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Галимнәр форумы татар теленең 
грамматик төзелешен һәм аның ди
алектларын өйрәнүдә фәнни мәк
тәп булдырган, Россия төрки тел 
белеменең үсеше тарихында якты 
эз калдырган профессор, филология 
фәннәре докторы, Татарстан Респу
бликасы Фәннәр академиясенең ха
кыйкый әгъзасы, Россия Федерациясе 
һәм Татарстан Республикасының ат
казанган фән эшлеклесе Диләрә Га
риф кызы Тумашеваның (19262006) 

якты истәлегенә багышлана, Татар
стан Рес публикасының Министрлар 
кабинеты һәм Фәннәр академиясе 
белән берлектә оештырыла.

Конференция эшендә Бер  ләшкән 
дәүләтләр бер дәмлеге һәм Төркия, Кы
тай, Болгария, Венгрия, Казакъстан, 
Үзбәкстан, Азә р      байҗан, Украина ке
бек чит илләрдән, шулай ук Россиянең 
Башкортстан, Чувашия, Пермь, Тө мән 
һәм Татарстан тө бәкләреннән барлы
гы 175 га лим катнаша.

Халыкара конференция эшендә 
Д.Тумашеваның фән ни мирасы бар
лана, диалектология һәм төрки тел
ләрне өйрәнүдәге яңа эз ләнүләр, ча
гыштырмата рихи төрки тел бе
леме һәм алтаистика фәнендәге 
юнәлешләр билгеләнә, төр     ки лекси
кология һәм лексикографиянең көн
үзәк мәсьәләләре ачыклана,  төр  
ки халык лар әдәбияты һәм мә дә
ниятенең үткәне, бүгенгесе һәм ки
ләчәге яктыртыла. Фәнни форумда 
Россия һәм чит илләрдә төрки тел
ләргә өйрәтүнең торышына да зур 
игътибар бирелә.
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Галимнәр җыены
2011 елның 21-24 октябрь көннәрендә казан (Идел буе) федераль 
унИверсИтетының фИлологИя һәм сәнгать ИнстИтутында «төркИ 
телләр дИалектологИясе, тарИхы һ ә м грамматИк төзелеше» дИп 
аталган халыкара тюркологИк конференцИя уза.

Ашлы шәһәре серләре

казан археологлары Идел буе болгарстанының 
тагын бер борынгы ш ә һ ә р калдыкларына тап 
булды.

Ахыры 2нче биттә.

Динара ӘХМӘТОВА, 
хәбәрче

Ульян өлкәсендә җирле археологлар Казан феде
раль университеты геофизиклары белән бергә Алей
кино авылы янындагы территорияне тикшерә башла
дылар. XI гасырда биредә Идел буе Болгарстанының 
зур шәһәре урнашкан булган. Археологлар әйтүенчә, 
борынгы шәһәр 180 гектар җирне биләп торган. Якын
ча 90 меңләп кеше яшәгән. Киевтән дә зуррак бул
ган. Шәһәрнең исеме әле төгәл билгеле түгел, Ашлы 
булырга мөмкин дигән фараз бар. Ул елъязмаларда 
телгә алына. 

Ашлы зурлыгы буенча дәүләтнең Болгар һәм Биләр 
шәһәрләреннән соң өченче урынны алып торган. Ашлы 
Татарстан территориясенә кергән дигән фикерләр дә 
бар.

я ң а  а ч ы ш

Рәсемдә: университет галимнәре, 
1978 ел
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17 октябрь көнне КФУ ректоры Илшат 
Гафуров җитәкчелегендә ректорат уты
рышы булды. Бу юлы ул Казан федераль 
университетының үсеш программасы ту
рындагы киңәшмә белән берләштерелгән 
иде. Башта Илшат Рәфкать улы институт
лар һәм бүлек җитәкчеләренә универси
тет биналарында җылылыкның вакытын
да бирелүен контрольдә тотарга кушты. 
Икътисад һәм финанс институты, шулай 
ук Территориаль үсеш һәм идарә итү 
институтларының яңа директорлары – Ша
мил Мәхмүт улы Вәлитов һәм Наилә Гомәр 
кызы Баһаветдинова белән таныштырды.

Укытуметодик идарә җитәкчесе О.Ти 
мофеева КФУда белем алучылар кон
тингентының регламент хәрәкәте белән 
таныштырды. Ул 1995 елдан бирле бер 
дә үзгәртелмәгән иде, шунлыктан кайбер 
төзәтүләр кертергә туры килде. Регламент
та КФУ студентларын күчерү, яңадан укый 
башлау, укудан чыгару тәртипләре язылган. 
Кайбер юнәлешләрне камилләштерү шар
ты белән, регламент кабул ителде. 

Укуукыту эшчәнлеге буенча прорек
тор Р.Минзарипов укуукыту эшчәнлеге 
белән идарә итү структурасының проектын 
тәкъдим итте. Анда укытуметодик идарә 
һәм белем бирү департаменты керер дип 
планлаштырыла. Чыгышны тыңлаганнан 
соң, ректор барлык функцияләрне дә 
җентекләп билгеләргә һәм структураны 
эшләп бетерергә кушты.

Финанс эшләре буенча проректор Р.Мул
лакаева исә КФУның финанс эшчәнлеге 
буенча идарә органнарын оештыру струк
турасы белән таныштырды. Ул эчке аудит 
идарәсеннән, нормалаштыру һәм идарә 
учетының бюджет департаменты, түләүне 
җайга салу һәм казначейство, хисап бирү 
һәм исәпкә алу бухгалтериясе департамен
тыннан торачак. Саналганнарның беренче 
икесе – өряңа юнәлешләр. «Бу блокларны 
булдыру барлык университет финанс сис
темасын контрольдә тоту һәм тәртипкә 
салу ихтыяҗыннан чыгып эшләнде», – 
дип билгеләп үтте Рәйсә Риф кызы. Фи
нанс блогының оештыру структурасын 
оптимальләштерү нәтиҗәсендә, 28,85 став
ка бушый. Бу исә бюджет чыгымнарын 
сизелерлек экономияләүгә китерә. Шулай 
итеп, утырышта финанс эшчәнлеге идарә 
органнарының вакытлыча структурасы рас
ланды. 

