
            Казан (Идел буе) федераль университеты
Филология һәм мәдәниятара багланышлар институты
                          Габдулла Тукай исемендәге
татар филологиясе һәм мәдәниятара багланышлар бүлеге

- Дамир Хәйдәрович, бүлек мөдиренең тәрбия эшләре 

урынбасары икәнегезне истә тоткан хәлдә, абитуриентларга 

киңәш-тәкъдимнәрегез, теләкләрегез?

-  Ачык ишекләр көне абитуриентның күзаллавын киңәйтә. 

Әгәр сез бирегә килгәнсез икән, килмәгәннәргә караганда 

күпне отасыз. Беренчедән, бүлектәге белгечлекләр, мондагы 

атмосфера белән танышасыз, икенчедән, киләчәктә, бәлки, 

бергә белем алачак танышлар, дуслар таба аласыз. 

Чыгарылыш сыйныф укучыларына БДИ алдында куркып 

калмагыз, дип киңәш итәр идем. Фәнне төптән үзләштереп, 

имтиханны яхшы билгеләренә генә биреп, күңелегез тарткан белгечлеккә гариза 

языгыз. Ә безнең бүлектә сезне һәрвакыт ачык йөз белән каршы алырлар! 

- Әлфия Шәүкәтовна, институтыбызда, шул исәптән, 

бүлегебездә дә Ачык ишекләр көне үткәрелү уңаеннан һәр 

абитуриентны кызыксындырган сорауларның берсе: 

бүлегебездә ел саен төрледән-төрле белгечлекләр ачыла, 

киләсе елда да үзгәрешләр булачакмы?

- Әлфия Шәүкәтовна, безнең бүлек университетыбызның башка 

бүлекләреннән кайсы ягы белән аерыла ?

- Яңа белгечлекләр нинди максатларны күз алдында тотып ачыла? Гомумән, 

бүлегебездә беренче чиратта нииди тәрбиягә өстенлек бирелә?

эшчәнлегебезне тагын да нәтиҗәлерәк итәр дип уйлыйм.

Ә икенче өстәмә белгечлек ачуның төп максаты - телебезне һәм 

әдәбиятыбызны бик яхшы белгән, креатив  фикерле журналистлар әзерләү. 

Мәгълүм булганча, бүген республикабызда чыга торган бик күп газета- 

журналларда, радио, телевидениедә, Россия төбәкләрендә татар телендә дөнья 

- Габдулла Тукай исемендәге татар филологиясе һәм күргән басмаларда баш мөхәррир, журналист булып, филологлар эшли. Без бу 

мәдәниятара багланышлар бүлеге елдан-ел үзенең юлны дәвам итүчеләр әзерләргә уйлыйбыз.

офыкларын киңәйтә. Бездә күп еллар татар теле һәм Безнең төп максатыбыз - телебезгә, әдәбиятыбызга, тарихыбызга, 

әдәбияты фәннәренә өстәмә рәвештә инглиз теле, гарәп теле, милләтебезгә мәхәббәт тәрбияләү.

информацион технологияләр, тәрҗемә белгечлекләре 

бирелә. Үткән кабул итүдә без филология юнәлешендә татар теле һәм әдәбиятына 

этнодизайн өстәмә белгечлеген, ә педагогик белем бирү юнәлешендә туган (татар ) 

тел һәм әдәбият белгечлегенә кытай телен өстәгән булсак, быел тагын яңа өстәмә 

белгечлекләр ачарга ниятлибез. Филологиядә татар теле һәм әдәбиятына 

журналистика, педагогик белем бирү юнәлешендә төрек теле өстәлә.

- Яңа белгечлекләр, яңа өстәмәләр нигездә бездә укып чыккан яшьләр үз 

һөнәрләре буенча эш тапсын, базар шартларында югалып калмасын, һәр җирдә 

кирәкле белгечләр булсыннар дип ачыла. Соңгы елларда республикабызның 

Төркия Җөмһүрияте белән мөнәсәбәтләре  бик тыгыз. Бу мөнәсәбәтләр гуманитар 

өлкәдә дә киң чагыла. Безнең уртак филологик проектларыбыз да бар. Төркия 

галимнәре бездә, без Төркиядә фәнни конференцияләрдә еш булабыз.

