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Илшат Гафуров,
КФУ ректоры,
профессор

Хөрмәтле
укытучылар,
хезмәттәшләр,
студентлар!
М

оннан ике гасыр элек 1804 елда нигезләнгән Казан

Заманча шартларда университетның федераль уку йорты ста-

университеты дөньяга евклидча булмаган геометри-

тусы алуы, РФ Хөкүмәтенең 2010 нчы елның 13 сентябрендә

яне барлыкка китерүче Николай Лобачевский, яңа – рутений дип

расланган КФУның 2010-2019 нчы елларга үсеш программасын

аталган химик элементны ачкан Карл Клаус, органик матдәләрнең

гамәлгә ашыруы һәм шулай ук КФУның 2020 нче елга дөньяның иң

химик төзелеше теориясен уйлап тапкан Александр Бутлеров,

яхшы 100 вузы рәтенә эләгүе өчен көрәштә катнашуы аерым бер

электрон парамагнитик резонанс күренешен фәнни ачыш була-

әһәмияткә ия. Бу бик катлаулы һәм амбицияле бурычлар, әмма

рак теркәгән Евгений Завойский кебек бөек галимнәрне бүләк

без Казан университетының югары класслы белгечләр әзерләү

иткән. Нәкъ менә биредә Иван Бодуэн де Куртене тарафыннан

өлкәсендә дә, дөньяви фундаменталь һәм кулланма фән үзәгенә

нигезләнгән данлыклы Казан лингвистика мәктәбе оешкан. Ка-

әверелү өлкәсендә дә уңышка ирешәчәгенә ышанабыз.

зан университетында төрле елларда совет иленә нигез салган

Бервакыт Исаак Ньютон: «Әгәр мин башкаларга караганда ераг

Владимир Ульянов-Ленин; Сергей Аксаков, Лев Толстой, Павел

рак күргәнмен икән, бу бары тик гигантлар җилкәсендә басып то-

Мельников-Печерский, Виктор Хлебников кебек язучылар; ком-

руым ярдәме белән генә», – дип әйткән. Без үз гигантларыбызны

позитор Милий Балакирев, рәссам Валерий Якоби һәм башка

хәтерлибез, без үз офыкларыбызны күрәбез һәм аларны киңәйтү

күренекле шәхесләр укыган.

өчен барысын да эшлибез.

Рөстәм Миңнеханов,
ТР Президенты
«Бүген Казан университеты – Татарстан
Җөмһүриятенең югары белем өлкәсендә әйдәп бара
торган уку йорты. Ул, Россиянең борынгы мәгариф
үзәге буларак, бөтен дөньяга билгеле».

Илсур Метшин, Казан шәһәре мэры, юридик факультетның
1992 елгы чыгарылыш студенты
«Минем онытылмаслык студент
елларым искиткеч
тарихы һәм бөек
галим-мөгаллимнәре
булган диварлар
кысасында үтте.
Университет Казан
шәһәре тормышында
мөһим урын алып
торды, бүген дә, алга
таба да шулай булачагына ышанам».

Илдар Халиков, ТР Премьер-министры,
юридик факультетның 1992 елгы чыгарылыш студенты
Үземнең кадерле Казан университетының
исемен әйткәндә,
һәрвакыт дулкынлану
хисе кичерәм. Нәкъ
менә аның диварлары артында хәзерге
көндә тормышта
һәрдаим куллана торган төпле белем алып
чыктык.
Мин исеме бөтен
дөньяга билгеле
булган уку йортында
белем алуым белән
чиксез горурланам. Казан университеты – үзенең тарихы,
мәктәпләре һәм традицияләре булган чын классик уку
йорты. Виктор Малков, Михаил Лысов, Юрий Решетов һ.б.
кебек мине укыткан профессорлар, күренекле шәхесләр
әлеге уку йортының данын бермә-бер арттыралар. Алар үз
белгечлекләре буенча югары квалификацияле белгечләр
әзерләү эшен намус белән башкара белде. Мондагы
белгечлекләр үзләре дә КДУның юридик мәктәбе кысаларында барлыкка килде. Алар мәктәпнең аерылгысыз өлеше булып
тора, икенче сүз белән әйткәндә, университетның алтын
фондын тәшкил итә.

Фәрит Мөхәммәтшин, ТР Дәүләт Советы рәисе
«Ике гасыр дәвамында
Казан университеты
РФнең иң эре фән, белем
бирү һәм мәгариф үзәге
булып тора. Университет коллективы югары
белем системасының һәм
Казан фәнни мәктәбенең
традицияләрен саклый,
яңарта, интеллектуаль
һәм ресурс потенциалын үстерә. Казан
университетының данлы
үткәне һәм бик яхшы
киләчәге бар!»

Римма Ратникова, ТР Дәүләт Советы рәисе урынбасары,
Татарстан журналистлар берлеге рәисе, журналистика
факультетының 1977 елгы чыгарылыш студенты
Казанны һәм Татарстанны Казан университетыннан башка күз
алдына китереп буламы
соң? Мәгънәсез сорау.
Бөтен дөньяга танылган фәнни мәктәпләр,
меңләгән гаҗәеп
белгечләр, йөзләгән
төрле дәрәҗәдәге
ныклы җитәкчеләр,
төрле буын язучылар,
җәмәгать эшлеклеләре
плеядасы. Алар университетныкымы? Татарстанныкымы? Уртак
тарих, тормыш, язмыш.
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Университетлар
университеты

«...Университет
ачылу, шушы күркәм

Үткәнеңә карасаң,
киләчәгеңне
күрерсең!
Мең елдан артык тарихы булган Казанны яшьләр шәһәре,
студентлар каласы, дип атыйлар. Татарстан башкаласында
67 илдән 200 мең студент белем ала. Россиянең иң зур югары
уку йортларының берсе булган Казан федераль университеты –
Казанның горурлыгы, Татарстанның горурлыгы! Бүген ул үзенең
күркәм юбилеен – 210 еллыгын каршылый!

Гасыр
киңлекләрен
колачлап...
Казан университеты илебезнең
иң
борынгы
университетлары
рәтендә санала. Аңа 1804 елда император Александр I указы белән
нигез салына. Уку йорты ул чакта Казандагы беренче император
ир балалар гимназиясендә урнаша һәм... хәзер дә шул ук урынны
биләп тора. Моның хикмәте шунда ки, 1825 елда архитектор, рус
классицизмының һәм ампирының
талантлы вәкиле П.Г.Пятницкий
ике бинаны: югарыда телгә алынган гимназия белән Тенишевларның
«кызыл» сызыкның берсендә урнашкан губернатор йортын бербөтен
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итеп тоташтыра. Университетның
бүгенге сул канаты әнә шулай барлыкка килә.
Яңа гына оешкан университетка студент итеп 33 гимназист
алына. Казан университетының
беренче
студентлары
арасында
С.Т.Аксаков та була. Соңрак Аксаков зур язучы, әдәбият һәм театр
тәнкыйтьчесе булып таныла. Тәүге
студентлар рәтендә каләм әһелләре
буларак танылган бертуган Панаевларны, Мәскәү университетының
ректоры Д.М.Перевозчиковны да
телгә алу зарур. Уку йортының беренче шәкертләреннән А.Княжевич
Россиянең беренче финанс министры, ә П.Кондырев 1814 елда Казан
университеты профессоры булып
китә.