Иҗтимагый һәм тәрбия эшләре буен
ча проректор А.Межведилов 23 октябрь 
көнне КФУ галиммөгаллимнәре һәм 
хезмәткәрләре белән берлектә үтәчәк, 
спортның 9 төреннән торган «Сәламәт 
бул» Спартакиадасында актив катнашуны 
үтенде.

Күптән түгел Ланчано (Италия) шә һә
рендә баянчыаккордионистларның ХХ  Ха
лыкара конкурсы булып узды. Ан да Казан 
баянчысы – КФУ профессоры Владимир 
Федотов зур җиңү яулады. Ул, оркестрга 
кушылып, А.Пьяццоллының үзе эшкәрткән 
«Ли бертанго»сын һәм В.Зубицкийның 
«Мин сине яратам, Пезаро» дигән джаз пье
сасын башкара. Нәтиҗәдә, Халыкара жюри 
берсүзсез иң югары бүләк – Гранприны 
(абсолют) Владимир Федотовка тапшыра. 
I һәм II премия беркемгә дә бирелми, ә III 
урынга Брно (Чехия) һәм СанктПетербург 
музыкантлары лаек була. Фенароли теа
трында узган фестиваль концертында со
лист буларак В.Федотовның «Гармония» 
оркестрына кушылып уйнавыннан соң, 
публика артистларны озак кына сәхнәдән 
төшермичә кул чаба. Халыкара конкурс пре
зиденты В.Зубицкий: «В.Федотовның чыгы
шы халыкка бик ошады. Аның өчен шатбыз. 
Италия вәкилләренең минем яныма килеп 
соклануларын җиткерүе – зур мәртәбә», – 
дип белдерде.

2022 октябрь көннәрендә университет
та «Хәзерге Россиядә мәгълүмати кыр: 
гамәлләр һәм эффектлар» дип аталган VIII 
Халыкара фәннигамәли конференция уза. 
Чара Журналистлар берлеге белән берлектә 
КФУның журналистика һәм социология фа
культеты нигезендә оештырыла.

ksu.ru сайты материаллары 
файдаланылды.
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Татар халкына борынгы
дан килгән гүзәл бер тради
ция хас: ул остазга тугры
лык һәм хөрмәт. Безнең гу
манитар фәнебездә якты 
маяк булып янган олуг һәм 
хөрмәтле остазларыбыз бар. 
Алар – профессорлар Ла
тыйф Җәләй, Мөхәммәт Гай
нуллин, Хатыйп Госман, Ман
сур Хәсәнов. Тел гыйлемендә 
бүген дә алар мәсләген дәвам 
итүче – академик Мирфатыйх 
Зәкиев. 

Академик Диләрә Тумаше
ва шушы йолдызлыкта аерым 
бер урын тота. Ул фәнни ми
расы, берничә зур тармакка 
юнәлеш бирүе һәм аларның 
фәнни югарылыгы белән зур 
бер мәктәп хасил итә. Мәскәү 
университетының күренекле 
тюрколог галимнәре Николай 
Дмитриев, Эрванд Севортян, 
Әмир Нәҗип кебек корифей
лар мәктәбен узып килгән та
тар галимәсе үзе тикшергән 
ике өлкәгә – морфология һәм 
диалектологиягә – академик 
төсмер бирде. Татар теленең 
зур һәм катлаулы бер диа
лекты булган Көнчыгыш ди

алектын, аның барлык эре 
сөйләшләрен ул җентекләп 
өйрәнде, зур, саллы хез
мәт ләр бастырды. Аның бу 
эшчәнлеге Рәсәй фәнендә 
һәм дөнья тюркологиясендә 
югары бәя алды. Безнең бөек 
галимәбезнең бәрәкәтле ми 
расы бүген дә татар тел гый
ле менең академик югарылы
гын билгели.

Тел гыйлемендә аның 
мәктәбен дәвам итүчеләр мә
дәниятебезнең төрле өл кә
ләрендә: мәгарифтә, нәш
рият та, әдәбиятта, матбу гатта 
эшли. Галимәнең шәкертләре, 
фән өлкәсендә дә мөһим 
ачышлары белән танылып, үз 
юнәлешләрен булдырдылар 
һәм дәвамчыларын үстерәләр.

Бүгенге халыкара кон фе
ренциядә Татарстанда, ту
ган  даш республикаларда 
һә м чит илләрдә телләрне 
сак лау, үстерү һәм алар
ны өйрәнү алымнарын ка
милләштерү юллары кара
ла. Диләрә Гарифовнаның 
фәнни хезмәтләре үз чорында 
ук бүгенге көн таләпләренә 
һәм казанышларына туры ки

лерлек иде. Ә инде хәзерге 
заманның яңа технологияләре 
аларны гамәли кулланырга 
мөмкинлек бирә.

Әлеге конференция рес
пуб ликаның фәнни тормы
шына зур структур һәм кон
цептуаль яңалыклар алып 
килгән федераль универси
тет базасында уза. Конферен
ция, күренекле галимәбезнең 
мирасын барлап, телләрне 
өйрәнүдә бәрәкәтле яңа ысул
лар эзләп, филологик, гума
нитар фәннәр үсешенә яңа су
лыш өрүен һәм бу җаваплы 
өлкәдә галимнәргә, прак
тикларга – тел укытучыла
рына зур этәргеч булуын те
лим. Конференция эшендә 
уңышлар, ә барлык катнашу
чыларга остазларына лаеклы 
фәнни казанышлар юлдаш 
булсын иде!

Татар теленең грамма
тик төзелешен һәм аның диа
лектларын өйрәнүдә үз фәнни 
мәктәбен булдыр ган галимә, 
филология фәннәре докторы, 
профессор, Татарстан Фәннәр 
академиясенең хакыйкый әгъ
засы, Та тар станның һәм Рос
сия Фе де рациясенең атказан
ган фән эшлеклесе Диләрә 
Гариф кызы Тумашева, үз ту
ган халкына фидакарьләрчә 
хезмәт итеп, исемен ил 
йөрәгенә язды.

Диләрә Гарифовна тор
мыш юлының иң бай һәм 
нә тиҗәле чоры Казан дәү
ләт университетында эш
лә  гән елларга туры килә. 
Мәскәү университетында 
дөнь якүләм танылган атаклы 
тюркологлар Н.К.Дмитриев, 
Э.В.Севортян, В.Н.Насилов, 
Ә.Н.Нәҗип һәм башкалар
дан ул фунда менталь филоло
гик белем ала, Н.К.Дмитриев 
җи тәкчелегендә кандидат
лы   к диссертациясе яклап, 
1952 елның азагында Казан 
университетына ки л ә һәм 
остазларының тра дицияләрен 
дәвам иттереп, татар тел 
белеменең тармакларын ки

ңәй теп, аның яңарышына 
иреште.

