
Ə СИН ТУКАЙНЫ БЕЛƏСЕҢМЕ?
Кечкенәдән	мәктәпләрдә	һәр	яңа	теманы	үткән	саен,	укытучыларыбызның:	“Син	моны	

төнлә	уятып	сорасалар	да	белергә	тиеш!”	дигән	кисәтүләре	бу	шау-шулы	тормышта	инде	

күптән	хәтеребездән	чыгарга	тиеш	булса	да,	һаман	да	колакларда	яңгырап	тора.	Ә	 	уи� лап	

карасаң,	нинди	генә	кеше	булмасын,	төнлә	аның	татлы	и� окы	илендәге	сәяхәтен	бүлеп	сорау	

бирер	өчен	әлеге	сорау	аи� -һаи� 	бик	мөһим	булырга	тиеш	бит.	16	апрель	көнне	Казаныбызда	

үткәрелгән	чара	да	нәкъ	шушы	хәлне	хәтерләтте.	Кыш	буе	аюлар	кебек	татлы	и� окыга	чумып	

и� өргән	халыкка	быелгы	апрель	ае	күңелләрне	мөлдерәмә	хисләр	белән	тутыра	торган	татлы	

яз	 исе	 генә	 алып	 килмәде,	 ә	 бөек	 шагыи� ребез	 Габдулла	 Тукаи� га	 багышланган	 бик	 күп	

кызыклы	һәм	фаи� далы	чаралары	белән	дә	безне	сөендерде.	Шул	чараларның	берсе	булып,		

башкалабызның	Горькии� ,	Урицкии� 	паркларында	һәм	шулаи� 	ук	Габдулла	Тукаи� 	скверында	

үткәрелгән	 сораштыру	 булды.	 Сораулар,	 әлбәттә,	 Габдулла	 Тукаи� ның	 тормыш	 юлы	 һәм	

иҗатына	кагылалар	иде.	Кызы-ы-ык,	бик	кызык...	Парк	буи� лап	шундыи� 	матур	көнне	җылы	

кояш	нурларына	иркәләнә-иркәләнә	баручы	кешеләрнең	башында	нинди	генә	уи� 	юк	бит	

инде.	Кемдер	киләчәккә	планнар	кора,	кемдер	үзенең	төшке	ашка	нәрсә	пешерәчәген	уи� лыи� ,	

кемдер	 яңа	 теореманы	 кабатлыи� ,	 ә	 кемдер,	 бәлки,	 әнисен	 туган	 көне	 белән	 котларга	

ашыгадыр...	Һәм	менә	шул	кешеләрнең	һәрберсен	бер	мизгелгә	генә	туктатып:	“Тукта	дускаи� ,	

синең	өчен	Габдулла	Тукаи� 	кем	ул,	синең	милләтеңнең	бүгенгедәи� 	чәчәк	атуы	өчен	ул	нинди	

хезмәт	 куи� ган?	 Син	 әлеге	 шагыи� рьнең	 нинди	 шигырьләрен	 беләсең,	 иҗатына	 ничек	

карыи� сың?”	 кебек	 сораулар	 бирсәләр,	 бу,	 дөрестән	 дә,	 укытучыларыбыз	 кисәткән	 татлы	

и� окыдан	 уятып	 сораганнары	 шикелле	 тоелачак.	 Тукаи� 	 шигъриятен	 яхшы	 белгәннәр,	

әлбәттә,	 тиз	 генә	 җавап	 бирерләр	 дә	 татлы	 хыялларын,	 и� окыларын	 дәвам	 итәрләр,	 ә	

уи� ланып	 калгансың	 икән...	 Һм-м-м.	 Димәк,	 сиңа	 үзеңнең	 белемеңне	 күтәрү	 юнәлешендә	

эшләргә	вакыт	килеп	җиткән	дигән	сүз	түгелме,	дускаи� ?	 	Үз	милләтең	тормышына	өлеш	

