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“РАУШАН” ГАЗЕТАСЫН “УКЫРГА! УКЫРГА! 
ҺƏМ ТАГЫН БЕР КАТ УКЫРГА!”

Яңа тормыш Яңа елдан башлана, 

спорт белəн шөгыльлəнү атна башыннан, 

ə уку, əлбəттə инде, сентябрьдəн! 

" Р ау ш а н " н ы ң я ң а ф о р м ат ы ,  я ң а  

редакторларының, корректорларының, 

журналистларының эше кайчан башлана 

соң? Җавапны бу саннан аңлагансыздыр - 

октябрьдəн! 

  Октябрьдə туганнарның бабалары 

Ленин була дилəр. Əйе, без - октябрятлар!  

Уйларыбыз революцион ук булмаса да, 

хыялларыбыз зурдан! Шуңа күрə эшебезне төрле яклап башлап җибəрдек: даими 

редколлегияне сайладык (былтыр безнең редколлегия ай саен алмашынып тора 

иде), сайтыбызга (https://vk.com/rawshan_ifmk) сулыш өреп җибəрдек һəм иң 

мөһиме -  газетабызга мəкалəлəр туплап, аның шəкелен  үзгəртеп, Сезгə, кадерле 

укучыларыбыз, менə шушы санны тəкъдим итəргə булдык! "Бисмилла" дип 

башланган эш уңышлы була дилəр, амин шулай булсын, "бисмилла"ларыбызны 

əйттек!

                                                                                                  Алсу Сəлахова, 2 курс

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

Габдулла Тукай исемендəге 
татар филологиясе һəм мəдəнияты бүлеге  

Без дə студент булдык 

бит əле! Хəер, физик культура 

фəненнəн  белем бирүче  

у к ы т у ч ы б ы з  Гр и г о р и й  

И в а н о в и ч  с ү з л ə р е н ə  

караганда, беренче сессиягə 

к а д ə р ,  б е з  б а р ы б ы з  д а  

абитуриентлар. Бу сүзлəргə 

карап кына, моңсуланып 

у т ы р ы п  бул ма с ,  с е с с и я  

вакытлары əле җитмəсə дə, 

үзебезне студентлар итеп 

күзаллыйк. Мин сезгə хəзер 

үзебезнең əле бөрелəнеп кенə 

килə торган студент тормышы турында сөйлим. Ə син, кадерле укучым, шушы 

мəкалə каршында, укыргамы-укымаскамы, диеп, туктап калгансың икəн, 

һичшиксез, укы! Кызык булачак!

Шушы уку йортында белем ала башлавыбызга ай ярымнан артык вакыт 

узган да киткəн. Ə бит барысы да бүгенгедəй хəтердə. Аеруча тулай торакка урнашу 

көне истə калган: берсеннəн-берсе авыр пакет-сумкаларыбызны күтəреп, килеп 

кердек без Универсиада авылына. Бүлмəдəш кыз белəн көне буе, бер-беребезгə 

дəшми генə, шушы яңа тирəлеккə иялəшə алмый интегеп йөргəннəн соң, и, 

иркенəеп киттек кичə таба! Авыл “Ашан”ыннан (группабызның старостасы - 

Дилə авылны “Ашан” дип атый, чөнки бер генə җирдəн дə шуның кадəр тəм-том 

төяп килгəн юк əле безнең, өстəвенə, бушка!) алып килгəн азык-төлеклəрне өстəлгə 

тездек тə, төнге икегə кадəр, чəй артында  гəплəшə-гəплəшə, күңелле вакыт 

уздырдык. Бер атнадан артык шулай матур гына дəвам итте бу хəллəр. Хəер, 

озаграк та дəвам иткəн булыр иде əле, сүз əйтүче булмаса, əмма безнең белəн бер 

этажда торучы магистратура кызлары күзлəребезне ачтылар: бүлмəдəн ашау 

əйберлəре тотарга ярамый икəн лəбаса! Тотындык шушы сүзлəрдəн соң бөтен 

азык-төлеклəрне ашау бүлмəсенə ташырга. Бəрəңгесеннəн башлап, су тутырылган 

шешəгə кадəр илтеп куйдык,  хəтта кəнфитлəрне дə бүлмəдə калдырмадык. Ни 

өчен дисезме? Куркуыбыз бик көчле булып чыкты шул безнең. Курыкмассың да 

инде, ”куып чыгарырга мөмкиннəр” - дигəн сүзлəрне ишеткəч...

