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21 НЧЕ ФЕВРАЛЬ – ХАЛЫКАРА 
ТУГАН ТЕЛЛӘР КӨНЕ 

1999 нчы елның ноябрендә Бангладеш тәкъдиме 

буенча ЮНЕСКО Генераль конференциясе, ЮНЕСКО 

әгъзалары булган илләр һәм Берләшкән Милләтләр 

оешмасы 21 февраль көнен Туган тел көне дип игълан 

итте. Ни өчен нәкъ 21 февраль Халыкара туган тел көне 

дип алынган соң? 1952 нче елның 21 февралендә 

Пакыстанда банглы теленә дәүләт теле статусы таләп 

итеп көрәшүчеләрдән биш студент үтерелгән була.  Туган тел өчен көрәш алып 

барган студентлар истәлегенә шушы дата Халыкара Туган тел көне итеп билгеләнә. 

Мәгълүматларга караганда, Европада 50 ләп тел һәм диалект яшәештән 

туктау алдында. Франциядә генә дә 14 тел югалу алдында тора. Бары Норвегия һәм 

Швейцария генә күптеллелекне эзлекле рәвештә яклап киләләр икән.

Планетадагы телләрнең юкка чыгуында төп сәбәпләр итеп дәүләти статуслы 

телләрнең басымы, ил эчендә бары бер генә теллелеккә омтылу; ата-аналарның 

балаларны төп, өстенлек итүче халык телендә укытырга тырышуы (укырга керү, 

эшкә урнашу мөмкинлекләре чикләнә дип аңлаталар), аз санлы халыклар яшәгән 

җирләрне басып алу һ.б. дип билгели.

Туган телне саклау, аның сафлыгы өчен көрәшү – һәркемнең изге бурычы.

Кызлар пешергән ризыкка фәрештәләр 
канатын мана

Бүтән көндә

Сине хөрмәтләүдә

Без, ир-атлар,

Бераз талымсыз.

Бүген исә рыцарь егетләрчә,

- Кулларыңны үбеп сәлам бирә

Ирләр заты сиңа, хатын-кыз.

Х. Туфан.

Табигать кышны озатырга әзерләнә башлау белән, йөрәкләр, түземсезлекләрен 

югалтып, язны көтәләр. Яз – матурлык, мәхәббәт, парлар кавышу вакыты дибез. Бу алай 

гына түгел, март башлану белән, безнең газиз җаннарыбыз – хатын-кызлар бәйрәме 

җитә. 

Тыйнак, җыйнак, сабыр, батыр йөрәкле, сынмас рухлы, кунакчыл сыйфатларга ия 

татар хатын-кызлары. Эчке дөньялары гына түгел, тышкы дөньялары да матур аларның. 

Нечкә билле, сылу гәүдәле гүзәл затларыбызга кемнең генә күзе төшми икән?

Элек-электән, үзләренең батырлыклары белән шаккаттырган затларыбыз турында 

җырлар, әсәрләр, шигырьләр иҗат ителгән, сыннар, рәсемнәр ясалган. Гаяз Исхакыйның 

“Зөләйха” трагедиясендә хатын-кызның көчле рухлы булы тагын бер кат дәлилләнә. Үз 

динен саклар өчен качып кына булса да намаз укыган бу хатын күпләргә үрнәк! 

Фатих Әмирханның «Хәят» повестендә дә затын-кыз тормышы сурәтләнә. Рус 

егетенә гашыйк булган кыз, хисләренә каршы барып, аны йөрәгеннән сызып ташларга 

мәҗбүр була. Бу әсәрдә татар хатын-кызының үз дине, нәселе, ата-анасына тугры калуы 

күрсәтелә. 

Тормышыбызны яктыртып торучы кояшыбыз алар. “Ирне ир иткән дә хатын, юк 

иткән дә хатын” дип юкка гына әйтмәгәннәрдер. Тормыш тоткасы шул ул хатын-кыз. 

Вакытында юл куя, күп газаплар кичерә, кайбер авырлыкларны тоймаска тырыша.

 “Җәннәт аналарның аяк астында”, “Кызлар пешергән ризыкка фәрештәләр 

канатын мана” диләр. Киләчәк тормышның дәвамчыларын тудыручы гүзәл 

затларыбызны сакларга, аларны хөрмәт итәргә кирәк!

