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9 нчы ноябрь көнне Актлар залын татар 

бүлегенең беренче курслар бәйрәме шаулатты. 

Хәтерләсәгез, төрле сәбәпләр аркасында былтыр 

бу чара үтми калды, шул рәвешле без, югарырак 

курслар, быелгы икенче курс студентларын белми 

дә калдык. Ләкин алар әлеге “югалту”ны  кире 

кайтардылар, бөтен өлкәдә үзләрен актив 

күрсәтәләр. Концерт “Яшьлек” бию төркеменең 

“Умырзая” биюе белән башланып китте. Үзләрен 

янә “берләр” итеп хис итәргә теләгән беренче курс 

магистрлар – Илназ Сибгатуллин һәм Эльвина 

Нәҗипова чарага күңелле кәеф бүләк иттеләр. 

Һәрбер төркемгә видеоролик, КВН, җыр, бию, 

шигырь номерлары әзерләргә тиешле төркемнәр 

бу эшне оригиналь, матур итеп башкарып чыга 

алды. Мәсәлән, 10.2-601 нче төркем күмәк җыр 

вакытында тамашачыларны конфет белән 

сыйлады. 10.2-602 нче төркем исә өчпочмакны 

пешерергә өйрәтеп кенә калмыйча, жюриләрне 

һәм укытучыларны татар халкының милли 

ризыгыннан авыз иттерделәр. 10.2-603 нче 

төркеме ярдәме белән популяр “Беренче 

канал”ның телевизион тапшырулары Актлар 

залында пәйда булды. Жюри әгъзалары – 

Саттарова Мәдинә Рәшид кызы, Нурова Лилия 

Альберт кызы, Закирова Эльвира Рашат кызы 

фикеренчә,  беренче урынга 10.2-603 нче төркем 

лаеклы дип табылды, калган ике төркем икенче 

урынны үзара бүлде.   

Бәйрәм бер тында үтте дисәм, дөреслеккә туры 

килеп бетмәс, чөнки ул шуңа өстәп, ташкын кебек 

көчле һәм кабатланмас булды. Хәер, ел саен 

бүлегебез арта бара, яңа кешеләр килә. Һәм алар 

барысы да үзенчәлекле. Бәлкем, шуңа күрә дә ел 

саен уза торган чараларның бер-берсен 

кабатламавы әлеге бәйрәмнең иң зур өстенлеге 

булып каладыр. 

Сəлахова Алсу, 3 курс студенты

БƏЙРƏМ БЕЛƏН!
 

“Əни” сүзе үз эченə никадəр изгелек, сафлык, нур һəм, гомумəн, галəмнең əйтеп 
бетергесез яхшы сыйфатларын сыйдырган. Əлеге татлы һəм кыйммəтле сүзне 

бернигə дə тиңлəп, бернəрсə белəн дə чагыштырып булмый. Əни – һəр баланың күңел 
түрендə, йөрəк түрендə мəңге яши, алга барырга, яшəргə көч өсти. Əнилəр без, 

балалары өчен, башка беркемнең дə кулыннан килмəстəй эшлəрне башкарып чыгарга 
əзер. Алар изге, алар бөек, алар безнең иң кадерле кешелəребез! 

Ноябрь аеның суык көннəрен кояш нурларыдай җылытып-иркəлəп, Əнилəр 
бəйрəме якынлаша. Бу бəйрəм үзенə күрə гади, шул ук вакытта иң көтеп 

алганнарның берсе. Əнилəр көнен бəйрəм итү кайда, кем тарафыннан барлыкка 
китерелде икəн? Əлеге сорауларның җавабын белү өчен, тарихка күз салыйк.
Əнилəр көне Халыкара бəйрəм булганлыктан, аны барлыгы илледəн артык илдə 

билгелəп үтəлəр. Əнилəребезне зурлау 18 нче гасырда Англиядəн килеп кергəн. Кайбер 
чыганакларда əлеге бəйрəмне үткəрүне АКШның Филадельфия шəһəреннəн Анна 
Джервис керткəн диелə. Ул барлык ил халыкларына бəйрəмне май аеның икенче 

