
“КАЯ БАРСАМ ДА, 
ТАТАР ЭЗЛИМ”

Яз безгə март ахырында гына килеп җитə. Нəкъ 
менə шушы көннəрдə язның җылы сулышын тоя 
башлыйбыз, аның тəэсиренə бирелеп, күңелебез 
үзенə урын тапмый, очынып йөргəнне сизми дə 
калабыз. Габдулла Тукай исемендəге татар 
филологиясе һəм мəдəнияте бүлеге мөдире, 
филология фəннəре докторы, профессор Əлфия 
Шəүкəт кызы Йосыпованың да шушы матур, 
җылы, хислəр ташкан мəлдə дөньяга килүендə 
ниндидер бер үзенчəлек бар кебек. 24 нче март 
көнне үзенең юбилеен билгелəп үтүче Əлфия 
Шəүкəтовнага без үзебезне кызыксындырган 
сорауларны бирдек.

−  Əлфия Шəүкəтовна, хəерле көннəр! Туган 
көнегез уңаеннан сезнең белəн сөйлəшергə 
телəгəн идек. Сез яз аенда, табигать язга таба 
йөз тотканда тугансыз. Бу үзенчəлек сезнең 
холкыгызда чагыламы?

− Минемчə, чагыладыр. Əйе, һəр кешенең туган 
фасылы холкында чагыла. Мин дə үземне яз кебек 
күңелле кеше, позитив кеше дип уйлыйм.

− Сездə Кучкар йолдызлыгы сыйфатлары да 
сизелəме икəн? Гомумəн, сез йолдызнамəлəргə 
ышанасызмы?

− Йолдызнамəлəрдə язылган күп нəрсə минем 
холкымда бар. Кучкар кебек, бер караганда, үҗəт, 
максатчан, икенче караганда, кирелек тə бар. 
Кучкарга нинди яхшы сыйфатлар язылган, миндə 
барысы да бар кебек, ə кире сыйфатлары миндə 
түгел, башка Кучкарларда бар дип уйлыйм (көлə).

− Кечкенə Əлфия турында сөйлəп үтсəгез иде. 
Ул ниндирəк кызчык иде? Мəктəп еллары 
хəтерегездə сакланамы?

− Мин − үземне белə-белгəннəн бирле бик актив, 
халык арасында булырга яратучы лидер. Мондый 
сыйфатларымны укытучылар да күреп алгандыр 
инде, юкса мəктəптə комсомол секретаре, дружина 
с о в е т ы  п р е д с е д а т е л е ,  с т а р о с т а   и т е п 
билгелəмəслəр иде. Нинди башлап йөри торган эш 
бар, барысында да мин идем. Университетның 
икенче курсында укыганда, мəсəлəн, мин − татар 
бүлегендə укый торган студентка − рус бүлегендə 
укый торган студентлар белəн бергə Казанның 4нче 
мəктəбенə пионер-вожатый булып киттем. Мин − 
ул вакытта авылдан килгəн, шəһəр мəктəбе 
мохитен тоймаган, шəһəр укучылары белəн 
эшлəмəгəн кыз бала − алар белəн төрле чаралар 
үткəреп йөргəннəребезне əле дə хəтерлим. Аннан 
соң инде филология фəннəре докторы, профессор 
Флёра Садриевна Сафиуллина үзе оештырган 
“Дəрья” фəнни түгəрəгенə мине җитəкче итеп 
билгелəде. Университетны бетергəнче, шул 
“Дəрья” түгəрəген оештырып, бик күңелле, бик 
файдалы чаралар үткəрə, башка фəнни оешмаларда 
эшлəгəн галимнəрне чакыра идек. Шул ук КВН, 
Тел көннəре, фəнни конференциялəр үткəргəнебез 
хəтердə. Бу чараларга бик күп кунаклар килə иде. 
Без дə, үз чиратыбызда, аларга бара идек. Мəсəлəн, 
өченче курста укыганда, группадашым Лəйсəн 
Шəрифуллина белəн  Ташкентка барып, анда 
чыгыш ясадык.  Соңгы курсларда группа 
старостасы булып тордым. Гомумəн алганда, гел 

