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Автордан 

Кешенең акылы — эшеннән, 
гыйлеме сүзеннән беленер. 

Татар халык мәкале 

Туктал, укы! 
Теләсә кайсы китапны укучы зур саклык белән кулына 

ала. Анда язылганнарга ышаныргамы, ышанмаскамы дип 
икеләнеп калырга да мөмкин ул. Язучы белән диалог кору 
да һәрвакыт эшне җиңеләйтми. Укучылар алдында чы
гыш ясаган һәр автор еш кына үз әсәрен мактый, башкалар
ның уңышына күз йома яисә үзенекенә капма-каршы ук 
куя. Язма продукцияне административ чаралар белән та
ратучылар да бар. Андый очракта әлеге хезмәтнең уңай 
бәяләнүенә, икенчеләренең кире кагылуына шаккатырга ки
рәкми. 

Укучыга тәкъдим ителгән тупланмаларда еш кына, ты
ныш билгеләрен куйганда, хаталар күп калдырыла — бу без
не бик борчый. Еш кына янәшә җөмләләрдә дә бер үк сүзне 
кабатлаулар (стилистик хаталар), хәтта ки рәттән бер
ничә җөмләдә аерымланган хәлләрне билгеләмәү очраклары 
күзәтелә. Кабатлаулар стилистик бизәк, ассызыклау була
рак кына кулланылырга тиеш. Компьютер заманында ха
тадан бөтенләй үк качу мөмкин түгел диярлек. Шул ук 
вакытта «Раннур» нәшриятының сочинениеләр китапла
рында алар, табыла калса да, бик очраклыдыр дип өметләнә
без. Укырга кергәндә, татар әдәбияты буенча сочинениеләрдә 
7 пунктуацион хатага «2»ле билгесе куела! 

Бүгенге гыйлем базарында теләсә кайсы темага язылган, 
теләсә кайсы өлкәгә караган китаплар бихисап. Укучы
ның югалып калмавы, файда китерерлекләрен сайлап алуы 
эчке тоемына һәм туплаган белеменең сыйфатына, киң 
карашлы булуына, мөмкинлекләрен бәяли белүенә дә бәйле. 

Кызу алгарышлар чорында яшибез. Яңалыкларны күзал
лау өчен генә дә, бик күп китаплар укырга кирәк. Аларның 
кайсында фәннилек югарырак икәнлекне, кайсыларының 



өстәмә белем-күнекмә бирүне күздә тотып баш
карылмаганлыгын, инде моңа кадәр язылганнар
ны кабатлавын, фикерләрне кешедән генә алган
лыгын һәрбер укучының да тиз генә күреп бетер

мәве бар. Шул ук вакытта, минемчә, югары белемгә ом
тылган егет һәм кызлар китапларны үзләре өчен аерма
чык кечкенә генә ачышлар эзләп укырга тиешләр. 

Күпләгән сочинение җыентыклары чыккан бу заманда, 
кадерлеләрем минем, югалып калмагыз, дәреслекнекеннән 
тыш фикерләр дә булганын, үзегезне яңа сүзләр белән ба
етканын сайлагыз. Әгәр автор инде галимнәр язганнар 
белән генә канәгатьләнә икән, китабы өчен чыгым тоту 
кирәк микән: дәреслек үзе дә — шпаргалка ич инде ул. Мин 
бу хакта һәрдаим кабатлап торам. Һич югы шуннан гади
ләштер дә яз. Ә инде кемнеңдер үтә гади сочинениесен гади
ләштерсәң, аннан ни калачак? 

Сочинениенең матур үрнәкләрен, соңгы фәнни ачышларга 
таянганнарын рус басмаларында очратырга мөмкин, чөнки 
аларның шактыен шул ук фәннән югары уку йортларын
да белем бирүче укытучылар язган, үзләренә таләпне дә 
тиешле дәрәҗәдә куйган. Әлеге хезмәтләрдә бер-берсен ка
батлаган һәм түбән сыйфатлы, эчтәлексез сочинениеләр 
очрамый шикелле. Аларны татар әдәбияты һәм тел дәрес
ләрендә дә үрнәккә алырга була. Шул ук вакытта русча 
язмаларның ана телебезгә, сөйләмебез матурлыгына өй
рәтмәвен дә онытмагыз. 

Шактый гына көнләштерә дә: рус телле язучылар ха
лыкта туган ихтыяҗны тиз арада канәгатьләндерү мөм
кинлегенә ия. Инде әдәбият буенча яңа сочинение китапла
ры язылмас та кебек иде. Юк бит, киресенчә: алар бер-бер 
артлы киштәләребезгә кунаклый тора. 

Татар баласына да үз телендә язылган мондый хезмәт
ләр бик кирәк. Саф милли телдәге сөйләм үрнәкләре булган 
язма эшләребез тагын да күбрәк булсын, һәм алар, беренче 
чиратта, укытучылар өчен өстәмә белем бирү чыганагы
на әверелсен иде. Татар телендә китаплар чыгаручы «Ран
нур» хезмәткәрләре дә шул фикердә. Әле сез кулыгызга 
алган бу басма, нигездә, дәреслеккә урнашкан әсәрләр, алар
дагы сораулар, биремнәр буенча язылган сочинениеләр туп
ланмасы булып тора. 



Еш кына укытучылар тема артындагы аерым 
сорауларга җавапны язма рәвештә алып килүне 
таләп итәләр. Кайбер сочинениеләр шуны күздә 
тотып башкарылды. Әгәр мәктәбегездә мондый 
традиция юк икән, сез алардагы фикерләрне әңгәмә бары
шында үз сөйләмегездә куллана аласыз. 

Алдагы китаплар басылып чыккач, мөгаллимнәр кайбер 
тәкъдимнәр дә керттеләр. Башлангыч сыйныф укытучы
лары гадирәк җөмләләрдән торган кыска күләмле үрнәкләр 
көтүләрен әйттеләр. Аларны без берьюлы өч сыйныфка 
да багышларбыз һәм бер үк теманы катлауландыру юнә
лешендә ачарбыз. 

Югары сыйныф мөгаллимнәре, әйтик, хат үрнәкләре би
рүемне үтенделәр, ел фасыллары, хезмәт, икмәк, китап, 
каләм, хезмәт һәм шуның ише башка темаларны истән 
чыгармавымны, тел дәресләрен дә күздә тотуымны үтенде
ләр. Никадәр укытучы белән очрашсам, һәрберсенең сочине
ние язуга үзенчәлекле якын килүе күзәтелде, шулай да күп
челек алдагы китапларыма кермәгән, икенче эчтәлектәге 
яңа иншалар да язуымны сорадылар. Без киләчәктә бу эшне 
дәвам итәргә, һәр әсәрне төрле яклап анализлап чыгарга 
уйлыйбыз, шунлыктан сочинение китапларының без чы
гарган һәр тупланмасын гаилә өчен берәрне алырга тырыш
сагыз иде. 

Һәр укытучының үз методикасы булса да, китаптан 
китапка балаларны бер кысага кертеп утыртырга ты
рышмауларын үтенергә туры килә. Студентларым белән 
әңгәмәләр вакытында алар, хәтта сочинение язганда да, 
кайбер укытучыларның сыйныф өчен бер план язып бирүен 
яисә үзе теләгән юнәлештәге, күләмдәге, эчтәлектәге хез
мәтләрне генә кабул итүеннән зарландылар. Укучының 
укытучысы кебек үк уйлавы, ул теләгәнчә генә язуы, һәрва
кыт план белән фикер йөртүе мәҗбүри түгел! Кысаларда 
гына фикер йөрткән, аңа киң җәелергә урын бирмәгән бала
лардан талантлар бервакытта да чыкмый. Бала грамота
лы язарга, дәлилле фикерләргә һәм бәхәсләшә белергә тиеш! 

Бу китаптагы сочинениеләрнең берише укучының яшенә 
карата катлаулырак та булырга мөмкин. Әдәби әсәргә, 
бер үтеп киткәннән соң, кире әйләнеп кайтылмый диярлек, 
ә теоретик белемнәр елдан-ел өстәлә бара, һәм алар чыгары



лыш яисә югары уку йортына кабул итү имти
ханнарында чагылырга тиеш. Без еш кына әнә 
шуны да күздә тоттык. Кайбер үрнәкләр, автор
лар, программа нигезендә, кабат та өйрәнелә, һәм 

без аларны кат-кат анализлауны мәҗбүри итеп куйма
дык. 

Соңгы елларда аерым сүзләр, кушымчалар язылышына 
карата галимнәрнең уртак фикергә килә алганы юк, шуңа 
күрә, нигездә, аларның элекке язылышын калдырдык. 

Кешене, белеме булганда гына, матур язарга өйрәтеп 
була. Белү өчен укыйбыз, аңлаганга күрә яза алабыз. Үз 
чиратында, язу белемебезне ныгыта. Бу урында ничек итеп 
Н. Думави сүзләрен искә төшермисең (?!): 

Ишеттем, дип әйтмә — укыдым, дип әйт; 
Укыдым, дип әйтмә — яздым, дип әйт. 

Балалар! Апа, болай бит ул, абый, тегеләй бит ул, дип, үз 
остазларыбызны шаккатырыйк һәм шундый итеп тәрбия
ли алганнары өчен сөендерик эле. 

Агач ботакларындагы бәсләр — көмеш кенә, җирдә ят
кан көзге яфраклар — сары гына, җәйләр — җылы гына, 
кышлар — салкын гына булмасыннар. Кар бөртегенең 
күлмәк итәкләрен күрик. Күңелегездән булса да эчегез чык
ларны! Сөйләп бирегез безгә, гадәтиләргә, аның тәме ту
рында! Эчәсебез, күрәсебез, үзебезнең дә сезнең кебек язасы
быз килсен. 

Менә мин язам, каләмемнән чыккан хәрефләр, кечкенә 
генә җан ияләре кебек, миннән качалар сыман. Алар да, ке
шеләр шикелле, нинди төрлеләр бит! 

Рифа Рахман, КДУ доценты, 
филология фәннәре кандидаты. 



Ул шундый кызыклы итеп укыта 
иде ки, мине, ялкау кызны, ... сочине
ниеләр язарга хирысландырды. 

С.А. Толстая 

Өй эшенә — сочинение 
Укучы язган сочинение — укытучы хезмәтенең көзгесе. 

Бер яктан, ул аның грамматик кагыйдәләрне белү дәрәҗәсен 
күрсәтә, икенче яктан, әдәби әсәр эчтәлеген үзләштерү-үз-
ләштермәвен дә чагылдыра. Әгәр сыйныфта башка фәннәрдән 
сәләтле бала да инша яза алмый икән, укытучы үз-үзенә, 
мин теманы аңлата аламмы, дигән сорау бирергә тиеш. Шул 
ук вакытта сочинениегә осталык еллар дәвамында хаталар 
өстендә эшләү, әле билгеләр куелгач та, үтелгәннәрне тагын 
бер кат анализлау, язма эшләр буенча фикер алышулар һәм 
һәрдаим сочинение язу нәтиҗәсендә генә барлыкка килә. 

Инде шактый гына танылган каләм тибрәтүче булсам 
да, шуны ышанып әйтә алам: әдәби әсәр буенча аңлап языл
ган тирән эчтәлекле сочинениеләр бары тик югары сый
ныф укучысына гына хас. Алардан шуны таләп итәргә 
кирәк тә. Ә инде бишенче — җиденче сыйныф укучыларын 
мөмкин кадәр хыялга күнектерегез, дөнья матурлыгын 
үзенчә күрүенә шаккатыгыз, баладагы шушы сыйфатлар
ны тагын да үстерегез. Аларны хыялый булганы өчен, күңе
ленә килгәнне оялмыйча яза алганы өчен яратыгыз! Фәнни 
фикердә дә, иң беренче чиратта, үз-үзен ялганламавын бәя
ләгез. Әгәр шулай эшләсәгез, сезнең укучыларыгыздан кем 
дә булса аермачык хәтта әдәбият юлыннан китәчәк. 

Без җыентыкта һәр сыйныфка да урын бирдек. Дәреслек
кә кергән бер генә авторны да күз уңыннан читтә калдырма
дык. Еш кына югары сыйныфлар өчен сочинениеләрнең дә 
биремнәрне үтәүнең үзенчәлекле юлы икәнлеген сез үзегез 
дә күрерсез. Һәр уку елының гадәти темалары барлыгы ту
рында сүз йөрткән идек. Без аларны кабатларбыз, әмма сый
ныфтан сыйныфка тирәнәйтә барырбыз. Бишенче, алтынчы, 
җиденчеләр өчен дәреслек буенча язылган иншалар, нигез
дә, әсәр артындагы биремнәрне үтәү рәвешендә башкарылыр. 

Кайберәүләрнең теләкләрен искә алып, унберенче сый
ныфта укучылар өчен план үрнәкләре һәм алар буенча языл
ган сочинениеләр дә тәкъдим иттек. 



Башлангыч сыйныфлар 

Көз 
Көз җитте. Көннәр салкынайтты. Елга өсләре туңды. 

Кояш сирәк күренә. Салкын. Җилле. 

Көз 
Көз бик иртә килде. Агачлардагы яфраклар сары инде. 

Иртәләрен туңдыра. Көндез бик җылы әле. 
Күктә кошлар төркеме оча. Алар җылы якларга китеп 

баралар. Бик моңсу. 

Көз 
Көзне сагынып көтеп алам. Быел бик тә озаклады ул. 

Агачлар ямь-яшел утыра. 
Бакчабыз тулы чәчәкләр безнең. Җиләк-җимешләрне җы

еп бетердек. Миләшләр генә кып-кызыл булып балкыйлар. 
Өебез эчендә дә көз сизелә. Бакчадан бик соң керәбез. 

Кич белән бергәләп китаплар укыйбыз. Җ ә й булса, 
рәхәтләнеп капка төпләрендә утырыр идек. 

Көз 
Казан көзләрен бик яратам мин. Базар тулы җиләк-җи

меш. Урам тулы базарга баручы кешеләр. Җәй дә үтеп 
бетмәгән шикелле. Кышка да ерак калмаганны чамалый
сың. Бүген җылы булса, иртәгә суык. 

Ишегалдыбыз кичләрен гөрләп тора. Балалар авылдан 
шәһәргә килеп тулдылар. Бер-берсен бик сагынганнар. 

Мин җәйне ничек уздырдым 
Җәй әле узмагандыр да кебек. Авылда әбием янында 



булган идем мин. Каз сакладым. Җиләккә йөрдем. 
Су коендым. Көн саен телефоннан шул хакта 
сөйләшәбез. 

Мин җәйне ничек уздырдым 
Җәй көне «Кояш» лагеренда ял иттем. Безнең отрядта 

егерме кеше иде. Аны икегә бүлделәр. Мин командир бул
дым. 

Лагерьда без спорт ярышларында катнаштык, рәсемнәр 
ясадык, су коенырга йөрдек. 

Кич белән бию кичәләре уздырдылар. Өченчене тәмам
лаган балалар анда бик катнашмады. Мин шул вакытта 
шигырьләр чыгардым, әниемә хатлар яздым, су буйларын
да йөрдем. 

Икмәк 
Иген. Ашлык. Ипи. Бу өч әйберне икмәк кенә дип тә 

атыйбыз. 

Икмәк 

Һәркемнең ипи ашыйсы килә. Ә бит аны кемдер үстергән. 
Икенче бер кеше пешергән. Әниең өстәлгә китергән. Тамак 
ачканда, минем өчен ипидән дә тәмле ризык юк! 

Икмәк 
Икмәк — игү сүзеннән. Әби-бабайлар аны кем җитеш

тергәнлекне бервакытта да онытмаганнар. Игенченең уры
ны, ипинеке кебек үк, түрдә булырга тиеш. 

Минем әтием — игенче. Ашарга утыргач, ипине үзе кисә 
ул. Бик кадерләп кенә савытка тезә. Коелган валчыкларын 
да ташламый, учларына җыеп каба. Ул аны үзе үстергән 
шул! 



Әни 

Әниемне бик яратам. Ул минем киемнәремне 
юа, чәчләремне үрә. Дәресләремне дә хәзерләшә. 

Әни бервакытта да орышмый. Һәрнәрсәне әйбәтләп аңла
та. Үзе дә мине ярата ул! 

Әни 
Әнием — җырчы минем. Мин аны бик сирәк күрәм. Ул 

я — концертта, я — укучылары белән. Минем кебек кыз
ларны җырларга өйрәтә. 

Үскәч, әни кебек, мин дә җырчы булам. 

Әни 
Минем әнидән дә матур кеше юк! Минем әнидән дә акыл

лы кеше юк! Шулай булгач, аны ничек яратмыйсың?! 
Әнием... Синең чәчләрең үлән кебек йомшак. Синең тавы

шың җил кебек назлы. Синең күзләрең йолдызлар кебек 
серле. Синең йөрәгең кояш кебек кайнар. 

Дусларым 

Минем дусларым икәү генә. Мансур белән Алсу. Бергә
ләп мәктәпкә йөрибез. Бергәләп дәресләр хәзерлибез. Без 
бер йортта яшибез. Без бер мәктәптә укыйбыз. 

Дусларым 

Дусларымнан Айрат белән Айнурны бигрәк яратам. Иге
зәкләр алар. Икесе дә бик шук. Өйләрендә дә шаярырга 
гына торалар. Уйнаганда, әйберләрен дә ваталар. Шулай 
да алар бик яхшылар. Бер-берсеннән һич аерылмыйлар. 
Мине дә үзләреннән калдырмыйлар. 



Дусларым 

Дусларым күп минем. Барысы да — малайлар. 
Кызлар бик елак булалар. Алар белән уйнарга 
яратмыйм. 

Менә Адилә... Юк, без аны үзебез кебек малай дип саный
быз. Балыкка да йөри, сугышлы да уйный, ат өстендә уты
рырга да курыкмый. Көрәшсә, мине дә җиңә әле ул! 

Мәктәп 
Мин үз мәктәбемне бик яратам. Ул яңа гына төзелгән 

әле. Тирә-ягында чәчәкләр үсә. Көзләрен аңа килүе бик 
күңелле. 

Мәктәп матур, яңа, чиста булгач, гел укыйсы гына ки
леп тора. 

Мәктәп 

Шәһәрдә мәктәпләр бик күп. Мин ишегалдындагысына 
гына йөрим. Анда укучыларның барысын да электән беләм 
мин. 

Безнең мәктәп ике катлы. Анда ашханә, спортзал, җые
лышлар бүлмәсе, музей, китапханә бар. 

Мәктәп ишегалдына спорт корылмалары ясалган. Ә менә 
бакчасы юк аның. Мәктәбебезгә килегез. Барысын да үзе
гез күрерсез! 

Мәктәп 

Безнең мәктәп Муса Җәлил исемен йөртә. Муса Җәлил 
исемендәге варислар отряды да бар анда. Менә мин — шул 
отрядның звено вожатые. 

Түбән сыйныфта укучы җәлилчеләр ялгыз яшәүче әби-
бабайларга булышалар, бакчада гөлләр үстерәләр, су буй
ларын чүп-чардан арындыралар. 



Тал песие 

Шешәгә тал песие куйдым. Кичтән ул әле ачы
лып та җитмәгән иде. Иртән тал песие сап-сары 

бал кортына охшап калган. Ә нигә аны тал корты дип ата
маганнар икән? 

Өйне чәчәк исе, бал исе тутырган. 

Чишмә 
Бакча башында зәңгәр сулы чишмә бар. Аның тирә-ягын

да чәчәкләр үсә. 
Чишмә әкрен генә агып бара да инешкә кушыла. Икәү 

булгач, алар җырлап ага башлыйлар. Бакча башының яме 
ул — Көмеш Чишмә! 

Китапханә 

Мәктәбебездә китапханә бар. Нинди генә китаплар юк 
анда! Дәресләр беткәч, шунда барам. Анда эшләүче Мәүлия 
апа иң яхшы китапларны миңа бирә. 

Китапханә 
Безнең авыл китапханәсе өебез янында гына. Зөлфия апа 

эшли анда. Аннан да бәхетле кеше юктыр! Бөтен китап аның 
кулында бит. 

Безнең китапханә бик бай. Анда русча китаплар аеруча 
күп. Алгы бүлмәсендә газета-журналлар да бар. Китапханәгә 
кичләрен әти белән шуларны укырга дип керәбез. 

Алма 

Менә алма. Кояш кебек кып-кызыл ул. Очында кечкенә 
генә чеме бар. Сабагын безгә таба сузган. Алыгыз мине, ди. 



Алма 

Әни кибеттән алма алып кайтты. Үзе яшел, үзе 
зур, үзе тәмле. 

Мин шыгыр-шыгыр алма кимерәм. Кенәриемә дә китеп 
бирәм. Тәмле дә инде алма! 

Болыт 

Болыт су парларыннан тора. Ул ак төстә. Җил уңаена 
ага да ага. Җәй көне болыттан яңгыр ява. Кыш көне ул 
безгә кар алып килә. 

Болыт 
Болытка карап утырам. Ул мин ябына торган ап-ак юр

ганга охшаган. Аннан салкын яңгыр яуганга ышанасы да 
килми. 

Болыт 

Болыт! Кая таба юл тоттың син? Каф тавы артынамы? 
Кара диңгезгәме? Африка маймыллары янына китеп бару
ыңмы? 

Кая барсаң да, кемне күрсәң дә, миннән сәлам җитке
рергә онытма! Камил исемле татар малае бар, дип әйт, яме! 

Болыт 

Баш очыннан ап-ак болытлар йөзеп бара. Бер-берсенә 
өелешерләр, каралырлар да яңгыр болытына әйләнерләр. 

Баш очыннан ап-ак болытлар йөзеп бара. Канат җил
перләр дә аккошка әверелерләр. 

Баш очыннан болытлар йөзеп бара. Бәхет болытлары ул. 
Бик күп булып җыелгач, минем кочагыма төшәрләр. 



Безнең урам 

Без үзәк урамда яшибез. Анда клуб, мәктәп, 
почта һәм кибет бар. 

Безнең урамның бер башында — болын. Икенче башын
да — каенлык. Безнең өй болын буенда гына. 

Безнең урам 

Урам кечкенә безнең. Анда алты гына йорт бар. Бары
сында да безнең туганнарыбыз яши. Беренчесендә — дәү 
абый белән алма апайлар. Икенчесендә — Рәшит җизниләр. 
Өченчесендә әбием тора. Дүртенче йорт — олы кодагые
бызныкы. Анда җәй көнендә кеше яшәми. Бишенчесен 
миңа дип салып куйдылар. Алтынчысының кемнеке икән
леге аңлашыла инде. 

Безнең урам 
Урамыбыз Чияле тау итәгендә утыра. Ял көннәрендә, тау 

башына менеп, авылны күзәтергә яратам. 
Менә безнең күршеләр йорты. Аның түбәсе кызыл, ди

варлары — ак кирпечтән. 
Менә безнең ишегалды. Әни кер юган. Шуларны бауга 

элеп йөри. 
Өебез янында — медпункт. Гөлбикә апа эштән китеп бара. 

Аларның йорты урамның икенче башында. 
Ул әле якындагы кибеткә, балалар бакчасына керәчәк. 

Аннары кызы Гөлнур белән клуб бакчасыннан узачаклар. 
Урамның Чияле тау итәгендә утыруы ничек яхшы. 

Рәхәтләнеп дөнья күзәтәсең. 

Безнең урам 

Без Кояшлы урамында торабыз. Ул озын. Андагы өйләр 
биек. Безнең өй авылның башында ук. Кирпечтән. Ак төстә. 



Безнең урам 

Без Казан шәһәрендә яшибез. Урамыбыз Сабан 
дип атала. Ул бик матур. Бер башында — күпкат
лы йортлар. Икенче башында — кешеләрнең үз өйләре. 

Урамыбыз янында гына борынгы зират. Безнең урамнан 
мәчет манарасы, телевышка күренеп тора. 

Монда кибетләр юк. Тыныч. Рәхәт. 

Кәҗә тыкрыгы 

Безнең урамны Кәҗә тыкрыгы дип йөртәләр. Бер дә ачу
ым килми. Кискәнтауның бөтен кәҗәләре көтүдән шунда 
кача. Анда тал үсә. Яталар шуның күләгәсе астында! Та
маклары ачса, торып, тал кимерәләр. Эчәселәре килсә, шул 
тирәдә генә сазлык суы бар. 

Кәҗә тыкрыгының кешеләре бик дус яши. Бер-берсенә 
йорт эшләрендә булышалар. Кунакка йөрешәләр. 

Бүлмә гөлләре 
Яран, миләүшә, кактус — бүлмә гөлләре. Безнең өебездә 

дә бар алар. 
Мин үрмә гөлләр яратам. Аларга суны үзем сибәм. Үрмә 

гөлләр тиз үсә, картаймый. 

Бүлмә гөлләре 

Өй тулы гөл безнең. Тәрәзә янына килүе дә рәхәт. Бо
рынга хуш ис бөркелә. Кәеф күтәрелеп китә. 

Урам яктан өебез көлеп торган кебек. Бөтен кеше 
тәрәзәләргә карап уза. 

Бүлмә гөлләре 

Әнием бүлмә гөлләре ярата. Алар аңа балалар кебек то
ела бугай. Су сипкәндә дә, тик торганда да, гел алар белән 
сөйләшә. 



Яз көне өйдә гөлләрнең саны арта. Алар җәй 
ахырында шау чәчәктә утыралар. 

Китап 

Китаплар укырга яратам. Рәсемле китапларым бик күп 
минем. Аларның барысында да әкиятләр генә. Минем үземә 
«Су анасы» китабы ошады. Аны Тукай абый язган икән. 

