бо-
такларын сихердђн, зђхмђт тиюдђн дђ саклану љчен ишек
башларына, бала бишеклђренђ, тњшђк-ятакларга бђйлђп,
кыстырып кую гадђте бар. Кыз балага књз тимђсен љчен



БЕЗ БЂХЕТ ЉЧЕН ЯРАТЫЛГАН

221

чђченђ ялтыравык ђйберлђр, чулпылар њрђлђр. Мондый
саклану чаралары љй хайваннары џђм бакчадагы ќилђк
агачларына карата да кулланыла. Мђсђлђн, алмагачлар-
га, чия агачларына џђм чабыш атларына, сљтле сыерларга
тљсле тасмалар бђйлђп куялар.

Књз тиюдђн саклаучы махсус догалар, ђфсеннђр, ырым-
ђйтемнђр дђ бик књп. Коръђндђ шайтани затлардан сак-
лаучы аять буларак “Аятелкљрси” билгеле. “Аятелкљрси”
язылган язуны бљти итеп киемгђ тегеп йљртђлђр, рамкага
куеп ишек башына элђлђр. Менђ аныћ тексты: “Ђгузњ
биллђџи минђш-шђйтанир-раќим. Бисмиллђџир-рахманир-
рахим. Аллаџњ лђ илђџђ иллђ џњђл-хђййњл-каййњм. Лђ
тђэхњзњџњ синнђтњн-њђ лђ нђњм. Лђџњ ма фис-самауати
њђ ма фил-ђрдъ. Мђн зђл-лђзи йђшфђгу гыйндђџњ иллђ
би-изниџ. Йђгълђмњ ма бђйнђ ђйдиџим њђ ма хальфђџњм.

Њђ лђ йњхитњнђ бишђйин мин гыйльмиџи иллђ бима
шаэ. Њђсига књрсийњџњс-сђмањати њђл-ђрдъ. Њђ лђ йђ
њдњџњ хиф-зуџњма њђ џњђл-гђлиййњл-газыйм”.

Њз телебездђге кайбер догалар:

1

 Тљтђс-тљтђс хатыннан,
 Кыздан, кара књздђн,
 Зђћгђр књздђн, яшел књздђн,
 Коћгырт књздђн, усал књздђн,
 Картлардан, яшьлђрдђн,
 Ятлардан, дуслардан.
 Тфњ, тфњ, бетсен-китсен
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 Ќитмеш агач башына,
 Азганга, тузганга,
 Тигђнђккђ, туфракка,
 Ќилгђ очкан яфракка,
 Тфњ, тфњ, њтсен-китсен.

 2

 Бер, ике, љч, дњрт, биш, алты,
                         ќиде, сигез, тугыз –
 Туфракка булсын. Тфњ!..
 Бер, ике, љч, дњрт, биш, алты,
                       ќиде, сигез –
 Сибелеп китсен!
 Бер, ике, љч, дњрт, биш, алты, ќиде –
 Ќилгђ китсен!
 Бер, ике, љч, дњрт, биш, алты –
 Атаманнарга булсын!
 Бер, ике, љч, дњрт, биш –
 Бизеп китсен!
 Бер, ике, љч, дњрт –
 Дустергђ булсын!
 Бер, ике, љч –
 Очып китсен!
 Бер, ике –
 Ићеп китсен!
 Бер –
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 Берлексез кайтсын!
 Минем кулым тњгел,
 Гайшђ-Батман кулы.Тфњ!
 Бетсен-китсен! [дустер – шђњлђ]

 3

 И, Тђћрем!
 Алтмыш ала књздђн,
 Кырык кара књздђн
 Њзећ сакла! Тфњ!

Бу љч дога “Татар халык иќаты. Йола џђм уен ќыр-
лары” китабыннан алынды (19: 35–36). Флёра Баязитова
хезмђтендђ дђ књз тиюдђн матур дога табарга мљмкин.
“Књз тигђн кешене таћ суы белђн юындырып, тњбђндђге
сњзлђрне ђйтђлђр:

 Су буенда су яры,
 Су ярында су ташы.
 Шул ташны кем исђплђп чыкса,
 Ђлеге кешегђ књз тисен.

 Су буенда су яры,
 Су ярында кђбестђ башы.
 Шул кђбестђне кыйа киттем.

 Аныћ башын кем исђплђп чыкса,
 Шул кешегђ књз тисен.

 Су ярында ак ќитен,
 Бу ягында књк ќитен.
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 Ќитен башын кем исђплђп чыкса,
 Ђлеге кешегђ књз тисен.

Шул сњзлђрне ђйтеп тљреп йаткыргач, књз тию бетђ
ди, имеш” (16:184). Таћ суын чђршђмбе кљнне иртђ белђн
кояш чыкканчы алалар. Чилђкне агымга каршы итеп, ак-
кан суга артын куеп алалар.

Беркайчан да књз тия дип куркып-борчылып йљрмђгез.
Саф књћелле кешегђ бернинди куркыныч та янамый. Ђгђр
инде яман књзле, шикле берђрсе сезгђ текђлеп караса, шун-
дук аныћ белђн ике арада учак яндырып ќибђрегез, дљрес-
рђге, књз алдына ут диварын китерегез. Ут, ул хыялда гына
булса да, начар энергияне тиз яндырып бетерђ. Ић кызыгы
– текђлеп каручы сезнећ яннан кинђт юк булачак, качачак.

Эштђн кайткач, кешелђр белђн књрешеп тыштан кергђч,
битегезне салкынча су белђн юыгыз. Юынганда: “Ђпсен-
тљпсен, начар нђрсђ юылып китсен!” – диегез. Ике-љч кат
кабатлагыз. Бу гомерлек гадђтегез булсын. Балаларны да
моћа љйрђтегез. Ђгђр берђрсенђ књз тисђ, баш очы янын-
дагы тумбочкага тљнгђ стаканда су куеп калдырыгыз.
Иртђн аны тњгегез.

 Љйгђ кунак килмичђ булмый. Килгђн кешелђр киткђч,
шђм ягып бњлмђлђрне чистартыгыз. Шђм тотып сђгать
угы буенча йљрегез. Почмакларда тоткарланыгыз, шђм
тљтенлђп, шарт-шорт итеп янган ќирлђрдђ ут тынычлан-
ганчы торыгыз.

Књз тисђ, аны “чыгару” кыен тњгел. Авырткан ќирдђн
тђнне баш џђм имђн бармаклар белђн чеметеп тотыгыз да
яман књзне алып ташлагыз.
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 Име-томы шул булсын,
 Каян килгђн, шунда китсен! –

дип бетерегез књз тиюне. Моннан соћ кулларны юарга
онытмагыз. Чир китмђгђн очракта, сеансны кабатлагыз.

Эч китњен артыш ќилђге яисђ кара ќилђк саркын-
дысы белђн дђвалагыз. Аны чђй шикелле пешерегез џђм
авыруга эчерегез.

Шушы ђфсенне укый-укый эчерегез:

 Артыш эчерђм – ары кит,
 Ќилђк эчерђм – ќилеп кит,
 Авыру булса – чыгып кит!
 Љш-ш-ш !.. (5:281)

* * *

Чирне њзегезнећ ић кљчле коралыгыз – уйны ќигеп
тђ ќићђргђ мљмкин. Авырткан ќиргђ карыйсыз да
тыныч кына чир китсен дип књћелдђн телђп утырасыз.
Бњленмђгез, уйларны читкђ ќибђрмђгез – шул гына.
Бу эштђ бераз тђќрибђ туплагач, озак, сђгатьлђр буе
карап торырга да кирђк булмаячак. Себер шаманнары
сыман бер каты караш белђн њк чирне куачаксыз, ул
март кояшында эрегђн кар кебек шундук юкка чыга-
чак. Кешенећ гаќђп мљмкинлек-лђре бар, ул њз кљчен
белми генђ...
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Сђламђт булыр љчен тагын кайбер кићђшлђр

Иртђн торгач њзегезгђ массаж ясагыз. Ул бик гади.
Башта бер-беренђ ышкып кул учларын ќылытыгыз. Ан-
нан соћ бљтен тђнегезне уып чыгыгыз. Аяк табаннарыннан
башлап љскђ књтђрелђсез, џђр ќирне ышкыйсыз, хђтта
борын-колакларны да, баш тњбђсен дђ. Куллардан уган
ќиргђ ќылы нурлар сибелђ, кљч-энергия тарала. Учлар
суынса, тагын бер-беренђ ышкып ќибђрегез. Кул
хђрђкђтлђре тљрле булырга мљмкин: асма џђм ятма сызык
буенча да, ђйлђнђ буенча сђгать угы юнђлешендђ дђ.
Рђхђтлђнеп киерелегез, иснђнегез, бу массаж – књћелле
бер эш. Кул учлары белђн књкрђклђргђ ќићелчђ суккала-
гыз: ућ кул учы белђн сул якка, сул белђн ућга. Бљерлђргђ
сак кына йодрыкныћ арткы ягы белђн каккалагыз, аннары
учларыгыз белђн уып ќылытыгыз. Књз алмаларын џђм
кашларны да массажлап ќибђрегез. Ђгђр берђр ќирдђ
авырту сизелсђ, шунда тоткарланыгыз џђм бу хис беткђнче
уыгыз. Ић соћында селкенеп (кагынып) куегыз.

Нибарысы берничђ минут талђп иткђн иртђнге мас-
саж бљтен организмны уятыр, сезгђ кљн буена ќитђрлек
дђрт џђм књћел књтђренкелеге бирер.

Љйдђ дњрт стена арасында ятып яисђ кљннђр буе эштђ
компьютер каршында утырып, саулыгыгызны качырыр-
сыз, књп тљрле авырулар килер. Саф џавага, табигатькђ
ешрак чыгыгыз. Хђрђкђттђ бђрђкђт, ди. Тљрле књнегњлђр
ясагыз, дусларыгыз белђн футбол, волейбол џђм башка
уеннарны уйнагыз, мљмкинлек булганда ќђяњ йљрегез. Ђллђ
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нинди югары дђрђќђлђргђ ирешсђгез дђ, физик хезмђттђн
чирканмагыз, ќђен бакчада эшлђгез, кышын кар кљрђгез.
Белегез, чир кешенећ дђрђќђсеннђн курыкмый. Џава то-
рышына артык игътибар итмичђ, љйдђн чыгып йљреп кай-
ту гадђтегезгђ керсен.

Уку-язу љстендђ утыручыларга: бер сђгать эшлђгђч,
књзлђргђ ял бирегез, тышка чыгыгыз яисђ тђрђзђ янына
килеп, 5–10 минут еракка карап торыгыз. Йортыгызныћ
џђм эшлђгђн кабинетыгызныћ тђрђзђлђреннђн матур ман-
зара ачылу – књзлђр љчен бђхет. Шућа књрђ югарырак
катларда яшђргђ џђм эшлђргђ омтылыгыз. Югарыда џава
да чистарак. Књзлђрнећ куђтен арттыру љчен фирњзђ та-
шына ешрак карап торырга кирђк. Књзлђр авыртса яки
ак тљшсђ, аларга энќе кырып салалар. Салганда:

 Акны ак алсын,
 Бар бозым-сихер
 Китсен, югалсын!.. (5:291)

– дип љшкерђлђр. Књзлђре авырткан, начар књргђн ке-
шегђ тагын бер кићђш: изге чишмђлђр, књллђр, сулык-
лардан алынган су белђн књз-битлђрне юарга, шул суны
эчђргђ кирђк. Юынганда-эчкђндђ ђйтелгђн дога:

 Тђнемђ дђрман бир,
 Књземђ шифа бир.
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Татар мунча ярата, ђмма еш кына мунчадан чыгып
салкын тидерђ. Ник? Каен себеркесе белђн чабынып, кайнар
су белђн юынгач, боз кебек салкын су белђн коенып чы-
гыгыз, сихђтле булырсыз. Мунчага кергђндђ ыџы, ыџы
дип тавыш биреп керергђ, ђ чыкканда ишекне: “Мунча
ќылысы – сића, тынычлыгы – мића!” яисђ: “Мунча эс-
сесе – сезгђ, тынычлыгы – безгђ!” – дип ябырга љйрђтђлђр
иде безне зирђк ђбилђребез. Шулай ђйткђндђ мунча иял-
ђре зарар итми.

Тешлђрегезне саклагыз. Авызында тешлђре калма-
ган кеше авыру булыр. Авызны дићгез тозы эремђсе
белђн чайкагыз. Шулай ук дићгез тозын тљеп ваклагыз
да сыек май кушып бутагыз. Ђзерлђнгђн пастаны бар-
мак белђн камашларга (уртларга) сылап сећдерегез. Болай
эшлђњ камашларны ныгыта џђм тешлђрне ялтырата.
Тешлђрне карап, ашаган саен чистартып торыгыз. Теш
щеткасы йомшак кылдан булсын. Чистартканда шундый
ырым сњзен ђйтегез: “Алтын тау. Алтын тауда алтын
тђлђкђй. Кайчан да кайчан алтын тђлђкђйне корт ашап
бетерсђ, шул чакта минем дђ тешемне корт аша-
сын!”(5:294). Биредђ тђлђкђй – кош. Тешлђрне кайнар
су белђн чайкамагыз, салкынча су белђн генђ. Ашаган
саен чистартып торырга телђмђсђгез, авызыгызны
мђтрњшкђ тљнђтмђсе белђн чайкагыз.