шундый актив позициядə идем. Эшли башлагач та, 
1994 елны аспирантураны тəмамлагач, берничə 
елдан соң мине Казан дəүлəт университетының 
татар филологиясе һəм тарих факультетына читтəн 
торып уку һəм фəн эшлəре буенча декан 
урынбасары итеп билгелəделəр. Шунда мин 2008 
нче елга кадəр эшлəдем. 2008 нче елда гамəли тел 
һəм тəрҗемə кафедрасы мөдире итеп билгелəндем. 
Җитəкче урынында булуның үзенең плюслары һəм 
минуслары бар. Күп вакытымны эшкə багышлыйм 
һəм, иң кызганычы, фəн белəн шөгыльлəнергə 
вакыт калмый. Мондый ритмга кеше шулкадəр тиз 
иялəшə икəн, менə мин хəзер үземне шул өстəмə 
вазифалардан башка күз алдына да китерə алмыйм. 
Миңа, мəсəлəн, дəрескə генə килеп киткəн 
укытучының тормышы бик күңелсез кебек тоела.  
Ə менə институт тормышында кайнау, төрле 
чаралар үткəрү, күп вакыйгаларны үз күзлəрең 
белəн күрү, тою ниндидер яңа көчлəр бирəдер 
сыман. Бу да Кучкарның бер сыйфатыдыр. Кучкар 
булмасам, башка төрле тыныч холыклы кеше 
булсам, бəлки, мин эшли дə алмас идем, бəлки, 
миңа ул эшне кушмаслар да иде.

-  Үзегезнең тормышыгызны филология 
белəн ничек бəйлəргə булдыгыз? Укырга керер 
алдыннан кайсы юлларны сайлау алдында 
калган идегез? Нинди уку йортлары турында 
уйладыгыз?

- Андый сайлау хəтта булмады. Бик бəлəкəй 
вакытларда, əле башлангычларда укыганда, врач, 
кибетче, тагын əллə кемнəр булам дигəн фикерлəр 
бар иде. Əмма дүртенче сыйныфтан башлап, мин 
татар теле укытучысы булам дип, үземнең 
килəчəгемне билгелəдем. Һəм шуннан соң минем 
фикерем үзгəрмəде. Миңа медицина институтын да 
тəкъдим иттелəр, чит теллəр факультетына да бар, 
диделəр. Башка мəктəплəрдə укытылмаган бер 
чорда, инглиз телен безнең мəктəптə бишенче 
сыйныфтан ук укыттылар. Лəкин минем максатым 
ачык, фикерем төгəл иде: мин татар теле 
укытучысы булырга телим. Ул 80 нче еллар җиңел 
заман түгел, татар теленең беткəн заманы. Бик күп 
кешелəр “Барма, тел бетə, эшсез каласың, 
укыганың əрəм китəр” диделəр, əмма мин бернигə 
карамыйча университетка кердем. Минемчə, татар 
теле башка статуска күчте, үсеп китте, тел 
турындагы дəүлəт Законы кабул ителде.  Шуңа 
күрə үкенмим, шушы һөнəргə ия булуыма бик 
шатланам һəм бик горурланам.

- Ə хəзер татар теленең урынын ничек күз 
а л д ы г ы з г а  к и т е р ə с е з ,  т ат а р  т е л е н е ң 
перспективаларын күрəсезме?

- Тарих ул − тəгəрмəч кебек, əйлəнеп тора. 
Əлбəттə, бүгенге көнне 90 нчы еллар белəн 
чагыштырганда, татар теле үзенең позициялəрен 
юга лт а ,  дибе з .  Минемчə ,  институтыбыз 
эшчəнлеген генə алсак та, шуны күрəбез: без елына 
биш йөз студентка татар теле һəм əдəбиятыннан 
профессиональ белем бирəбез, ел саен яңа 
программаларга студентлар, магистрлар кабул 
и т ə бе з ,  т е л л ə р н е  с а к л ау  буе н ч а  д ə ү л ə т 
программасы эшли, ел саен татар телендə йөзлəгəн 
китап басыла, газета-журналлар чыга, чит иллəрдə 
татар теле белəн кызыксыналар. Минемчə, татар 
теленең перспективасы борчылырлык түгелдер 
дип уйлыйм. Татар бар икəн, татар теле булачак.

- Остазларыгыз дип, кемнəрне атый аласыз? 
Кайсы укытучылар хəтерегезгə уелып калган, 
ни өчен?