Язгы кояш кебек һәрвакыт елмаеп, Җир яшеллеккә күмелгән кебек һич картаймый, 

бәхеттә, шатлыкта, муллыкта яшәргә насыйп итсен аларга Ходай! 

Я к ы н л а ш ы п  к и л ү ч е  б ә й р ә м е ге з  бе л ә н ,  г а з и з  ке ш е л ә р е бе з ! ! !

Туган иле алдындагы хәрби бурычын үтәргә дип армия сафларына киткән 

Сәйдәш, күз яшьләрен сөртә-сөртә, әнисенә хат язды. Бергә тәгәрәшеп уйнап үскән 

дусларын, газиз әнисен, туган авылын сагынуы турында язар өчен матур-матур сүзләр 

эзләде ул. Йөрәгенең иң үзәгендә яткан хисләрне сүзләр белән генә аңлатып булмый 

икән...

Якын дуслар берничә генә була алар. Кайчандыр дүрт егет бер мотоцикл этеп 

кабызалар да, күрше авылга баралар иде. Шул дүрт егетнең берсе бауга менде, икенчесе 

– тимер чыбык артында, калган икесе – армия сафларында. Шуларның берсе – Сәйдәш. 

Әнкәй... Ялгызы гына, башкалардан ким-хур булмасын дип, бөтен тырышлыгын 

Сәйдәшкә бирде. Ничек сагынмыйсың инде әнине?! Аның кебек җылы сүзләр белән 

иркәләүче, акыллы киңәш бирүче тагын кем бар?!

Ә туган авыл?! Туган авылыңның синең өчен җәннәт икәнен, аннан аерылып, 

еракларга киткәч кенә аңлыйсың икән. Анда һәр сукмак таныш, һәр кеше нурлы йөзле, 

урамда йөргән Акбайлары да, ничектер, йөрәккә якын.

Шаярып кына, озын толымлы күрше кызы Розаны, кичен урамга, мотоциклда 

әйләндереп киләм дип дәшәргә теләп, йортларының тәрәзәсенә таш атып пыяланы вату 

да – үз авылыңдагы гөнаһың.

Югары очтагы усал Нәбирә әбинең котын очырам дип, ак киемнәрдән киенеп 

каршына чыгулары белән авыл халкын шаккатырган дүрт яшүсмерне дә кичерделәр: 

халык та, авыл да, карчык үзе дә ачу сакламады.

Шулай инде: үзеңнеке – үзеңнеке шул. Күрше авылларның халкы да, әллә нинди, 

нурсыз йөзле; авылы да сәер тоела.

Авылның сәерлеге генә чүп икән әле. Аны гына үз итә алыр идең. Менә илеңнең 

кадерен – бүтән, чит илгә киткәч беләсең. “Рәсәй, Татарстан” сүзләрен ишетүгә, 

күзләренә яшьләр тула Сәйдәшнең. Авыл гына түгел, туган иле үк еракта аның хәзер. 

Бер ел буе шушы Таҗикстан якларында туган илен, кадерле авылын, газиз әнисен 

сагынып яшисе була солдат егетнең.

Сөенеч китерсәң дә, көенечен өстәсәң дә, газиз илеңдә хуҗа шул син.

Исән-сау гына, хәрби хезмәтен тәмамлап, туган ягына ашкынган солдатны Рәсәй 

озаткан кебек, Таҗикстан озата белмәс. Ә инде туган ил, чит ил каршылаган кебек, 

салкын йөз белән түгел, киресенчә, җылы кочагын җәеп каршылар. Туган ил ул – 

үзеңнеке! Сөенечеңә – сөенә, көенечеңә – көенә, шаяруыңны кичерә!

Шушыларны уйлый-уйлый хисләргә бирелгән Сәйдәш кинәт уянып киткәндәй 

булды. Ай-һай, күпме истәлекләр яши икән аның кечкенә генә йөрәгендә. Алдында ятим 

бала сыман ялгызы гына яткан  кәгазь битенә күзен салса,  анда нибары бер сүз язылган: 

сагындым!                                                                                         Гөлүсә Зарипова, 1курс

Әниемә 

Замирә Вахитова 
1 курс

Синең назлы кулларың,
Синең ямьле күзләрең,
Йөрәгемә ята торган сүзләрең,
Рәхмәт сиңа, Әнкәем!

