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Мəдрəсəдə татар теле укытуның үзенчəлеклəре 
 

Əгүүзү биллəəһи минəш-шəйтаанир-раҗиим. Бисмиллəəһир-рахмəəнир-

рахиим. Əлхəмдүлиллəəһи раббил-гаалəмиин. Вəлгаакыйбəтү лил-

мүттəкыйн. Вəссалəəтү вəссəлəəмү галəə Мүхəммəдин вə галəə əəлиһии вə 

сахбиһии əҗмəгыйн!  

Əссəлəəмүгалəйкүм вə рахмəтуллааһи вə бəракəəтүһ, мөхтəрəм дин 

кардəшлəр, газиз миллəттəшлəр!!! 

“Дингə һəм халыкка хезмəт итү юлында” 20 еллык мөбарəк юбилеен 

зурлап билгелəп үтүче “Ислам динен кабул итүгə 1000 ел” исемендəге Казан 

югары мөселман мəдрəсəсенең хөрмəтле ректорын, мөгаллимнəрен, 

шəкертлəрен һəм чакыруны кабул итеп килгəн кадерле кунакларны шушы 

олы бəйрəм белəн ихлас күңелдəн кайнар котлыйм! Сезнең барыгызга да нык 
сəлəмəтлек, гамəл-гыйбадəттə иман ныклыгы, хезмəтегездə зур уңыш, 

тормышыгызда бəрəкəт Аллаһ насыйп итсен дип телим.    

Яраткан мəдрəсəбездə мин 2000-2004-нче уку елларында татар телен 

укыттым. Туган телебезгə мəхəббəтне Габдулла Тукайның “Шүрəле” 

поэмасын, “Туган тел”, “Пар ат”, Сəгыйт Рəмиевнең “Уян, татар!”, “Таң 

вакыты”, Дəрдмəнднең (Закир Рəмиев) “Урысча күп сүзең, азы татарча”, 

“Рəсем”, “Җəй үтте”, “Видагъ” (“Аерылышу”), “Кораб” шигырьлəрен 

ятлатып тəрбиялəсəм, аның грамматикасын филология фəннəре докторлары, 

академиклар Дилəрə Гариф кызы Тумашева, Мирфатыйх Зəки улы Зəкиев, 
профессорлар Фəрит Йосыф улы һəм Рүзəл Габдуллаҗан улы Йосыповлар, 

тел галимəлəре Флёра Садрый кызы Сафиуллина, Клара Зыя кызы 

Зиннəтуллина һəм Казанның 10-нчы интернат-мəктəбендə (хəзерге 2-нче 
татар гимназиясе) дистə еллар ана телен нəтиҗəле укыткан Тихния 
Миргалим кызы Гайфуллина дəреслеклəре буенча өйрəттем. Хəтерлəрен 

яхшыртыр өчен татарча дога текстлары ятлаттыра идем. 

Татарстан Мөселманнары Диния Нəзарəте уку-укыту бүлегенең элекке 
мөдире Рифкать хаҗи, Татарстан Министрлар Кабинетының дин эшлəре 
идарəсеннəн җаваплы вəкил Венера ханым катнашында татар теленнəн ачык 
дəрес бирдем, алар үз чиратында уңай бəя бирделəр.  



Мəдрəсə шəкертлəренең контингенты көндезге бүлектə даими рəвештə 
60-лап иде. Өстəвенə читтəн торып уку бүлеге һəм кичке мəдрəсə бар. Əгəр 

безнең шəкертлəрнең географиясен карасак, бөтен җиһанга таралган 

татарның балалары Казаннан, Татарстанның, нигездə, Балтач, Арча, Əтнə, 
Кукмара, Саба, Телəче, Мамадыш, Питрəч, Яшел Үзəн, Апас, Кайбыч, Буа, 
Актаныш районнарыннан, Россиянең Пермь, Свердлов, Оренбург 
төбəклəреннəн, Төньяк Осетиядəн, хəтта Казахстаннан дини белем алырга 
дип рухи мəркəзебезгə килəлəр. Башкалабыз аларның һəммəсен дə, 
халкымның киң күңеле кебек, үз кочагына сыендыра. (1917 елга кадəр дə  
шулай булган бит, Казанның данлыклы “Мөхəммəдия”, “Күл буе” 

