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Укытучыга күпме сыйфатлар 

хас: яраткан, беренче, ягымлы, 

ярдəмчел... Саный китсəң, бик күп.

8 нче октябрь көнне булып узган 

укытучылар көненə багышланган 

"Күңелемдə гомерем буе Укытучым 

килə янəшə" тантанасы  бу 

сыйфатларга тагын алты "иптəш" 

өстəп куйды. Төрле номинация итеп 

күрсəтелгəн бу сыйфатлар безнең 

укытучыларыбыз турында иң төп һəм 

иң кыска мəгълүматны бирəлəр. "ВКонтакте" челтəрендə атна буе дəвам иткəн 

тавыш бирүдə җиңүчелəр ачыкланды. Болар: "Иң талəпчəн укытучы" 

(җиңүчесе - яраткан кураторыбыз Таһир Шəмсегали улы Гыйлəҗев), "Назлы 

тавыш иясе" (Халисə Хатыйп кызы Ширмəн), "Шаян укытучы" (Зоя Николай 

кызы Кириллова), "Тирəн гыйлем иясе" (Чулпан Мөхəррəм кызы Харисова), 

"Экстравагант укытучы" (Флера Сəгыйть кызы Сəйфулина), "Иң яхшы 

куратор" (Дамир Хəйдəр улы Хөснетдинов).  

Укытучылар һəм студентлар белəн тулы зал төрледəн-төрле хислəр 

кичерде: Гөлнара Гыймаева җитəкчелегендəге "Алтын" бию студиясенең

кечкенə балалары биегəндə ихлас елмаюлар, "Яшьлек" бию ансамбле һəм 

танылган җырчыларыбыз Əлфия Сафиуллина, Илгəрəй, Алия Исрафилова, 

Илгиз Шəйхразиевлар чыгыш ясаганда гөрлəтеп кул чабулар, дəрəҗəле 

укытучыларыбыз Светлана апа белəн Əлфəт абыйның безгə үз яшьтəшлəренə 

карагандай уйнап-шаяруларыннан тыела алмыйча көлүлəр - берсе дə калмады.

Бəйрəмнең шулай бер сулышта үтүенə, əлбəттə, концертны оештыручылар 

сəбəпче. Залда яңгыраган алкышлар аларның хезмəтенə тиешле бəя бирделəр. 

Р.S.: Безгə белем дөньясының серле ишеклəрен ачучы, дөрес юлны 

сайларга өйрəтүче, лекциялəрне авыз ачып тыңлатырдай укытучыларыбыз!

Сезне чын күңелдəн һөнəри бəйрəмегез белəн котлыйбыз! Сезгə акыллы һəм өй 

эшлəрен вакытында əзерлəп йөрүче укучылар, дəрес материалларының 

тагын да тирəнəю-баюын, һəрвакыт "бишлелəр" генə куйдырта торган кəефкə 

ия булуыгызны телибез! Эшегез файдалы һəм нəтиҗəле булсын! 

Бəйрəм белəн! 

                                                                               

                                                                               Гөлнара Мөбəрəкшина, 1 курс

9 нчы октябрь көнне 

укытучыларыбыз Таһир 

абый Гыйлəҗев һəм Халисə 

апа Ширмəн ярдəмендə без чын 

журналист белəн очраштык. 

Журналист кына түгел, ул - 

республикабызда чыга торган 

иң саллы матбугат органы  - 

"Ватаным Татарстан" 

газетасының баш редакторы! 

Сүзнең кем турында 

барганлыгын аңлагансыздыр 

инде. Əлбəттə, Миңназыйм 

Мəүлет улы Сəфəров турында. 

Аның белəн очрашу безнең өчен бик кызыклы һəм мавыктыргыч булды. Əлеге 

əңгəмə бик-бик җылы узды. Миңназыйм абый безне борчыган һəрбер сорауга 

тулы җавап биреп, безнең журналист булу телəген тагын да арттырды. Анын 

сүзлəреннəн чын журналист нинди булырга тиешлеген, аның вазыйфаларын 

һəм, гомумəн, тормыш рəвешенең нинди икəнлеге турында белдек. Тизлек, 

актуальлек, иманга һəм үз-үзеңə тугрылык - болар барысы да журналист очен 

беренче чиратта булырга тиеш. Менə нинди була икəн ул "чын журналист"! 

Студентлар очен  бу əлегə хыялда гына калса да, барыбыз да моңа таба 

омтылырга тиеш.  Миңназыйм Мəүлет улы Сəфəров кебек журналистлар безнен 

өчен үрнəк.