 Бүлегебездә төрек телен үзләштергән белгечләр әзерләү безнең киләчәк 

- тар филологиясе һәм  мәдәниятара 

багланышлар бүлеге Казан федераль университетында татар телен, әдәбиятын 

тирәнтен өйрәтә торган, бу фәннәрдән югары квалификацияле белгечләр әзерли 

торган бердәнбер үзәк. Соңгы елларда без татар филологиясе буенча бөтен 

Россиягә бер төп үзәк буларак калып барабыз. Димәк, без татар милләтенең карап 

торган, киләчәк өметен баглаган, милли телебезне һәм әдәбиятыбызны дөнья 

дәрәҗәсенә күтәрергә тиеш булган бүлеге. Шуңа күрә безнең укытучыларыбыз да, 

студентларыбыз да шушы максатларга хезмәт итәргә тиеш. Һәр кылган гамәлебез, 

эшләгән эшебез, тәрбияләп чыгарган студентларыбыз, хәзерге көндә белем ала 

торган  укучыларыбыз, язган фәнни хезмәтебез, үткәргән конференцияләребез, 

оештырган әдәби кичәләребез, концертларыбыз туган телебез, әдәбиятыбызны 

танытуга, күрсәтүгә, популяштыруга багышланган булырга тиеш дип саныйм.

Габдулла Тукай исемендәге та

Студентлар газетасы

Абитуриентларны һәрвакыт кызыксындырган сорауларның берсе – 

уку йортын тәмамлап чыкканнан соң, монда укуыма үкенмәмме? 

Тормышта үз урынымны таба алырмынмы? Әйдәгез, бу турыда элеккеге 

чыгарылыш студентларыннан сорап карыйк...

 «Сез бик зур эшләр башкарасыз»,- диде президентыбыз 
Рөстәм Нургали улы Миңнеханов

 Безнең уку йорты, бүлек турында кайдан, кемнән ишетеп белдегез? Ни өчен 
нәкъ үзегез укыган белгечлекне сайладыгыз?

Айгөл Батрханова, татар радиосында, редактор-сценарист, креатор:

- Мин татар филологиясе бүлегендә белем алуым белән чиксез бәхетлемен! 

Университетны тәмамлавыма нибары алты ай гына булуына карамастан, мин 

инде аны сагынырга өлгердем. Татар филологиясе бүлегендә укыган кеше 

беркайчан да югалып калмый. Ул – татар милләтенең йөзе һәм горурлыгы! 

Үкенмисеңме?! Кызык, үзең сайлаган юлга карап, үкенеп була димени? Бу – 

балачак хыялыма хыянәт итү булыр иде! Мин анда укып чыгуым белән 

горурланам! Яратып эшли торган һөнәрем дә, турыдан-туры филология белән 

бәйле. Алган белемнәрем эшемдә бик нык ярдәм итә.
Рүзәл Мөхәммәтшин, Идел журналы бүлек мөхәррире, М.Җәлил  

исемендәге премия лауреаты, “Ак бүре” либреттосы авторы:

Алмаз Мансуров, “Синең көчең” газетасы  баш мөхәррире, 7 нче татар-

төрек лицей интернатында укытучы, “Таян Аллага” конкурсының Гранд-при 

иясе, “Иделем акчарлагы-2012” конкурсының проза номинациясе җиңүчесе:

- Бер дә үкенмим. Беренчедән, бик күңелле, бик рәхәт еллар булды ул. 

Икенчедән, безнең факультетта азмы-күпме актив студентлар тиз арада үз 

урынын таба иде, факультет җитәкчелеге дә, университет җитәкчелеге дә аларны 

күрә, үстерә-үсендерә белде: син мүкләнеп беткән таш булмасаң, алдыңда бөтен 

мөмкинлекләр ачыла иде. Ниһаять,   миңа яраткан эш бирде.

- Үкенерлек эшләр кылганым юк әле. Киресенчә, шатланып туя алмыйм. 

Искиткеч студентлар, шәп укытучылар күпкә өйрәттеләр. Туган телдә белем алу, 

җ ә м г ы я т ь к ә  к и р ә к л е  һ ө н ә р  ү з л ә ш т е р ү  –  з у р  б ә х е т .  

Бүгенге көндә татарларның кечкенә генә булса да үз дөньясы бар. Укыган бүлегем 

шул дөньяга ачкыч бирде. Шөкер, руслар арасында югалмыйбыз. Татарча 

дуслык, татарча күңел ачу, татарча хезмәт, татарча мәхәббәт бар әле.

2012 елның 30 мартында  безнең институт каршында 

Кече институт эшли башлады.  Институтыбызга килеп 

укып йөрүче 7-11 сыйныф укучыларын без Кече институт  

студентлары дип йөртәбез, аларның кулларына студент 

билеты тапшырабыз. 

