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ТУГАН ТЕЛ ТЫЛСЫМЫ«БЕРƏҮ ЧИТ ТЕЛНЕ ӨЙРƏНƏСЕ БУЛСА, 
БАШТА ҮЗ ТЕЛЕН ЯХШЫ БЕЛСЕН»

ТУГАН ТЕЛ ТЫЛСЫМЫ

Казан (Идел буе) федераль университеты
Филология һəм мəдəниятара багланышлар институты

Габдулла Тукай исемендəге
Татаристика һəм тюркология югары мəктəбе

Тел − кешенең гомерлек юлдашы. Тормыш дəвамында кеше бик күп теллəр 
өйрəнергə мөмкин, əмма аның туган теле Ана теле булып кала. Кайчакта шушы иң 
кадерле, иң газиз тел − Ана теле − яклауга мохтаҗ... 
ХХ гасыр уртасында Һиндстан ярымутравында үз туган теллəрен − бенгал телен 
яклап, демонстрациягə чыккан Дакк университеты студентлары атып үтерелə. Əлеге 
вакыйганың кайтавазы озак еллар дəвамында ил өстендə яңгырый. Тел өчен 
канкойгыч көрəш башлана. Бу көрəш Пакистан дəүлəтенең ике аерым дəүлəткə − 
урду телле Пакистан һəм бенгал телле Бангладеш дəүлəтлəренə бүленүенə китерə. 
Шушы вакыйгаларның истəлеге итеп, 1999 елда 21 нче февраль көне ЮНЕСКО 
тарафыннан Халыкара туган тел көне итеп билгелəнə һəм 2000 елдан алып, ел саен 
үткəрелə башлый. 
"Дөньяда гакылдан шəриф нəрсə юк вə рух байлыгыннан артык байлык юк. Берəү 
чит телне өйрəнəсе булса, башта үз телен яхшы белсен". Бөек татар мəгърифəтчесе, 
күренекле галим һəм мөгаллим Габделкаюм Габделнасыйр углы Насыйриның əлеге 
сүзлəре килəчəк буыннарга васыять булып яңгырасын иде.

Халисə Ширмəн, 
татар теле белеме кафедрасы доценты

...Моңайган чагыммы, шатланган мизгелемме – кулым астында һəрвакыт татар 
классикасы белəн җырлар дискы тора. Алар белəн бергə язны каршы алам, алар белəн 
бергə җəен күңел ачам, алар белəн бергə көзен алтын яфракларга күмелгəн дөнья белəн 
хозурланам, алар белəн бергə суык-бураннардан лəззəт алам. Алар минем телəсə кайсы 
соравыма җавап табарга сəлəтле: җавапсыз мəхəббəт əрнетəме, Ватаным хакында 
уйланулар борчыймы, яисə, гомумəн, тормыш үзе уйландырамы, − бар да монда, татар 
классикасының моңында, аның хозурлыгында яшəп килə. 
Ни өчен шулкадəр якын икəн соң миңа əлеге хəзинəбез? Аны башкалардан аерып торучы 
төп сыйфат – аның миллилеге, ул Ана телебездə иҗат ителгəн, шул телдə яңгырый, һəм 
шуңа ул үтемле дə. Татарны татар гына тулаем аңлар, һəм, Аллага шокер, миллəтебез 
талантлы шəхеслəргə бик бай. Аларның һəммəсе индивидуаль, үзгə сыйфатларга ия, əмма 
миңа аеруча халкыбызның бер сандугачы якын. Ул – Илһам Шакиров.
Тыңлап-тыңлап куям да Илһам абыйның җырларын, иреннəремə елмаю куна: ай-һай, 
нинди тылсымлы, татлы-баллы телебез! Сүзлəр үзара шулкадəр мəгънəви багланышта 
тора, берсе артыннан икенчесе тезелеп китə, төрле төсмерлəр хисабына байый, үзем дə 
хəтта илһамланып куям. Йөрəгемне татар телебез өчен горурлык хисе билəп ала: нинди 
нəфис, тылсымлы тел! Əйе, тылсымлы! Ул гүя шифалы стихия, тылсым ярдəмендə, 
күңелне пакълəндерə, сафландыра, кайгыдан арынырга, шатлыктан башны югалтмаска 
ярдəм итə.
Шулай итеп, минем өчен Туган телем, беренче чиратта, җырларыбыздан башлана, мəңге 
саекмас чишмəнең көзгесе булып тора. Бары оста телле халык кына моң-сагышларын 
шулкадəр искиткеч җырларда чагылдыра ала.