Диләрә Гариф кызы Ту
машева озак еллар уни вер
ситетның тарихфи ло логия 
фа  культетында декан, бер 
ү к вакытта 25 ел дәвамында 
татар теле кафедрасы мө
дире булып эшли. Тынгы
сыз җанлы, гаять дә рәҗәдә 
җаваплы, принципиаль про
фессор Тумашева, декан була
рак, факультетның гыйльми
фәнни эшчәнлеген һәм тәр
бия, укуукыту системасын 
ка милләштерүгә зур көч куя. 
Казан Импера тор университе
тында да н тот кан Көнчыгыш 
бү ле ге традицияләрен яңа
да н кайтарып, аны төрки 
һәм көнчыгыш телләрен өй
рәнүнең үзәгенә әйләндерү 
мак сатыннан оештырылган 
Шә   рекъ институтын торгызу
да аның өлеше зур. Диләрә Га
риф кызы көнчыгыш телләре 
кафедрасын биш ел җитәкли 
һәм шушы юнәлештә юга
ры квалификацияле фәнни
педагогик ка дрлар әзерләүдә 
актив катнаша.

Татар филологиясендә бе
ренче хатынкыз фән док

торы, профессор, Казан уни
вер ситетының иң берен
че хатынкыз деканы, та
тар хатынкызлары арасында 
беренчеләрдән булып ака
демик дәрәҗәсенә ирешкән 
Диләрә Гариф кызы Тумаше
ва фәнни мәктәбен бүгенге 
көндә егерме бер фән канди
даты, шуларның тугызы фән 
докторы һәм профессорлар 
дәвам итә.

Татар халкының затлы га
лиме, гомере буе татар хал
кына хезмәт иткән Диләрә 
Гариф кызы Тумашева хөр
мәтенә багышланган ха
лыкара фәннигамәли кон
ференция эшендә уңышлар 
һәм күпкырлы гыйльми
тикшеренү өлкәсендә яңа 
ачышлар телим.

Хөрмәтле конференциядә 
катнашучылар, хезмәттәшләр!

Хөрмәтле галимнәребез, конференция 
кунаклары һәм студентлар!

Диләрә Гариф кызы 
бәхетле һәм лаеклы го
мер кичерде. Ул 1926 
елның җәендә Төмән 
шәһәрендә туа. Әнисе, 
Әминә ханым Галләмова, 
Пермь татарларының кү
ренекле нәселеннән, за
манында ИжБубый мә
д   рәсәсен тәмамлый. Тө
мән өлкәсенең Урманбаш, 
Талмы, Малчын авыл
ларында татар теле укы
та. Кечкенә Диләрә би
шенче сыйныфта укы ган
да, әнисе, бакый дөнь я 
 га күчә. Әтисе Гариф 
абый Җаббаров нәселе 
Арча районының Нала
са авылыннан. Аны ң 
атабабалары атак лы ку
пец – Колокольников
лар (Казандагы сабын 
заводы белән дә сәүдә 
элемтәләре тотканнар) 
чакыруы буенча Төмәнгә 
күченеп килгән булалар. 
Гариф абый гади эшчедән 
Төмән һөнәр училищесы 

директоры дәрәҗәсенә 
ирешә.

19341944 еллард а Ди
ләрә Җаббарова Тө мән
нең 21нче мәк тә бен ал
тын медальгә бетерә. 
1949 елны Мәс кәү шә
һәрендә М.В.Ло мо но
сов исе мендәге универ
ситетны тәмамлый һәм 
филологтюрколог бел
гечлеге ала. Ди ләрә Гари
фовна үзе нең ис тә лек лә
рендә педагоглары Бен
циан Меерович Гранд е, 
Борис Все во ло дович Се
вортян, Мә ди нә Искәндәр 
кызы Бог дановаларн ы 
би к җы лы ис кә ала. Фән
ни җитәкчесе – Мәс
кәү тюркологлар мәк тә
бен нигезләүче, СССР 
Фәннәр академиясе мөх
бирәгъзасы, профессо р 
Н.К.Дми триев тырыш, 
булдыклы укучысын а ас
пи рантурада укуын дәвам 
итәргә тәкъдим ясый. 
1952 елны «Себердә 

(Төмәндә) татар диа
лектлары» дигән темага 
диссертация яклый. Озак
ламый Диләрә Гарифов
на ире Равил Тумашев 
белән Казанга күченә. 
Аның галимлек тормы
шы шуннан башлана. 50 
ел буена ул Казан универ
ситетында эшли. Биредә 
докторлык диссертация
сен яза. 1969 елда фило
логия фәннәре докторы 
дигән гыйльми дәрәҗә 
бирелә. Диләрә Тумаше
ва Казан, Татарстан, Рос
сия, СССРда гына түгел, 
чит илләрдә дә билгеле 
һәм хөрмәтле шәхес.

Диләрә Гарифовна – 
үз фәнни мәктәбен бул
дырган галимә. Аның 
җитәкчелегендә яклаган 
21 фән кандидаты, 7 фән 
докторы бар. Алар ТР 
Фәннәр академиясенең 
төр  ле институтларында, 
Казан, Томск, Төмән дәү
ләт университетларын

да, Казан, 
Алабуга, Яр 
Чаллы, Аба
кан уку йорт
ларында эш
лиләр.