                                                                                       Айгөл Шəйдуллина, 1 курс

Сентябрь башында без бер-беребезне Яңа ел белəн котлыйбыз. Календарь 

буенча килгəн Яңа елга əле иртəрəк, ə менə яңа уку елы көзнең беренче көнендə 

үк ишек шакый, җəйге ял көннəрен хатирəлəр киштəсенə күчереп куя, ə безне... 

эш дөньясына чумарга мəҗбүр итə. Белем алу - шул ук эш инде ул. Эшнең дə 

ниндие генə əле! Килəчəк тормышның нигезенə ята торганы, күңел талəп 

иткəне. "Раушан" яңа уку елына бик шат, чөнки быел ул үз канаты астына 

журналистика белгечлеген үзлəштерүне максат итеп куйган беренче курс 

студентларын алды. Һəм беренче саннан ук үзенең сəхифəлəрен аларга 

тапшыра. "Мин бит əле, апа, журналист түгел, мин əле өйрəнəм генə", - диде 

беренче курс студенты. Ə укытучы апасы, елмаеп, аның ВКонтакте битендə 

язып куелган афоризмын үзенə үк хəбəр итеп җибəрде: "Белмəгəнне эшлəргə 

курыкма. Исеңдə тот: кешелекне саклап калган Нух пəйгамбəр көймəсен оста 

ясамаган. Оста Титаник корабын төзегəн..."

Яңа уку елы уңышлы узсын, кадерле студентлар, хөрмəтле укытучылар! 

Онытылмас еллар аланына рəхим итегез, беренче курс студентлары!

                                                                                              Сезне яратып, Раушан

Укытучылар алты номинациядə көч сынаштыларУкытучылар алты номинациядə көч сынаштылар Яңа ел белəн!

Чын журналист нинди була?Чын журналист нинди була?

Бəбкəлəр сəяхəте яки
Happy Birthday - Туган көнең котлы булсын, "DARELFӨNҮN"!

     Халисə апа артыннан өлгерү өчен ике ел буе һəр иртə саен йөгерү кирəктер. 
Укытучыбыз бəбкəлəрен кайгырту максатыннан унбер тапкыр туктап, артына 
əйлəнеп караса да, без, беренче курс “журналистлары”, аның артыннан өлгерə 
алмадык. Лəкин “барлык юллар да Римга алып бара” дигəндəй, үзебезнең төп 
ноктабызга —“DARELFӨNҮN” газетасы редакциясенə килеп җиттек. Халисə 
Хатыйповнаны куып җитүе гаять авыр миссия булса, Таһир Шəмсегалиевич 
артыннан өлгерү бөтенлəй реаль əйбер түгел икəн. Ник дисəң, ул инде без 
килгəнче үк редакциядə эшлəүчелəр белəн гəплəшеп утыра иде. Иң актив сорау 
бирүче дə Таһир абый булды дисəм, һич ялгышмам (бу яктан, абый-апалар безне 
кичерерлəр диеп уйлыйм, без журналистлыкка укый башладык кына бит əле). 
И-их, эреп китəсең редакциядəге апаларның мөлаем елмаюларыннан. Бу елмаю 
кечкенə генə бүлмəне дə киңəйтеп җибəргəндəй булды миңа. Ник шулайдыр, 
белмим, əмма хəзер минем өчен барлык газета-журналларда да шундый ук 
сөйкемле, ягымлы кешелəр эшли кебек...
    Күз алдыгызга китерегез: “DARELFӨNҮN” газетасы кинəт кенə сөйлəшə 
башлады да, “Я, əйт инде, миңа ничə яшь?” диеп сорады, ди. Ничəне бирер идең 
инде? 18?! Юк, ул миннəн беразга гына кечерəк əле. Юк инде, уналты да, унике 
дə түгел, аңа октябрь аенда өч яшь тула! Əйе, нəкъ менə өч! 
Ышанмыйсыңмыни? Ярый, бусы синең эш, ə мин үземнең “Бəбкəлəр тарихы”н 
дəвам итəм.  Əнилəр үзлəренең өч яшьлек балаларын ничек мактыйлар? “Менə, 
шкафка үрмəлəп ике тапкыр егылып төште инде, барыбер үрмəли бит!”, “Əле 
кайчан гына “Р” хəрефен əйтə алмый иде, ə хəзер... сөйлəшə!” Минем дə зур 
үскəн  “DARELFӨNҮN”не мактыйсым килеп китте. “Менə, өч кенə ел чыгуына 
карамастан, Россиякүлəм “МедиаПоколение” конкурсында беренче урын 
алган!”, “Əле кайчан гына төрле конкурсларда катнашырга куркыбрак торган, ə 
хəзер “Бəллүр калəм-2014”тə искиткеч зур уңышка ирешеп куйды! ”...  Хəер, мин 
“DARELFӨNҮN”нең əнисе дə, хəтта сеңлесе дə түгел, лəкин минем бу чын 
мəгънəсендə җитлегеп үсеп килгəн газетага үземнең өлешемне бик тə кертəсем 
килə, чөнки ул минем күңелемə бик якын. Беренчедəн, минем туган телемдə 
иҗат ителсə, икенчедəн, ул - минем университет тормышын яктырткан матбугат 
чарасы.  Без редакциягə “бəбкəлəр” ролендə генə килгəн булсак та, 
томшыкларыбызга бик тə туклыклы һəм кирəкле мəгълүматлар алганлыктан, 
бик тиз үсеп тə җитəрбез əле, иншаллаһ! Тагын бер тапкыр өч яшьлек туган 
көнегез белəн чын күңелдəн котлап, килəчəктə рубрикаларыгызның ике тапкыр 
артуын һəм тотрыклы булуын, укучыларыгызның биштəн бер өлеше сезнең 
редакциягезгə даими язып торуын, газета битлəрегезнең көннəн-көн калынаюын 
телəп, беренче курсның беренче аен гына укыган.
                                                                                                           Алсу Сəлахова, 1 курс 
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Мин - Вилданова Зөһрə. Кукмара районы Салтык-Ерыклы 