Бәгырькәем, алтыным, 
Гомеремнең мәгънәсе син.
Саулык телим сиңа, Әнкәем, 
Мәңге рәхмәтлемен сиңа мин.

Бу дөньяны яктыртып,
Үзең исән-сау, бәхетле булып яшә син,
Ә мин сиңа булышырмын, 
Һәрвакыт таянычың булырмын.

Араларны якынайтып,
Кайтыр идем яннарыңа,
Битләреңне үбеп,
Алыр идем кочагыма.

Горурланам мин,
Әнкәем синең белән.
Миңа гомер бүләк иткәнең өчен,
Мәңге рәхмәтлемен сиңа мин!

Ана мәхәббәте

Гөлүсә Зарипова
1 курс

Гасырларны гасыр алмаштыра,
Заманасы тора үзгәреп.

Судай һаман еллар агылса да,
Элеккечә сөя күзләрең.

Мин хәтерлим, бишек җырын җырлап,
Тәмле йокы бүләк иткәнең.

Шул чактан ук ана мәхәббәтен
Бирә иде миңа күзләрең!

Тәпи басып алга омтылганда
Күз яшьләрең төшкән тәгәрәп.

Яшәү ямен янә арттыргандай
Күңелемне сарды мәхәббәт.

Инде менә күптән буйга җиттем,
Элеккечә сөя күзләрең.

Ана назын, ана мәхәббәтен
Тоеп үсте минем йөрәгем!

Синең кебек, әнкәй, киләчәктә
Бөек исем мин дә йөртермен!

Синдәгедәй ана мәхәббәтен
Алгы буыннарга илтермен!

Туган ил ул – үзеңнеке

25 нче февраль көнне "Татар-team" КВН командасы яңадан "Ак барс" сәхнәснен һәм килгән 
тамашачыны үзенең чыгышы белән таң калдырды!!!Жюри әгъзалары да, барлык 
тамашачылар да барлык командаларга сокланып утырдылар.
Бөтен командалар чыгышларын тәмамлагач, "Сәләт"нең XX нче юбилей фестивале 
нәтиҗәләрен түземсезлек белән көтә башладык! Әхә, 3 нче урынны әйттеләр, 2 нче урын да 
билгеле булды...
- "Первое место занимает команда КВН "Татар-team"!!!
Шул сүзләрдән соң елашулар, көлешүләр, шатлыктан сикерешүләр башланды.
Безнең өчен янган-көйгән һәркемгә без бик рәхмәтлебез!!!
ИФМК студентлары, сезгә мөрәҗәгать итәм!!! Алда безнең әлеге яшь команданы бик күп 
бәйгеләр көтә! Берсен дә калдырмыйча кил, кара!Бөтенегезнең дә алкышлап, көлеп 
утырулары безнең өчен бик мөһим!!!
Алга яңа үрләр яуларга!                        
                                                                               Шәрәфетдинова Ләйсән, 1курс
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Уен-муен түгел...

Татар халкы “Эшләп кем баеган”, дип әйтергә ярата. Ә укып баеп буламы? 

Хәзер күп кеше белем алу өчен акча түләргә мәҗбүр. Кайбер студентларга, 

киресенчә, укыган өчен акча түлиләр икән... Стипендия дип атала ул. 

Стипендиянең дә төрлесе була. Күпчелек, әлбәттә, бюджет урыннарында 

укучыларга дәүләт тарафыннан түләнә торган гади стипендия  ала. Шул ук 

вакытта башка төрле стипендияләр дә бар. Бәлки, сезнең ул турыда ишеткәнегез дә 

юктыр? Нинди стипендияләр соң алар һәм, иң әһәмиятлесе, кемнәр ала ул 

стипендияне?

3 нче курс студенты Светлана Гыйләҗева:

4 нче курс студенты Руфинә Габдрахманова:

5 курс студенты Лилия Якупова:

-  Света, син Оксфорд Россия Фонды тарафыннан түләнә торган 

Оксфорд стипендиясе аласың икән. Бу стипендияне алыр өчен 

ниндирәк студент булырга һәм үзеңә нинди максатлар куярга кирәк?