Уку йортында булган хəллəр исə аерым игътибарга лаек. Укулар əле 

башланып кына китте, ə без инде хəйлəлəргə дə өйрəнə башлаганбыз. Курс эшлəре 

язу методикасы фəненнəн пара вакыты... Бер төркемдəш кызның: ”Абый 

җибəрегез инде бераз иртəрəк, зинһар өчен, ашыйсы килə бит бик тə” - дип əйткəн 

сүзлəре истə. Шушы сүзлəрдəн соң, əлеге фəннəн белем бирүче укытучыбыз Айрат 

Фаикович елмаеп куйды да: “Əле беренче айны гына укыйсыз, инде əшəкелекне 

белə башлагансыз” - диеп җавап бирде. Эх, əшəкелек түгел лə ул, əле иялəшə алмый 

йөрүебез генə. Шунысын əйтми калдыра алмыйм: шушы хəлдəн соң Айрат абый, 

пар башланып киткəч, рəтлəр арасында əлеге төркемдəш кызыбызны тапмаса, 

“Кая китте минем дустым?” диеп сорый башлады. Менə шулай укытучылар белəн 

дə күңелле вакыйгалар булгалый.

Я, ярый, гел зарланып утырып булмас, уку башланды гына бит əле! Алда 

безне югары курс студентлары  ике сүзнең берсе саен əйтеп, куркытып торучы 

вакыйга көтə. Сессия! Əле аңа вакыт күп калды кебек, əмма ул сабыр гына, 

декабрь ае җиткəнен көтеп ята. Гүя: ”Укы, студент! Укымасаң, ел азагында 

күрмəгəнеңне күрсəтəм мин синең” - ди.

Һəр əйбернең уңай да, тискəре дə яклары булган кебек, безнең əлеге уку 

йортында ай ярым белем алу барышында гына да төрле вакыйгалар булды. 

Əйтергə кирəк, күңелле, матур вакыйгалар санап бетергесез. Нур өстенə нур 

дилəрме əле? Нəкъ шулай. Күпме яңа мөмкинлеклəр ачылды хəзер безнең 

алдыбызда. Иҗат белəн шөгыльлəнəсең, яисə əдəбиятка гашыйк икəнсең, 

“Əллүки” түгəрəге сине көтə. Əллə син биюгə остамы? Алай булса, бүлегебездə 

матур гына эшчəнлек алып баручы “Яшьлек” бию түгəрəгенə ашык! Əйтергə 

телəгəн фикерем шул: безнең төркемебездə барыбыз да диярлек үзенең 

кызыксынуларына, сəлəтенə таянып, үзе өчен яңа мөмкинлеклəр ачты. Шушы 

кыска гына вакыт аралыгында мин үземне берсеннəн-берсе талантлы, 

үзенчəлекле кешелəр белəн укуыма инандым. Һəм безне барыбызны да ана теленə, 

татар телебезгə булган мəхəббəт берлəштерə. Бу, шиксез, сөендерə.

Əйе, студент, төгəлрəк итеп əйткəндə, беренче курс студентының тормышы 

гаять күп төрле вакыйгалар - матур, күңелле, сирəк кенə күңелсез вакыйгаларга да 

бай. Бу сүзлəрне инде без, кайчандыр студент булган абый-апаларыбызга карап 

кына түгел, ə үз өстебездə тоеп, əйтə алабыз. Без инде абитуриентлар гына түгел, без 

- татар филологиясенең бəхетле студентлары!