Бер-берегезгђ саулыкны ешрак телђгез. Яхшы телђк –
ќанга џђм тђнгђ шифа ул. Мђсђлђн, хастаныћ хђленђ керњ



БЕЗ БЂХЕТ ЉЧЕН ЯРАТЫЛГАН

229

– ярты саулыгын кайтару, ди халык. Мђрхђмђтлелек,
шђфкатьлелек тђ артсын, матур сњзлђрдђн дљнья нурлан-
сын. Телебез изге телђклђргђ бик бай.

Менђ берничђсе генђ:

 Ай йљре дђ сау йљре.
 Алла куђт бирсен, ќаныћа саулык бирсен.
 Аяк-кулыћ сызлаусыз булсын,
                       књћелећ сырхаусыз булсын.
 Имђндђй тазалык, саулык телим.
 Исђн йљреп, сау кайт.
 Исђнлеккђ-саулыкка, тазалыкка-байлыкка.
 Кулыћ-аягыћ сызлаусыз булсын.
 Саулыгыћ нык булсын.
 Саулыкта картаерга насыйп итсен.
 Сихђтлђр булсын!  Мунчадан чыккан кешегђ ђйтелђ.
 Тђнећ сау булсын!

 Узгынчы авыру булсын. Тљреклђрдђ берђр кеше-
нећ чирлђве беленсђ: “Гђчмиш олсун!”, ягъни чир кичеп,
узып китсен, дилђр.

 Яшђњ ялкыныћ сњнмђсен!

%



У н ќ и д е н ч е  б њ л е к

ДЉНЬЯДА  ГАДЕЛЛЕК  БАРМЫ?

Књплђр бу сорауга “юк” дип ќавап бирђ. Ђнђ ша-
гыйрђ Шђмсия Ќиџангирова да ачынып ни ди:

 Йа Ходаем, нинди замана бу ?! –
 Ярап булмый кемгђ ничек кенђ.
 Надан, икейљзле, ялагайлар,
 Ришвђтчелђр генђ шђп кљн књрђ.

Чыннан да, нинди гаделлек булсын ди ул: тњрђлђр
миллионнар њзлђштереп, джипларда гына ќилдертђ, бал-
майда йљзђ, ђ эшче кеше мескен эш хакына гаилђсен
туендыра алмый; тљрмђдђ утырасы карак “бизнесмен”
дип санала, чит ил курортларыннан ялдан кайтмый, ђ
намуслы кеше кљне-тљне аћа бил бљгђ; њсмер чагында ук
бозыклык юлына баскан, ирлђр куенында изелеп-тауша-
лып беткђн “кыз” ић акыллы егетне элђктереп, бњген
башына яулык бђйлђп, хљрмђтле ханым булып йљри, ђ
саф кыз утырып кала, калмаса да, бер алкашка насыйп
булып, нужа чигђ; укыганда “икеле”, “љчле” капчыгы
булган тинтђк бњген профессор-академик дђрђќђсендђ
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уку йортын алтын медальгђ тђмамлаучыга акыл љйрђтђ.
Кайда гаделлек?

Кичерњ юк

Шућадыр инде, татар (ул гына тњгел, азђри дђ, ка-
закъ та, њзбђк тђ џ.б. да) бњген алдый, ђлђкли, башка-
ларныћ хакына кулын суза, хђтта ић якын кешелђрен дђ
рђнќетђ. Ул бик ќићел уйлый: имеш, аныћ кылган гљнаџ-
лары ќыелып бара да, картлык кљнендђ намазлар љйрђнеп
алгач, мђчеткђ йљри башлагач, ул гљнаџлар кичерелђ, юкка
чыгарыла. Яисђ тагын да беркатлырак уйлаучылар да бар
– гљнаџлардан сђдака биреп котыласыћ. Кайберђњлђр исђ,
њз-њзен, фани дљньядагы гамђллђрећ љчен ќавапны теге
дљньяда тотасы, ђ анда ни булачагы билгеле тњгел ђле,
дип тынычландыра.

Ђмма хикмђт књпкђ катлаулырак. Бернинди кичерњ
юк. Адђм баласы кылган явызлыклары љчен исђп-хисап-
ны бу дљньяда ук бик тиз тота, ќђза озак кљттерми.
Гадђттђ кеше кыек гамђллђре љчен саулыгы белђн тњли.
Башкаларны талап баючылар арасында сау-сђламђт бул-
ганнар књпме? Андыйлар еш авырый. Ђгђр чирлђре
књренмђсђ дђ, алар бђхетле була алмый, чљнки явызлык
кљче, бу тискђре энергия, аларны камап алып изђ, ќиргђ
беректерђ. Хђтта њлгђч тђ явызларныћ ќаннары књккђ
ашмый, чљнки ќинаятьлђренећ авырлыгы ќибђрми. Ан-
дый ќаннар ќир љстендђ газапланып, исђннђргђ зарар
кылып йљри џђм берникадђр вакыттан соћ ќир асты утында
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янып юкка чыга. Изге кешелђрнећ ќаннары исђ мђћге
яши.

Алдакчы, ђлђкче, карак кеше татлы лђззђт бирњче,
кошлар сыман очу телђге уятучы ќићеллек хисен белми,
чљнки бу хис – илаџи бер хис. Андый кеше дђ њзенчђ
сљенђ бугай инде, ђмма аныћ шатлыгы примитив – тама-
гына тутырудан џђм башка физик телђклђрен канђгатьл-
ђндерњдђн узмый.

Явызлык кылудан саклансагыз, Тђћре сездђн читкђ
борылмас, књк кљчлђре ярдђменнђн ташламас. “Гљнаџла-
рымны кичер!” – дип ялварып вакытыгызны бушка уз-
дырмагыз. Белегез, кичерњ юк. Џђр сњзегез, џђр гамђле-
гез белђн сак булыгыз.

Чњп њлђннђр йолкып ташлана

Без Књк Тђћре йортында яшибез. Њз љебездђ ќыел-
ган чњпне без тизрђк чыгарып ташларга тырышабыз. Тђћре
дђ шулай – йортында књренгђн алдакчы, хыянђтче, карак
кешелђрдђн тизрђк котылырга, аларны тљрле авырулар,
бђла-казалар џ.б. белђн юк итђргђ тырыша. Соћгы чорда
кыйтылык ишђйде, шућа књрђ бу чаралар рђтенђ књплђп
юк итњ ысуллары – СПИД, наркомания, тљрле вируслар
љстђлде. Бђлки кемдер, бу ќљмлђлђрне укып, “чепуха”
дип утырадыр. Кеше дингђ ышанмаска мљмкин, андыйлар
гадђттђ фђнгђ таянырга тырыша. Ђмма фђн дђ минем
сњзлђрне дђлилли бит. Мђсђлђн, адђм баласы авырып
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китсђ, организм чир белђн кљрђшђ башлый, дип љйрђтђ
фђн. Чир – шул ук пычраклык, шакшылык нђтиќђсе
инде ул. Тђнебез аны тышка куа, ул тир, маћка, чобан
булып агып чыга.

Табигатьтђ џђр организмныћ њз-њзен аруландыру ме-
ханизмнары бар. Планета – ић дђњ организм, џђм ул да
шакшылыктан чистарына. Шакшылыкны ђшђке кешелђр
тудыра. Ќир шары ђшђке кешелђрнећ гамђллђреннђн џђм
аларныћ њзлђреннђн чистарына.

Мин озын гомерле ђби-бабайлар белђн аралашырга,
алар белђн булган ђћгђмђлђрне тыћларга, алар турында-
гы язмаларны укырга яратам. Сезнећ дђ, бђлки, яныгыз-
да бик карт кешелђр бардыр. Сорашыгыз њзлђреннђн озын
гомер серлђрен. Алар барысы да бер њк шђйлђрне аћла-
та: џђр кљнгђ сљенеп яшђдем, кеше хакына кермђдем, баш-
каларны рђнќетмђдем џ.б.ш.к., ди. Менђ, мђсђлђн, књптђн
тњгел (27 май, 2005 ел) “Российская газета” 115 яшьлек
бер татар карчыгы хакында язып чыкты. Кљньяк Уралда
яшђњ-че Хђбибќамал Хђмитова озын гомернећ њз ре-
цептын бирђ: аеклык, башкаларга карата игелеклелек џђм
хезмђт сљючђн-лек. Ул бозау караучы булып эшлђгђн,
ќиде бала њстергђн, ире Икенче дљнья сугышында џђлак
булган. Яхшыга љметен, кешелђргђ ышанычын ул бњген
дђ ќуймаган, тормышына шљкер итеп, сљенеп яши. “Якын
кешелђрем, оныкларым, туруннарым исђн-сау булуына,
сугышсыз тыныч елларга, мул тормышыбызга шатланам.
Янымда туруннарым чабып йљри, алар да њсеп ќитеп њз
гаилђлђрен кора. Барысы љчен дђ иртђн намаз укыйм, –



Фирдњс  ДЂЊБАШ

234

ди 1890 елда туган ђби. – Кешелђр њз-њзлђрен аракы
белђн агулыйлар, дошманлашалар. Озын гомер – игелек-
лелек дигђн сњз ул. Хђтта дошманыгызга да начарны
телђмђгез! Башкаларга кылган яхшылыгыћ њзећђ саулык
бирђ. Тагын хезмђтне сљю ђџђмиятле”.

Хђбибќамал ђби беркайчан да авызына аракы-шђраб
алмаган. Аныћ љендђ ић олы мђќлеслђрдђ дђ љстђлгђ
шешђлђр кунмаган, бу ђле дђ шулай икђн. Оныклары да,
туруннары да ђби сњзен олылыйлар, њзен исђ изгелђш-
терђлђр. Ник дисезме? Чљнки Бикмљхђммђт кызы Хђби-
бќамал кешелђргђ гел изгелек кылган, хђзер дђ ул књпсан-
лы догалары белђн инсаннарны дђвалый икђн.

Ничек туклануы да кызыктыр. “Каймак, сљт, эрем-
чек, гомумђн сљт ризыкларын бик ярата”, – дип яза ђћгђмђ
коручы журналист. Тагын боткалар, тавык џђм ат итен
ашый икђн. Књрњебезчђ, ул милли ризыкларны артык књрђ.
Ђбинећ башында кара чђчлђр дђ пђйда булган. “Искит-
кеч тормыш сљючђн кеше, – ди ђбисе турында шђфкать
туташы булып эшлђњче оныгы Тђнзилђ. – Хастаханђ-
безгђ килњче картлар гел зарлана, тизрђк њлђсе иде, ди,
ђ менђ безнећ ђби андый тњгел”.

Озак яшђњчелђрне тыћлагач, гаќђп нђрсђлђр ачык-
лана – књбесенећ тормышы бик авыр булган, алар књп
газап књргђннђр. Ничек организмнары чыдаган? Алар-
ныћ тормыш фђлсђфђлђре башка – менђ нидђ хикмђт.
Кешене яшђњ шартлары бетерми, кешене явызлык бетерђ.

Бакчага чыккач, књзгђ чалынган џђр чњп њлђнен тизрђк
йолкып ташларга тырышабыз. Олуг Тђћре дђ шулай –
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бакчасындагы чњп адђмнђрне йолкып ташлый. Ђлбђттђ,
бездђн аермалы буларак, ул бераз сабыррак кылана, башта
ул кешене књзђтђ, аны кисђтеп тђ карый. Ђмма аныћ
тњземлеге дђ тљкђнђ. Шућа књрђ бу дљньяда, ягъни Тђћре-
нећ бакчасында ялгышмыйча яшђгез, шелтђлђр алмагыз,
гњзђл чђчкђлђр яисђ файдалы њсемлеклђр сыман булырга
тырышыгыз. Белегез, адђм баласы бу дљньяны якты уй-
лары, изге ниятлђре, тырыш хезмђтлђре белђн ямьлђн-
дерђ. Гаделлек юк дип зарланмагыз, Тђћре бакчасын карап,
чњплђрне утап кына тора...

Њзећне башкаларга корбан итмђ

Ник соћ алайса еш кына арабыздан ић яхшы кешелђр
китђ? Нђрсђ, Олуг Тђћре ќимеш биргђн файдалы њсем-
леклђрне чњп њлђне белђн бутыймы ђллђ? Юк, ул ял-
гышмый. Хикмђт башка нђрсђдђ. Ђйе, бик ђйбђт ке-
шелђр дђ иртђ вафат була. Андыйлар гадђттђ гел башка-
ларны кайгыртып яши, ђ менђ њзлђре турында оныта. Бу
да ялгыш. Беркайчан да њзећне башкаларга корбан итђргђ
ярамый. Џђр кеше бу дљньяга њз ризыгы, њз бђхете белђн
килђ. Хђтта балаларыгыз, якын кешелђрегез љчен дђ ки-
рђгеннђн артыгын кайгыртмагыз, аларныћ бњтђн яклау-
чылары да бар. Мђсђлђн, балаларны Умай тђћре саклый.
Юлга чыккан якын кешегез љчен дђ хафаланмагыз, аны
юл рухлары ташламый. Изге юлда йљргђн џђркемнећ
књпсанлы, књзгђ књренмђгђн сакчылары бар.
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Без бђхет љчен яратылган. Кеше њзенећ кадерен белеп,
њз-њзен яратып яшђргђ тиеш. Бљек Тукай да юкка гына:

 Сића, дустым, бу сњз ахыргы сњзем:
 Њзећне сљй! Ярат њзећне-њзећ!