якшəмбесендə үткəрүне тəкдим итə һəм, нəтиҗəдə, 1914 елда əлеге карар тормышка 
ашырыла. АКШка кушылып, əлеге датаны тагын 23 ил билгелəп үтə, ə Белоруссия 
октябрь аенда, Испания, Португалия һəм Сербия декабрь аенда, Ливан исə 1 март 
көнне искə ала. Рəсəй Федерациясендə əлеге бəйрəм президент Борис Ельцин указы 

нигезендə 1998 елда гамəлгə ашырыла. Без əнилəребезне бəйрəм көннəрендə генə түгел, 
ə  һəрвакыт үзебезнең сөю-яратуыбызга күмəргə, аларга һəрдаим ярдəм итəргə, моң-
зарыбызны гына түгел, сөенеч-шатлыгыбызны да иң беренче алар белəн бүлешергə 

тиешбез. Никадəр изге гамəллəр кылсак та, əнилəребез алдында булган бурычыбызны 
түлəп бетерə алмыйбыз. 

Шушы форсаттан файдаланып, безгə əнилəр кебек якын булган 
укытучыларбызны да чын күңелдəн бəйрəм белəн котлыйсыбыз килə. Сезнең һəрбер 
əйткəн сүзегез, кылган гамəлегез безгə үрнəк. Шушы фидакарь тырышлыгыгыз өчен 
без сезнең алда рəхмəт əйтеп баш иябез. Килəчəктə сезгə озын гомер, корычтай нык 
сəламəтлек, гаилə иминлеге, балалар сөенече, эшегездə зур уңышлар телибез. Бəйрəм 

белəн сезне!

Гыйлемханова Рания, 2 курс студенты

Кечкенəдəн мин бию белəн шөгыльлəнəм. Бию – ул минем өчен 
хислəрне дөньяга чыгару чарасы. Күп еллар дəвамында хип-хоп, 
контемп, джаз-фанкны үзлəштереп, аларның һəрбер элементын 
белүче дə, көй ишеткəч, аягы белəн сизер-сизмəс селкетеп торучы 
да – һəммəсе бии, хислəрен белдерə. Бию ул телəсə нинди көйгə гади 
генə хəрəкəтлəнү түгел, ул кешенең эченнəн, йөрəгеннəн чыга 
торган сəнгать төре. 

Институтта мин бары тик белем алырмын, укырмын дип кенə 
уйлаган идем. Əмма сөйгəн шөгылемə монда да хыянəт итə 
алмадым: филология институтында бию түгəрəген эзлəп таптым. 
Беренче тапкыр хореография залына кергəн көннəн соң бер елдан 
артык вакыт үтсə дə, ул əле һаман да, кичə генə үткəн вакыйга 
сыман, хəтеремдə саклана. “Art works” төркеменə йөргəн вакытта 
кичергəн хислəремне сөйлəп тə, язып та бетерү мөмкин түгел кебек 
тоела. 

Бию белəн шөгыльлəнүемнең иң истəлекле вакыты – ул 
репетициялəр. Аларны, гомумəн, бер аерым тормыш дип тə 
бəялəргə була. Һəм бу безнең биючелəр төркеме өчен генə түгел. 
“Беренче курслар көне” фестиваленə əзерлəнгəн вакытта Л. 
Толстой исемендəге Филология һəм мəдəниятара багланышлар 
институтының талантлы студентлары барысы да бу эш белəн 
шөгыльлəнə иде. Җыр, бию, КВН һəм башка чыгышлар əзерлəнə. 
Репетициягə йөрүнең үзенең уңай һəм тискəре яклары бар: 
группадашларың укырга бара, лекциялəр язып утыра, ə син 
чыгышыңны кабатлыйсың, ял көннəрендə группадашларың 
йоклый, өйдə ял итə,  ə син чыгышыңны кабатлыйсың. Əмма 
шушы кыска вакыт эчендə  бик күп яңа кешелəр белəн 
танышасың, коллективта эшлəргə, башкаларга булышырга 
өйрəнəсең. Бу − бəя биргесез тəҗрибə. Безнең бию төркеме “Art 
works”ка килгəндə, күпчелек өчен яңа булган, катлаулы бию 
юнəлешлəрен үзлəштергəндə, укытучыларыбызның түземлелеге 
һəм бетмəс энергиялəре, безнең чыдамлыгыбыз һəм ялкынлы 
йөрəклəребез, һəм, гомумəн, төркемнең үз эшен яратуы, аны 
барлык нəрсəдəн дə өстенрəк күрүе яхшы нəтиҗəгə китерде. 
“Беренче курслар көне” фестивалендə “алтын лауреатлар” булу 
һəм башка килəчəк конкурсларда призлы урыннар алу моны бик 
яхшы дəлилли. 