уку йорты яшәп китсен
өчен
гомерлеккә кагылгысыз
шартлар
тудыру һәм аңа Вата
нга хезмәт
итәргә файдалы гражд
аннарга
белем бирүнең мөһим
максатына ирешү өчен мөмк
инлек
бирү, анда кирәкле бел
емнәрне
җәелдерү зарур...»
Александр I
(1804 елның 5 ноябрендә
(иске стиль белән) Але
ксандр I
тарафыннан имзаланга
н Казан император
университетының Бер
кетмә
грамотасыннан)

Ул чорда һәммәсе дә Устав төзүдән
һәм аны гамәлгә кертүдән башлана. Аны 1804 елда университетның
беренче җитәкчесе С.Я.Румовский
яза. Әлеге документтан күренгәнчә,
физика һәм математика фәннәре,
табиблык һәм медицина фәннәре,
шулай ук тел фәннәре бүлегендә 28
кафедра булдырыла. Бу уңайдан
Уставта татар телен өйрәнүгә аеруча зур игътибар бирелүен билгеләп
үтәргә кирәк.
Казан университеты, аның факультетлары Идел буендагы уннан
артык югары уку йортының нигезе,
башлангычы булып тора. Нәкъ менә
биредә Н.И.Лобачевский үзенең
Евклидча булмаган геометриясен
яза, А.М.Бутлеров – органик кушылмалар теориясен, ә К.К.Клаус

Үз вакытында университет ачылган шәһәрләр һәм төбәкләр фән, педагогика һәм мәдәният үзәкләренә
әверелгән. Казан университеты
да, ачылган көненнән алып, бөтен
Идел буен, Урал, Себер, Кавказны,
Нократ, Пермь, Оренбург, Пенза
һәм Тамбов губерналарын колачлаган Казан уку-укыту округының
үзәгенә әйләнә. Ул чорда Казан һәм
аның йөзе университет эшчәнлеге
йогынтысында үзгәрә башлый.
Эшли башлавының беренче ун
елында уку йорты Россия күләмендә
әһәмияте зур булган мәгариф һәм
фән үзәгенә әверелә. Университетта берничә эре фәнни мәктәп оеша.
Алар арасында илебездә һәм чит
илләрдә аеруча танылганнары да
була: химик-органиклар мәктәбе,
радиоспектроскопия мәктәбе, математиклар һәм механиклар мәктәбе,
астрономия мәктәбе, физиологлар
мәктәбе.

Үткән заман тарихын аңлау
киләчәккә бару өчен кирәк.
Узгандагы ялгышлыкларны белү
киләчәктә аларны кабатламас
өчен кирәк. Үзең яшәгән чорны
дөрес бәяләү өчен дә, тарихны
белү яхшы.

М.Юныс
рутений химик элементын ача,
Е.К.Завойский – электрон парамагнит резонансы, ә С.А.Альтшулер
акустик парамагнит резонансы
турындагы фәнни хезмәтен яза.
Университетны данлаган исемнәр
арасында Ф.Беллинсгаузен һәм
М.Лазарев экспедициясендә катнашкан бердәнбер астроном-галим
И.Симоновны да әйтеп үтәргә
кирәк.
Экспедиция
барышында галим үткәргән тикшеренүләр
Антарктиданы фәнни өйрәнүдә
зур өлеш була. Университетның
фәнни җәмгыятьләре белән татар
фәне һәм мәдәниятенең күренекле
эшлеклеләре
К.Насыйри
һәм
Ш.Мәрҗани актив хезмәттәшлек
итә.

Бодуэн де Куртенэ нигез салган Казан лингвистика мәктәбе
уңышлары университетны Европа ориенталистикасы үзәкләренең
берсенә әверелдерә. Казанның Шә
рык
белгечләре
О.Ковалевский,
В.Васильев, А.Казимбэк, И.Березин,
Ф.Эрдман үзләренең тикшеренүләре
белән көнчыгыш халыклары мә
дәнияте һәм тарихы турында күзал
лауларны шактый киңәйтә.

Киләчәк –
бүгенге көн ул!
Данлы фәнни традицияләр – ул
безнең үткәнебез генә түгел. Казан
университеты бүген дә чәчәк ату
чорын кичерә. Аның Times Higher

Education 600 Best World Universities
версиясе буенча дөньяның иң яхшы
университетлары рәтенә кертелүе
моны тагын бер кат дәлилли. Хәзерге
көндә уку йорты барлыгы 30дан артык чит ил университетлары белән
хезмәттәшлек итә, төрле халыкара
программаларда катнаша, Халыкара университетлар ассоциациясе әгъзасы булып тора. 2009 елның
октябреннән университет федераль
статуска ия.
Бүген КФУ – классик университет
үрнәге, ныклы, нигезле белем бирү
һәм бертуктаусыз үсеш чыганагы.
Хәзерге көндә уку йортында фундаменталь медицина һәм фармацевтика, инженерия юнәлеше, Идел
буе халыкларының мәдәнияте һәм
телләре, логистика, урбанистика,
исламны өйрәнү, фәнни-техник һәм
социаль-икътисади
юнәлешләрне
үстерүгә аеруча күп көч куела.
КФУның 300 кафедрасында 409
фән докторы һәм 1471 фән кандидаты дәресләр алып бара. Алар
арасында Россиядә һәм Европада
зур дәрәҗәләргә ирешкән галимнәр
бар. Өстәвенә КФУ даими рәвештә
Страсбург һәм Сорбонна, Гиссен,
Истамбул, Токио университетларыннан да лекторлар чакыра. Университет Татарстанның барлык эре
предприятиеләре һәм кайбер Европа, Азия илләренең җитештерү һәм
инжиниринг компанияләре белән
хезмәттәшлек программасына да
ия.
КФУда студентлар өчен бик зур
мөмкинлекләр тудырылган. Алар
үзләрен фәнни яктан да, иҗади яктан да, спорт буенча да үстерә һәм
зур уңышларга ирешә. Уку белән
беррәттән, җырлап-биеп, уйнапкөлеп яши биредә студентлар.
Аларның тырышлыгы, укытучыпрофессорлар коллективы ярдәме
белән 210 еллыгын каршы ала торган бөек университет зур җиңүгә –
ТРның ел саен бирелә торган «Ел студенты – 2013» премиясендә «Ел вузы»
номинациясендә гран-прига лаек
булды.
КФУ зур үрләр яулавын дәвам итә.
Ул – җөмһүриятебезнең иң биек интеллектуаль планкасы. Бу аның югары икътисади гына түгел, ә фәнни
потенциалы турында да сөйли.
Университетның
ил
күләмендә
генә түгел, дөньяда алдынгы уку
йортларының беренче рәтләрендә
булачагына шик юк.
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Хәтер
учаклары

Казан
университетының
210 еллыгы уңае
белән минем
язмышымдагы бу
белем йортының
урыны турында
тагын бер мәртәбә
уйландым.
Кайда гына
эшләсәм дә, мин
университеттан
аерылып
тормаганмын икән.

КДУ ректоры М.Т.Нужин рәислегендә узган татар филологиясе бүлегенең 20 еллыгына багышланган
гыйльми совет. М.Зәкиев бүлек эшчәнлеге турында доклад сөйли. 1964 ел, 31 октябрь.