Гүзəл Əхмəтгəрəева,  ФһМБИ, 3 курс 

Туган тел… Беренче карашка гади генə, 
көнкүрешебездə еш кулланыла торган төшенчə. Ə 
чынлыкта исə, тирəнрəк фикер йөртə башлауга, əлеге 
ике сүз янəшəлегеннəн бөек һəм көчле, шул ук 
вакытта моңлы, күңелне сыздырган мəгънə тууына 
таң каласың.
Безнең гасырлардан-гасырларга сынмыйча-
сыгылмыйча яшəп килгəн телебезнең ни өчен бөек 
һəм зур көчкə ия икəнлеген аңлатып торуы артык 
булыр дип уйлыйм. Башка иллəр һөҗүменə, 

күпсанлы язмыш ачысына, хəтта дəүлəт эчендə алып барылган сəясəткə теше-тырнагы 
белəн каршы торып, тарихтан төшеп калмыйча гына түгел, ə соңгы елларда үсеш 
алган татар телебезгə сокланып туймаслык бит!  
Ə ни өчен моң-зарлы соң безнең туган телебез? Моны мин телнең иялəренə, ягъни 
татар халкына бəйлəп карыйм, чөнки халык үз телен, сабый баланы карап, тəрбиялəп, 
яратып үстергəн кебек үстерергə тиеш бит ул. Телнең бердəнбер таянычы һəм яшəеш 
чыганагы – ул шушы телдə аралашучы миллəт вəкиллəре бердəмлеге. Əмма туган 
телеңдə битараф рəвештə аралашу – əти-əниеңə, миллəтеңнең олы шəхеслəренə, 
Аллах Тəгалəнең рəхмəтенə, һəм, ахыр чиктə, үз-үзеңнең намусыңа карата зур 
əдəпсезлек һəм ваемсызлык ул, минемчə. Андый кешелəр, гадəттə, туган телнең 
яшерен файдасын, тылсымын тоймыйлар.
Берəүлəр, чит илгə, яки, кияүгə чыгып, өйлəнеп, башка телле гаилəгə, һəм, гомумəн, 
чит телле мохиткə барып элəккəч кенə, икенчелəре олыгаеп, оныклары газиз ана телен 
белмəү сəбəпле, алар белəн вата-сындыра ят телдə аңлашырга мəҗбүр булганын 
аңлагач, ə өченчелəре исə, үлем ишек шакыгач кына туган телен искə төшереп 
сыкраналар, үкенəлəр...
Үз тормышымда булган бер гади генə мисал итеп, якын дустым турында əйтеп 
китəсем килə. Икебез дə мəктəп елларын кулга-кул тотынышып үтеп, мин Казанга, ул, 
табиб булу хыялы белəн, Чебоксарга, гел чуваш һəм рус телле шəһəренə, юл тоттык. 
Шулай, матур гына беренче яртыеллыкны тəмамлап, Айсылуым туган ягына кайтырга 
дип чыкты. “Казанда гади маршрут автобусына утырып, тукталыш исемнəрен татар 
телендə ишетүем булды, түзмəдем, елап җибəрдем,” – ди ул. 
Кызганыч, андый кешелəр дөньяда бихисап. Туган тел барысын да: үлелəрне дə, 
терелəрне бер күренмəс көч белəн үзенə тарта. Гаяз Исхакый, Сəдри Мəксуди, Муса 
Җəлил, Əхмəд Тимер... əлеге исемлекне бик озаклап дəвам итеп була. Татар халкының 
шушы бөек уллары туган туфрактан ерак булып та, үз миллəте өчен бил бөгеп, күз 
нурын түгеп хезмəт итəлəр.
Əйе, чыннан да, туган телнең сихри көче бар... Булмаса, ташланган тел шулкадəр 
ярсып үзенə тартмас, күңеллəрне əрнетмəс иде. Һəм, киресенчə, ана сөте белəн кергəн 
теле өчен горурланып яшəгəн йөрəклəрне əлеге тылсым туган телнең халкына, ул 
яңгыраган авыл-шəһəрлəренə, язучыларның иҗат җимешлəренə, татар халкының 
зыялы шəхеслəренə, моңлы җырларына карата  андый əйтеп бетермəслек сөю уята 
алмас иде. 
Телебезнең тылсымын күрə, ишетə һəм тоя белү өчен үз халкыңның тарихын, телен 
өйрəнергə, үткəннəрдəн нəтиҗə ясап, бүгенге көнне ямьлəндерергə һəм килəчəккə зур 
өметлəр багларга кирəк дип саныйм. Без бу тырышлыкның, һичшиксез, иң хəерле 
җимешлəрен татырбыз. Килəсе буыннар, челтерəп аккан чишмəдəй саф татар телендə 
безнең рухыбызга дога кылыр. Ə бит моңардан да зур байлык юк ул...