Бию – минем тормышым, ə “Art works” гади бию төркеме генə 
түгел, ул − бик зур гаилə. Шушы сəлəтле һəм бердəм гаилəнең бер 
өлеше булырга мөмкинлек биргəн өчен бию төркемебезнең 
җитəкчесенə һəм Казан федераль университетына мин бик 
рəхмəтле. 

Асяева Аделя, 2 курс студенты

ТАШКЫН КЕБЕК КӨЧЛЕ ҺӘМ КАБАТЛАНМАС

“ART WORKS”ЛЫ ТОРМЫШ
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Студентлар арасында чит илдə белем алу 
телəге елдан ел арта. Шуны күздə тотып, 
Кытайда чит ил студентлары белəн 4 ай 
алмашып уку программасында катнашкан  
3 нче курс студенты Ландыш Султеева белəн 
əңгəмə корырга булдык. 

− Ландыш, чит илдə белем алырга сиңа 
нəрсə этəргеч ясады? 

Безнең университетыбызда чит ил 
студентлары белəн алмашып укый торган 
программа бар. Анда, əлбəттə, телəге, 
мөмкинлеге булган кеше бара ала иде.  Əти-
əни белəн киңəшлəштем, алар каршы 
булмады, бу минем иң зур телəгемнен берсе 
иде, шундый мөмкинлек булгач, барырга 
булдым. 

− Бу программа турында кайдан 
белден?

Монын турында безгə тышкы эшлəр 
д е п а р т а м е н т ы  ж и т к е р д е .  Т и е ш л е 
документларны жыеп, шул рəвешле 4 айга 
барып булганлыгы турында əйттелəр.

 − Син Кытайга барам дип, алдан ук 
планлаштырган идеңме, əллə барысы да 
к ө т м ə г ə н д ə ,  ү з е н н ə н - ү з е  к и л е п 
чыктымы? 

Бу минем өчен көтмəгəн жирдəн генə 
булды. Кытайга укырга бару телəге уемда, 
х ы я л ы м д а  б а р  и д е ,  ч ө н к и  к и л ə ч ə к 
тормышымда кытай теле зур роль уйнар 
диеп ышанам, шуна күрə аны булдыра 
алганча əйбəт итеп үзлəштерүне үземə 
максат итеп куйдым. Шулай хыяллана 
торгач, мөмкинлеге дə барлыкка килде, 
Аллага Шөкер!

− Шушы программа турында сөйлə 
ə л е ?  С т у д е н т л а р г а  к ы з ы к л ы  һ ə м 
файдалы булыр, ничек элəгеп була анда, 
нинди критерийлар?

Гомумəн алганда, анда телəк буенча 
барасың. Əгəрдə мөмкинлеген, телəгең бар 
икəн,  документларыңны җыясың да 
барасың. Барлык кирəк əйбер исемлеген 
тышкы эшлəр департаментыннан алып 
була. Кем булырга укыйсыңны үзен 
сайлыйсын. Мин үзем педагогик белем 
алгач, анда да педагогика буенча укыдым.

− Ашау белəн яшəү мəсьəлəсе ничек? 
Кайда торырга туры килде?