Гүзəл Закирова, 1 курс

“РАУШАН” ГАЗЕТАСЫН “УКЫРГА! УКЫРГА! 
ҺƏМ ТАГЫН БЕР КАТ УКЫРГА!” БЕЗ ДƏ СТУДЕНТ БУЛДЫК...БЕЗ ДƏ СТУДЕНТ БУЛДЫК...

“ШЫРПЫ”“ШЫРПЫ”
Сəлəт... Һəрберебезне дə колачларын киң җəеп каршы ала торган əлеге 

яшьлəр үзəге кичə, 15 октябрь көнне, үзенең Сəлəт КВН лигасын ачык дип 

белдерде. Шулай итеп, “Сəлəт” дөньясына мөкиббəн булган 1нче курс студенты 

(ягъни мин), башына җыелган барлык рефератларын, өй эшлəрен читкə куеп, 2015 

нче елның тагын бер кызу КВНына юл тотты. 

Əйе, сез минем шаяннар һəм тапкырлар клубының фанаты булуымны инде 

күптə-ə-əн аңлап алдыгыз, билгеле. Тик нəкъ менə бу КВН башкаларыннан 

аерылып тора, ул “Сəлəт” яшьлəр фонды тарафыннан үткəрелə һəм... татар 

телендə!

Менə безнең студент, МЦ АК БАРС бинасын эзлəп, Казанның кап-караңгы 

почмакларыннан атлый; җитмəсə əле, əнə, юл кырыендагы бер агач төбендə кемдер 

шыгыр-шыгыр килеп маташа, авыл йортларын хəтерлəткəн биналардан явыз 

этлəр ырылдавы ишетелə... Тик əлеге батыр студент, 1нче курста булуына 

карамастан, үзенең максатына туп-туры басып һəм ышанычлы адымнар белəн 

атлый. Озак та үтми, аның каршысында матур заллары, бик уңайлы 

урындыклары белəн зур зал, гаҗəеп бер тамаша пəйда була! Нинди гүзəллек, нинди 

атмосфера! Күзлəрең камашырлык. 

Тик əле чын тамаша аны алда көткəн икəн. Сүзем яраткан филология һəм 

мəдəниятара багъланышлар институтының “Шырпы” КВН командасы турында. 

Искиткеч матур кызлар арасында бер егет... Əлеге шаян команданы күргəч, 

һичшиксез, “шаркылдап” бер көлəсе килə, чын КВН командасы нəкъ менə шундый 

булырга тиештер, минемчə. Əлеге кичəдə катнашканнар минем белəн килешер дип 

уйлыйм, чөнки и-и-иң шəп көлдергечлəр, номерлар аларда иде бит! (Көлə-көлə 

эчлəрем катты хəтта!) “Шырпы”ның кичəге җиңүе дə минем сүзлəремне тагын бер 

кат дəлиллəр. Əйе, дуслар, үзебезнең ИФМК командасы, ¼ финалда 1нче урынга ия 

булып, ½ финалга үтте! Əле алай гына да түгел, үзенең чыгышын тамашачыларга 

махсус кунак “Татар Team” да (сез бу команданы, һичшиксез, белергə тиеш!) 

тəкъдим итте. Шушы урында горурланып əйтергə кирəк: СƏЛƏТ КВН лигасының 

алып баручылары да үзебезнең институт егетлəре Илһам һəм Ришат иде. Дуслар, 

менə күрəсезме, нинди шəп институтта укыйбыз; шушы фактны жюри вəкиллəре 

дə искəртеп үтми калмады. 

Ə мин, үз чиратымда, талантлы яшьлəребезнең һəр барчасына зу-у-ур 

уңышлар телəп, үземнең язмамны тəмамлыйм (инде кайберəүлəр сөенеп тə 

куйгандыр), сезне ½ финалга һəм финалга дəшəм. Эшлəрегез, рефератларыгыз 

көтсə дə, аларны ташлап КВНга килергə киңəш итəм :)

Яраткан институбызга бергəлəп җан атыйк! 