мəдрəсəлəренə төрле җирлəрдəн килеп укыганнар.) Шуңа күрə шəкертлəр 

татар телен белү ягыннан өч төркемгə бүленə иде:  
1. “Саф” татар авыл мəктəбен тəмамлаучылар, ягъни ана телен камил 

дəрəҗəдə белүчелəр;  

2. Милли гимназия яки рус-татар гомумбелем мəктəбеннəн килүчелəр 

(болары инде туган телгə урыс сүзлəре кыстырып сөйлəшергə ярата яки 

татарчадан автоматик рəвештə рус теленə күчə);  
3. Рус мəктəплəрендə укыган, ягъни урыслашкан, нəтиҗəдə татар телен 

оныткан яшүсмерлəр. Мондыйлар мəдрəсəгə килүчелəр арасында, Аллаһка 
шөкер, берəн-сəрəн генə булды. 

Бəхеткə, менə шундый “чуар” балаларны ана теленə өйрəтергə Ходай 

насыйп итте миңа. Үзебезчə, нəкъ менə татарча, чат итеп сөйлəшүче Арча-
Балтач егетлəрен рəхəтлəнеп укытырга яки татарлашкан “урыс” малае Валера 
(мөселманча исеме – Габделвəли, Екатеринбург тирəсеннəн) кебеклəрдəн 

алты килешнең сорау-кушымчаларын кат-кат кабатлатып, сүзлəрне өч заман 

формасында төрлəндереп, үзлəрен шактый гына газапларга туры килде. 
Лəкин мин аларның чын мəгънəсендə маңгай тире түгеп ирешкəн 

уңышларына сөенə идем. Бүген дə үземнең тырыш, акыллы шəкертлəрем 

белəн бик горурланам. Хəзер аларның күбесен мəчеттə имам вазыйфасында 
күрəм, кайберлəрен Россия Ислам университетында яисə Казан федераль 
университетында очратырга мөмкин. Араларында Мисырның атаклы Əл-

Əзһəр дарелфөнүнендə (Каһирə), Тунисның Əз-Зəйтүн университетында озак 
вакыт укып, дини гыйлем туплап кайтучылар да юк түгел. 

Шəкерт күңелендə тарихи хəтерне уяту, аңа милли үзаңны сеңдерү 

максатында тарихи əсəрлəр укытып эчтəлеген сөйлəттерə идем, мəсəлəн: 

Нурихан Фəттахның “Итил суы ака торур” (“Идел суы ага торыр”), Мөсəгыйт 
Хəбибуллинның “Кубрат хан”, Җəмит Рəхимовның “Батырша” романнары, 

Вахит Имамовның “Сəет Батыр” тарихи повесте.  



Шəкертлəрнең эрудициясен арттыру өчен, аларда дөньяга карата киң 

фикерлəү булдыру өчен халкыбызның күренекле галимнəрен мəдрəсəгə 
чакырып, Ильяс хəзрəт белəн берлектə очрашулар үткəрдек. Əйтик, татар 

фəлсəфəчесе Яхъя ага Абдуллин, филология фəннəре докторы Марсель абый 

Əхмəтҗанов, тарихчы Искəндəр Аяз улы Гыйлəҗев, сəясəт фəннəре докторы, 

Ислам дине белгече Рəфыйк Мөхəммəтша улы Мөхəммəтшин катнашында 
узган җылы күрешүлəр яшь буын йөрəгендə якты эз калдырдылар. Кайбер 

сəлəтле, кызыксынучан шəкертлəр күпне белергə телəп кунакларга байтак 
кына сораулар да яудыра иде. Ахырдан бергəлəшеп истəлеккə фотога төшə 
идек.  

Мин шəкертлəрне мəдəният программасы кысасында берничə тапкыр 

Галиəсгар Камал исемендəге татар дəүлəт академия театрына иң милли 

язучыбыз Гаяз Исхакыйның “Зөлəйха” драмасы буенча куелган спектакльне 
карарга алып бардым. Шулай ук Татарстанның Милли музее залларында 
булдык, төрле-төрле күргəзмəлəр карап йөрдек. Димəк, егетлəрнең рухи 

дөньясы тагын да матурланган, баеган, ə күңел күзе яхшырак күрə башлаган 

дип уйлыйм.  