кертердәи� 	кеше	булыр	өчен	үрнәк	алырдаи� 	затлар	булганда,	әлбәттә,	тешең-тырнагың	белән	

аларның	иҗатын	өи� рәнергә	кирәк.	Барлык	дөнья	татарларының	сүрелмәс	ядкярләре	булган	

Габдулла	Тукаи� 	шигырьләрен	белү	−	һәрберебезнең	бурычы.	Каи� да	гына	булсак	та,	нинди	

генә	 каршылык	 алдында	 калсак	 та,	 әлеге	шигырьләрнең	һәр	 сүзе	 саен	 туган	 телгә,	 илгә	

булган	мәхәббәт	хисләре	безгә	һәрвакыт	көч	бирер.	Ике	икең	дүрт	икәнлеген	белмәү	бездә	

ничек	оялу	хисләре	уятса,	әлеге	сораштыру	да	аерым	кешеләрнең	оят	хисләрен	тибрәтергә	

тиеш.	Минемчә,	нәкъ	тә	шуңа	төшендерер	өчен	уздырыла	да	инде	әлеге	чара.	Әлеге	көн,	

дөрестән	 дә,	 	 бәи� рәм	 рухы	 белән	 сугарылган	 иде.	 Нурлы,	 дәртле,	 моңлы	Казаныбызның	

паркларында	бар	дөньяга	Тукаи� 	шигърияте	агылды.	Аны	нинди	яшьтә,	дәрәҗәдә	булуына	

карамастан,	нинди	генә	кешеләр	яңгыратмады.	 	Өи� рәнергә	беркаи� чан	да	соң	түгел,	теләк	

кенә	булсын.	Теләк	кенә	сүрелмәсен!

Айсылу Баһавиева, 1нче курс студенты

БЕР ТЫНДА ҮТКƏН КИЧƏ

Инде Шəрык кичəсе башланыр алдыннан ук Халисə апа белəн Таһир 

абыйның үзара сəер сөйлəшүлəрен ишетергə мөмкин иде: “Фатих Əмирхан 

кайда соң?”, “Йосыф Акчура белəн Җамал Вəлиди соңга калабыз, диделəр”. 

Укытучыларыбызның тел төбен соң гына аңладык... Əйе, сəхнəдə безнең 

əдиплəребез иде.

Бөек Габдулла Тукай тууына 130 ел тулу уңаеннан үткəрелгəн Шəрык 

кичəсе легендар Шəрык клубы белəн хəзерге көндə актив эшчəнлек алып 

барган “Əллүки” иҗат берлəшмəсенең бəйлəнешен, хəзерге яшьлəрнең 

мəшһүр язучы-шагыйрьлəребезнең дəвамы икəнлеген күрсəтү булгандыр. 

Серле, ярымкараңгы сəхнəдə аякларына паралич суккан Фатих Əмирханны 

(рольне Нияз Җамалетдинов башкарды) янə йөри торган итеп күрү, аның 

төш тə, өн дə булган Шəрык клубында Тукайның лекциясен тыңлавы – 

болар бөтенесе дə залны тавыш-тынсыз утырырга “мəҗбүр иттелəр”. Без 

дистəлəрчə гасырга кире чигенгəндəй тоелды ул вакытта. Ибраһим 

Терегулов (Рамил Ибатуллин), Йосыф Акчура (Айнур Ибраһимов), 

Габдулла Тукай (Ленар Хамматов), Галимҗан Ибраһимов (Илназ 

Сибгатуллин), Җамал Вəлиди (Фаил Баһаветдинов), Гали Рəхим (Илназ 

Фазлетдинов) үз-үзлəрен тотышлары, сөйлəмнəренең чисталыгы һəм 

аһəңлелеге белəн XX гасыр зыялыларына безне тагын да якынайттылар, 

шул чорның сулышын безнең йөрəклəргə дə җиткерə алдылар.