 студентлары һәр атнаның чәршәмбе 

көнендә ана теле дәресе, “Яшь тәнкыйтьче мәктәбе” 

(балалар өчен чыга торган әдәби-нәфис “Ялкын” 

журналының баш мөхәррире, безнең элеккеге студентыбыз 

Й о л д ы з  М и ң н у л л и н а   

үткәрүендә),  “Гарәп язуы нигезләре”,  “Тәрҗемә 

һәм сөйләм культурасы” фәннәре буенча белем 

алалар, иҗади түгәрәкләрдә аралашалар. 

Кадерле укучыларны  

Кече институтның татар теле һәм әдәбияты 

факультеты деканы Гөлфия Рәсил кызы Гайнуллина

Кече институтның татар теле һәм 

әдәбияты факультеты

Кече институтның татар 

теле һәм әдәбияты факультетында көтеп 

калабыз!

Раушан
30 нчы ноябрь - Ачык ишекләр көне. Татар филологиясе һәм мәдәниятара багланышлар 
институтына 11 нче сыйныф укучылары - булачак абитуриентлар агыла.
Без аларга нәрсә тәкъдим итәбез? Ничек каршы алабыз? Нинди теләкләребез бар?

Энҗе, 1 курс:

Бүлек турында интернеттан, дуслардан 

мәгълүмат тупладым, 

этнодизайнның нәрсә икәнлеге кызыксындырды.

 Һәм шушы белгечлекне сайладым да. 

 Айгөл, 1 курс:

ИФМК турында 

мин конференциядә ишеттем, 

ә факультет турында

кабул итү комиссиясендә.

               Алсу, 2 курс:

Беренчедән, укытучы ачык ишекләр 

көненә барып карарга тәкъдим итте. 

Икенчедән, монда укучы танышларым

аша ишеткәнем булды. 

Зәмирә, 1 курс:             

Университет турында беренче мәртәбә 

татар теле һәм әдәбияты буенча ИФМКга 

халыкара олимпиадага килгән вакытта 

ишеттем. 

Ләйсән, 1 курс:

Гөлинә, 2 курс:                   

Күптән белә идем инде. Бер ел Кече 

ИФИга йөрдем. Татар әдәбиятын 

яратканга күрә. Аннан соң, кечкенә 

чактан ук хыялым – тәрбияче булу иде.

Сирин, 1 курс:                                    

Мин бу уку йорты турында интернеттан һәм 

дусларымнан ишеттем. Татар теле укытучысы 

да “Менә шундый бүлек бар икән, шунда 

керегез,” – дип киңәшләр биреп торды.

Мин ИФМК турында укытучыдан белдем, ул 

мине беренче тапкыр Н.Н. Лобачевский 

исемендәге конференциягә алып килде һәм 

шуннан бирле мин институт турында белә 

башладым.

Ильяс, 2 курс:

Бабай сөйләгән иде.



Әдәби иҗат берләшмәсе
ӘЛЛҮКИ

...Дөнья үзгәрә. Әле кайчан гына яшел  күзле җәй иде, ә бүген беренче кар яуды. Кар җир өстендәге чокыр-
чакырны, кытыршылыкларны тигезләп куйды. Нәрсәдер югалды, нәрсәдер калыкты. Күз алдында дөнья үзгәрде... 

Көзге җилләр безнең уку йортына да үзгәрешләр алып килде. Озак еллар дәвамында иңгә-иң аралашып яшәгән 
ике иҗади түгәрәк – “Әллүки” белән “Илһам” һәм аларның ике басмасы – “Тәрәзә” белән “Раушан” бер канат астына 
берләштеләр.  “Раушан”лы “Әллүки” әдәби иҗат берләшмәсе барлыкка килде. Иҗат! Иҗат тормышның бар өлкәсендә 
дә булырга тиеш. Өстән кушылган, бер караганда күңелсез тоелган эшне иҗади башкарсаң, эш бөтенләй башка төс ала. 
Ашарга пешергәндә “ике калак иҗат” салсаң, тел йотарлык ризык әзерләргә мөмкин. Филология һәм мәдәниятара 
багланышлар институтында иҗат – көндәлек гамәл. Моның ачык дәлиле – институтта гөрләп эшли торган иҗади 
коллективлар. Санагыз: “Мизгел” яшьләр театры, “Яшьлек” бию ансамбле, “Ал Зәйнәбем”, “Зарница”, “Сәлам”, 
“Melody” вокал ансамбльләре, “Emeraldy” эстрада-джаз вокал ансамбле, “Индиго” хәзерге заман хореография студиясе, 
“Tatarstyle” костюм студиясе, “Art-дизайн” иҗади студиясе, “Ладья” студентлар театры, скрипачлар ансамбле, “Халык 
бизәкләре” декоратив-гамәли сәнгать студиясе, “Strangers” заманча бию ансамбле, һәм, ниһаять, “Әллүки”...  

