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Ана телебезнең стилистик серлəрен фəнни өйрəнгəн мөхтəрəм галим 

Вахит Хөҗҗəт улы Хаковның татар тел белеме дөньясында абруйлы исеме, 

лаеклы урыны бар. Бу өлкəдə ул атаклы гыйлем иясе – филология фəннəре 

докторы, профессор. Галимҗан Ибраһимов, Җамал Вəлиди, Латыйф Җəлəйлəр 

башлаган изге гамəлнең дəвамчысы, татар теле тарихын, стилистикасы фəнен 

күпьяклы тикшергəн, телебезнең стилистик үзенчəлеклəрен тапкан галим 

булуын аның “Тел һəм стиль мəсьəлəлəре” (1961), “Татар теле стилистикасына 

кереш” (1963), “Стилистика һəм сүз сəнгате” (1980), “Татар əдəби теленең совет 

чорында үсеше” (1985), “Татар əдəби теле (Стилистика)” (1989) кебек һ.б. 

хезмəтлəре дəлиллəп тора. 

Вахит агага яшəешнең шатлыгын да, михнəтен дə күрергə туры килгəн. 

Ул – 18 яшьтəн сугыш ачысын татыган, бу афəтнең авырлыгын үз җилкəсендə 

күтəргəн фронтовик, үлем тырнагыннан исəн-сау котылган Бөек Ватан сугышы 

ветераны. Шуңа күрə язмышына гел рəхмəт укып, Аллаһка шөкер дип яшəгəн. 

1992 елда КДУның татар филологиясе, тарихы һəм көнчыгыш теллəре 

факультетына укырга кергəч, декан Т.Н.Галиуллин безне – 136 студентны – 

факультет мөгаллимнəре, кафедра мөдирлəре белəн очраштырды. Шунда 

Тəлгат Нəби улының чал чəчле, тыйнаклыгы йөзенə чыккан татар теле 

кафедрасы мөдире, профессор Вахит Хаков белəн таныштырып, аны фронтовик 

дип əйтүе хəтеремдə уелып калган. Бу олпат зат бераздан безгə үзе дə “Татар 

əдəби теле тарихы” курсыннан лекциялəр укый башлады.  

Остаз буларак, В.Х.Хаковны зыялы, эрудицияле, энциклопедик белемгə 

ия фəнни җитəкче иде дип саныйм. Вахит ага əдəпле, җайлы, ипле, сабыр кеше 

иде. Аның белəн сөйлəшергə уңайлы, аралашу күңелгə рəхəтлек бирə иде. 

Студентка һичкайчан тавышын күтəрмичə салмак кына теманы аңлата иде. 



Сорауларга һəрчак төпле, дəлилле җавап бирə иде. 2-5 курсларда ул минем 

гыйльми җитəкче булды. Аның кул астында фəнни эшкə өйрəнүдəн күңелемдə 

матур тəэсирлəр калды. Ул мине студент чагымда ук “Татарстан” дəүлəт 

телерадиокомпаниясенə эшкə урнаштырды. Рөстəм Акъегет (Фəйзуллин) 

җитəклəгəн əдəби-драматик тапшырулар редакциясенə менə Вахит абый тыйнак 

кына килеп керə, йомшак тавышы белəн исəнлəшə, без елмаеп аны каршы 

алабыз. Аннары ул: “Рөстəм, “Тел күрке – сүз” тапшыруына килгəн хатларны 

укып, аларга җавап əзерлəгəн идем, материалларны карап чыгарсыз əле”, - ди. 

 Вахит ага минем биредə журналист эшенə өйрəнүемə, үзенең 40 елдан 

артык радиоэфирда яңгырый торган “Тел күрке – сүз” авторлык тапшыруын 

турыдан-туры əзерлəүдə катнашуыма, ХХ гасырның 90 еллары башында татар 

теленең дəүлəти дəрəҗəдə гамəлгə керə башлавына чын күңеленнəн сөенде, 

шəкертенең ана теле һəм əдəбият укытучылары, милли мəгариф буенча 

директор урынбасарлары белəн əңгəмəлəр үткəрүенə, туган телебезгə карата 

халкыбызның уңай мөнəсəбəтен өйрəнүенə гаять шатланды. Аның 

миллəттəшлəр өчен гамəли əһəмияткə ия бу тапшыруын кечкенəдəн тыңлап 

үскəнгə күрə җаныма якын, кадерле иде ул. Айрат һəм Мəрьям 

Арслановларның бəрхет тавышы да “Тел күрке – сүз” тапшыруын танытуда, 

минемчə, зур урын тотты. Вахит ага узган йөзнең 90 елларында татар телен 

кирилл язуыннан латин графикасына күчерү өчен җан атып йөрде. “Тел күрке – 

сүз” тапшыруы аша да бу күчешнең өстенлеген, уңай ягын 

радиотыңлаучыларга күп тапкыр аңлатты, шушы темага байтак мəгълүмат 

сөйлəде.  

Вахит абый миңа диплом эше итеп, мəрхүм хезмəттəшенə хөрмəт 

йөзеннəн, “М.Мəһдиев иҗатында юмор стиле” темасын тəкъдим итте. Бик 

телəп ризалаштым, аның карамагында нəтиҗəле эшлəп, тəүге фəнни 

хезмəтемне бик уңышлы якладым. Биредə аның эш стиленə игътибар иттем: 

М.Мəһдиевнең “Без – 41 нче ел балалары”, “Ачы тəҗрибə” əсəрлəреннəн 

шактый мисаллар җыйдырды, диплом эшенең һəр бүлеген укып чыкты, 

караламасын карандаш белəн төзəтте, шул рəвешле ел буе эшлəтте. 

В.Хаков гомере буе ана телебезгə тугры калды. Бу гүзəл сыйфатын ул 

үзенең 80 яшьлеге уңаеннан КДУның тарихи Актлар залында уздырылган 

хөрмəтлəү җыелышында тагын бер кат раслаган иде. Беренчедəн, хезмəте аша 

үзенə хөрмəт яуласа, икенчедəн, бирегə килгəн җəмəгатьчелек аның аркылы 

туган телебезгə ихтирамын белдерде. 205 еллык тарихы булган Казан 

университетында Тукай теленең тантанасы сыман тоелган иде миңа шул 

җыелыш. Ул ямьле көнне галимне КДУ ректоры М.Х.Сəлахов ихластан тəбрик 



итеп, аңа “КДУның атказанган профессоры” дигəн шəрəфле исем бирде, махсус 

билгесен тапшырды. Аннан соң хезмəттəшлəре, шəкертлəре саф күңелдəн 

эчкерсез котлап, Вахит агага берсеннəн-берсе матур чəчəк бəйлəмнəре, 

бүлəклəр бирделəр. 

Вахит ага туган телебез сакчысы иде!    

 