авылыннан. Габдулла Тукай исемендəге татар филологиясе һəм 

мəдəниятара багланышлар бүлегендə 1 нче курста белем алам. 

Кечкенəдəн үк əдəби китаплар укырга яратам. Илһам килгəндə 

шигырьлəр, хикəялəр язгалыйм. Кешелəрдə һəм гомумəн тормышта 

гадилекне һəм гаделлекне яратам.

Ачның хəлен тук белми дигəндəй, студент 

булмаган кеше студент тормышын тулысынча 

аңлап бетерə алмыйдыр. Мəктəптə бу тормыш 

турында туган күзаллау югары уку йортына 

килгəч эреп юк була икəн ул. Үз башыма төшкəч, мин, ниһаять, чынлап торып 

студент булуның ни икəнен аңладым. Беренче уку көннəрендə үзеңне Җир 

шарыннан бер мизгелгə генə космик галəмгə чыгарылып, кире кертелгəн кеше 

итеп хис итəсең. Кайчак үзеңнең кем икəнеңне, кайда һəм ник килгəнеңне аңлау да 

шактый авыр була. Ə бит мəктəптə һəрберебез укырга китеп, шəһəр яулыйбыз дип 

хыяллана идек! Студент тормышы, чыннан да, зур сынауларга бай: уку авыр, 

мөстəкыйльлек тə зур җаваплылык сорый, ə яшь җилкенчəк йөрəк əле нидер эзли, 

нигəдер омтыла. Икенче яктан карасаң, кемнəн генə сорама, һəркем студент 

елларын иң күңелле, онытылмас вакыт дип саный. Мəктəптə укыганда ук, студент 

апа-абыйларыбыздан зарлану сүзлəрен дə еш ишетергə туры килə иде. Үзем бер ай 

чамасы студент булып карагач, мин авырлыкларны җиңү серен таптым. 

“Əллүки”гə йөрергə кирəк икəн!

Булачак журналистлар буларак, без төркемебез белəн беркөн «Əллүки” 

түгəрəгенə барырга булдык. 24 сентябрь көнне уздырылган түгəрəккə 

“DARELFӨNҮN” газетасының мөхəррире һəм аның уң куллары чакырулы иде. Бу 

кичəдə булмаучылар үкенə дə башлый алалар. Чөнки “Əллүки” турында ишетеп 

кенə белгəн “яңа” студентлар булып түгəрəккə килгəч,без икенче бер мөхиткə 

элəккəндəй булдык: көндезге шау-шу, ыгы-зыгының эзе дə калмаган. Чыннан да, 

Əллүки бишек икəн лəбаса! Керə-керə түгəрəк узасы бүлмəгə кереп җиттек. Анда 

безне чəй табыны, югары курсларда укучы əллүкичелəр һəм Халисə Хатыйповна 

көтə иде. Кунаклар килгəч, үзебезне, руслар əйтмешли, үз тарелкабызда итеп хис 

иттек. Өйдəге кебек җылы атмосфера, дуслар һəм кызыклы шəхеслəр! Рухи ялга 

сусаган студентларга ни җитə тагын! Ни турында гына сөйлəшмəдек без ул кичне: 