димђгђндер. Дљньяны, тирђ-яктагы кешелђрне яратып та,
њзећне гел битђрлђсђћ, гармония бозыла, чир-њлем килђ...
Башкаларны рђнќетњ бер ќинаять булса, њзећне рђнќетњ –
икелђтђ ќинаять. Бу тљр ќинаятьнећ ќђзасы да катырак.
Менђ нигђ арабыздан кайбер яхшы кешелђр дђ иртђ китђ...

* * *
Кичђге гђќиттђ кызык нђрсђ укыдым. Бер бабай бомж

булып, чњплеклђрдђн тапкан белђн тукланып яшђгђн. Аныћ
љч миллион сум (йљз мећ доллардан књбрђк) пенсия ак-
часы ќыелган булган! Арабызда, мљмкинлеге булып та,
телђ-гђнен ашамаучы, кызыккан киемен кимђњчелђр азмы?

 Олуглык эстђсђћ џђрчак юмарт бул;
 Олуглыкка юмартлык – тђњге шарт ул.

 Юмартларга гына књп мал лаектыр,
 Саранга њз малыннан файда юктыр.

Бу алтын сњзлђр Котбныћ “Хљсрђњ вђ Ширин” ђсђ-
реннђн (23: 230-231). Алып укыгыз аны, аћлатылган ике
юлында бљтен тормышыбыз хикмђте:

 Кадерен бел, бу дљньяны танып, син:
 Ђќерен бир, хаќђтећне алып, син.
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Гаделлек ќићђ

Тђћренећ кырыс холкын белеп, бу дљньяда беркем дђ,
шул исђптђн патшалар, президентлар да гаделлек прин-
цибына ачыктан-ачык каршы чыгарга ќљрьђт итми, џђркем
њз гамђллђренећ яхшы нияттђн килњен аћлата. Намуссыз
кешелђр еш кына ђњлия булып кылана, “гаделлек” кђлимђ-
сен мул куллана. Хђтта бандитлар да њзлђренећ ќина-
ятьчел эшчђнлеклђрен ќђмгыятьтђ тигезлек урнаштыра-
быз дип аћлаталар. Криминаль авторитетларныћ телендђ
гел гаделлек, яхшылык, тугрылык турындагы сњзлђр.

Юкка гына гаделлек принцибы кешелек дљньясыныћ
яшђешендђ тљп принцип булып тормый. Гаделлек идеясе
бик кљчле, ул халык массаларын олы кљрђшкђ, фидакарь
хезмђткђ књтђрђ. Рђсђйдђ дђ ХХ гасыр башында патша-
га каршы књтђрелњчелђр нђкъ “Иреклек, тигезлек, кард-
ђшлек!” лозунгын кулланалар. 1917 елныћ октябрь аенда-
гы ућышлы фетнђсе белђн Ленин џђм аныћ тарафдарла-
рыныћ эше бетми, ђ киресенчђ, башлана гына. Власть
љчен тљп кљрђш гражданнар сугышы рђвешендђ бара. Бу
вакыйгаларны тарихчылар кић халык катламнарыныћ
социаль гаделлек љчен кљрђше буларак тасвирлыйлар. Бу
олы, пролетариат књплђп яшђгђн шђџђрлђр, беренче чи-
ратта Петербург џђм Мђскђњ љчен дљрестер, ђмма элек-
кеге Рђсђй империясе кићлеклђрендђ гражданнар сугы-
шы чынлыкта шул ук Батырша, Степан Разин, Пугачев
восстаниелђренећ дђвамы буларак кабул ителђ. Бер яктан
изелгђн миллђтлђргђ азатлык, барлык халыкларга да ти-
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гез хокуклар вђгъдђ иткђн кызыллар, ђ икенче яктан урыс
милли идеясенђ таянып хђрђкђт иткђн аклар. Ђлбђттђ,
халкыныћ књпчелеген урыс булмаганнар тђшкил иткђн
дђњлђттђ беренчелђр љстен чыга. Акгвардиячелђр, мђсђлђн,
Урал, Себер якларында татар-башкорт авылларын талап-
яндырып йљрилђр, ќирле халыкны кљчлђп чукындырырга
маташалар. Ђсирлеккђ элђккђн мљселман гаскђрилђрен
христиан диненђ књчђргђ мђќбњр итђлђр. Шућа књрђ
акларныћ социаль базасы тар була. 1920 нче елларда
Рђсђйдђ ике идея кљрђшђ. Гаделлек идеясе ќићђ.

Гаделлек булмаган ќђмгыятьлђр озак яшђми. Ирек-
лек, тигезлек, кардђшлек вђгъдђ итеп, халыкларны алда-
ган Совет властенећ язмышын белђбез. Ђле џаман СССР
таркалуында кайберђњлђр Горбачевны яисђ Ельцинны га-
еплилђр. Чынлыкта бу дђњлђтне яшђтњче рухи кљч зђгыйфь-
лђнде – сњздђ бер нђрсђ, тормышта исђ бљтенлђй башка
нђрсђ булуы халыкта канђгатьсезлек тудырды. Совет власте
гаделлек идеясеннђн тайпылып юкка чыкты.

Демократик ќђмгыятьлђр гаделлек талђплђренђ буй-
сынып яши. Анда џђркем бђхете њз кулында булуын белђ,
дђњлђт тђ бђхеткђ ирешер љчен њз гражданнарына тигез
шартлар тудыра.

%
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БЕЗ БЂХЕТЛЕ ЧОРДА ЯШИБЕЗ

“Бђхетле булыр љчен нђрсђ кирђк?” – дип сорасагыз,
књпчелек: “Акча, байлык”, – дияр. Уфадагы бер гаилђ
лотереягђ миллион доллар отты. Џђм аны... бер елда эчеп-
туздырып бетерде. Акча гына кешене бђхетле итми шул.

Бђхеткђ ирешер љчен акча гына ќитмђвен сез књптђн
белђсез инде. Ырыс-бђхет нурларында коеныр љчен нилђр
эшлђргђ кирђген дђ укыдыгыз. Тагын ни калды? Бђхетле
чорда яшђвебезне аћларга кирђктер. Уйлап карагыз – бњген
рђхђт яшђр љчен џђртљрле ућайлыклар бар: ќылысы-суы
кергђн йортлар, утырып йљрергђ ќайлы машиналар,
сљйлђшергђ телефоннар, дђваланырга яћадан-яћа меди-
цина ќиџазлары џ.б., џ.б. Мондый мљмкинлеклђр элекке-
лђрнећ тљшенђ дђ кермђгђндер. Элек халык ачлыктан
интеккђн. Бњген берсе дђ ач калмый – мохтаќларга дђњлђт
ярдђм кулы суза. Без искиткеч рђхђт заманда яшибез,
моны аћламыйбыз гына. Имеш, яшђњ авырая, ќђмгыять
кыргыйлана. Юк шул, кеше њзе ямьле дљньяны ямьсез
итђ: адым саен алдый, рђнќетђ, хыянђт итђ, гайбђт сљйли,
акчага, данга табына, урлый, ялагайлана. Яћа мђчетлђр,
чиркђњлђр ачыла, булганнары ремонтлана. Дин ђџеллђре,
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гљнаџтан сакланыгыз, дип ђйтеп торалар, ђмма адђм ба-
ласы яхшыны књрми, хак сњзне ишетми...

Хђзер џђр кеше њзе телђгђнчђ яши, мђќбњр итњ юк.
Элек исђ табигать шартлары да, ќђмгыять тљзелеше дђ
шђхес иреген нык чиклђгђн булган. Бњген џђрнђрсђ њзе-
бездђн генђ тора. Коллыкта яшђњ тарихта калды. Безнећ
ќђмгыятьтђ чын гаделлек бар, аны сайлаулар системасы
тђэмин итеп тора. Без хђтта илбашын да њзебез сайлый-
быз. Элек бит власть тар бер тљркем, хђтта бер гаилђ
кулында булган, ул нђселдђн-нђселгђ књчеп килгђн. Бњген
башкача, бњген хакимият халыкныкы. Тљгђл фђннђрдђ
тљрле формулалар катлаулы мђсьђлђлђрне чишђргђ бу-
лыша. Ќђмгыять белеменећ тљп формуласы нинди, дип
сорасалар, џич икелђнмичђ: “Хакимият халыкныкы”, –
диегез. Бу формула ќђмгыять њсешен ачык књрсђтђ. Телђсђ
кайсы илне халык власте олы казанышларга ирештерђ.
Дљньяга бу гадел чорда килњебез белђн њк инде без бђхетле.
Бу олы бђхеткђ сљенеп, якын кешелђребезне яратып, баш-
каларны хљрмђт итеп, яшисе дђ яшисе генђ. Шагыйрь
Роберт Мићнуллин сњзлђре белђн ђйтсђк:

 Торган саен хикмђтлерђк
 Кљнебез,
 Елыбыз.
 Шатлыкларга,
 Мђхђббђткђ,
 Бђхеткђ – юлыбыз.
 Бђхетле булыгыз!
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Беркемнећ дђ ђзер килђчђге юк

Халыкныћ килђчђк, тђкъдир, язмыш дигђн фђлсђфи
тљшенчђлђр белђн бђйле уйлары да яћа дђвердђ нык
њзгђрде. Бер њк нђселдђн килгђн патшалар заманында,
сайлау системасы ђле булмаганда, хакимиятне бер кат-
ламныћ њз кулында тотуын белђбез. Бу катламга элђгер
љчен кешенећ тырышлыгы, сђлђте, акылы бик ђџђмиятле
булмады. Идарђчелђр нђселеннђн килмђсђћ, Чыћгызхан
кадђр даџи булсаћ да, властька якын ќибђрмилђр иде.
Мондый гаделсезлекне аклар љчен тђкъдир тљшенчђсе
кулланылды. Игенченећ баласы генерал була алмады.
Аныћ язмышы чабаталы, диделђр. Никтер генерал бала-
сына гел генерал булуы “язылды”, ђ игенченеке сабаннан
ары китмђде...

Безнећ чорда тормыш њзгђрде. Хђзер иртђгђ ни бу-
ласын да ђйтеп булмый. Гомер бакый халык, байныћ
байларча инде ул, дип килде. Ул њзе дђ бай, аныћ улы
да, оныгы да бай булачак, дип уйлады. Мђгђр яћа бай-
лар пђйда булгач, кызык шђйлђр ачыкланды. Байлык
буыннан буынга њзеннђн-њзе књчми икђн ич! Кеше зур
байлыкны кабул итеп алырга ђзер булырга тиеш. Лас-
Вегас казиноларында яћа тњрк байларыныћ балалары
миллионнар оттыралар, ќићел килгђн акча шулай ук
ќићел китђ дђ...

Ђле кичђ генђ язмышы бђхетле дип саналган кеше,
бер мизгелдђ бар нђрсђсен ќуеп, мљртђткђ, читкђ кагыл-
ган бђндђгђ ђверелђ. Бђхет-дђњлђт тумыштан ук фамилия
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язылган бирка белђн бергђ тагылмый шул. Њз кайгысын
њзе књрмђгђн кеше олы мђртђбђлђргђ ирешђ алмый.

Беркемнећ дђ ђзер килђчђге юк. Џђркем њзенећ кил-
ђчђген њзе яза, аны уй-телђклђре, кылган гамђллђре белђн
яза. Нђкъ театрдагы сыман инде – килђчђк сђхнђ ђсђре
кебек языла џђм уйнала. Тормыш дигђн мавыктыргыч
џђм кызык бу ђсђрнећ язучысы да, аны куючы режиссер
да без њзебез.

Менђ шулай – иртђгђ кемнећ кем буласы џич билгеле
тњгел. Килђчђген кеше њзе сайлый џђм џђр мизгелдђ њз
ихтыяры белђн аны њзгђртђ дђ ала.

Алайса тђкъдир дигђн нђрсђ бљтенлђй юкмы? Књптђн
инде ђзерлђп куелган џђм кешенећ њзеннђн бђйсез рђвештђ
яшђњче бер барлык буларак юк. Ул фђкать кешенећ “Минем
язмышым шундый инде” дигђн ышануы булганда гына
бар. Тормышта ничек бит ул: ђйтик, берђрсе эчкечелек
юлына басты ди. Башта ул, мин телђгђн кљнне аракыны
ташлыйм, дип йљри. Тора-бара њз-њзенђ булган ышаны-
чын ул ќуя. Ни љчен? Чљнки тирђ-яктагылар, син алкаш,
гомер буе айнымас булып каласыћ џђм бер ќирдђ дљме-
гђсећ, дип аныћ килђчђген язалар. Бу сњзлђр еш кабат-
ланып тора, џђм адђм баласы аларга њзе дђ ышана баш-
лый. Яман сњзлђр тђкъдиргђ, кешене йљк тракторы сы-
ман баткаклыкка сљйрђњче реаль кљчкђ ђверелђ. Ђмма ул
тђкъдир аћа инану бар да гына яши. Башка юл сайланып,
бичара язмышка ышану бетњ белђн, ул язмыш њзе дђ
бетђ, яћа тђкъдир, яћа килђчђк туа. Њз чиратында, бу
яћа язмыш та кешенећ њз бђхетенђ нык ышанычы бул-
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ганда гына чынлыкка аша. Тирђ-яктагыларныћ: “Менђ
була бит шундый бђхетле кешелђр”, – дип аћа сокланула-
ры бу кешенећ бђхетен бермђ-бер арттыра.

