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Габдулла Тукай исемендəге татаристика һəм тюркология югары мəктəбе

Укучыларыбыз! Газетабызның əлеге чыгарылышы – 
юбилей сан. Билгеле, дистəлəрчə еллык тарихы булган 
стенгазета күпне күргəн, мең төрлегə үзгəргəн, лəкин ул 
үзенең кыйбласын югалтмаган – “Раушан” студентлар 
газетасы бүгенге көндə дə студентлар һəм институт 
дөньясын яктырта торган татар телле газета. Аның 
үсеш-үзгəрешен без газета тарихы турында мəгълүмат 
туплап кына белə алырбыз. Искəртеп куябыз: бу язма 
рəвештə теркəп калдырылган истəлек түгел, ə халык 
авыз иҗаты кебек телдəн-телгə күчкəн тарих...

Лəйлə Минһаҗева, “Раушан” газетасының 1992-2010 
еллардагы җитəкчесе: “Раушан” стенгазетасы тарихы 
бик ерактан килə. Ул үз вакытында педагогия 
институтының дəрəҗəсен билгелəүче, студентлар 
тормышын яктыртучы,  бүлек  яңалыкларын, 
мөгаллимнəр белəн бəйле төрле яңалыкларны 
җиткерүче, төрле конкурс җиңүчелəрен котлау чарасы 
буларак та куллланыла иде. Яңа башлап язучыларның 
иҗат үрнəклəре беренче тапкыр “Раушан” газетасында 
б а с т ы р ы л д ы .  М ə г ъ л ү м  к и ,  ү з  в а к ы т ы н д а 

əдəбиятыбызның юнəлешен билгелəүче язучылар, 
шагыйрьлəр − Муса Җəлил, Мөхəммəт Мəһдиев кебек 
шəхеслəребезнең əсəрлəре дə нəкъ менə шундый 
стенгазеталарда дөнья күргəн. “Раушан” газетасы 
шəхсəн миңа Хəлəф Гардановтан –  ул вакыттагы тарих 
һəм филология бүлегенең татар əдəбияты  кафедрасы 
доценты, филология фəннəре кандидатыннан күчте. Без 
аны “Илһам” иҗат берлəшмəсе белəн бергə 1992 елдан 
2010 елларга кадəр чыгарып килдек. Студентларыбыз 
бик телəп катнашалар иде. Аерым махсус саннарны без 
шаян рухка да кора идек. Студент тормышыннан 
кызыклы фотолар, төрле пародиялəр, танылган 
шагыйрьлəр, язучылар белəн очрашуда алынган 
интервьюлар студентларны кызыксындыра килде. 
Газетаны баштарак кулдан эшлəдек,  соңрак, 
тормышыбызга компьютерлар килеп кергəч, электрон 
вариантта җыеп, бастыра башладык. Һəм ул безнең 
башка форматта чыга иде: хəзер чыгып килə торган 
“Раушан” газетасыннан зуррак шəкелдəге бер битлек 
стенгазета. 8 нче мартка, Яңа елга, укытучылар көненə, 
аерым укытучыларга махсус саннар чыгара идек. 
Рəсемнəрне кулдан ясый идек, краскалар белəн. Рамил 
Хəмитович, Илфат Фəсхиев, Айдар Закиров, Əлфия 
Ибраһимовалар аеруча да газета чыгару эшендə актив 
булдылар.”

2011 нче елдан газетаның җитəкчесе итеп Дамир 
Хөснетдинов билгелəнə. Бераздан əлеге эшкə Халисə 
Ширмəн дə кушыла. Шулай итеп, Халисə Хатыйповна 
белəн Дамир Хəйдəрович – бүгенге көнгə кадəр 
“Раушан” студентлар газетасының җитəкчелəре. 

Газетабызга өметле килəчəк телəп калам! Сурəтлəре 
сыйфатлы, язучылары күп, ə укучылары тагы да күбрəк 
булсын! 