Əле без дүрт ел рəттəн, алтын көз килгəч яки ямьле яз җиткəч, Яңа 
Татар бистəсе зиратына бара торган идек. Менə əбилəр чуагы (җəе) 
башланып, һавада тоҗым-тоҗым булып үрмəкүч пəрəвезлəре очкан 

көннəрнең берсендə, төгəлрəк əйтсəк, шимбə көнне алты дəрес укыганнан 

соң изге җиргə юл тотабыз. Көн җылы, агачлар сап-сары, əйтерсең лə, алтын 

сыман күлмəк кигəннəр. Җиргə талгын гына сары яфрак коела. Пəрəвез 
җеплəре авыз-борын тирəсенə килеп ябыша. Көзге Кояшның саран гына, 
əмма җылы нурларына коенып, Вахитов тимер юл станциясе буйлап 

атлыйбыз.  
Бу зиратта кемнəр генə күмелмəгəн? Миллəтебезнең асыл уллары, 

уңган-булган кызлары: күренекле Шиһабеддин Мəрҗəни хəзрəтлəре, Казан 

мөселманнары кулыннан төшми укылган атаклы “Гыйбадəте Исламия” 

(“Ислам гыйбадəте”) китабы авторы Əхмəдһади Максуди да монда күмелгəн, 

милли шигъриятебезнең даһие Тукай, аның иң якын дуслары Хөсəен 

Ямəшев, Фатыйх Əмирхан, бөек артист Габдулла Кариев, билгеле 
шагыйрьлəребез С.Рəмиев, Х.Туфан, С.Хəким каберлəре, язучыларыбыз 
Сталин премиясе лауреаты Гомəр Бəширов, фронтовик Нəби Дəүли, 

талантлы композитор Сара Садыйкова да монда... һ.б., һ.б.  

Изге урынга аяк баскач, шəкертлəрдəн берсе, гадəттə, иң оста укучысы 

моңлы, аһəңле тавышы белəн Коръəн-Кəримнəн кыска сүрəлəр яңгырата. 
Аннары Тукай кабере янында туктап, зираттагы барлык əрвахларга – мəрхүм-

мəрхүмəлəрнең рухлары тыныч йокласын, урыннарын Аллаһ җəннəттəн 



кылсын дип дога кылабыз. Безнең күз төплəре дымлана, күңеллəребез тəмам 

тула...  
Инде сөйлəшə-сөйлəшə кире кайтабыз. 
- Динебез чардуган, каберташларын куймаска куша, - дип сүз башлый 

Рамил шəкерт. – Болар исраф бит! 
- Бу – бидгать, əстəгъфируллаһ, - ди Габделвəли.  

- Пəйгамбəребез Мөхəммəднең (с.г.с.) əйткəн хəдисе бар: “35 елдан соң 

кабер өстенə иген чəчегез”, - дип сүзгə кушыла Ренат шəкерт. – Шуңа күрə 
гарəп иллəрендə, мəсəлəн, Согуд Гарəбстанында бездəге кебек зиратлар юк.  

- Без бит гарəп дəүлəтендə яшəмибез лабаса! – дим мин. – Кайда 
яшəгəнегезне онытмагыз, егетлəр! Безнең үз традициялəребез, милли һəм 

дини гореф-гадəтлəрне хөрмəт итик.  
- “Чын” Исламга каршы килəсез, Илһам хəзрəт, - дип тəнкыйтьли мине, 

əңгəмəгə кушылып киткəн Рəмис шəкерт. – Сез менə мондагы “яңа татарлар” 

аллеясенə ничек карыйсыз? Шундый зур кара мəрмəр ташлар куюны 

хуплыйсызмы?   

- Мин татарлардагы “традицион Ислам” буенча яшəргə кирəк дип 

чакырам. Артык кыйммəтле ташлар куюны һич якламыйм, мəрхүмне генə 
баса ул. 

- Əнə мөселман динендəге ниндидер чегəн бароны басып тора, - ди 

Радик, шаккатып. – Мондый сын куйганчы, нигə ятим балалар йортларына, 
мескеннəргə ярдəм итмəскə?  

Шул рəвешле сөйлəшеп, мəдрəсəгə кайтып җиткəнебезне сизми дə 
калабыз. Тəһарəтлəнеп, икенде намазын укыгач, кемдер авылга китə, Казан 

егетлəре исə өйлəренə җыена, ə калган шəкертлəр татар, гарəп теллəреннəн 

һəм башка фəннəрдəн өй эше эшлəргə утыра...    
 


