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НИКАХ КАЗАННЫКЫ,
 ТУЙ КЫТАЙНЫКЫ

Кемнең нинди телəге бардыр, ə мин җир шарын əйлəнеп 

чыгарга хыялланам. Минем максат - “түгəрəгебезнең” 

кайсыдыр җирендə булса да Казаныбызга охшаган урын 

табу! Əлбəттə, була торган хəл түгелдер. Беренчедəн, 

мин җир шарын əйлəнеп чыга алмаячакмын, икенчедəн,  

бер  җирдə дə  мəркəзебезгə тиңнəр юк.

Казанда бер-ике ай гына яшəсəм дə, шушы кыска гына 

вакыт аралыгында аны яратырга, шəһəр тормышына 

иялəшергə өлгердем. Кайный икəн Казан! Шушында 

кереп чумалар да, аннан чыга алмыйлар. Хəер, андый 

телəк туа да алмас иде, чөнки  монда гына син татар 

дөньсында “болганасың”,  монда гына үзлəренең 

тамырларын эзлəп килгəн кытай, себер һəм башка бик 

күп төрле татарларны очрата аласың. Йөзлəренə 

карасаң, бер дə безнең ише кебек түгеллəр, ə менə 

күңеллəрендə булган татарлык хисе менə-менə ташып 

чыгам дип тора. Баба теллəрен, халкының гореф-

гадəтлəрен өйрəнер өчен алар бөтен күңеллəрен 

бирергə, туган җирлəрен дə ташлап килергə əзерлəр. 

Нəкъ шундыйларның берсе белəн миңа Казан федераль 

университетында күрешеп сөйлəшергə туры килде, 

татар филологиясе һəм журналистикасы белгечлегендə 

бергə белем алучы группадашым:

- Кытайча исемем минем Сымахэцзань Илиясы, ə 

татарча  Исмеəгзам Ильяс улы дип йөртəлəр. 

Үземнең чыгышым белəн мин  Кытайдан, Чанцзи 

Автоном төбəгенең Чишмə исемле  татар авы-

лыннан, - дип үзе белəн таныштырды. 

Ə нинди максат белəн шуның кадəр ерак аралардан 

Казанга килергə булдың дигəн сорауга аның җавабы  

əзер иде инде:

- Минем əтием татар, ə əнием казах кызы булган, 

тамырларым минем монда, шуңа күрə килүемнең 

сəбəбе - татар телен һəм аның мəдəниятен өйрəнү. 

Инде мин өч ел буе Казанда яшим.

Аңа күптəн түгел генə егерме җиде яшь тулды, моны 

белгəч, гаилə хəле турында да җентеклəбрəк сораштым:

- Əти-əнием һəм туганнарым Кытайда яшилəр. 

Хатыным белəн мин  Казанда таныштым, быел ни-

ках укыттык. Аннан соң Кытайга барып гөрлəтеп 

туй үткəрдек. Хатыным үзе  чыгышы белəн 

Казаннан.  Бергə матур итеп, бəхетле яшибез. 

Аллага шөкер!

- Үзеңдə казах, татар каны да аккач, ике телне, өстəмə 

кытай телен дə белəсеңдер əле? - дигəч, аның җавабы 

мине таң калдырды:

- Мин үзем җиде тел белəм: кытай, казах, уйгур, 

татар,  кыргыз,  узбəк,  урыс теллəре. 

Егетнең максатлары зурдан икəне сөйлəмендə үк 

чагыла иде:

- Монда килүемнең максаты - татар һəм урыс 

теллəрен яхшы итеп өйрəнү, миллəтебезгə файдалы 

шəхес булып яшəү. Нык һəм яхшы гаилə булдыру, 

җəмгыяткə файдалы булган яхшы эштə эшлəү. 

Үземне һəрьяктан үстерү телəге белəн яшим. 

- Башкалабыз сине үзгəрттеме?

- Казанга килгəч, үзгəрешлəр булды, əлбəттə. Үзем 

татар кешесе буларак, монда килеп, шушы 

миллəттəшлəр арасында яшəү ничектер үзебезнең 

халкыбызга мəхəббəтемне тагы да арттырды. 