 Сəлахова Алсу, 3 курс студенты

Миңа	бүген	20!
яки	“Раушан”ның	20нче	саны	чыгу	уңаеннан

КӨЙГӘН БОТКА ИСЕ
Мин институтыбызның студентлыкка багышлау 

кичәсенә бара алмыйча калдым. Ничектер, бөтен 
эшләрем шул көнгә туры килде. Әмма, минем бәхеткә, 
үзебезнең Универсиада авылында да бу чараны 
үткәрделәр. Соңга калмас өчен, тиз генә кайтып, ашап-
эчеп, бүлмәне җыештыргач, беренче катка төштем. Анда 
халык күп җыелган иде инде. Барысының да йөзенә 
ниндидер бер оригиналь сынаулар көтү түземсезлеге 
чыккан. Шулай булып чыкты да... 

Мин беренче төркемгә эләктем. Исемебезне 
"Алкобоне" дидек. (Бу чараның тематикасы "Крёстный 
отец" фильмы буенча иде һәм без әлеге әсәрдәге бер 
геройның фамилиясен үзгәртеп, үзебезгә исем итеп 
а л д ы к ) .  Б е р - б е р е б е з н е  т а н ы п  б ул с ы н  ө ч е н , 
төркемебезнең номерын башта кулыбызга, соңыннан 
маңгаебызга язып куйдылар. Шул рәвешле, сынаулар 
башланып та китте. 

Иң элек без ниндидер сәер әйбер белән тутырылган 
табак янына килдек. Шушы табакка башны тыгып, авыз 
белән генә әйбер табарга куштылар. Беренче булып, 
егетебез башын тыкты, ләкин берни дә таба алмады. 

Аннары икенчебез, өченчебез, дүртенчебез... Юк инде, 
табып булмый шул нәрсәне! Аптырап беттек! Яшерелгән 
әйбер...та-та-та-там... суган булып чыкты! Зуууур суган! 
Шуны беребез дә сизә алмадык. Менә сиңа мә! 

Икенче сынау булып, көйгән боткалар, ашлар эченнән 
кәнфит табу иде.Әлбәттә, иреннәр белән генә. Без, 
б а ш ы б ы з  б ел ә н  т а б а к ка  ке р г ә ч ,  б а р ы б ы з  д а 
чиркандык!(Бу бүлмә караңгы иде, табак эчендәге 
әйберне күрмәү шушындый хис тудырды). 

Өченче сынау − бер кешене, идәнгә яткан килеш, кап-
карага киендерү иде. Өстәвенә, өскә су сибеп тордылар, 
шуңа күрә ашыгырга туры килде. Кара төстәге киемнәре 
күбрәк булган кеше мин булып чыктым, оекбаш белән аяк 
киемем генә кара түгел иде.  Шуңа күрә мине 
киендерергә карар кылдылар. Бер иптәшем − оекбашын, 
икенчесе кроссовкасын бирде дә, шуның белән без бу 
сынауны да үттек. Соңыннан безне тышта он белән 
коендыру һәм өебез буйлап "Дом Дона Корлеоне" дип 
кычкырып йөрү көтте. Без барысын да эшләдек, безгә бит 
кызык! Тик өйгә безне, суыкта өшегән чебешләрне, 
кертергә ашыкмадылар. Безгә беренче өйнең, имеш, иң 
текә кешесенең − Дон Корлеоненың − тезләнеп, кулын 
үбәргә кирәк иде. Без моны да эшләп чыктык. Хәтта 
малайлар да! Мәзәк иде инде безгә! Шуның белән 
беренче курсларның бик кызыклы маҗаралары 
тәмамланды. Мин бу чараны уздырган югары курс 
укучыларына чын күңелдән рәхмәтемне белдерәм! Алар 
безгә мәңге онытылмаслык кич бүләк иттеләр. 

P.S. Чәчемнән әле һаман да көйгән ботка исе килә, ике-
өч тапкыр шампунь белән юсаң да, бетми икән! 