Габдулла əфəнденең үлеме, ул үлгəннəн соң  да татарларның яшəвен, 

яңадан тууын тасвирлаучы “Бишек җыры”ның “Ал Зəйнəбем” тарафыннан 

башкарылуы, домбра белəн рояль дуэты, Гүзəл Закированың “Милли 

моңнар” шигырен сөйлəве вакыйгаларны əкрен генə XXI гасырга килеп 

ялгады. Хəзер инде иҗат та, шигырьлəр дə, яшь язучы-шагыйрьлəрнең 

дөньясы да үзгə. Тик шулай да, күңелнең илһамлануы, шигырь утында януы 

безнең əллүкичелəрне Шəрык клубына якынайтадыр да. Парктагы 

уйланулар, паркның үзенең уйлануларын “Əллүки” иҗат берлəшмəсе 

башкача күрə, ул бу уйлар дулкынында акрын гына тибрəлəдер кебек.

 Яшь шагыйрьлəрнең иҗат җимешлəрен тыңлаганнан соң, 

институтыбызның əлеге əдəби иҗат берлəшмəсе үзенең яңа гына табадан 

төшкəн “Без, без, без идек” кыска метражлы нəфис фильмын күрсəтте. 

Үзебезнең əллүкиче Рузилə Əмирова сценарие буенча төшерелгəн фильмда 

шулай ук үзебезнең əллүкиче актерлар катнашты. Əлеге фильмны сез 

“Əллүки”нең “ВКонтакте” группасыннан таба алачаксыз. Беренче коймак 

төерле була дигəндəй, əлеге фильмны каты тəнкыйтьлəмəвегезне үтенеп, 

2 нче курс студенткасы əллүкиче Сəлахова Алсу.



ҖЫРЛЫ-МОҢЛЫ ЯЗ

Яз… үзенең шаян гөрлəвеклəре, назлы кояшы, моңлы кошчыклары белəн 
бар халəтебезне уратып алган яз. Ул шундый сөйкемле, моңлы, ягымлы! 
Синең һəр адымың, һəр сулышың, һəр мизгелең сүнмəс – сүрелмəс җыр 
белəн үрелə.

Ə менə 21 нче апрельдə Идел буе дəүлəт физик культура, спорт һəм 
туризм академиясендə узган “Ягымлы яз” бəйрəмен җыр – моң диңгезе 
тагын да көчлерəк дулкынланып алды.Бəйрəмнең сөекле шагыйребез 
Габдулла Тукайның “Тəфтилəү” җыры белəн башланып китүе аерым бер 
мəгънə һəм күркəмлек өстəп җибəрде. Фестиваль дəвамында Габдулла 
Тукайның күп кенə шигырьлəре, аларга язылган җырлар яңгырады.  Əлеге 
фестиваль чын мəгънəсендə татар моңы, татар җыры бəйрəме иде. 
Бресеннəн – берсе моңлы җырлар, кызу, күңелле биюлəр белəн үрелеп 
барды.

Иң сөендергəне ү з институтыбыздан да катнашучылар булуы иде. 
Катнашучылар гына түгел, ə җиңүчелəр! Вокал – соло номинациясендə 
сандугычыбыз Нурзидə Вəлиуллина 2 урын, үзлəренең шаян биюлəре белəн 
“Яшьлек” бию төркеме 2 урын, нəфис сүз остасы номинациясендə  Закирова 
Гүзəл 3 урын, “Ал Зəйнəбем” җыр төркеме 2 урын, “Melody” җыр төркеме 
махсус бүлəккə лаек диеп табылды. Шулай ук, “Яшьлегем – юлəрлегем” 
төркеме театр номинациясендə 1 урынны яуладылар. Мондый 
бəйрəмнəрдəн соң, институтыбызда, чыннан да, иң талантлы һəм актив 
яшьлəр укуын аңлыйсың.

Гүзəл Закирова, 1нче курс студенты

Тукай 

Без − Тукайлы халык! 
Тукай җырын көйлəп 
Үскəн безнең бабай, əбилəр, 
Балачактан күңелгə иңдергəн 
“Туган телне” газиз əнилəр. 