Тђкъдир – шул ук тормыш программасы инде ул, нђкъ
менђ компьютер программасы сыман. Беренче карашка,
компьютер бик акыллы машина, ул нилђр генђ эшлђми:
зур-зур саннарны да исђпли, катлаулы мђсьђлђлђрне дђ
чишђ, шахмат та уйный џ.б. Ђмма чынлыкта аныћ њз
акылы юк, ул џђрнђрсђне белгеч язып биргђн программа
буенча гына эшли. Тормыш программасын да кеше њзе
яза, аныћ буенча яши, яшђгђндђ тормыш вакыйгалары-
ныћ барысын да њзе алдан ук программага кертеп куйга-
нын онытып, зарлана да. Кайберђњлђрнећ:

– Язмыш авырлыкларны мулдан бирде, нилђр генђ
књрсђтмђде, – дип зарлануларына:

– Соћ бу язмышны њзећ сайладыћ бит, – диясе килђ.
Язмыш, ђлбђттђ, бар ул, ђмма аны, инде ђйткђ-

немчђ, кеше њзе яза, уй-телђклђре, хыяллары џђм гам-
ђллђре белђн яза. Ђгђр тђкъдирне, ягъни тормыш про-
граммасын кешегђ башка кемдер ђзерлђп куйган булса,
бљтенлђй мђгънђсезлек килеп чыга. Чыннан да, мђсђлђн,
башкаларны њтереп-талап йљрњченећ џич гаебе булмый,
чљнки аћа шулай яшђњ “язылган”, ул тђкъдирендђ бул-
ганны гына њти ич! Ялкау да ялкаулыкны њзе сайлама-
ган, фахишђ дђ язмыш корбаны гына, карак та њзе
телђп урламый – менђ нинди ќайлы ул тђкъдир дигђн
нђрсђ!
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Юк шул, џђр кеше њз килђчђген њзе сайлый, џђр
кешенећ язмышы њз кулында. Џђр юлныћ кая китерђсе
билгеле. Явызлык юлына бассаћ, явызлыкка тап булыр-
сыћ, яхшы юлда йљрсђћ, тыныч-рђхђт яшђрсећ.
Тђкъдиргђ сылтап ќаваплылыктан качарга тырышма-
гыз. Юк ул кешенећ њзеннђн башка ђзерлђп куелган
тђкъдир.

Язмыштан узмыш юк дию бер очракта гына дљрес
булыр – Тђћре ихтыярына каршы торып булмый. Ђгђр
Књк Атабыз кемнедер ниндидер бер ќђзага хљкем иткђн
икђн, ул џичшиксез њтђлђчђк. Андый кешене татарларда
“язулы”, ягъни бђхетсез кеше дилђр. Мђсђлђн, “Татар
халык иќаты. Йола џђм уен ќырлары” (Казан, 1980)
дигђн китапта бу сњз еш очрый. Язулы кеше – њз ихтыя-
рыннан чыгарылган, ихтыяр ирегеннђн мђхрњм ителгђн
кеше. Андый кешене тагын “Алла каргаган” дип тђ атый-
лар. Пакъ књћелле, яхшы, намуслы кешенећ килђчђге
язылмаган, язмышы џђрвакыт њз кулында. Тђћре тара-
фыннан бирелгђн тиешле ќђзаны алгач, кеше язуыннан,
ягъни язмыш кушуыннан котыла. Џђр нђрсђ кылынган
явызлыкныћ авырлыгына бђйле – кеше шелтђ сыман ќип-
ќићел ќђзага да хљкем ителергђ мљмкин, олы бђла-каза-
га да, хђтта њлемгђ дђ. Артык зур явызлык эшлђнгђн
булса, аныћ љчен ќђза кешенећ балаларына да књчђргђ
мљмкин, дилђр... Шљкер, андыйлар арабызда бик сирђк.
Гадђттђ, инсан вак-тљяк хаталар гына ќибђрђ џђм кыска
вакытка гына “язулы” була.
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Тњрк аћына язмышка ышану, “язмыштан узмыш юк”
дигђн фђлсђфђ ислам дине белђн кергђн. Аћа кадђр “яз-
мыш”, “язу” сњзлђре ќђза, газап мђгънђсендђ генђ кул-
ланылганнар. Тора-бара бу тљшенчђлђр гарђп телендђге
“тђкъдир” синонимына ђверелгђннђр. Шул ук вакытта
алар иске, элеккеге – бђхетсезлекне аћлаткан эчтђлеклђ-
рен дђ ќуймаганнар.

Тњрк “язмыш”ы белђн гарђп “тђкъдир”е, беренче ка-
рашка якын кебек тоелсалар да, чынлыкта нык аерыла-
лар. Гарђплђрнећ “тђкъдир”ендђ кешенећ бљтен гомере.
Билгеле булганча, Алла тарафыннан яратылган беренче
кеше – Адђм. Адђмнећ кабыргасыннан беренче хатын-
кыз – Џаува яратылган, алардан кешелек башланып киткђн.
Оќмах эчендђ њскђн агачныћ ќимешен ашап “гљнаџлы”
булгач, Адђм белђн Џаува оќмахтан сљрелгђннђр, шулай
итеп, бљтен кешелек Алла ќђзасына дучар ителгђн.
Књрђбез, “тђкъдир” тљшенчђсендђ дђ ќђза, газап эчтђ-
леге бар, бу ягы белђн ул безнећ “язу”, “язмыш”ка якын.
Ђмма соћгылар кешенећ бљтен тормышын билђмилђр.
Алар нђкъ менђ юл кагыйдђсен бозгач, ГАИ инспекторы
язган язу сыман. Инспектор тутырган кђгазьдђ штраф
књлђме язылмыш. “Нишлђтте?” – дип сорый шофердан
янында утырган иптђ-ше. Тегесе: “Язды” – дип ќавап
бирђ. Бу шофер “язулы” булды. Кеше язмышы – тормыш
кагыйдђлђрен бозган љчен Тђћре язган ќђза. Инспектор
язуы буенча кешенећ акчасы чыга, ђ Тђћре язганга ул
сђламђтлеге белђн тњли. Тиешле ќђзасын алу белђн ке-
шегђ аныћ ихтыяр иреге кайтарыла. Тђкъдирдђ ихтыяр
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иреге књренми (“Аллаџы Тђгалђ рљхсђтеннђн башка бер
яфрак та селкенми”), булачак џђр нђрсђ алдан билгелђнгђн.
Бљтен књрђчђгебез, ягъни алдагы тормышыбыз мђгънђсендђ
безнећ телдђ “килђчђк” кђли-мђсе кулланыла.

Кеше њз тормышына њзе хуќа булса, бђхеткђ ирешђ.
Тђћре безгђ язу-язмыш бирмђсен, безне тђкъдирдђн сак-
ласын, якты килђчђгебез џђрвакыт њз кулыбызда булсын!

Љстђп шуны ђйтергђ була: Тђћрене каты ќђза би-
рергђ мђќбњр итњ-итмђњ дђ кешенећ њзенђ бђйле, димђк
џђр нђрсђ безнећ њз кулыбызда. Књк кљчлђре џђммђбезгђ
дђ шђп форсатлар бирђ, ђмма аларны куллану-кулланмау
безнећ ихтыярда. Илаџи кљчлђр тудырылган мљмкинлек-
лђрне безнећ љчен тормышка да ашырып йљрми.

Тђкъдир дигђн тљшенчђ, ђйткђнебезчђ, бик ќайлы
ул. Ялкаулар љчен ќайлы. Эштђн куркып, хђерче яшђњче
ђзмђвер нђрсђ ди? Ђйе, њзен, безнећ язмыш-тђкъдир шун-
дый инде, дип аклый. Эчкечелђр љчен дђ ќайлы, алар да
язмышка сылтый. Њзлђре эшкђ дђ оста, телђсђлђр, хљрмђт
казанып, бай яшђрлђр иде. Шомлы да бу тђкъдир дигђн
нђрсђ. Ђйтик, берђр чегђн хатыныныћ юньсез сњзлђренђ
ышанып, кеше ул биргђн сценарийны тормышка ашырыр-
га мљмкин. Љметсезлеккђ бирелњ бик яман нђрсђ ич...
Ходай язмасын! – Язса да бозсын.

Без алтын чорда яшибез. Њз акылыћ џђм тырышлы-
гыћ белђн хђзер ќаныћ телђгђн мђртђбђлђргђ ирешергђ
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була. Безнећ чорда булдыклы, максатына омтылган ке-
шегђ бљтен юллар ачык.

Бернинди чиклђњлђр, тыюлар булмагач, кешенећ
сђлђте, мљмкинлеклђре тиз ачыла. Ќђмгыять гадел бу-
лып, џђммђсенђ дђ тигез мљмкинлеклђр биргђч, ђлбђттђ
алга зирђгрђклђр, булдыклыраклар чыга. Башкалар алар
артыннан куа, бљтен ќђмгыять алга ыргыла. Илне илдђ-
шлђрнећ сђлђт вђ тырышлык ярышы њстерђ. Ђгђр гадел
ярыш булмаса, югарыда бер њк затлар утырса, ќђмгыять
њсми, торгынлыкка элђгђ. Андый дђњлђтлђрнећ акыллы
кешелђре Аурупага омтыла, анда яшђргђ китђ, чљнки алар
љчен Аурупа ќђннђттер.

Бњгенге ќђмгыятьтђ кеше њз килђчђген њзе сайлый
џђм биргђн карары љчен ќавабын да њзе тота. Изгелек
юлында йљрсђ, ул Књк кљчлђре химаясендђ була, бозык-
лык, явызлык кылса, тњбђн рухлар кулына элђгђ. Тыю-
лар, чиклђњлђр белђн генђ адђм баласын изге юлга бас-
тырып булмый. Кисђтњ ќитђ, калганы џђркемнећ њз их-
тыярында. Џђркемнећ њз башы, њз акылы бар. Кеше њзе
телђгђнчђ яши, моныћ љчен аны гаеплђргђ ярамый.

Беркемне дђ гаеплђмђгез

Дђњлђт малын урлаучы тњрђне дђ, урамда сњгенеп
баручы исерекне дђ, кулларына сыра шешђсе тоткан,
хихылдап торучы ярым-шђрђ кызларны да гаеплђмђгез.
Башкаларны гаеплђргђ кешенећ хакы юк. Бу – Књк
Тђћренећ хакы, без аныћ йортында яшибез. Књктђ без-
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нећ џђр адымыбызны књрђлђр. Тђћре њз дђњлђтендђ
тђртипне њзе урнаштыра. Без еш зарланабыз, тормы-
шыбызны тђнкыйтьлибез. Белегез, бу – Тђћрене гаеплђњ.
Ђгђр њз балагыз љендђге тђртиплђрдђн, сез биргђн тор-
мыштан гел канђгатьсез булып, гаеп табып торса, сезгђ
ошармы? “Ђтием, бђгырем, рђхмђт сића”, – дигђн бала
сљйкемле була, њзен яраттыра. Олылар да Књк Атабыз
љчен шулай.

Тынычланыгыз. Дљнья ямьле, бу ямьне књрергђ, аћа
сљенергђ љйрђнегез. Ђгђр инде берђрсе сезгђ начарлык
кыла икђн, аћа ќавап рђвешендђ таш ыргытырга ашык-
магыз. Аны хљкем итњне књктђгелђргђ калдырыгыз. Ул
эшлђгђн ђшђкелек аныћ њзенђ кире ђйлђнеп кайтачак,
артыгы белђн. Барыбер кайтачак. Кылган гамђллђре љчен
џђркем ќавапны бу дљньяда тота. Явызлык та, шђфкать
тђ кире кайта. Ќирдђ каты тђртип саклана, борчылма-
гыз. Ђле моћа кадђр беркем дђ ќаваптан кача алмады,
беркем дђ башкаларны рђнќетеп бђхетле булмады. Беле-
гез: ђгђр сез бњген њзегездђн кљчсезрђк берсен ќђберлђ-
сђгез, иртђгђ каршыгызга сездђн књпкђ љстен џђм яман
кеше чыгачак. Ул сезне ныграк ќђберлђячђк, явызлыгы-
гыз ишђеп њзегезгђ ђйлђнеп кайтачак. Киресе дђ дљрес:
берђр хђлсезрђк кешегђ ярдђм итсђгез, њзегезгђ дђ кирђк
булганда ярдђм кулы сузылыр.

Явызлар казаларда џђлак булалар, тљрле авырулардан
интегђлђр, балалары юньсез була. Уллары наркоман бул-
ган яисђ кызлары СПИД тан интеккђн ата-анадан да
бђхетсезрђк кешелђр бармы?
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Кызыкмагыз сез тњрђнећ дђњлђттђн урланган малына.
Ул бит аны халкыннан урлый, кемнећдер авызыннан ри-
зыгын ала, караучысы булмаган гарип-горабаны телђнергђ
мђќбњр итђ, балаларыбыз укыган мђктђплђрне мескен
хђленђ китерђ. Бу кадђр књп халыкныћ рђнќеше тљшми
дип уйлыйсызмы? Тљшђ, ничек кенђ тљшђ ђле! Ул карак
тњрђнећ акчасы књп, ђмма башы хастаханђдђн чыкмый.
Саулык – ић зур байлык, дибез. Димђк, кем баерак: ур-
тача хђлле сау-сђламђт кешеме йђ акчалы карак тњрђме?
Караклар, миллионнар тњлђп, чит иллђрдђ операциялђр
ясаталар, лђкин саулыклары ђйлђнеп кайтмый. Хђрђм
акча њзлђштерњченећ улы да юньсез була бит. Иртђгђ
ќилбђзђк килен тљшеп, бу хђрђм байлыкны ќилгђ очы-
рачак. Нђтиќђдђ, байлык та юк, саулык та китђчђк.
Хђтта килен акыллы булса да, оныкларымныћ оныкла-
рына ќитсен дип ќыелган мал кирђксез булып чыга,
чљнки наркоман улыныћ балалары булмый. Улыныћ да
яшисе килми, чљнки ата аћа телђгђн џђрнђрсђсен сатып
алып бирде, ђмма ић кирђк-лесен бирмђде - дљньяны,
кешелђрне яратырга љйрђтмђде, ђ яратмаган нђрсђ тиз
туйдыра... Дљньяныћ ямен књреп, сљенђ белмђгђн кеше
дљнья белђн тиз хушлаша.