- Без бик бəхетле буын, без татар теле, татар 
əдəбиятының корифейларында укыдык. Минем иң 
якын остазым – филология фəннəре докторы, 
профессор мəрхүм Флёра Садриевна Сафиуллина. 
Ул мине фəн дөньясына кертте, тəрбиялəде, 
үстерде. Икенче курстан башлап, мин аның 
җитəкчелегендə курс эшлəре яздым, аннан диплом, 
кандидатлык  дисс ерт ацияс е ,  докторлык 
диссертациясе якладым. Ул оештырган кафедрада 
эшлəдем һəм аннан соң, аның юлын дəвам итеп, 
кафедраны җитəклəдем.  Шуңа күрə  мин 
тормышымда иң бурычлы кешелəрем дип, əти-
əниемне һəм Флёра Садриевнаны əйтə алам. 
Əлбəттə, мин академик, олпат галим, тюрколог 
Дилəрə Гариповна Тумашевада укуым, Вахит абый 
Хаков, Гомəр Фəизович Саттаров, Мөхəммəт абый 
Мəһдиев, Зəет абый Мəҗитов, Шəйхи абый 

Садретдинов, Хатип абый Миңнегулов, Марсель 
абый Бакировларда укуым белəн горурланам.  
Безнең кураторыбыз булган Фəһимə апа Хисамова 
белəн бүген дə аралашып, бик əйбəт элемтəдə 
яшибез. Без татар филологиясенең иң күренекле 
вəкиллəреннəн дəрес алдык. Шулай ук мин 
үземнең остазым итеп, Мирфатыйх Зəкиевич 
Зəкиевне дə саныйм. Ул минем докторлык 
диссертациямə оппонент булды, бүген дə аның 
белəн фəнни мөнəсəбəтлəрдə яшибез. Ул үзе Флёра 
Садриевнаның остазы, шул рəвешле, безнең арада 
фəнни туганлык урнашты. Мирфатыйх Зəкиевич 
үзе безгə “минем оныкларым” дип дəшə, ягъни 
Флёра Садриевна укыткач, ул безне, ничектер, бик 
якын күрə. Мəктəп укытучыларымнан тарих һəм 
татар теле укытучыларымны аерып үтəсем килə. 
Менə шундый укытучылар миңа тормыш юлымда, 
профессиямдə үземне табарга ярдəм иттелəр.

- Галим кешенең шəкертлəре булу кирəкме?
- Минемчə, кирəк. Галим кешенең шəкертлəре, 

үз мəктəбе булырга тиеш, чөнки галимнең 
шəкертлəре аның фикердəшлəре була.

- Шəкертлəр һəм студентлар белəн эшлəү 
үзенчəлеге нидə?

- Мин Флёра Садриевнаның безнең белəн ничек 
эшлəгəнен күз алдыма китерəм һəм хəзерге 
вакытта безнең үз студентларыбыз белəн ничек 
эшлəгəнебезне уйлыйм. Əлбəттə, аерыла. Флёра 
Садриевна безнең һəр мəкалəне укып, əллə ничə 
тапкыр тикшереп, төзəтеп, үзенең фикерлəрен 
əйтеп, һəрдаим безнең белəн очрашып эшли иде. Ə 
хəзер, беренчедəн, техника бар, студентлар бик 
акыллы, үзлəре бөтен мəгълүматны табалар, 
икенчедəн, безнең вакытыбыз бик кысан. Əмма 
м и н  с туд е н тл а р н ы  б и к  я р ат а м ,  х ə з е р ге 
укучыларның күзаллаулары бик киң, татар теле 
белəн башка теллəрне чагыштырып өйрəнү 
мөмкинлеген барлыкка китерерлек теллəр белəлəр. 
Шуңа күрə мин студентлар белəн рəхəтлəнеп 
эшлим, яратам һəм килəчəктə дə эшлəрмен дип 
уйлыйм. Аллага шөкер, хəзерге көндə минем 
җитəкчелегемдə хезмəтлəрен яклаган укучыларым 
арасында дүрт фəннəр кандидаты бар, хəзер инде 
менə ике укучымның диссертациялəре əзер, алар 
тиздəн яклаячак.

−  Буш вакытларыгызны ничек үткəрəсез?
− Буш вакытыгыз бармы дип сорарга иде (көлə). 

Ул  бик күп түгел инде. Əмма буш вакыт булса, 
китап укырга яратам.

− Ə нинди китаплар укыйсыз?
− Күбрəк татар китапларын. Кайтып-кайтып 

укый торган китапларым бар. Мөхəммəт абый 
китаплары, Əмирхан Еники əсəрлəре шундыйлар 
рəтендə. Хəзерге көннəрдə  соңгы вакытта зур 
кызыксыну уяткан “Зулейха открывает глаза” 
китабын укыйм.  Бу əсəр турында фикер 
каршылыклы, лəкин, минемчə, əдəби əсəрнең 
күбрəк яхшы ягын күрергə кирəк.

− Буш вакытыгыз күбрəк булса, нишлəр 
идегез?