Минем ос 
тазым һәм фәнни 
җи тәк чем бик юмарт һәм 
киң кү ңел ле, сизгер кеше 
иде. Безнең танышуг а 25  
ел узган. Ди лә рә Тума
шева укучылары арасын
да иң бәхетлесе мин бул
ганмындыр, мө гаен. Тө
мәндә туып, 18 ел гоме
ре шунда узгангамы, ул 
елга бер мәртәбә булса 
да туган шәһәренә кай
тып килә иде. Без аның 
белән җанына кадерле 
булган урыннарда, урам
нарда йө ри идек. Туган 
шәһәренә булган яра
туы миңа да күчеп калды. 
Шундый сәяхәтләрнең 
берсендә ул миңа: «Кеше 
саусәламәт һәм нык
лы тылы булганда гына 
фәнгә тулаем хезмәт итә 
ала», – дип әйткән иде. 
Диләрә Гариф кызының 
ныклы тылы – аның ире, 
Бөек Ватан сугышы ве
тераны, Татарстанның 
ат казанган сәнгать эш
л ек  лесе, Г.Тукай исе
мендәге Дәүләт премия
се лауреаты – Равил Ту
машев булды. Ул аны: 
«Минем Диләрәм... ал
тыным минем... тормыш 
юлдашым», – дип йөртә 
иде. Үзебездә «Тумаше
ва укулары»н әзерләп 
йөргәндә, без Равил абый
дан истәлекләре белән 
уртаклашуын үтендек. Ул 
хат язып җибәрде. Хатын 
менә болай тәмамлаган 
иде: «Язмамның ахырын
да тагын бер кат ис
кәртәсем килә: менә нин
ди җиңүләргә иреште 
минем Диләрәм! Рәхмәт 
аңа, алтыныма минем. 
Алтын туебызны әллә 

ни зурлап үткәрмәсәк тә, 
аның җиңүен, аның юби
леен бәйрәм итәбез! Дан 
аңа!»

Казан университеты 
ас  пирантурасында укы
ган елларымда Диләрә 
Гариф кызынна н өй рән
гәннәремне үзем нең уку
чыларыма тапшы рыр
г а тырышам. Без 20 
ел дус булганбыз. Ми
нем җанымда аңа кара
та иң якты һәм иң яхшы 
истәлекләр генә калды, 
үземнең җиңүләрем, ка
занышларым белән мин 
аңа бурычлы. Ул ми
нем өчен татар хатыны, 
чын кеше, галимә, фәнни 
җитәкче, педагог этало
ны булды һәм булачак. 
Гомеренең соңгы елла
рында язган хатыннан 
өзек: «...Үзем турында да 
языйм әле. Бик арыйм. 
Ел ахырында татар те
лендә язылган коллек
тив монографияне тап
шырдык. Мин – җитәкче 
һәм шул ук вакытта 
«Фигыльнең лексик һәм 
лексикграмматик мәгъ
нәсе» һәм «Модаль лек, 
темпоральлек, пер со
наль лекнең фун  к ци   ональ
семантик ка тегорияләре» 
дигән ике бүлекне үзем 
яздым – 150 битлек ком
пьютер тексты...»

Диләрә Гариф кызы
на рәхмәтем чиксез. Ул 
башлаган, үзенең гоме
рен багышлаган эш бүген 
дә дәвам итә...

Хәнисә АЛиШинА,
Төмән дәүләт университеты профессоры

Себер төрки мәктәбенә нигез салучы

иЛШАт ГАФУРОВ,
Казан (Идел буе) федераль 
университеты ректоры

ЗиЛә ВәЛиЕВА,
Татарстан Республикасы 
Премьер-министры урынбасары 

Археология фәнендә әле ге 
тарихи урын Иске Алейкино 
шәһәре буларак билгеле. XIX 
гасырның кайбер язмаларын
да шәһәр атамасы телгә алы
на. Ләкин беренче археологик 
эзләнү эшләре XX гасырның 
90нчы елларында гына баш
лана. Казан университеты 
геофизикларын таш архи
тектура калдыклары кызык
сындыра. Борынгы шәһәрдә 
мәчет, кремль, тимер кою 
һәм чүлмәк ясау остаханәләре 
дә булырга мөмкин. Хәзер 
биредә фермерларның авы л 
хуҗалыгы биләмәләре урнаш
кан.

Кызганычка каршы, тарихи 
һәйкәл күп кыйм мәтләрне, 
бай хәзинәләрне югалтыр
га өлгергән. Монда «кара 
археологлар»ның өлеше зур.

Ульян өлкәсе археологла
ры, Казан университеты гео
физиклары үткәнне кире кай
тару өчен бар көчләрен куя. 
Изге урын киләчәктә тарихи
мәдәни һәйкәл дә рәҗәсен 
алырга мөмкин. Нәтиҗәдә, 
биредә археологик тыюлык 
барлыкка киләчәк.

Җирле халык еш кына 
керамика һәм металл ко
рылмаларының калдыклары
на тап булган.

Идел буе Болгарстаны – 
XXIII гасырларда гөрләп 
торган дәүләтләрнең берсе. 
Ул урта Идел буе һәм Чул
ман бассейны янында урнаш
кан булган. Болгарстанның 
төп тарихи урыннары хә
зерге Татарстан, Самара, 
Пенза, Ульян һәм Чувашия 
территориясендә урнашкан. 
Бүгенге көндә ике меңнән ар
тык Болгар һәйкәле билгеле. 
Алар арасында 190 шәһәр һәм 
900дән артык авыл бар. Бу ту
рыда борынгыдан сакланып 
калган корылмалар сөйли.

я ң а  а ч ы ш

Ашлы 
шәһәре 
серләре

Диләрә Тумашева якташлары белән

Хәнисә Алишина остазы 
Диләрә Тумашева белән

Башы 1нче биттә.

Фотолар автор 
архивыннан алынды
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Бу зур тантаналы чара
да ин сти тутның директоры, 
күренекле галим Сәйт әфәнде 
Каскабасов чакыруы буенча Та
тарстаннан Г.Ибраһимов исе
мен дәге Тел, әдәбият һәм сән
гать институты директоры, про
фессор Ким Миңнуллин һәм Ка
зан федераль университеты про
фессоры Хатыйп Миңнегулов 
катнашты. Конференциягә Ка
закъстанның үз галимнәре, Мәс
кәү, СанктПе тербург, Уфа, Ми
сыр, Төркия, Үз бәкстан, Кыр
гызстан һәм кайбер башка 
илләрнең вә килләре дә чакы
рылган иде.

«Өч көн дәвамында әдә би
ят фәненең, сәнгатьнең, фоль 
клористиканың мө һим мә сь
әләләре тикшерелде», – дип сү
зен башлады Хатыйп ага. Пле
нар утырышта Ким Миңнуллин 
Татарстан галимнәренең кот 
лаутеләкләрен җит керә, ка
закътатар багланышлар ы 
ту  рында сөйли, ә Хатыйп 
Миңнегулов Жучи Олысының 
тарихы һәм әдәбияты турында 
чыгыш ясый.