чын журналистның төп сыйфатлары дисеңме, газетаның чыгу тарихы, 

журналистларның хезмəт хакы, сары пресса, кунакларыбызның хыяллары 

дисеңме – берсе дə калмады, хəтта “Татарларга тылмач кирəкми” əйтеменə дə 

тынгылык булмады. Рəхəтлəнеп ял иттек, чəй эчтек, тəм-томнар белəн 

сыйландык, кызу-кызу əңгəмəлəр кордык. Аннан алар үзлəренең тəҗрибəлəре 

белəн уртаклаштылар, журналист булу серлəрен ачтылар. Кичə тəмамлангач та, 

кунаклардан аерыласы килмəде. Хислəр ташкыны, күңел ярларыннан ташып 

чыгып, уку авырлыкларын юып төшергəндəй булды.Очрашулар булыр əле тагын 

да дип, без өйлəребезгə таралыштык.

Очрашуга килгəннəре өчен «DARELFӨNҮN” газетасы редакциясенə 

барлык “əллүкичелəр” исеменнəн һəм шəхсəн журналистлар төркеменнəн зур 

рəхмəт! 

Гайфуллина Илүзə, 1 курс

Бүген, ниһаять, бүлмəдəшем Гөлия 

белəн күрештем... "Бүлмəдəш белəн? 

Күрештек?!" - дип шаккатырсыз  сез, тик 

дөресе шул. Бу ике атнада бүлмəдəш дус 

кызымны бөтенлəй дə күрмəдем диярлек.  

Кая анда дəресне бергə хəзерлəү, кая анда 

бергə утырып ашау? “Сəлам, анда 

плитəдə ашарга пешкəн, ашарсың” дигəн 

сүздəн кала, башка аралашу юк. Əле 

анысы да күп очракта телефон аша... Ə сəбəбе нəрсəдə инде моның? Əлбəттə, шул 

беренче курслар бəйрəменə əзерлек аркасында. Шушы көннəрдə күпме  беренче 

курс студентлары бөтен акыллары, башлары, җаннары белəн шунда “баттылар” 

бит. Юньлəп уку юк, ашау турында əйтмим дə инде... Ару-талу...Ууу... минуслары 

бигрəк күп икəн моның. Нəрсəгə болай җəфаланырга, бер карасаң. Ə икенче яктан 

карасаң...

7 нче октябрь. Ниһаять, килеп җитте ул көн. Без, кызлар белəн кулга 

билетлар тотып, кичкə табарак концерт карарга киттек. Залга килеп керүгə, əллə 

нинди икенче төрле бер атмосферага элəгүебезне аңлап алдык. "Шушы микəнни 

инде ул, беренче курслар бəйрəме?" дип уйлап куйдым. Үз урыннарыбызны 

табып утырдык, экранда КФУга багышланган төрле кызыклы видеолар күренə. 

Шуны карап, мавыгып утырганда, сəхнəдə заманча музыка  башланды һəм 

“Fireworks” бию төркеме концертны башлап җибəрде. “Шəəəп бии бит əле болар” 

дип уйлап куйдым. Алардан соң башка номерлар да бер-бер артлы китте: “Tatar 

style” костюм студиясе үзенчəлекле номерлары белəн, җырчылар Алинə 

Җəлəлова, Айнур Галлəмов, Мария Чегодаева (а капелла), Алсу Сөлəймановалар 

тамашачыны үзлəренең моңлы тавышлары белəн, Алинə Мулюкова гитарада үзе 

уйнап, инглиз телендə үзе язган җырны башкаруы белəн  - барсы да 

сокландырдылар... Менə, ниһаять, “Яшьлек” бию төркеме дə чыкты. Безнекелəр! 

Татар теле бүлегендə укучы кызлар. Анда минем Гөлиям дə бии бит əле! Шулай 

итеп, биюнең башыннан-ахырына кадəр бар җанны биреп шул номерны карадык. 

Һəм мин ”Безнең кызлардан да шəбрəк биючелəр юк!” дип горурланып куйдым. 

