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Габдулла Тукай исемендəге
Татаристика һəм тюркология югары мəктəбе

Үкереп елыйдыр Җир-ана,
Елыйлар каеннар сыгылып.

Күклəргə тынычлык китергəн
Баһадир улларын сагынып.

Күзлəрдə бер сорау: "Кайда Сез?"
Китмисез беркайчан күңелдəн.

Хəбəрсез югалган күбесе,
Күбесе чит җирдə күмелгəн.

Без баскан җир өстен, белегез,
Күпме яшь сугарган, күпме кан.

"Туган ил өчен", дип җан биргəн,
Килəчəк өчен, дип чыдаган.

Əнə, күр! Бер сафка тезелеп,
Җиңүче Солдатлар баралар.

Күзлəрдə ачы яшь һəм шатлык.
Сызлыйдыр һаман да яралар...

                                                                                                                       
                                  

                                         Лəйлə Хəбибуллина
                         9 май 2013

КАНƏФЕР АГАЧЫ

Сызлыйдыр һаман да яралар...  СССРда 43миллионнан артык кеше һəлак булган 
дип исəплəнə. Германиядə исə бу күрсəткеч 
2миллион.

 Сугыштан соң СССРда Җиңү көнен унҗиде ел 
узгач кына бəйрəм итə башлыйлар.

 Сугыштан соң СССРда 127миллион кеше генə кала.
Ленинград блокадасы 872 көн бара.

 Бөек Ватан сугышында ир-атлар гына түгел, 
хатын-кызлар да көрəшкəн.

 Сугышта 60 меңнəн артык эт катнаша.

 Мина эзлəүче этлəр 300дəн артык шəһəрне 
коткарып калалар.

Тирə-якка хуш ис беркелə. Дөньяның əле җанланып, уянып кына килгəн вакыты. Иң əйбəт вакыт дип əйтер идем. Бу вакытта урамнар тын, ə мин − тынлык, 
тынычлык сөюче. Шау-гөр килгəн төркемнəргə дə кушылмыйм, үзем генə үз уйларымны чын итеп, хыялланып йөрим. Ə яраткан вакытым минем − май ае. Ул бит 
чəчəкле, гөлле ай, бөтен əйлəнə-тирə ап-ак чəчəклəргə күмелгəн вакыт. Мин бигрəк тə бу вакытта канəфер чəчəклəренə сокланам. Бу серле агачның һəр үсентесендə 
ничəмə кечкенə чəчкə, алар бер-берсенə искиткеч охшаш шикелле. Лəкин алай түгел. Һəр чəчəкнең үз төсе, үз асылы.  Аларның һəрберсенə җан эрелгəн, һəр чəчкəгə 
яшəү нуры бирелгəн.
Һəр ел канəфер чəчəк атканын көтеп алам мин. Менə быел да бу йолдызларны  күрергə дип килдем. Канəфер агачы быел тагын да матур- матур чəчəклəренə җан өргəн, 
урамга керүгə үк инде аның хуш исе башны əйлəндерə. Елдан-ел ул матурлана, зифалана барган кебек тоела миңа. Монда тыныч, үзең дə сизмəстəн хыял дөньясына 