−  Буш вакытым күбрəк булса, əлбəттə, сəяхəткə 
чыгар идем. Мин сəяхəт итəргə, чит иллəрдə 
булырга яратам. Мəсəлəн, Европадан башласак, 
Швеция, Финляндия, Чехия, Германия, Венгрия, 
Франция, Голландия, Төркия, Кытай. Шушы 
иллəрнең кайберлəрендə берничə тапкыр булганым 
бар. Əйтик, Төркиягə төрле конференциялəргə, 
фəнни командировкаларга, Кытайга дəүлəт 
программасы буенча еш бардык. Аннан соң инде 
шəхси элемтəлəр урнашып, сəяхəткə, кунакка 
барган очраклар да булды. Кая барсам да, татар 
эзлим.  Мине  чит  иллəрдə  яшəүче  т ат ар 
диаспораларының сөйлəме, теле кызыксындыра. 

Төрле иллəрдə яшəгəн диаспораларда татар теле 
төрлечə саклана. Мəсəлəн, Кытайда уйгырлашу 
сизелə, Төркиядə исə Госмания авылындагы 
татарларның теле төрек теле белəн бик керешеп 
киткəн. Финляндиядə, Америкада исə татар теле 
алай ук үзгəрмəгəн, чөнки алар урамда фин 
телендə, ə өйдə татар телендə сөйлəшкəннəр. Ул 
буыннан-буынга бирелə торган милли код кебек 
сакланып калган.

− Яраткан җырчыларыгыз  бармы?
− Мин классик җырчыларны −- Илһам Шакиров, 

Əлфия Авзаловаларны яратам. Əлфия Авзалованы 
минем əти-əнием дə бик яраткан.  Əниемнең миңа 
Зөлфия дип исем кушасы килгəн, лəкин əтинең 
яраткан җырчысы Əлфия Авзалова булганлыктан, 
миңа Əлфия дип исем кушканнар. Габдулла 
Рəхимкуловны яратам, ул чыгышы белəн безнең 
авылныкы. “Балкый Шəйморза утлары” җыры – ул 
б е з н е ң  а в ы л  т у р ы н д а г ы  җ ы р .  Ф л ё р а 
Сөлəйманованы, Хəмдүнə Тимергалиеваны 
яратам. Хəмдүнə белəн безнең холкыбыз да туры 
килəдер кебек (көлə).  Ə яшь җырчылардан Филүс 
Каһиров һəм Ришат Төхвəтуллин иҗаты ошый.

−  И ң  е ш  ка б атл ы й  то р г а н  то рм ы ш 
девизыгыз?

− “Барысы да үтə”. Əлбəттə, авыр яки җиңел, 
күңелле һəм күңелсез вакытлар да була, əмма алар 
барысы да үтə.

− Студентларга нинди телəклəрегез бар?
− Иң беренче чиратта, кая гына булсалар да, 

нəрсə генə эшлəсəлəр дə, татар булулары белəн 
горурлансыннар. Кеше зыялы булырга телəсə, 
үзенең туган телен белергə тиеш. Нинди генə телне, 
нинди генə һөнəрне үзлəштереп тə, туган телен 
белмəсə, ул кешенең башкалар күз алдында 
хөрмəте булмый. Һəм, əлбəттə инде, укырга. 
Укырга һəм креатив булырга. Безнең бүлек 
студентлары креатив, мин студентларның 
уңышларына шатланам. Төрле юнəлештə уңышлар 
казанабыз. Күп студентларыбыз бишлегə генə 
укыйлар, күбесе бүлегебез, институтыбыздагы  
концерт, кичəлəрдə катнашалар, иҗат белəн 
шөгыльлəнəлəр, төрле конкурсларда урыннар 
яулыйлар. Шатланып əйтə алам, безнең бүлектə 
татар рухы, теле, тормышы тулы канлы булып яши. 
Матбугатта, газетада кайчакта төрле хəбəрлəр 
күренə: “Татфак юк, татфак беткəн" кебек сүзлəр 
ишетергə туры килə. Минемчə, аны безнең бүлекне 
белмəгəн кешелəр сөйли. Монда килеп, безнең 
бүлекне, безнең студентларны күрсəлəр, андый 
фикерлəр ишетелмəс иде. Билгеле, элеккеге татфак 
белəн хəзергесен чагыштырсак, алар бер-
берсеннəр аерылалар.  Хəзерге татфак мин укыган 
вакыттагы татфак белəн чагыштырганда, бик 
югары дəрəҗəдə. Хəзер бездə чит теллəр укытыла, 
йөз төрле проект, əллə нинди стипендиялəр бар. Без 
укыган вакытта дəрес өйрəнə идек, кырык сум 
стипендия ала идек һəм библиотекага йөри идек, 
башка нəрсə юк. Ə хəзер студентлар өчен 
мөмкинлеклəр бик күп.  Хəзерге вакытта миллилек 
безнең яшьлəрдə күбрəк чагыла.