Минем язмышымда
Казан университеты

С

угыш чорында колхозда көтүче,
конюх һәм тимерче булып
эшләгәндә, мин үзебездән 8
чакрым ераклыктагы күрше
авылга – Ютазы районы Кәрәкәшле авылы
урта мәктәбенә көн саен дип әйтерлек
җәяүләп йөреп, урта мәктәптә укыдым.
1946 елда унынчыны тәмамлагач, Казан
университетына – татар филологиясе
буенча укырга кердем. 1951 елда университетны кызыл дипломга тәмамлаганнан соң,
мине аспирантурада калдырдылар. Кандидатлыкны вакытыннан алда яклагач, мине
татар теле һәм әдәбияты кафедрасына
өлкән укытучы итеп алдылар, тиздән тарихфилология факультетының партоешма
секретаре итеп сайладылар. 1963 елның
апрель аенда мин докторлык диссертациясен якладым. Кафедра мөдире татар
язучысы Хатиб ага Госман, ул чагындагы
ректор Михаил Тихонович Нужин белән
сөйләшеп, татар теле һәм әдәбияты дигән
кафедраны икегә: татар әдәбияты кафедрасы һәм татар тел гыйлеме кафедраларына
бүлде. 1960 елда мине татар тел гыйлеме
кафедрасына мөдир итеп сайладылар.
Биш ел эчендә бу кафедра университет
күләмендә беренче урынга чыкты. Татар
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филологиясе бүлегенең 20 еллыгын да 1964
елда менә шушы кафедра Михаил Тихонович җитәкчелегендә билгеләп үтте.
Шушы тантаналы чаралардан соң,
Михаил Тихонович мине тагын үз янына
чакырды. «Мирфатыйх Зәкиевич, сезгә
бер бик зур үтенеч бар. Сез беләсез инде,
мин – Татарстан вузлары ректорлары советы рәисе. Мине партиянең өлкә комитетына чакырып, Казан педагогия институтына
ректор табарга куштылар. Мин, бик озак
уйлагач, бу урынга сезне тәкъдим итәргә
булдым, каршы килмәвегезне сорыйм, ул
пединститутны бергәләп күтәрербез.
Сез бу эшкә иң лаек кандидатура дип
саныйм», – диде. Мин каршы килмәдем,
Михаил Тихоновичның ярдәм итәрмен
дигән сүзе дә булгач ризалаштым.
Дөрес, бу билгеләнү җиңел генә бармады, чөнки анда ректор булырга теләк
белдерүчеләр күп булып чыкты.
Ничек кенә булмасын, мине пединститутка ректор итеп сайладылар һәм мин
эшләгән чорда Казан педагогия институты
РСФСР күләмендә дә, СССР күләмендә
дә беренче урыннарны яулый алды. 1978
елда КДПИ тәҗрибәсе белән Евросоюз
күләмендә кызыксына башладылар. Шул

ук елны Евросоюзның Югославиядә үткән
халыкара конференциясендә мин «Авыл
мәктәпләре өчен укытучылар әзерләүдә
КДПИнең тәҗрибәсе» дигән темага док
лад сөйләдем. Бу тәҗрибәне мин РСФСР
Министрлар Советы президиумында да
тасвирлап бирдем.
Егерме елга якын ректор булгач, мине
СССР фәннәр академиясе Казан филиалына караган «Тел, әдәбият һәм тарих
институты»на директор итеп күчерделәр,
мин анда 70 яшем тулганчы эшләдем.
Кайда гына булмыйм, Казан
университетының тарих-филология факультеты белән ара өзелмәде, лекцияләр
укыдым, диплом эшләренә җитәкчелек
иттем.
Хәзер дә әле, 87 яшемдә булсам да,
КФУның татар филологиясе магистрларына тел һәм тарих проблемалары буенча
дәресләр бирәм.
Минем барлык гыйльми язмышымда
әһәмиятле урын тоткан Казан федераль университетын 210 еллыгы белән
тәбриклим һәм аңа якты, бай киләчәк
теләп калам!
Мирфатыйх Зәкиев, филология
фәннәре докторы, профессор, Татарстан Фәннәр
академиясенең мөхбир әгъзасы

Беренче hәм иң төп университет
Беренче дим, чөнки кеше гомерендә университетлар берничә дә булырга
мөмкин. Моңа тагын тормыш университетларын да өстәсәң...

У

л чорда югары уку йортлары бүгенгедәй күп түгел иде.
Аннары җәмгыятьтә дә бөтен
кеше университет яки институт тәмамларга тиеш дигән төшенчә
юк иде. Яшерен-батырын түгел, авылда
да, шәhәрнең үзендә дә, укуга бердәй
мөмкинлеге hәм сәләте булган кешеләр
яшәми бит. Кемнәргәдер ат җигү, маллар
арасында мәш килү ошаса, кемнәрдер
кечкенәдән техника белән «җенләнгән»
була. Безнең сыйныфтан да (19 укучы ) югары уку йортына нибары дүрт кеше барып
керде. Хәзер исә хәлләр тамырдан үзгәрде:
барысы да университетка барып керә
(чөнки бүген анда түләп тә укып була) hәм,
аны тәмамлаганнан соң, я эш таба алмый
тилмереп йөри, я дипломын кайтарып куя
да бөтенләй башка юнәлештә эшли башлый.
Ул вакытта (без КДУны 1983 елда
тәмамладык) тырышып-тырмашып укып
чыккан төркемдәшләремнең барысы
да диярлек журналистика өлкәсендә
эшли. Чөнки без югары белемне телим-

теләмим, яхшы-начар, перспективалыперспективасыз кебек таләпләрдән
чыгып түгел, ә үзебезгә йөкләнгән миссия
буларак кабул итә идек. Минем мондый
фикердән бүген дә кайтканым юк. Бу дөньга
hәркайсыбыз үзенең йөкләнгән миссиясе
белән туа hәм гомере буе шул вазифаны
үтәргә тырышып яши. Шунсыз үз-үзең өчен
генә яшәүнең нинди мәгънәсе булсын
икән?!
Мәктәптә бишлегә генә укыган (мәктәпне
көмеш медальгә тәмамлаган идем) авыл
баласына бик күп даhилар укып чыккан
университетта уку җиңел генә булды дисәм,
дөреслеккә туры килмәс иде. Әлбәттә,
кирәкмәслеген шул чакта ук белеп торган
предметларны да җитәрлек өйрәттеләр.
Андыйлары белән җанны тагын да катырак
кыйныйлар иде әле. Әмма университет белем белән бергә яшәргә өйрәнү сабаклары
да бирде безгә. 4-5 ел аралыгында кешене
акыллы итеп тә, наданга чыгарып та булмаслыгын беләбез бит инде. Ә менә белем
туплау системасына өйрәтү сине гомер буе

эзләнергә этәрә, укудан туймаска көч бирә.
Ул яктан минем өчен Казан университеты
иң беренче hәм иң төп университетым
булды. Шушы фундаментальлек мине бүген
дә үзем яраткан уку йортына бәйләп тота.
Юк вакытымны бар итеп, мин менә егерме
елдан артык инде үзем укыган университетка студентлар укытырга йөрим. Максатым ниндидер карьера төзү яки зур акча
эшләү дә түгел, ә үзем белгән, тормыш
университетларында өстәгән белемем
белән уртаклашу, ягъни шул мин алда телгә
алган миссияне үтәргә тырышу. Шуңа да
мин университетымны бик яратам. Ул – минем тормышым, барлыгым hәм киләчәгем.
Шушы хисне бүген биредә укучы студентларга да төшендерә алсам, мин икеләтә
бәхетле.
Форсаттан файдаланып, университеттагы
барлык хезмәттәшләремне, барча студентларны зур юбилей белән тәбрик итәм. Ул –
безнең барыбызның да уртак бәйрәмебез!
Миңназыйм Сәфәров,
«Ватаным Татарстан» газетасының
баш мөхәррире

Журналистика факультетының III курс студентлары: М.Сәфәров
(беренче рәттә, уңнан беренче), гаммәви коммуникация бүлеге мөдире
В.Гарифуллин (икенче рәттә, сулдан беренче), 1981 ел.
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Истәлек
кәрәзләре

Татар теле –
иң бай тел!
Совет чорында татарларның күбесе татар теле бетә, гаилә теле генә
булып кала дип яшәде. Эштә шул чорда татарча сөйләшү тыелды.
Балалар бакчасында балаларны русча тәрбияләделәр.