Казанда булган милли ашлар, Казан шəһəренең 

матурлыгы, татарча сөйлəшү - болар барысы да 

күңелдə миллəтебезгə соклану хисе уятты. Татар 

филологиясе һəм мəдəнияты бүлегенə укырга  

керүемнең сəбəбе дə - татар телен һəм аның үзен-

чəлекле мəдəниятен өйрəнү һəм үземдə туплау.

Исмеəгзам язган сүзлəргə, җөмлəлəргə мин төзəтүлəр 

кертмəдем. Кирəк тə түгел! Татарстанда туып үскəн 

балада да булмаган миллəтпəрвəрлек, татарлык, 

нəселлек хислəре Кытайдан  күченеп килгəн егеттə бар. 

Аның язган сүзлəрен укыган саен, күңелемə сөенечем 

һəм рəхмəтем сыймый. Шулкадəр дəрəҗəдə халкына 

мəхəббəт, ата-бабаларына тугрылык. Аның кебек 

искиткеч татар җанлы кешелəр, əлбəттə, бездə аз түгел. 

Шуңа карамастан да, халык Исмеəгзам кебек үрнəк 

кешелəрне белергə тиеш.

Лəйлə Исламова, 1 курс студенты

  

 

ХƏЗИНƏБЕЗ 
БАЙЛЫГЫ

 

Университетыбызны шаулаткан Идел 
буе студентлар халык иҗаты фестивале 
"Милли хəзинə" безнең бүлек сту-
дентларында бары уңай тəэсирлəр 
калдырды.

Мəкалəмнең иң-иң тəмле өлешенə күчкəнче, "Милли 

хəзинə" фестивале турында сөйлəп үтим. Быелгы 

фестиваль 17-19 нче ноябрь көннəрендə, һəр елдагыча, 

безнең институтыбыз бинасында үтте. 17-се көнне 

төрле җирлəрдəн килгəн кунакларны каршы алсалар, 

18 нче ноябрь көнне беренче сайлап алу туры булып 

узды. Əлеге сайлап алу турының нəтиҗəлəре белəн без  

19 нчы ноябрьдə булып узган гала-концертта 

таныштык. Кайсы гына институт укучылары көч 

сынашмады монда! Чувашия, Мəскəү, Мордовия, 

Мари-Эль, Оренбург... Кыскасы, Россиянең төрле 

төбəклəре бер капкага җыелган иде.

Əлеге фестивальдə татарларның, чувашларның, 

кавказларның, мариларның, русларның, керə-

шеннəрнең дəртле биюлəрен зал аеруча шатланып 

кабул итте. Чыгыш беткəннəн соң да озак итеп 

алкышлаулар дисеңме, сызгырулар дисеңме - барысы 

да биючелəрнең эмоциональ һəм профессиональ яктан 

югары дəрəҗəсенең күрсəткече. Шулай ук сəхнəдə яшь 

нəфис сүз осталары һəм җырчыларның чыгышлары ма-

тур хис-кичерешлəр калдырды. Самими елмаюларның 

сəбəпчесе булган бер чыгышны аерып үтəсем килə. Ул 

да булса, Казанның "Веселые ложкари" балалар 

коллективы. Кулларына, аякларына, күкрəклəренə 

сугып кашыклар белəн əллə нилəр майтарып бетергəн 

бу балалар ( "исеменə күрə җисеме" дигəндəй) бөтен 

залның кəефен күтəреп җибəрделəр.

Ə хəзер инде мактану һəм горурлык хисе белəн 

үзебезнең бүлегебезнең җиңүчелəре турында берничə 

сүз. Беренче урынны моңлы тавыш иясе Алсу 

Габдуллина һəм театраль осталыкка ия булган Илназ 

Сибгатуллин яулады. Икенче урынга бүлегебезнең 

"Яшьлек" бию төркеме, театраль сəнгать но-

минациясендə Ленар Хамматов белəн Айгөл 

Галəветдинова дуэты һəм Алсу Сəлахова чыгышлары 

лаеклы дип табылды. Өченче урынны нəфис сүз остасы 

Эльвина Нəҗипова алды. 