Китап 

Көн саен китапханәгә барам. Шигырьләр язам бит мин. 
Андагы китапларны укыгач, тагын да матуррак язармын 
кебек. 

Минем әнием дә — язучы. «Китап укымаган кеше ша
гыйрь була алмый», — ди ул. 

Китап 

Китап. Минем иң кадерләп саклаган әйберемдер ул. 
Өебездәге китапларның кайберләрен әбием дә укыган. Ан
нан алар әтигә калган. Ул китапларның барысын да ми
нем бүлмәдәге киштәгә куйды. 

Саргая башлаган китап битләрен ачканда, әби-бабам ту
рында уйлыйм. Алар бик белемле булган. Китап укыганга 
ул, ди әти. 

Безнең сыйныф 

Мин беренче сыйныфта укыйм. Без — алты бала. Өче
без — кыз, өчебез — малай. Апа кызларны малайлар белән 
утыртты. Минем урыным Алмаз янында. 

Сыйныф бүлмәсе 

Менә безнең сыйныф. Ул матур, якты, чиста. Аның идән



нәре агачтан. Тәрәзәләренә ап-ак челтәр пәрдәләр 
эленгән. 

Сыйныф бүлмәсендә ун парта бар. Арттагы 
парталар алдагыларыннан биегрәк. Апа өстәле 
сыйныф бүлмәсенең уртасында тора. Мин аның каршы
сында утырам. 

Безнең сыйныф 

Безнең сыйныф бүлмәсе — икенче катта. Монда гел кеч
кенә балалар гына. Сыйныф бүлмәсендә санау һәм язу так
талары бар. Тәрәзә төбендә гөлләр үсә. 

Шкаф киштәләренә төрле уенчыклар тезелгән. Аларны 
апа тәнәфестә безгә бирә. Бергәләп уйныйбыз. Дәрес баш
ланыр алдыннан җыеп куябыз. 

Безнең гаилә 

Безнең гаиләдә өч кеше. Әни, әти һәм мин. 
Әнием балалар укыта. Әтием машина йөртә. Мин 

мәктәпкә йөрим. Һәркайсыбызның эше бар. 

Безнең гаилә 

Гаиләбез зур безнең. Әбием белән бабам, әтием белән 
әнием, энем белән миннән тора ул. 

Гаиләдә иң олы кеше — бабай. 
Гаиләдә иң тырыш кеше — әти. 
Өебездә иң сабыр кеше — әби. 
Өебездә иң матур кеше — әни. 
Аларның акыллы малайлары — мин. 
Минем яраткан энем — Әнис. 

Безнең гаилә 
Гаиләсен яратмаган кеше булмыйдыр. Мин әтием белән 

әниемне дә, әбием белән апамны да бик яратам. 



Әти миңа рәсем ясарга өйрәтә. Әни миңа дәрес 
хәзерләргә булыша. Әби минем өчен тәмле 
әйберләр пешерә. Апам белән бергәләп уйныйбыз. 

Мин аларның барысына да дөнья хәлләрен 
сөйлим. Тыңлыйлар, ял итәләр. 

Көзге яфрак 

Кулымда — көзге яфрак. Каен ботагыннан очып төште 
ул. Аның бер ягы кызыл, икенче ягы сары. Көзге өрәңге 
яфрагы ул. 

Көзге яфрак 

Көзге яфрак кешенең эштә арган кулларына охшаган. 
Җыелган уч кебек ул. Әнә бер учка яңгыр тулган. Икенче 
берсенә җил ком салган. 

Учларын йоммый яфрак. Көзге яңгыр суын миңа суза. 

Көзге яфрак 
Көзге яфрак очып йөри. Бу көз соң килде. Калган яф

раклар агачта әле. 
Ялгыз яфракны кызганам. Иптәшләре яши. Ул инде үзен 

үстергән ботактан өзелгән. Яфракның өзелгән килеш булса 
да яшисе килә. Һаман иптәшләре янында бөтерелә ул. 

Кышкы уеннар 

Кыш җитте. Җир ап-ак. Көне буе урамда уйныйбыз. 
Чана-чаңгы шуабыз. Өйгә керәсе дә килми. 

Кышкы уеннар 

Кыш көне уйнарга бик күңелле. Тау өсте тулы бала-чага. 
Мин дә алар арасында. Үзебез ясаган чаналарда сикертмәдән 
сикереп уйныйбыз. 



Акбай да миңа иярә. Тауга чананы ул алып 
менә. Безгә башка уен кирәкми дә! 

Кышкы уеннар 

Кыш көне уеннарның ниндиен генә уйнамыйсың! Җылы 
көндә кар бабай тәгәрәтәсең. Салкын көндә окоп казый
сың. Күп вакытта чаңгыда узышасың. 

Мин үзем хоккей уйнарга яратам. Күбрәк капкада то
рам. 

Айрат — оста сакчы. Алия — капкага туп тибүче. Гөлнур 
белән Маратка кем булсалар да ярый. 

Тамчы 

Түбәдән тамчы тама. Кар эри башлаган. Яз җитә бугай. 
Түбә кыегындагы боз сөңгесе кечерәйгән. Аның да очы там
чыга әйләнгән. 

Тамчы 
Тып-тып. Тамчы тавышымы ул? Әйе, тамчы икән. Яз җит

кәнен хәбәр итә. Бик каты чиртә. Тәрәзәне ватмас микән? 

Тамчы 

Тәрәзә кыегында тамчылар бии. Алар аннан баскыч 
төбенә сикереп төшәләр. Аяк киемнәрем шунда минем. 
Тамчы тулгандыр инде. 

Чынаяк өстендә тамчылар бии. Самавыр борыны шаяра. 
Тыштагы тамчы аларны да үз янына чакыра. Тамчы! Тып-
тып! Чык-чык! 

Әбием 

Әбиемә алтмыш яшь. Бер дә карт түгел ул. Битләре алсу. 
Күзләре кара. Үзе гел көлеп тора. 



Әбием 

Әбием — әниемнең әнисе ул. Гафифәбану исем
ле. Мин аны бик яратам. Ул кич белән миңа ки

таплар укый. Көндез без аның белән йорт эшләрен эшли
без. Бергәләп өй җыештырабыз, кер юабыз. 

Әбием 

Әбием... Кадерлем... Ничек сагындым мин сине! Син 
бездән бик ерак яшисең шул. Син дә сагынасыңдыр. Моң
лы җырлар җырлыйсыңдыр. Мәчеләрең белән сөйләшсәң 
дә, безнең хакта гынадыр ул. 

Әбием... Авырмасын иде ул. Картаймасын иде ул. Бәхетле 
булсын иде ул! 

Әбием 

Кулымдагы фотодан әбием карап тора. Аңа нибары егер
ме яшь. Бик аз яшәгән ул. 

Әбием мәңге яшь булып калачак. Аның күзләреннән 
кояш көлгәндәй. Аның иреннәре пешкән чияләр шикелле. 

Әбием китапханәче булып эшләгән. Аны кешеләр бик 
яратканнар. Ул аларга яктылык өләшкән — белем тарат
кан. 

Әбиемнең рәсемен китап киштәсендә саклыйм. 

Кояш 

Күктән кояш елмая. Яз кояшы. Матур. Кызыл. Якты. 

Кояш 

Кояшның җылы нурлары йөземне кытыклый. Мин ан
нан юрган астына качтым. Ул мине юрган аркылы да кыз
дыра башлады. Усал бу кояш. Мине яратмый. Шаян бу 
кояш. Миннән көлә. 



Кояш 
Кояш — яшәү чыганагы. Ул җирне җылыта. 

Игеннәрне үстерә. Кешеләргә көч бирә, тормыш
ларына ямь өсти. 

Кояш булмаса, тормыш та булмас иде. 

Кояш 
Күктән кояш елмая. Менә-менә тәгәрәп төшәр кебек ул. 

Мин аны өлгереп пешкән алмага охшатам. Әти кояшка ка
рап тормаска куша. Күзләр начар күрер дип курка. Ә ми
нем һаман аңа карыйсым, күз кысасым, аны да сөендерә
сем килә. 

Бишенче сыйныф 

Мин җәйне ничек үткәрдем 

Җәй булмаган да кебек хәзер миңа. Бик тиз генә узды 
да китте ул. Рәхәтләнеп су да коена алмадым, туйганчы 
җиләк тә җыймадым, гөмбәгә дә йөрмәдем... 

Җәй көнендә авылда торсам да, шәһәрне сагынмадым. 
Анда кызык иде миңа: кичкә кадәр урамда уйнарга ярый, 
дуслар күп. Кием пычранса да, орышмыйлар, дәрес хәзер
лисе юк. 

Мин җәйне ял итеп үткәрдем. 

Мин җәйне ничек үткәрдем 
Җәйдән дә матуррак чак бар микән?! Бөтен җир яшел

леккә күмелгән. Елгаларда сулар җылы. Кояшлы көне күп. 
Безнең яклар суларга бай бит. Быел балыкның исәбе 

булмады. Көн дә балыкка йөрдем. Дусларым да балыкчы 
бит минем. Алар белән яр буенда балык шулпасы пешер
дек. Маймычларны мәчегә алып кайттык. Үзегезгә шөгыль 
таптыгыз дип, әти дә сөенә. Киләсе елга яхшырак кармак
лар алачак ул. Җәем тагын да файдалырак узачак. 



Әбигә хат 

Кадерле әбием! 
Казаннан бу. Таңгөл. Сине бик сагындым да 

хат язам. Авырмыйсыңмы? Мал-туарлар исән-саумы? Минем 
юеш борынлы песиемә сыерлар сөт бирәме? Сарыклар бә
рәнләмәдеме? Галияттәйнең ни хәле бар? Мәхмүт абый бер 
көенә йөреп торамы? 

Иптәш кызларым күренәме? Аларга сәлам әйт. Мине 
онытмасыннар. Киләсе елга тагын кайтам әле мин. Сине 
бик сагынам бит. 

Ярар, әби, сау бул. 
Таңгөлең. 

Әбигә хат 

Әбием, матурым! 
Исән-сау торасыңмы? Без, төрле кыенлыклар күрмичә ге

нә, Уфага кайтып җиттек. Әниләр бүген эшли инде. Хат 
язсаң, сәлам әйт, диделәр. Өйдә һәрнәрсә үз урынында. Күр
шеләребез күз-колак булган. Балыкларны ашатканнар, гөл
ләргә су сипкәннәр. 

Әби, инде синең үзеңне кунакка көтәбез. Тизрәк килә 
күр. 

Нияз. 

Зирәк карт 

Олы кешеләр күп акыл туплаган була икән. «Зирәк карт» 
әкиятен укыгач, мин әнә шуны белдем. Әкияттә бер персо
наж җитмеш яшьлек карт дип атала. Җитмеш яшьтәге ке
шеләр әле хезмәткә ярый, файдалы киңәшен бирә ала. Әкият 
шул турыда да сөйли. Әгәр карт акыллы булмаса, улын 
миһербанлы итеп үстермәсә, падишаһ кулыннан исән калма
ган булыр иде. 

Карт яхшылыкка яхшылык белән җавап бирә. Ул бала
сы өчен бик борчылып яши. Көн саен аның хәлен сораша, 
авыр чакларыңда ярдәменнән ташламый. 



Бу әкият безне уңай сыйфатларга күнегергә, 
әти-әниләребездән акылга өйрәнергә, аларны 

тәрбияләргә чакыра. 

Җил арба 

«Җил арба» әкияте — тылсымлы әкият. Без бу турыда 
аны укый башлаганчы ук чамалыйбыз. Кул арбасы, ат ар
басы, машина арбасы бар... Ә җил арба әкиятләрдә генә 
була, һәм ул тиз арада геройларны әллә кайларга илтеп 
куя ала. 

Без белгән әкиятләрдә кызлар, егетләр гел бәхет эзлиләр. 
Кешегә менә нәрсә җитми?! Минем дә, синең дә бәхетле 
буласы килә! Әкиятләрдә әнә шул бәхеткә ирешәм дисәң 
яисә кыенлыкларга очрасаң, тылсымлы предметлар ярдә
менә таянасың инде. 

Шунысы бик кызык тоелды: әлеге җиде канатлы җил 
арбаны гап-гади кешеләр ясаган. Димәк, борынгылар аны 
ясап буласына ышанганнар. Очкычны канатлар йөрткәнен 
дә белгәннәр! Шул ук вакытта алар әле аның бөтен серенә 
дә төшенмәгәннәр, җыр җырлап, очкычка «җан өргән»нәр. 
Аны ничек тылсымлы дип атамыйсың инде! 

Арбаның хикмәте — җиде канатлы булуында. Дустым! Ә 
син беләсеңме: самолетның ничә канаты бар? Так сандамы, 
җөпме? Анысы да бер хикмәт! 

Тылсымлы предметлар уңай геройга да, тискәре геройга 
да ярдәмгә килә ала. Иң мөһиме: шартын белергә кирәк. 
Күпчелек очракта шартлы сүз — парольне отып калырга. 
Әкиятләрдә әлеге серне белү өчен дә көрәш бара. «Җил ар
ба» да Сылубикә Җилбикәне куркыта, арба җырын әйттерә 
һәм аңа утырып очып китә. 

Матур кызның яман эшләре эчне пошыра. «Җил арба» 
әкияте башка әкиятләрдән тискәре геройның уңай яклары 
булуы белән дә аерылып тора, әнә шуңа күрә әкиятче Сы
лубикәне дә бәхеткә ирештерә. 

Бик кызык бит: бу кызлар һөнәр мәктәбенә китә. Монда 
кызларның әлеге җил арбаларны үзләре дә ясый алачак
ларына ишарә бар шикелле. 



Көз 

Тәрәзәгә тып та тып тамчы тама. Елак көннәр 
башланды. Инде кайчаннан бирле күкне болыт 

каплаган. Ул бәрәңге алырга комачаулый: ява да ява. 
Үләннәргә су сеңеп бетте, туфрак тәмам җебеде. Урам ту
тырып гөрләвек ага. Әтине хәсрәт басты. Кышка ризыксыз 
кермәгәебез дип курка. 

Маллар абзарда. Яңгыр туктамагач, көтү чыкмый. Күңел
сез. Эч поша. 

Көз 
Көз. Табынга килгән икмәк, ризык төсендә әлеге ел фа

сылы. Алмасы күмәч кебек кызарган. Кыяры, кәбестәсе ки
селергә, туралырга дип куналарга куелган. Бәрәңгесе, гөмбә 
исләре дә чыгарып, табаларда чыжылдый. 

Бәрәңге бакчасының үз матурлыгы бар. Миләш агачла
ры, яшь кызлар кебек киенеп, бакча сукмагына басканнар. 
Әллә кайдан кызыктырып торалар, тик кагылмыйсың, ангар
га башка ризык та күп әле, алар синең белән бергә кышка 
керәчәкләр. 

Өй каршысындагы бакча да бик гүзәл! Бөтен төр гөлләр 
чәчәк атып беткән! Өзмим, аларның исә башкалар күңелен 
дә күтәрәсе, өебезне матур итеп күрсәтәсе бар! 

Китап — тормыш көзгесе 

Китаплар укырга яратам. Өй тулы китап безнең. Әнием 
туган көнемә дә, бәйрәм көнендә дә китап бүләк итә. Бе
лемле, тәртипле булып үсүемне тели ул минем. 

Язучылар безгә тормышта күргән-белгәннәрен матур 
сүзләр аша җиткерәләр. Татар әдипләре тупас, оятсыз сүз
ләрне геройлары теленә кертми диярлек. Без уңай герой
лар кебек әдәпле сөйләшергә өйрәнергә, үзебезне бизи торган 
матур эшләр башкарырга тиеш. 

Минем яраткан геройларым бик күп. Кайберләренең тор
мышы — әниемнекен, икенче берләренеке — туганнарым
ныкын, өченчеләре дусларымныкын хәтерләтә. 



Китап геройларындагы аерым бер сыйфатлар 
миндә дә бар. Тукайның Акбае кебек иренгәләп 
тә куйгалыйм, Абдулла Алишның Сертотмас 
үрдәгедәй сөйләшкәлим дә, Шәүкәт Галиевнең 
Шәвәлие шикелле беркатлырак та мин. Миңа китап яшь 
тәшләрем тормышын көзгедәге кебек итеп күрсәтә. 

Йосыфка хас сыйфатлар 

Без «Кыйссаи Йосыф» поэмасында танышкан төп герой 
әтисен бик ярата дип уйлыйм мин. Ул аның итәкләренә 
ятып йоклый, аңа серләрен сөйли, аннан киңәшләр ала. 
Йосыф турында туганнары качкын, карак, ялганчы дип 
әйтәләр, әмма егет кылган гамәлләрдә бу күренми. Шагыйрь 
өндәүчеләрдән героеның бик күп башка сыйфатларын ата-
та. Зифа, сылу, күрекле, нурлы йөзле, саф телле, туры сүзле, 
җитмеш ике телне белә, кешелекле, шәфкатьле, батыр, куәт
ле, кырык ирдән дә көчлерәк икән ул. 

Йосыф зиннәтле киенә. Озын чәч йөртә. Болары тышкы 
кыяфәтен күрсәтеп тора. Әсәр ахырында без аның үзенә 
авырлык китерүчеләрне кичерүен, туганлыклы булуын кү
рәбез. Пәйгамбәр атын йөрткәч, ул шундый булырга тиеш 
тә инде. 

Иң мөкатдәс нәрсә — эш 

Дөньядагы барлык байлыклар кеше хезмәте белән туды
рылган. Син яшәгән йортны әтиең салган, абыең йөрткән 
машинаны эшчеләр ясаган, син белем алган китапларны 
галимнәр, әдипләр язган. Алар үзләрен кирәкле итеп хис 
итәләр, шуңа күрә тормыштан ямь табалар дип уйлыйм 
мин. 

Безнең эшебез — уку. Дөрес, мин өй эшләрен дә күп 
эшлим. Кибеткә азык-төлеккә барам, чишмә суы алып кай
там, идәннәрне юам. Мине болар өчен гел мактап кына тора
лар. Димәк, мин дә әти-әниемә бик кирәк! 



Бәхет һәм хурлык 

«Эшкә өндәү» шигырен Габдулла Тукай язган. 
Ул анда эшне бәхет китерүче бер гамәл дип сана

ган. Эш өчен эш түгел, ә көч түгеп, тырышып башкарган 
хезмәт турында сүз йөртә шагыйрь. 

Зур бәхетне Габдулла Тукай ничек күзаллый соң? Иң 
беренче чиратта, «җиһанда изге ат» калдыру дип. Намуслы 
хезмәт нәтиҗәсе кеше яшәгән вакытта ук күренә, ул вафат 
булгач та онытылмый. Яшь чакта туплаган байлык карт
лык көнен җиңел уздырырга ярдәм итә. Синең тырышлы
гыңны балаларың да бәяли, яхшылап карыйлар, авырсаң, 
яныңда булалар. 

Ялгыз картлык кичерим, аны ачлык-ялангачлыкта уз
дырыйм дисәң, я ш ь гомереңне бушка сарыф итәсең, йорт 
та салмыйсың, балалар да үстермисең. Рәхәт яшәүне алга 
куеп, төрле начар гадәтләргә өйрәнәсең һәм гомерең буена 
алардан котыла алмыйсың. Эш эшләгән кешенең кирәксез 
гамәлләргә вакыты да калмый. Кеше шуларның һәрберсен 
үзе генә сайлый. 

Эш беткәч, уйнарга ярый. 

Г. Тукай язган шигырьнең төп фикере исеменә үк чыга
рылган: эш беткәч, уйнарга ярый. Шагыйрь кечкенә Са
быйның бер көнен тасвирлый. Андагы сабырлыкка исең 
китәр! Кояшның кыздыруына, Сандугач җырына, Алмагач
ның кызыктыруларына да түзә ул. Аларның һәркайсына, 
олылар шикелле, бик акыллы гына итеп җавап бирә. 

Г.Тукай бала өчен укуның иң кирәкле эш икәнлеген 
күрсәтә. Уен өчен вакыт җитәрлек булуны, дәрресләрне ба
шың, тәнең армаган бер вакытта хәзерләргә кирәклекне әйтә. 
Табигать бала алдында акыллылыгына ш а к к а т ы п биш ия: 

Шунда аңгар бик матурлап елмаеп көлде Кояш 
Шунда аңгар кып- кызыл, зур алма бирде Алмагач; 
Шунда аңгар шатланып сайрап җибәрде Сандугач, 
Шунда аңгар баш иделәр бакчада һәрбер агач. 



Су анасы 

Көнгә каршы ялтырый кулындагы алтын 
тарак; 

Шул тарак берлә утыра тузгыган сачен тарап. 

Г. Тукай язган әкияттәге Су анасының сурәтен тасвирла
ган юллар бу. Герой алдан ук аның үзенә ясаган тәэсирен 
белдереп куя: «бер куркыныч хатын утырган басмада». Су 
анасын, гадәттә, башка милләт шагыйрьләре, рәссамнары 
еш кына таралмаслык куе чәчле итеп тасвирлыйлар. Тукай
ның Су анасы элекке заманның барлык татар кызлары кебек 
чәчен калын толымнарга үрә. 

Су анасын күпләр балыкка охшата. Тукай әсәрләренә 
рәсемнәрдә дә шундый булганнарын күргәнем бар. Ә бит 
бу әкияттә чаба ул! Әллә ни я ш ь тә түгел: Тукай аны «явыз 
карчык» дип атый. Су анасы бик я ш ь булмый торгандыр 
инде. Рәссамнар бераз алдашалар, аның урынына Су кызы 
сурәтен ясыйлар. 

Кыш 

Тышта кыш. К ы ш — аклык, сафлык ул. Көзге пычраклар, 
кешеләр ташлаган кирәксез әйберләр — барысы да кар ас
тында калган. Таңда ак карга басып, уйга батып барасы да 
барасы килә. Карлы юллар тауларга, урман-кырларга алып 
чыгар шикелле. 

Кыш — салкыннар, бураннар ул. Болытлы көннәрдә өйдә 
утырырга, болыттан яуган кар бөртекләрен кәгазьгә төше
рергә яратам. 

Кышны яз алмаштыра. Аның җ ы л ы чаклары безгә яздан 
хәбәр бирә. Җ е п ш е к л ә р башланса, тәрәзәләрне ачам, түбә 
кыегыннан тамган тамчыга учымны куям. 

К ы ш . Ул матур. Ул буранлы. Ул аяз. 

Кыш 

Кыш быел соңгарып килде. Инде гыйнвар җитә. Әле җир
гә ныклап торып к а р ятмаган. Өскә калын киенгән юк. 
Тәрәзә капкачлары суык кермәслек итеп ябыштырылмаган. 



Кыш булса да, тәрәзә тупсасына песнәкләр кил
ми. Алар урманда, ахрысы. Чәүкәләргә рәхәт. 
Берүзләре бөтен ишегалдына хуҗа булып калган
нар. Кешеләр чыгарып куйган ризык калдыкла

рын ашыйлар да торба юлларына ятып җылыналар. 
Урам этләре усалланды. Көрәеп, тазарып киттеләр. 

Җ ы л ы к ы ш к а сөенәләр булыр, көне буе бер-берсе белән 
уйнап йөриләр. 

Кар яумагач, чанада-чаңгыда да шуып булмый. Физкуль
тура дәресләре спорт залында уза. Ял көннәрендә, башка 
еллардагы кебек, урманга чыкмыйбыз. 

Ябалдаштан коя алырлык карлар яудыр әле, Кыш! 

Әсма апа 

Әсма апа — Әптелбәрнең әнисе. Ул «байларга күп итеп 
каеш каеп илтә. Ул аннан Нәсимә белән Әптелбәргә бәлеш 
катылары алып кайта. ... Нәсимә беркөн сөт өстенә барма
гын тыккан. Шуннан ... әй төшерде үзенә!» 
Әсма апаны Нәсимә белән Әптелбәр бик яраталар. Орыш
са-кыйнаса да, ачулары килми, чөнки ул гаепле кешегә генә 
«төшерә», эчкән өчен әтисен дә шелтәли. Аны өйдә һәркем 
тыңлый. Хәтта Нигъмәт абый да! 

Әсма апа — «кечкенә гәүдәле, күк күзле, арык ха
тын». Кешеләр аны чирләшкәгә саный. Чыннан да, бик 
хәлсез ул. Борчылса да, авырый, йөткеренә башлый. Ярлы 
тормыш сәламәтлеген алган, нервларын какшаткан аның. 
Балаларын теләгәнчә киендерә, карый, ярата алмавына бор
чыла. Тормышка күңеле кайткан вакытларда дөньясына 
да рәнҗеп куйгалый. 

Корбан гаете 

Бүген Корбан гаете. Әтием белән бабам таңнан Кабан 
күле мәчетенә китте. Әнием мич тирәсендә кайнаша. Әби 
дога укып утыра. 
Мин бик иртә тордым. Телевизордан Гает бәйрәмен күр
сәтәчәкләр. Әти белән бабай кайткач, өстәлгә гает коймагы 
киләчәк. Күршеләр кунакка керер. 



Без кичкә ашка чакырулы. Туганнарыбыз кор
бан чалганнар иде. Инде син зур кеше, дип, мине 
дә мәҗлескә дәштеләр. Дин сүзе колагыңа керер, 
ди әбием. 

Барасы булыр. Әни кәләпүш бүләк итте. Догалар да бе
ләм. Бисмилла әйтмичә, табыннан кузгалган юк. 

Их, Корбаен гаете бит бүген. Бәйрәмнәрнең бәйрәме! 