К

азан дәүләт университетында
1987 елның җәендә кибернетика
буенча зур халыкара конференция узды. Конференциянең
соңгы көнендә мин Аргентинадан килгән
бер галимнең татарча сөйләшүе турында
ишетеп , аның белән танышырга теләдем.
Ул көнне күбесе кайтып та китте. Бинабыздан чыгып барганда, тәрҗемәче Таһир
Таһиров белән бер кешенең сөйләшеп
утырганын күргәч, Таһирдан: «Бу татарча
сөйләшүче Карл Хайнц түгелме?» – дип
сорадым. Янәшә утыручы кеше: «Әйе», –
диде. Мин аның белән кызыксынгач, Таһир
безгә: «Ярар, уртак сүз табарсыз», – дип
китеп барды.
Без танышып, бер-беребезгә сораулар
бирә башладык. Мин аннан татар телен ничек өйрәнгәнен сорадым. Ул аны, су буенда
йөреп, ике ай эчендә үзлектән өйрәнгәнен
сөйләп бирде. Үзе алман булгач, туган
телен белә. Фәнни тел буларак, инглиз
телен өйрәнгән. Аргентинаның дәүләт теле
испан телен дә үзләштергән. Татарстанга
килеп, җирле халык белән аралашу өчен,
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татар телен өйрәнгән. Шулай ук төрек теле
белән дә кызыксынган. Аңа чит телләрне
өйрәнү авыр булмаган. Карл Хайнц белән
соңрак та очрашырга туры килде, ул тагын
рус һәм япон телләрен өйрәнгән булып
чыкты.
Шул конференциянең соңгы көнендә мин
аны Казан буенча йөртеп, башкалабыз тарихы белән таныштырдым. Без үзара татар
һәм инглиз телендә аралаштык. Ул чакта
минем татар теле бик сай иде. Карл Хайнц
әйткән кайбер татар сүзләрен искә төшерә
алмыйча, миңа аларның мәгънәләрен инглиз телендә аңларга туры килде.
Шул очрашудан соң, татар теленә
мөнәсәбәтем үзгәрде. Дөньяда безнең
милләтне хөрмәт итәләр икән! Безнең телебез һәм тарихыбыз белән кызыксыналар
икән! Шуңа мин дә татар теле, тарихы белән
кызыксына башладым. Татарларның нинди
бөек халык булуын аңладым. Татар теленең
дөньяда булган телләр системасының нигезе булганына төшендем. Дөньяда булган
телләрнең 14ен (алман, бенгали, гарәп, инглиз, испан, итальян, кытай, португал, татар,

урды, рус, француз, һинд, япон) филологлар
нигез итеп аера. Шулар арасында татар
теле дә аталган. Ә хәзерге көндә телләрнең
сөйләм сүзлекләрен теркәп бара торган халыкара FORVO.COM сайтында татар теле алман, инглиз, рус, португал, француз телләре
белән бергә исемлек башында торып, иң
бай телләрнең берсе икәнен раслап бара.
Карл Хайнц телләр өйрәнеп, татар-төрек
теленең санаклар өчен дә иң уңайлы тел
икәнен фәнни мәкаләдә исбатлап та чыкты.
Мин исә шул вакыттан бирле татар теленә,
тарихына багышлап йөзләп мәкалә бастырдым.
Карл Хайнцның шул чордагы төрки
дөньяга багышланган мәкаләләре күп
кенә татар галимнәренә бик көчле этәргеч
булды.
Безнең теоретик кибернетика кафедрасы,
телебезнең югарыдагы сыйфатларын күз
алдында тотып, беренчеләр рәтендә татар
телен яңа технологияләргә иңдереп эш
алып бара башлады.
Равил Һади, Хисаплау математикасы һәм
мәгълүмати технологияләр институты өлкән
укытучысы

Әйе, Казан дәүләт университетының журналистика, социология һәм психология факультетына
укырга кергәндә, без чиле-пешле газета корреспондентлары гына идек, чөнки сайлаган кәсебебез
буенча читтән торып югары белем алган курсташларымның ул чорда барысы да диярлек периодик
басмаларда хезмәт итте һәм, аз-маз гына булса да, газета эше һәрберебезгә таныш иде, әмма бу
хезмәтнең нечкәлекләренә без Казан университетында өйрәндек, басма сүзнең ни дәрәҗәдә зур
әһәмияткә ия булуына төшендек.

Казанда «пешеп чыкканнар» без!

У

л чакта Флорид Әхмәтович
Әгъзамов җитәкләгән бу факультет Ульянов-Ленин укыган
тарихи университет каршындагы бинаның 13нче катында урнашкан
иде. Нәкъ шунда алты елга якын белем
алдык, белгечлегебез буенча тәҗрибә
тупладык һәм каләмнәребезне чарладык,
ә Әбҗәлилов урамы районындагы студентлар шәһәрчегендә кичергән тормыш
яшьлек елларыбызның бер матур һәм
кызыклы истәлеге булып саклана.
Безгә, узган гасырның 1990 нчы еллары
башында Түбән Новгород өлкәсенең Сергач якларыннан килеп, татарлар мәркәзе
булган башкалада абруйлы уку йортында
белем алып йөрүче мишәр егетләренә,
беренче тапкыр Казанны күрү, аның
тарихи һәм истәлекле урыннарында булу,
Камал театрында татар спектакльләре,
концертлары карау зур канәгатьлек хисе
белән ниндидер горурлык тойгылары да
бирә иде. Һәр сессиядән кайткан саен яңа
гына чыга башлаган «Туган як» газетабызга
үзгәрешләр кертергә тырыштык, университетта алган белемнәребез, тәҗрибәбез
белән ихластан хезмәттәшләребез белән
дә уртаклаша идек. Гомумән, Нижгар
татарларының 1990нчы елның 7 нче
декабреннән башлап, бүгенгәчә һәр

җомгада чыгып килгән
«Туган як» газетасының
барлыкка килүендә,
аның ныклап аякка
басуында Казанның
роле шактый зур.
Мәсәлән, УльяновЛенин исемендәге
Казан дәүләт
университеты

безнең газетага ике тәҗрибәле татар журналисты әзерләп бирде. Әйтергә кирәк,
дистә елдан артык «Туган як»ның баш
мөхәррире булып торган, ә моннан бер
ел элек кенә вафат булган Рауф Абдулла

улы Абдуллин да нәкъ шушы уку йортында
журналистика белгечлеге буенча югары
белем алган иде.
Миңа калса, «Туган як» газетасы кебек,
яңарыш чорында Россиянең төрле
төбәкләрендә барлыкка килгән
татар периодик басмаларына
һәм җирле телевидениеләргә
Казан дәүләт университеты иң
кирәкле белгечләр әзерләп
чыгарды һәм ул бүген дә
Татарстаннан читтә яшәүче
милләттәшләргә ярдәм
кулы сузарга әзер дип
беләм.
Чын күңелемнән,
ике гасырлык
тарихы булган
шушы уку йортының
якынлашып килгән
олуг юбилее уңаеннан,
аның барча педагогларына, галимнәренә чиксез
рәхмәтләремне юллыйм һәм
югары дәрәҗәле бу университетның
ишекләре бер дә ябылмасын, сәләтле студентлары артып торсын иде дип телим.
Олег Әндәрҗанов,
«Туган як» газетасы баш мөхәррире,
Түбән Новгород өлкәсе,
Сергач шәһәре

К

азан университеты – кайсы яктан гына алып
карасаң да, бик данлыклы уку йорты. Ул – халыкара гыйлем оясы. Тюркология ягыннан
караганда да, ул бик үзенчәлекле. ХХ гасыр
башларында Будапешт, Казан һәм Истамбул университетлары тюркология фәненең үзәге булган. Казан университеты төрки дөньяның беренче модерн университетлары
исемлегендә. Россия империясе чагында ук, университет
эчендә типография булган. Бу типографиянең көче һәм
даны бөтен шәрык, бөтен ислам дөньясына билгеле була.
Анда бик күп китаплар, гыйльми хезмәтләр басыла.
Бүгенге көндә дә без ул тәҗрибәдән файдаланабыз.
Бу традициягә ия булган Казан университетын халыкара
танылган тюркология үзәге буларак та беләбез. КФУның
төрки дөньяда бөтенләй үзгә һәм кабатланмас урыны
бар. Әлеге уку йортының тәҗрибәсе, тарихы бик бай. Аны
Төркиядә дә, төрки дөньяның башка республикаларында
да яхшы беләләр. Университет бу юнәлештәге эшчәнлеген
туктатмасын, аны гел үстереп торсын иде.
Мостафа Өнәр, Төркиянең Эгей университеты
профессоры, төрки дөньяда күренекле тел галиме
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Алар бездә
укыган