−  Ə ң г ə м ə г е з  ө ч е н  р ə х м ə т,  Ə л ф и я 
Шəүкəтовна! "Əллүки" əдəби иҗат берлəшмəсе 
һəм "Раушан" студентлар газетасы коллективы 
Сезне чын күңелдəн туган көнегез белəн 
котлый! Сезгə сəламəтлек, эшегездə зур 
уңышлар, имин тормыш телибез. Һəрвакыт 
яшь күңелле, яз фасылы кебек көлəч, мөлаем 
булып калыгыз!

Əңгəмəне 2 нче курс студенты 
Сəлахова Алсу əзерлəде
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СТУДЕНТЛАР ЯЗЫ – 2016
Югары уку йортына укырга керү бəхетенə ирештең икəн, тормышыңда 

ике гаять зур (глобаль дисəк тə, хата булмас), мөһим һəм ифрат тылсымлы 
кичə пəйда була. Тел төбемне инде күптəн сизеп алгансыздыр: сүзем нəкъ тə 
“Беренче курслар көне” һəм “Студентлар язы” турында. Чыннан да, алар 
икесе дə шулкадəр үзенчəлекле һəм студент тормышы белəн тыгыз 
бəйлəнгəн ки, берсен дə мəктəп кысаларында күреп тə, аларда чыгыш ясап та 
булмый. Бəлкем, бардыр да шундый “текə” шəһəр укучылары: студент 
булганчы ук шушы кичəлəрдə җилкенəлəр, дөрлилəрдер. Əмма шуңа да 
карамастан, 2016нчы елның 16нчы мартында “Студентлар язы”н күрүем 
беренче тапкыр булды.

Ниндирəк хис-тойгылар калдырды миндə беренче “Студентлар язы”м? 
Əлбəттə, фəкать уңай кичерешлəр, атналар буена җитəрлек күтəренке кəеф 
һəм алдагы тормышыма яңа идеялəр вə хатирəлəр.

Безнең Лев Толстой исемендəге филология һəм мəдəниятара багланышлар 
институты конкурс программасын Социаль-философия фəннəре һəм 
массакүлəм коммуникациялəр институты белəн бер кичəдə тəкъдим итте. 
Чара нəкъ менə аларның (СФФһМКИ) чыгышы белəн башланып китте дə. 
Катнашучыларның саны бераз азрак тоелса да, конкурс программалары, 
əлбəттə, мактауга лаек. Ритм-балет “Мистерия” һəм “Reload Crew” бию 
коллективларының осталыгы, акробатик номерны башкаручы кызларның 
пластикасы, паркур элементлары, "Фруктоза" триосы, үзлəренең сəнгатьле 
сөйлəме белəн таң калдырган егетлəр: Богатырев Олег, Самигуллин Эмиль 
һəм Юшко Валентин, җырны бик зур тизлектə һəм профессиональ 
башкаручы Дарья Масальская (Лошаков Макар һəм Дильяс Искаков белəн 

берлектə) тамашачы күңелендə озак сакланыр дип өметлəнəм. Күпме 
шəхеслəрнең тырышлык куюын күз алдына китерүе дə кыен! 

Ə үзебезнең конкурс программасына килгəндə исə, монысы тагын да 
катлаулырак. Казан (Идел буе) федераль университетының иң иҗади 
институтларыннан берсе саналган ФһМБИбыз үз позициясен инде озак 
еллар буе саклап килə. Бу елны да институтыбызның “Студент язы” шаулап-
гөрлəп, цунами дулкыннары кебек, барлык студентлар, мөгаллимнəр, 
студентлар активын, төрле җитəкчелəрне үз эченə йотып, уку йортыбызны 
“дер селкетеп” узып китте. Игътибарымны җəлеп иткəн иң беренче өстенлек 
– ул сценарий. Төп тема булып торган “Тормыш көе”, əйтерсең лə, һəр 
чыгышны бер-берсенə баглап, тулы бер картина тудыра. Төп геройның 
тормыштагы һəрбер вакыйгадан көй табуы – əлбəттə, бик оригиналь 
күренеш. Урам ыгы-зыгысында дисеңме, дəрес вакыты, хəтта зинданда да 
көй яшерелеп ята икəн, лəбаса. Шуны əйтеп узарга кирəк: институтыбыз 
“Студент язы”нда барлыгы 19 номер; алар арасында “Art Works”, “Казаным”, 
“Индиго” бию коллективлары, “Ал Зəйнəбем”, “Melody”, “Зарница” “Regina 
Halk” вокал ансамбльлəре, СТЭМ, “Tatar Style” дизайн студиясе һəм башка 
бик күп яңа номерлар һəм коллективлар бар иде. Шулай ук кайбер 
чыгышларда барабаннарның битбокс белəн алыштырылуы, Илья 
Захаровның искиткеч тавышы, “29 килограмм”ның Шурик тарихын 
оригиналь җиткерүе, сəхнə бизəлеше, интерактив группа тудырган əкият, 
режессура – барысы да кичəне тагын да ямьлəндерде, аңа тылсым өстəде 
кебек. 