Бу акылсыз тњрђне гаеплђргђ тњгел, ђ бђлки кызга-
нырга кирђктер? Акча нђрсђ ул? Ђйе, кђгазь. Кђгазь
љчен акылсызлар ић кадерле нђрсђлђрен – саулыкларын
ќуялар. Байлык барыбер нђселдђн-нђселгђ књчми, џђркем
њз ризыгы белђн туа. Башында акылы, тђнендђ саулыгы
булган кеше акча таба ул.
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Атадан калган акча белђн генђ бђхеткђ ирешњ мљмкин
булмаган кебек, башкаларныћ боерык-књрсђтмђлђре дђ фай-
дасыз. Кеше џђр гамђлен аћлы рђвештђ кыла. Ул аракы йђ
наркотикка њрелђ икђн – бу аныћ карары. Ул авырып њлђчђк.
Ярым-ялангач йљргђн кызныћ да њз башы бар. Аныћ да
кулына сыра шешђсен кљчлђп тоттырмыйлар. Киенергђ дђ
мђќбњр итмилђр. Тулы ирек. Ул да књз тидереп йђ азгын-
лык юлына басып чирлђячђк. Кияњгђ чыккач, ул бала тап-
маячак, тапса да баласы чирле туачак...

Якты килђчђге дђ кешенећ њз кулында, чир белђн
њлеме дђ. Џђр ќђмгыятьнећ њз-њзен сафландыру меха-
низмнары була, СПИД белђн наркомания – шул меха-
низмнардан. Ђлбђттђ, аракы сатуны тыярга, ђ хатын-
кызга пђрђнќђ кидертергђ була. Ђмма тыю-чиклђњлђр
юлына бер баскач, дђњлђт бу адымнар белђн генђ чиклђ-
нми, шђ-хеснећ башка иреклђрен дђ кыса. Соћгысы исђ
ќђмгыять њсешен тоткарлый.

Ил башлыкларыныћ хатыннары да, кызлары да ђдђпле,
тыйнак киенгђн булыр. Њзлђре дђ алар пљхтђ киенђ, нык
ихтыярлы булулары књренеп тора. Башкача мљмкин дђ
тњгел, чљнки демократик ќђмгыятьтђ кљчле, намуслы ке-
шелђр генђ югары дђрђќђгђ ирешђ. Сай акыллы, кђеф-
сафага бирелњчђннђр юкка чыгып бара. Димђк, кеше њзе
акыл кљчен туплап, яктыга, югарыга омтылырга тиеш.
Бер акыл иясе, юксылларга ярдђм итђргђ телђсђћ, њзећ
алар арасында булма, дигђн. Лђкин инсан еш кына гади
нђрсђлђрне дђ аћларга телђми, гел башкаларны гаепли,
ућышка иреш-кђннђрдђн кљнлђшђ, хђтта аяк чала.
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Явызлыктан сакланыгыз

Замана њзгђрде, тормыш њзгђрде, ђмма адђм баласы
њзе њзгђрмђде диярлек. Аныћ холкы бик ђкрен њзгђрђ.
Яћа чорныћ бер бђхетлесе булырга телђсђгез, башкалар-
га яхшылык њрнђклђре књрсђтегез. Ђлбђттђ, њз-њзећне,
њзећдђге тђкђбберлек хисен тыю кыен. Ђмма, шулай да,
башкалар белђн талашмагыз, ызгышмагыз. Гауга яхшыга
китерми. Сездђн илаџи кљчлђр читлђшергђ мљмкин. Тип-
тигез ќирдђн барганда егылып, аягыгызны сындырсагыз,
књршегез белђн кичђге низагны искђ тљшерегез.

Башкаларны гаеплђргђ ашыкмагыз. Явызлык кылучы-
ларга Ходайдан акыл, шђфкать сорагыз. Явызлыкны ќићђм
дип явызланмагыз, киресенчђ, бу кеше дђ минем кебек
яхшы булсын ђле, дип, аћа якты уйларыгызны ќибђрегез.
Тђћредђн њзегезгђ сабырлык, тњземлек сорагыз. Сабыр-
лык – зур байлык, юкка гына, сабыр тљбе – сары алтын,
димилђр. Кызып, дуамалланып киткђн вакытта башкалар-
га сиздермичђ генђ шушы дога-ђйтемне кабатлагыз: “И
Тђћрем! Мине књркђм итеп яраткансыћ, холкымны да
шундый ит!” Мљмкинлек булса, доганы кабатлап, љч тап-
кыр њз тирђћдђ сђгать угы буенча ђйлђнергђ кићђш ителђ.

Нинди генђ кыен хђллђрдђ дђ њзегезне тыныч тотыгыз,
конфликтка кермђгез. Сезгђ ђйтелгђн яман сњзгђ ќавап
бирмђгез, ишетмђмешкђ салышыгыз яисђ шаяртуга боры-
гыз. Кљчегезне юкка сарыф итмђгез: дђшми калыгыз, бер-
кайчан да бђхђслђшмђгез, боз кебек салкын булырга љйрђне-
гез. Без, тњрклђр, артык хисле, туры сњзле халык.
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 Гауга эчле дљрес сњздђн бул ерак,
 Аћга сыйган ялган аннан яхшырак!
 Дустыћ сине сљеп, џђрвакыт ќайлар-кљйлђр,
 Дошманныћ эче янар, џђрчак котыртыр,

нидер сљйлђр.
Бу – Сђйф Сараи сњзлђре.
Хђтта љстегезгђ килсђлђр дђ, читкђ тайпылыгыз. Кы-

зып китмђгез, сабыр булыгыз. Мондый чакларда кыска
гына дога да урынлы булыр: “И Тђћрем ! Књгећне ач-
тым, Ќирећне ачтым, Илаџым, мића дошманлык эшлђ-
ттермђ!” Тыныч, њз-њзенђ нык ышанган кешегђ џљќњм
итмилђр. Тыныч калуыгыз кљчегезне књрсђтђчђк.
Бђйлђнњче, ђтђчлђнеп, нидер сљйлђнгђн булыр, ђмма ул
оттырды инде. Юлђр, мин ќићдем, дияр, ди, акыллы
исђ, юл бирдем, дип ђйтер, ди.

Юл бирњ – ќићелњ тњгел. Безнећ гайрђтле тњрк ба-
баларыбыз, Џиндстанны ќићдек дип, гасырлар буе ул
дђњлђт белђн идарђ иттелђр. Бњген исђ кљчле тњрклђрнећ
анда эзлђре дђ калмады. Џиндстанлылар акыллы булды,
каршы тормады, буйсынган булып кыланды. Каршылык
књрсђт-сђлђр, дуамал тњрклђр аларны турап ташлый иде.
Џинд халкы тњрклђрне дђ, алар урынына килгђн инглиз-
лђрне дђ џинду дине, ул биргђн рухи кљч белђн ќићде.
Андагы тњрклђр эреп юкка чыкты, инглизлђр качты,
џиндлђр исђ бњген рђхђтлђнеп њрчи...

Менђ шулай, дошманнарны тыштан каршылык
књрсђтмичђ дђ ќићђргђ була. Моныћ љчен эчке асылыћ,
рухыћ нык булырга тиеш. Тњрклђр, чит диннђргђ, чит



БЕЗ БЂХЕТ ЉЧЕН ЯРАТЫЛГАН

253

ќирлђргђ кызыгып, милли њзаћнарын ќуйдылар. Дљньяга
њз карашы булмаган халык дљнья белђн идарђ итђ алмый.
Моныћ љчен њз динећ булып, дљньяны њзећчђ књрњећ кирђк.

Бу ућайдан књћелгђ Рљстђм Мингалимнећ шигъри юл-
лары килђ:

 Књк ул тићсез,
 галђм чиксез,
 анда йолдыз адашкан.
 Адашкан йолдызлар хђле
 тигђн безнећ язмышка.

Без ирекле заманда яшибез. Ќђмђгать транспортын-
да, кибетлђрдђ, тљрле дђњлђт оешмаларында, кешегђ
бђйлђнеп, талашырга сђбђп кенђ эзлђњчелђр дђ очрый
ђле. Андыйларга ќавап бирмђскђ икђнен сез белђсез инде.
Провокациягђ бирелеп, ђйткђлђшђ башласагыз, сезнећ
энергиягез, кљч-куђтегез “энергетик убырга” китђчђк. Ма-
рафон арасын йљгереп узган кеше сыман хђлсезлђнђчђк-
сез. Талашмыйча яши алмый, дилђр андый вампирлар
турында. Бу чынлыкка туры килђ дђ, чљнки аларга Књк
кљчлђре галђм энергиясен бирми, алар энергияне башка-
лардан ала. Ђгђр игътибар итсђгез, явыз кеше гадђттђ
бик ябык, арык була. Явызлыктан сакланыгыз. Књкрђк
кесђсендђ тышка караган кљзге йљртегез. Яныгызда кљзге
булмаса да, берђрсе сезнећ кљчне суырырга ќыенса, тиз
генђ књз алдына зур кљзге китереп, аны арага куегыз.
Хыялдагы гына булса да, чагылдыргыч кљзге убырдан
саклаячак.
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Гафу ит џђм рђхђт яшђ

Сезне рђнќетњчелђрне кичерергђ љйрђнегез. Њпкђ сак-
ламагыз. Булган – беткђн. Онытыгыз. “Њпкђ – дошман,
акыл – дус”, – ди халык. Авыр вакыйганы ђледђн-ђле искђ
алып тору саулыгыгызга зарар итђ: стресска китерђ, бу
вакытта басым књтђрелђ џђм стресс гормоннары бњленеп
чыга. Аћ киеренкелеге бљтен бђдђнне, бљтен мускулларны,
бљтен књзђнђклђрне дђ киеренкелектђ тота. Болар барысы
да кан ђйлђнешен џђм иммун системасын какшата. Ђ њпкђ-
лђтњчене гафу итсђћ, кире механизм эшли башлый.

Дошманнарыћны кичерђ белњ зур ђџђмияткђ ия. Ђмма
њзећне дђ кичер. Ќибђргђн хаталарыћны аћлап, њз-њзећне
битђрлђмђ. Гаеп тойгысы бђхеткђ юлны яба. Ул адђм
баласын тимерне тутык ашаган кебек ашый. Њзен гаепле
дип хис иткђн кеше шђп форсатларны ычкындыра, ку-
лында булган мљмкинлеклђрдђн файдалана алмый, чљнки
књћелен билђп алган бу хис аныћ кљчен суыра, ышаны-
чын алып, курку тудыра. Гаепле кеше бљрешкђн кљзге
яфрак сыман башын иеп, ићбашларын ќыерып йљри. Ул
мескен тормышта яши.

Тизрђк бу хистђн котылыгыз. Њзегез рђнќеткђн ке-
шедђн кичекмђстђн гафу њтенегез. Књћелгђ тынычлык
бирмђгђн вакыйга инде књптђн булып, ул кешене табу
мљмкин булмаса, тыныч, берни дђ борчымаган ќирдђ ме-
дитация њткђрегез, ягъни ул кешене књз алдына китереп,
кичерњен сорагыз. Менђ ул елмаеп, сезне гаеплђмђвен
белдерђ. Сез башка беркемгђ дђ явызлык кылмаячаксыз.
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Берђрсе сездђн зур зарар књргђн булса, аныћ хђлен
ќићелђйтергђ тырышыгыз, њзенђ яисђ якыннарына ярдђм
итегез. Болай эшлђњ сезгђ Књк тарафыннан бирелђчђк
олы ќђзаны киметергђ мљмкин.

Гаеп хисеннђн арыну белђн ќићеллек килђ. Булып
њткђннђр њткђн заманда калды. Инде џђрнђрсђ љчен
тњлђнгђн, кылган явызлыкларыбыз љчен тиешле ќђзасы
алынган. Њзећне гафу ит џђм, менђ дигђн бу чорыбыз-
ныћ ямен књреп, рђхђт яшђ.

Йортыбыз кићђйде

Бњгенге њсмернећ, мића књћелсез, ямансу, дип зарла-
нуын олыларга аћлавы кыен. Ђллђ тормышныћ рђхђтен,
ќићеллеген белер љчен, аныћ авырлыкларын да књрњ шар-
тмы? Хуќа Насретдин мђзђге искђ тљшђ.

Ярлы тормышын чак-чак сљйрђп баручы бер адђм Хуќа
Насретдин янына килђ. Ата-анасы, хатыны џђм балалары
белђн кечкенђ йортта яшђњ бик тђ авыр икђн моћа.

– Хуќа, сыймыйбыз, нишлђргђ? – ди бу адђм.
– Тавыкларыгыз булса, шуларны љйгђ алып кереп ур-

наштыр, – дип кићђш бирђ Хуќа Насретдин.
Ике-љч кљннђн соћ бу адђм тагын Хуќаны эзлђп

таба. “Тормышыбыз авырайды гына, тђкъдимећ ярдђм
итмђде”, – ди. Тапкыр картныћ исђ яћа кићђше ђзер:
кђќђне дђ љйгђ кертергђ. Билгеле инде, бу бер дђ файда-
га бармый. Адђмнећ зарлануын ишетеп:
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– Алайса, сыерыгызны да кертегез, – ди Хуќа Нас-
ретдин.