Гомер юлдашыбыз –

К

Рамил
Төхвәтуллин,
Татарстанның
халык
артисты

азан университеты – бөтен дөньяга
танылган уку йорты. Мин дә әлеге
университетта белем алуым белән
бик бәхетле. Әлбәттә, дөньялар үз
гәрде. Күп кенә институтлар университет
исемен алды, әмма Казан университеты, чын
мәгънәсендә, бөтен югары уку йортларыннан
үзенең тәрбиясе, затлылылыгы белән аерылып тора иде. Бүгенге көндә аның үсеш юлына
шактый зур үзгәрешләр, яңалыклар кертелде, ул бөтенләй үзгә статуска ия. Ничек кенә
булмасын, вуз өчен иң әһәмиятле әйбер –
ул укучылар һәм укытучылар. Иң зур теләгем
шул: университетта даими рәвештә профессиональ, белемле укытучылар, талантлы һәм
сәләтле укучылар булсын иде. Үзебезнең милли,
татар филологиясе бүлеге минем өчен бик кадерле. Аның эшчәнлеге беркайчан да туктамасын
иде. Укытучы-галимнәребез киләчәктә дә данлыклы исемнәрен югалтмасыннар, озак еллар
буе иҗаттан илһам алып эшләсеннәр иде.

•

Д.Бок һәм
Д.Стайнның
«Скрипач на крыше»
мюзиклында
Р.Төхвәтуллин –
Тевье-молочник
ролендә. В.Качалов
ис. театр

Мин татар филологиясе факультетын тәмам
лаган кеше. Анда керүемнең сәбәбе, иң беренче чиратта, телне өйрәнү, аны камилләштерү,
әдәбиятны тирәнтен үзләштерү иде. Беренче
имтихан биргән вакытларда, мин әле татар телен
начаррак белә идем. Шуңа күрә, сүзләрне ничек
ишетсәм, шулай яза идем. Бервакыт, инша язганда, авыл сүзен «аул» дип язган идем. Аны күргән
укытучым Флера апа яныма килеп, миңа шыпырт
кына: «Монда «в» хәрефе языла», – дип әйтте.
Шул чак миңа куркыныч та, шул ук вакытта кызык
та булды. Бу минем татар телен, татар әдәбиятын
өйрәнүдә – хатадан башланып киткән беренче
адымым. Безне бөек шәхесләр, бөек укытучылар: Мөхәммәт Мәһдиев, Флера Сафиуллина,
Марсель абый һәм башкалар укытты. Студент чаклар – чыннан да сагынып сөйләрлек вакытлар
инде ул. Хәзерге студентларга да теләгем шул:
мөгаллимнәрен беркайчан да онытмасыннар,
олылап һәм хөрмәтләп торсыннар иде.

10

Дарелфөнүн

•

№ 34

•

4 декабрь, 2014

М

актанып әйтүем
түгел, университет тәмамлаган
бер татар егете
мин. Университетның да ниндие бит әле?! В.И.Ульянов-Ленин
исемендәге Казан дәүләт университеты. Олы, бай тарихлы,
Рәсәйдә өченче булып төзелгән,
даны бөтен дөньяга таралган атак
лы уку йорты. Анда укыган, анда
укыткан бөек исемнәр үзләре
үк университетның олылыгын
күрсәтеп тора. Шул бөекләрнең
йөргән сукмакларыннан син дә атлыйсың, алар
укыган, алар эшләгән аудиторияләрдә син дә
утырасың. Аз гына булса да, аларның бөеклегенә кагылып киткәндәй буласың, тарихлардан искән кайнар җилләр синең дә җаныңны җылытып җибәрә.
Лобачевский, Ульянов, Толстой, Бутлеров, Зинин
кебек бөекләр синең дә иңнәреңнән каккан кебек
булып китә... Гап-гади авыл егете шундый чакларда үзен кем итеп тоярга тиеш инде? Кимендә, алар
кебек үк булачак бөекләрнең берсе итеп, әлбәттә.
Ул егетнең университет коридорларыннан горур
кыяфәт белән салмак кына атлауларын, акыллы
кыяфәт чыгарып, күренекле профессорларның
лекцияләрен тыңлауларын, университет каршындагы эскәмиягә чыгып, татлы хыялларга бирелеп
утыруларын күрсәң!.. Ах, авылдашлары, якташлары
күрсә, шаккатырлар иде!

К

Роберт
Миңнуллин,
шагыйрь

азан университеты безне дөнья яктысына
алып чыкты. Белемгә тартылу, тормышка
Динә һәм
яраклашу, үткәннәрдән киләчәккә атлау –
Рафаэль
боларның барысы да безгә университет Латыйповлар
ТРның
баскычларыннан бирелде. Бөек шәхесләр белән
атказанган
очрашу, аларның иҗатын, тарихыбызны өйрәнү
артистлары
һәм киләчәккә ныклы адым белән атлап китү дә
нәкъ менә КДУдан булды. Татарстанда гына түгел,
гомумән, бөтен дөньяда да бөек урын тоткан шәхесләр, фән эшлеклеләре,
язучылар – һәммәсенең университет белән уртак язмышлары
бар. Казан университеты безгә
гомерлек маяк, юл күрсәтүче
булды. Еллар үткән саен, без
аны ныграк аңлый барабыз.
Гаиләбезнең һәр вәкиле
дә шушы уку йортында
белем алды. Без моның
белән
горурланабыз
һәм бик бәхетле.
КФУның киләчәге тагын да киң
булсын!

– университет!
Разил Вәлиев,
Татарстанның
халык
шагыйре,
ТР Дәүләт
Советының
мәдәният,
фән,
мәгариф
һәм милли
мәсьәләләр
комитеты
рәисе

• А.Фәйзрахманов

укучылары белән

И

мтихан тапшырыр алдыннан журналистика бүлегендә абитуриентлар
белән әңгәмә үткәрделәр. Анда
минем белән күренекле галим,
М.Җәлилнең якын дусты Гази Кашшаф сөйләште.
«Ни өчен нәкъ менә Казан университетына
керергә ният иттең?» – диде миңа. Мин каушап
калдым, маңгаем, хәтта уч төпләрем тирләп
чыкты. Аннары кыяр кыймас кына: «Чөнки монда Лев Толстой, Владимир Ульянов укыган», –
дип җавап бирдем. Гази ага минем җаваптан
канәгать калды бугай, уңышлар теләп, озак итеп
кулымны кысты.

•

Казан университетының I курс студентлары
шагыйрьләр Зөлфәт, Р.Вәлиев. 1965 ел.

Университет
мине
күп
нәрсәләргә
өйрәтте. Беренчедән, мин үземнең бик тә надан икәнлегемне беренче мәртәбә аңлап,
китапханәләргә йөри башладым. Монда зур
галимнәр, атаклы язучылар белән очрашып,
күңел офыкларымны киңәйттем, иҗат серләренә
тирәнрәк төшенә башладым. Университетны
тәмамлап, диплом алган кешеләр: «Мин кайчандыр монда укыган идем», – дип горурлансалар,
мин әле һаман да үземне университет студенты
итеп хис итәм, үземне бүген дә аның шәкерте
дип саныйм. Төшләремдә һаман университет
укытучылары алдында имтихан тотам, җавап
бирә алмаганда, куркуымнан шабыр тиргә батып
уянып китәм.
Дөньяда бердәнбер булган Әдәбият институтын тәмамласам да, Казан университеты минем
күңелемә беренче мәхәббәтем кебек уелып
калган. Бүгенге көндә мин үземне генә түгел,
чал тарихлы Казанны да, Татарстанны да, татар
халкын да әлеге олпат университеттан башка күз алдына китерә алмыйм. Ул инде күптән
республикабызның да, башкалабызның да аерылгысыз бер өлешенә, горурлыгына, якты символына әверелде.
Әгәр дә ниндидер могҗиза белән яшьлегемә
кире әйләнеп кайтып, укырга керү өчен яңадан
Казанга килеп төшсәм, икеләнмичә, туп-туры Казан университетына юл тотар идем.