Ак күл 

«Кыр казы» әсәрендә «авылдан ике генә чакрым чама
сында җиргә төшкән ай кебек түгәрәк, көмеш тәңкә кебек 
ялтырап торган Ак күл дигән бик зур күл» сурәтләнгән. 
Күлнең иңе шулкадәр зур ки, аның бер ягыннан икенче 
ягындагы әйберләрне чак кына күреп була. 

Җәйләрен ул бигрәк тә матур: тирә-ягын яшел үләннәр 
һәм игеннәр уратып ала. Тауга менеп карасаң, ул яшел 
хәтфә палас өстендәге көзге кебек ялтырый. 

Күлнең кайбер җирләрендә камышлар үсә, алар арасында 
матур тавышлы су кошлары яши. 

Җәйге күл сурәте әнә шундый. 
Көзен ул башка төрлерәк: аның җанлылыгы юк, чөнки 

кошлар җылы якларга китеп барганнар. «Кояш нуры астын
да ялтырап, күл өстен боҗраландырып уйный торган балык
лар да, сикерүләреннән туктап, аска» төшеп киткәннәр. 

Кайбер көзге көннәрдә күл өстендә күчмә кошлар ял итә. 
Ул бераз җанланып киткәндәй була. 

Туган ягым табигате 

Мин — шәһәр малае. Азнакайда яшим. Безнең яклар 
бик матур бит ул. Таш өйләр ардырган, машиналар тавышын 
ишетәсе килмәгән чакларда гаиләбез белән табигатькә чыга
быз. 

Әнием җиләкле урманнарга, гөмбәле юл буе агачлыкла
рына йөрергә ярата. Әтием белән без Ыкта коенуны, Чатыр 
тау башына менүне хуп күрәбез. Чатыр тау башыннан бөтен 
районыбыз уч төбендә кебек кенә. 



Кайберәүләр җир маен агызучы торбаларны, 
аны җирдән чыгаручы скважиналарны яратмый. 
Алар тимер-томыр кырларның кыяфәтен боза дип 
саный. Менә минем «кыр торналары»на эчем 

пошмый. Алар да безнең якның муллыгын күрсәтеп тора
лар бит. Миңа ерактан, чынлыкта да, кырдан ашлык 
чүпләгән торналар кебек күренәләр. 

Туган ягым табигате 

Безнең гаиләбез Татарстанга Кыргызстаннан күчеп кайт
ты. Аңда Ыссык Күл буена урнашкан Чук Тал авылында 
яшәгән идек. 

Кыргызстан — минем туган ягым. Анда таулар бик күп. 
Ала тауның башы болытларны ертып чыга. Монда чип-чиста 
күлләр дә бар. Тау үзәннәрендә көтүләр йөри. Көтүчеләр 
янына туктап сөйләшеп утырырга, кымыз эчәргә була. 

Тау елгалары бик йөгерек. Аларны егеттән качып бар
ган кызларга тиңлиләр. Бу суларда коенырмын димә! Суы
ның салкынлыгына чик-чама юк. 

Күл буйларында сырганаклар, кыргый өреклөр үсә. Ыс
сык Күлнең без яшәмәгән ягын куе урманнар каплаган. 
Дөрес, минем анда да, таудан сикереп төшкән мул сулы 
шарлавыклар янында да булганым юк. 

Кыргызстан — кыргыз эшләпәләренә охшаган таулар иле. 
Ул — кызлар күзе кебек күлләр иле. Ул — минем туган 
җирем! 

Йолдызкай 

Нәсимәнең песиенә кушылган исем ул Йолдызкай. 
Песинең йоннары чем-кара. Маңгаенда ак тап бар. Менә 
шулар песинең маңгаен төндә йолдызлпр кабынган күккә 
охшата. 

Йолдызкай ягымлы җырлар җырлый. Күктәге йолдыз
лар да без йокыга талганчы нәрсә дә булса көйлиләр бит. 

Юрган астына керсә, мәченең күзләре йолдыз кебек кабы
на. Аны ничек Йолдызкай дип атамыйсың инде?! 



Чын дуслык 

Сыйныфташларым бик яхшы минем. Аларны 
чын дус дип атасаң да була. Дәресләрне аңлама
саң, аңлатып бирәләр. Авырып китсәң, хәл белергә киләләр, 
телефоннан шалтыраткалап торалар. 

Абыемның да дуслары бар, тик алар минекеләргә охшама
ган, аны гел кирәкмәгән эшләргә әйдәп торалар. Ул үзе биш
кә генә укый. Кич җиттеме, бергә йөри торган иптәшләре 
өй эшләрен күчереп алырга килә. «Абыең моңа үзе дә гаеп
ле, чын дуслыкның нәрсә икәнлеген аңлап бетерми, аларга 
зыян гына сала. Дәресне аңламагач, үзләре хәзерләмәгәч, 
әлеге сыйныфташлары бик начар укый аның. Вакытлары 
күп булгач, яман гадәтләргә дә өйрәнәләр», — ди әнием. 

Минем дуслар андый түгел. Безнең сыйныфта укуда арт
та калган балалар да юк. Ярдәмләшеп яшибез. Бергәләп ял 
итәбез. 

Курайчы хыялы 
Заһидулланың җыр-моңга сәләтлелеген әсәр башыннан 

ук тою кыен түгел. Кораллар остасы өендә уянып киткәч, 
иң элек карашы скрипка, гармуннарда туктала аның. Бу 
йортта аңа әле моңарчы таныш булмаган инструментлар да 
бардыр. 

Малайны икенче шаккаттырган нәрсә — Йосиф Георги
евичның скрипкада уйнавы. Ул аны «илаһи бер моң» дөнья
сына алып керә. 

Заһидулланы шушы дөньяга сәяхәт иттергән икенче бер 
кеше — Йосыф абый. Аның өендә гармуннарның шырпы 
тартмасы кебекләре дә бар! Аларда уйналган көйләр малайга 
инде күптәннән таныш. Кайберләрен ул үз кураенда сип
терә дә белә. 

Атаклы гармуннар остасы белән танышкач, Заһидулла 
күңелендә уен кораллары остасы, музыкант, көйләр чыгару
чы булу теләге уяна. Аңа рояльләр, гармуннар кешеләр ке
бек тоела башлый. Ул алар белән тизрәк дуслашырга тели. 



Гариф бабай 

Гариф бабай — тирә-якка дан тоткан атаклы 
гармунчы. Ул кичләрен, үз бакчаларындагы эскә

миягә утырып, саратский гармунда уйный. 
Гариф бабайның уйнавын әбиләр дә, яшьләр дә бик ярата. 

Ул үз һөнәрен башкаларга да өйрәтә. Үзе яшәгән элекке 
заманнарга караганда, хәзергесен яхшырак күрә ул. Җыр-
көйне яратканга, моңлана да, шаяра да белә. Әбисе белән 
чәй эчеп, гармун сыздырткалап кына яши. 

«Гармунчы аю белән җырчы маймыл» 
әсәрендә ат тасвиры 

Хәйдәр атлы егетнең аты турында шагыйрь коләсене ките
рерлек итеп яза: колакка каты, сызгырсаң, ишетми, кыйна
ганны яратмый, тәртәгә рәттән нәкъ тугыз мәртәбә тибә. 

Тамагы ачса, бер дә түзәргә яратмаган бу ат. И кешни, и 
кешни икән. Ач атның хәле бер дә булмый. Ул бер атлый 
да бер туктый. Һәм шуның өчен гел кыен алып тора. 

Ашагач, ял иткәч, хуҗасы акылга да утыргач, ат аңа 
бик әйбәтләп хезмәт итә башлый. 

Сыңарколак 

Безнең Сыңарколак исемле этебез бар. Кечкенә чагында 
урам алабайлары бер колагын тешләп өзгәннәр аның. Елап 
яткан җирендә мин күреп алдым да өебезгә алып кайттым. 

Хәзер инде ул үсте, матурайды, көрәеп китте. Тырпаеп 
торган колагы гына аңа кылган яман гамәлне искә тошереп 
тора. 

Сыңарколак — бик юаш, тыңлаучан эт. Сорамыйча аша
мый, урынга менеп ятмый. 

Иртән мин мәктәпкә киткәндә, ишек төбенә кадәр озата 
килә. Дәресләрдән соң бергәләп уйныйбыз. Мин өй эшләрен 
хәзерләгәндә, черем итеп ала. Кичләрен бергәләп телевизор 
карыйбыз. 



Сөзешкәк 

Б а ш м а к танабызга Сөзешкәк дип исем куш
тым. Абзар ишеген ачар хәл юк, маңгаен сузып, 
минем каршыма килә. Колак артларын к а ш ы п җибәргәч, 
күңеле йомшый аның, сырпаланырга, киемгә ышкынырга 
тотына. 

Иртә белән мин аны болынга арканга төшерәм. Әнисе дә 
аннан ерак түгел — көтү эчендә. Сөзешкәккә әбәттә су китер
гәнне карап, сөенеп торадыр әле. 

Сөзешкәк әнисе кебек сөтле сыер булачак дип уйлыйбыз. 
Әбием кич белән җилемнәрен эзләгән, тарткалаган итә. Хо
дай бирсә, булыр да! 

Наилнең әнисе нигә елый? 

Наил әнисенең нигә елаганлыгын аңламый. Ул сабый 
әле. Я х ш ы чаңгысы булгач, бөтен кеше сөенергә тиеш дип 
белә. Наилнең әнисе исә аның ятимлегенә кимсенеп, әтисе 
юклыгына көрсенеп елый. Улының кичә, әтисен эзләп, ур
манга барганын белгән ул. Солдат абыйсы янында ничек 
сөенгәнлеген күргән. Наилгә янәшәсендә терәк булырлык, 
эшкә өйрәтерлек ир кеше булу кирәклеген аңлаган. 

Ана күңелен Наилнең үзен тынычландырыр өчен әтисе 
хакында уйлап чыгарган әкияте дә, ир кешесез калган өйнең 
ямьсезлеге дә йомшаткан. 

Бәхетле көн 

Бүген мин бәхетле дә инде. Рәсем дәресендә беренче биш
лене алдым. Моңа кадәр, ничек кенә тырышып ясасам да, 
сурәтләр бик ямьсез, к ы й ш ы к та мыйшык килеп чыга иде. 
Әллә кулның остаруы җитте, әллә баш рәсем серенә төше
нерлек хәлгә килде, вазага суга куелган чәчәк нәкъ чынга 
охшап чыкты. 

Рәсем укытучысы иптәшләремә күрсәткәч, чәчәкле битне 
үзенә бирүемне үтенде. Киләсе елгы укучыларга да күрсә
тәчәк ул аны, аннан соңгы укучыларга да. Абыеңны мәктәп
тә бик озак хәтерләячәкләр әле. Гап-гади бер рәсем куллар
дан-кулларга күчәчәк. Ничек сөенмисең инде?! 



Бәхетле көн 

Май аенда мәчебез кечкенә генә, йомшак кына 
балалар алып кайтты. Берсеннән-берсен аерыр хәл 

юк, абый белән бүлешеп бетерә алмыйбыз. Алга да алабыз, 
борынны да ялатабыз, үзебез дә үбәбез. Әниләре юып кына 
тора аларны. Үзен исә без юабыз. 

Исән-сау калганына бик сөендек мәчебезнең. Балаларын 
да чит кешеләргә бирергә уйламыйбыз. Әниләре янында 
аякка бассыннар инде. Туганнар күп безнең, һәрберсенә бе
рәрдән генә бүләк итәрбез әле. 

Өйдә җан ияләре арткан көн бәхет китерә икән. Кунаклар 
килгәндә дә шулай рәхәт бит. 

Бәхетле көн 

Әтием Себердә эшли минем. Нефть торбаларын эретеп 
ябыштыра. Акча да күп түлиләр үзенә. Кайтканын дүрт 
күз белән көтәбез. Сумкасы тулы җиләк-җимеш була аның. 

Әтиең булгач рәхәт. Тамак тук, өс бөтен. Ул Казанга кайт
кан көнне тагын да рәхәтрәк. Алдына утырсам, һич төшәсем 
килми. Минем әти бит ул! Әйбәт әти. Юмарт әти. Акыллы 
әти. 

Казан 

Татарстанның башкаласын бик матур исем белән ата
ганнар. Казанда аш пешә. Казанда чәй кайный. Димәк, 
Казан — элек-электән бик кунакчыл шәһәр. 

Казан Казан ханлыгының да башкаласы булган. Шул 
заманнан калган истәлекләр шәһәребездә бихисап. Аның 
Кремле генә дә ни тора! 

Соңгы елларда Казан тагын да матурайды. Колшәриф 
мәчете төзелде. Театр биналары гел яңартылып тора. Урам
нар к и ң ә я . Яңа йортлар саны арта. Ял итү урыннары да 
ачылып кына тора. 

Казанны туристлар да ярата. Ул безнең милләтебезне баш
ка ил халыкларына да таныта. 

Үс, Казан, тагын да матуррак бул! Мин дә синең белән 
башкалам дип горурланырмын. 



Яз 

Язны кызларга охшатам мин: холкын белү 
кыен. Киемнәрне салдырып, көлеп-елмаеп килгән 
була да әллә кая кача. Кар ява башлый, агачларга бәс куна, 
җылы сырмада да калтыратырга тотына. 

Язны кызларга охшатам мин: чәчәкле күлмәк кияргә 
ярата. Чишмә юлларын ача, тәрәзәләрне юа, сайрый, җыр
лый. 

Язның төсе матур. Язның теле матур. Язның күңеле җы
лы. Яз сәер. Яз күңелле. Яз — кызлар кебек! 

Яз 

Яз җитте. Бакча эшләре башланды. Кишер, редис ор
лыклары түтәлләргә сибелгән инде. Чәчәкләр чәчелгән. По
мидор, кыяр үсентеләре тәрәзә төпләрендә утыра. Бәрәңге
не утырттык. Кайчан тишелер дип көтәбез. 

Көтү чыкты. Болыннарда үләннәр куерып килә. 
Чәчү тәмамланды. Кырлар матураеп калды. Инде Сабан

туйлар да якынлаша. 

Мин бакча яратам 

Безнең бакчабыз бик зур түгел, шулай да анда үстерелгән 
ризыклар кыш чыгарга җитә. Болар: чөгендер, кәбестә, 
кишер, помидор, кыяр, баклажан, кабак һәм башкалар. 

Баклажанны соңгы елларда гына утырта башладык. Аны 
үстерүне үз өстемә алдым. Орлыкларны тәрәзә төбендәге 
савытларга кыш көнендә үк чәчәм, су сибәм. Үсентеләр ко
яшка үрелгәннән соң, гел боргалап торам: бер якка гына 
карап үсмәсеннәр. 

Көрәк белән җир казу, тырмалау эше — әти белән икебез
неке. Әни күбесенчә чүп утый, чөгендер белән кишер арала
рын сирәкли. 

Карлыганны бергәләп җыябыз. Көз көне күпләп коелган 
алмаларны да бергәләп турыйбыз, киптерәбез. 

Алмагачларны язын әти агарта. Абый аңа корган ботак
ларны кисәргә, төреп яисә буяп куярга булыша. Кортлардан, 



бөҗәкләрдән саклауны әти безгә тапшырмый. Агу
ны бик саклык белән сибәргә кирәк, сезгә иртә 
әле, ди. 

Куак-агачлар яфракларын коеп бетергәнне 
көтәбез дә тагын бергәләп бакчага чыгабыз. Аларны җыеп 
алып, тирән чокырларга күмәбез. Әти бакчада учак яккан
ны, сукмаклардагы корган үләннәрне яндырганны яратмый. 
Туфракта кирәкле җан ияләре дә бар, яшәсеннәр, җирдә 
урын һәркемгә җитә, ди. 

Дуслык көче 

«Дуслар дус булып кала» әсәрендә хайваннар тормышы 
тасвирлана. 

Көчлерәге йомшаграгын юк итәргә генә тора җ а н ияләре
нең. Кешеләргә бу я х ш ы билгеле, шуңа күрә Нуякны куа 
килгән төлкенең хәйләкәр тырнагыннан коткаралар да инде 
алар. 

Нуяк башта кешеләрнең үзенә ярдәмгә килгәнен аңлап 
та бетерми шикелле, чөнки әнисенең аучы турында әйткән 
сүзләрен бик я х ш ы хәтерли ул. 

Бүреләр булып бүреләр арасында да чирү гадәтенә каршы 
барырга батырчылык иткәннәре була икән. Батыр Вар
тул — әнә шундыйлардан. Әлбәттә, бүренең куянны котка
руы әкияттә генә була ала. Шулай да Вартулның Нуякка 
күрсәткән яхшылыгы безне ышандыра, һәм бу вакыйганы 
үз тормышыбызга күчереп карыйбыз. Авыр чакта ярдәмгә 
ташланган таныш булмаган кешеләрне исебезгә төшерәбез. 

Телләр белү нигә кирәк? 

Мин әллә ничә тел беләм. Инглизчәгә, русчага мәктәптә 
өйрәтәләр. Өебездә бик матур итеп татарча сөйләшәбез. 

Бераз гына марича да аңлыйм мин. Җ ә й көне Мари 
Илендәге Бәрәңге районына кайтам. Анда кайбер татарлар 
да марича я х ш ы гына сөйләшә. Әбием дусларым белән ара
л а ш ы р л ы к итеп бу телгә дә өйрәтте. 

Татарча яхшы белгәч, төрекләрне, үзбәкләрне, казахларны 
да я х ш ы аңлыйсың икән. Быел Казахстанның Караганда 



шәһәреннән ерак булмаган «Жартас» санаториен
да дәваланган идем. Казахлар белән үз телемдә 
генә аралаштым. Әби-бабалардан килгән гореф-га
дәтләрне ташламавым, кечелекле булуым, татар
ча яхшы сөйләшүем өчен андагы олы кешеләр мине бик 
яраттылар. Без бертуганнар кебек яшәдек. 

Алтынчы сыйныф 

Моң 

Моң сүзе җ ы р н ы ң көйләре белән бәйле, әлбәттә. Без, бу 
җ ы р моңлы, монысы моңсыз, дип әйтәбез. Әлеге төшенчә 
көйнең кеше күңеленә үтү дәрәҗәсенең күрсәткече кебек. 
Аһәңнәренең төрлелеге, катлаулылыгы турында сөйли. Ул 
еш кына сагышлы дигән төшенчәгә дә я к ы н тора. Ә бит 
шул ук вакытта шатлыклы моңнар дип әйтү дә бар! Бу оч
ракта тагын яңгыраш, көй күздә тотыла. 

Шулай да моң сүзенең мәгънәсе, минемчә, киңрәк. Аны 
хәтта аңлатып бетереп тә булмый. Ул хәтта башка телләргә 
тәрҗемә дә ителә алмый. Аның мәгънәсен, сөйләм эчтәлеген
нән чыгып, якынча гына икенче телдәге сүз белән белдерә
ләр. 

Моң көндәлек тормышыбызда күңел кичерешләренең 
катлаулылыгын, табигать фасылларының гаҗәеплеген, 
хәсрәтнең тирәнлеген аңлатканда да ярдәмгә килә. 

Моң ул — хис. Табигатьтән бер тавыш килмәгәндә дә, 
моң тойгандай буласың. Кайбер истәлекләрне хәтереңә ките
реп тә моңланасың: күңелең нечкәрә, сагышка батасың, бо
егасың, җаныңа нидер җитми кебек тоела. 

Моңны кайберәүләр кешенең җырны башкару стиле яисә 
тавышы белән дә бәйлиләр. Бу очракта ул мелизм дип йөр
телгән музыкаль терминны алмаштыра. 

Моң — тойгы. Мин аны безне чорнаган һәрнәрсәдән: төс
ләрдән, җилләрдән, көннәр алмашынуыннан, дулкыннар 
тирбәнешеннән, хәтта болытларның иренчәк кенә агып бары
шыннан да тоям. 

Моңның үз төсе, үз сурәте дә булгалый. Мин аны әтиемне 



югалткан әнием күзләрендә дерелдәвен, тамагы 
ач мәче баласының керфек очларына кунганын 
күрәм. Төн караңгылыгы моңның төнге сурәтедер 
шикелле. Көн яктысы — моңнарның шаты, ә кай

вакыт күңелне якты сагышка төрә торганы. 

Моң 
Кайгы-хәсрәт кичергән халыктан да моңлырак халык бул

мый. Көйгә салынган сүзләрен аңламаганда, бер халык еш 
кына икенче бер халыкның җырларын үз итми, чөнки ул 
әлеге милләт кичергәннәрне үз башыннан үткәрмәгән. 

Берәүләргә мәхәббәт җырлары ошый. Икенчеләр сугыш 
турындагыларын ярата. Өченчеләргә әниләр хакындагы 
җырлар якынрак. Минемчә, һәркем күңелендә йөрткән моң
га аваздаш көйләр эзли. Берсе сөйгәненнән аерылган, икен
чесе ятимлектә үскән, өченчесенең сөйгән яры сугышлардан 
кайтмаган. 

Мин җырларның барысын да бик яратам, әмма моңлыла-
рын — йөрәккә үтеп кереп, аны актарып ташлагандай итә 
торганнарын үзрәк күрәм. Халык җырларының күпчелеге 
шундый. Алар ил, милләт язмышы турында сөйли. 

Артистларыбыз кайвакыт электән җырланган җырлар
ның сүзләрен, көйләрен үзгәртә, аның камиллегенә зыян 
китерә. Милли җәүһәрләрне сакларга кирәк. Аларның безгә 
гасырлар аша кичкәнлеге сизелеп торсын. 

Сабан туе — хезмәт туе 

Җәйнең беренче атнасында авылларда Сабантуйлар уз
дырыла. Әлеге милли бәйрәмгә, эчтәлегенә туры китереп, 
соңгы елларда зур үзгәрешләр кертелде. Ул кыр батырларын 
бүләкләүдән, мәйдан уртасына чыгарып, рәхмәтләр әйтүдән, 
олылаудан башлана. 

Әтием — комбайнчы. Ул Сабан туен бик көтеп ала, чөнки 
Күлле Кимедә аннан да булганрак, аннан да уңганрак башка 
һичкем юк. Быел аңа өстәл бүләк иттеләр. Әтиемнең ярдәм
чесе булгач, мине дә онытмадылар. Беренче сентябрьдә мәк
тәпкә өр-яңа букча белән барачакмын. 



Сабан туенда авыл эшчәннәренә кунакка кай
тучылар сокланып, зур хөрмәт белән карый. Кол
хоз рәисе дә үзләре турында җылы сүзләр әйткәч, 
аларның тагын да тырышыбрак эшлисе, кешеләр
не сөендерәсе килә. Шулай икән, Сабан туеның хезмәт бәй
рәме булуы турында әйтеп тормаска да мөмкин. Әйе, ул — 
авыл хезмәтчәннәренең иң олы бәйрәме! 

Асиясе, Нәсимәсе... 

Татар халык җырларының бик күбесе кызлар исеме белән 
аталган. Моның берничә сәбәбе бар дип уйлыйм. 

Беренчедән, хисле кешеләр күбрәк мәхәббәт темасына, 
сөеклеләренә багышлап шигырьләр яза. Сөйгәннәренең 
исемнәрен шулай мәңгеләштерәләр яисә үзләренең кемгә 
атап язганнарын халыкка, әлеге кызга белгертергә телиләр. 
Әгәр аңа көй чыгарыла икән, ул җырга әверелә. «Ал Зәй
нәбем», «Асылъяр», «Гөлмәрфуга» җырлары шулай туган
дыр. Еш кына җырның көе һәм сүзе кеше күңелендә берь
юлы да барлыкка килә. Безнең авылның бер егете сөйгән 
кызы турында «Гөлмәрьям» исемле җыр чыгарган булган, 
әмма ул сезнең барыгызга да таныш шул исемдәге җырга 
һич кенә дә охшамаган. 

Икенчедән, гасырлар дәвамында онытылмаслык, кешеләр 
күңеленә үтеп кергән мәхәббәт тарихлары бар. Аларның да 
кызлар исеме белән аталуы табигый. Кайбер җырлар һәр 
заман өчен яңгырашлы бәетләр, легендалар, кыйссалар ни
гезендә дә барлыкка килә һәм алардагы үзәк герой исеме 
белән атала. 

Кайбер җырларга кыз исеме кермәгән, әмма ул атамалар
га куелган. Болары күп очракта — сәхнә әсәрләреннән. Куел
ган исем әлеге җырны кем башкарганны күрсәтеп тора. 
Саҗидә Сөләйманова шигыренә Мәсгут Имашев көй язган 
«Гүзәлия җыры» «Утлар яна учакта» пьесасында яңгырый. 
Таҗи Гыйззәтнең «Ташкыннар» драмасында Гайнавал баш
карган җыр да аның исеме белән халык арасында популяр
лашып киткән. Монда композиторның (Җәүдәт Фәйзинең) 
таланты да зур роль уйнагандыр дип уйлыйм. 

Өченчедән, кызлардан да матуррак, камилрәк, акыллырак 



җан ияләре бар микән? Ә шагыйрьләр, җырчылар 
элек-электән ир затлары булган. Кызлар үз хислә
рен урамга чыгармаганнар, гармун уйнап, урам 
ә й л ә н е п , к е ш е л ә р и ш е т е р л е к и т е п җ ы р л а п 

йөрмәгәннәр. Алар, тәрәзә төбендә, сәке өстендә, чишмәдә 
кер чайкаганда, тын гына моңланганнар. «Галиябану»ны 
гына искә төшерик. Әлеге җырда нәкъ шул хакта сүз бара 
да. 

Матурлык турында, кызлар хакында ничек җ ы р язмыйча 
түзәргә кирәк?! 