Тик бу минем караш, минем фикер генə, чөнки чынбарлыкта бу концертта 

ниндидер аерым бер номерны ”Бусы иң шəбе!” дип əйтү дөрес булмас.  Мин сезгə 

бер нəрсəне генə əйтə алам: əлеге көнгə кадəр минем мондый шəп концерт күргəн 

юк иде əле, чөнки монда чын эмоциялəр, яңа йөзлəр, яңа үзенчəлекле номерлар. Бу 

концертны карап бетергəндə, мин үземдə горурлык хисе сиздем. Мин  –  КФУ, 

ИФМК студенты! Бу олы бəхет. Əлеге концертта катнашкан барлык студентлар да 

зур мактауга лаек. Алар чын артистлар, алар барлык кешегə үрнəк. Безнең 

күңеллəргə җылы, дуслык атмосферасын бүлəк иткəн өчен рəхмəт сезгə! Афəрин, 

беренчелəр! Сез булдырдыгыз!                                          Вəлиуллина Нурзидə, 1 курс

Сез булдырдыгыз!Сез булдырдыгыз!

“Əллүки”гə йөрергə кирəк икəн!“Əллүки”гə йөрергə кирəк икəн!"Əллүки" калəм тибрəтə "Əллүки" калəм тибрəтə 

*  *  *
Татар булып тудым шушы җиргə,
Татар булып җиргə атлыймын.
“Татар” дигəн изге, мөһим сүзгə
Тап төшермəм диеп уйлыймын.

Йөрəгем дə татар диеп тибə,
Мин – тарихлы миллəт баласы!
Һəм шулай ук бөтен гомергə
Килə татар булып каласы.

Татар булгач, булыйк горур миллəт,
Көнлəшсеннəр башка халыклар.
Без кайгырмый, кемнəр кайгырсын соң,
Татарның да яшəү хакы бар!.

Мин аңламыйм шундый кешелəрне,
Миллəт диеп һич кайгырмаган.
Татар халкы, миллəт язмышы дип
Бу турыда һич уйламаган.

Ничек яшəп була намуссыз һəм
Үзең турында гына уйлап?
Яши алмам килəчəктə дə мин
Гаделсезлеклəргə тыныч карап.

Миллəт өчен бар көчлəрен куеп,
Дөнья агартканнар бик күплəр.
Лəкин аклыйм диеп, пакълим диеп
Каралалар шулай бик күплəр...

Тик йөрəктə булса туган җиргə
Һəм халкыңа карата хөрмəт,
Яшəрсең син авырлыкка карамыйча,
Миллəтеңə күрсəтеп хезмəт!

Мин - Җамалиева Алсу Раниль кызы. Балтач районы Чутай 
авылыннан. Шигырьлəр, проза əсəрлəре язам. Беренче шигыремне 
2009 нчы елда яздым. Язылу тарихы да бик кызыклы. Телевизор 
карап утырганда, кисəк кенə шигырь язасым килеп китте дə, яза 
башладым. "Яз" дип атала иде ул.
Спорт белəн дə шөгыльлəнəм. Өстенлекне өстəл теннисына бирəм.
Биергə, китаплар укырга бик яратам.
***
Бу дөньяда кемнəр күп икəн ул,
Гашыйклармы, əллə ялгызлар?
Ялгызлар дип əйтү дөрес булмас,
Кавышмаган алар - парсызлар.

Гашыйкларга - аерым бер дөнья,
Гашыйк булмаганга - икенче.
Тик кем генə булса да, дөньядан
Алсын иде күбрəк сөенче.

Һəр кешенең үз кешесе була:
Күклəрдə ул язылып куелган.
Ул кешене очраткан бер мəлдə,
Хис уяныр, йөрəктə уелган.

Һəр нəрсəнең  үз вакыты була,
Ашыгырга шуңа кирəкми.
Борчылма - ул кеше бит барыбер
Башка берəүгə дə элəкми... 

Имтихан бара. Студент бик нык дулкынлана, дер-дер калтырый.

Профессор:

- Сез минем сораулардан шулкадəр куркасызмы əллə?

Студент:

- Юк, абый, мин үземнең җавапларымнан куркам...

Имтихан. 

Профессор, өстəлдə яткан зачеткаларны актара-актара, студентка əйтə:

- Ярый, əйбəт кенə җавап бирдегез, тагы өстəмə ике сорау бирəм дə, 

аларга да дөрес җавап бирсəгез, "биш"ле куярмын. Фамилиягез ничек əле?

Студент колакка кадəр авыз ерып:

- Сəлимов!

Профессор: 

- Нигə бу кадəр елмаясыз?

- Беренче соравыгызга дөрес җавап бирдем, Гали Вəлиевич!
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