чумасың. 
Ничə ел инде мин канəфер агачы янына йөрим. Бөтен хыялый минутларым, иң бəхетле чакларым да минем бу агач ботакларына кунып, аякларын салындырып җиргə 
шагыйрəнə нур агыза. Күпме генə монда йөрсəм дə, йөреп туя алмам кебек. Мин генə түгел, күп кешенең юлы канəфер агачының тамырлары назланган сукмакка 
тоташа. Кемдер ерак калган яшьлеген искə төшерə, кемдер илһамланып шигырь яза, берəүлəр ял вакытларын хуш ислəр шəленə чорналып үткəрə. 
Кайчан гына бу агач янына килсəм дə, кулларында канəфер яфракларын тирбəтүче, назлаучы бер бабай утырганын күрəм. Аның күзлəрендə сагыш, бушлык. Килгəн 
саен сүз башлыйсым килə, тик нигəдер кыюлыгым җитми, аякларым атламый башлый. Тик бүген түзəр чамам калмады: карт белəн нəрсə булганын белəсем килде 
минем. Аякларым да мине шунда илтə, күңелем дə бишек җырлары көенə нурга тартыла.
− Исəнмесез, утырырга мөмкинме? − дип атладым мин бабай янына.
− Мөмкин, кызым, утыр, утыр, − диде ул тыныч кына. Бераз тынып торгач:
− Син канəферлəрне бик яратасың ахрысы? Һəрвакыт монда килгəнеңне күрəм.
− Əйе шул. Яратам, башка агачка бер дə охшамаган бит ул. Үзенə тартып тора.
− Əйе, кызым, мин дə аларны яратам. Аңардан нур беркелə. Тарих нуры. Күрəсеңме, агачның кəүсəсен кочаклап баскан кызны. Кулларында нəрсə уйната ул? 
Белмисеңме? Белерсең əле. Бəйли бит ул. Аяк очындагы хəтфə үлəннəрдə йомшак керпелəр тəгəрəшə бит. Өскəрəк кара əле, əəəнəə, югарырак ботакка. Кызның баш 
очындагы баланы күрəсеңме? Əнə-əнə, канəфернең биш таҗлыларын чүплəп утыра. Эх, тəмлəп авыз итə канəферлəрне. Кояшта җылынган, назланганнарын гына ал!  
Колак сал əле, балам! Ишетəсеңме?  Җеп эрлəнгəн тавыш. Хəтфə үлəннəргə кара. Əнə бит Əби җеп өрли. Канəферлəрдəн.
Мин як-ягыма карана башладым. Беркем дə юк, без монда ялгыз. Ят тавышлар да ишетелми. 
− Минем яшьлегем канəферлəр белəн бəйле. Һəр чəчəгенə күңелемне кайнатып салдым. Хəзер җаным алар белəн чəчəк ата, яши. – Бу сүзлəр мине куркуга калдырды. 
Мин ни эшлəргə дə белмичə, тын гына бабай янында утыра бирдем.
− Бабай, шул вакытларыгыз турында сөйлəгез əле, − дип сораганымны сизмичə дə калганмын. Үзем канəфер агачына каранам. Бабайның кулларындагы яфракларны 
да күздəн ычкындырмыйм.
- Ярый, кызым, тыңла.
( Дəвамы "Раушан" студентлар газетасы"ның ВКонтакте төркемендə )