«Беренче театр»ның бер герое 

Г. Камалның «Беренче театр» пьесасын бик яратып укы
дым. Андагы кешеләрне бу заманда чыра яндырып та таба 
алмыйсың! Хәмзә бай үзе генә дә ни тора! 

Әсәрнең исеменнән үк күренгәнчә, пьеса театр туып, ны
гып килгән бер заманда язылган. Хәмзә бай әнә шул хәл
ләргә берүзе каршы торырга уйлаган. Әлбәттә, аның кебек 
тискәре, яңалыкны кабул итә алмаган байлар ул вакытта 
бик күп булгандыр. Г. Камал шуларның берсен татар сәх
нәсенә менгезгән. 

Драматург аның портретын бик кызык итеп тасвирлый. 
Урамнан, кеше арасыннан кайтып керсә дә, ул мәчет картын 
хәтерләтә: өстенә — намаз туны, аның эченнән — бишмәт, 
инде аның да астыннан кыска җиңле камзул кигән; ба
шында — ак бүрек, яшел кәләпүш; чалбар балагын ак тас
ма белән бәйләгән. Җ ә й эссесендә, йскечә я ш и м дип, кат-
лы-катлы киенә, ямьсез кыяфәттә йөри ул. 

Хәмзә байның иске фикерле икәнлеген драматург үзе 
үк әйтеп куйган, әмма моның шулай икәнлеген эчтәлек тә 
бик я х ш ы күрсәтә. 

Г. Камал кайбер персонажларны — Хәбибрахманны, Би
бине аңгыра дип атый. Хәмзә бай өендә яшәгән кешеләрнең 
акылга сайлыкларына аптырарга кирәкми. Хәер, әлеге Биби 
берьюлы барысын да акылга утырта түгелме соң?! 

Хәмзә байның хәрәкәтләре бик кызык. Ачу белән, акаеп 
йөргәч, ул әле аңа, әле моңа сөртенә. Мәдрәсәдәге әчелек 
башмакларына да ачуы бар аның. 



Хәмзә байга һич кенә дә ярап булмый. Читеген 
тарту да ошамый, идәнгә палас җәйгәнне дә ярат
м ы й . А в ы з ы тулы тупас сүз ү з е н е ң . Б и б и г ә 
әйтмәгәнен калдырмый. 

Хәмзә бай көнен бер кирәксезгә уздырган. Без моны чәч
тараштагы әңгәмәдән чыгып та чамалыйбыз. Чәч алучы, 
эш кешеләре дип, кызыл кибетчеләрне аннан алга уздыра. 
Җитмәсә, ул акчага да саран әле. Үзенә күрсәткән хезмәтне 
тиеш бәяләми. 

Ул үзен-үзе карарга күнекмәгән. Юыныйм, дисә, сабы
нын китер, суын салып тор. Сөртенергә теләсә, муенына 
«эскәтер сал». Утырасы урындыгын да астына куярга кирәк. 

Хәмзә байның бүгенге көне бигрәк тә бушка узган, ул 
хәтта намазга бармый калган, чөнки спектакль куйдырмау 
артыннан йөргән. Хәмзә байның кирәксез эш белән йөрүен 
белгәнгә; ни пристав, ни губернатор, ни полиция ярдәмгә 
килмәгән. 

Бөтен дөньяны үзенчә яшәтергә теләгән әлеге тискәре 
картның гаиләсендә дә дәрәҗәсе юк. Ул заман яңалыгы 
белән көрәшеп йөргәндә, кыз-уллары, килен-кияүләре театр
га чыгып шылганнар. 

Пейзаж лирикасында чагыштырулар 

Шигърияттә чагыштыруларның әһәмияте бик зур. Алар 
сөйләмне мәгънәлерәк, образ-детальләрне үзенчәлеклерәк, 
эш-хәрәкәтләрне кызыклырак, гомумән алганда, шигырьне 
баерак итә. 

С. Рәмиев иҗатында да чагыштырулар мулдан кул
ланыла. Бу бигрәк тә пейзаж лирикасында ачык чагыла. 
Пейзажны төрлечә аңлаталар. Мин аны киңлеккә ия, һәрь
ягыннан ябык булмаган урынчалык тасвиры дип аңлыйм. 
Әйтик, бүлмә. Аның чикләрен диварлары билгели. Ул — 
ябык урын һәм пейзаж була алмый. Дөрес, бу минем ачыш 
санала алмый. Аны галимнәр әйткән инде. 

Пейзажны табигать тасвиры дип кенә аңлаучылар да 
очрый. Болай аңлау — хата. Француз теленнән кергән бу 
сүз урын, ил мәгънәсен аңлата ич. 

С. Рәмиевнең «Авыл» шигыренә нигезләнеп, үз фикере
безгә ярашлы мисаллар китерик: 



Әй, авыл, син мең шәһәрдән 
Мең кабат ямьле вә хуш: 
Бер кеше юк бер урамда... 
Нинди тын һәм нинди буш. 

Бәхәссездер ки, әлеге строфа — пейзаж лирикасыннан 
бер үрнәк. Шигырьне укый башлауга ук, безнең күз алды
бызга төнге авыл урамнары килә. .Аның караңгы бушлык
лары, авыл өстендә елмаеп торган ай.. . Китерелгән цитата
да шагыйрь, бу тасвирны тудыру өчен, чагыштыруларга 
мөрәҗәгать итә. Авылны шәһәргә каршы куя. Беренчесе 
икенчесеннән ямьлерәк һәм кеше күңеленә хушрак икән
не төрле дәлилләр белән раслый. Күкне ул фирүзәдәй күрә, 
ай яктылыгындагы җир өстен көмешкә тиңли. Әлеге ча
гыштыруны нигезли, аның урман һәм тауларның сихри 
яктылыгы икәнлеген белдереп уза: 

Һәм гаҗиб бер яктылыкта 
Җир көмеш төсле тора: 
Анда урман һәм дә таулар, 
Монда кырлар яктыра. 

Шәһәр турында берни дә сөйләми шагыйрь, әмма без, 
нәкъ менә ул авылны шәһәргә каршы куйганга, аларны 
үзара чагыштырганга, сурәтнең икенчесен үз күңелебез 
белән тулыландырабыз. Шәһәрнең айны күрсәтмәгән биек 
йортлы урамнарын, кара корым каплаган күк йөзен күр
гәндәй булабыз. 

«Тукай» романында эндәш сүзләр 

Күләмле әдәби әсәрләрне тел-сурәтләү чараларының бер 
генә төреннән башка да күз алдына китереп булмый. Диа
логлы сөйләмне эндәшсез тудыру да аны коры, сөйләшүче
ләрен кискенрәк холыклы итә. 

Әхмәт Фәйзинең «Тукай» романындагы кайбер өзекләрне 
укып күрсәтсәк кенә дә, сез минем фикер белән килешер 
идегез. Габдулланың Сапый абзыйлар йортына килеп төш
кән чагы. Озын юлдан соң икесе дә йончыганнар, арыганнар. 
Энесен күрергә дип, Газизә апасы да Сапыйларга килгән. 
Аның моңсулыгына эче пошып, бераз үпкәләгән тавыш бе



ләнрәк, Хәят апа: «Әйдә, Газизә җаным, түрдән 
уз!» — ди. Эндәшнең матурын, кеше күңеленә май 
булып ята торганын сайлый ул. Габдулланы гади 
генә, якын иткәндәй, үз исеме белән атый. 

Газизә апасы чаршау артындагы җирән мыеклы кешегә 
сүзен: «Син, монда кара әле...» — дип башлый. Язучы син 
эндәше аркылы элекке гадәтләрне күрсәтергә тели торган
дыр. Ир-хатын (безнең әби-бабаларыбыз, аларның да әби-
бабалары), гадәттә, бер-берсенә әнә шулай мөрәҗәгать иткән 
бит. 

Яңа табылган каениш җизнә өчен — «Казан кунагы». 
Ул аңа шул гыйбарә белән эндәшә дә. Тавышын күтәрә төшә, 
сокланганын, яратканын, якын иткәнен һәм итәчәген дә 
күрсәтергә, бу йортта Габдулланың үз кеше булачагын аңла
тырга тели. 

Газизә апасы, Габдулла исеме янына әле җаным, әле акыл-
лым сүзләрен куша. Габдулла кемдер өчен — шәкерт, кемгә
дер — Габдулла гына, ә туганнарына тора-бара «улым»а әве
релә. Димәк, эндәш сүзләр әйтелү тонын да, эндәшүченең икен
че бер кешегә мөнәсәбәтен дә бик ачык күрсәтеп торалар. 

Яз җитә 

Күренекле татар шагыйре Хәсән Туфан сугыш бетүне 
дөньяның язы җитү белән бер күрә. Дөрес, «Гөлләр инде 
яфрак яралар» шигырендә табигать фасылы турында да сүз 
бара. Бик кызык бер уй күңелгә килә: сугыш нәкъ яз кө
нендә тәмамланган лабаса! 

Яфрак ярган гөлләр дә шигырьдә ике төрле яздан хәбәр 
бирә. Бу ел фасылын ятим балалар бигрәк тә тилмереп 
көтә, чөнки алар кышкы салкыннардан күшеккән, аның 
ризыксыз көннәреннән көчкә исән калган. 

Тупларның каты гөрселдәве сугышның көчәюен дә, ахы
рына якынаюын да күрсәтеп тора. Шагыйрь моны «Сугыш 
алласы »ның салюты рәвешендәге образлы гыйбарә аша җит
керә. 

Хәсән Туфан иҗатында читләтеп әйтүләр бик күп. Мета
форалар шагыйрьләрнең талант дәрәҗәсен билгели. Дошман 
ягын, башкисәрләрне, чит ил басып алучыларын X. Туфан 



бер аждаһага тиңли. Әкиятләрдәге явызлык сим
волы «Гөлләр инде яфрак яралар»да матур кул
ланылыш таба, аның мәгънәсе киңәеп киткәндәй 
була. 

Күчерелмә мәгънәлелеккә нигезләнгән бу шигырь явыз
ларны көч белән генә юк итеп булу, Җ и р йөзендә тыныч
л ы к н ы ң бик кирәклеге хакында сөйли. 

Кызыл чәчәкләр 

Г. Ибраһимов — татар прозасының чишмә башында тору
чылардан. 

Гасыр узгач та, ул иҗат иткән әсәрләрнең популярлыгы 
кимеми, әдипнең сөйләм матурлыгы көннән-көн шакка
тыра. 

Без үзебез белән булган вакыйгаларны еш кына башка
ларга сөйлибез, кайвакыт хатларга салабыз, әмма бик сирәк
ләребез генә язучы булып китә. Матур итеп сөйләү, язу оста
лыгы һәркемгә дә бирелмәгән шул. Әлеге сәләт шул ук ва
кытта кешенең үз телен ни дәрәҗәдә яратуын, милләтен ни 
дәрәҗәдә хөрмәт итүен дә күрсәтеп тора. 

Бәхәссез: Г. Ибраһимов — зур талант иясе. Әгәр без ул 
иҗат иткән әсәрләрнең телен өйрәнсәк, аларның төрле 
сурәтләү чараларына байлыгын күрербез. «Кызыл чәчәкләр» 
дә — әнә шундыйлардан. 

Язучы шактый тармаклы сюжетка ия бу әсәрне хикәя 
генә дип атый һәм башына: ««Кызыл чәчәкләр» хикәясе 
якты, азат көннәр өчен көрәш юлында һәлак булган ип
тәшләргә багышлана», — дип язып куя. Әлеге эпиграфтан 
у к ә д и п н е ң я ң а тормыш очен к ө р ә ш ү ч е л ә р н е к ы з ы л 
чәчәкләргә тиңләве, аларга кызыл чәчәкләр китерүе аңла
шыла. Гадәттә, яу кырында үлгәннәр каберенә кызыл канә
ферләр салалар. 

Кызыл чәчәкләр образы әсәрнең үкенечле язмышлар ха
кында булачагына да ишарәли сыман. Кызыл төснең көрәш 
төсе, кан төсе булуы безнең һәммәбезгә мәгълүм, шунлыктан 
эпиграф булмаса да, без «хикәя»дә канкойгыч вакыйгалар 
турында сөйләнәчәген фаразлар идек. 

Г. Ибраһимов, әсәрнең тәэсирен көчәйтү, мәгънәсен ки



ңәйтү максатыннан, борынгыдан килгән традици
яләргә дә ияреп, укучыга иң элек үз тормышын
нан кечкенә генә бер хикәят сөйли. Ул аны тари
хи вакыйгаларга бәйле рәвештә исенә төшерә ке
бек. 

Әсәр герое бала вакытта авыл аша узып баручы бер моса
фир аңа бер уч тутырып орлыклар бирә, аларны чәчәргә, 
карарга, үстерергә, үрчетергә киңәш итә. Бөтен авыл, тирә-
як озакламый кып-кызыл чәчәкләргә күмелә. 

Элекке вакытларда я х ш ы л ы к таратып, һөнәр өйрәтеп, 
белем өләшеп йөрүче мәгърифәтчеләр булган. Карт миңа 
әнә шундый бер кеше дип аңлашыла. Язучы бу очракта 
игелекле эшләрнең, булышлык итсәң, к и ң таралуын аңла
тырга тели. 

Соңгы вакытта әсәрдәге кызыл чәчәкләрне ямьсезләп 
аңлатучылар да юк түгел. Анда үч тарату, үтерешләр бил
гесе күрәләр, ә бит әдип бу чәчәкләргә бары тик яхшы эшләр 
мәгънәсе генә салган һәм революцияне дә — изге гамәлдән, 
а н ы ң хакындагы фикерне таратучыларны да я х ш ы ке
шеләрдән санаган. Кызыл орлыкларны чәчүчеләрне дөнья
ны шакшыдан, чүптән арындыручылар, кешеләр күңеленә 
дәва алып килүчеләр, аларга ярдәм кулы сузучылар дип 
санаган ул. 

«Башлангыч» әсәрдән дөрес фикер чыгаруга юнәлеш бирә 
дә инде. Мин, заманга ярашу өчен, китапларда язучы уз
дырган фикерне бозып аңлатуны яратмыйм. Аның белән 
килешмәскә, язучы кебек уйламаска мөмкин, әмма аның 
ни хакында әйтергә теләгәнен аңлауга ирешергә кирәк. 

«Кызыл чәчәкләр»дә Зәңгәр Чишмә образы 

Г. Ибраһимов тудырган табигать тасвирлары, төрле күре
н е ш л ә р а н ы ң прозасын бик үзенчәлекле итә. «Кызыл 
чәчәкләр» әсәрендә образ-пейзажга мисаллар шактый, шу
лай да алар арасында күзгә иң ташланып торганы — Зәңгәр 
Чишмә сурәтедер. 

XX гасыр башында иҗат ителгән әсәрләрнең шактые нин
ди дә булса авыл күренешен бирүдән башлана. «Кызыл чә
чәкләр»нең төп өлеше дә шулай. Бу тасвир, мәгърифәтчелек 



әдәбиятыннан башка эчтәлектәге прозага күчкәндә, 
элекке традицияләрдән язучының ничек файда
ланганын күрсәтеп тора. 

«Хисаметдин менла», «Җиһанша хәзрәт» по
вестьларында да авыл кешеләренең төрле дәрәҗәдә яшә
вен күрсәтү бар. Бу уңай үзәк геройның, үз көче белән, 
белеменә һәм һөнәренә таянып, ныклы, уртача тормыш алып 
баруын күрсәтү өчен кирәк. Бер яктан, ул — һөнәргә, бе
лемгә ия булмаган кара халыкка, икенче яктан, байлыгын 
милләт файдасына тотмаган, алай гына да түгел, аның алга 
китешенә, күзе ачылуына комачаулык кылган байлар кат
ламына каршы куела. 

Ә инде тәнкыйди реализм белән язылган әсәрләрдә авыл 
кешеләренең тормышындагы контрастлыкны күрсәтү соци
аль каршылыкларның нигезен ачу өчен кирәк. Кешенең 
матди тәэмин ителеше һәм карашлары арасында да һәрва
кыт тыгыз бәйләнеш яши. 

Мәгърифәтче язучылар прозасыннан аермалы буларак, 
«Кызыл чәчәкләр»дә авыл тасвирында детальләштерү көч
лерәк. Язучы инде материаль тормышны ачып бирү белән 
генә канәгатьләнми, Зәңгәр Чишмәне табигатьнең гүзәл бер 
почмагы итеп тә күрсәтә, аңа романтик буяулар да өсти. 

Хикәяләүче геройның үз туган ягына гашыйклыгы берен
че җөмләдән үк сизелә: «Агыйделнең киң болыннар, зур 
таулар арасыннан боргаланып-боргаланып аккан җирендә 
үзенең зурлыгы, йортларның төзеклеге белән кечерәк шә
һәргә охшашлы бер авыл бар...» 

Зәңгәр Чишмәнең кечкенә күлен дә диңгезгә тиңли әдип, 
бакчаларында үскән чәчәкләрен, болыннарындагы печәннә
рен дә гайре табигый итә. Ул аның саен хыялына киңрәк 
урын бирә бара: «... өч яклап тезелгән таулары, катлау-
катлау баскычлашып, югары болытларга сузылалар; урман
нарда меңәр еллык карт наратлар, чыршылар җәен-кышын 
яшәреп, шаулашып утыралар; елгалар, күлләр буеннан сөзәк 
сырт булып җәелеп киткән киң басулары шундый бәрә
кәтлеләр ки, вакытында җылы яңгыр яуса, кояшлы аяз 
көннәр булса, бу яланнарның мамык кебек йомшак, көзге 
төн болытлары кебек куе кара туфраклары ярты дөньяны 
туйдырырлык нигъмәтләр бирәләр». 

Г. Ибраһимов, туган ягыбыз табигатен сурәтләгәндә, эпи



тетларны күп сипкән, гипербола алымын да кул
ланган. Соклану хисе, санау интонациясе белән 
кушылып, тасвирның тәэсирен арттырганнан арт
тыра барган. 

Авылның табигатькә бәйле күренешен биргәннән соң, 
әдип кеше байлыклары тудырган төзелешләрне тасвирлауга 
күчкән: «Авылның уртасында зур базар кайный: аның ике 
ягыннан биек матур сарайлар, зур тимер йозак белән бик
ләнә торган ак таш: кибетләр тезелеп китәләр...» 

Г. Ибраһимов шуннан соң урта хәлле кешеләрнең урта
ча өйләрен, инде бераздан тәмам ярлы тормышлы кешеләр
нең каралты-кураларын игътибарга ала. 

Яраткан әдибебез «Кызыл чәчәкләр»не ни өчен пейзаж 
тасвирыннан башлый соң? Аңа геройларның төрле социаль 
чыгышлы, төрле максатлар белән яшәүче, төрле дәрәҗәдә 
көн итүче кешеләр булуын күрсәтү кирәк. Шушы сурәт
ләрдән соң ул нәкъ менә геройлар белән таныштыра башлый 
да: «Мин менә шул чит өйләрнең берсендә тудым. 

Язмыш дулкыннары белән бер кавышып, бер аерылып 
яшәгән дүрт иптәшем дә шул авылның төрле урамнарын
да, байлыгы-төзеклеге төрлечә булган төрле өйләрдә туып-
үстеләр. 

Арабыздан тик Шаһбазның гына кайда туганлыгын бел
миләр». 

Г. Ибраһимов әсәрнең буеннан-буена авыл тасвирын ту
лыландыра бара, әмма кабат аның күренешләренә әсәр ба
шындагы кадәр тукталмый инде. 

Илсөяр миңа кайсы ягы белән ошады? 

Маякчы кызы Илсөяр — күңелгә кереп калган әдәби ге
ройлар арасында. Барыннан да бигрәк күп белергә теләве 
белән сокландыра ул мине. Мәрдән абзый аның сораула
рына җавапны бер дә иренмичә бирә. Димәк, кыз да әтисе 
кебек күпбеләр булып үсәчәк. 

Хәер, Мәрдән абзый да Илсөярнең үзенә охшавын бик 
тели. Хикәяләүче кызның ярдәмчел, шәфкатьле булуын 
әйтә. Әтисенә, бабасына бик игелекле бала ул — Илсөяр. 
Шул сыйфатларын үземдә дә булдырырга телим. 



Илсөярнең әти-бабасының сүзен тыңлавы, һәр 
кушканнарын җиренә җиткереп үтәп баруы да — 
аның уңай якларыннан. Ул кайвакыт үз яше өчен 
мөмкин булмастай кебек эшләрне дә башкара. 

Әти-бабасына ягымлы тавыш: белән генә эндәшә, иркәләргә, 
иркәләнеп алырга да онытмый кыз. 

Илсөяр сер саклый белә. Димәк, үзе дә партизаннарга 
охшаган. Илсөярдә ир малайларда гына була торган һөнәр
ләр дә күп. Менә мин үзем аның кебек оста итеп сызгыра 
белмим. Шул һөнәренә кызыгам да инде! 

Илсөяр турында кайберәүләр, табигать белән дус булгач, 
бер дә курку белми, дип әйтә. Бу һич дөрес түгел, әмма 
шунысы бар: Илсөяр курку хисенә үзен җиңәргә бирми. 
Кызыксынучанлыгы да еш кына курку тойгысын онытырга, 
аңа бирешмәскә ярдәм итә. «Шикле бабай» белән урманда 
булган хәл әнә шуны күрсәтә. Бөтенләй курыкмау ул — 
юләрлек билгесе. Кирәкмәгәннән курку турында да шулай 
дип әйтергә була. Илсөяр андый түгел. Ул бик акыллы. 
Вакыйгаларны анализлый һәм кирәк бер нәтиҗәгә килеп 
эш йөртә. 

Андагы кычкырып торган уңай сыйфатларны санап бе
тердем шикелле. 

«Бакчачы турында баллада»да төп фикерләр 

Әдәбият дәресендә Илдар Юзеев исемле шагыйрь, аның 
иҗаты белән таныштык. Аның инде егермедән артык кита
бы бар, ә үзе исә поэмалар, балладалар остасы буларак таныл
ган икән. 

«Бакчачы турында баллада» үзенең җиңел укылышлы-
лыгы белән сокландыра. Рифмаларның камиллеге аша 
ирешә моңа шагыйрь. Ә бит балладаның фикерләре дә бик 
кызыклы. 

Бакча үстергән, тау-ташлар арасында чәчәкләр балкыткан 
бакчачы картка дан җырлый шагыйрь. Аны җиргә бе
реккән, туган туфрагын яраткан имән агачына тиңли. Җир 
эшкәртүнең көч, сабырлык соравы хакында әйтә. 

Хезмәт аша кешеләрне, табигатьне сөендерерлек матур
лык дөньяга килә, ди шагыйрь балладасында. 



М а т у р л ы к н ы я р а т м а г а н в ә х ш и л ә р д ә бар. 
И. Юзеев аларны еланнар образы аша тудыра. Та
бигатьтә мөмкин булырдай эшләр белән кешеләр 
тормышындагы хәлләрне янәшә куйгандай итә. 

Шул ук вакытта я в ы з л ы к к а каршы торып булу хакында 
да әйтә шагыйрь. Кемнәрнеңдер гомере өзелгәннән соң, авыр 
хәсрәтләр кичергәннән соң килгән җиңүнең дә күңел ярала
рын басмавы турында сөйли. 

Шул матурлыкны саклап калган, яшәткән, тудырган бак
чачы да онытылырга мөмкин икән, чөнки тормыш алга бара, 
яңа матурлыклар, я ң а җан ияләре туа, я ң а җырлар иҗат 
ителә. Шунысы сөенечле: югалган матурлык, дөньядан кит
кәннәр хакында сагышлы көйләр онытылмый. Бу киләчәктә 
ялгышлар кабатланмасын өчен кирәк. 

«Мәүлия нигә көлде?» әсәрен хикәяләүче 

Ибраһим Гази — хикәяләр остасы. Аның әсәрләре еш 
кына балалар тормышын чагылдыра. Бу кечкенә геройлар
дан без үзебезне танып алабыз. 

Хикәяне яраттыруда вакыйгаларны сөйләүченең роле бик 
зур. «Мәүлия нигә көлде?» бик кызык хәлләр турында. Хи
кәяләүченең вакыйгаларда катнашмавы аны укучыга якы
найта, ул безнең белән үзенә генә таныш бер серне бүлешкән 
кешегә охшап кала. Күңелгә авыл хәлләрен таратучы биләм
че апалар да, бүрәнә өстендә көлке сөйләп утырган авыл 
картлары да килә. Язучы кайвакыт алар сөйләменә хас бул
ган җөмләләр дә куллана. Борынгылар әйтмешли, дип, үз 
сүзләрен ныгытып куя ул. 

Хикәяләүченең Мәүлияне бик яратканы күренеп тора, 
әмма ул аның кирәксез сыйфатлардан азат булуын тели. 
Үзе белгән ниндидер аерым бер кызны гына тасвирламый 
бит язучы. Юк-барга ышанучы балалар азмыни?! Димәк, 
әдип балаларны бик ярата. Ул аларга хас кайбер тискәре 
сыйфатларның әти-әниләреннән күчүен, гаиләдә тәрбиялә
нүен күрә. Мәүлиянең әнисенә, әле карт булмаган кешегә, 
хорафатлыкның килешмәвен дә әйтә ул. Мәүлиягә килгән 
авырлыкларда аның өлеше барлыгын да белдереп куя. 

Мәүлияне бозауга бәйле вакыйга үзгәртәчәк. Язучы мо



ның шулай икәнлеген белә, әмма ачыктан-ачык 
әйтми. Без исә моны Мәүлиянең шуннан соңгы 
үз-үзен тотышы аша чамалыйбыз. 