Закирҗанова Фирүзə, 1 курс студенты

РУЛЬ АРТЫНДА ДӨНЬЯ
 НИНДИ?

Бүгенге көндə, катлаулы тормыш темпы басымы астында 

дөньяны куып тотар өчен, күп кенə кешелəргə дөньябызның 

гениаль уйлап табылмасы − автомобильлəр ярдəмгə килə. 

Студентларга һəрдаим гыйлем, яңалык, теленə мəхəббəт тарату 

өстендə көне-төне эшлəгəн мөгаллимнəребезне дə руль артында 

күрү инде яңалык түгел. Сорап карыйк əле, аларның 

автомобильлəре белəн дуслыгы ничегрəк икəн? 

Лилия Рəшид кызы: машина йөртүенə 3 ел. 

– Бүгенге көндə руль артына утырган хатын кызлар бик еш 

очрый башлады, сез моңа ничек карыйсыз? 
– Тимер атларында җилдереп йөргəн хатын кызларга мин бик уңай 

һəм хөрмəт белəн карыйм. Минемчə, руль артындагы ир-атлар 

автомобиль йөртүче хатын-кызларны артык шелтəлилəр һəм 

тəнкыйтьлилəр. Авариялəр күбесенчə хатын-кызлар гаебе буенча 

була дигəн фикер белəн килешмим. Минемчə, хатын-кызлар руль 

артында бик игътибарлы һəм тəртипле йөрилəр. (елмая) 

– Студент кешегə автомобиль кирəк дип уйлыйсызмы? 
– Минемчə, бүгенге көн студентларына машина кирəк түгел. Чөнки, 

гадəттə, безнең студентлар авылдан килгəн булалар һəм аларга 

нурлы Казаныбыз белəн, гомумəн, шəһəр тормышы белəн, 

һичшиксез, танышырга кирəк. Əгəр дə студент машинада йөрсə, ул 

башкалабызның матурлыгын күрми дə, шəһəр мөхитенə тулысынча 

кереп тə китə алмый. Ə инде тулай торакта яшəп, башка студентлар 

белəн аралашып, алар белəн бергə “47”нче  автобуста иртəдəн 

“изелеп-изелеп” йөрсə, ул студент тормышының барлык 

нечкəлеклəре белəн бергə, чын тəмен татыячак дип уйлыйм

–  К и л ə ч ə к т ə  ш у ш ы  м а ш и н а г ы з га  ту г р ы  бу л ы п 

калачаксызмы? 
.– Минемчə, һəр кеше бу дөньяда яшəү дəверендə үсəргə, 

үзгəрергə, үзенə югары максатлар куярга һəм аларга ирешергə тиеш. 

Бер урында тапталып тору дөрес эш түгел дип уйлыйм. Шуңа күрə, 

автомобилемне дə алыштыру принцибына таянып, тагын да яңарак, 

яхшырак, уңайлырак модельгə тукталырга планлаштырам.  
(дəвамы килəсе биттə)
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Б Е З Н Е К Е Л Ә Р − 
А Л Д Ы Н Г Ы !

Күптəн көтеп алган көз айларына аяк бастык. Ниһаять, 
яңа талантлар белəн таныштыра торган “Беренче курс 
студентлары көне” бəйрəме килеп җитте. Бу елны да, үткəн 
еллардагы кебек, əлеге бəйрəмне зур түземсезлек белəн 
көтеп алдык. Һəм менə, 10 октябрь көнне, иң талантлы 
студентларыбызуку йортыбызның данын яклады. 

Концертны Иҗтимагый-фəлсəфи фəннəр һəм гаммəви 
коммуникациялəр институты студентлары башлап 
җибəрде. Аларның концерт программасы эчтəлекле, 
кызыклы иде. Җыр-биюлəре бар яктан да сокландырды.  