Ə хəзергə бары тик үткəн “Студент язы”н искə аласы, видеоязмаларны 
тагын мең кат карап, кичəне сагынасы, нəтиҗəлəрне көтəсе генə кала. 

Сəлəхова Таңсылу, 1 курс студенты

"ЯЗ ГҮЗƏЛЕ - 2016"

Яз - күплəребез көтеп алган, яраткан ел фасылы. 
Язын табигать җанлана, көннəр җылына, кояш 
балкый. Шулай да бу елны март, кыш ае вазифасын 
үтəгəн төсле, салкынрак булды. Тик йөрəктəге кояш 
җылырак  дилəрме  əле?  Са лкын көннəргə 
карамастан, кеше күңелендə җылы  яз инде 
күптəннəн чəчəк ата. Башкалабызда да бер-бер артлы 
язгы бəйрəмнəр, чаралар үткəрелə башлады. 16 нчы 
март көнне Казан энергетика университеты 
бинасында "Яз гүзəле - 2016" бəйгесе булып узды. 
Əлеге бəйгедə КФУ, КГЭУ, КАИ һəм КХТИ 
университетларында белем алучы кызлар көч 
сынаштылар. Безнең татар теле бүлегеннəн исə 
Динара Хабибуллина, Лəйсəн Вəлиева, Эльвина 
Нəҗипова кебек кызларыбыз катнашты. Кызлар 3 
конкурста үзлəрен күрсəтте: гаилəлəре һəм 
гаилəдəге гореф-гадəтлəре турында видеоконкурс, 
Муса Җəлил  һəм Габдулла Тукай  иҗаты буенча тест 
өлеше һəм өй эше, ягъни кызларның талантларын 
күрсəтүче концерт номеры. Шулай ук кызлар жюри 
əгъзаларын үзлəре пешергəн милли камыр 
ризыклары белəн сыйлады. Нəтиҗəдə кызлар төрле 
номинациялəрдə җиңү яуладылар. Ə "Яз Гүзəле" 
исеменə исə Эльвинабыз лаеклы булды. Лəйсəнебез 
" и ң  у ң г а н " ,  Д и н а р а б ы з  " И ң  с ы л у " 
номинациялəрендə җиңделəр. Шулай ук Динарага 
"Иң көчле җанатарлар иясе" исеме дə бирелде. Без 
кызлар белəн горурланабыз һəм аларга алга таба да 
уңышлар телəп калабыз. Бүлегебез данын лаеклы 
итеп яклаганга рəхмəт аларга!

Шəнгəрəева Алсу, 2 нче курс студенты

Баш мөхəррир – Халисə Ширмəн Мөхəррир – Дамир Хөснетдинов
Иҗат коллективы: Алсу Сəлахова,Айгөл Шəйдуллина, Чулпан Фатыхова, Рəзим Сабиров, Алсу Шəнгəрəева, Рузилə Əмирова, Таңсылу Сəлəхова, Рания 
Гыйлемханова, Дилəрə Камалова.
Биткə салу һəм дизайн буенча белгече – Чулпан Фатыхова
Редакциянең фикере авторларның фикере белəн туры килмəскə мөмкин.
Газетаны гамəлгə куючы Казан (Идел буе) федераль университеты
Филология һəм мəдəниятара багланышлар институты, Г. Тукай исемендəге татар филологиясе һəм мəдəнияты бүлеге
Редакция адресы: 420021, Татарстан ур., 2 , 108 бүлмə. Хəбəрлəшү өчен телефон: 89600447326 Электрон почта: raushantat@yandex.ru

"КИ-И-ИТТЕК!.." / 

"НƏРСƏ?КАЙДА? КАЙЧАН?" 