К

азан
федераль
университеты
–
Россиянең иң мәртәбәле, иң күренекле
югары уку йортларының берсе. Без
укыган вакытта, уку йортыбыз Казан
дәүләт педагогия институты исемен йөртә иде.
Хәзер инде ул берничә ел дәвамында бөтенләй
үзгә статуска ия. Шушы университет кысаларында
без укытабыз, студентларны тәрбиялибез. Хәзерге
Айдар
көндә безнең музыка факультеты С.Сәйдәшев ис.
Фәйзрахманов,
югары сәнгать мәктәбе дип атала. КФУ кысаларында
Россиянең
безнең кафедрабыз алга таба да чәчәк атсын, үзенең
атказанган,
Татарстанның
лаеклы урынын алсын иде, чөнки факультетның даны
халык артисты,
бөтен Татарстан, Рәсәйгә билгеле. Аны бетергән
КФУ
шәхесләр хәзер күбесе музыка мәктәпләрендә,
профессоры,
ТР фольклор
педагогика көллиятләрендә, кайберләре сәнгать
музыкасы
өлкәсендә хезмәт куя. Күбесе профессиональ ардәүләт
тист дәрәҗәләренә үсеп җиттеләр. Мин үзем дә
ансамбленең
сәнгать
шуларның бер вәкиле. 1976 елда музыка факультеҗитәкчесе
тын, аннан соң консерваторияне тәмамладым. Опера һәм балет театрында эшләдем, хәзер инде 12 елга
якын үзебезнең университетта җыр дәресләре алып
барам.
Без укыган дәвер Совет чоры, колхоз чорына
туры килде. Безгә ул вакытларда 18-20 яшьләр иде.
Төркемебез авылдан килгән 11 егет һәм 2 генә
кыздан гыйбарәт. Студентларны еш кына колхозга
бәрәңге алырга җибәрәләр иде. Менә шул бәрәңге
алган вакытта инде син студент та буласың, оештыручыга да, шул ук вакытта күпмедер дәрәҗәдә крестьянга дә әйләнәсең һәм, авыр капчыклар күтәреп
йөреп, авыр спорт төре белән шөгыльләнүче спортчыга дә әвереләсең. Студент еллары, яшьлек еллары
һәркемнең күңелендә якты бер истәлек булып саклана. Ул хатирәләр безне гомеребез буе озата килә.
Мин чын күңелемнән университетны шушы
олуг бәйрәме белән котлыйм. Үзебезнең факультет, студентларыбызны күзаллап, шуны әйтәсем
килә: уку йортыбызның абруйлы һәм дәрәҗәле
журналистлар, физиклар, химиклар, математиклар
тәрбияләп чыгаруда өлеше бик зур. Безгә дә шундый ук җырчылар, рәссамнар, хореографларны
укытып чыгарырга насыйп булсын иде. Бүгенге
көндә барлык укытучыларга, галимнәргә, фән кандидаты һәм докторларына, шулай ук газетаны укыган һәркемгә дә озын гомер, түземлек, эшләрендә
зурдан-зур уңышлар телим һәм сәламнәр юллыйм.
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Ерактагы
якын дуслар

Белемлегә дөнья тар
Норихиро Наганава,
Япониянең Саппоро шәһәрендәге Хоккайдо университеты каршындагы Славян һәм
Евразия халыкларын өйрәнү үзәге доценты

М
Зөлфирә Сәгъдиева,
Стокгольм университеты мөгаллимәсе

Ә

тнә районы Күлле-Киме мәктәбен тәмамлап,
югары белемне Казан университетының физика
факультетындагы астрономия бүлегендә алдым.
Университетта укыганда, үзлектән төрек телен
өйрәндем, инглиз телен камилләштердем. Укуны тәмамлагач, Казанда 5 ел инженер-математик
булып эшләдем, соңрак Төркия төзелеш фирмасына тәрҗемәче булып урнаштым. Шулай ук
төрек яшьләренең «Азатлык» берлеге активисты
да идем. Озакламый мин, швед егетенә кияүгә
чыгып, язмыш-тормышымны Швеция белән
бәйләдем. Бүген дә мин биредә яшим. Стокгольм университеты каршындагы курсларда математика фәнен укытам. Курсларга гимназиядә
белем алмаганнар килә һәм югары уку йортына
керү өчен баллар туплый. Биредә укыту җиңел
түгел, чөнки 1 еллык материалны 10 атна эчендә
тулаем өйрәтеп бетерергә кирәк. Сусамаган
кешегә су эчертеп булмый. Ә миңа белемгә сусаган кешеләр килә. Аларны укыту бик рәхәт.
Эшемне бик яратам, чөнки нәтиҗәсен күрәм.
Туган як белән араны өзмибез. Елга бер булса да, кайтып киләбез. Хәер, хәзер чит илдә дә
яшәргә җиңел, чөнки ерактагы якын кешеләр
белән аралашу өчен компьютер, телефон
бар. Швециядә татарлар белән аралашабыз,
бергәләп җырлар тыңлыйбыз. Татар концертлары килсә, аларны калдырмыйбыз.
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ин Токио университетының Көнчыгыш телләр
бүлеген тәмамлаганнан соң, 2001-2003 елларда
Казан университетына стажировка узарга килдем. Бу чорда докторлык диссертациямә материал туплау белән шөгыльләндем. Нәкъ менә шушы вакытта татар филологиясе
факультеты укытучылары белән дуслаштым, татар телен өйрәндем. Бу уңайдан
Флера Сафиуллина исемен аерата бер җылылык белән искә алам. Татар телен
белү миңа тикшеренүләр үткәргәндә ярдәм итә. Хәзерге көндә мин Хоккайдо университеты каршындагы Славян һәм Евразия халыкларын өйрәнү үзәгендә XIX-XX
гасырда дин әһелләренең татар һәм башкорт җәмгыятьләрендә тоткан урынын
өйрәнәм. Бер үк вакытта галим, күренекле совет дипломаты һәм революционеры
Кәрим Хәкимовның эшчәнлеге турында да мәгълүмат җыям.
Күптән түгел КФУның Халыкара мөнәсәбәтләр, тарих һәм Көнчыгышны өйрәнү
институтында «1914-1918 нче еллардагы бөек сугыш: Россия, Ауропа һәм Ислам дөньясы» дип аталган Халыкара фәнни форумда булып киттем. Биредә мин
Беренче Бөтендөнья сугышы елларында Идел-Урал төбәге мөселманнарының
хәйриячелеге, «җәмгыяте хәйрия»ләрнең ул чордагы уку-укытуны ни рәвешле
оештыруы турында сөйләдем.

Себастьян Цвиклински,
фәлсәфә фәннәре докторы, Берлин әдәбият
һәм мәдәниятләр институтының штаттагы
хезмәткәре

К

азан шәһәре, аның төп университеты һәм татарлар белән мин инде күптән таныш. Беренче визитым 1994 елга туры килгән иде. Казанга берничә
тапкыр килгән кеше буларак, шуны әйтә алам:
Универсиада уңаеннан шәһәрдә булган үзгәрешләр күзгә ташланып, җанны
сөендереп тора. Гомумән әйткәндә, Казан шәһәре минем өчен күпьяклы булуы
белән кызыклы. Биредә төрле милләт вәкилләре: татар һәм рус, яһүдләр һәм
чувашлар һ.б. дус-тату яшиләр, шул ук вакытта Урта Азия вәкилләре, төрекләр
дә, җайлашып, үз бизнесларын үстереп яталар. Әлеге гомуми тәэсирләрдән кала,
Казан шәһәре минем өчен башка яктан да кызыклы. Тюрколог һәм тарихчы буларак, мин Көнчыгышны өйрәнә торган фәннең тарихына карата битараф түгел.
Мондый тема белән кызыксынган кеше өчен, Казаннан кала, дөньяда тагын да
отышлырак урын бармы икән? Рәсәйнең Көнчыгыш сәясәтен өйрәнүчеләр өчен,
Казан университеты тарихы – менә дигән мөмкинлек. Ә суфичылыкның тарихи
үсеше белән шөгыльләнүче галимнәр университет китапханәсенең кулъязмалар
бүлегендә мөһим чыганаклар белән таныша ала.
Гомумән, Казан университетында һәр өлкә буенча да мөмкинлекләр зур. Татарстан, аның башкаласы, бөек уку йорты белән таныш булуыма чиксез шатмын.
Тагын бик күп гасырлар буе бүгенге кебек алга таба горур атларга язсын!