Фестиваль миллəтне саклауга һəм милли иҗатны 

таратуны максат итеп куйган. Дəүлəт программасы 

нигезендə үткəрелə торган əлеге фестивальнең 

эшчəнлеге сүрелмəсен иде! 

Алсу Сəлахова, 2 курс студенты
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“СƏХНƏ” ДИГƏН 
СЕРЛЕ ИЛ

Дөньяда иң дəрəҗəле һөнəр кайсысы дип 

уйлыйсыз?  “Əлбəттə, театр тəнкыйтьчесе!” - 

дип җавап бирер кайберлəрегез. Күренеп тора: 

болар – үзебезнекелəр, “Əллүки” иҗат 

берлəшмəсенə йөреп иҗат итүчелəр! Күп-

лəрегез моның хикмəтен аңышмыйча 

калгандыр. Чыннан да, “Əллүки” белəн театр 

бер-берсенə ничек бəйлəнгəн? Бу сту-

дентларыбызны театр тəнкыйтьчесен иң бөек 

һөнəр иясе итеп санарга ни этəргəн? Сораулар 

берсе артыннан икенчесе туып тора – хəзер 

җавапларын да табабыз.

Белəсезме, ə бит безнең “Əллүки”дə дə калəм 

тибрəтүче талантлы студентларыбыз ноябрь-

нең елак кына көннəрендə бик кояшлы һəм 

җылы атмосферага чумдылар. Ни дисəгез, 

алар үзлəре өчен өр-яңа булган “Сəхнə+” 

мəктəбенə кабул ителде. Əйе, дуслар, сез инде 

күптəн яратып өлгергəн əллүкичелəребез 

хəзер җир йөзендəге иң абруйлы һөнəрне 

үзлəштерəчəклəр! 

Бүгенге көнгə “Сəхнə”челəребез мəктəпнең 

ике утырышында катнашырга өлгерде. 

Шуларның берсе 11 нче ноябрьдə үткəрелсə, 

икенчесе унтугызына планлаштырылган иде. 

Шушы кыска гына вакыт аралыгында алар 

бик күпкə өлгерде: артист, педагог, Г.Камал 

исемендəге ТДАТның баш режиссеры Фəрит 

Рəфкать улы Бикчəнтəев белəн җылы əңгəмə 

корды; шулай ук театр белгече, тəнкыйтьче, 

Г.Камал исемендəге ТДАТның əдəби бүлек 

җитəкчесе Нияз Игъламов белəн "Тəнкыйть 

кирəкле шəйдер!" дигəн темага фикер 

а л ы ш т ы ;  “ С ə х н ə ”  ж у р н а л ы н ы ң  б а ш 

мөхəррире Зиннур Хөснияр белəн “Сəхнə” 

дигəн серле ил турында əңгəмə кордылар.

Күреп торуыгызча, яңа һөнəрне үзлəштерү 

бик актив бара. “Сəхнə”челəребезне күпме 

өстенлеклəр көткəнен белсəгез икəн əле! Иң 

оста тəнкыйтьчелəр спектакльлəргə бушлай 

кертелə, “Сəхнə” журналында мəкалəлəрен 

бастыра, спектакльнең ничек яралганын 

(ягъни репетициялəрне) үз күзлəре белəн 

телəсə кайчан барып күрə, артистлар һəм 

режиссерлар белəн дə аралаша алачак. Болар 

барысы да сихри тавыш белəн театр 

дөньясына чакыра кебек. (Сез дə кызыгып 

куйдыгыз ич, шулаймы?) 

Тик шулай да, чын тəнкыйтьче булып китəр 

алдыннан, студентларыбызны төрледəн-төрле 

зур сынаулар көтə. Əгəр дə сине, укучым, бу 

сүзлəрем бер дə каушатмаган икəн, үзебезнең 

Филология һəм мəдəниятара багланышлар 

институтында үткəрелə торган “Сəхнə+” 

утырышына көтеп калам. Синнəн бары тик 

искиткеч күтəренке кəеф һəм кызыклы 

сораулар ияртеп килүең сорала.