Хикәяләүче безне геройларның хис-кичерешлә
ре һәм эчке уйлары белән дә таныштыра. Бу фикер сөре
ше һәм эш-хәрәкәт бәйләнешен күрсәтә. Укучыга кеше 
психологиясен, бигрәк тә бала күңелен ныграк аңларга 
ярдәм итә. 

Беренче укытучы 

Беренче укытучым — Л и л и я апа. Дөрес, мин ул җитәк
ләгән сыйныфка нибарысы бер генә ел йөрдем. Иң элек 
күргән мөгаллим булгач, ничек аны беренче дип санамый
сың инде?! 

Мин аны бик ярата идем. Ул да мине яраткандыр дип 
уйлыйм, чөнки минем я х ш ы укуымны, дәрестә дөрес итеп 
җавап бирүемне тели һәм бишлене бик күп куя иде. 

Аннан соң миңа башлангычта икенче укытучылар да бе
лем бирде, әмма мин ал арның һәрберсендә Л и л и я апаның 
сыйфатларын эзли торган булдым. Аның кебек сөйләшә
ләрме, киенәләрме, аңлаталармы, аның кадәр беләләрме... 
Югары сыйныфтагы хатын-кыз укытучыларны да мин еш 
кына Лилия апага охшаулары өчен дә яраттым. 

Сыйныфташларым 

Безнең алтынчылар мәктәбебездә шаянлыклары белән дан 
тоталар. Алардан тәрәзә төбендәге гөлләргә дә, спорт залын
дагы инвентарьларга да, диварлардагы плакатларга да һич 
тынгылык юк. 

Ә бит шаян булсалар да, бик яратам мин аларны. Үзләре 
ваталар, үзләре төзәтәләр, бүтән андый булмаска дип сүзләр 
бирешәләр, тик үзгәрә генә алмыйлар. Сыйныф җитәкчебез, 
шук малайларыбызга файдалы шөгыль табарга кирәк, ди. 
Мин дә шулайрак уйлыйм. Ишегалдын карап тотсынннар, 
гөлләрне үзләре үстерсеннәр, спорт секцияләренә йөрсеннәр. 
Бу башкалар эшләгән, тудырган әйберләрнең кадерен бе
лергә өйрәтәчәк. 



Җиденче сыйныфка без акыллыланып, тагын 
да зуррак үсеп килербез, кирәкмәгән гадэтләре
бездән дә котылырбыз. 

Казансу 
Казансу елгасы кечкенә генә бер инештән башлана. Казан 

артындагы Казанбаш, Казанка авыллары яныннан ук ага 
ул. Вак-вак инешләрне, чишмәләрне куша торгач җәелә, 
мул сулы елгага әверелә. 

Арча эшчеләр бистәсенә җиткәндә, инде ул шактый киң 
бер елгага әверелә. Болыннарны икегә бүлеп, борылып, бор
маланып ага-ага да Иделгә барып кушыла. 

Казан эчендә ул аеруча матур күренә. Көзләрен, Кремль 
диварлары буена утырып, көннәр буе аның ялтыравык күк
рәгенә карап торганым бар. Җәйләрен мин аның ярларында 
балык тотам, ярына сибелгән комнарына ятып кызынам, 
яр буе әрәмәлекләре эчендә эссе вакытларда хәл алам. 

«Без — кырык беренче ел балалары»нда 
вакыйгалар барган чор 

М. Мәһдиевнең атаклы повестен укый башлаганчы ук, 
без анда сурәтләнгән вакыйгаларның Бөек Ватан сугышы 
чорына караганлыгын беләбез, чөнки аның 1941 нче елда 
башланганлыгы һәркем өчен бик яхшы таныш. 

Повестьның дәреслекләргә кергән өлеше Арча педагогия 
училищесы коридорларын тасвирлаудан башланса да, язучы 
тиз генә укучыларның монда килгәнче эшләгән эшләрен 
сөйләп бирүгә күчә. Бу эшләр аларның ир-атларсыз калган 
авылда бөтен авырлыкны үз җилкәләренә күтәрүләрен күр
сәтеп тора. Җир сукалаганнар, ат җиккәннәр, шул атта аш
лык, бәрәңге ташыганнар алар. 

Бу малайларның аңын сугыш сүзе томалаган. Язучы әнә 
шулай ди. Аларның инде күбесе ятим, караучысыз. 
М. Мәһдиев аларны шуңа күрә тәртипсез дип атый, әмма 
без бу тәртипсезлекләрнең бик кечкенә генә булуын, хәзерге 
тормышта очраган начарлыклар янында бик вак нәрсәләр 
икәнлеген тиз аңлап алабыз. 



Сугыш чоры балалары урман, к ы р ризыклары 
белән туена. Язучы шул хакта әйтергә дә оныт
мый. Алар укудан бизгән, эшкә күнеккән, әмма 
әниләре, җитәкчеләр шул көн белән генә яшәми. 

Сугыш беткәч, белемле кешеләргә кытлык башланасын, укы
тучыларның да бик кирәк буласын белә алар, әнә шуңа күрә 
балаларын көзнең бер көнендә укырга җибәргәннәр. 

Әсәр геройлары үзләрен зурларга тиң күрә, башкаларның 
да шулай санауларын тели. «Фронтка икмәк җитештергән 
малайлар» бит алар! Аларга рус теле укытучы алтмыш яшь
лек Мәскәү татарының: «Шапки снять!» — дип әйткән бо
ерыгы кырыс сугыш чоры мөнәсәбәтен күрсәтеп тора. 

Училищеда олы яшьтәге укытучыларның белем бирүе 
дә мөгалимнәрнең сугышка алынуы хакында сөйли. 

Шулай итеп, повестьның беренче битләреннән үк без су
гыш чоры тормышы, авылы, вакыйгалары белән таныша 
башлыйбыз. 

Әйбәт тә минем әби! 

Әйе шул, әйбәт тә инде минем әби! Үзе матур, үзе акыллы, 
үзе яшь! Иртән, матур күлмәкләрен киеп, үкчәле туфлиләрдә 
эшкә чыгып китә. Көзге каршысына килеп, чәчләрен төзәтә, 
ирененә иннек сөртә. Ул урамнан узганда, тирә-якны хуш
буй исе күмә. 

Дусларымның әбиләре инде олы яшьтә, ә минеке әле кыз
лар кебек. Уенчыклар кибетендә сатучы булып эшли ул. 
Берсеннән-берсе матур курчаклар, тизйөрешле машиналар 
белән өебезне тутырып бетерде инде! Әле бәйрәм, әле туган 
көн дигән булып, әле башка бер-бер сылтау табып, гел миңа 
бүләк алып кайтып тора. Шулай булгач, ничек яратмыйсың 
инде аны! 

Шөһрәтне нәрсә үзгәрткән? 

Өстенә ишелеп төшкән данны теләсә кем җ и ң е л генә 
күтәрә алмый. Берәүләр югалып кала, калган гомерен фай
далы эшләргә багышлый алмый. Икенчеләр үзләреннән 
каһарман ясауларын бөтенләй яратмыйлар. Өченчеләр мин



минләнә, әллә кемгә әверелә, кешеләрдәге үзенә 
булган соклану хисен нәфрәткә, җирәнү тойгысы
на әверелдерә. Шөһрәт бу үзгәрешләрнең барысын 
да кичерә. Башта ул к ы з н ы ң батуында үзен гаеп
ле үк саный, макталуларны урынсыз дип бәяли, бирелгән 
бүләкне дә алырга к ы е н с ы н а . Әмма бер в а к ы й г а аны 
үзгәртеп куя. Газета битләрендә аның хакында материал 
бирелү, күкрәгенә суга батучыны коткарган өчен бирелә 
торган медаль эленү малайда мактанчыклык, эрелек хисе 
уята. 

Минемчә, моның бер сәбәбе батырлыкның аңсыз эшләнү
ендә булса, икенчесе, аның дан атына башкалар тарафыннан 
мәҗбүри рәвештә атландырылуында. Гадиләне коткарып 
күккә күтәрелгән Шөһрәтне кыз кабат җиргә төшерә. Ул 
исә дусларын, яшәү тәмен югалта. 

Ф. Яруллинның «Ак төнбоек» хикәясе я х ш ы л ы к эшләү
нең начар максатларны күздә тотып башкарылырга тиеш 
түгеллеге хакында сөйли. 

Җиденче сыйныф 

«Сөембикә» бәетендә Манара образы 

Әдәби әсәрләрдә аерым предмет образлары бик зур мәгъ
нәгә и я . Алар аерым фикерләрне тәэсирлерәк уздырырга 
ярдәм итәләр, шулардан кайберләрен калкуландырып, алгы 
планга чыгарып куялар һәм поэтик яңгырашны көчәйтәләр. 

«Сөембикә» бәетендә үзенчәлекле шигъри образларның 
берсе — Манара. Сөембикә-ханбикә, дәүләтнең элеккеге кө
чен күрсәтү, ханның исемен, борынгыларның да атын мәңге
ләштерү йөзеннән, Хан кабере өстенә Манара төзеткән була. 
Әлбәттә, көндәшләренең дә, Мәскәү патшалыгының да бу 
эшкә ачуы чыга. Мәскәү кенәзләре үзләренең өстенлекләрен 
күрсәтергә, Казанны буйсындырырга телиләр. Манараны 
юк итү — Казан Кремлен, пайтәхетне дә алу дигән сүз. 

Сөембикә манарасы тынычлык, ирек, дәүләтчелек сим
волына әверелә. Ханбикәнең, Казан белән саубуллашканда, 
нәкъ менә Манарага эндәшүе бик тә табигый: 



«Ярабби, манарам, белмисең, кайда барам! 
Калдырдым инде сәни, тәкъдиргә юкдыр чарам». 

Әлеге юлларда Сөембикәнең Манарасыз калуы 
хакында гына әйтелми, а н ы ң ханбикәлек исемен дә югал
туы турында сөйләнелә. Сөембикә үзе корган бу биек бина
ның үз исемен дә мәңгеләштерәсен белә, икебезнең гомер 
бер озынлыкта булыр, дип белдерә. 

Бәетче хак: Манара тарихының, аның иясе Сөембикә исе
менең татар кешесенең күңеленнән киткәне юк. Хан мәчете 
дип тә йөртелгән әлеге бина Хансарайның бер бизәге, авыр 
елларның телсез шаһиты булып, Казан уртасында күкләргә 
үрелеп утыра. 

Әбүгалисина образында 
педагогик карашлар чагылышы 

XIX гасырның атаклы мәгърифәтчесе Каюм Насыйри 
каләменнән бик күп проза әсәрләре чыккан. Шуларның бер
се — «Әбүгалисина» повесте. 

Әсәрнең кайсы да булса бер герой исеме белән аталуы әле
ге образның үзәккә куелуы турында сөйли, ягъни башка пер
сонажлар әлеге геройга мөнәсәбәттә ачылалар, аңа карата нин
ди гамәлләр кылсалар, шул гамәлләре буенча бәяләнәләр дә. 

Каюм Насыйриның мәгълүм повестенда үзәк геройның 
Әбүгалисина икәнлеге, шулай итеп, безгә әсәр белән таныша 
бантлаганчы ук билгеле була. Көнчыгышта шул исемне йөрт
кән танылган табиб (аны хәтта химбиолог дип атарга мөм
кин!), каләм иясе яшәгән. Әлеге реаль кеше тормышы бик 
күп язучыларның әсәрләренә нигез биргән дә инде. Каюм 
Насыйрига кадәр дә аның хакында бик күп китаплар иҗат 
иткәннәр. 

Мәгърифәтчелек идеяләрен (шул исәптән педагогик ка
рашларын да) дөньяга таратырга теләгән, үз халкын да бе
лемле, мәдәниятле итеп күрергә теләгән татар язучысы, 
әлбәттә, бары тик һөнәрле, белемле кеше я з м ы ш ы н сөйләп, 
укучыны үз фикерләренә якынайта, күзаллауларын киңәйтә 
алган. Әбүгалисинаның галимлеккә күтәрелү юлы — ул 
милли зыялылар узарга тиеш бер юл, белем бирү система
сындагы баскычлар. 



Эчтәлеккә күз т а ш л ы й к . Гыйлемгә һәвәслек 
нәселдән дә килә. Шул ук вакытта бер гаиләдә үк 
төрле балалар үсәргә, алар нәселнең төрле кешелә
ренә охшарга мөмкин. Әбүгалисина белән Әбел
харис та, бертуган булуларына карамастан, зирәклектә бер-
берсенә тулаем ук охшамаганнар. Алар башкалардан да 
аерылып торалар, укытучы сөйләгәннәрне тиз үзләштерәләр, 
я х ш ы укыйлар, әмма Әбүгалисина туганыннан зиһенлерәк 
була. 

Шул ук вакытта язучы табигый мөмкинлекләре чиклән-
гәнрәк кешенең дә, т ы р ы ш л ы к куйганда, зур белемнәргә 
ирешә алуы хакында әйтә. Повестьның герое Әбүгалисина 
да бик теләп көнен-төнен белем җ ы я бит. Баланың белем 
үзләштерүгә сәләте физик ял белән үрелсә, тагын да яхшы
рак. Олылар дәрәҗәсендә фикер йөртсә дә, Әбүгалисина 
яшьтәшләре белән туп тибә, урамда уйнап йөри. 

Кеше һәрьяктан к а м и л булырга, я ш ь чактан ук төрле 
фәннәрне үзләштерергә тиеш. Язучы шулай уйлый. Ул ту
дырган геройларның бигрәк тә яшәеш асылына, әйберләр
нең төзелешенә, яралу серенә төшенәсе к и л ә . Андый бе
лемнәрне туплаган китаплар бу вакытка язылган була инде. 
Димәк, Каюм Насыйри безне узган чор галимнәренең бе
лемнәренә таянырга, алардан гамәлдә файдаланырга, яңа 
тәҗрибәләр ярдәмендә тагын да тирәнәйтергә чакыра. 

Кыскасы, Каюм Насыйри, кеше бала чагыннан белем 
туплау эшенә керешергә һәм аның белән гомере буена 
шөгыльләнергә тиеш, дип саный. 

Мин Кисекбашны ничек итеп күз алдына китерәм 

Сынлы сәнгатьтә Тукай тасвирлаган Кисекбашны туды
ручылар булган инде. Китапларга иллюстрацияләр рәве
шендә дә кергән ул. Әгәр үзенчәлекле бу геройның сурәтен 
миңа ясарга кушсалар яисә поэма буенча сәхнә өчен сцена
рий язарга туры килсә, мин аны нинди кыяфәттә һәм эчтә
лектә иҗат итәрмен икән? Дөресрәге, мин Тукай каләме 
тудырган әдәби геройны ничек аңлыйм? 

Кисекбашны хикәяләүче башта тәгәрәп килүче ташка 
охшата, аның хәтта трамвайларны узуын әйтә. Шагыйрь 



аның аяк-куллары, гәүдәсе булмавы хакында да 
сүз йөртә. Болары — сүз уйнату гына. Кисекбаш
ның шундый булуы табигый: баш гәүдә түгел ич 
инде ул. 

Тукай героеның йөзен бик тәфсилле тасвирлый. Сакалы 
ак, йөзе нурлы, күзе яшьле, авызы — гел сөйләп торуда. 

Кисекбаш мондый мескен хәлгә ничек килгән соң? Ул 
элек кем булган? Нинди эшләр белән шөгыльләнгән? Бу хак
та Г. Тукай үзенең героеннан гына сөйләтә. Ул — туксан 
тугыз мәртәбә хаҗга барган, мөселман шәһәрләрен бик күп 
күргән, ун ел депутат булып торган, сәүдә иткән һәм шак
тый гына кеше өлешенә дә кергән, хатын-кызлар белән 
мәхәббәт уеннары уйнаган х а җ и . Картайгач к ы н а алган 
хатыны һәм баласы бар. Күргәнегезчә, шактый икейөзле 
кеше икән. Бер караганда, дин юлында йөри, икенче кара
ганда, шуларның савабын бетереп, ярамаган эшләр эшли. 

Кисекбашның сөйләгәннәре бик ышандыра, аның хәтта 
арттырып җибәргәнен сизмисең дә. Туксан тугыз мәртәбә 
хаҗга бару өчен генә дә, берничә йөз ел яшәргә к и р ә к . Әле 
шул арада депутат булып сайланасы, сәүдәсенә дә, башка
сына да җитешәсе.. . 

Кисекбаш — шул ук вакытта реаль тормышка нигезләнеп 
туган образ. Башына чалма урап, дин сүзен сөйләп тә, үзе 
кеше өлешенә керергә чирканмаганнар тормышта очрашты
ра, әлбәттә. 

Кисекбашны күтәреп карау һичбер кешенең көченнән 
килми, әмма моны аның изгелегенә юрыйлар. Шагыйрь 
беркатлы адәмнәрдән тагын көлә. Әйе, изге, ди, чөнки аңа 
фанатизм, наданлык, кирелек, мең пот сыра пары сыйган. 
Тукай тагып арттыра! Кеше буе башта (әле а н ы ң анысы 
да — арттыру!) шулкадәр эчемлек һич кенә дә була алмый. 
Трамвай кадәр дә булмаган башта ун вагон наданлык, бер 
мең вагон минбеләмлек булсын әле! 

Кул-аягы да юк герой хакында Тукай әнә нинди юллар 
яза: 

Ул Кисекбаш күрде дә бу тәкъваны, 
«Тимә хатынга!» — дип бармак яный. 

Ашыкканда, Кисекбашның аткан уктан да кызурак очу
ын кара син! 



Ә бит аның башка сурәте дә бар. Әсәр ахырында 
тагын сәүдә белән шөгыльләнүче яшь егет ул. 

Дәрдмәнд шигырьләрендә тасвирлау чаралары 

Закир Рәмиев — татар дөньясында зур эз калдырган шә
хес. Ул — химаяче, матбагачы, сәнәгатьче һәм шагыйрь 
дә. Бүгенге танылган шагыйрьләрнең күпчелеге нәкъ менә 
аны үзләренең остазлары саный. 

Шагыйрьне шигырь таныта. Шигырьне нәрсә укырлык 
итә? Әлбәттә, образлылык. Тел-сурәтләү чаралары арасын
да эпитетлар да бар. 

Дәрдмәнднең «Рәсем» әсәрен карыйк. Сүз нинди дә булса 
сурәт турында бара и к ә н , аны төсне, форманы аңлаткан 
эпитетлардан башка күз алдына да китереп булмый. Чыннан 
да, әлеге шигырьдә дә шулаймы? 

Тәнкәен ак, түшкәйләрен киң яраткан, 
Биткәенең иң очында миң яраткан; 
Саклар өчен зифа буен яман күздән, 
Чәчкәйләрен аяк белән тиң яраткан! 

Тән, түш, чәч, буй төшенчәләренең һәрберсе янында бик 
отышлы табылган эпитетлар килгән икән. Бит тасвиры исә 
андагы бер үзенчәлекле детальне атау юлы белән тудырыл
ган. 

Нәвоидан алынган булса да, шигырь татар теленең бөтен 
үзенчәлеген, матурлыгын чагылдыра. Шагыйрь яраткан ке
шегә карата кулланыла торган иркәләү кушымчаларын бик 
мулдан куллана. Шигырь юлларының ахырында кулланыл
ган бер үк сүзләр, төгәл рифмалар янында килеп, строфаны 
бик яңгырашлы итәләр. 

Бу әсәр читтән карап торып төшерелгән матурлыкта ка
мил бер кызның рәсеме кебек кабул ителә, аңа атама да 
шул юл белән сайланган булса кирәк. 

Бер строфалык бер шигырь. Хәтта ул гына да шагыйрь 
талантының мөмкинлекләре турында сөйли ала. 



Вакыйгаларга бәйле язмышлар 

К. Тинчуринның «Җилкәнсезләр» комедиясендә 
1910-1924 нче елларда Россиядә барган зур вакый

галарның аерым кешеләр язмышында чагылышы тасвирла
на. Әсәр үзәгенә Нуретдиннәр гаиләсе куелса да, геройлар 
саны алар белән генә чикләнми. 

Башта автор тарафыннан зуррак игътибар бирелгән кай
бер геройлар белән танышып чыгыйк. Сәүдәгәр Нуретдин, 
аның гимназист кызы Дилбәр, студент улы Давыт һәм зә
гыйфь баласы Рөкыя. Бер гаиләдә туып-үссәләр дә, холыкла
ры, үз-үзләрен тотышлары, хыяллары, яшәү рәвешләре, тирә-
юньгә бәяләре белән бер-берсеннән шактый нык аерылалар. 

Батырханны, уйнаучылар белән таныштырганда, әдип 
«зыялы» дип кенә атый. Сөнгатьнең исә социалист икәнле
ген дә әйтеп куя. Димәк, зыялылар катлавы да бердәй түгел. 

Фәттах исемле персонаж — вак кул бай, спекулянт, яшәү 
рәвеше һәм бер үк вакытта карашлары да үз социаль төрке
меннән булган Нуретдиннекеннән шактый н ы к аерыла. Ә 
инде Мисбах хаҗи зур сәүдәгәр буларак билгеле. 

Сәхипгәрәй — Хәрби шура вәкиле, офицер. 
Болардан тыш геройлар арасында бай катламга хезмәт 

итеп көн күргән эшчеләр, хезмәтчеләр дә бар. 
Илдә барган инкыйлаб бу кешеләрне бер-берсеннән тагын 

да ныграк ераклаштырган, чөнки кем өчендер я ң а офыклар 
ачылган, кемнеңдер мал-мөлкәтен югалтуы бар, өченче бе
рәүләрнең хакимияткә үрмәләү, башка социаль катламга 
үсү мөмкинлекләре барлыкка килгән. 

Сугыш вакыйгалары да кешеләр яшәешенә үзгәрешләр 
керткән. Нуретдиннәр гаиләсе аның сузылуын, зур табыш 
китерүен тели, анда катнашырга уйламый да. Хуҗа кеше, 
патша күңеленә ачу сорап, Аллага ялвара. 

Батырхан карашынча, тынычлыкны саклап калу өчен, 
тугандаш халыкларны корбан итәргә мөмкин. Ул гаскәри 
киемен һәркемнән алда киеп өлгерә. 

Батырхан, Сөнгать кебек, аерым бер социаль катламнар
ның, әйтик, пролетариат мәнфәгатен генә яклау ягында тү
гел, бөтен милләтне алга җибәрергә, бер көчкә әверелергә 
кирәк дип саный. Ул лашманнар җыеп йөри. Һәм, милли 
абруйны күтәрү өчен, күпләгән ватандашларының гомере 
өзелүне кирәк таба. 



Башта Германиягә каршы көрәш ялкыны белән 
янган Батырхан, хакимияткә большевиклар кил
гәннән соң, аларга каршы көч туплау белән 
шөгыльләнә. Кайбер байларның һәм милли зыя
лыларның күңелендә милли дәүләт төзү хыялы да көчәя, 
алар заман шау-шуларыннан файдаланып калырга, милли 
полклар төзергә уйлыйлар. 

Эшчеләр сыйныфыннан башка һичкемнең язмышы үз
ләре теләгәнчә борылыш алмый. Байларның бөтен байлыгы 
юкка чыга. Аклар хезмәтче хәленә төшерелә. Мисбахның 
көн күрүе тагын да авыррак. 

Аларның байлыкларын башта милли ил төзим дип хыял
ланучылар талаган. Аннан эшчеләр сыйныфы каерып алган. 
Мисбахның әйтүенә караганда, байлар хәерчеләнгән, башка
лар барыбер баемаган. 

Җитмәсә, байларның, аларга хезмәт иткән Зыялыларның, 
милләтчеләрнең көне санаулы калып бара. Без моны ГПУ 
кешеләренең ишек кагуыннан, геройларның, котылу өчен, 
идән астына төшеп качуларыннан күрәбез. 

Ил тормышындагы зур вакыйгалар кешеләр күңеленә 
вәсвәсә сала, матди тормышларын авырайта, милләтнең төр
ле катламнарын үзара дошманлаштыра. Әсәрдәге өзектән 
күренгәнчә, бу көрәшнең ахыры бер дә булмас кебек. Ба
тырхан кебекләр инде үзләренең көчләрен дөньяны чорнап 
алучы марксизм-ленинизм идеяләренә, аларны тормышка 
ашыручыларга каршы туплау эшенә керешәләр. 

Бүгенге көндә яңадан Батырханча уйлаучылар күбәйде, 
эшчеләр сыйныфының мәнфәгатьләрен кайгырту гаепкә 
алына, милли идеяләр алгырак планга чыгарыла. Әле күптән 
түгел генә тәнкыйть утына алынган Батырхан кебекләрне 
без ничек бәяләргә тиеш, бу күпләр өчен катлаулы бер мәсь
әлә булып кала. 

Ә бит төптәнрәк уйласаң, чыннан да, Батырхан үз заманы 
өчен бик аек фикер йөрткән. Дөрес, ул еш кына алданган. 
Мәсләген дә алмаштырган, әмма бервакытта да милли үзбил
геләнү идеясенә каршы чыкмаган. Шул ук вакытта байлар 
катламы тарафыннан соң чиккәчә изелгән эшчеләр сыйны
фының хәле кабат мөшкелләнә. Милли зыялылар алар ха
кында һич кайгыртмый. Инде син дә ни өчен аларның башка 
социаль катламнарга шикләнеп карауларын, үзләренә фи



кердәш итмәүләрен, бары тик пролетариат дикта
турасына гына нигезләнгән дәүләт төзергә ом
тылуларын аңлыйсың. 