−  К и т а п  я р ат у ч ы  д у с л а р ы б ы з 

колагына!;) 15 марттан институтыбыз 

бинасының 3 катында, 309 аудиториягə 

каршы Bookcrossing corner урнашты. 

Ягъни, бу − китаплар почмагы. Моннан 

сез телəсə нинди чит телдəге, шулай ук 

т а т а р ,  р у с  т е л л ə р е н д ə  я з ы л г а н 

китапларны да ала аласыз. Үзегезнең 

китабыгызга яңа дус бүлəк итəргə 

телəсəгез дə, бу почмак сезне бик телəп 

каршы алыр! 

 

 − Гəҗитебезнең узган санында əйтеп 

үткəнебезчə, Болак буендагы Яшьлəр 

театры (Молодежный театр на Булаке) 

“ К ы з ы л  с п е к т а к л ь ”  а к ц и я с е 

рамкаларында һəр телəгəн кешегə театр 

репертуары белəн бушлай танышу 

мөмкинлеге бирə. Əлеге акцияне дəвам 

итеп, театр апрель аенда “Удивительный 

случай” спектаклен тəкъдим итə. 

Спектакльнең вакыты: 19 апрель, 19:00. 

Адресы: Право-Булачная, 13. 

 

 

− Профессиональлек, талант, иң җете 

музыкаль буяулар – барысы бергə 

ALQANAT татар рок-группасында. Алар 

аерым агым һəм алар − үзебезнеке! 

Ашык, дустым, тиздəн ALQANATлылар 

“Маяковский. Желтая кофта” ресторан-

клубында концерт бирəчəклəр. Кичəнең 

вакыты: 23 апрель, 19:00 сəгатьтə. Керү: 

350 сум. 

 

−  Премьера! Бу юлы да без театрга 

битараф кала алмадык. Ярамый! “Театр 

яктылыкка, нурга илтə...” дигəн Тукай 

бабабыз. Озын сүзнең кыскасы шул: 

Г.Камал исемендəге Татар дəүлəт 

а к а д е м и я  т е ат р ы  2 2 ,  2 3  һ ə м  2 4 

апрельлəрдə тамашачысын “Көтəм 

с и н е . . . ”  ( р е ж .  И л г и з  З ə й н и е в ) 

премьерасына чакыра. Спектакльлəрнең 

вакыты: 22 апрель – 19:00; 23 апрель – 

18:00; 24 апрель – 12:00. Билет бəясе: 120 

– 1200 сум.

Хəбəрлəрне Рузилə Əмирова əзерлəде

БƏРХЕТ ТАВЫШ 
КОТЛАУЛАР КАБУЛ ИТƏ!
23 март 2016нчы ел көнне 13:20дə татар 

филологиясе һəм мəдəнияте бүлеге: əдəбият 
белеме,əдəбият тарихы,əдəби тəнкыйть өлкəсендə 
күренекле хезмəтлəре белəн барыбызга да мəгълүм 
булган, атаклы диктор, күп педагогларның остазы, 
Татарстанның һəм Россия Федерациясенең 
атказанган мəдəният хезмəткəре, Җамал Вəлиди 
исемендəге əдəбият өлкəсендəге премия лауреаты 
Фоат абый Галимуллинның гомер бəйрəме - 75 
яшьлек юбилее уңаеннан кичə үткəрде.

Əлеге чарада институтыбызның директоры Рəдиф 
Рифкатович Татарстан Республика президентыннан 
килгəн  котлау  телеграммасын тапшырды, 
институтыбызның күп кенə мөгəллимнəре,Фоат 
абый Галимуллинның дуслары,коллегалары,беренче 
студентлары җылы сүз белəн чыгыш ясадылар. 
Үзлəренең матур җырлары белəн Татарстанның 
танылган халык җырчысы Гөлшат Имамиева һəм 
Фəрит Хатыйпов, шулай ук татар филологиясе һəм 
мəдəнияте студентлары очрашу кичəсенə ямь 
өстəделəр.

Фоат абый Галимуллинның үзендə дə җырчылык 
сəлəте бар икəне безгə мəгълүм булды, үзе дə матур 
итеп кичə ахырында җырлап үтте. Ə залда 
утыручылар аның моңлы,үзенчəлекле тавышына 
хислəнеп утырды.

Мондагы һəрбер укытучының һəм студентның 
яраткан,хөрмəт иткəн,үзе искиткеч гади һəм гадел 
булган Фоат абыйга күңелебездəн ташып чыккан 
изге телəклəребезне җиткерəбез. Аңа ныклы 
сəламəтлек, озын гомер,мəңге яшь булып безнең 
арада калуын телибез! 