Таңсылу Сəлахова, 1 курс студенты

 ƏМИРОВА РУЗИЛƏ ТАЛИБ КЫЗЫ
Туган көне: 1996 елның   

1 октябре

Туган җире:  Аксубай 

районы Яңа Ибрай авылы

И җ а т ы  т у р ы н д а : 

"Беренчеме, икенчеме 

с ы й н ы ф т а  у к ы г а н д а 

укытучы апа хəтердəн язу 

дəресе өчен Тукайның 

"Җир йокысы" шигырен 

ятлап килергə кушкан иде. 

Мин ятламадым һəм апа "икеле" куймасын өчен, 

шигырьне үзем яздым. Апа "икеле" куймады, 

мактап та алды хəтта... Шуннан соң инде язгалый 

б а ш л а д ы м .  Ү с ə  т ө ш к ə ч ,  ул  б а л а л ы к 

шигырьлəрем тупланган дəфтəрне оялып зур 

у р ы с  м и ч е н д ə  я н д ы р д ы м  д а  ə л е : ) 

Шигырьлəремдə хислəр һəм күңел дөньясы 

яктыртыла, бəлки, бераз моңсураклардыр да..."

"1926"

“Калеб" яңа буын җыены" авторы 

Гүзəл Сəгыйтова, "1926 нчы ел"ның 

с ц е н а р и й  а в т о р ы  Й о л д ы з 

Миңнуллина, əдəби кичəнең режис-

серы 3 нче курс студенты Олег 

Кинжəгулов 11 нче ноябрь көнне 

Галиəскəр Камал театрында шул 

чорга багышланган музыкаль-əдəби-

театраль кичə уздырдылар.

Татар тарихында зур урын алып 

торган 1926 ел Камалның кече 

сəхнəсендə күрсəтелде.

1926 нчы ел татар сəнгатенең үсеш 

чоры булып тора.  Бөек татар 

композиторларының, күренекле 

шагыйрьлəренең, сəлəтле артист-

каларының сəхнəгə беренче адымнар  

ясаган вакыты ул.

- Шул гасырның иҗат дөньясын, 

иҗади үсешне, шул чорда иҗат иткəн 

ол ы  ш ə хе с л ə р е бе з н е  х ə т е рд ə 

яңартырга телəдек. Ничектер, ва-

кыйгаларга бай, яңа үсеш бас-

кычлары барланган ел 1926 елга туры 

килə кебек булды безгə, һəрхəлдə, ул 

тетрəндерə дə, сагайта да, куанычлар 

да күп. Сəхнəгə музыкаль драма 

жанры килə, əдəбиятта яшь иҗат-

чылар көч сынаша, яңа юллар эзли, 

Казанга укуын тəмамлап, Бакый 

Урманче килə, татар балаларын 

сəнгать техникумына җыя башлый, 

татарларны рəсем сəнгатенə алып 

керə, музыкада опера труппасы 

җыюга адымнар ясала. Шул ук 

вакытта Казанны су баса, Ислам 

кабул итү юбилеена мəчет ачалар, 

анда бер тапкыр гына намаз укып 

өлгерəлəр, шунда ук ябыла да, олпат 

язучылар бакыйлыкка күчə, - диде  

Йолдыз Миңнуллина.

Кече сəхнəдə, Театр һəм мəдəният 

институтының 3 курс студентлары 

1926 нчы елда татар мохитенə 

үзлəренең беренче иҗатларын кертə 

башлаган татар интеллигенциясен 

күрсəттелəр. 

Сəхнəдə татар əдəбиятын кайгырткан 

Гадел Кутуйның (Алмаз Борһанов),  

беренче тапкыр сəхнəгə чыгуы 

т у р ы н д а  у й л а н г а н  Г а л и я 

Кайбицкаяның (Ирина Кибəкова) 

сөйлəвен, татар моңын башкаларга 

к ү р с ə т ə с е  к и л г ə н  С а р а 

Садыйкованың  (Айгөл Шəкүрова), 

сəхнəгə тетрəндергеч “Зəңгəр шəл”  

драмасы белəн килеп кергəн Кəрим 

Тинчуринның (Ленар Юлдашев) 

иҗади тормышларын күреп булды.. 