«Җилкәнсезләр»не укыгач, тормышның, соци
аль катламнар арасындагы мөнәсәбәтләрнең ни дәрәҗәдә 
катлаулы булуына шаккатасың һәм үзеңне дә иксез-чик
сез диңгез кочагында чайкалган йомычка кебек хис итә баш
лыйсың. 

«Җилкәнсезләр»дә көрәш тасвиры 

К. Тинчурин «Җилкәнсезләр» әсәрендә төрле социаль төр
кемнәрнең инкыйлаб елларында тарих сәхнәсендә барган 
көрәшен тасвирлый. 

Менә сәүдәгәр Нуретдиннәр гаиләсе. Аның да, балалары
ның да киләчәккә өмете юк, чөнки большевиклар, эшче хал
кы идарә иткән илдә башкалар хисабына баючыларга көн 
булмаячак. Шул ук вакытта андыйлар турыдан-туры мыл
тык алып көрәшергә дә курка. Рөкыя фикеренчә дә, әгәр 
байлар катламы сөйләгән сүзләренең бик азын гына тор
мышка ашырса да, алар хәерчеләр дәрәҗәсенә төшерелеп, 
итек ямап көн күрмәс, каршы якның үзен бетергән булыр 
иде. 

Менә Батырхан. Аның социаль чыгышын (төркемен) язу
чы зыялы дип билгели, әмма зыялыларның кайсы тарма
гына караганлыгын әсәр башында күрсәтеп куймый. Без 
зыялыларга укымышлылар, галимнәр, укытучылар, табиб
лар һәм башкалар кергәнен беләбез. Алар, гадәттә, хаким 
сыйныфка хезмәт итә. Батырхан образы да шул хакта сөйли. 
Ул, әле аклар, әле кызыллар ягына чыгып, баш исәнлеген 
кайгыртып йөри. 

Акларны байлар, сәүдәгәрләр, динчеләр (имам, хаҗи һ.б.) 
якласа, эшчеләр, Сөнгать кебек түбәннән күтәрелгән яшьләр 
кызыллар тарафына баскан. Аларның үз тормышларына 
хуҗа буласылары, бар кеше тигез булган җәмгыятьтә яшисе
ләре килә. Большевиклар әнә шуны вәгъдә итәләр дә. 

Әдип хыяллары җимерелгән, яшәү максатлары калмаган 
социаль төркемнәрне «җилкәнсезләр» дип атый. Алар диң
гездә кая барырга белмичә чайкалган җилкәнсез көймәгә 



охшаганнар. Андыйларга туры сүзлелеге, үз хез
мәте, уйлары аша к а р ш ы куелган Сөнгатьләрнең 
без әлегә иске тормышны җимергәннәрен генә 
күрәбез, ә киләчәкләрен бары тик фаразлыйбыз 
гына. Революция ярлы халыкка, эшчеләр сыйныфына һәм 
аларның тарафдарларына җиңү алып килә. Бу факт әсәрдә 
барган төп каршылыкның — иҗтимагый-социаль конфликт
ның чишелеше булып тора. 

«Гасырлар һәм минутлар» поэмасын укыгач 

Һ. Такташ язганнарны дулкынланмыйча гына укый ал
мыйм. Аның иҗаты безнең күз алдыбызга шанлы үткән 
көннәрнең тулы картиналарын тудыра. «Гасырлар һәм ми
нутлар» поэмасын гына алыйк. Әлеге әсәрдә шагыйрь гади 
халыкның һәм большевикларның җитәкчесе В . И . Ленин 
үлгәннән соң туган аерым бер кеше, төрле социаль төркем
нәр, милләт, бөтендөнья халкының кичерешләрен отышлы 
сайланган поэтик алымнар ярдәмендә сурәтләп бирә. 

Поэманың төрле сандагы иҗекләрдән торган юллары аны 
уйлану характерында итә. Табигать күренешләрен Һ. Так
таш кыска җөмләләр, еш кына хәтта бер сүз белән гадәти 
генә теркәп куя. Аның өчен бүген кар явамы, яңгырмы — 
һич кенә дә мөһим түгел, лирик мин күңеленә алардан да 
зуррак тәэсир ясаган вакыйгалар бар. Шул ук вакытта әдәби 
геройның төн карасы эчендә таш урамнарга карап утыруы 
сөйләнәчәк хәлләрнең шомлылыгын, авырлыгын хәбәр итә. 
Алар аны миңгерәүләтеп җибәргәндәй булган. 

Поэманың икенче кисәге өмет кабызып җибәрүче сүз
ләрдән башлана. Әлеге өмет кешене ашыктыра, зур эшләргә 
әйди, әнә шуңа күрә шагыйрь яңадан аз санлы иҗекләр 
белән эщ итә. Аңа вакыт агышын тизләтергә, шуны күрсә
тергә к и р ә к : 

Төн карасын яндырып төннәр туа; 
Таңны көн, 
Көнне 
Гасыр, еллар куа. 

Иҗекләр санының бертуктаусыз үзгәреп торуы яңгыраш



тагы бераз кискенрәк күчешләргә китерә. Бу да 
әсәрне тәэсирле итә. 

Алга таба кыска җөмләләрдән соң шагыйрь еш 
кына өндәү билгесе куя. Алар лирик миннең фике

рен зур ышаныч белән әйтүен күрсәтә. 
Зур көрәшнең соңгысы алда булганлык турында юллар 

әсәрнең буеннан-буена кабатланып килә. 
Кешене хәрәкәтсез иткән кыска боерыклар (Туктагыз!), 

игътибарны җәлеп иттерүче сүзләр (Чү!) дә бар поэмада. 
Юлбашчының үлемен хәбәр иткәннән соң, тойгылы җөмлә
ләрнең эчтәлеге үзгәрә. Шагыйрь алар ярдәмендә Ленин 
исеменең мәңгелеген (Ул үлмәде!), ленинчыларның саны 
артуын, барлыгын, Ленинга бәяләрен (Ул, ул — Кеше!), кө
рәш вәгъдәләрен җиткерә. 

«Гасырлар һәм минутлар» поэмасын мин яңгырашы өчен 
яраттым. 

«Гасырлар һәм минутлар» поэмасын укыгач 

Һ. Такташ язган әсәрләрне укыган саен, тирән уйга бата
сың. Бүген сезне матур тормышка илтәбез, элек сез алдан
гансыз дип сөйләнүчеләр х а к м ы , әллә кешеләр арасын
да тигезлек өчен к ө р ә ш к ә н бабаларыбыз дөресрәк бул
ганмы? Хәзерге яшь буынга дөрес бер нәтиҗәгә килү бик 
авыр. 

Илдә байлар саны арткан бер вакытта никадәр кеше хәер
челек баткагына төшеп бара! Патшаны да, президентны да, 
шул байларны да ашаткан эшчеләр сыйныфының кадере 
китте. Социаль тигезлек буласына ышанмаган, коммунист
ларны хурлаган зыялыларыбызның хәле көннән-көн мөш
келләнә бара. Түбәнгә тәгәрәүнең чиге дә булмастыр кебек. 

«Гасырлар һәм минутлар» поэмасын укыганда, мин та
гын үзебезнең бүгенгебез турында уйландым. 

Н. Такташ Ленинны изелгән хезмәт халкының юлбаш
чысы, алар кайгысы белән яшәгән чын Кеше дип атый. 
Әгәр меңнәр, миллионнар аның үлемен үз туганының үлеме 
кебек кичерә икән, аның кылган гамәлләре я х ш ы булгандыр 
дип саныйм. Минем бүгенге китапларда аңа ягылган карага 
ышанасым килми. 



Һ. Такташ — талант иясе. Аның каләме үзенә 
ияртә, әйткәннәрен үз фикерең кебек кабул итә
сең. Ә бит Җир шарында кайсы идеяләрнең 
бөтенләйгә җиңәсе әле һичкем өчен мәгълүм 
түгел. Гасырлар узгач, Һ. Такташ язганнар чынга ашмас дип 
тә әйтә алмыйбыз. 

«Агыйдел» повестенда Артыкбикә образы 

М. Әмирнең «Агыйдел» повестен бик яратып укыдым. 
Артистлар турында әсәрләр әллә ни күп түгел. Ә яшьләр 
н ә к ъ менә шуларны укырга ярата. Дөрес, бу повестьта 
М. Әмир һәвәскәр артистлар уенын гына тасвирлый, шуңа 
да карамастан без аны чын сәнгать дөньясы хакында кебек 
кабул итәбез. 

Гаязның Артыкбикәне бик югары бәяләве баштан ук кү
ренеп тора. Ул аны спектакльдә Галиябану ролен башкарыр 
дип өметләнә. Шулай булып чыга да. 

Артыкбикәнең үз-үзен тотышы бик матур. «Артыкбикә 
беренче җ ы р ы белән үк залны үзенә» карата. Автор аны 
«йөрәк җыры» дип атый. «Шулкадәр дәртләнеп, шулкадәр 
бирелеп җ ы р л ы й иде Артыкбикә, әйтерсең лә, ул чын-чын
лап Галиябану кичергәннәрне үз йөрәгендә кичерә. Аның 
вакытлыча гына Галиябану роленә кергән һәвәскәр артист
ка икәнлеген онытасың», — дип яза ул аның хакында. 

Кызның т ы ш к ы кыяфәте, сөйкемле итеп елмаюлары, га
дәттән тыш яңгырашлы тавышы сокландыра. Әлеге тавыш
ка «гади кешегә аңлашылмый торган ниндидер сер яшерел
гәндер сыман тоела». 

Артыкбикәнең моңлылыгы бер дә юкка түгел. Аның ба
лачагы ятимлектә, авырлыкта, байларга эш эшләп узган. 
Үсеп җиткәч, көчләп кияүгә бирүгә каршы торырга, качып 
укырга китәргә дә туры килгән аңа. 

Китапка урнаштырылган өзек кенә Артыкбикәнең тулы 
образын ачмый әле, әмма инде ул да аның хакында матур 
фикерләр калдыра. 



Ана — бөек исем 

Ана да — бөек исем, ата да, әби-баба да... Алар
н ы ң һәрберсен бик к а т ы яратасың, еракларга 

к и т к ә ч с а г ы н а с ы ң , к а д е р л и с е ң , и с ә н в а к ы т л а р ы н д а 
хөрмәтеңне күрсәтеп каласың килә. Шулай да аналардан 
да газизрәк кем бар икән? Аларның кадерен үсә төшкән 
саен ныграк аңлыйсың. 

Минем ике апам бар. Алар инде үзләре дә — әниләр, 
шуңа күрәме әнине бервакытта да борчымаска тырышалар. 
Кунакка кайткач, аны өй эшләреннән азат итәләр. Иң кыйм
мәтле бүләкләрне, иң тәмле күчтәнәчләрне аңа атап алып 
кайталар. Үзләренә кайтып киткән вакытларында миңа 
киңәшләрен бирәләр, әниемнең сүзен һәрвакыт тыңлавым
ны үтенәләр. 

Ана — бөек исем. Әгәр алай булмаса, һәр шагыйрь, һәр 
әдип үз әниләре хакында иң җ ы л ы сүзләрне язып калдырыр 
идемени?! Хатын-кызларның һәрберсе я әни, я әле әни була
чак. Аларның төннәре — йокысыз, көннәре эштә үтәр. Ба
лаларына хәсрәт килсә дә, иң элек алар йөрәген теткәләр. 

Әниләр озак яши, диләр. Аларны балаларын шушы дөнья 
авырлыкларына ташлап калдырасы килмәү, оныкларын кү
реп, бергә шатлану теләге шулай озак яшәтәдер. Авыр хез
мәт тәннәрен ныгытадыр, хәсрәтләр түземлелеккә өйрәтәдер. 

Яшәсеннәр әниләр. Сезне, безне, барыбызны сөендереп, 
озын гомер кичерсеннәр. Алар янында балаларга гына түгел, 
киемнәре юылган, үтүкләнгән, авызларыннан тәмле ризык 
өзелмәгән әтиләргә дә рәхәт. 

Әти — бөек исем. Әни исеме — бөекләрнең дә бөеге! 

Минем Госман образына мөнәсәбәтем 

Ф. Хөсни язган «Йөзек кашы» әсәренең үзәгенә Айдар 
образы куелса да, Госман турында күбрәк уйланам мин, 
чөнки аны аңларга телим. Кеше гел кара яисә ак сыйфатлар
дан тора дип санамыйм. Дәреслегебезне язган галимнәр Гос
манны кара эчле, гомер буена уңай я к к а үзгәрмәгән бер 
зат дип бәялиләр. 

Бу шулаймы? Менә кечкенә Госман. Ул да авыр тормыш
лы гаиләдә үсә. Үз осталыклары бар. Бераз көнләшүчән, 



үртәшүчән кебек тәэсир кала. Ә бәлки, ул кечкенә 
вакытында ук Айдар белән бер үк кызга гашыйк 
булгандыр да үртәшәдер. Икенче бер кешедән 
кимсенү әнә шулай бик еш кына тискәре гадәтләр 
барлыкка килүгә сәбәпче була. 

Ике дус сабантуйда чакны искә төшерик. Айдар Госман 
кыланышларында мактанчыклык күрә. Ярыш вакытында 
аның үзендә дә Госманга карата начаррак мөнәсәбәт сизелә. 
Аннан курыкмыйм, дисә дә, узар дип шикләнә шикелле. 
Атының борынына я л г ы ш тигән камчыга үч итеп, Госман
ның битенә камчы белән селтәнә ул һәм гомергә бетмәслек 
яра эзе калдыра. 

Айдарның Вәсиләсез калуында Госманның гаебе юк бит. 
Ул хат язмый йөргән арада аны башка бер кешегә ярәшеп 
тә өлгергәннәр. Әнә шундый чакта аңа ярдәмгә Госман һәм 
аның туганнары килмимени? Килә! 

Госман минем өчен бик кызганыч, чөнки ул бервакытта 
да үзенә карата чын ярату хисен татымаган. Аның гомерен 
дә дусты өзгән. Ә бит ул үлеме алдыннан аның каршысында 
гаебен таныган. 

Дөрес, Госманга хас курку хисен аклап булмый. Ә без
нең кайсыбыз үлемнән курыкмый. Әгәр Айдар дуамаллык 
күрсәтмәсә, алар дошман тозагына килеп эләгерләр идеме
ни?! Бәлки, аларның кулга төшүе, исән кайтып, ил төзешүе 
дә я х ш ы р а к булгандыр. 

Кыскасы, бу ике дуста уңай сыйфатлар да, тискәреләре 
дә бар. Госманда шуларның икенчеләре өстенлек итә, әмма 
бу гына аны кеше хисабыннан сызып ташлау х о к у к ы 
бирми. Һәркемнең гомере — бер генә. А н ы ң шул гомерне 
тулысынча яшисе, үзе теләгән к ы з н ы гына сөясе, сөеләсе 
к и л ә . 

Шул ук вакытта мин Айдарны да табигатьтән килгән 
кайбер начар сыйфатлары өчен гаепләргә теләмим. Ул 
да — адәм баласы. 

Мин бөтен кеше кара буяуда гына күрергә теләгән Гос
ман тарафдары булып язам. Үз фикеремә ышандыра ал
дыммы, юкмы — белмим. 



Туксанынчы еллар егетеннән Айдарга хат 

Айдар! 
Үзеңнән ярты гасыр элек яшәгән бер кешегә 

хат язу сәер бер эш тоелса да, кулга каләм алдым, чөнки 
сиңа әйтәсе килгән фикерләрем бик күп минем. 

Айдар! Укытучым синнән үрнәк алырга чакыра, синең 
бик матур уңай сыйфатларың барлыгын сөйли. Мин исә 
һич кенә дә сине үземә үрнәк итәргә теләмим. Әйе, син көчле 
бер ярату белән яратасың. Шул ук вакытта әлеге ярату ха
к ы н а бер генә нәрсә дә эшләмисең! Вәсиләне булачак ире 
кулыннан коткарасың да тагын да яманрак хәлгә куясың. 
Исеме чыккан, яманаты таралган кыз кемгә кирәк булыр 
дип уйлап та карамыйсың. Синең эгоистлыгың бернинди 
бәхәс тә уятмый торгандыр. Матур кызлар да сиңа булсын, 
ярышта да гел беренче кил, алманы да сиңа ыргытсыннар. 
Нәрсә дә булса синеңчә түгел икән, Донбасска, Уралга чы
гып качарга була. Шәп бит, әй! 

Кыскасы, Айдар, мин сиңа рәнҗим. Менә дигән к ы з н ы ң 
я з м ы ш ы н бәхетсезлек сукмагына илтеп куясың син. 

Менә шул. 
Рамил. 

Айдар! 
Без инде синең белән бертуганнар кебек булдык. Һәм 

мин, үз иткәнемне күрсәтеп, исемең белән генә эндәшәм. 
Их, Айдар, еллар узды, кешеләр генә үзгәрми бит! Алар 

арасында, Госман кебек, кеше бәхетенә көнләшеп, шул бә
хеткә кабер казып яшәүчеләр әле дә юк түгел. 

Син андыйлар белән үзеңне коры тотасың. Молодец! 
Мин сиңа сокланам. Сиңа да үз хәлләрем турында сөйли
сем к и л ә . Кемне яшерен сөям, кемгә нинди ү п к ә сак
л ы й м . . . 

Кызганыч, әдәби герой гына шул син. 
Кырыс характерың да бик ошый миңа. Атыңа сукканны 

да, кызыңны алганны да кичермисең. Бу — егетләрчә! Әнием, 
кешеләр белән кешечә кыланырга кирәк, ди, синең үзеңне 
бик ошатса да, кайбер гамәлләреңне кабул итә алмый. 
Ул — олы кеше. Олыларча уйлый. Явызлыкны да оныту, 
я х ш ы л ы к кына эшләп яшәү ягын каера. 

Башта дусларың сиңа үзләре я х ш ы л ы к эшләсеннәр, әйе



ме?! Ә начарлык эшлиләр икән, дуслыкларының 
да кирәге юк! Куркып тормагансың әнә, Госман
ның да йөзен аркылыга ярып төшергәнсең. Ә мин 
андый түгел. Чебенгә дә кул күтәрә алмыйм. 

Вәсиләгә, кыйный алмадым, дигәнсең. Анысын дөрес эш
ләгәнсең: аңа җәзаның гомергә үтмәслеген биргәнсең бит 
инде. 

Кызларның да матурын, булганын сайлый беләсең син, 
Айдар! Әйттем ич, бар яктан молодец, дип! Эшлисең, теләгә
неңә ирешәсең, кул кушырып утырмыйсың. 

Повестьны тагын бер кат укып чыгарга уйлыйм. Фике
рем үзгәрсә, тагын язармын. 

Хәзергә хуш! 
Рифат. 

Шулай үлде Ватан улы 

Фатих Кәрим, Муса Җәлил, Абдулла Алиш... Бөек Ватан 
сугышы кырларында ятып калган татар шагыйрьләре, әл
бәттә, алар гына түгел. Аның шулай булуы кызганыч та, 
чөнки, әгәр исән булсалар, татар әдәбиятына, халкына хезмәт 
итәрләр иде. 

Ф. Кәрим я з м ы ш ы белән дә, шигырьләре белән дә үзен 
үлемсез итте. Сугыш башлануга ук фронтка юл тоткан ша
гыйрь, ул беткәндә, 1945 нче елның 19 нчы февралендә, 
батырларча һәлак була. 

Сугыш авазлары тынганга да бик күп еллар узгач, ши
гырьләрен кайтып-кайтып укыйсың да шундый фикергә 
киләсең: ул я з м ы ш н ы үзе сайлаган, үлемен дә чакырып 
китергәндер, ахрысы. 

Шулай үлде Ватан улы 
Сугыш барган кырларда: 
Сагынган саен, без аны 
Бик биеккә, зәңгәр күккә 
Күтәрербез җырларда, — 

дигән юлларны язган каләм иясенең исемен бүген башка
лар данлый. Ф. Кәрим турында китаплар язалар, иҗатын 
ныклап өйрәнәләр, юбилейларын зурлап уздыралар. 

Ватан өчен сугыш кырларында үлү мотивы Ф. Кәримнең 



бөтен иҗатын сугара. «Ант» шигырендә лирик 
герой баскан җ и р е н н ә н ч и г е н м ә с к ә ант и т ә . 
1942 нче елны язылган ул. Әле сугыш линиясе 
безнең файдага үзгәрмәячәк. Димәк, лирик герой 

үлемгә дә әзер. 
«Ватаным өчен» шигырен дә югарыда әйтеп узган мотив 

тәмамлый. Шагыйрь, фикерне ассызыклар өчен, шулай эш
ли торгандыр. 

Ватан өчен үлү Ф.Кәрим шигырьләренең лирик героенда 
бервакытта да үкенеч хисләре тудырмый, чөнки ул аның 
җиңү китерәсенә, эшләгән эшләре исемен мәңгеләштерәсенә 
ышана. 

Үлемне җырга тиңли шагыйрь: 

Үләм икән, үкенечле түгел 
Бу үлемнең миңа килүе, 
Бөек җыр ул — Бөек Ватан өчен 
Сугыш кырларында үлүе. 

Акъәби 

Йомшак кына җәйге җ и л исә. Дала буйлап кылганнар 
йөгерә. «Әнә көмешләнеп дулкынланган кылганнар арасын
да ак яулык бөркәнгән, алъяпкыч бәйләгән, күлмәген ыштан 
бөрмәсенә кыстырган кечкенә буйлы арык к ы н а бер әби 
кизәк җыеп йөри. Сул беләгендә аның иске чиләк, уң кулын
да нечкә таяк. Шул таягы белән ул кизәкне чирәмнән купта
рып әйләндерә дә аннары иелеп алып чиләгенә сала». 
Ә. Еникинең «Әйтелмәгән васыять» әсәре әнә ш у ш ы күре
нештән башланып китә. 

Бераздан без әби өчен утын дигән нәрсәнең бик кадерле 
икәнлеген, аның ялгыз яшәвен беләбез. Аның балалары юк 
микәнни, дин уйлап куябыз. 

Акъәби белән күбрәк таныша барган саен, аны кызгану 
һәм бер үк вакытта аңа соклану хисләре артканнан-арта 
бара. Көне гел эштә узса да, картлыгы, бераз чирләп торуы 
аның хәлен авырайткан инде. 

Җитмештән узган к а р ч ы к н ы ң авылда яшьтәшләре бик 
аз калып бара. Аннан олылар арасында үзен һаман килен 



санап йөрткән һәм Акбикә дип атаган Миңлебай 
карт бар әле. 

Акъәбинең яшәү рәвеше бик гади генә. Тормы
шы да мулдан, иркен дип булмый. Эчтән балчык 
белән сылаштырылган җ и р идәнле алачыкта я ш и ул. Са
выт-сабасы да барлы-юклы гына, ә казаны җирдән аз гына 
күтәреп салынган, калай морҗасы туры гына кыектан 
чыгарылган учагы өстендә утыра. Ашаган ризыгы — ниба
рысы буш умач. 

Ярый әле Акъәбигә күршеләре гел ярдәм иткәләп тора. 
Аны гомер буе кешеләргә игелек кылып кына яшәгәне өчен 
ярата торганнардыр инде. Авырганда, хәлен белеп, чәен 
эчерткәләп яшиләр алар. 

Гомерен җимерек алачыкта уздырган карчыкның калада 
уллары булуына күңелнең ышанасы да килми. Дөрес, әби 
алар янына күченә ала, әмма ул ата-баба нигезен, туган 
туфрагын — рәнҗетергә, ялгыз калдырырга, туган-тумача
сының каберен — караучысыз итәргә, я ш ь л и үлгән сабый
ларын ташларга — аларның мәетен дә ана җылысыннан 
мәхрүм итәргә теләми. 

Ялгыз башын авылда асрый алса да, йөрәк сагышын баса 
алмый Акъәби. Шул хис аның авыруын көчәйтә, үлемен 
якынайта торгандыр да инде. Ул балаларының ялга кайту
ын, сабыйлар тавышын көтеп я ш и . 

Әби илгә укымышлы балалар, зур кешеләр үстергән. Алар
ның кайберләре инде лаеклы ялда. Белем алып, зур кешеләр 
булып, әбине сөендерсәләр да, элегрәк тә ана сүзен бик тотма
ганнар. Полковник улы Суфиян әнә марҗа кызына өйләнгән, 
ялын күбрәк алар ягында уздыра. Балалары бер кәлимә баш
кортча белми. Әбигә аның әзмәвердәй улы Геннадий белән 
рәхәтләнеп сөйләшү мөмкинлеге дә юк. Ярый әле, карчыкны 
сөендереп, үзендә башкорт каны агуын таный. 

Күренеш арты күренеш әби хәленең мөшкеллеге турын
да сөйли. Ул үлем түшәгендә ятканда да, мөселман карчык
ларына хас гадәт буенча, ябыгып, сулып китүеннән ояла, 
хәтта еларга әзер тора. Хәл белергә кайткан, инде алып 
китәргә уйлаган к ы з белән кияүне ничек итеп сыйларга 
белми, аш өлгертә алмавына эче поша. Үзе көткән бәхет — 
балаларының кайтуы да күңеленә моңсулык бирә аның, 
чөнки ул ш у ш ы бәхетнең тиздән югаласын сизенә. 



Акъәби белән бөтен авыл саубуллаша. Аягына 
чак тәпи басканы да ул утырасы машина янында 
боргалана. Карчык янына килгән хатын-кызлар
ның һәммәсе нидер сизенә шикелле, әмма очра

шырга насыйп булуын телиләр. Таякка таянган бер кортка 
бу хәлләрне тынычрак уздыра. Акъәби белән ул, ахирәттә 
күрешик, дип хушлаша. 