Аннан соң бəйрəмне безнең студентларыбыз дəвам итте. 
Аларның йөрəк түрлəренə үтеп керерлек чыгышлары 
барлык тамашачыларга җан өрде, аларга кушылып, 
өздереп җырлыйсы, бар халыкны таң калдырып биисе 
килде. Уку йортым өчен чын мəгънəсендə горурлык артты. 
“Яшьлек” бию төркеменең гүзəл кызлары, күктə балкыган 
йолдызлар кебек, сокланып туймаслык биюлəре белəн 
тамашачыларның күңелендə очкын кабыздылар. Шулай 
ук “Индиго” төркеме студентларының гаҗəеп биюлəрен дə 
əйтмичə мөмкин тугел. Ə концерт ахырына таба “Art 
Works” бию коллективы, сəхнəне кыздырып, барыбызга да 
дəрт өстəп, үзенчəлекле, заманча, креатив биюлəре белəн 
таң калдырды. Аларның биюе вакытында аяк-куллар 
гына түгел, йөрəк тə урынында тик утырмый, дөп-дөп тибə 
башлады. Шуларга кушылып, бар халыкка үзебезнең 
никадəр көчле икəнебезне тагын бер кат дəлиллисе килде. 
Эмоциялəрне кулда тотарлык булмады. Бу бию чын 
мəгънəсендə бер шедевр, бомба булды! Студентларыбыз 
үзлəренең төшеп калганнардан түгеллеклəрен бию белəн 
генə түгел, җыр белəн дə исбатладылар. Искиткеч тавышка 
ия булган кызлар − Бикмөхəммəтова Гөлназ, Тупикова 
Арина барыбызны да моңландырып, хислəр дөньясына 
чумдырды. “Ал Зəйнəбем”, “Melody” төркеме кызлары иң 
матур җырлары белəн йөрəк түрлəренə керделəр. Җырчы 
кызларыбызның талантларына сокланмаган да, күңел 
кыллары чиертелми калганнар булдымы икəн?! Хəер, 
юктыр. Ник дигəндə, ул көнне һəрберебезнең күңеле 
ташып, дулкынланып-тибрəнеп, хислəнеп кайткандыр. 
Концерт программасы бəйрəмгə бар көчен керткəн 
катнашучы студентларның күмəк  җыры белəн 
тəмамланды. Тамашачы ахырда, хислəрен кулда тота 
алмыйча, басып, бар көченə алкышлады. Нинди 
үзенчəлекле, сокландыргыч бəйрəм булды бу! Нинди 
талантлы, креатив студентлар укый безнең уку 
йортыбызда! Күңелдə ташып торган уй-хислəрне əйтергə 
хəтта сүзлəр җитми. Җырның сүзлəре дə уку йортыбызның 
никадəр көчле, бердəм һəм алдынгы булуын тагын бер кат 
раслап тора. 

Шушы бəйрəмне башкарып чыгу өчен бар көчен куйган 
оештыручыларга да рəхмəт сүзлəрен җиткерəсе килə. 
Безнең уку йортыбыз, һичшиксез, беренче урынга – җиңүгə 
лаек! Мин моның шулай буласына һич шигем юк! Афəрин 
Сезгə!

Гыйлемханова Рания,  2 курс студенты

(беренче биттəге мəкалəнең дəвамы)

Дамир Хайдарович: руль артында 5 ел.

– Үзегезнең машинагыз сезнең холкыгызга туры килə 

дип уйлыйсызмы? 

– Машина минем холкыма туры килергə тиеш, алай 

булмаса, киресенчə, мин аның холкына туры килергə тиеш 

булам. Үзем сайлап алган машина булганга, туры килə дип 

уйлыйм. Əлеге машинамны озак эзлəдем, чөнки төрле яктан 

сыйфатларын килештерəсе бар иде. Беренче чиратта, авылга 

кайтып йөрер өчен ул, əлбəттə, биек, шул ук вакытта, уңайлы 

да, иркен дə булырга тиеш иде.

– Бүгенге көндə руль артында хатын-кызлар бик еш 

очрый башлады, сез моңа ничек карыйсыз? 