Сыер да кергђч, болай да кысрык ќирдђ бљтенлђй
урын калмый.

–Тњзђрлек хђлебез калмады, – ди адђм.
Хуќа, бичараны жђллђп, сыерны љйдђн чыгарырга

тђкъдим итђ. Љйдђгелђр ќићел сулап куя. Моны ише-
теп, Хуќа Насретдин кђќђне дђ чыгарырга куша. Тор-
мыш тагын да ќићелђя. Тавыклар да њз урыннарына
кунгач, йорт хуќасы Насретдинга:

– Хайваннар чыккач, йортыбыз кићђйде. Хђзер, шљкер,
сыябыз инде, – дигђн ди имеш...

* * *
Ђле беркайчан да адђм баласы њз бђхетенђ бњгенге

кебек якын тормады. Атлагыз ул берничђ адымны, кавы-
шыгыз бђхетегез белђн!

Онытмагыз: без – Тђћре нђселеннђн, без бђхет љчен
яратылган!

%



ЙОМГАК

Менђ китап ахырына якынлашып килђ. Сез шактый
нђрсђне аћлагансыздыр, књп нђрсђгђ яћача карый баш-
лагансыздыр дип ышанам.

Хђзер џђр нђрсђ њзегездђн тора. Сез њзегез сайлый-
сыз – элеккечђ, ничек яшђгђн шулай дђвам итђргђме
яисђ дљньяга карашны, башкаларга булган мљнђсђбђтне
тамырдан њзгђртеп, яћача яши башларгамы? Ягъни, бу
дљньяда бер тапкыр гына яшибез, дип булганча куаргамы
йђ башкаларны гаеплђњдђн арынып, њз нђфсећне тыеп,
бљтенлђй башка кеше булыргамы? Авыр сорау. Бђхетле
булу ќићел тњгел, бђхет тырышлык талђп итђ, дигђн
идем. Бу бик йомшак ђйтелгђн ђле. Бђхет турындагы
кайбер китапларда гына ул барысы да ќип-ќићел. Аларны
укыйсыћ да, ќићел генђ рђхђт тормышка чумасыћ. Юк
шул. Менђ табында берсеннђн-берсе тђмле ризыклар.
Аларныћ барысын да ашыйсы килђ ич. Ничек тыелырга?
Башка кунаклар затлы коньяк-шђрабларны эчкђндђ ни-
чек рюмкага сузылмаска? Тирђ-якта алма кебек татлы
япь-яшь кызлар џђм алар синећ куеныћа њзлђре њк ке-
рергђ тора... Књпне дђ сорамый бњгенге кызлар: чњпрђк-
чапрак йђ косметика, азрак акча... Књзлђре уйный, нигђ-
дер љнди... Сића сузылган нђфис, йомшак кулларны ни-

257

]]



Фирдњс  ДЂЊБАШ

258

чек кире кагарга? Ќићелме бу? Башка хатын-кызлар
булган бљтен тђн байлыкларын књрсђтеп, ир-атларны ах-
вах иттереп сокландырып йљргђндђ ябык киенњ ќићелме?
Киенњ дигђннђн, бергђ укыган кызлар ђнђ нинди матур
киенђ, модадан бер дђ калышмый. Аларны бит ата-ана
киендерми, “спонсор”лары бар аларныћ... Ђйе, кайвакыт
бер-ике тљнгђ югалып тора ул кызлар... Югалса ни? Бер
ќирлђре дђ кителеп калмый бугай... Авызыннан аракы
исе килгђн, йљзе кып-кызыл булган сатучы хатынныћ сића
ђйтелгђн тупас сњзлђренђ ничек ќавап бирмђскђ?

 Тынмый књћел авыз йомып калган белђн,
 Чын кешегђ авыр була – алдан белђм, –

ди Гамил Афзал да. Књрше мул яши, яћа, чит илдђн
кайт-кан машинада йљри, љч катлы коттедж сала. Ничек
аћа кљнлђшмђскђ? Барысы да диярлек ялган сљйлђгђндђ
ничек туры сњзле булырга? Каршыћдагы кеше њзе њк
татлы ялганны ишетергђ телђгђндђ ачы хакыйкатьне
сљйлђргђ?

 Хак булса да гђрчђ, ят књренђ
 Ялгышыћны ђйтеп бирњче.
 Былбыл булып куна љй тњренђ
 Матур итеп алдый белњче.

Бу юлларныћ иясе Гамил Афзал кебек чын шагыйрь
ђйбђт белђ “туры Тукай” булу авырлыгын...
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Књпчелек менђ шулай яшђгђндђ, ничек кинђт кенђ
њзећне њзгђртергђ? Яћача яши башлау џич ќићел тњгел.
Ђ бђлки, њзгђрергђ дђ кирђкмидер? Бђлки, џђр нђрсђне
булганча калдыру хђерлерђктер? Беркемне дђ гадел,
мђрхђмђтле џђм туры сњзле булырга мђќбњр итеп бул-
мый. Џђркем њзе телђгђнчђ яши. Берни дђ њзгђртергђ
кирђкми, без њзебез ничек яшђргђ кирђген белђбез дию-
челђргђ, мин тњрклђрнећ тормышын башка халыкларныћ
тормышлары белђн чагыштырып карарга тђкъдим итђр
идем. Аурупа яки япуннар ничек яши дђ, без ничек...
Аларныћ табигать байлыклары юк диярлек, ђ без алтын
љстендђ утыручы хђерчелђр... Асылташлары, газы, нефте,
кић урман-далалары булган тњрклђр бњген дљнья халык-
ларына ялланып эшлђњче мескеннђр хђлендђ. Шулмы дљрес
яшђњ? Хата нидђ? Њзећне књрмичђ, яши белмђвећдђ гел
тњрђлђрне, властьны, гомумђн башкаларны гаеплђњдђ.
Кеше њзен белми, ђ хљкњмђтне сњгђ. Эшне яратмаган,
аны ќиренђ ќиткереп башкармаган, лаек булмаганны талђп
иткђн, яшђгђн ќирен пычраткан, адым саен бер-берсен
алдаган, рђнќеткђн, хђтта туганыннан кљнлђшеп, аяк
чалган, урлашкан, мђйханђ юлын таптаган халыкныћ
хљкњмђтне сњгђргђ хакы бармы? Имеш, байлар байый, ђ
халык хђерчелђнђ. Байлык беркемгђ дђ ќићел генђ кил-
ми, аныћ љчен сђламђтлек белђн тњлђнђ. Норвегия-дђге
кебек итеп нефтьтђн килгђн бљтен акчаны халыкка бњлеп
бирсђлђр дђ, бездђ берни дђ њзгђрмђячђк. Норвегия-дђге
сыман тормыш корыр љчен бљтенлђй башка халык кирђк:
тырыш, эшен яратып, тиешенчђ башкарган, чисталыкка,
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пљхтђлеккђ омтылган, бљтен кагыйдђлђрне, талђп-лђрне,
законнарны њтђгђн, њзен џђм башкаларны хљрмђт иткђн,
гадел булган. Илне чђчђккђ књмелгђн ќирдђге ќђннђткђ
ђверелдерер љчен чђчђк њстерергђ яраткан халык кирђк.
Џђр нђрсђ ахыр чиктђ кеше факторына килеп терђлђ.
Ђйе, яћа завод-фабрикалар тљзетеп, заманча техника кай-
тартырга була, ђмма яћа станоклар куеп кына дљнья ба-
зарына тђкъдим итђрлек продукция ќитештереп булмый.
Аныћ љчен эшлђргђ телђгђн, эшне белгђн џђм яраткан
кешелђр – алманнар сыман кешелђр булуы шарт, ђ ан-
дыйлар бездђ ђлегђ юк. Ђлегђ безнећ тормыш шагыйрђ
Эльмира Шђрифуллина ђйткђнчђ:

 Књклђребез биек тђ соћ,
 Тњшђмебез тђбђнђк.

Рухыбыз, ђхлагыбыз нинди биеклектђ исђ, тњшђмебез
дђ шул ук биеклектђ.

Яшьлђре дђ даруханђ юлын таптаган халык дљрес яши-
ме? Гомер озынлыгы – менђ тормышыбыз сыйфатыныћ
тљп књрсђткече. Аз яшибез, димђк яши белмибез. Ђйдђ-
гез, авыр булса да, яшђргђ љйрђник. Башка миллђтлђрдђн
њрнђк алып бђхеткђ ирешик. Тђћре џђр кешегђ бђхетле
озын гомер бњлђк итђ. Бу бњлђкнећ кадерен белик, бу
мљмкинлекне кулланырга љйрђник.

Бђхетле кеше књпчелекне тђшкил иткђн башка ке-
шелђрдђн нык аерылып тора. Аныћ уйлары да, йљреше
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дђ, кием-салымы да, ашау-эчње дђ, гомумђн, бљтен яшђњ
рђвеше башка. Бђхетлелђр арасында булырга телђгђн адђм
њзе нык њзгђрергђ тиеш, бђхеткђ башка юл юк. Бу эчке
эзлђнњ, ырыс-бђхеткђ китергђн сукмаклар кешенећ эчке
дљньясыннан, аныћ књћеленнђн уза.

Мљгаен, хђзер сез бђхет юлындадыр, шул сукмаклар-
дан барасыздыр. “Кайчан барып ќитђбез ?” – дип сорар-
га телисездер. Тиздђн, чљнки бђхет... яныгызда ук. Кеше
мохтаќ булган нђрсђсен дљнья буйлап эзли, ђмма аны
љенђ кайткач таба. Аш љстђле артында утырганда ялгыш
кына ипи телемен кабып, сез сискђнеп китђчђксез. Бала-
чак искђ тљшђчђк. Сез коры ипинећ гаќђеп тђмен яћадан
тоячаксыз.

Ђйе, ић элек авыз тђме кайта. Њсеп ќиткђч, књплђр
аны ќуя. Коры ипи генђ њтми башлый, ул тђмсез булып
тоела, аныћ љстенђ май, май љстенђ уылдык сылана. Бђхет
юлына басып, дљрес барсагыз, ашаган џђр ризыгыгыз
лђззђтле булачак, атлаган џђр адымыгыз сезгђ шатлык
китерђчђк. Гомумђн, сез яћадан туган сыман булачаксыз.

Инде сезгђ соћгы књнегњ. Бер бит кђгазь џђм калђм
алыгыз. Бер санын языгыз. Аныћ янына нульне куегыз.
Сан ун тапкыр њсте. Тагын бер нуль љстђгђч, сан йљз
тапкырга артачак, ике нульдђн – мећ тапкырга џ.б. Ић
баштагы бер санын сызсаћ, калган нульлђр, алар ни-
кадђр књп булса да, нуль булып кала. Менђ бу бер саны
– кешенећ сђламђтлеге ул. Янында язылган беренче нуль
– мђктђпне ућышлы тђмамлау, икенчесе – яхшы эш табу,
љченчесе – бђхетле гаилђ кору џ.б. Тормышыбыздагы џђр
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нђрсђнећ башында – саулык. Ул юкта берни булмый да,
кирђкми дђ.

Ђмма бђхет турындагы бу китапта бђхетнећ нигезе
булган сђламђтлек турында аз язылды. Нидђн? Аныћ
сере гади. Ђгђр сез тирђ-яктагы дљньяны џђм кешелђрне
яратып, бђхет нурларында коенып яшђсђгез, чир сездђн
ерак йљриячђк. Чир нђрсђ ул? Ялгыш яшђњ билгесе, ин-
санныћ кылган яман гамђллђренђ, хђтта башында йљрткђн
яман уйларына ќавап рђвешендђ књктђн ќибђрелгђн
кисђтњ, ќђза... Бу китапта язылганнарны аћласагыз, чир-
авырулар сездђн ерак торыр. Аеруча мљџим кайбер мо-
ментларны хђтергђ тљшереп њтњ урынлы булыр.

Озак яшђњнећ ќиде сере

Ђле генђ якты иде. Эшлђгђн ќиремдђ башымны
књтђреп як-ягыма карасам, инде караћгылык тљшкђн.

Кљн бетте. Ниндидер бер шомлы тынлык урнашты.
Сискђнеп киттем. Кеше гомере дђ нђкъ шулай бит. Якты
дљньяда яшисећ дђ, берзаман караћгылыкта югаласыћ...

Џђркљн мећлђгђн кеше арабыздан китђ. Алар љчен кояш
башка чыкмаячак, кошлар сайрамаячак, чђчђклђр хуш ис-
лђрен таратмаячак... Џђммђбез љчен дђ бу кљн соћ-гы кљн
булырга мљмкин. Џђркемнећ каршына, иртђме-соћмы, ка-
раћгылык тљшкђн сыман, кинђт њлем килеп басачак... Бер-
кем дђ мђћгегђ килмђгђн. Кемдер, бу гади хакыйкатьне
аћлап, дљрес итеп яши башлый, њз бђхетенђ ирешђ, ђ кем-
дер, мђћгегђ килгђн сыман кыланып, гомерен кыскарта...
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* Озак џђм авыруларсыз яшђргђ телђсђгез, явызлык-
тан ерак йљрегез, мђрхђмђтле булыгыз. Бер рђхмђт мећ
бђладђн коткара, ди. Мљмкинлек булганда башкаларга
ярдђм итегез – њзегезгђ дђ кирђк чагында ярдђм кулы
сузылыр. Берђрсенђ яхшылык эшлђп тђ, кылган яхшы-
лыгыгызныћ шундук њзегезгђ ђйлђнеп кайтуын кљтмђгез,
аны онытыгыз. Игелек њзе сезне табар, ишђеп килер. Явыз-
ланмагыз, белегез – явыз кешелђр, тар књћелле, вак ќан-
лылар озак яшђми.