Токио егете Юто Хишияма татар телен фәнни яктан өйрәнү өчен Казанга килде. Инглиз, төрек,
япон, башкорт телләрен яхшы белгән япон егете белән рәхәтләнеп саф татар телендә сөйләшеп
утыру үзе могҗизага тиң! Аның шул дәрәҗәдә камил сөйләшүенә, төпле фикер йөртүенә
сокланмыйча булмый!

«Аерылмагыз» кавыштырды

Ю

то, татар теле белән
ничек кызыксына
башладың?
- Япониядә университетта 4 ел буе төрек телен укыдым. Ул вакытта минем өчен серле төрки дөнья ачыла
башлады. 3нче курста укыганда, интернетта
очраклы рәвештә «Аерылмагыз» җырына
юлыктым. Ул миңа бик ошады һәм минем
татар теле турында беләсем килде. Шул
рәвешле, татар теле минем тормышыма
килеп керде һәм үзенә гашыйк итте. Менә
инде 3 ел буе мин аны өйрәнәм, серләренә
төшенәм.
- Татар теле җиңел телләрдән түгел.
Япониядә татар китаплары да күп
түгелдер. Син аны ничек өйрәндең?
- Интернетта бөтен әйбер дә бар
бит. Башта Татарстан, Казан турында
мәгълүмат җыйдым. Нинди як булуы,
үзенчәлекләре белән таныштым. Аннары радиотапшырулар тыңлап, ТНВПланета каналын карап, төрле матбугат
чараларыннан файдаландым. Күпчелек
очракта «Азатлык» радиосының сайтында
татарча язылган материалларны укый-укый
өйрәнүемне дәвам иттем. Шулай ук безнең
китапханәдә немец телендә язылган татар
теленә өйрәтү китабы бар иде. Шуларны
укыдым. Немец телен яхшы белмәсәм дә,
татар теле төрек теленә бик охшаган. Шуңа
күрә үзлегемнән татар телендә язылган
өлешен укып өйрәндем.
- Япониядә дә татарлар бар бит. Син
алар белән аралашкансыңдыр инде?
- Әйе, Токиода алар нигез салган мәчет
тә бар. Анда йөзләп кеше йөри. Алар үзара
татарча сөйләшәләр. Минем алар белән
якыннан аралашу мөмкинлегем булмады.
Мин күбрәк социаль челтәрләрдә аралаштым. Казанга килгәч, миңа алар белән
күрешеп аралашу да насыйп булды. Аннары моннан ике ел элек Токиога модель булып эшләүче бер татар егете килгән иде. Ул
- минем беренче татар дустым.
- Юто, син быел Казанда уздырылган
татар теле һәм әдәбиятыннан II Халыкара олимпиадасы җиңүчесе. Анда ничек
катнашырга уйладың? Гомумән, әлеге
чара турында каян белдең?

- Әлеге олимпиада турында мин Америкада яшәүче дустымнан белдем. Ул
Япониядә туып-үскән татар кешесе. Тиешле мәгълүматны бирде һәм мин катнашырга, үз көчемне сынап карарга булдым.
Интернет аша бирелгән тестны башкарып
чыктым. Аннары мине бирегә чакырдылар.
- Ә синең хыялың нинди?
- Казанда берничә ел торып, татар телен
яхшылап, тирәнтен өйрәнү. Аннары туган
ягыма, Япониягә кайтып, андагы җирле
халыкны да татар теле белән таныштырып, бу гаҗәеп матур телнең серләренә
төшендерәсем килә.
- Япония университетында тагын татар телен өйрәнүчеләр бармы соң?
- Өйрәнергә теләүчеләр бар, ләкин
бездә, гомумән, татар телен өйрәнү мөм
кинлеге юк. Укытучылар юк, китаплар да
аз. Шуңа күрә Казанга килдем дә.

- Ә Казанга беренче тапкыр килүең
кайчан булды?
- Монда беренче тапкыр нәкъ бер ел
элек, 2013 елның сентябрь аенда килгән
идем. Шәһәр, аның кешеләре белән махсус танышыр өчен. Бу минем чит илгә беренче сәяхәтем иде. Казан миңа беренче
күрүдән үк бик ошады, ләкин бераз салкын
булды. Бездә, гадәттә, 30 градус җылы.
Кыш булмый диярлек. Кар елга ике-өч тапкыр яварга мөмкин. Иң салкын дигәнебез –
5 градус.
- Гаиләдә синең татар телен өйрәнә
башлавыңны һәм Казанда укырга
теләвеңне ничек кабул иттеләр?
- Әти-әни һәм сеңелләрем чит
телләр белән кызыксынганымны,
мавыкканымны беләләр. Шуңа
күрә минем бу адымым алар
өчен шаккатырлык вакыйга
булмады.
- КФУ магистры буларак,
синең хис-кичерешләрең?
- Мин монда 4 сентябрь
көнне килеп җиттем. Универсиада авылында ике егет Кытай татарлары белән бергә
яшим. Алар да мин укыган институтта укыйлар. Әкренләп ияләшеп киләм.
Укытучылар - бик яхшы кешеләр. Алар
миңа гел ярдәм итеп торалар. Урыс телен
яхшы белмәү генә авырлыклар тудыра.
- Юто, менә синең хыялың Япониягә
кайтып, анда татар телен укыту. Бу
ниятеңне тормышка ашыру өчен,
сине гаиләдә дә аңларга, синең
карашларыңны уртаклашырга тиеш
ләр. Андый очракта татар кызына
өйләнер идеңме?
- Әлбәттә! Татар кызлары бик мөлаем
һәм сөйкемле. (Бу уңайдан, Ютоның
бәхете бар икән. Татар филологиясе
бүлегендә кызлар бик күп. Татар кызлары,
бәхетегезне кулдан ычкындырмагыз! –
ред.)
Әлеге әңгәмә беренчесе булса да,
соңгысы түгел! Бу гаҗәеп шәхес белән
танышуны алга таба да дәвам итәрбез. Ә
Ютога зур эшендә уңышлар һәм тел ачкычлары телибез. Афәрин, Юто!
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Яшьлекяңарыш

Юбилеең белән,
яраткан уку йортым!