Карчыкның кәфенлеген авылда онытып калдыруы да кү
ңелдәге шомнарны арттыра. Авыл Акъәбие, аның авылдагы 
тормышы шушы урында өзелә. 

Акъәби 

Ә. Еники иҗатын элек-электән ярата идем. «Әйтелмәгән 
васыять» әсәре, андагы Акъәби образы мине бөтенләй әсир 
итте. 

Акъәбинең бөтен тормышы кешеләргә, иленә, балаларына 
игелек кылып узган. Ул бервакытта да үзенә килгән авыр
лыктан зарланмаган. Яшь сабыйларын, ирен югалткан. 
Сыкранмыйча түзгән, балаларын үстерәсе, укытасы, кеше 
итәсе булган. Һәм ул боларның һәммәсенә ирешкән. 
Шәһәрдә үз урыннарын тапкан ул һәм кызлары гына аның 
турында бөтенләй онытканнар диярлек. Дөрес, алар акча
сын биргәлиләр, бик сирәк кенә кайткалыйлар да, авыргач, 
карар өчен, үзләре янына да алып китәләр. Шул ук вакыт
та бу балаларда ана күңелен аңлау омтылышы юк. Авыл 
кешеләрендәге нечкә тоемчанлыктан мәхрүм алар. 

Акъәбинең туган нигезеннән китмәвенең бер сәбәбе шул җир 
туфрагына күмелгән борынгыларның, үз якыннарының рухын 
рәнҗетмәүгә кайтып кала. Аның алар янында күмеләсе, гоме
рен гадәтләнгән яшәү рәвеше белән тәмамлыйсы килә. 

Шул ук вакытта шәһәргә — балалары янына күченү анага 
аларга үлем түшәгендә соңгы васыятен әйтеп калдыру мөм
кинлеге дә тудыра. Кызганыч ки, ул туган туфрагына, ире 
янәшәсенә күмелми. Аның ата-бабадан килгән кадерле истә
лекләре әрәм-шәрәм ителә. Ананың соңгы теләген тыңларга 
һичкемнең вакыты табылмый. 

Урынсызга рухы рәнҗетелгән бер башкорт карчыгы 
ул — Акъәби. Якты күңелле, сагышлы йөзле, гап-гади авыл 
карчыгы. 



Акъәби 

«Ә ни өчен Акъәби, ни өчен кара әби түгел?» 
Ә. Еники «Әйтелмәгән васыять»тә шагыйрь теле 
белән безнең алдыбызга әнә шундый сорау куя, әмма, шу
лай булмаганда да, сорау туар, һәм әсәрнең буеннан-буена 
без аңа җавап эзләп укыр идек. 

«Минем исемем Акбикә, — ди карчык, бу көтелмәгән 
сорауга бераз пошынып. — Кыз чагымда мине Аксылу дип 
йөртәләр иде, кияүгә чыккач, Аккилен булдым, аннары 
Акҗиңгә, ә хәзер менә Акъәби...» 

Бу юллар карчык узган тормыш юлының барлык бас
кычларын чагылдыра. Авылдашлары аның аклыгына, пакь
легенә гомер буе басым ясаган лабаса! 

Кешенең исеме үк аның язмышын билгели, дип әйтүчеләр 
хактыр. Акбикә исеме бервакытта да начар мәгънәгә 
үзгәртелми, аңа яман кушаматлар йокмый. Нечкә күңелле 
шагыйрьгә әнә шундый әсәр, үзен дә аңлый белерлек кеше 
кирәк. Авыру карчык янына килеп, ул аның хәлен белешә, 
һәр сөйләгән истәлеген сүзен бүлмичә тыңлый. 

Без ике арадагы сөйләшүдән Акъәбинең ерак бер бабасы
ның Юлкотлыга нигез салуын беләбез. Димәк, нәкъ менә 
аның балалары өчен авыл иң кадерле бер җир булырга, 
бервакытта да калдырылмаска тиеш. 

Шагыйрь, карчык кебек үк, борынгы йолаларның оны
тылмаска тиешлеге хакында фикер йөртә, яңа байлыклар 
янәшәсендә аларга да урын бар дип саный. Әби каберендә 
аның хакында иң дөрес, иң соңгы сүзне әйтеп калырга тели 
ул. Укучыга төп образны аңлауда бик булыша. 

Акъәби, Аллага ышанганга, үлгәч, шуның хозурына ба
рам дип белгәнгә, гомерен намуслы уздырган. Аның мөсел
манча җирләнәсе, җир өстеннән инде туганнары иңендә уз
ган соңгы юлына ак кәфенгә киенәсе килә. 

Карчык өчен Юлкотлы кешеләреннән дә зуррак халык, ана 
теленнән дә кадерлерәк тел, туган туфрактан да газизрәк туф
рак юк. Ул буш сүзләр сөйләүче балаларына әнә шул хакта 
әйтергә талпына. Гади авылдан чыгып, зур кешеләргә әве
релгәнлегегезне онытмагыз, әтиегез кебек олы җанлы булы
гыз, дип әйтергә талпына, бөтен теләгәннәрен җиткерә алмаса 
да, сүз арасында гына мөселманча җирләргә кушып өлгерә. 
Улы Суфиян уйламыйча гына вәгъдәсен дә биреп ташлый. 



Ананың соңгы көннәре җиткәндә, күмү мәшәка
те һәркемне борчый. Ул турыда сүз чыкса, кияү
нең чырае сытыла, үпкәләшергә үк тотыналар. 
Әбигә рәхимсезлектә кияү, килен янында башка

лар — чүп кенә! 
Суфиянның хатыны — марҗа, карыйбыз, дип тормый. 

Ул белән кыз, оят икәнлеген аңласалар да, әбине больница
га илтеп салу, үлгәч тә, шуннан гына күмү белән килешәләр. 

Бу вакыйга безгә ни турыда сөйли? Кеше башка гореф-
гадәтләрне тотса, синең белән бер милләттән булмаса, дә
рәҗәле урында эшләсә, аңа башкаларны аңлау, алар теләген 
үтәү авыр. Милли йолаларны бозу, балигълык яшенә кергәч, 
гаилә корганда ук башланырга мөмкин. 

Вакыты җиткәнлеген белгән карчыкны ирексезләп хас
таханәгә илткән, болай да кабергә ятасы булса да, гаиләдә 
үз сүзләрен уздыра алмыйча, аны цемент идәнле таш бүлмәгә 
төшертеп куйдырган балалар һәм аларга гомерен багыш
лаган, нечкә күңелле ана. Башкалар янәшәсенә куеп кара
ганнан соң, аның образы тагын да калкуланыбрак киткән 
шикелле тоела. 

Өй артында шомыртым 

Бәләкәй чагымда күрше апасы җ ә й ахырында әчкелтем-
татлы шомыртлар белән сыйлый иде. Телләрне камаштырса 
да, тәме икенче җәйгә кадәр җитә. 

Әтием, әйтә торгач, үзебезнең өй артына да шомырт 
утыртты. Шул я к к а караган тәрәзәләрне ачам да, язларын 
өйгә аның хуш исен кертәм. Янына килгән бал кортлары
ның, күбәләкләрнең саны-чамасы юк! 

Без шомырт чәчәкләрен өзмибез. Суда алар тиз шиңәләр. 
Шомырт исе артык күп тулган һавада табиблар да йокларга 
к и ң ә ш итми. Ул башны миңгерәүләтә икән. 

Ә менә тәрәзәдән аз-азлап кергән шомырт исләре йөрәк
ләрне кузгатып куйгандай итә, тышка, табигатькә чакыра. 

Безнең шомырт кечкенә әле. Шул тәрәзә биеклеге генә. 
Аның туйганчы ангарлык җимешләре дә булмый. Мин үсеп 
җиткәндә, инде ул да зур агач булыр. Мин аны ераклардан 
сагынып кайтырмын. 



Хәсән — минем яшьтәшем 

Г. Ахунов — озак еллар дәвамында татар про
засының алгы сафларында барган каләм иясе. Ул 
халкыбызга бик зур әдәби хәзинә калдыра. Шул байлык 
эчендә «Артышлы тау буенда» исемле күләмле әсәре дә бар. 

Хәсән — повестьның үзәк герое. Кәлимәт малайлары аны 
«ат чебене» дип йөртәләр, чөнки ул ун яшеннән бирле атлар 
янында чуала. Карый да, җигә дә белә. Бу эшләргә әтисен
нән дә остарак кебек ул. 

Чакырып алмасаң, атлар яныннан ашарга да кайтмый 
Хәсән. Чикылтыкның яралавы да атларга булган мәхәббәтне 
киметми анда. 

Хәсән баштарак шофер, паровозчы булыр кебек. Ул бит 
атларны менә дигән иярли! Яхшы укый, тимер айгырлар
ны җиңү аңа берни тормаячак, әмма ул нефтьче һөнәрен 
сайлый. 

Бала чактан ук кыен хәлләргә түзәргә өйрәнгән Хәсән, 
эшче булгач та, киртәләрне бер-бер артлы һәм сыкранмыйча 
гына үтеп чыга. 

Нефть табучылар арасында табигатьне яраткан, аны сак
ларга әзер Хәсән кебекләр күбрәк булырга тиеш. Минемчә, 
Гариф Ахунов безнең кебек һөнәр сайлау алдында торучы
ларга шулай дип әйтә шикелле. 

Маһисәрвәр апа — бөек ана! 

Инша өчен бирелгән темадан бик үк канәгать калмадым. 
Мин, Маһисәрвәр апа — сабыр ана, дип әйтер идем. Балала
рын үз кулы белән бер-бер артлы җирләп тә, тормыштан 
ваз кичмәгән, һаман да калганнары өчен яшәргә кирәк дип 
санаган бит ул! 

Хәсән Сарьянның «Бер ананың биш улы» повестен уку 
үтә авыр. Һәрдаим аерым бер фаҗигале язмыш һәм шуны 
кичергән ана өчен борчыласың. Бер бала — бер кайгы, биш 
бала — биш хәсрәт икән ул. Шатлык-сөенечләр китерсәләр 
дә, авыр елларда гомер иткән Маһисәрвәр апа кичергән кай-
гы-хәсрәтләр күбрәк. Һаман яхшыракка өмет итеп, тулар
ның барысына түзә ул. 

Балаларын зур кешеләр итеп үстерергә теләгән, барысына 



белемнең ни дәрәҗәдә кирәклеген аңлата алган 
ана алдында, әлбәттә, баш ияргә к и р ә к . Шушы 
ныклыкны, бәхеткә өметне сүндермәү — ананың 
изге бурычы. 

«Мин дә акылдан язсам, Раббани улымның бәбәйләрен 
кем карар?..» — ди ул хәсрәтенең иң ташыган бер көнендә. 
«Ана бу сүзләре белән гап-гади бер фәлсәфи хакыйкать
не — тормышның мәңгелеген раслый». Галимнәр әнә шун
дый фикергә килгән. Килешергә кирәк. 

Маһисәрвәр апаны һәр баласы бик я к ы н итә. Хикәяләү
че герой аның йөз-төсенә соклана, Хәвадис абыйсында ча
лымнарын да мулдан таба: «зәңгәр күзле, озынча матур 
йөзле, аксыл җитү чәч; ул буйга да Ниязкул камышыдай 
төз...» 

Җ ы р ч ы , гармунчы — Маһисәрвәр апа я к л а р ы . Димәк, 
бик нечкә күңеллеләр. Хәвадис үлемен тасвирлавы да аның 
хыялыйлыгын, хислелеген күрсәтеп тора. Җеназа укыган
да очып килгән күбәләкне ул улының рухы кайту дип са
ный. 

Раббани үлеменнән соң икенче көнгә Маһисәрвәр апаның 
чәчләре ап-ак булып агара. Тыштан үзен бик тыныч тоткан 
ананың эчке кичерешләре хакында әнә шул кылганга охшап 
калган чәчләр әйтмимени инде?! 

Мондый сабырлык алдында баш ияргә генә кала. Ана 
дигән бөек исем алдында тезләнәсе килә. 

Сигезенче сыйныф 

Батырлык турында дастан 

«Идегәй» — төрки халыклар дастаны. Мин аның казах 
телендәгесе белән дә танышкан идем. Ул күләмлерәк тә икән, 
эчтәлегендә дә бераз аермалык бар. Тугандаш халыклар аны 
берничә нөсхәдә туплаганнар, чит кавемнәрнекен дә язып 
алганнар, эшкәрткәннәр һәм «Идегәй батыр» исемле китап 
чыгарганнар. 

Әлеге җыентыкта казах галимнәре А. Сәйдимбәк һәм 
Б. Акмүкәнова бу әсәрне батырлык турында җ ы р дип атаган



нар һәм аны тарихи каһарманлык җ ы р л а р ы н ы ң 
иң көчлесе дип бәяләгәннәр. «Идегәй»гә кереш 
сүздә аның татарча нөсхәсенең бик күптән дөнья 
күрүе хакында әйтелә. Бу миндә көчле горурлык 
хисләре уятты. Китапта нәкъ менә татар галимнәренең аны 
к а й т а р ы р г а о м т ы л у л а р ы , сугыш чорында ш у ң а бәйле 
рәвештә тәнкыйтькә алынулары, аннан соң башка халык
ларның да бу эпосны теркәргә, өйрәнергә куркулары ха
кында языла. 

Ә бит бу дастанга торгынлык елларында рус галимнәре 
дә игътибар иткән икән. Бары тик В.М. Жирмунский исем
ле атаклы әдәбиятчы аның хакында зурлап сөйләгәннән соң 
гына, «Идегәй»не х а л ы к к а кайтару турында сүз йөртергә 
мөмкинлек туган. 

Батырлар турында халык иҗат иткән әсәрләр күп. Кур
какларны мактап җ ы р л а р язылмаган элек. Идегәйне мин 
бу әсәр аша төрки х а л ы к л а р н ы ң к а һ а р м а н ы , аларның 
дәүләтчелеген саклауда үзеннән зур бер өлеш керткән шәхес 
итеп күз алдына китерәм. Ил тынычта, аңа уңай мөнәсәбәт 
сакланганда, гади кешеләр кимсетелмәгәндә, ул шул илгә, 
аның хөкемдарларына бик теләп хезмәт итә, ә инде сарай 
эчендә башбаштаклыклар башлангач, ханнар үзара мал 
бүлешә бантлагач, күңеле я к ы н иткән яктан торып көрәшә. 

Идегәй патша да була алыр иде, әмма традицияләр буенча 
хакимияткә Чыңгызлар токымыннан булган кеше килергә 
тиеш. Борынгы ышанулардан күренә: алар Аллаһы Тәгалә 
идарә өчен яраткан бөек затлардан саналганнар. Хан ыру
ы н ы ң тамырларыннан гади кешеләр каны акмаган. Димәк, 
Идегәй традицияләргә, ата-баба рухына тугры булып калган, 
социаль иерархия сакланырга тиеш дип санаган. Улы Нора-
дынга ул халкы булмаган хан юклыгы хакында әйтә. Бу 
башта үз артыңнан халыкны ияртү яисә электән халыклы 
булырга кирәклек турында сөйләмиме? 

Шулай да кем чынлыкта — ханнар нәселеннән, кем — 
юк хәл ителмәгән мәсьәлә булып кала. Туктамыш белән 
бәхәсләшкән Норадын бик күп ханнарның үзләрен чыңгыз-
лылар дип атауларын, ә чынлыкта алай булмавын әйтә. 
Үзен исә хан нәселен дәвам итүче дип раслый. Ике нурдан 
ялганып яралган, атка атландырмасалар да иярли алган, 
гарәпчәгә укытмасалар да аңлаган, акылы белән дөнья серлә



ренә ирешкән, гәүдәгә башка батырлардан калку 
булган, гаделлеге белән дан тоткан морза баласы, 
бер җирем дә Чыңгызныкыннан к и м түгел, ди. 
Шул ук вакытта аның әнисе Айтулы — Ал Гомәр 

ханның к ы з ы да. 
Ә бит әле ул — Идегәй би баласы да, ә Идегәйнең әни

се — кайберәүләр сөйләвенчә, пәри кызы һәм а н ы ң батыр
лыгы, олпатлыгы, егәрлеге әнә шул тамырына да бәйле. 

Кемгә генә хезмәт итсә дә, патшалар Идегәйне бәяләп 
бетермәгәннәр, аннан көнләгәннәр. Бу хакта аның кулыннан 
үлгән һәм икесен дә бертуган пәри кызлары баласы дип 
белдергән Кара Тиен Йосынчы да искәртә. Үз кулың белән 
ханнар нәселеңне кол итәр, әмма синең каршыңда бил бөк
мәс, ди. 

«Идегәй» дастаны — көрәшләр дастаны ул. Без монда 
шул чорның кайсы батыры белән генә очрашмыйбыз. Кемгә, 
ничек хезмәт итсәләр дә, алар үз илләрендә к ы ю л ы к нокта
сыннан бәяләнгәннәр. 

Тарих көрәшләр чылбырыннан тора. Узган заманнарда, 
күзгә-күз карашып бил алышканда, кешенең физик сый
фатлары гел алгы планга ч ы к к а н . 

Без — сугышлар я к л ы халык түгел. Бүгенге сугышларда 
а к ы л зур әһәмияткә и я , ә физик көчнең әһәмияте юк дияр
лек. Шулай булгач, батырлар турында дастаннарны саклау, 
өйрәнү кирәкме соң? Кирәк. Мондый тарихлар безгә бер 
генә сугышның да илгә бәхет китермәвен сөйли һәм ул 
йөзләгән, меңләгән батыр ир-атларның гомерен дә өзә әле. 
Тарихлардан килгән хакыйкать әнә шундый. 

Субра карт 

1988 нче елда басылган «Идегәй» дастанына кереш сүздә 
Илбарис Надиров исемле галим түбәндәге сүзләрне яза: 
«Әсәрдә исемнәре тарихка билгеле булмаган һәм тулысынча 
халык хыялында туган образлар да байтак. Арадан берничә-
сен генә телгә алыйк. ... Менә күрәзәче һәм җ ы р ч ы Субра 
карт. Аңа 195 я ш ь . Алтын Урданың утыз ханын күреп бел
гән, кодрәтле бер хикмәт иясе ул. Үзенең килеш-килбәте 
һәм зирәк зиһене белән Субра карт әкият персонажларын 
искә төшерә». 



Күргәнегезчә, югарыда китерелгән өзек Субра 
картның уйдырма образ булуы хакында. Ә бит 
тарихчыларга андый шәхес билгеле! Р. Бердибай 
исемле бер галимнең язмасында бу хакта: «Та
рихта аты мәгълүм Сыпыра җырауның гомер кичкән ва
кыты...» — дигән юллар бар. Нугай мирза заманнарына 
кадәр үк яшәгән ул, аннан соң да гомер кичергән. 

Субра карт образын тудыруда дастаннарга хас арттыру 
алымнары кулланылса да, алар да чынбарлыкка шактый 
якын. Йөз генә ел яшәмәгән кешеләр юкмыни?! Бар. Бәлки, 
аның тышкы сурәте көлкерәктер, әмма детальләрне нигезләп 
була. Олы кешенең сөякләре таралырга гына тора, сүз сөй
ләгәндә, авызы кибә. Аның иякләрен бәйләү, иреннәренә 
чи ефәк урау мине бер дә гаҗәпләндерми. 

Җырчыларның дәрәҗәсе патшалар заманасында бик зур 
булган. Аны да әнә алтын көймәдә (арбада) алып киләләр, 
арбасын гөлләр белән түшиләр, астына мамык ястыклар 
җәяләр, үзенә күп бүләкләр бирәләр. 

Субра җырауның әйткәннәре Идегәй язмышын тискәре 
якка бора. Бер яктан караганда, ул барысын да алдан күрә 
кебек. Икенче яктан, аны ханга яманлык эшләячәк итеп 
күрсәтеп, икесенең арасының чын-чынлап бозылуына да 
сәбәпче була. 

Качып киткән Идегәйне ничек алдап юлыннан борырга, 
үтерергә кирәклеген дә ул әйтә. Шул ук вакытта Субра карт 
моны сарайны таркатмас өчен дә эшли кебек. 

Әйе, ул да, аның тирәсендәге башка геройлар да катлаулы 
мөнәсәбәттә, каршылыклы заманда яшиләр. Һәрберсе иле 
турында да, шул ук вакытта үз иминлеге һәм байлыгы ту
рында да кайгырта. 

Кыскасы, мин үзем Субра картны гомере буена төрле 
патшаларга хезмәт күрсәткән, балда-майда яшәгән сарай 
шагыйре кебегрәк аңлыйм. Аның тапкырлыгын, алдан кү-
рүчәнлеген, беркемнән дә курыкмавын, телгә осталыгын 
уңай сыйфатларыннан саныйм. 

Салих бабайның өйләнүе 

Татарның танылган язучысы, мәгърифәтчесе, җәмәгать 
эшлеклесе, матбагачысы, журналисты Фатих Кәриминең 



«Салих бабайның өйләнүе» исемле хикәясе җый
нак кына сюжетлы булса да, тирән мәгънәгә ия. 
Ул әби-бабаларыбызның яшәү рәвешенә, гореф-
гадәтләренә хөрмәт уята. Төп герое булган Са

лих бабайның хатын-кыз затына карата олылыклы 
мөнәсәбәте бүгенге ир-атларның күбесенә уңай үрнәк була 
ала. 

Салих бабай XX гасыр башында мөселман кызларына 
алга киткән Америка илләрендәге кебек караш таләп итә, 
чөнки аларны һәрьяктан камил, ирләрдән дә югарырак 
торган җаннар дип саный: «Хатын вә кызлар бик нечкә 
калепле вә үткен зиһенле буладыр. Анларның бер урта 
дәрәҗәдәгесе дә җавап турысында үткен зиһенле бер ирне 
туктата аладыр. ... Әгәр бездә дә Америка гадәтләре бул
са, минем илә тәәһһөл итүене (өйләнүне) бу кызга шун
дук тәкълиф итеп, күпер өстендә туй ясаган булыр идем». 

Әдәплелеккә бары тик әдәплелек белән генә якын килә
сең. Начар сүзне татар кызлары тыңлап та тормаячак, ки
теп барачак! Аларга исем яшерү, бераз чытлыкланып алу, 
шаяру да ят нәрсә түгел. 

Европа әдәбиятыннан хәбәрдар, белемле, шул ук вакыт
та милли традицияләрне дә ташламаган Салих башка төрле 
кызларга үзе дә карамаячак. Мәгърифәтче әдипләр, өйләнү 
мәсьәләсендә, мондый якларга бик игътибар итәләр, алар 
өчен геройның укымышлылыгы, тышкы матурлыгы, зы
ялылыгы бик мөһим. Егет белән кызның бер-берсенә һәрь
яктан пар булуы мәҗбүри бер шарт дәрәҗәсендә. Һич югы 
берсе икенчесе ирешкән уңышларга омтылсын, аның ярдәме
нә таянсын! 

Бу хикәядә татар каләм ияләренең ике гасыр чигендә 
төрле философларның, психологларның язганнарын укыган
нары әллә каян күренеп тора. Әнә шул алар язганнарга 
үзләреннән элгәре әдипләр мирасында булмаган сыйфатлар 
да өсти икән. Мин бу хакта танылган галимнәрнең фәнни 
язмаларыннан укып белдем. Шуларга нигезләнеп, үзем дә 
аерым фикерләргә килдем. 

Салих язмышка, алдан билгеләнгәнлеккә бик ышана икән 
бит. Бу ноктадан караганда, ул Гаяз Исхакыйның «Очрашу 
яки Гөлгыйзар» геройларына охшаган. Бик романтик рухлы 
да әле ул герой. Табигатьне ярата, көчле сөю белән сөя. 



Юкка гына Жорж Саядларны, Эмиль Золяларны 
да укымаган ич ул! 

Кеше күзләр белән аңлаша. Егетнең күңеле 
төшкән туташ та, мәгънәле караш ташлап, аңа би
тараф түгеллеген аңлатып өлгерә. Бу үзара якынаюда аның 
тарафыннан беренче адымнар була. Егетне солдат хезмә
теннән көтеп алган, аңа хисләрен озак еллар җуймаган 
кызны бәхетле гаилә тормышы көтә. Салих бабайның өйләнү 
вакыйгасы әнә шундый бер истәлек булып аның күңеленә 
мәңгегә теркәлә. 

Галиябану һәм Хәлил — иске гадәт-йола корбаннары 

Галиябану һәм Хәлил. Галиябану һәм Исмәгыйль. Хәлил 
һәм Исмәгыйль. Өч кеше арасында булган мөнәсәбәтләр, 
хисләр тарихын тудырган әсәр ул — «Галиябану» драмасы. 
Олы мәхәббәтне бернинди сәбәпләрнең, киртәләрнең дә юк 
итә алмавын раслаган пьеса. 

Галиябану белән Хәлилне иске гадәтләр корбаннары дип 
карап буламы икән? Өлешчә була да торгандыр. Шул ук 
вакытта проблеманы гореф-гадәтләргә генә кайтарып кал
дыру да пьесадагы в а к ы й г а л а р н ы бик тар аңлау, мө
нәсәбәтләргә тирән уза алмау һәм барыннан да бигрәк 
холыклар бирелешенә игътибар итмәү булыр иде. 