1987 ел, 24 нче апрель. Казан дәүләт университеты татар филологиясе 

бүлегендә “Әллүки” түгәрәгенә исем бирелүнең 20 еллыгын үткәрәләр.  Илледән 

аз гына узган Туфан Миңнуллин, егерме биш яшьлек Ркаил Зәйдулла, утыз 

яшьлек Нәбирә Гыйматдинова... Һәм башкалар. Башка йолдызлар. Әле аларның 

татар әдәбияты йолдызлары буласы да ачык билгеле түгел. Әмма утыз биш 

яшендә Фәиз Зөлкарнәй шуны ачык итеп язып калдырган: ““Әллүки”гә йөрдек, 

шигырьләр яздык, даһилар булдык! Ул чаклар кайда инде! Мондый бәйрәмнәрдә 

йөреп, шомарасылар бар әле, бәлки тәмам остарып, классик та булып 

җитешербез...” Һәрвакыттагыча, елмаеп-көлеп язгандыр. Бу сүзләр уелган 

альбом әле дә әллүкичеләр кулында саклана. Шулкадәр кадерле ядкарь... Заман 

сулышы бөркеп торган катыргы битләрдә Казан урамнары, самими мөлаем 

йөзләр, ихлас сүзләр... Һәм “Әллүки” тантанасы. Альбомны эшләп калдырган 

Люция Шәрәфиеваның сүзләре аша без кичәнең никадәр җылы, якты, теләктәш 

булганлыгын тоябыз: “Без 24 нче апрель көнне “Әллүки” әдәби түгәрәгенә 

“Әллүки” дип исем бирелүгә егерме ел тулуны бәйрәм иттек. Кеше күп иде. Туфан 

Миңнуллин: “Рәхмәт, шушындый матур бәйрәм оештыра белүегезгә”, - диде. 

“Сәбәп таба белүегезгә”, - диде. Чөнки 1985 нче елның 12 мартында “Әллүки” 

түгәрәге оештырылуга 40 ел тулуны билгеләп үткән идек... Безнең түгәрәк татар 

бүлеге ачылганнан (1944 елдан) бирле яшәп килә икән шул инде. Ә түгәрәккә 

“Әллүки” исемен 1967 елда Зөлфәт һәм Мөдәррис Әгъләмовлар буыны биргән...”

...Озакламый “Әллүки”нең җитмеш яшьлек юбилеен билгеләп үтәрбез...  

Бергәләп. Үтәрбез бит?! 

 “Әллүки” альбомындагы култамгалар:

 Мин Мәскәүдә Әдәбият институтында укыдым. Казан университетында 

укымаганыма, шушы мохитта яши алмавыма көнләшәм, бик тә көнләшәм... 

Солтан Шәмси.

“Әллүки”нең яшен сорамагыз – 

Халык белән бергә туган ул.

“Әллүки” ул – зәңгәр күзле Такташ,

Һәм ак чәчле Хәсән Туфан ул... Ләбиб Лерон, 24.04.87.

“Әллүки”гә йөрдек, шигырьләр яздык, даһилар булдык! Ул чаклар кайда 

инде!

Мондый бәйрәмнәрдә йөреп, шомарасылар бар әле, бәлки остарып тәмам, 

классик та булып җитешербез. Фәиз Зөлкарнәй.

Без әле картаймабыз. Марсель Галиев.

“Әллүки”нең моңлы җыр булып мәңге яшәвен телим. Нәбирә 

Гыйматдинова.

Җаның бармы синең,

Чыгар идең

Хет бер ярсып, чәчрәп, - диярсез,

Яланнарда, әнә, бер ат дулый, - 

Ул минем җан – аңа тимәгез! Бу җан  минем исемнең бер компоненты гына 

түгел, ул Тукайның һәм Университетның “Әллүки”еннән килә. Галимҗан 

Гыйльманов.

Яңабаштан мин пакъләндем килеп,

“Әллүки”ем! Синең мөнбәреңдә... Ркаил Зәйдулла.

Озак, озак уйладым да, иң кирәкле сүзләр өчен буш урын калдырдым. 

Әгәр дә бу альбомны исән-имин саклап, илле-алтмыш ел үткәч, бүгенге 

яшьләрнең берәрсе буш калган урынга иң кирәкле сүзләрне язса, мин бүген – иң 

кирәкле кеше. Туфан Миңнуллин. 24.04.87.

“Әллүки”! Элгәрләреңә лаек бул! Газинур Моратов.