* Књћел сафлыгы – озак яшђњнећ тљп шартларыннан.
Ќылы хислђр џђм якты уйлар гына йљртегез. Њч џђм
њпкђ сакламагыз, башкаларны џђм њзегезне кичерђ беле-
гез. Беркемне дђ гаеплђмђгез.

Љйдђ ќыелган чњпне себереп ташларга ќићел, ђмма
књћелгђ тулган эмоциональ чњптђн арыну алай ук ќићел
тњгел.

Озак яшђргђ телђсђгез, ямьле дљньяны џђм кешелђр-
не яратыгыз. Дљньяныћ ямен књреп, сљенђ белмђгђн кеше
дљнья белђн тиз хушлаша.

* Џђр кешенећ аћына књпсанлы башка программалар
белђн беррђттђн њз-њзен юк итњ программасы да салын-
ган. Ђгђр сез гел канђгатьсез булып, дљньяныћ ямен
књрмђсђгез, тормышыгызга сљенмичђ, вак-тљяктђн дђ
борчылып, кайгырып йљрсђгез, њлем программасы эшли
башлый. Яшђњне авыр дип санаучыларны њлем коткара.
Зиратта тып-тыныч, беркем дђ џђм берни дђ борчымый...
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* Авырып китсђгез, даруларга ябышырга ашыкма-
гыз. Чир – сигнал ул, яшђвегездђ ниндидер хата бар,
димђк. Бу хатаны тљзђтеп, чирне дђ дђвалап була. Уй-
ланыгыз, кайда ялгыштыгыз? Берђрсен рђнќеттегезме,
ђллђ кеше хакына кердегезме? Кеше юкка гына авыр-
мый: йђ аћа књз тия, йђ аћа кеше каргышы, кеше сњзе
тљшђ, йђ њзен явыз рухлар, кара кљчлђр эзђрлекли, йђ
ул кеше њз гљнаџыныћ ђќерен књрђ...

Явыз кешелђрнећ юлын да кисђргђ мљмкин чир. Њчле,
яман ниятле кеше кљчле авыруга дучар ителеп, башкалар
сакланып кала.

Ялгышкан кеше яшђњ рђвешен њзгђрткђндђ дђ авы-
рырга мљмкин. Рухи њсешнећ яћа баскычына атлаганда
бљтен тђн сызлана сыман – кешенећ пычрак, начар энер-
гиясе чыга.

Чирнећ, ќилбђзђк сыман йљрмђ, њзећне, сђламђтле-
гећне сакла, дигђн гап-гади кисђтњ булып чыгуы да мљмкин.
Кайвакыт ул хђтта зур бђла-казалардан да коткара –
авырып китеп, адђм баласы њзенђ куркыныч янаган ќиргђ
баралмый кала.

Ђ бђлки сез дљньядан канђгатьсездер? Њзегезгђ џђм баш-
каларга яхшылык кына телђгез. Тирђ-як дљнья џђм башка
кешелђр белђн гармониягђ ирешеп, авыруны ќићђрсез.

* Озак яшђргђ телђсђгез, аз ашап, књп хђрђкђтлђне-
гез. Књплђр кирђгеннђн артыгын ашый, ђ артык ризыкны
эшкђртњ организмга авыр. Ашказаны бертуктаусыз эшлђп
торырга тиеш тњгел, аћа да ял кирђк. Атнага бер кљн ач
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тору бик файдалы. Љзлексез ризык эшкђрткђн эчке орган-
нар тиз туза, бу картаю дип атала.

Артык ашау – сђламђтлеккђ зарарлы. Юкка гына халык
телендђ: “Арык тђнем сау булсын”, – диелми. Башта ашау-
ны чиклђњ авыр булыр. Ђмма њзећне ќићњ, њз нђфесећне
тыю – ић олы ќићњ. Бу ќићњгђ ирешњчелђр генђ озак яши.

* Озак яшђргђ телђсђгез, аракы эчмђгез, тђмђке тар-
тмагыз. Аракы баш миенећ кан тамырларына эритроцит-
лар килњен тоткарлый, џђм шактый гына ми књзђнђклђре
џђлак була. Никотинныћ зарарын џђркем белђ.

Аракы эчкђн, тђмђке тарткан кешегђ югарыдагы кићђш-
лђрнећ файдасы юк.

* Озак яшђргђ телђсђгез, озын гомер турында уйла-
мыйча, кеше булып яшђгез, тормышны мђгънђле итегез.

Бу дљньяга кыска вакытка гына килњлђрен џич оныт-
маучылар озак яши.

Сђламђтлек ђпсене

Њзегезгђ иминлек, сихђтлек-сђламђтлек телђп шушы
ђпсенне (ђфсенне) ђйтегез:

 Ђпсен-тљпсен,
 Кояшым сњнмђсен,
 Суларым кипмђсен,
 Тауларым нык булсын,
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 Йљзлђрем ак булсын,
 Књћелем пакъ булсын! (6:341)

Бу – кеше ђпсене. Бу имлђњнећ тирђн мђгънђсе бар.
Беренче юлдагы “ђпсен-тљпсен” дигђн сњз њзе тылсымлы
кљчкђ ия. Берђрсенећ “кояшы сњнњ” аныћ саулыгы, бђхе-
те бетњен аћлата, димђк, “кояшым сњнмђсен” дип, кеше
њзенђ бђхетле гомер сорый. Љченче юлныћ аћлатмасы –
“эчђр суларым бетмђсен”. Тњрклђр тауларны изгелђш-
терђлђр, ић ђџђмиятле дини ритуаллар тауларда башка-
рыла. Шућа књрђ дњртенче юлда “иманым, рухым нык
булсын” диелгђн. Ак йљз – сђламђт йљз. Пакъ књћел –
саф књћел.

Бу ђпсенне икенче тљрле дђ аћлатырга була: Кояш –
књзлђр, сулар – кан, таулар – сљяклђр. Кыска гына бу
доганыћ џђркемгђ файдасы тияр. Аны “сђламђтлек ђпсе-
не” дип тђ йљртђлђр.

Ђпсеннећ тљп љлеше соћгы юлда. Сау-сђламђт џђм
бђхетле булыр љчен књћелне сафландырыгыз, анда ќыел-
ган бљтен явызлыктан арынып, аны яктылык џђм изгелек
белђн тутырыгыз. Шулчак џђркем шагыйрь Ђхмђт
Ерикђйгђ ияреп:

 Кояш мића кырын тњгел,
 Дљнья мића ят тњгел:
 Минем намусым саф булганга,
 Мин ташландык зат тњгел, –
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дия алыр. “Ничек бђхетле булырга ?” – дип сораучыга
мин кабатлап: “Књћелећне пакъландыр”, – димен.

Кадерле укучыларым! Џђр нђрсђ њз кулыгызда: бай-
лык – мохтаќлык, саулык – чир, ырыс – бђхетсезлек.
Њзегез сайлап алыгыз. Сђламђт булыгыз, бђхетле бу-
лыгыз!

Хатларыгыз љчен адрес:
420066, Казан ш., а/я 117.
Тђкъдим-кићђшлђрегезне дђ, тђнкыйть џђм
рђхмђтлђрегезне дђ языгыз. Бергђлђп халкыбыз-
ны бђхетле итик.



 ТАТАР БЂХЕТЛЕ БУЛА АЛАМЫ?

 (яисђ “Бђхет хакында китап”)

Бђхетле булырга љйрђтеп буламы? Була икђн. Мин
моћа Фирдњс Дђњбашныћ “Без бђхет љчен яратылган”
китабын укыганнан соћ тагын бер мђртђбђ ышандым.

Џђр заман, џђр буын љчен њзенчђ актуаль мђсьђлђгђ
багышланган бу фђлсђфи-публицистик хезмђтнећ тљп иде-
ясе аныћ исеменђ њк чыгарылган. Ђйе, џђркем бђхетле
булып туа, џђркем бђхет љчен яратылган. Џђр туган бала,
якты дљньяга аваз салу белђн, шушы тумышы белђн би-
релгђн бђхете љчен кљрђш башлый; ул ђле сынын да то-
тып тора алмый, зиџенен дђ утыртмаган, теле дђ, хђтта
рухы да яралгы хђлендђ генђ... Ђ бђхеткђ ымсына, дђгъва
белдерђ, хђтта талђп итђ... Бђхет исђ, йђ ана сљте белђн,
бишек ќыры белђн, ата-бабалардан килњче йолалар белђн,
яшђњ рђвеше, милли мохит, туган тел, ќыр-моћ белђн
ургылып керђ башлый...

Бђхет булган ќирдђ бђхетсезлек тђ бар, анысы да
бала язмышында њз урынын алырга тырыша. Бу кљрђштђ
ул еш кына ќићеп тђ чыга...

Бђхеткђ ирешњ юлында дљнья ваклыкларына, аныћ
ымсындыргыч шаукымнарына каршы ничек кљрђшергђ
соћ? Фирдњс Дђњбаш ђйтмешли, “Бђхетле булу алай ук
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ќићел тњгел, бђхет тырышлык талђп итђ. Аныћ љчен књп
белергђ, књп уйланырга кирђк. Бђхет-ырыска ирешњ сђнга-
тенећ шактый серлђрен ата-бабаларыбыздан килгђн рухи
мирасны љйрђнеп белђ алабыз”.

Автор башта ук ачыклап куя: бђхетнећ нигезе рухи
традициялђр, рухи мирас аша књчеп килњче ђхлакый-има-
ный кануннарда, ягъни милли идеядђ, миллилектђ, аныћ
никадђр кљчле, саф килеш саклануында.

Ђйе шул, син татар булып тугансыћ икђн, бел: татар-
ныћ њз бђхете, њз менталь џђм асыл, ђхлакый, рухи сый-
фатлары, њз миссиясе, њз язмышы. Димђк ки, њз њткђне
џђм килђчђге, њз љмете џђм бђхете...

Шул рђвешле, укучыга тђкъдим ителђ торган китапта
ниндидер гомумпланетар, гомумкешелек бђхете хакында сњз
бармый, ђ бђлки татар кешесенећ ић гади џђм гадђти бђхете
хакында сљйлђнелђ. Бу хезмђт шул ягы белђн кыйммђт тђ!

Ай-џай гадђти микђн?
Татар халкында шундый юрамыш бар: тљшећдђ очып

йљрсђћ – бђхеткђ! Фирдњс тђ сњзен шуннан башлап китђ:
Кеше њз яшђешендђ џђрвакыт књккђ омтылырга тиеш,
аны то-ярга, дљресрђге њз ићендђ канатлар тоярга тиеш.
“Књк халђте”, “књк тоемы”, “књк хисе” – татарныћ мен-
талитеты ђнђ шундый. Књк – татарныћ књћеле, моћы,
сагышы, хыя-лы кебек њк иксез-чиксез. Татар – дљньяви
халык. Ул шуныћ белђн бђхетле дђ. Бђлки... бђхетсез-
дер дђ. Чљнки аныћ бљтен аџ-зары књктђ чагыла, чагы-
лып кабат гљнаџлы ќиргђ кайта. Менђ шушы Књк-Ќир
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арасында тынычлык (гармония) таба алса, ул бђхетле
булган.

Китапныћ бер бњлеге “Хђерле иртђ !” дип атала. Иртђ
белђн йокыдан уянганда ук кеше бђхетле булып уянырга
тиеш. Шушы телђк бђхеткђ ачкыч булырга тиеш.

Ђ књпчелек очракта ничек? “Кљн яћа туды, берни дђ
– яхшысы да, яманы да ђле булмады, ђмма кеше инде
курка башлый. Булмаган нђрсђдђн курка ...”– ди автор.
Менђ шул куркуны ќићђргђ љйрђтђ бу китап. Бњлек исем-
нђре генђ дђ књп нђрсђ хакында сљйли: “Тормыштагы
ућышсызлыклар бђхетсезлек тњгел, ђ сабак кына”, “Џђр
яћа кљнне елмаеп каршы алыгыз!”, “Куркудан, шик-
шљбџђдђн арыныгыз” џ.б. Фирдњс Дђњбаш: “Уйларыбыз-
га хуќа булыйк. Кеше кљче – уйларыныћ кљчендђ”, – ди.

Нђкъ шулай. Кеше њзе бђхетле булганчы ић элек аныћ
уйлары бђхетле булырга тиеш. Борынгыларыбыз элек-
электђн эчке хасиятлђргђ, уйга, фикергђ, фђлсђфђгђ аеруча
нык игътибар иткђннђр. Аларныћ уе бђхетле булган, чљнки
егђрле, сихри (гипнозлы), максатчан булган. Тљрки-та-
тарныћ уе – космогоник, галђми уй. Чљнки ул, башта
ђйт-кђнемчђ, књк тоемына, ягъни очар канатка ия. Ќиде
мећ ел элек њк аныћ Алласы књктђ яшђгђн, шуннан аћа
ярдђм итеп торган. Књк тоемы кешегђ ќаваплылык той-
гысы бирђ, бњген дђ татар њзен бљтен дљнья, кешелек
љчен ќаваплы итеп тоя. Ќаваплылык тойган кеше – бђхетле
кеше. Чљнки ул њз сњзе, иманы, ата-анасы, якын кешесе,
сљйгђне, иле, Ватаны љчен кљрђшеп, каџарманнарча яши



БЕЗ БЂХЕТ ЉЧЕН ЯРАТЫЛГАН

271

белђ. Каџарманлык аныћ бђхете. Шушы хасияте аны бљек
итђ, изгелеккђ якынайта.