Татар халкы гимны − Тукай шигъре, 
Шагыйрь җаны − йөрəклəрдə. 
Җиткерəмен, Тукай, хислəремне, 
Эзең калган киңлеклəрдəн. 

Үзең үргəн иҗат тəкыясы 
Гасырларны кичеп сүтелде, 
Синең бөек, горур исемеңне 
Һəйкəллəргə кадəр китерде. 

Син көйлəгəн йөрəк җырлары да, 
Əверелде милли көйлəргə. 
Халык күңеле кушылды, Тукай, 
Син сөйлəгəн затлы сүзлəргə. 

Татар язмышын уйламыйча, 
Һичбер көнең синең үтмəде, 
Шигырлəрең сөйгəн миллəтеңə 
Тиңсез маяк ролен үтəде. 

Шигъри гөллəр бакчасында 
Булмады чүп үлəннəр, 
Шигырьлəрең чəчəк атып, 
Күп язларны күргəннəр. 

Син булганда, Тукай, 
Сүнмəс миллəт, халык яшəр. 
Син яшəсəң, Тукай, 
Тарих калыр, хəтер яшəр.

Шиһапова Гөлүсə
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Тукаем

Хушбуеңның исеме ничек, язым?
Сулаган саен килə иснисе.
“Язны сөйми мөмкин түгел,”- диеп
Бигрəклəр лə дөрес сөйлисең!

Яз-ул кояш, яз күңелем җырлый,
Аңа кушылып сайрый тургаем.
Яз – ул кабатланмас, искиткеч фасыл:
Яз аенда туган Тукаем.

Газиз җирем, татлы туган телем,
Арган йөрəк сезгə сыена.
Яратмыйча булмый яз айларын – 
Татарларым язда уяна.

Минем җанны уятучы Тукай 
Гүя сорый миннəн: “Ни булды, кызым?”
-Язлар белəн илһамландым əле!
Хушбуеңның исеме ничек, язым?

Сəлахова Алсу

Тукайга үтенеч

Язгы ташу, күк күкрəве булып
Тукай абый, зинһар, кире кайт.
Яңа бəхет, чиксез шатлык булып 
Күңеллəрдə безнең чəчəк ат!

Миллəтебез, телгə, җаныбызга
Өмет, сафлык һəм бер ямь өреп
Кайтыгызчы, зинһар, үтенəмен
Бар җиһанны ихлас моң итеп.

Татарларны кабат күтəрегез
Бөеклеккə, нурга, яктыга.
Безне көймə итеп утыртыгыз
Сез юл ярган язгы ташуга.

Күк күкрəвен əгəр булдырсагыз,
Без яшьнəрбез əле яшендəй!
Шиклəнүен өмет итəрбез без
“Булмас сездəн” дигəн кешедə.

Татар булса, яшəр Тукаебыз,
Тукай булса, яшəр татарлар.
“Тизрəк Тукай һəм яз килсен,”- диеп
Ашыга-ашыга эри ак карлар..

Сəлахова Алсу

Тукайга мəдхия

Татар халкы рəхмəтледер сиңа,
Балкыганга дөнья күгендə.
Син күтəрдең безне биеккə,
Юл күрсəттең хөрлек,иреккə.

Син татарның мəгърур җырчысы да,
Син татарның калəм иясе.
Килə сине мəңгелектəн торып,
Үлмəс рухлы татар диясе.

“Əллүки”ең, “Тəфтилəү”ең белəн
Якынайдың татар халкына.
Җəүһəр ташлы затлы асылташың
Килешеп тора бик тə холкыңа.

Тукай белəн халык- бербөтен ул,
Алар мəңге бергə, янəшə.
Тапкыр сүзең бүген безгə əле
Һаман акыл,киңəш өлəшə.

Яратмаса халкым,данламаса,
Куймас иде һəйкəл Тукайга.
“Туган тел”ен гимн итеп җырлап,
Килик кабат,килик Тукайга!

Абрарова Алия
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