– Замана үзгəрə, шуның белəн бүгенге көндə күп кенə 

нəрсəлəр хатын- кызлар кулына калып бара. Минемчə, əлегə 

алар үтеп керми калган өлкə − ул да булса, грузчик өлкəсе. 

Руль артындагы хатын-кызларга килгəндə, аларга 

мөнəсəбəтем уңай диеп əйтмəс идем, чөнки алар гаебе 

буенча юлда бик еш авариялəр була. Əмма əлеге хакыйкать 

белəн килешми хəлебез юк. 

– Студент кешегə машина кирəк дип уйлыйсызмы? 

– Студент кешегə машина кирəк дип уйламасам да, 

автомобиль йөртү таныклыгы комачауламый дигəн фикерем 

бар, чөнки шушы елларыңда ук правага укып, аны алып 

куйсаң, соңыннан, укып бетергəннəн соң, бернинди 

тоткарлыкларсыз үзеңнең тормышыңны машина белəн үреп 

китəсең. Студентлык чорына килгəндə, Казан эчендə студент 

үз машинасы белəн йөргəндə күп проблемаларга очрый дип 

уйлыйм. Ул, беренче чиратта, əлбəттə, парковка мəсьəлəсе, 

шул ук вакытта пробкалар, бензин. Шуңа мин аларга артык 

проблемалар белəн башларын катырырга киңəш итмəс идем. 

Ə инде авылда йөрергə, əти-əнигə булышырга, печəнгə 

барырга булса, ул очракта студентларның руль артында 

булуын хуплыйм.                               . 

Рəсим Рəхимҗанович: руль артында 10 ел.

– Машинада иң мөһиме дип сез нəрсəне саныйсыз? 

– Беренче чиратта, машина ышанычлы булырга тиеш. 

Минем өчен тизлеге бик мөһим түгел, чөнки хəзер, яшь барган 

саен, акыл белəн йөрисең, ашыкмыйсың. Яшь вакытта гына ул 

тизлек кирəк дип чабасың, ə хəзер башкача фикер йөртəсең. 

Машинаң, үзең телəгəн җиргə алып барып кайтса, шул җитə... 

Төрле вакыт булды инде, авылда, урманга баргач, юлда 

калып, 7-8 км трактор артыннан йөгергəн чаклар да булды 

(елмая). 

– Бүгенге көндə руль артында хатын-кызлар еш 

очрый. Сез моңа ничек карыйсыз? 

– Бик əйбəт карыйм. Мəсəлəн, минем дусларның 

хатыннары үз машиналарында баланы мəктəпкə, детсадка 

алып баралар, алып кайталар. Ирлəренең бер проблемасы 

юк. Ə миңа барысын да йөртергə, өлгерергə кирəк: кайсын 

балалар бакчасына, кайсын больницага. Һəлакəтлəр ешрак 

хатын-кызлар гаебе буенча була дигəнгə мин ышанмыйм. Ир-

атлар арасында да начар йөрткəннəр очрый. Хатын-кызлар 

йөртə белми дип əйтү, минемчə, ялгыш фикер. 

– Студент кешегə машина кирəк дип уйлыйсызмы? 

–Кесəгə карап инде. Əгəр мөмкинлеге бар икəн, алса булса. 

Машина − хəрəкəт чарасы гына түгел, безнең табигать 

шартларында ул əле суыктан, пычрактан, төнлə белəн начар 

кешедəн саклый. 5-6 функцияне берьюлы үти. 

– Килəчəктə яңа машина алганда да шушы маркага 

тугры калачаксызмы? 

– Мин алай маркага бик үк карап тормыйм. Хəзер маркалар 

да бик күп, буталып беттелəр, бөтенесе бер төрле ясала дип 

əйтергə була.