- Беренчедән,бар яклап та өлгер булырга: укуда, фәндә, спортта, 

университетның мәдәни тормышында, иҗтимагый эшләрдә дә. Барысы 

да һәр студентның үз кулында, үз карамагында. Ә икенчедән, һәр эшне 

үз вакытында җиренә җиткереп эшли белергэ кирәк.

- Руфинә, син “Татнефть” компаниясенең Саҗидә Сөләйманова 

исемендәге әдәби стипендиясен аласың, диләр. Дөресме шул сүз?

- Әйе, дөрес. Әдәбият өлкәсенә караган Саҗидә Сөләйманова 

исемендәге стипендия – минем өчен зур дәрәҗә дә, зур бурыч та. 

Стипендия акчасын алдың да кесәңә салып куйдың түгел. Башка төрле 

стипендия бу. Синең иҗатыңны күреп алулары мөһим. Сиңа өмет 

баглыйлар дигән сүз бит ул! Дөресен әйткәндә, "Мин моны җиңәргә 

тиеш", "Мине күрергә тиешләр" дигән максат-теләкләрне үз алдыма куймыйм. Бу 

бүләкне безгә тапшыруларында ТР Язучылар берлегенең өлеше һәм "Әллүки" әдәби 

иҗат берләшмәсенең кураторы, язучы Халисә Ширмәннең роле зур иде. Аларга рәхмәт! 

Без бары тик каләмдәшләребез белән үзебезгә ошаган, күңелебезгә хуш килгән йөрәк 

эше - иҗат белән шөгыльләндек. Иң җитди эш алда әле: язарга, үсәргә, камилләшергә 

кирәк. Татар әдәбияты бездән шуны көтә!

- Безнең тормыш бер-берсен алыштырып килә торган максатлар берлегеннән 

тора. Әлбәттә, биеклеккә ирешкән чаклар да була, хәл бетеп арыган вакытлар да юк 

түгел. Үз дигәнеңә ирешәсең килсә, психологик яктан чыдам булырга кирәктер. Һәм 

эшчән. Уңышның күп өлеше тырышлыктан тора. "Мине күрмиләр, миңа игътибар 

итмиләр" дигән фикер дә туарга мөмкин. Ләкин үзең яраткан эш белән шөгыльләнсәң, 

сине күреп, һәрвакыт мактап торулары кирәк микән? Син болай да бәхетле бит. Шәхсән 

үзем игътибар җитмәүдән интекмәдем, "менә мине күрсеннәр дип", юк эшемне бар итеп 

йөрмәдем. 

- Уңышка ирешү турында да сүз бармас хәзер (уңышларыңнан күңелең 

җылынмаса, алардан ни файда?!). Бәхетле буласы килгән кеше үзенең кем булуын 

онытмаска тиеш. Иң мөһиме: кем булуыңны һәм кемгә әйләнүеңне истә тотарга кирәк.

- Дөресен генә әйткәндә, фәнни хезмәтемне нинди дә булса 

стипендия алу максатыннан яза башламадым (мин ул вакытта әле 2 нче 

курс студенты гына идем). Ул гади курс эше иде. Быелгы уку елында 

фәнни җитәкчем Сәйфулина Флера Сәгыйтовна киңәше һәм ярдәме 

белән әлеге конкурста катнашырга булдым. Шулай итеп, ике ел буена 

тупланган хезмәтебез быел җимешләрен бирде. Моңа кадәр дә төрле 

республика һәм россиякүләм конференцияләрдә катнаштым, фәнни хезмәтем темасына 

караган мәгълүматлар белән тирәннән танышып барырга тырыштым. Әйтеп китәргә 

кирәк, хезмәтебезнең уңышлы булуында фәнни җитәкчемнең роле гаять зур. Флера 

Сәгыйтовна һәрвакыт кирәкле юнәлешне күрсәтеп, үзенең киңәшләрен биреп торды, 

хезмәтемә беренче бәяне дә, әлбәттә, ул бирде. Конкурста катнашырга өндәүче дә ул 

булды, аңа рәхмәтләрем чиксез!

Әлбәттә, беренче чиратта, укырга, укырга һәм укырга! Икенче чиратта, 

укыганыңны күрсәтә белергә, югалып калмаска, актив булырга кирәк!