Шиһапова Гелүсə, 
1 курс магистры



АЛАР ДА БИТ СТУДЕНТ БУЛГАН

26 апрель – бөек Тукаебыз туган көнне – 
институтыбызның Г.Тукай исемендəге 
татаристика һəм тюркология югары 
мəктəбендə көтеп алынган, кадерле, 
бөтен төрки дөньяда, Рəсəйдə кыю һəм 
хөр фикерле миллəтпəрвар шəхес 
буларак танылу алган мəртəбəле 
кунагын – Россия Федерациясенең 
атказанган мəдəният хезмəткəре, язучы 
Ринат Мөхəммəдиевнең «Күз ачкысыз 
буран» романын тəкъдир итү кичəсе 
булып узды. Кичəгə кадəр əдəбият 

укытучыбыз: «Менə күрерсез, аның зыялылыгына исегез китеп карап торырсыз 
əле», − дигəн иде. Көтеп алынган мизгел җитеп, мəһабəт, тыйнак һəм шул ук 
вакытта үтə дə зəвыклы киенгəн Ринат Мөхəммəдиев аудиториягə кергəч тə, 
башыма бары тик бер уй килде: «Дөрес əйткəн, хак əйткəн! Ə.Еники зыялылыгы, 
Мөһəммəдиевлəр рухы сизелə». 
Кичə Г.Тукай исемендəге татаристика һəм тюркология югары мəктəбе 
студентларының чыгышы белəн башланып китте. Алып баручылар əдипнең 
тормыш юлы һəм иҗаты белəн таныштырды, экранда фотосурəтлəрдəн «күргəзмə» 
тəкъдим ителде. Кунагыбызның, күзлəрен түбəн иеп, тыйнак кына тыңлап 
утыруына күз салгач, уйлар тəмам икенче якка авышты: картлык экранда 
күрсəтелгəн яшьлек фотоларыннан карап торган егетнең бары чəчлəренə генə 
кагылган төсле тоелды (кем белə, бəлки бу аның күңел чагылышы, шуннан күчкəн 
аклык кынадыр), чөнки каршыбызда утырган кешенең күзлəрендə шул ук көчле 
рух, ялкын һəм татар халкына хас тирəн моң сизелə иде. Əдип белəн таныштыру 
өлеше тəмамлангач, сүз Ринат Мөхəммəдиевнең үзенə бирелде.
Язучының бөтен кыяфəтеннəн, үз-үзен тотышыннан аның гаҗəеп бер шəхес булуы 
күренеп тора иде, шунлыктан, бар аудитория, нəрсəне дə булса ишетми калудан 
куркып, тын да алмый, йотылып тыңлады. Ринат абыйның, Мəскəүнең биек 
йортларында яшəп тə, туган туфрагын, Мамадыштагы йөрəгенə якын булган яшел 
чирəмле Кече Кирмəн авылын,  Татарстанны, татарлыкны сагынуы һəр сүзеннəн 
сизелеп тора иде. 
Кичəбез Ринат Мөхəммəдиевнең иҗатына, төрки дөнья яратып кабул иткəн «Күз 
ачкысыз буран» романына, əдəбиятка, миллəткə кагылышлы сораулар бирү белəн 
дəвам итте. Əдип, студентларның, уйлап һəм уйлап бетермичə, кызыксынып 
бирелгəн һəр соравын, күңеле аша үткəреп, озак көттермичə генə җавап бирде. 
Сүзе аз – мəгънəсе шулкадəр тирəн: сүз уйнату да бар анда, җан ачысы да, киная дə, 
фəлсəфə дə... 
Ринат абый Мөхəммəдиев, зыялыларга хас тыйнаклык саклап, ана кеше газиз 
баласын назлагандай яратып, кадерлəп үзенең һəр əсəре турында диярлек сөйлəп 
чыкты: «Ак кыялар турында хыял» мине язучы ясады, мине Язучылар берлегенə 
кабул иттелəр. «Кенəри – читлек кошы» мине Татарстан Язучылар берлеге рəисе 
ясады. «Сират күпере» миңа дан-дəрəҗə китерде, Тукай бүлəге, М.Шолохов бүлəге, 
Азия-Африка иллəренең алтын «Лотос»ын һəм Төркиянең əдəбият-мəдəният 
өлкəсендəге иң югары бүлəген алуга китерде. «Утлы таба өстендə» ун тапкыр 
басылып чыкты. Ул дөнья буйлап иң күп таралган, 21 чит илдə басылган əсəрем 
булды. Туран Язган турындагы бу əсəрем минем өчен шəхес буларак онытырга 
ярамый, ташлап китəргə ярамый торган изге темага язылган, чөнки без хəзер 
шундый заманда яшибез.»
Кичə азагында əдəбият кафедрасы мөдире, филология фəннəре докторы профессор 
Əлфəт Мəгъсумҗан улы Закирҗанов йомгаклау сүзен əйтте, Ринат Мөхəммəдиевка 
рəхмəт белдерде.
Г.Тукай исемендəге татаристика һəм тюркология югары мəктəбендə, татар телле 
мохиттə үткəрелгəн əлеге кичə Ринат Мөхəммəдиевка татар укучысының рəхмəте 
һəм ихтирамы булып яңгырасын иде.
                                                                                                      Илүзə Гайфуллина, 3 курс

Иске яңа Тукай
Казан федераль университетының “Tataristica” үзəге татар дөньясы өчен мөһим 
темаларга сөйлəшүлəрне дəвам итеп, 19 апрель көнне “ХХI гасыр һəм Тукай” 
темасына дискуссия оештырды. Спикерлар арасында Разил Вəлиев, Хатыйп 
Миңнегулов, Рабит Батулла кебек аксакалларыбыз да, Рүзəл Мөхəммəтшин, 
Рəдиф Кашапов кебек талантлы яшьлəребез дə бар иде.
Дискуссияне шагыйрь, ТР Дəүлəт Советы депутаты  Разил Вəлиев: “Тукай − үзе 
үк үзенə бəя биргəн шəхес, аның шигырьлəрен укыгач, кем икəнен аңлыйсың, ул 
артык тыйнакларны яратмый, чөнки артык тыйнаклык мокытлыкка илтə. 
Тукай бик горур кеше була һəм тартынмыйча Пушкиннар белəн янəшə атлый. 
Тукайның бөеклеге – аның миллəт язмышы белəн яшəвендə”, − сүзлəре белəн 
башлады. 