Баһавиева Айсылу һəм Мөхəммəдиев Рүзəл, 

2 курс студентлары

Габдулла Тукайның «Театр – яктылыкка, нурга 
илтə...”, − дигəн юлларын барлык театр сөючелəр дə 
белə торгандыр. Бу елны театр елы буларак та игълан 
итəргə мөмкин иде сыман. Мəсəлəн, беренче татар 
спектакле куелганга быел 110 ел. Матур сан! Бəлки, 
барлык мөгаллимнəр, студентлар да белми торгандыр, 
əмма Казан федераль университетының Габдулла Тукай 
исемендəге Татаристика һəм тюркология югары 
мəктəбе каршында эшлəп килүче “Мизгел” яшьлəр 
театрына исə быел 20 яшь. Бу форсаттан файдаланып, 
без Россия Федерациясенең атказанган, Татарстан 
Республикасының халык артисты, “Мизгел” яшьлəр 
театрының җитəкчесе һəм нигез салучысы Марсель 
абый Җаббаров белəн əңгəмə үткəрдек.

− Хəерле көн, Марсель Бакирович. Менə күпме 
е л л а р  “ М и з г е л ”  я ш ь л ə р  т е а т р ы  ү з е н е ң 
т а м а ш а ч ы с ы н  б е р с е н н ə н - б е р с е  м а т у р 
спектакльлəре белəн шатландыра.  Быелгы уку 
елында сезнең алда нинди планнар тора?

− Быел безнең театрыбызга 20 ел, юбилей елыбыз. 
П л а н н а р ы б ы зд а  и ке  ə с ə р  ку ю  и д е .  Н ə б и р ə 
Гыйматдинованың “Икебезгə дə авыр” дигəн əсəре 
буенча Фəнүзə Хəсəнова “Мөлдерəмə тулы сагыш” 
дигəн əсəр куерга тотынды. Бик əйбəт əсəр, Нəбирə 
Гыйматдинова халкыбыз тарафыннан бик яратып укыла 

т о р г а н  а в т о р .  Л ə й с ə н  Ш ə я х м ə т о в а  Ту ф а н 
Миңнуллинның “Эзлəдем, бəгърем, сине” əсəренə 
алынды. “Мизгелнең” күп əсəрлəре Туфан абый 
иҗатыннан алына. Татарның аннан да əйбəтрəк 
драматургы юк! Ул бөек!

− Сезнең театрга ничек элəгеп була? Актёрларга 
талəплəрне ничегрəк куясыз?

− Иң беренче талəп ул – табигыйлек. Елына берничə 
яңа исем чыгарабыз, аларны мин төрле бəйрəмнəрдəн, 1 
курс көннəреннəн сайлап алам. Театрыбызда шушы 20 
ел эчендə күплəр катнашты. Бездəн чыкканнар  зур кеше 
булдылар: директорлар, завучлар, укытучылар. 
Җырчыларыбыз да бар, Ильназ Баһ хəзер танылган 
җырчы, композитор, Лəйсəн Гимаеваны да шулай ук 
яратып тыңлыйлар. 

− Театр оештыру инициативасы кемдə туды һəм 
башлап җибəрү ничегрəк иде? 

Рүзəл Абдуллаҗанович Юсупов мине бу эшкə 
чакырды. "Театр кирəк", − диде. Алдагы еллар бик авыр 
иде. Бүгенгесе көндə барлык уңайлыклар да каралган, 
җылы бүлмə, сəхнə бар. Боларның барысы өчен дə 
Рəдиф Рифкать улына бик рəхмəтлемен. Барлык эштə дə 
булышып тора, битараф калганы юк.

− "Раушан" газетасын укучыларга нинди əйтер 
сүзегез бар? 

− “Мизгелнең” спектакльлəренə күбрəк йөрсеннəр 
иде. Театрыбыз туган телебезне саклау һəм үстерүдə, 
яшь буынга эстетик тəрбия бирүдə, сəнгатькə мəхəббəт 
хисе уятуда гаять зур роль уйный. 

− Рəхмəт сезгə, Марсель Бакирович! “Мизгел” 
театры безне һəрвакыт матур һəм эчтəлекле 
спектакльлəре белəн шатландырып торсын!

 Шиһабетдинов Алмаз, 2 курс студенты

20 ел нурга илтә театр!
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