Яшəү мəсьəлəсенə килгəндə, анда чит ил 
студентлары өчен барлык шартлар да 
каралган. Бер отельның берничə этажында 
чит ил студентлары гына яши. Миңа ике 
кешелек бүлмəгə Казанда бергə укый торган 
группадаш кыз белəн элəктем. Ашауга 
килсəк, Кытай ризыгы безнекеннэн бик нык 
аерыла :  майлы һəм кискен .  Башта  
иялəнергə авыр булды, 1 -2 ай үзебез 
бүлмəдə пешердек.  Соңгы ике айда 
аларның ризыкларын ашарга тəмам 
өйрəндек, əле өйгə кайткач та, вакыт-вакыт 

шул ризыкларны сагынып куям.
− Нинди авырлыклар белəн очрашырга 

туры килде? 
Авырлык əллə ни булмады. Баштарак 

шул телне аз белгəнгə, анда баргач, 
бөтенлəй берни дə белмəгəн кебек, 
аралашырга, аңлатырга авыр булды. 
Дəреслəр дə кытай телендə бара, тиз 
сөйлəшəлəр. Башта сəер тоелды, ничек 
укырбыз икəн дигəн уйлар баштан 
чыкмады. Бер ай да үтмəде, барысы да 
к ө н д ə л е к  г а д ə т и  ə й б е р г ə  ə й л ə н д е , 
аңлашыла башлады. Бөтен җиргə анда 
яшəүчелəр ярдəменнəн башка үзебез генə 
йөрергə тотындык. Яхшырак та ул алай: 
электрон тəрҗемəчедəн карап, белмəгəн 
сүзлəрне, җөмлəлəрне төзеп, кытайлардан 
кирəк əйберне авыз тутырып сорый алыр 
хəлгə җиттек. 

−  К ы т а й  х а л к ы н ы ң  х о л к ы 
россиялелəрнең холкы белəн туры 
килəме?  

Юк, минемчə, безнең халыктан алар 
күпмедер аерыла. Кытайлылар − бик 
эмоциональ халык, шуны ассызыклап үтəсе 
к и л ə .  А л а р  ш у л к а д ə р  к ы ч к ы р ы п 
сөйлəшəлəр,  хəтта  куркып китəсең 
кайвакыт.  Шул ук вакытта алар белəн 
дуслашырга бик җиңел, безнең чит илдəн 
к и л г ə н н е  б е л г ə ч ,   а л а р  ш у н д а  у к 
танышырга, аралашырга тырышалар. 
Лəкин менə чисталык ягыннан, мина калса, 
безнең халык күпкə чистарак, пөхтəрəк 
яши. 

− Кытайга барып җиткəч, нинди уй-
кичерешлəр булды? Рəсəйгə караганда 
аерма зурмы?

Без барган вакытта Кытай əле карлары 
эреп бетмəгəн, жыештырылмаган, караңгы 
шəһəр иде. Анда үсеп утырган агачлар һич 
бөрелəнмəслəр кебек иде. Яз җитүгə бөтен 
җирне "ялтыраттылар". Без килгəч тə 
и г ъ т и б а р  и т к ə н  а г а ч л а р  я м ь - я ш е л 
булдылар. Агач төбен эшкəртеп торалар. 
Бер кызык күренеш булды. Бервакыт сирень 
чəчкə атып бетерде дə, ул агачларны төбе-
тамыры белəн чокып алып, урынына башка 
агач утырттылар, ак чəчəклəргə күмелеп,  
башка төрле агач үсə башлады.  Россия 
белəн аермаларга килгəндə, Кытайда юллар 
əйбəтрəк, барлык нəрсə уйланылган дигəн 
фикер калды миндə. Кешелəр дə ярдəм 
итəм дип кенə торалар.

− Тагын барырга планнар бармы? 
Əйе, Алла бирсə, тагын бер барып 

кайтасым килə. 
− Ярар, Ландыш, җавапларын өчен бик 

зур рəхмəт, уңышлар сиңа!

Мөхəммəдиев Рүзəл, 2 курс студенты

"КАЛЕБ" КИЧƏСЕ: 
ҮЗЕМНЕ ЯҢАДАН ТУГАНДАЙ 

ХИС ИТƏМ...

17 нче ноябрь. 2016 нчы ел. Кич.18.30. Камал театры. Кече 

зал.