Б

Лилия
Якупова

ез белем алган чорда уку йортыбыз зур үзгәрешләр кичерде: Татар дәүләт
гуманитар-педагогика университеты Казан федераль университеты составына кертелде һәм элекке татар факультетлары нигезендә Филология һәм мәдәниятара баг
ланышлар институты оешты.
Бу әле зур үзгәрешләрнең кайберләре генә. Әлбәттә, яңалыклар күңелгә тәэсир
итә, вакытлар узу белән ияләшәсең, калеб-йөрәк аша үткәреп, үзгәртеп коруга
үзеңнән дә өлеш кертәсең. Алда әйтелгәнчә, беренче курска без ТДГПУга укырга кердек, югары курсларда ике көчле уку йортының уртак фән һәм мәдәният мәйданында
белем тупладык, тәҗрибә уртаклаштык, төрле яклап үстек-камилләштек.
Уку йортым, белем учагым, бик күпләр арасыннан нәкъ сине сайлавыма һичкайчан
үкенмәдем. Уку йортым, мөстәкыйль тормышка сукмак башым – Син. Тормышка
ныклы карашым синдә формалашты, зур мөмкинлекләр мәйданы булдың.
Моннан ике гасыр элек бүгенгенең нигезен салган булсалар, уку йортыбызның
хәзерге торышы синең киләчәкне билгели. Үз хезмәтебезне, ә безнең өчен ул – уку,
белем алу, никадәр күңел биреп башкарсак, уку йортының киләчәге дә шулкадәр
якты, нәтиҗәле булыр!
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Адина
Кульмасова

ниверситетның һәр студенты белә торган лозунг «Единственный и уникальный –
наш Казанский федеральный». Минем өчен алар гади сүзләр генә түгел. Тулы ышаныч белән әйтә алам: безнең университет, чын мәгънәсендә, уникаль! 2013 нче ел
дәвамында миңа Россиянең барлык федераль вузларында диярлек, Европаның
югары уку йортларында булырга туры килде. Мин андагы студентлар белән аралаштым, аларның укулары һәм укудан тыш эшләре белән таныштым. Боларның
барысын да күргән, бәяләгән, чагыштырган кеше буларак әйтә алам: Казан федераль университеты – иң яхшы уку йорты! Ул минем өчен иң якын, иң кадерле, иң
шәп! Иң борынгы университетлардан саналса да, ул иң перспектив һәм зур үсеш
алган вуз.
Уку йортыбыз гадәти бина гына түгел, ул белем һәм рухи-физик камиллеккә омтылу
йорты да. Ә болар өчен биредә барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Телисең икән,
бүгенге көн ихтыяҗларына җавап бирә торган киңкырлы һәм сыйфатлы белем ал,
төрле фәнни-гамәли конференцияләрдә үз фикер-карашларыңны яңгырат, иҗади
конкурс-фестивальләрдә сәләтеңне күрсәт, спорт чараларында җитезлегеңне,
көчеңне сына! Барысы да безнең карамакта!

Бердәнбер һәм уникаль!!!
Линар
Закиров

У

ниверситеттагы иң күңелле тормыш беренче һәм икенче курсларда укыган чагымда булгандыр. Казанны, дөньяны, җитди
тормышны танып белүең – бөтен нәрсә дә берьюлы уртак калыпка салынды. Ул вакытта, чебешләр сыман, бер-беребездән
калмаска, бердәм булырга тырыша идек. Кызганыч, безне
беренче курста багышламый калдылар. Икенче курста гына
шул елны укырга кергән беренче курслар белән бергә безне, ниһаять, студентлар сафына кабул иттеләр. Күз алдыгызга
китерәсезме, бер ел легаль булмаган рәвештә студент исемен
күтәреп йөрдек.
«Экватор»да да ниләр булганын төнлә уятып сорасалар да
әйтеп бирә алам. Төркем белән бер тәүлеккә коттедж алдык.
Башкалар күңел ачып утырган арада, файдалы эш эшләп, савап алыйк, дип Фәнзилә Мостафина белән шашлык кыздырырга ишегалдына чыгып киттек. Ә тышта бит су-ы-ы-ык... Әзер
күмерне дөрләтеп җибәрү өчен, бер сәгать ни генә кыландырмадык... Шуннан туңган башкайларыбызга тай типкәндәй булды:
коттедждагы мунча утын белән ягыла бит, нишләп аннан гына
алмаска, ди. Күмерне чиләккә тутырып алып чыктык.
Университетта укыган чакта, әллә нинди маҗараларга тарыдык шул. Быел бишенче курсны тәмамлап бетерә алсам да,
дарелфөнүнебез белән хушлашмаска әле исәп. Шулкадәр гашыйк мин аңа! Татлы хисне озаккарак сузу өчен, аспирантурага
керергә телим.

Эльвина
Лотфуллина

Т

умышым белән Азнакай якларыннан булсам да, кечкенә
чагымнан ук Казан мине үзенә тартты һәм мин, мәктәпне
тәмамлаганны көтеп тормыйча, 14 яшемнән Татарстанның
башкаласына укырга килдем.
Ике дә уйламыйча, КФУның Н.И.Лобачевский исемендәге
лицеен сайладык. Бу уку йортының абруе турында
күптәннән ишетеп белә идек. Хәзер менә мин дә аның бер
өлеше булдым!
Лицеебыз Казан федераль университеты канаты астында яши. Димәк, мин дә күпмедер дәрәҗәдә КФУ студенты
дигән сүз! Бу сүз шундый горур яңгырый!
Миңа лицеебызда бик ошый. Безне бик тәҗрибәле һәм
белемле укытучылар укыталар. Алар арасында университет галимнәре дә бар. Алар безне әкренләп университет
тормышына әзерлиләр. Шуңа да без үзебезне бик зур һәм
олы кешеләр кебек тоябыз.
Шулай ук миңа ошаган тагын бер әйбер бар: университет
ресурсларыннан без дә файдалана алабыз. Бик еш безне
төрле лабораторияләргә, музейларга алып баралар. Узган
ел планетарийда булып кайттык. Андагы җиһазларны,
телескопларны күргәч, бик гаҗәпләндек. Мондый
мөмкинлекләр булдырганы өчен, КФУга бик зур рәхмәт
әйтәсем килә.
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Очкын биргән кемдер,
Ут кабынган,
Ут үрләгән күккә –
н уты.
Җир шарына капкан фә
,
ән
Зур сарайлар үск

Зур биналар –
вакыты.
Бу тарихның нәкъ шул
Зур даһилар туган,
Һәм ачышлар,
Җирне.
Казанышлар колачлаган
белән
ы
Фән яңгыры тамчылар
җирне...
Бәрәкәтле иткән шушы

Фә н чә чә ге

Җилләр бишегендә тибрәлгәндә,
Җиргә тамган бик көтелгән там
чы.
Берәү әйтеп куйган:
«Минем калам, Фән каласы
әгәр булсачы!..»
Фәрештәләр: «Амин!» – дигән шул
чак,
Тузан тузган,
Шәһәр урамнарын ут камаган.
Фән утының кайнар телләреннән
Фән чәчәге туган, Ул туган.
Дарелфөнүн аваз салды бүген
«Әттә!» – диде.
Даһиларны дәшә,
Көтә казанышлар,
Нык диварлар фикердәшләр көтә,
Сорый зур ачышлар...
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Заман җилләре аның исемен ничек кенә үзгәртсәләр
дә, ул барыбер Казан университеты булып калды.
Казан дарелфөнүненә 210 ел!

Башка заман

«Халык, әйдә, беле
м эстәп,
Ут өстәргә беле
м учагына.
Дарелфөнүн гади
халыкны да
Алам диде үзенең
кочагына...»
Әйдә, энем,
Илгә эшче кирәк,
Акыллылар кирәк,
белемлеләр.
«Кояшлы ил – безн
ең ил», –
дип сузып,
Алгы сафта йөрү
челәр.
Дарелфөнүн, күт
әр байрагыңны
Эшче көчләр белә
н...

ләр
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,

чиге
Офыкның иге юк,
лә,
Мәйданнар гөр ки
елле гөж килә.
ик
ш
сы
Умарта оя
сулыш өрде,
Дарелфөнүн яңа
за бер көйгә.
Талиблар җыр су
раслады
Фикерләр иреген
замана,
сәяси
Ишекләр ачылды
йозактан.
уйларга, язарга,
Һәркемгә үзенчә
аваз яңгырады
Ярый, – дип, кайт
ерактан...

Эпилог

Дарелфөнүн баск
ычлары буйлап,
Менеп барам югар
ыга таба.
Ике гасыр һәм бе
р дистә
баскыч аста...
Тарих менеп бара
югарыга таба
Дарелфөнүн буйл
ап,
Ә Ул
Киләчәккә таш ба
смалар үрә,
Карый-карый шан
лы тарихына.
«Әттә!» – диеп, Да
релфөнүн
Фән сулышын өреп
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