Дилəрə Камалова, 1 курс студенты.

НƏҮРҮЗ МӨБƏРƏКБАД!
Табигатьтә,	 ниһаять,	 яз	 чаткылары	 хөкем	 сөрә	 башлады.	 Карлар	

эри,	су	буенда	үскән	талларда	әле	теләр-теләмәс	кенә	ачылып	килгән	
тал	песие	елмая.	Ә	күктә,	күктә...	үзенең	алтын	нурлары	белән	кояш	
балкыи� .	Озак	сәяхәттән	соң	җылы	яклардан	туган	ягыбызга	кошлар	
каи� талар.	Табигать-ана	ниндидер	зур	бәи� рәмне	көткән	кебек,	көннән-
көн	сокланып	туи� маслык	булып	матурлана	бара.

Март	 аеның	 тагын	 бер	 күркәм	 бәи� рәме	 –	 Нәүрүз	 якынлаша	 бит!	
Әлеге	бәи� рәмне	бүгенге	көнгә	кадәр	барлык	төрки	халыклар	зурлап	
каршы	 ала.	 Күбебездә	 сорау	 туар:	 бу	 нинди	 бәи� рәм?	 “Нәүрүз”	 сүзе	
нәрсә	аңлата?	

Нәүрүз	 −	 элек-электән	 әби-бабаи� ларыбыз	 бәи� рәм	 иткән,	 язны	
каршылау	бәи� рәме	ул.	Билгеле	булганча,	 	XVIII	гасырда	барлык	төрки	
халыклар	 яңа	 елны	21	нче	март,	 ягъни	көн	белән	 төн	 тигезләшкән	
көнне	билгеләп	үткәннәр.	Иран	каленьдарендә	әлеге	көн	“Нәүрүз”	дип	
аталган.	 “Нәүрүз”	 фарсы-таҗик	 телендә	 “яңа	 көн”	 дигән	 мәгънәне	
белдерә.	Иранда	яңа	елны	21	нче	март	көнне	каршы	алу	гадәте	хәзер	дә	
яшәп	 килә.	 Элек	 Нәүрүз	 атна	 буе	 бәи� рәм	 ителгән.	 Әлеге	 бәи� рәмгә	
аеруча	җитди	 караганнар:	 гаи� бәт	 сүз	 сөи� ләү,	 бер-берең	 белән	 сүзгә	
килү	тыелган,	хәтта	сугышлар	туктатылган.	Яшь	балалар	өи� дән-өи� гә	
кереп,	 	 и� орт	 хуҗаларына	шигырьләр	 сөи� ләгәннәр,	 исәнлек-саулык,	
бәхет-шатлык,	муллык	теләгәннәр.

Минем	 туган	 авылымда	 әлеге	 и� ола	 хәзер	 дә	 яшәп	 килә.	 Балалар	
өи� ләргә	кереп	шигырь	сөи� лиләр,	җырлар	җырлыи� лар:

Ач	ишегең	керәбез,	
Нәүрүз	әи� тә	киләбез.
Хәер-дога	кылабыз.
Аш-сыи� 	көтеп	торабыз.
Нәүрүз	мөбәрәкбад!
Хуҗалар	исә	 балаларга	маи� ,	 ярма,	 дистә-дистә	 и� омырка	 бирәләр.	

Соңыннан	 апалар	 тәмледән-тәмле	 ботка,	 кои� мак	 пешерәләр.	
Бәи� рәмне	бездә	башкача	−	“Карга	боткасы”	дип	тә	атыи� лар.	Шуның	
өчен	 калган	 ботканы	 язның	 беренче	 кунаклары	 –	 кара	 каргаларга	
бирү	 дә	 бар.	 Менә	 шундыи� 	 үзенчәлекле	 бәи� рәмнәргә,	 гореф-
гадәтләргә,	и� олаларга	баи� 	татар	милләте!

Хөрмәтле	 укытучылар,	 студентлар!	 Сезне	 халкыбызның	 изге	
и� оласы	 –	 Нәүрүз	 бәи� рәме	 белән	 котлыи� м.	 Сәламәтлек,	 озын	 гомер,	
бәхет-шатлык	телим.	Барлык	теләк-омтылышларыгыз	чынга	ашсын.	
Язгы	Яңа	ел	котлы	булсын!

Нәүрүз	әи� ттек	без	сезгә,
Хакын	бирегез	безгә!
Яшегез	җитсен	и� өзгә,
Малыгыз	җитсен	көзгә.
Нәүрүз	мөбәрәкбад!

Гыйлемханова Рания, 1 курс студенты.
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