Таңсылу Сəлəхова, 1 курс
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19 нчы октябрь көнендə университетыбызның Л.Н.Толстой исемендəге филология 

һəм мəдəниятара багланышлар институтының Г.Тукай исемендəге татар филологиясе 

һəм мəдəниятра багланышлар бүлеге тарафыннан уздырылган “Илһамлы калəм” һəм 

“Шигъри Сабантуй” бəйгелəренə йомгак ясалды. 

  “Шигъри сабантуй” бəйгесендə катнашучылар,  исеменнəн үк күренгəнчə, 

шигърият мəйданында бил алышса, “Илһамлы калəм” берничə номинациядə эшлəр 

кабул итə:  проза, публицистика, драматургия.

“Шигъри сабантуй” бəйгесенə быел ике йөзгə якын эш килеп, шуларның илле бише 

икенче турга үтте. Җиңүчелəр Г. Тукай исемендəге премия лауреаты, шагыйрь Рəдиф 

Гаташ белəн бик кызыклы очрашудан соң “Трибун шагыйрь” конкурсында катнаштылар. 

Əсəрне җиренə җиткереп бары автор үзе генə укый аладыр, мөгаен. Һəм бу шулай булды 

да: авторлар үз иҗат җимешлəрен йөрəклəре аша үткəреп, тамашачыга җиткерде. 

Җиңүчелəрне бүлəклəү тантанасы бер тында узды да китте. Яшь шагыйрьлəр 

янына Илһам үзе дə килгəн иде.  Илһам булган җирдə ничек күңелдə җыр, шигырь 

тумасын ди?! Ул үзенең хəер-фатыйхасын биреп, иҗат чишмəлəренең саекмавын телəде. 

Үзенең һəрчак янəшəдə булачагын вəгъдə итте.

Бүлəклəү җыр-бию белəн үрелеп барды. Институтыбызда эшлəп килгəн төркемнəр 

һəм үзешчəн артистларыбыз үзлəренең талантлары белəн тамашачыны сокландырды.  

Язган əсəреңнең зур шагыйрь-язучылар тарафыннан уңай бəялəнүе, иҗат 

җимешеңне тамашачыга җиткерə алу мөмкинлеге -  иҗатчы өчен зур бəхет. Язар чакта 

язып калыйк, дуслар!

Зилə Сабитова, 2 курс

ЯЗАР ЧАКТА, ЯЗЫП КАЛЫЙК!

Закирова Гүзəл Рифат кызы. 
Туган елы, урыны:1997,Балтач районы Куныр авылы 
Иң яраткан китабы:Дэниел Киз “Цветы для Элджернона” 
Иң яраткан музыкаль жанр:индитроника 
Хобби:чит теллəр, музыка, шигърият 
Килəчəккə хыяллар:сəяхəт итү,кече дусларыбызның хаклары 
өчен көрəшү, радио өлкəсендə алып баручы булып эшлəү. 
Укучыларга киңəш:ни генə булса да, үз-үзегез булып калыгыз!

Татар филологиясе һəм мəдəниятара багланышларн бүлегендə 
5 курста укыйм, Татар Халык хорында җырлыйм, "Əллүки" 
əдəби-иҗат берлəшмəсенə йөрим, шигырьлəр язам.

Казан урамнары. Кырык җиде.
Күпме кыргый сүзлəр ишеттем!
Чит-ят җаннар.Шəһəр мине, əби,
Дөресен əйтим, əллə нишлəтте.

Бүген авылымнан килеш менə.
Илле икең кичə үткəрдек.
Əттəхиятне дə онытканмын икəн...
Бетəм микəн?!
Шуны уйлап, əрнеп, үртəлдем.

Үз хатаңа төшенеп, үкенə алгач,
Əби, җаным, зинһар, əйт əле!
Минем иман əле исəндер бит?
Ходай.
Киң кодрəтле Ходай!
Кичерəме миндəй бəндəне?

-Бисмиллаңны, кызым, оныттың бит.
-Онытмадым, əби, исемдə.
Ирек бирмəм үземə моннан ары
Иярергə кяфер ишенə.
...Бу юлларым дога булып иңсен
Əби, җаным, синең исемгə.