Массарова Алия, ФһМБИ, 3 курс
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Əнилəр...  
Нинди йомшак сезнең кулыгыз!
Нинди матур сезнең йөзегез!
Сездəгедəй гүзəл, матур йөзле
Беркем дə юк җирдə, белегез!

Җир йөзендə башка беркем дə юк,
Сезнең кебек гүзəл затыбыз.
Баш иябез сезнең алдыгызда,
Бары исəн булып калыгыз!

Əнилəрнең йөрəк җылысы белəн
Җылыныр күк салкын тайга да.
Җир йөзенең бөтен матурлыгы
Бирелгəн бит сезнең файдага.

“Җəннəт − аналарның аяк астында”,
Дигəн бит бөек Пəйгамберебез.
Əнилəрнең белик кадерлəрен,
Сез бит безнең йөрəк парəбез!

Нинди матур бу йөзегез!
Нинди җылы сезнең кулыгыз!
Бу куллардан күпме хезмəт үткəн?
Белүчесе − бары үзегез!

Əнилəрне салмыйк кайгыларга,
Əнилəрнең бозмыйк йөрəген.
Əнилəрне котлыйк бəйрəмнəрдə,
Бүлəк итик чəчəк бəйлəмен! 

Ганиева Алсинə, 
Нурлат гимназиясенең 11нче сыйныф укучысы

Илебезнең сакчылары

Сакта тора уяу солдат,
Тыныч булсын диеп илем.
Яшəсен, дип, иминлектə
Газиз халкым, туган өем.

Сакта тора кыю солдат,
Карашлары аның күктə.
Күңелендə изге телəк:
Дошман килмəсен чиккə.

Биектə җилферди əлəмнəр,
Əйтерсең җибəрə сəламнəр.
Сезгə дип батыр сакчылар,
Кошлар да тезелеп очтылар.

Орден-медаль тагып горур атлый −
Бабайларның кыю, батырлары.
Бəйрəмегез котлы булсын,
Əй, илебезнең сакчылары!

Гарипов Динар,
Яр Чаллы шəһəре кадет мəктəбенең 11 сыйныф укучысы

15 ФЕВРАЛЬ − ТАТАР ХАЛКЫНЫҢ КАҺАРМАНЫ 
МУСА ҖƏЛИЛ ТУГАН КӨН

Җəлилгə
Кеше гомере янар йолдыз кебек −

Кабына да сүнə, сүрелə,
Тик төрлечə бирелə шул вакыт

Менеп җитəр өчен үренə.