Фирдњс Дђњбаш бњгенге болгавыр заманда уйга хђлит-
кеч урын бирђ. “Уйларыбызга хуќа булыйк!” – ди. Мо-
ныћ љчен бњгенге электрон џђм телевизион информация
чараларына каршы торырга љйрђнергђ кирђк, ди.
Ышандырырлык итеп ђйтђ.

“Менђ экранда кычкыртып бер хатынны кљчлилђр,
ди. Бу фильмны карап утыручы њсмер кыз, телђсђ-телђмђсђ
дђ њзен аныћ урынына куя, ягъни њзен кљчлилђр сыман
хис итђ. Бу хђбђр књккђ китђ. Адђм баласы њзенећ уйла-
ры, телђклђре белђн галђм акылына барып тоташа, алар-
ны шул књплеккђ, ягъни уй кырына сала. Башыбыздан уй
булып чыккан бљтен информация шул кырда саклана. Сак-
ланып кына калмый, аћа таянып безнећ килђчђгебез язы-
ла. Хђзерге уй-хыялларыбыз иртђме-соћмы чынга аша-
чак. Шућа књрђ укыган, тыћлаган яисђ караган џђрнђрсђ
белђн дикъкатле џђм сак булыгыз. Нинди китап укуыгыз
яисђ нинди фильм каравыгыз бик ђџђмиятле, чљнки алар
аша сезнећ аћыгыз йљгђнлђнђ. Кемнећдер сезгђ хуќа
булуын телисезме ђллђ?”

Ђйе, автор шактый кыю џђм тђвђккђл: ул уйга йљгђн
кидерергђ, дљрес, кирђкле џђм саф информацияне сайлап
алырга љйрђтђ. Ић мљџиме – абстракциялђргђ буйсынма-
гыз. “Тњрклђр књкне књрђ џђм аћа табына... Яшђгђн ќире-
без дђ чын, ниндидер абстракция-мазар тњгел. Менђ шушы
дљньяга безнећ њз карашыбыз, ул гына безгђ тынычлык
џђм ырыс-бђхет китерђчђк”.
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Ђлбђттђ инде, бђхеттђ яшђр љчен бђхетле булырга ти-
ешлегебезне аћлау гына ќитми. Безгђ њзебезне, њзебезнећ
аћыбызны илаџи затлар дигђн олы дђрђќђгђ лаеклы бу-
лырлык итеп њзгђртергђ кирђк. Ђгђр сез яхшы якка
њзгђрђсез икђн – бљтен тормышыгыз да яхшы якка њзгђрер...

Моныћ љчен “ић элек мескенлегебездђн арыныйк...
Бђхетле булыр љчен њзећђ, њз кљчећђ ышанырга кирђк,
џђр эштђ фђкать ућышка юнђлергђ. Булмый ул, дип ике-
лђнеп, шиклђнеп башланган эш беркайчан да ућмаячак.
Ућышныћ котылгысыз булуына нык ышаныгыз”.

Болар џђр психология дђреслегендђ бар дисезме?
Фирдњс Дђњбаш бу фикерлђргђ милли эчтђлек сала, аныћ
фђлсђфђ-сендђ борынгыларыбызныћ милли ышанулары
ята. Аныћча, џђр фикеребез, џђр сњзебез књккђ ирешђ.
Шиклђнмђгез, ди ул, без телђклђребезне, хыялларыбыз-
ны њз кљчебез, рухи егђрлегебез џђм књк ихтыяры белђн
чынга ашыра алабыз. “Уйларыгызны њзгђртеп, сез тор-
мышыгызны, дљньягызны њзгђртђсез. Књкнећ сљекле ба-
лалары булуыгызны онытмагыз”, – ди ул.

Авторныћ џђр фикере татарныћ яшђњ кодексы, мил-
ли њзенчђлеге булып яћгырый: “Кеше њзен ничек бђялђсђ,
аны башкалар да нђкъ шулай бђяли”, “Њзебезне џђм
якыннарыбызны ешрак мактыйк, мактаудан кешенећ
књћеле књтђрелђ, мљмкинлеклђре дђ арта”, “Беркайчан
да њзегез турында начарны сљйлђмђгез, хђтта шаяртып
та”, “Џђр сњзегезгђ игътибарлы булыгыз, њзегезгђ џђм
якыннарыгызга килђ торган бђхетне юньсез сњз белђн
куркытмагыз” џ.б.
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Ф. Дђњбаш бђхетнећ моћа кадђр шик астына алы-
нып килгђн кырларына, мљмкинлеклђренђ дђ игъти-
бар итђ. “Њзегезгђ бай яшђргђ рљхсђт итегез” дигђн
бњлектђ ул ачыктан-ачык яза: “Акча ул бик кљчле
энергия, аны яратырга кирђк. Акча акчаны яраткан
кешегђ генђ килђ”, – ди.

Юк, автор књп гасырлар буе тернђклђнеп килгђн ђхла-
кый кануннарны ќимерергђ уйламый, ул бары тик мес-
кенлектђн , тњбђнлектђн генђ йолып калмакчы. Ул дљнья-
га яћача карарга куша. Књкнећ иксез-чиксез хђзинђсеннђн
акча, байлык, безне сљендереп, бђхетле итђр љчен ќибђ-
релђ. Рђхмђтлђр ђйтеп алыйк, шатланып кулланыйк. Ком-
сызланырга ярамый, џђр кљн њз ризыгы белђн килђ, бњген
бирелгђнне ерак ќиргђ биклђп кую ялгыш, ди ул.

Ић мљџиме – њзећне, мин рђхђт, бай тормыш љчен
яратылган, дип ышандыру. Ярлылыкта мактанырлык џђм
мактарлык берни юк. Мохтаќлык, киресенчђ, кешене ал-
дарга, урларга, башкаларны рђнќетергђ мђќбњр итђ. Кыс-
касы, њз аћыћда, хыялыћда, максатыћда бай булсаћ –
чынлыкта да бай буласыћ...

Бђхеткђ тагын бер юл – хыяллана белњ. Хыял – шул
ук канат тњгелмени?! Књћел канаты. Автор њз хезмђтендђ
хыял белђн, књћел белђн идарђ итђргђ љйрђтђ. Ышаны-
гыз – татлы хыял белђн бђхетле чынбарлык арасы сез
уйлаганча ук ерак тњгел.

“Властьны сњкмђгез” дигђн бњлектђ тагын бер тради-
цион мђсьђлђ књтђрелђ. “Изелгђн халык властьны кулы-
на алып, аны кулланып кына беркайчан да њз хакларына
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ирешмђячђк, – ди автор. – Явызлык кына артачак, ђ
явызлык булган ќирдђ игелеккђ урын калмый. Халык
њзе нинди булса, аныћ тњрђлђре дђ шундый. Бђхетле, бай
булыр љчен без њзебез њзгђрергђ тиеш”.

Шулай шул, бђхет тљшенчђсендђ иќтимагый эчтђлек
тђ бар. Авыру, хђерче ќђмгыятьтђ аерым кеше генђ бай
џђм бђхетле була алмый. Андый илдђ џђммђсе дђ бђхет-
сез. Сђдака акчалары андый дђњлђтнећ њзенђ тњгел (ин-
тернат-мђктђплђр, ятимнђр йортлары – дђњлђт њзе бит
инде), ђ бђлки кешене њзгђртњ, авыру ќђмгыятьне дђва-
лау эшенђ бирелергђ тиеш... Сђламђт ќђмгыятьтђ ата-
аналар балаларын њзлђре тђрбиялђп њстерђ.

Шул рђвешле, мантыйк безне “гаилђ бђхете”нђ ките-
реп ќиткерде. Монда да автор беркемне кабатламый, њзен-
чђлекле џђм... чын татарча фикер йљртђ.

“Мђхђббђтнећ бер мизгеле бљтен бер гомергђ тићдер
ул. Гомерендђ џич гашыйк булмаган, беркемне дђ яратма-
ган кеше – бђхетсез кеше”, – дип, бђхетле гаилђнећ тигез
мђхђббђттђн тууын искђртсђ дђ, ул аныћ ќаны, ќылы-
сы, бђхете хатын-кыздан торуын кат-кат дђлилли (“Бђхет-
нећ башы – хатыннан ућу”). Автор сљйгђн яр, кыз, хатын
табуны књћелгђ тапшырырга куша. “Књћел бит ул Књк
кљчлђре белђн бђйле”, – ди ул. Ђ Књк, Тђћре – тљрки-
татарлар љчен рухи чыганак, бђхет чыганагы. Димђк,
бђхетле буласыћ килсђ, хатыныћ, сљйгђн ярыћ да њз мил-
лђтећнђн булырга тиеш.

“Гаилђ бђхете”нећ эчтђлеге офыккача... Ф.Дђњбаш-
ныћ џђр ике якка да ђйтер сњзе бар.
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Ирлђр колагына: “Хатыныћа џђрвакыт, аны књреп,
гашыйк булган беренче мизгелдђге сыман ихтирамлы бул.
Ул синећ хатыныћ, малыћ тњгел. Џђр иртђдђ сез яћадан
туасыз, бер-берегезне беренче тапкыр књрђсез. Бу яћа кљнне
дђ ђле генђ танышкан кебек гљрлђшеп яшђгез !”

Хатыннар колагына: “Кеше ирен мактап, њз ирегезне
булдыксыз дип битђрлђсђгез, аныћ гайрђтен, кљч-куђтен
киметђсез... Битђрлђмђгез ирлђрне. Киресенчђ, ќылы сњз,
мактау белђн дђртлђндереп, канатландырып торыгыз”.

Ата, ана булу бђхете, бала багу, бала сљю бђхете,
тигез гомер, озын гомер бђхете, тугрылык, саулык-сђла-
мђтлек, бђрђкђтлек, игелеклелек, мђрхђмђтлелек бђхете,
гомумђн яшђњ бђхете – Ф.Дђњбашныћ бђхет хакындагы
фђлсђфђсендђ боларныћ барысына да урын тњрдђн би-
релгђн. Аларныћ барысын да ул борынгы бабаларыбыз-
ныћ ышану-мифларыннан ук килњче рухи тђгълиматлар-
га, “књк кодексына”, Тђћре-Умайлар ихтыярына нигезл-
ђнеп хђл итђргђ алына.

 Шулай ук кием-салым, ризык, туклану кебек кљндђлек
реалийларны да борынгыларныћ яман књзгђ, сихергђ кар-
шы торучы бђхет, саулык, игелеклелек, изгелек йолалары
аша аћлатырга тели автор. Милли кием, милли ризык,
милли яшђешнећ бђхеткђ илтњче туры юл булуын ышан-
дырып ђйтђ белђ ул.

Юл дигђннђн, китапта “юл фђлсђфђсе”нђ, дљресрђге,
“хђерле юл (бђхетле юл) фђлсђфђсе”нђ дђ ђџђмиятле урын
бирелђ. Ахыр чиктђ бу юл – “татар юлы”, “милли юл”
булып аћлашыла џђм њзеннђн њзе бђхеткђ ымсындыра
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башлый. Лђкин автор шундук искђртеп куя: “Сак бул,
юл ялганны яратмый”, – ди. Џђр юлныћ њз рухы бар.
Татар барган юлныћ да њз рухы, иясе, энергиясе бар.
Лђкин бу кљчне бђхиллђтеп торырга кирђк. Уйландыра:
без аны бђхиллђтеп тора алдык микђн?

Фирдњс Дђњбаш шулай ук нђсел-ыру кљченђ дђ бђхет
эчтђлеге сала. Ђрвахларныћ телђгеннђн, ихтыярыннан да
тора, ди ул, безнећ бњгенге бђхетебез. Монда ић элек
хљрмђт, ихтирам, тугрылык, бђхиллек хакында сњз бара.
Болардан соћ гына чын бђхет килђ.

Ниџаять, бђхетле булуныћ иманга тић ђхлакый нигезе
атала. “Сезне рђнќетњчелђрне кичерергђ љйрђнегез, – ди
автор. – Њпкђ сакламагыз”. Авыр рђнќеш, њпкђ белђн
бђйле вакыйганы ђледђн-ђле искђ алып тору саулыгыгызга
зарар итђ, ди ул, стресска китерђ, бу вакытта басым
књтђрелђ џђм стресс гормоннары бњленеп чыга башлый.
Болар барысы да кан ђйлђнешен боза џђм иммун система-
сын какшата. Автор кабат-кабат: “Кичерђ белегез”, – ди.
Књк барысын да књрђ. Барысын да њз урынына куя. Ул
сезнећ яклы, ди. Књк сезне бђхетле итђргђ тырыша, сез дђ
бђхет љчен, бары тик бђхет љчен генђ яратылган!

Фирдњс Дђњбашныћ “Бђхет китабы” ђнђ шул хакта.
Бу китап электђн билгеле Йосыф Баласагунлыныћ “Ко-
тадгу белек” (“Бђхетле булу белеме”) исемле поэмасы
(1069–1070) белђн аваздаш. Бђхет темасы мђћгелек. Аны
яктырт-кан ђсђрлђр џђр заманга муафыйк.

 Галимќан Гыйльманов
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