Конференция кысаларын
да башка төрле чаралар да 
үткәрелгән. «Мәгълүм бул
ганча, Мохтар Ауэзов (1897
1961) – казакъ әдәбиятында 
гына түгел, ә Советлар берле
ге сүз сәнгатенең дә күренекле 
вәкиле, академик, җәмәгать 
эшлеклесе. Аның Абай турын
дагы 4 томлык романэпопеясе 
дөньяның 50дән артык теленә 
тәрҗемә ителгән. Кечкенә ва
кытта ул Семипалат каласының 
татар мәдрәсәсендә дә белем 
ала, татар кешеләре, зыялы
лары белән аралашып тора. 
М.Җәлилгә Ленин премия
се бирүдә актив катнаша. Бе
раз вакыт Фатыйма исемле та

тар ханымы белән дә яшәп ала. 
Уллары Морад Ауэзов (1943 
елгы) – күренекле галим. Аның 
белән дә аралашып алдык. 
Конференциядә катнашучылар 
киң җәмәгатьчелек белән бергә 
М.Ауэзов һәйкәленә чәчәкләр 
куеп, аның музеййортында да 
булдык, – дип сүзен дәвам итте 
Хатыйп ага. – Хәзерге Алматы 
1921 елга кадәр Верный исемен 
йөртә. Ул вакытта әле аның хал
кы 45 мең тирәсе генә була. 1929 
елда бу шәһәр Казакъстанның 
башкаласына әверелә (аңа 
кадәр җөмһүриятнең мәркәзе 
Оренбург, аннан Кызыл Орда 
була). Гадәттә, башкалалар тиз 
үсә. Алматы да чыгарма түгел. 
Моны анда яшәүчеләр саны да 
ачык күрсәтә: 1933 елда – 168 
мең, 1938 елда – 270 мең, 1966 
елда – 600 мең, 1981 елда – 1 
млн. Хәзер исә аның халкы 2 
млн. якынаеп килә».

Әдәбият һәм сәнгать инсти
туты М.Ауэзовның 50 томлык 

академик басмасын әзерләп 
чыгарган. Шул көннәрдә ки
тапларны тәкъдим итү кичәсе 
дә үткәрелә. Гомумән, казакъ 
халкының бөек әдибе хәзер дә 
җәмәгатьчелекнең, га лим нәр
нең игъ тибар үзә гендә. Мах
сус мәкаләхезмәтләр дә чы
гып тора икән. Аларда Ауэ
зовлар нәселенең Мөхәммәд 
пәйгамбәр һәм Әхмәд Ясәви 
белән бәйләнешле булуы да ас
сызыклана (М.Ауэзов. Об отце 
и его потомках // Новое поколе
ние (Республиканская газета), 
27.09.2011).

«Алматыда өч кенә көн тор
сак та, анда күргән, ишеткән, 
кичергәннәребез шактый күп 
һәм мул булды, зиһеннәребезне 
ба етты. Казакъстанның бу ма
тур каласына, аның халкына 
хөрмәтихтирамнарыбызны та 
гын да арттырды», – диде Ха
тыйп Миңнегулов, сәяхәтләре 
турындагы әңгәмәне йомгак
лап.

Сиринә ТРОФИМОВА, 
хәбәрче

Элеккеге Верный – 
хәзер Алматы

көз аеның ягымлы сентябрь ахырларында казакъстан ҖөмһүрИятенең алматы 
шәһәрендә дәүләт бәйсезлегенә – 20, мохтар ауэзов Исемендәге әдәбИят һәм 
сәнгать ИнстИтутының төзелүенә 50 ел тулуга багышланган халыкара гыйльмИ-
теоретИк конференцИя үткәрелде.

Аның ярты гасырлык 
фәнни эшчәнлеге татар тел 
белемендә генә түгел, ә бар
лык тюркология фәнендә 
билгеле.

ХХ гасырның икенче яр
тысында татар тел белемен 
академик Д.Тумашеваның 
фәнни һәм фәнниоештыру 
эшчәнлегеннән башка күз 
алдына китереп булмый. 
Ул К.Насыйри, Җ.Вәлиди, 
Г.Алпаров, В.Хангильдин һ.б. 
атаклы галимфилологлар ка
тегориясенә керә. Академик 
Тумашева үзенең укытучыла
ры – күренекле тюркологлар – 
Н.К.Дмитриева, Э.В.Севортян, 
Ә.Н.Нә җип   ләрнең лаеклы дә 
ва м чы сы булды. Студент ча
гында ук Д.Тумашева остаз ы 
Н.К.Дмитриев киңәше бе
лән, тюркологиянең бер тар
магы буларак, Себер та тар
ларының телен өйрәнүне 
сай лый. «Көнчыгыш Себер 
татарларының диалектын
д а фонетик һәм лексикграм
ма   тик үзенчәлекләрнең тас
вирлама сы» дигән төп хез
мәте зур күләмле моногра
фия буларак 19611969 еллар
да дөнья күрде. Ул үзебезнең 
һәм чит ил тюркологлары та
рафыннан югары бәя алды. 
Мисал өчен, күренекле не
мец галиме Герхард Дерфер: 
«Моңа кадәр Көнчыгыш Се
бер диалекталь төркемен ту
лаем тасвирлауның булганы 
юк иде. Менә соңгы вакытта 
(5060нчы еллар) бу турыда 
басмалар күбәйде... Һәм шу
лар арасында күренекле урын
ны Д.Тумашева хезмәтләре 
алып тора...» – дип язды.

Дөрестән дә, моңа кадәр 
Себер татарлары теле ту
рында В.В.Радловның ХIХ 

гасыр башында язылган кай
бер фольклор материаллары 
гына бар иде. 1940 елны, Се
бер татарларының диалектын 
өйрәнү максатыннан, бары 
бер экспедиция оештыры
ла. Анда галимфольклорчы 
Х.Ярми, язучы, соңрак та
нылган галим Н.Исәнбәт 
һәм Омск шәһәреннән галим 
С.Әмиров катнаша.

Диләрә Гариф кызы ка
бинет галиме булмады. Ул 
15 ел дәвамында һәр җәй
не, студентлары белән Көн
чы гыш Себернең үзәк өле
шендәге йөзләрчә авыллар
да булып, халыкның сөйләм 
үзенчәлекләрен җентекләп 
өйрәнә.