Иконадан брендка
Шагыйрь, ТРның Премьер-министры секретариатының баш референты Рүзəл 
Мөхəммəтшин: “Тукайдан икона түгел, бренд ясарга кирəк. “Тукай конфеты”, 
“Тукай сабыны”, Тукай портреты төшерелгəн футболкалар чыгарылса, яхшы 
булыр иде”.
Татар яшьлəре активисты Рəдиф Кашапов: “Тукай үлгəч, аның исеме белəн 
конфет чыгара башладылар. Брендка əверелү шəхеснең чын сурəте халыктан 
ерагаюга китерə”.
Разил Вəлиев исə аңа җавап итеп: “Əгəр ул халыктан ерагайган булса, Тукай 
китаплары тузан җыеп ятар иде, ə чынлыкта, аларны кырып-себереп алып 
бетереп баралар, күптəн түгел дөнья күргəн “Тукай энциклопедиясе”н генə 
алыйк, аны хəзер бер җирдəн дə табып булмый”. Сүз уңаеннан, 2017 ел башында 
дөнья күргəн əлеге энциклопедиядə 2360 мəкалə урын алган, алар 25 ел 
дəвамында 137 автор тарафыннан язылып тупланган. 
    
Шəхесне өйрəнгəндə детальлəр мөһимме?
Татарстанның халык язучысы Рабит Батулла: “Тукайның кайсы күзенə ак 
төшкəнен кем əйтə ала? Без бу шəхес турында вак детальлəргə кадəр  белергə 
тиеш”. Г. Ибраһимов исемендəге Тел, əдəбият һəм сəнгать институтының баш 
гыйльми хезмəткəре, филология фəннəре докторы Зөфəр Рəмиев ярымшаяртып: 
“Монда ике генə вариант бар”, − дип җавап кайтарды.
 “Тукайның кимчелекле якларын балаларга өйрəтү кирəкме?” соравына Разил 
Вəлиев болай диде: “Балага бит тууга телəсə нəрсə ашатмыйбыз, башта сөт 
эчертəбез, аннан соң гына  əкренлəп тозлысын-борычлысын бирə башлыйбыз. 
Бу очракта да шулай”.

Тукай ник үз музеена үзе сыймый?
Музей турында сүз кузгалгач, Разил Вəлиев: “Тукай музее бик кечкенə, анда 
Тукай сыймый”, − диде, шулай ук музейның төсе сары булуына ризасызлык та 
белдереп, “Аңа тора-бара “сары йорт” кушаматы берегеп калырга мөмкин”, − 
диде ул. Г.Тукай музее директоры Гүзəл Төхвəтова исə моның алардан 
тормавын, бинаның төсе, төзелеше архитекторлар тарафыннан хəл ителүен 
əйтте.
Тукай турында сөйлəп сүз бетми, Батулла əйтмешли: “Тукай – яшенүткəргеч, ул, 
ике арага ятып, халкын коткарган кеше. Тукай – шəм, ул бездəн ерагайган саен, 
ныграк яктыртачак”.
 “Татар театры: югалту һəм табышлар” дип исемлəнгəн килəсе дискуссия 17 май 
көнне шул ук урында узачак.