Шулай ук 1926 нчы елда татар 

профессиональ музыкасына нигез 

салучыларының берсе композитор 

Салих Сəйдəшевнең көйлəрен 

тыңладык.

Лилия Туктарова, 1 курс студенты

*** 

Гөл канаты сыман җырларым бар 

Сиңа дигəн. 

Тупыл мамыгыдай елмаюым бар,

Туар таңнарыңа җылы биргəн. 

Чал көзлəрем бар минем, 

Сине көткəн.

Əйтелмəгəн бер уч сүзем бар...

Җанны өткəн. 

Ишетəсеңме? 

Язлар елый. 

Яшьлəре куенга тама бугай... 

Кулларым сузам җиллəргə — 

Салкын. 

Таныйсыңмы? 

Мəхəббəт – теге сукбай. 

Əллə көзлəр ашыктымы, 

Җəйлəр генə соңардымы? 

ГАЛИЕВА АЛИНƏ РАМИС КЫЗЫ
Туган көне: 1998 елның 

8 мае

Туган җире: Актаныш 

районы Татар Суыксуы 

авылы

И җ а т ы  т у р ы н д а : 

"Матур əдəбият белəн 

кызыксыну, күп əсəрлəр 

уку мине иҗатка алып 

кереп китте.  Хикəя, 

нəсерлəр, драма 

əсəрлəре һəм шигырьлəр язам. Үз гомерендə 

бер генə тапкыр да шигырь язып карамаган 

кешенең күңеле юктыр, дилəр бит. Мин дə 

һəркемнең үзенең хислəрен калəм белəн 

уртаклашканы бардыр дип уйлыйм. Ак 

кəгазьгə язылган сүз, җөмлəлəр башкачарак 

укыла һəм башкача яңгырый бит ул...»

“Уйламыйм” дип синең хакта уйлыйм,

Төшем белəн яшим өнемдə.

Бер йөрəккə үтеп керə алгач,

Калмадың сон нигə гомергə?

Гашыйк иткəч нигə китеп бардың,

Салып мине кайнар утларга.

Аның ялкыннары бар йөрəкне

Шундый каты итеп яндыра.

Ничек түзим? Ничек синсез яшим?

Ай югалды тормыш күгемдə.

Синең сурəтеңне гөлдəн ясыйм,

Җырлар язам кушып җиллəргə.

Сары яфрак тотып кулларыма, 

Берьялгызым атлыйм сукмактан,

“Он(ы)там” диеп һаман искə алам,

Өмет итəм сине язлардан.

Безнең белəн 
булыгыз!

Мəдəни күзəтү

Нəрсə: “Сəлəт” КВН 
лигасынаң 1/2 финал уены
Кайда: “Ак Барс” яшьлəр 
үзəге
Кайчан: 1 декабрь 19:00
Тулырак мəгълүмат: 
vk.com/k

Нəрсə: “Соң иде шул...” 
спектакле
Кайда: Татарстан, 2, 
Актлар залы
Кайчан: 3 декабрь 18:00
Кыскача:“Мизгел” яшьлəр 
театры тарафыннан 
куелган əлеге спектакль. 
Баш режиссеры - 
Татарстанның халык, 
Россияның атказанган 
артисты Марсель Җаббар

@NEWRAUSHAN

NewRaushan@gmail.com

Безнекелəрне бел!
“Tatar style” костюм студиясе

Əлеге студия үз эшен 2009 елның 
сентябренда башлап җибəрə. 
Җитəкчесе доцент,  Салахова Рада 
Инсафовна.
Студия төрле юнəлешлəрдə иҗат итə. 
“Tatar style” костюм студиясе 
студентлары төрле чараларда һəм 
универститетыбыз тормышында 
актив катнаша һəм казанышлары 
белəн безнең бүлегебезне таныта. 
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