Академик Д.Тумашеваның 
фән ни планда Себер та тар
лары ның телен өйрәнүенең 
бәхәссез һәм төп нәтиҗәләре 
Себер татарлары телендә өч 
диалектны ачыклавыннан, бу 
диалектларны башка төрки 
телләр һәм борынгы төрки 
телләр белән чагыштыруын
нан гыйбарәт. Шулай ук аның 
Себер татарлары теленең 
әдәби телебезгә мөнәсәбәтен 
ачыклавы да мөһим фактор 
булып тора.

Күренекле 
тюрколог

Фәһимә ХИСАМОВА,
КФУ профессоры

– Асия ханым, университеты
бызда Д.Тумашевага багышлан
ган конференция уза. Сезне дә 
әлеге конференциядә катнаша 
дип ишеткән идек...

– Әлбәттә, мин бу кон фе
ренциядә катнашачакмын. Чы гы
шымның темасы Диләрә Тума
шева өйрәнгән өлкәләрнең берсе 
– Себер татарлары теле белән 
бәйле.

– Белүебезчә, Сез – Диләрә 
Тумашеваның укучысы. Остазы
гызны Мөгаллим һәм Шәхес бу
ларак сурәтләп үтсәгез иде...

– Диләрә Гариф кызының уку
чысы булуым белән мин бик го
рурланам. Остазым таләпчән 
һәм гадел кеше иде. Беренче 

нәүбәттә, үзенә карата белде, 
аның бу сыйфаты безгә дә күчте. 
Минемчә, Диләрә Тумашева Та
тарстанның бөек хатынкыз мө
галлимәсе, ул тюркология фәне 
үсешенә бәяләп бетергесез өлеш 
кертте.

– Сезнең күңелдә остазыгыз
га бәйле кызыклы фактлар, 
истәлекләр, хатирәләр дә сакла
надыр...

– Диләрә Тумашева белән бәй
ле истәлекләр бик күп инде ул. 
Шуларның берсе хәтергә аеруча 
да уелып калган. Беркөнне мин 
остазымнан йөрәгемә якын, их
лас мактау сүзләрен ишеттем. 
Бу – аның 70 яшьлек юбилеен 
бәйрәм иткән көне. Дөресен әй

тергә кирәк: Диләрә Гарифовна 
бәйрәм мәшәкатьләрен яратмый 
иде. Шул көнне ул миңа язып 
бетерелгән диссертациямнең ка
раламасын укып бетерүе турында 
әйтте: «Диссертацияң шундый кы
зыклы, туган көн мәшәкатьләрен 
читкә куеп, аны бер сулышта 

укып чыктым», – диде. Бу сүзләр 
миңа зур мактау булды. Эшемдә 
шундый уңышларга ирешкәнмен 
икән, монда, һичшиксез, Диләрә 
Гариф кызының да өлеше зур. Бе
ренче нәүбәттә, остазыбыз без
не эшкә, тел гыйлемен яратырга 
өйрәтте.

– Асия ханым, быел бездә – 
Тукай елы. Тюрколог буларак 
әйтегез әле: шагыйрь иҗатына 
республикабызда һәм, аерым 
ал ганда, университетта тиешле 
игътибар биреләме? Әдипнең 
кай  сы әсәрләрен яратасыз? Фән
ниметодик эшегездә файдалана
сызмы?

– Тукай – татар әдәбиятының 
йолдызы. Гомумән, төрки дөньяда 
популяр шагыйрь. Конференциягә 
җыелган галимнәр килешерләр: 
аның иҗатын «яратамярат
мыйм»га бүлеп булмый. Тукай 
иҗатын бербөтен буларак кына 
яратырга мөмкин. Республи
кабызда Тукай темасы, Тукай 

әсәрләре киң яңгыраш тапты. 
Әмма шагыйрьнең башлангыч 
чор иҗаты, иҗат теле (госман
лы төрки тел) ахырга кадәр 
өйрәнелмәгән. Һәм безнең ка
федра бу юнәлешне игътибар 
үзәгеннән ычкындырмаска тыры
ша.

– Сезнең фикерегезчә, студент
лар күңелендә Тукай иҗаты нин
ди урын били?

– Чынлап әйткәндә, студентлар 
Тукай иҗатына сирәк мөрәҗәгать 
итә. Без бу хәлне күпмедер 
төзәтергә дә тырышабыз инде. 
Мәсәлән, дәрестә төрекчәгә текст 
тәрҗемә итә р гә кирәк булса, мин 
Тукай шигырьләрен дә бирәм. 
Әлбәттә, бу студентларга уй
ланырга, шагыйрь иҗатының 
нечкәлекләрен аңларга мөм кин
лек бирә.

– Сезгә һәм конференциядә 
катнашучыларга зур уңышлар 
те  либез. Әңгәмәгез өчен рәх
мәт!

«Ул бәйрәм мәшәкатьләрен яратмый иде...»
Алия ЗӘЙНУЛЛИНА,
Көнчыгышны өйрәнү институты студенты

шушы көннәрдә казан дөньяның төрле почмакларыннан 
тюркологИя өлкәсендә эшләгән галИмнәрне үзенә Җыя. 
шул уңайдан, без фИлологИя фәннәре кандИдаты, доцент, 
унИверсИтетның тюркологИя кафедрасы мөдИре асИя 
рИзван кызы рәхИмова белән әңгәмә кордык.

Рәсемдә (сулдан уңга): профессорлар К.Миңнуллин, Ф.Хисаметдинова, 
Х.Миңнегулов. 

татарстан республИкасының фәннәр академИясе 
мөхбИр-әгъзасы, рф һәм трның атказанган фән 
эшлеклесе, фИлологИя фәннәре докторы, профессор 
дИләрә тумашева - үзеннән соң зур фәннИ мИрас 
калдырган талантлы галИмә.