Кыска булды гомерең...Тик иҗатың
Мəңгелеккə ашты күклəргə!

Шигырьлəрең үрнəк булып яши
Намусларын саткан күплəргə!?

Юлларыңа куйган киртəлəрне
Зарланмыйча ничə атладың?!
Иҗат кешесенең ихласлыгын

Йөрəгеңдə горур сакладың!

Татар халкы оныталмас сине,
Мəңгелəште исемең җырында!

Җəй дə, кыш та, яз да, көзлəрен дə
Гел сөйлəрсең халкың турында.

Онытмабыз сине, Җəлил абый,
Онытырлык түгел җырларың!
Маяк булып, юл күрсəтер безгə

Йөрəгеңнəн чыккан моңнарың!
Зарипова Алсу, 

Казан төзелеш көллияте, 2 курс

БЕР МОГҖИЗА КӨТƏ МИНЕМ КҮҢЕЛ...

ТУГАН ТЕЛ АҺƏҢЕ

Авылым киче
Гүзəллеккə төренгəн авылым киче,
Айлы күктəн энҗе коела.
Ак йолдызга охшаш кар бөртеге
Хəтфə келəм кебек тоела.

Сихри төндə əгəр ай елмайса,
Энҗе карлар җем-җем килəлəр.
Шаярышып, күз кысканда алар
Күңелемə шатлык бирəлəр.

Ап-ак булган бəсле агачлар,
Туй күлмəге гүя кигəннəр.
Əйтерсең лə тирəн уйга чумып,
Əкият дөньясыннан килгəннəр.

Койма буендагы кар көртлəре
Балачакны искə төшерə.
Кичке сихри тынычлыкны бозып,
Күрше өйдəн ялгыз эт өрə.

Əсир итə мине шушы мизгел,
Тып-тын калган авылым урамы.
Бер могҗиза көтə минем күңел,
Кышлар якын миңа, шуңамы?

Хəбирова Динə,
Телəче районы Алан урта гомумбелем бирү мəктəбенең 

11 сыйныф укучысы

Туган телемə!
Туган телем! Күзлəремне ачкан мəллəремдə

Күктəн иңгəн бəхет теле ул.
Туган телем – иң изге тел диеп йөрəгемə

Язып куйган язмыш сере ул.

Бəллүр чишмəлəр сафлыгын күңелемə салган,
Җырларында саклап ялкынын.

Гүя балан тəлгəшедəй шигъри юлга тезгəн
Илгə булган хислəр ташкынын.

Көйдерə дə, сөйдерə дə белгəн газиз телем,
Чорлар аша барлый дəверне.

Иңнəремə канат куючы ул талган чакта,
Анам теле – гөллəрнең гөле.

Туңдырмас ул саф җаннарны кар-бураны кышның,
Куркытмас ул безне яңгырлар.

Изге туган телнең сихри тылсымнары белəн
Ныклы безнең һəрбер адымнар.

Үз чорында таш куптарыр татар тəкъдиренең
Моңлы җыры чорлар тетрəткəн.

Шушы ташкын хислəр һич тə бирешмичə ага,
Күңеллəрдəн, батыр күкрəктəн.

Илнең бөек теле – газиз туган телем аша,
Җиңеп барам уйлар тарлыгын.

Бу дəверлəр һаман кырыслана төшə, лəкин
Ныгый бара тик татарлыгым.

Газиз телем! Татар моңы аша күңеллəргə
Үз көчеңне салдың иң элек.

Туган телем тылсымнары хəтта дошманнарның
Күңеллəрен үк үтə телеп.

Мин яшəдем туган телнең лəззəт дəрьясында
Ай нурыдай якты төннəрдə.

Туган телнең сөю хисе – язмыш кочагында,
Таңда аткан гүзəл гөллəрдə.
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