- Мин үземә гел аптырый идем, имтиханда бишле алсам да, нинди дә булса 

конкурста җиңү яуласам да, башкалар кебек сикереп йөри алмыйм, шатлыгым да тышка 

бәреп чыкмый, үземне гадәттәгечә тотам. Шунда ук башымда бу уңыш миңа гадел юл 

белән килдеме дигән сорау туа. Эшләгән эшләремне, җавапларымны барларга, ошамаган 

якларны истә калдырырга, алга таба шул кимчелекләрне бетерү өстендә эшләргә 

тырышам. 

Мәсьәләнең матди ягына да килсәк, әлбәттә, сөендерде! Стипендия алу – фәнни 

хезмәтемне алга таба дәвам итү өчен зур мөмкинлек һәм стимул бирә! Алга таба да 

эшләргә дә, эшләргә язсын!

- Теләгенә ирешер өчен, студент ниндирәк сыйфатларга ия булырга тиеш?

- Инде теләгенә ирешкән, стипендия ала торган башка студентларга нинди 

киңәшләр бирер идең?

- Лилия, Татарстан Республикасының Фәннәр академиясе 

стипендиясенә лаек булыр өчен, үз алдыңа нинди максатлар куйдың?

- Беренче тапкыр бу стипендияне алгач, нинди хисләр кичердең?

Аудитория.. Имтихан бара...

 

бергә булганда, без барын да булдырабыз!!!

4 нче курс студенты Шәвәлеева Гөлфия:

- Гөлфия, син Мэр стипендиясенә лаек булгансың икән. 

Бүгенге көндә Америкада балаларга татар теле укытасың, үзең дә 

белемнәреңне тирәнәйтәсең. Күңелеңдә нинди уй-хисләрең бар?

- Тырышкан табар - ташка кадак кагар! Укуда, гомумән уку 

йорты тормышында кайнарга, актив һәм житез булырга, шул тормыш, 

төрле фәнни-мәдәни чаралар, конкурс-фестивальләрдә катнашып, 

шулар белән янып яшәргә кирәк, минемчә! Үземне уку йортында 

тургай итеп хис итәм, очкан саен биегрәк күтәреләсе, күбрәк үрләр 

яулыйсы килә!

Шуларның берсе – Мэр стипендиясенә лаеклы булдым. Әлеге сөенечле хәл 

кышның салкын декабрь ахырында булды! Мэр стипендиясендә “Мәктәпкәчә яшьтәге 

балалар өчен көндәлек” проектыбызны якладым, беренче эш итеп әлеге проектны 

тәгъдим итәргә, икенче турга үткәч, жюри алдында якларга кирәк иде. Жюри бик 

яратып кабул итте, үзләрен кызыксындырган сорауларны бирде, ул вакытта сөенеп 

"яклый алдым бит!”, дип кайттым! Күп тә үтмәде, сөенечле хәбәр килде. Ирешкән 

уңышыма чиксез шатмын! Әлеге уңышыбыз белән жәй айларында, Алла Боерса, группа 

белән мең чакрымнарны үтеп кайтырга исәбебез бар!

Иң зур сөенечем - ул яраткан группам! Горурланам мин алар белән! Бергә күпме 

уңышларга ирештек! "Иң яхшы академик группа" исеменә лаеклы, "Проект года КФУ" 

исемен алган, шул уңышларыбыз өчен мең чакрымнар йөргән төркем! Яхшы, уңышлы 

идеябезне тормышка ашыруда булышкан, утка да, суга да керергә әзер торган 

житәкчебез Дамир абыебызга рәхмәт!

Исән-сау булыйк, бер-беребезне бәйләгән бердәмлек жепләре гомер буе үрелеп 

барсын! Әти-әниләребез, якыннарыбыз исән-имин булсыннар! Группама, 

житәкчебезгә, укытучыларыма, яраткан "Яшьлек" бию төркемемә, көч-куәт биреп 

торган барлык якыннарым-дусларыма рәхмәтлемен! Мөмкинлектән файдаланып, 

барлык укытучыларга, төркемдәшләргә сагынычлы сәлам юллыйм! Бердәм булганда, 

Аудитория. Имтихан бара. Укытучы:

- Кем минем исемемне белә – шуңа “бишле”.

Тынлык. 

- Дәреслекнең нинди төстә булганын белүчеләр бармы? “Дүртле”!

Тынлык.

-  Кайсы предметтан имтихан биргәнен белгәнгә  – “өчле”.