Зилə Сабитова, 3 курс

Яз җитте. Əлеге сүзне ишеткəч, эчебездəге ничəмə-ничə күзəнəгебезгə җылылык йөгерə бит. Ə исе борыннарга керү белəн, күңеллəребезне кытыклап, матурлык, 
җылылык, наз көтə башлый. Əйе, яз аеның җылы кочагында без үзебезне əнкəйлəр куенында кебек рəхəт һəм тыныч хис итəбез. Вакыт-вакыт əлеге тынычлыкны 
бозарга омтылган курс эше һəм сессия хакында искə төшермəгəндə бигрəк тə. Һəм шул минутларда күп тапкырлар ишетергə туры килгəн: “Тормышыгызның иң тыныч, 
проблемасыз, рəхəт мəле – студент вакытыгызның кадерен белеп калыгыз”, - дигəн сүзлəр искə килеп төшə. Һəм əлеге җөмлəне безгə иң еш кабатлаучылар – ул, əлбəттə, 
безнең сөекле мөгаллимнəребез. Сорашып карыйк əле, бəлки аларның студент чорлары дөрестəн дə күпкə мəшəкатьсез һəм күңеллерəк булгандыр... 
Гөлназ Фоатовна:
“Студент елларын бик еш һəм сагынып  искə төшерəм. Бөтенебез дə бер казанда кайнаганлыктан, кем курсларга, кем олимпиадага һəм конференциягə килгəнлектəн, 
группадашларым белəн  еш очрашып  торабыз. “WhatsApp”та аерым төркемебез дə бар, анда бик еш бер-беребезнең хəлен белеп, туганнар кебек кайгыртышып яшибез. 
Гомумəн, мин музыкант яки математик булырга хыяллана идем. Мəктəптə укыган дəвердə үк математика тарихы белəн кызыксынганымны хəтерлим. Галимнəр һəм 
аларның ачышлары хакында мəгълүматны туплаган дəфтəрем дə бар иде хəтта. Шулай ук музыка мəктəбендə дə укып чыктым. Консервоториягə укырга керү хакында 
да уйлар юк түгел иде. Бүгенге көндə дə яраткан шөгылемə тугъры кала бирəм – атнасына берничə тапкыр кулларыма баян алам, фортепьяно да шулай ук читтə 
калмый. Шулай да бүгенге көндə үз һөнəремне сайлаганга бер дə үкенгəнем булмады. 
Бүгенге көн студентларына килгəндə, безнең заман белəн чагыштырганда, аларны уку залларында, китапханəлəрдə ешрак күрсəм, мин бик шат булыр идем. Сирəк 
чыганаклар, газета-журналларның интернетта булмаган шактый басмаларында да кызыклы һəм файдалы мəгълүматлар бик күп тупланган бит. 
Минемчə, студент ул кызыксынучан, креатив, заманча фикерли торган, үз-үзенə талəпчəн, максатчан, эзлəнүчəн булырга тиеш. Шул вакытта ул, һичшиксез, тормышта 
үзе куйган максатларга ирешə алачак”.
Флёра Сəгыйтовна:
 “Безнең заманда студент тормышы вакыйгаларга бик бай иде. Багышлау һəм Студентлар язы кебек бүгенге көндə дə оештырыла торган чаралар белəн беррəттəн, без 
фольклор экспедициясенə дə бара идек. Шəхсəн безнең төркемгə Əстерхан яклары белəн танышу бəхете татыды. Əлеге экспедиция белəн бəйле хатирəлəр дөрестəн дə бик 
кадерле, һəм аларны искə төшерəсе генə килеп тора. Шулай ук студактив оешмасының əгъзасы булу минем студент тормышыма якты буяулар өстəде дип əйтə алам. 
Безгə хəтта “Золотое кольцо” маршруты буенча Россиянең төрле шəһəрлəренə сəяхəткə бару мөмкинлеге дə бирделəр. Анда күргəн əйберлəр бүгенгедəй хəтеремдə саклана. 
Студент үзен укуга гына бирергə тиеш түгел, төрле күңел ачу чараларына да йөреп, үзен эзлəргə һəм камиллəштерергə тырышса яхшы. Төрле чараларда үзен актив 
күрсəткəн студентларга уку да җиңелрəк бирелə шикелле. 
Лəйлə Ихсановна:
“Студент еллары һəр кеше тормышында аерым бер этап булып тора, һəм менə шул этапны үтə алган кешене мин бик бəхетле дип уйлыйм. Бүгенге чор белəн 
чагыштырганда, безнең студент еллары бөтенлəй башкача узды. Мин үзебезне шул чорда студент була алуыбыз белəн бəхетле булганбыз дип саныйм. Иң җылы һəм 
йөзлəрдə елмаю уята торган хатирəлəр, əлбəттə, фольклор экспедициясе белəн бəйле. Без төркемебез белəн Пермьның Барда районына бардык. Биредə һəрберебез тормыш 
өчен дə, фəн өчен дə бик күп яңалыклар ачты. Авыл халкы өчен концертлар куеп, татарча сөйлəшеп, гөрлəтеп кайткан идек.
Кайсы гына чор студентлары булмыйк, барыбызны да тормышта татырга насыйп булган олы бəхет – студент булу бəхете берлəштерə. Мөгаллимнəребез кебек, тормышта 
үз урыныбызны табар өчен безгə барлык мөмкинлеклəр дə бирелгəн, киңəшчелəребез яныбызда. Тырышасы гына кала.  
                                                                                                                                                                                                                                                                     Айсылу Баһавиева, 2 курс
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