Бу сүзлəр бик матур вакыйга белəн бəйле булды. Нəкъ шул 

көнне 17 яшь язучы тамашачыны үзлəренең иҗаты белəн 

таныштырдылар. Əлеге матур кичəне бушлай килеп карарга, 

я онлайн-трансляция аша күзəтергə була иде. Язучылар 

иҗатын жюри əгъзалары күзəтеп барды.

Иҗат тематикасы төрле иде. Кемдер мəхəббəт белəн 

илһамланып яза, кемдер инде миллəт язмышы турында 

уйлана.

Мин катнашучылардан, оештыручылардан кечкенə генə 

сораштыру уздырдым, аларның кичəгə мөнəсəбəтлəрен, 

узган вакыйгадан соң уйларын белдем.

Наилə Фəйзрахманова, катнашучы:

− “Калеб” –  иҗаты əле бөрелəнеп кенə килгəн яшьлəргə 

үзлəрен күрсəтергə, табарга менə дигəн мөмкинлек. Миңа 

«Калеб» бик ошады. Шундый чарада катнаша алуыма мин 

чиксез шат. Анда алган эмоция, хис- кичерешлəрне сүз белəн 

генə əйтеп бетереп булмый. Үземə зур тəҗрибə тупладым. 

Шигырьлəремне олуг кешелəр бəялəве могҗизага тиң. Камал 

театрында тамашачы түгел, ə катнашучы булып йөрү үзе ни 

тора! Гомумəн, миндə бары уңай тəэсирлəр генə калды.

Азат Миргаязов, катнашучы:

− Конкурс бик ошады. Курку хисе һич тə  булмады.  Бары 

тик дулкынлану хисе генə кичердем. Əгəр шагыйрь 

күңелендə шигырь туа икəн, ул аны барыбер язачак. 

Конкурслар, ярышлар шагыйрьне язудан туктата алмый, 

киресенə, яңа энергия, яңа илhам гына бирə. Кылычны да 

ташка ышкып чарлыйлар, иҗатчы өчен тəнкыйть шул таш 

кебек инде. Ялтырап торган үткен шигырьлəргə сəбəпче генə.

Зөлфия Иблəминова, катнашучы:

− Бу минем өчен бик зур тəҗрибə булды. Əлбəттə, 

дулкынландырды. Жюри үз фикерен күзгə карап əйтəчəген 

белгəч, куркытты да. Кичəнең атмосферасы бик җылы иде, 

миңа бик ошады. Əлеге чарада катнашу минем өчен зур 

дəрəҗə булып калды.

Закирова Гүзəл, катнашучы :

− Калебкə читтəн генə карап йөри идек, кичə менə аның 

белəн бер казанда кайнарга туры килде. Үземне яңадан 

тугандай хис итəм! Күпме энергия, көч алдым мин ул кичəдəн. 

Калебчелəргə чиксез зур рəхмəт бу хислəр өчен!

Əминə Миндиярова, кичəнең режиссеры:

− Өйдə катнашучыларның шигырьлəрен укыганда, əни 

миңа: “Бу син үзең язган шигырьлəрен кебек", − диде... 

Шунда мин бер əйберне аңладым: шагыйрьлəр үзлəренең 

дүрт кенə юлларына да бөтен дөньяны кертə ала: безнең 

уйларны, безнең хислəрне, безнең мəхəббəтне. Мин безнең 

тормышыбызда шигъриятнең ни дəрəҗəдə мөһим роль 

уйнаганын аңладым. Шагыйрь юллары җəмгыятьтə никадəр 

зур урын ала икəн! Шагыйрь үзенең кыска һəм тəртипле(сез) 

юлларына барысын да сыйдыра ала: үзен борчыган уйларын, 

төрле мизгеллəрне, хисне... Бу безгə фикерлəребезне бер 

киштəгə куярга, аларны тəртипкə китерергə бик булыша икəн 

бит! Миңа бу гаҗəеп матур һəм яңа дөньяны ачканыгыз өчен 

сезгə бик зур рəхмəтле, дусларым!

Газизҗанова Регина, 2 курс студенты

ЛАНДЫШ СУЛТЕЕВА:

“ВАКЫТ-ВАКЫТ КЫТАЙ РИЗЫКЛАРЫН 

САГЫНЫП КУЯМ”
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