Таш идəн. Диварлар. Буш түшəм.
Ертылып ташланган ак кəгазь.
Җимерек хəрабə мин! Кирəк
Чатнаган җаныма бер вəгазь.

Яраткан көй уйнап туктагач,
Гасырлар ук узган, диярсең.
Битемнəн назлаган җил хəзер
Башкалар чəченə иярсен!

Телефон шалтырамый күптəннəн.
Ник шунда берəрсе ялгышып ..?
Сүтелгəн күңелнең җелеген
Төн белəн көн уйный тартышып.

Ярасын ялагач, эт тэ бит
Сызлавы беткəнен көтəдер.
Шул соңгы яшəгəн көн булыр-
Син мине калдырып киткəне.

Таш идəн. Диварлар. Буш түшəм.
Ертылып ташланган ак кəгазь.
Башланмый өзелгəн бер тормыш.
Соңарып укылган бер вəгазь.

Бездəй имансызлар сəҗдə кылгач,
Аллаһның да
Күңеле тулып киткəн, күрəсең.
Р.Мөхəммəтшин.

-Бисмиллаңны, кызым, оныттың бит.
-Бисмилламны, əби, оныттым...
Үртəлəнеп ятасыңдыр,
Күреп
Бисмилласыз калган оныкны.

Казан дигəннəре, əби, мине
Дөресен əйтим, əллə нишлəтте.
Юк-бардан да ачу купкан була,
Сүгеп ташлыйм үткəн-киткəнне.

Сүгеп ташлыйм тавыш-тынсыз гына,
Киң елмаеп йөргəн адəмне.
Матурлаткан булам шунда
(Кичерə күр!)
Җанны түгел, əби, тəнемне.

Мин алай да түбəн түгел əле:
Фатиханы укыйм төннəрен.
Дога урынына
Көндезлəрен
Кирле-морлы сүзлəр əйткəлим.
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ЯЗАР ЧАКТА, ЯЗЫП КАЛЫЙК!

Безнең белəн элемтəдə торыгыз!
Электрон почта: NewRaushan@gmail.ru
ВКонтактедагы төркемебез:"Раушан" 

студентлар газетасы 
(http://vk.com/rawshan_ifmk)

instagram: newraushan
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“Беренче мəхəббəт” – һəркемгə таныш  

гыйбарə. Сихри, татлы, шул ук вакытта ачы 

тəмен һəркем татыган, ялкынлы, рəхимсез, 

лəкин лəззəтле утында янган, көйгəн. Тик бу 

газаплы рəхəт кайчан да булса бетəрме соң? Əллə гомерең буе бер кешене сөеп, аның 

битарафлыгына, җансызлыгына  карамыйча, берүзеңə бу газап утында янаргамы? 

Пьесаның төп герое Чулпан да əлеге сорауларга җавап эзли. Яраткан кешесе Вилдан 

белəн бергə булырга, тормыш корырга тели. Ə Вилданның төп омтылышы - карьера төзү.  

Бу - үз-үзен кайгыртучы, эгоистик персонаж. Чулпан барысын да аңлый, зур авырлык 

белəн булса да, гомерлек мəхəббəтен җибəрə, онытырга тырыша. Һəм шушы авыр 

вакытта аңа ярдəм кулын Илдар суза - изгелек, мəрхəмəтлек, яктылык образларын 

берлəштергəн олы йөрəкле персонаж. Чулпан ризалык бирə. Өр-яңа тормыш башлана, 

яңа гаилə корыла. Тик, белгəнебезчə,  үткəн гомер “шəүлəлəре”, ничə еллар үтүенə 

карамастан,  кире кайтырга ярата...

Карарга телəк уяндымы? Барлык телəүчелəр  “Чулпан” спектаклен “Кəрим 

Тинчурин  исемендəге драма һəм комедия театры” сəхнəсендə карый ала. Афишаны бик 

жиңел генə театрның рəсми сайтында (http://tinchurinteatr.ru/) таба аласыз. 

                                                                         Күзəтүне Алсу Шангараева əзерлəде.
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