Халкыбыз өчен бик 
әһәмиятле бу хезмәтне 
Уфа шәһәрендә озак 
еллар баш архитектор 
булып эшләгән Мәхмүт 
Муллаәхмәтов, автор
дан сорап алып, хә
зерге көндә үзе җи
тәкчелек итә торган 
«Полиграфдизайн» 
ти  пографияcендә бас
тыра. Мирфатыйх ага 
бу китапны язуының 
максатын менә болай 
дип аңлатты:

«Казан шәһәрендә узачак 
Универсиадага бик күп халык 
килер дип көтелә. Алар татар
лар турында, илләрендәге та рих 
дәреслекләрендә һәм фәнни
популяр әдә биятларда языл
ганча, я монголта тарларның 
дә вамчылары дип, я тартар
лар, ягъни тәмугтан чыгучы
лар, яки килмешәк, кыргый ха
лык дип беләләр. Универсиада 
кунакларын безнең республика 
белән таныштыру программа
сын әзерләүчеләр татар халкы, 
Татарстан, Казан һәм башка 
шәһәрләребезнең тарихы ту
рында дөрес мәгълүматлы бу
лырга ти еш. Хәзерге көндә әле 
дә экскурсоводлар өчен булган 
материалларның кү бесендә та 
тар халкы, Татарстан һәм Ка
зан шәһәре турындагы тари хи 
фактлар бозып күрсәтелә. Була
чак Универсиада татар халкына 
гасырлар буена өстендә торган 

ялган һәм яладан 
котылу өчен зур 
мөмкинлек бирә. 
Гомумдөнья три
бунасыннан мәгъ
лү мат чарала ры 
чы ганакларын да, 
җәм  гыять аңында 
та   тар халкы, Каза н 
һәм хәзерге көн
дә башка тө бәк

ләрдә яшәүче мил
ләттәшләребез ту
рын да гы дөрес та
рихны күрсәтү мөм

кинлеген кулдан ычкындырсак, 
бу гафу ителмәслек ялгышлык 
булачак!»

Мирфатыйх Зәкиевнең та гын 
бер бүләге бар. Ул – «Казанга 
ничә яшь?» дип аталачак китап. 
Әле ул басылу стадиясендә. 
Барыбыз да беләбез шикелле 
җавапны... Тик, галим бу сорау
га менә нәрсә ди: «Казанның 
меңъеллыгын без чамалап 
кына – таштан төзелгән бе
ренче кирмәннәр барлыкка 
кил гән вакыттан санап әйткән 
идек. Ләкин Казан бик олы 
яшьтә. Аңа, якынча, 20052007 
яшьләр чамасы. 2007 елны 
Рим шәһәренең 2007 еллы
гы билгеләп үтелде. Шуңа 
әзерлек барышында табыл
ган тарихи чыганакларда әле 
Рим төзелә генә башлаган чор 
истәлекләрендә Казан төбәге 
турында да мәгълүматлар бу
луы билгеле...»

Лапландия... Әкияти 
Лап ландия – СантаКлаус 
һәм Кар кызы иле. Нәкъ 
менә шунда Сантаклаус 
барлык балаларга бүләкләр 
ясый. Лапландия авылында 
СантаКлаусның үз өе, поч
тасы һәм килгән туристлар 
белән ял итә торган җире 
бар. Тирәякта кар көр т
ләре, чыршылар... Анда 
барыпкайту өчен, турист
лар чиратка языла... Чын
га ашмастай хыяллар дип 
уйласагыз, нык ялгышасыз! 
Чөнки безнең үзебезнең 
Татарстаныбызда да Кыш 
бабай һәм Кар кызы яши 
торган бик матур, әкияти 
җир бар. Кайда соң ул җир, 
диярсез. Табигате белән 
Лапландиядән бер дә ким 
булмаган урында ул. Бары
бызга да таныш Арча райо
ны Яңа Кырлай авылының 
чыршы урманы эчендә һәм 
Ия елгасы кырыенда Кыш 
бабай һәм Кар кызы сарай
чыгы бар (Габдулла Тукай 
исемендәге дәүләт музее ба
засында). 2009 елдан бирле 

бу җирләр, кыш җитү белән, 
сихри, әкияти урыннарның 
берсенә әверелә. 2009 елда 
иң бәхетле 750 кешегә 
Кыш бабай һәм Кар кызы 
янәшәсендә күңел ачарга на
сыйп булган. Ә узган елны 
исә, Татарстаннан гына 
түгел, Түбән Новгород, 
Мәскәү, Самара, Чиләбе, 
Ор  лов өлкәләреннән 2500гә 
якын кеше кышкы каникул
ларын нәкъ менә Татарстан 
«лапландиясенә» сәяхәткә 
килеп үткәргән! Алдагы 
елларда чыршы урманын
да Кыш бабай, Кар кызы 
белән күңел ачып, җырлап
биеп, атларда йөреп, төр
ле әкияти геройларның 
әкәмәтләрен карап, чана
чаңгыларда шусалар, быел 
кунып калу мөмкинлеге дә 
була. Чөнки 1 декабрьдән 
туристлар өчен 48 урынга 
исәпләнгән кунакханә ачы
лачак. Икенче катта Кыш 
бабайның үз йокы бүлмәсе 
дә булачак.

Традиция буенча, 18 
декабрьдә Кыш бабай 

үзенең Кышкы аланлы
гына килә һәм бер ай буе 
килгән кунакларны үзенең 
бүләкләре, ачык йөзе белән 
шатландыра. Быел Кыш ба
бай һәм Кар кызы янына 6 
меңнән артык турист килер 
дип көтелә. Шуңа күрә ча
ралар да бик кызыклы һәм 
үзенчәлекле итеп планлаш

тырыла. Оештыручылар 
әй түенчә, программаның 
максаты ниндидер табыш 
китерүгә генә корылмаган, 
ә, бәлки, татарстанлылар
ны һәм киләчәк кунакларны 
үзебезнең татар мәдәнияте 
һәм сәнгате белән та
ныштырудан гыйбарәт. 
Мон нан тыш, әкияти ге

рой ларның Габдулла Ту
кай әсәрләреннән алы
нуы да зур әһәмияткә ия. 
Чөнки бу геройлар безнең 
милләтнең горурлыгы, йө
зе. Чит илдәге Белоснежка, 
гномнар, Микки Маус, До
нальд Даглар янәшәсенә 
куярлык Шүрәлебез, Су 
анасы, Убырлы карчык, 
Ба тыр, Алтынчәч, Таһир
Зөһрәләрнең барлыгын 
та  гын бер кат искәртү 
йөзеннән, Чыршы урма
нында үзебезнең татар 
пер  сонажлары булача к. Бу 
геройларны мин та тар
ларның бренды дип тә атар 
идем әле. Оештыручылар 
искәртеп узганча, нәкъ менә 
шушы әкият геройларыбыз 
туристларны Кыш бабай 
янына чакырып китерә дә 
инде.

Әйтеп үткәнемчә, мон
да килгән кеше үзенә бер 
елга җитәрлек энергия 
һәм яхшы кәеф алып китә. 
Ачык һавада, урман эчендә 
дусларың, якыннарың бе
лән ял итүгә ни җитә! 