Тынлык. Арткы рәттән теш арасыннан кысылып чыккан пышылдау ишетелә:

- Вәт үтмәс пычак белән кисә бит, малай... Батыра!

Имтихан... Күпләр өчен бу сүз шомлы, куркыныч төсмерле... Дөньяда үз гомерендә 

бер генә мәртәбә булса да имтихан биреп карамаган кеше юктыр. Ә студент өчен имтихан 

– елга ике тапкыр уза торган зур сынау ул. Иң истә кала торганы, мөгаен, иң беренче 

сессия имтиханнарыдыр. “Беренче сессия вакытында өметләрегез акландымы? Күңел 

кайту, өметсезлек булмадымы? Кайсы имтиханнар бик авыр, бирә алмастай тоелды?” 

Әнә шул сорауларга без КФУның Габдулла Тукай исемендәге татар филологиясе һәм 

мәдәниятара багланышлар бүлегендә укучы беренче курс студентларыннан җаваплар 

алдык.

1. Тәрҗемә һәм мәдәниятара багланышлар төркеме студенты Эльвира 

Гайнуллина:

- Беренче имтиханга керер алдыннан бер яндым, бер туңдым, болар 

борчылудан булгандыр инде. Иң беренчесе булгангадырмы, имтиханнарны 

бирә алмам дип кайгырулар да булды. Шуңа да карамастан, имтиханнарны 

“дүртле” һәм “бишле”ләргә генә тапшырдым, Аллага шөкер. Бөтен 

имтиханнарны тапшырып бетергәч, өстемнән авыр йөк төшкәндәй булды.

2. Татар теле, әдәбияты һәм инглиз теле төркеменнән Динара 

Хабибуллина:

- Көткән нәтиҗәләремнең барысы да акланды. Әлбәттә, мин дә башкалар 

кебек үк бик нык борчылдым. Иң мөһиме, үзеңә максат кую һәм шул максатыңа 

таба бару. Имтиханнарга әзерлек кызыклы да, дулкынландыргыч та булды. 

Киләсе сессия дә, үткәне кебек үк, тату атмосферада үтәр диеп өметләнеп 

калам. Мин Казан федераль университетында укуыма бик шатмын. Монда 

алган яхшы эмоцияләрне сүзләр белән генә аңлатып булмый, аларны тоярга 

кирәк!

3. Татар теле, әдәбияты һәм этнодизайн төркеменнән Энҗе Ихсанова:

- Имтиханнар минем өчен башта бик авыр кебек тоелды, ләкин әкренләп 

әзерләнә башлагач, үз-үземә күбрәк ышана башладым. Әлбәттә, үз-үземә 

ышану өчен күп укырга туры килде. Аллага шөкер, күңел кайту булмады, 

барысын да бик яхшы биреп чыктым. Ялгыш имтихан көнен дә бутадым, 

имтихан башланырга ике-өч сәгать кала гына авылдан килеп җиттем, шулай да 

“бишле”гә тапшырдым.

4. Татар теле, әдәбияты һәм кытай теле төркеменнән Йолдыз 

Гибадуллина:

- Имтиханнар көткән өметләремне аклады дип әйтә алам. Шулай да, яхшырак 

тапшыра алыр  идем дигән уйлар һаман да башта йөри.

5. Татар теле, әдәбияты һәм кытай теле төркеме студенты Зөлфия 

Кувакалова:

- Беренче сессия вакытында имтиханнарга баглаган өметләрем акланды. 

Беренче сессия булгач, бераз куркытты инде. Аллага шөкер, барлык 

имтиханнардан да яхшы билгеләр алдым.

6. Татар теле, әдәбияты һәм инглиз теле төркеме студенты Алсу Ганиева:

- Беренче сессия бик куркытты. "Ниләр көтә икән, ничек бирермен" - дип уйладым. 

Сессиядән көтелгән өметләрем акланды, Аллага шөкер, имтиханнарны әйбәт кенә 

бирдек. Аның хәтле куркыныч әйбер дә түгел икән ул, "сессия" дигән нәрсә, бары 

тик әзерләнергә генә кирәк һәм җавап биргәндә югалып калмаска. Шулай ук күңел 

кайту, өметсезлек булмады, бары тик борчылу хисе генә булды. 
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