18.11.2013.
Көндәлек... 
Бер карасаң, әбиләр заманы калдыгы инде. Искелек. Хәзер кем көндәлек 

язып утырсын, ди.
Шулай да, нәрсәдер мине көндәлек алып барырга мәҗбүр итте. Бәлки, 

укыган әсәрләрдер. “Тапшырылмаган хатлар”. “Гөләндәм туташ хатирәләре”. 
“Кызыл башмак көндәлекләре”... Ә бәлки, Тормыш үзе...

Кызык бит: бер утыз елдан соң үзеңнең язмаларыңны укып карыйсың да, 
бүген ни эшләгәннәреңне искә төшерәсең. 2043 ел. Елмаясың, я авыр сулыйсың... 
Ялгышларыңны күрәсең. 

Мин – студент. Казан федераль университеты талибәсе. 
20 яшьлек кыз. 
Ялдан соң укуга кереп китү бигрәк авыр да инде. Ул иртән шалтыраган 

будильникка җен ачулар чыга, алам да, һәрвакыттагыча сүндереп куям. Тагын 
бер биш кенә минут... Биш кенә! Айнып китеп күземне ачканда, инде биш кенә 
түгел, ә унбиш минутлап вакыт узган. Иртән чәй эчеп тору кайда ул, юынып, киен 
дә универга! Әле ярый, кызлар кебек ярты сәгать көзге каршында бизәнеп 
утырасы юк. Мин болай да матур.

Укырга соңгарып  килдеңме, көне буе киемеңне күтәреп йөрисең инде, 
чөнки гардеробта урыннар бетә. Шулай инде, әбием белеп  әйткән: иртә барсаң ит 
пешә, соңга калсаң, бит пешә. Җитмәсә, әле бүген керәсе укытучы соңга 
калганнарга минуслар куярга ярата. 

Юк, мин бүген иң соңгы түгел икән әле, укытучы үзе “соңга калам” дип 
шалтыраткан. Монысы ярап куйды тагы үзе. Тик менә парада тынычлап утырып 
булмый бит, эч бора,  үтерепләр ашыйсы килә, чыдар хәл юк. Көч-хәл белән пара 
беткәнен көттем дә, ашханәгә йөгердем, ә анда... Язмасам да аңлагансыздыр инде: 
су буе чират.  Биш минуттан пара башлана, язма эш. Тагы ашап булмады инде... 
Барып автоматтан гына кофе алып эчтем дә ач карынга кереп киттем. Ач кешенең 
ачуы яман, диләр. Ярый әле, пара күңелле үтте, ашау азрак онытылып торды. 
Өченче парага керер хәлем калмады, төштем дә “Трали-Вали”кафесында утырып 
ашадым. Кәшилүктән теләмичә генә чыгарылган йөз сум акча касса аппараты 
тартмасына шома гына кереп ятты. Аны озатып калганда, күзгә моңсулык 
чыккандыр инде, кассир апа минем якка кызганулы караш ташлады. Акча 
җитми инде ул. Нишлисең.

Ашагач, ачу басылды. Йөзгә елмаю чыкты. Дөнья яктырып китте. Шул 
эйфория хәлендә баскычтан менеп барганда, арттан, диварларны яңгыратып, 
усал тавыш яңгырады:

- Син! Кичә “Циферблат” кафесында нәрсә сөйләдең анда???
Укытучыдан моны көтмәгән идем... Аякларым чуалды. Егылам дигәндә, 

култыксага тотынып калдым.... Каян ишеткән?! 
(Дәвамы киләсе санда)

Халисә Ширмән

“Озак, озак уйладым да, иң кирәкле сүзләр өчен буш 
урын калдырдым. Әгәр дә бу альбомны исән-имин 
саклап, илле-алтмыш ел үткәч, бүгенге яшьләрнең 
берәрсе буш калган урынга иң кирәкле сүзләрне язса, 
мин бүген – иң бәхетле кеше”. Туфан Миңнуллин, 
24.04.87.

Кадерле курсташым!
Син үзеңнең көндәлегеңә ниләр язасың? Нинди уй-

фикерләр, нинди хис-кичерешләр борчый сине? Яз әле... Без 
синнән кызыклы хатлар көтәбез. Бәлки, синең кичерешләр 
башкаларның йөрәгендә дә  урын аладыр... Бүлеш! Үзең 
кебекләрне тап! 

  
     Игътибар!!!    Конкурс!!!
“Раушан” газетасы һәм “Әллүки” әдәби иҗат берләшмәсе 

сатирик һәм юмористик шигырьләр конкурсы игълан итә. 
Талантыңны яшермә! Елмай!  Дөнья яңгыратып көлүеңне 
башкалар да ишетсен! 
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