Кунакханә, татар милли 
ризыклары өстенлек иткән 
ресторан, Кыш бабай һәм 
Кар кызының Яңа ел бү
ләкләре... Йә, әйдәгез, кит
текме Кыш бабай янына?

P.S. Cүз уңаеннан, 25 
октябрьгә кадәр Кыш ба-
бай ролен бик яхшы итеп 
үти алырдай егетләрдән 
(20 яшьтән алып) гари
залар кабул ителә. 5 но
ябрьдә конкурска нәтиҗә 
ясалачак. Бу рольгә лаек 
дип табылган кеше, Волог
да өлкәсенең Бөек Устюг 
шәһәрчегенә иң төп Кыш 
бабай янына кунакка ба
рып, «абыйсы»ның фатиха
сын алыр дип көтелә. Гари
залар tat.tourism@tatar.ru  
электрон адресына кабул 
ителә. Конкурсның шарт
лары: Кыш бабайның татар 
һәм рус телләрен камил 
белүе, шукшаян, аралашу
чан булуы, балалар белән 
эшли алуы.
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Сиринә ТРОФИМОВА, 
хәбәрче

«... ләкин Казан 
бик олы яшьтә»

татар халкының күренекле галИме мИрфатыйх зәкИевнең 
унИверсИада кунаклары өчен беренче зур бүләге әзер. 
ул – «татар халкының дөрес тарИхы» дИгән кИтап. 

Татарстан Кыш бабае кайда яши?
ЗиЛә ФәсХиЕВА,
хәбәрче

Хәрби хезмәт – егет кешенең 
Ил алдындагы бурычы. Ул бу
рычны егет сәламәтлегенә 
зыян китермичә, нәселенә тап 
төшермичә үтәргә тиеш. 

Өйдән чыгарып җи бәр гәндә, 
әти кеше улының кулын кырыс 
кына кысып: «Улым, нәселебезгә 
тап төшермә, үз өстеңдәге бу
рычны намуслы үтә», – дип озата. 
Әмма бу кырыс әтинең күңелендә 
ниләр барын беркем дә әйтә ал
мас, чөнки ул үзе шушы «ут» аша 
үткән кеше. Ә җебеп төшкән әни, 
калтыранган куллары белән улы
на ипи сыныгы каптырып: «Синең 
кайтуыңны теләп торыр ул, улым, 
исәнсау әйләнеп кайт!» – дигән 
сүзләрне яшь тулы күзләре белән 
ялварып әйтә. Бер читтә оялып 
кына торган кыз бала: «Мин сине 
көтәрмен, тик исәнимин әйләнеп 
кайт», – дип вәгъдә биреп кала. 
Шул минуттан барысы өчен дә 
сынау баш лана. Бигрәк тә егет 
белән кызның хисләре сынала.

Күп дус егетләрдән ишет кәнем 
бар: «Егетне армиядән бары тик 
бер генә хатынкыз көтә, ул да 
булса – әни», – диләр. Алар, бәлки, 
хаклыдыр да. Мин хәрби хезмәткә 
егетләрен озаткан күп кызларны 
беләм. Аларның шактые: «Еге
тем кайтканчы йөреп калыйм, 
аннан ул кайткач өйләнешсәк, 
мин берни дә күрми калам бит. Ә 
ул барыбер берни белмәячәк», – 
дигән фикердә йөриләр. «Уеннан 
уймак чыга» дигән мәкаль бар 
татар халкында. Шул «йөреп ка
лыйм» ва  кытында алар,  бир гән 
вәгъдәләрен онытып, кияүгә дә 
чыгып куялар. Ә хәрби хезмәттә 
йөргән егет йөрәгенә нинди ут 
салганы турында бик азлары 
гына уйлана торгандыр.

«Кызы көтмәгәнгә...», «кы зы 
аркасында...» ар мия хезмәтендә 
егет ләрнең үзүзләренә кул сал
ган очракларны да ишеткәнем 
бар. Бер танышымның дусты 
Чеч няга эләккән. Ул һәрвакыт 
үзенең дус тын коткарып кала 
алмавын сөйли иде. «Көне
төне бомбежка астында ятабыз, 
бүгениртәгә өскә төшәр инде, 
дип һәр көн тормыш белән 
хушлашабыз. Нервлар какша
ган, авыр... Шул сирәкмирәк 
килгән хатлар гына кү ңелне бе
раз йомшартып, йөрәккә җылы 
биреп то ра. Бервакыт хат алгач, 
дустымның кәефе кырылганын 
күрдем. «Ни бул ды?» – дигәч, 
ул миңа: «Кызым кияүгә чыга...» 
– дип җавап бирде. Шул төнне 
без тагын бомбежка астын
да калдык. Иптәшем, йөрәге 
януына түзә алмыйча, үзенә кул 
салмакчы булды. Коткардым... 
Әмма икенче төнне ул түзмәгән, 
янәшәдәге агачка чыгып асы
лынган. Бу юлы мин алып кала 

алмадым...» – дип ачынып сөйли 
иде ул.

«Болай эшләү йомшаклык 
инде ул, егет кешегә килеш
ми», – диючеләр дә булыр. Әмма 
нервлары как шаган, көнетөне 
үлем белән яшәү арасында ят
кан егетнең рухын сындыру кы
ен түгел. Руслар әйтмешли, бу 
бит «масло в огонь». Ә өйдә ул
ларының исәнимин кайтуын кө
теп яткан әти белән әни дә бар би т 
әле... Бу турыда ул уйламаган. 

Бу кылган гамәле белән ул кыз 
барлык кызларның да намусына 
тап төшерде. Ә бит вәгъдәләренә 
тугъры калып, сөйгән ярларын 
хәрби хезмәттән кө теп алган кыз
лар да аз түгел. Шулай да мондый 
хәлләрне күргән егетләре алдын
да каты сынау үтәргә туры килә.

Хәрби хезмәт егет өчен Ил 
каршындагы бурычын үтәү бу
енча сынау булса, кызларга егет 
алдындагы сынау ул. Биргән 
вәгъдәңә тугъры калу – ике йөрәк 
хисләренең сыналуы.

тән гә  –  м у н ч а ,  Җ а н г а  –  ю к 

РиммА иГДЕЕВА, 
татар филологиясе бүлеге студенты
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Хәрби хезмәт кем өчен сынау?