Пьесаның беренче күренешләреннән үк Бәдри белән Гали
мәнең байлыкка кызыгулары күренеп тора. Бәдри, кызын 
Исмәгыйльгә биреп, кайберәүләр белән исәп-хисап ясамак-
чы, үзеннән хәллерәкләр рәтенә узмакчы. Гореф-гадәтләр 
кызны егет янына чыгаруны тыйса да, йорт янында сызгыру
чыны Исмәгыйль дип уйлагач, тизрәк Галиябануны аның 
янына җибәрмәкчеләр. Бай кияү, алам, дип торганда, «хан 
кызында гына була торган бозыклыгы» ишетелсә дә, күз 
йомарга торалар. Монысы да гадәт-йолага ятып бетми. Иң 
кызыгы: кызны авыл баена бирәм дип уйлап йөргән ата-
ананың башына Галиябану белән Хәлил арасында мәхәббәт 
хисләре бардыр дигән уй да килми бит әле. 

Исмәгыйльнең үзсүзлелеген генә кара син! Масайган бай 
малайлары барында, Галиябану кебек чибәр авыл кызлары
ның хәле мөшкел инде. Андыйлар кулга төшмәсә, «үз исем



нәрен таптатмас өчен, андыйлар һәртөрле юлга ке
рергә әзер». Хәлилен дә үзсүзле түгел дип әйтеп 
булмый. Дорфалыгы белән Исмәгыйльне чыгы
рыннан бик тиз чыгарасын да белә югыйсә, янын

нан к ы з белән тиз арада китеп кенә барасы да бит... 
Инде Бәдри абзыйга килгәндә, Галиябануның: «Безнең 

әти бик аумалы кеше ул», — дигән сүзләре аның тагын бер 
сыйфатын күрсәтә булса кирәк. Кыз әле аларны байлыкка 
сатылырга мөмкин дип тә саный. 

Без ата кешенең каты теллелеген һәм каты куллылыгын 
да күрәбез. 

Дөрес, әти-әнинең үз сүзен үтәтергә теләве вакыйгалар 
барышын катлауландырса да, Хәлил белән Галиябану үле
мендә төп рольне уйный дип әйтеп булмый. Алар, әлеге 
традицияләргә, байларның максат-омтылышларына каршы 
килеп, үз бәхетләрен яклау юлына басалар, әмма бу очракта 
аерым бер кеше сыйфатындагы Явызлык шул юлга аркылы 
төшә. 

Егет кешене кыюлык бизи 

1914 нче елда дөнья күргән «Акчарлаклар» повесте шул 
чорның сезонлы эшчеләре тормышын тасвирлый. Аның үзәк 
герое Гариф та — шуларның берсе. 

Ш. Камал бу әсәрдә вакыйгаларны игътибарны җәлеп 
итәрлек тәфсилле сурәтли. Сезонлы эшчеләр арасында көч-
күәте белән аерылып торган я ш ь егетләр бер Гариф кына 
түгел. Диңгез кузгалган бер вакытта Сафаның үз-үзен тоты
шын гына искә төшерик. Сикерә-сикерә, неводчыларга яр
дәмгә йөгерә ул. 

Егетләр, дулкыннарны җиңеп, көймәгә үрмәлиләр. Өч пар 
ишкәкне алты кеше бер уңайга күтәреп салып, су эченә 
уза. Көч белән ишкәнгә, салкынны да тоймыйлар алар. 

Бөтен балыкчылар диңгезне җиңгән егетләргә соклану 
хисе белән карый, ярга чыкканнан соң, аларга я х ш ы сүз 
әйтә. Татар яшьләре андыйлар арасында күпчелек. Шәрәфи 
абзый исә уңган егеткә — Гарифка ярдәм итәргә ашыга. 

Балыкчыларның батырлыгын диңгез дә таныгандай була. 
Ул торган саен усаллана бара, көчлеләрдән җиңелергә телә
ми. Җ и л улый, сызгыра. 



Үз-үзләрен аямыйча, табигать күренеше белән 
бил алышкан егетләр минем дә мәхәббәтемне яула
ды. 

«Киләчәккә хатлар» әсәренең үзәк идеясе 

Идея — әсәрдә уздырылган фикер я к и фикерләр җыелма
сы. Үзәк идея — минем уйлавымча, алар арасында калку
ландырып куелганы, аерым торганы, игътибарны тагын да 
ныграк җәлеп иткәне. 

«Киләчәккә хатлар» поэмасының үз заманындагы уңышы 
әнә шул төп идеягә бәйле булган да инде. Ул әсәрнең һәр 
бүлегендә төрле формаларда кабатланып бара. Поэманың 
беренче кисәгендә Һ. Такташ: 

Без яңа җир, 
Яңа кеше өчен 
Җирдә зур дау алып барабыз, — 

дип яза, ул көрәшнең «начар кешеләр»гә к а р ш ы юнәлде
релгәнлеген белдерә. 

Икенче бүлек әлеге көрәшнең нигезен күрсәтеп бирә. 
Ул — «фронтлардан илнең һәр почмагына җәелгән» сыйн
фый көрәш. Үзара сугышлар яңага — сыйныфсыз җәмгы
ятькә илтәчәк. Күрәсез, шагыйрь фикердә кабатлана. Дөрес
рәге, беренче бүлектә язганнарын Һ. Такташ һаман киңәйтә, 
ачыклый, ассызыклый бара. 

Яңа кеше өчен көрәшне һәр шәхес алып бара. Ул кешенең 
ике «мин»е арасында оеша, ягъни һәркем бантындагы кар
ш ы л ы к л ы фикерләр арасыннан дөресрәген, заман өчен га
делрәген, лаеграгын сайлап ала. Һ. Такташ, шәхеснең эчке 
каршылыклар көрәшен күрсәтү өчен, Мохтар карт образын 
тудыра. 

Поэма ахырында сыйныфлар арасындагы көрәшнең пла
нетада төрле иҗтимагый стройлар арасындагы көрәш төсме
рен алуы чагыла. 

Һ. Такташ: «Киләчәккә хатлар» поэмасында чор сулышын 
сурәтләүдә зур уңышларга ирешкән, илдәге вакыйгаларга 
үз мөнәсәбәтен белдергән һәм аны үзәк идея рәвешеңдә ча
гылдырган. 



Яраткан уеным 
Яраткан уеннарым бик күп минем. Шулар ара

сыннан берәрсе турында булса да сөйлим әле. 
Авыл малайларының көне күбрәк эштә уза. Әниләр биг

рәк тә җәйне көтеп тора, кул арасына керер идегез, диләр. 
Бары тик озын кичләр генә безнең карамакка кала. 

Капка төбе утыргычларындагы кызлар янына җыелабыз 
да алар оештырган уеннарда катнашабыз. Иң кызыгы «Ва
тык телефонлы» уйнау, минемчә. Беренче бала башына ни 
килсә, шуны күршедәгесенең колагына әйтә, анысы — икен
че күршесенә. Шуннан китә инде, китә... 

Рәт ахырына чыкканда, ул сүздән җилләр искән була. Уен
ның оештыручысы сорагач, һәркем үзе ишеткән сүзне ка
батлап күрсәтә. Аңа кадәрге утыручының сүзе бозылган бул
са, аннан берәр җәза үтәтәләр. Ә бит кайберәүләр, кызык өчен, 
«телефон аша килгән сүзне» юри аңлашылмаслык итеп әй
тәләр, кайвакытта үзләре үк бозалар да. Бу хәлләргә һәркем 
көлеп кенә карый: уен гына бит ул, бары тик кичке ял уены. 

Халкымның күнел байлыгы 

Х а л ы к н ы ң күңел байлыгы аның сөйләм телендә чагыла. 
Аерым бер кешенең матур һәм дөрес сөйләме дә шулай ук 
аның белем дәрәҗәсен, рухи сыйфатларын чагылдыра. 

Яшүсмерләр сөйләме белән олы буын кешеләренең арала
шу әдәбендә аерма бик зур була. Әти-әниләр мәкаль-әйтем-
нәр кушып сөйләшергә яратса, иркәләү-назлау кушымчала
рын мулдан кулланса, без иптәшләребезгә бәяләмәле эн
дәшләр белән мөрәҗәгать итәбез, төрле кушаматлар тагабыз. 

Кушаматсыз авыл кешесе булмаса да, аны башка кешегә 
тагу, кешенең исемен бозу — бик зур әхлаксызлык, яман 
чирләрнең берсе. 

Мин иншамда кешегә эндәшләрнең бик матурлары булуы 
турында сөйләргә телим. Мин аларны әбиемнән еш ишетәм. 
Ул безгә, бәләкәчләрем, йомшакларым, бәгырькәйләрем, ди, 
тагын әллә нинди ягымлы сүзләр белән эндәшә. 

Әбиемнең кечкенә генә мәче баласы бар. Нинди генә наз
лы сүзләр әйтми ул аңа. Тырнакларын тырпайткан чагын
да — кычыткан баласы, усалкаем, ашарга теләмәгәндә — 



почык борын, аяк очларында ятканда — йомшак 
йомгак, мырауҗан, ди. Тагын нинди генә сүзләр 
тапмый әле ул?! Күрәсез, әбием теленнән тәнкыйть 
сүзләре дә бик килешле килеп чыга, ягымлы эндәш 
кебек ишетелә, чөнки иркәләү-назлау кушымчалары куша 
ул. 

Күрше апаларыннан да матур сүзләрне кызганмый әби. 
Ахирәткәеме дә, җанкаемы да, апакаемы да калмый. 

Әбиемнең күңеле бай булуга шик тә юк. Әлеге байлык 
аның телендә үк чагыла бит! 

Тарихлардан килгән хакыйкать 

Н. Фәттах совет чоры татар прозасы 
кысаларында, тәүге язучы буларак, бо
рынгы тарихны әдәби чагылдыру 
юлына басты. 

X. Әшрәфҗанов 

Нурихан Фәттах — тарихи романнар остасы. Без шулай 
дип беләбез, галимнәр шулай дип таный. Тарихны әдәби 
формада кабат торгызу — җиңел эш түгел. «Ител суы ака 
торур»да татар х а л к ы н ы ң үткәндәге аерым бер чоры ышан
дырырлык итеп тасвирлана. Язучы тоталитар режим шарт
ларында да милли дәүләтчелегебез мәсьәләсен әдәби әсәр 
а ш а күтәргән һәм без киләчәктә узарга тиешле хак юлны 
билгеләгән. 

«Ител суы ака торур»да, ыру-кабиләләрне берләштерү 
юлы белән, Идел-Чулман болгарларының дәүләт төзүе ха
кында сүз бара. Романның төп геройлары булган Тотыш 
һәм Аппак шул чорның катлаулы вакыйгалары эчендә кай
ныйлар. Алар язмышында ыру белән кабилә; кабилә — хан; 
дин һ ә м ыру-кабилә, дәүләт б а ш л ы к л а р ы ; кабиләара, 
дәүләтара к а р ш ы л ы к л а р зур роль уйный. 

Кабиләләр, мөстәкыйльлекләрен саклап калырга теләп, 
Алмыш хан сәясәтенә к а р ш ы күтәреләләр. Ә бит Алмыш 
хан бик акыллы җитәкче була. Ул болгарларны хазар ха
кимлегеннән коткаруга, ислам динен таратуга зур көч түгә, 
бердәм дәүләтне оештыруда аңа да таяна. 



Тотыштан да киләчәктә әнә шундый акыллы 
хакимдар чыгачак. Ул тигезсез орышта үзенең ба
тырлыгын, кыюлыгын күрсәтеп өлгерә инде. Иң 
мөһиме: ул туган җирен, әти-әнисен, халкын яра

та. Аның батырлыгына хан булып хан таң кала. 
Романны язганда, Н. Фәттахның фантазиягә генә таян

мавы, тарихны ныклап өйрәнүе, андагы әле моңарчы һәркем 
өчен билгеле булмаган яңа катламнарны күтәреп чыгуы 
күренә. Ул үз милләтенең милли горурлыгын үстерергә, 
данлыклы үткәненә карата анда мәхәббәт уятырга тели. 

Кешеләрне шатландыру — үзе бәхет 

«Җанны өшетә торган салкын коры кич килде. 
Көндез алдаучан җ ы л ы булып торды да, төш авышуга, 

мә сиңа, зират тавыннан өзлексез җ и л исә башлады». Әнә 
шундый салкын бер көндә авыл үсмерләре, ат җигеп, Чаллы 
элеваторына юлга чыгалар. Малларны да абзарга куып керт
кән чак. Карт-корылар мич тирәсендә җылына. 

Егетләрнең авыр юлын Олы су үзәнлегеннән килгән җ ы р 
тавышы җиңеләйтә. Кызның тавышы йөрәкне өзәрлек моң
лы, ягымлы. Аның җ ы р ы юлаучыларның бөтен барлыгын 
биләрлек, «каралып-куерып килгән офыкларны күмеп ки
тәрлек». Ибраһим да сихри тавыш эчендә калгандай була 
һәм бөтен кайгы-хәсрәтләрен оныта, кыз кебек үк, бәхет 
диңгезендә йөзә. 

Әдилә белән танышуыбыз әнә шулай башлана. Миңа ул 
кешеләрне шатландырыр өчен яратылган, шуннан бәхет та
бучы бер җан кебек аңлашыла. 

Әдилә Сарсаз авылындагы апасыннан калган ятим бала
ларга әни назы өләшә, карчык-корчыкларга бәетләр көйли, 
җизнәсенә бәхет китерерлек кәләш эзли, тол калган күрше 
хатынын ирле итә, алар гаиләсен соңыннан да ярдәменнән 
ташламый: олы кызларын, үзенә бик ияләнгәнлеген күреп, 
янына алдыра... 

Ибраһимга көч бирердәй матур сүзләр дә таба Әдилә. 
Бергәләп олауда барган көнне алар башкалардан алгарак 
китәләр. Егет аның кулларының, күңеленең җылысын тәүге 
мәртәбә бик тирәннән шул көнне тоя: «Сугышның беренче 



аенда ук ятим калып, тол ананың сыңар канаты 
астында, туйганчы аш ашамыйча, күңел юаныр-
лык кием кимичә, кайчагында кимсенеп тә, кай
чагында чамасыз гарьләнеп тә яшәп килгән сы
нык күңелне нишләттең, Әдилә? Гомер онытырлык итмә
дең...» 

Кешеләрне шатландырган Әдиләне, сугыш заманында 
яшәсә дә, бәхетсез дип әйтеп буламыни?! 

Туган җирем, эчкән суым 

Шигърият кешенең рухи дөньясының чагылышы булып 
тора, ул лирик геройның әйтәсе килгән уй һәм хисләрен 
кыска гына, шул ук вакытта образлы тел аша укучыга җит
керә. Саҗидә Сөләйманованың «Туган җирем, эчкән суым!» 
исемле шигырен карап узыйк. Аңа куелган атаманың ук 
эндәш рәвешендә булуы күзгә ташлана. Стильне билгеләүче 
тел-сурәтләү чаралары әсәрдә аеруча күп. 

Иркәләү-назлауны күрсәтүче кушымчаларны иң я к ы н 
кешесенә карата куллана шагыйрә: әнисенә, әнкәй, дип дә
ш ә . Тәмле-татлы кебек парлы (кушылган) синонимнардан, 
кара-ак, ачы-татлы кебек антонимнардан файдалана. Даими 
эпитетлар аеруча күп бу шигырьдә: олы хисләр, эчкән су, 
туган я к , тәпи баскан җ и р , сулар һава... 

Күңел түре, тел очында йөрү, яуда баш салу, ана сөте 
белән салыну... — фразеологик әйтелмәләр. 

Сынлаңдырулар да юк түгел: болыннарым сагына, кыр
лар чакыра. . . Шагыйрә янәшәлекләрне дә мул кулланган. 
Ул шулар ярдәмендә авыл кешесе яратуының сүздә бул
мыйча, эштә икәнлеген күрсәтә. 

«Туган җирем, эчкән суым!» гыйбарәсенең төрле урыннар
да кабатланып килүе шигырьнең строфаларын үзара беркетә, 
үзәк фикерне эзлекле бирүгә ярдәм итә, укучының игътиба
рын бер объектка, аерым фикергә туплый, тасвир күчешлә
рен әкренәйтә, аһәңлелеген арттыра. 

Әнә шундый поэтик чаралар ярдәмендә С. Сөләйманова 
бездә Туган илне ярату хисләре тәрбияләргә омтыла. 



Тугызынчы сыйныф 

М. Кашгарый шигырьләренең идея-тематикасы 
Татар халкының рухи мирасы бик бай. Әдәбиятыбызның 

гасырлар белән исәпләнгән тарихы бар. Сакланып калган 
истәлекләрдән күренгәнчә, бик борынгыдан сакланган язма
лар кыска формада булган. Зур күләмле әсәрләр, галимнәр 
билгеләгәнчә, VII-ХIV йөзләргә карый, һәм аларны дини-
фәлсәфи трактатлар, гимннар, әдәбият яисә тарих буенча 
хезмәтләр, дәва рисаләләре, сүзлекләр тәшкил итә. М. Каш
гарыйның «Диване лөгатет-төрк» җыентыгы — әнә шулар
ның берсе. Ул үз эченә төрле жанр формаларындагы әсәр
ләрне, шул исәптән поэзия үрнәкләрен дә туплаган. 

Үзем танышкан кайбер әсәрләрнең идея-тематик эчтәлеге 
хакында язып үтәргә телим. Мәсәлән, «Алып Ир Тоңаның 
үлеменә элегия». Ул баһадир үлеме өчен язмышка үпкә 
рәвешендә язылган. Шигырьдә вакытның мәңгелеге, кеше 
гомеренең кыскалыгы, язмышның котылгысызлыгы, аның 
һичкемгә ташлама ясамавы турында сүз бара. Ә бит Ир 
Тоңа кебекләр аткан уктан тау күкрәге ертылган, аларның 
башына төбәгәндә, түбәләре кителеп үк очкан. 

Шагыйрь хисләренең тирәнлегенә чик-чама юк. Алыптай 
ирләр үлгәндә, бәкләр кайгыра, ирләр бүредәй улый, ә ша
гыйрь фәлсәфәгә бата. 

Күңелемә ут якты, 
Төзәлгән ярам кузгатты, 
Үткән гомерне уйлатты, 
Сагыш көн-төн кимерер, — 

ди ул. 
Шигырьнең соңгы строфалары, бер караганда, алдагыла

рына ябышып тормый кебек, чөнки анда заманның, әхлак
ның бозылуы турында сөйләнелә. Ныклабрак уйлаганда, 
шагыйрьнең фикердә эзлеклелеген күрәсең: ул алып ирләр 
юкка чыккач булган хәлләр турында сөйли. 

«Диван...»да сугышларны, аның ачысын, ул китергән 
югалтуларны, аның башкалар язмышына ясаган тәэсирен 
чагылдырган шигырьләр әле байтак. Күп очракта сугыш



үтерешләр сюжетлы шигырь рәвешендә сурәт
ләнгән. 

Үгет-нәсихәт сүзләре дип йөртелгән һәм әхлак
ка чакырган шигырьләрдә борынгылардан үрнәк 
алу, зирәклеккә һәм әдәплелеккә чакыру мотивлары өстен
лек итә. Белемле кешенең макталуы, байлыкның әхлакны 
бозуы, кеше мөнәсәбәтләрен катлауландыруы хакында сөйли 
алар. Шагыйрьләр юмартлык, ачык йөзле булу, кешеләргә 
хөрмәт күрсәтү кебек сыйфатларны мактый. 

«Диван...»да мәхәббәт лирикасына да зур урын бирелгән. 
Алардан яшерен хисләр һәм аерылышу авырлыгы, очра
шулар алып килгән бәхет, матурлык каршында ир күңеле
нең көчсезлеге турында фикерләр табасың. 

«Кыш белән җәй бәхәсе»н пейзаж шигыре дип карарга 
кирәк. Анда ел фасылларының кешегә авырлык яисә җиңел
лек китергән сыйфатлары гәүдәләндерелә. Шагыйрь кыш 
һәм җәй алмашының табигый да, кирәкле дә бер агыш 
икәнлеген аңлатып бирә. 

М. Кашгарый туплаган шигъри үрнәкләр борынгы ке
шеләрнең табигать белән бик береккәнлекләрен, аңа бәйле
лекләрен, кабиләара, илара мөнәсәбәтләрне физик, икъти
сади көчлелек һәм акыл ноктасыннан торып хәл иткән
лекләрен күрсәтә. 

«Кисекбаш» китабы — суфичылык 
әдәбияты үрнәге 

«Кисекбаш» китабы ХIV-ХV йөзләрдә язылган әсәр дип 
исәпләнелә. Ш. Мәрҗани исә аны болгар чорыннан калган 
әдәби мирас дип санаган. Өч йөз юллык кулъязма Октябрь 
революциясенә кадәр берничә мәртәбә басылган, мәд
рәсәләрдә дәреслек сыйфатында файдаланылган. 

Дастанның нөсхәләре бик күп диләр. Аның бүгенге көнгә 
кадәр халык арасында йөргәннәре дә юк түгел, имеш. Татар
стан фондларында сакланган нөсхәләрдә дәрвишләр (суфи
лар) башлыгы тәрикате Шәмси Тарази исеме бик еш телгә 
алына икән. Ш. Абилов фикеренчә, әлеге телгә алынган 
кеше Урта Азиядә яшәгән суфи шагыйрь Шәмси Тарази 
булырга тиеш. 



Галимнәр, поэманы күчерүчеләрнең аны суфи
чылык үрнәге дип тануы күзгә ташлана, диләр. 

Әсәрнең к о м п о з и ц и я с е т р а д и ц и о н р у х т а . 
Сөйләүче, гадәттәгечә, бер вакыйганы Алланың 

ярдәме белән сөйләячәген хәбәр итә, Гали батырлыкларына 
мәдхия булуын белдерә. Суфичылык әдәбияты үрнәкләренә 
бик хас алым бу. 

Сюжет үзе болай башлана. Мөхәммәд пәйгамбәр дүрт 
дусты һәм утыз мең көрәштәше арасында түрдә утыра. 
Аның сөйләп утырган чагында араларына Кисекбаш тәгәрәп 
керә, ул дин өчен җәфа чигүче кешенең башы булып чыга. 

Үзенең яшәү дәверендә Кисекбаш 50 мәртәбә х а җ кылган, 
Алланы күргән, аның белән сөйләшкән, күккә фәрештәләр 
янына менгән, Хозыр Ильяс белән дус булган, ярлыларга 
булышкан.. . Болар барысы да, әлбәттә, әсәрнең суфичылык 
рухында язылганлыгын күрсәтеп тора. 

Кисекбаш Нур шәһәреннән (шәһәрнең атамасы суфичы
лык символикасында бик популяр образ лабаса!) икән. Каян
дыр бер дию килеп чыккан һәм аның хатынын тирән коега 
алып төшеп киткән, улының да, үзенең дә гәүдәсен ашап 
бетергән. 

Шул вакыт Гали моңа ярдәм итәргә була. Дөлдел атына 
атланып һәм зөлфәкар кылычын алып, юлга чыга. Калган
нар бераз аларны озата баралар һәм елап аерылышалар. 

Шунда тагын да гаҗәбрәк хәлләр башлана: аягы-кулы 
булмаган Кисекбаш хәтта Дөлделне дә узып китә ала икән! 
Җиде көннән соң алар бер чүлгә җитәләр. Коеның кырые
на бау бәйләп, Гали аска төшеп китә. Җиде көн һәм җиде 
төн узгач, ул төпкә төшә. 

Гали, кое эчендәге бер тимер ишекне ачса, ай тик йөзле 
чибәрне күрә. Ул Кисекбаш хатыны булып чыга. Гали ха
тынны һәм аннан тыш 500 мөселманны явыз тырнагыннан 
коткара. Аңа моның өчен дию белән нәкъ әкиятләрдәгечә 
көрәшергә туры килә. 

Ә бит, бу диюнең башын кискәннән соң, ул әле тагын 
300 диюне үтерә! Коедан һәркем күтәрә алган кадәр байлык 
алган була, әмма өскә чыга алмыйлар. 

Галинең ялваруын ишеткән Алла аларга Җәбраилне яр
дәмгә җибәрә. Кешеләр фәрештә канатларында өскә кү
тәрелә. Шуннан соң Пәйгамбәр Кисекбашны яшь, чибәр егет



кә әверелдерә. Сәхабәләр аңа хатынын кайтара
лар, тергезелгән улына чапан бүләк итәләр. 

Дастанда кычкырып торган суфичылык эле
ментлары бик күп. Әйтик, Гали, дин юлындагылар
ны һәм мескеннәрне яклап сугыш: башлаганчы, диюдән 
ислам динен тануын таләп итә. Мөселман булмавын, кяфер-
леген күргәч кенә, аңа каршы сугыша. Дастан дин өчен, 
Алланы таныту өчен көрәшне тасвирлаган шикелле аңла
шыла башлый. Изге юлдагыларга Бөек көчкә якынаю 
мөмкинлеге бирелү, аңа якынлыкның төрле баскычларын
да торучылар тасвирлану, кайберәүләрнең аның белән оч
рашуы һәм башка кайбер күренешләр шулай ук суфичы
лык өйрәтмәләрен чагылдыра. 

«Камышлы йорт бәнем туган илем иде» 

С. Сараиның тормышы турында мәгълүматлар бик аз сак
ланган. Аларны, нигездә, шагыйрьнең әсәрләреннән ачык
лап туплаганнар. 

С. Сараиның К а м ы ш л ы төбәгендә туганлыгы бәхәс уят
мый, әмма төрки галимнәр әлеге атаманы үз халыклары 
яшәгән урыннар белән бәйләп карый, шунлыктан Камышлы-
ның кайсы шәһәр яисә авыл булганлыгы хакында уртак 
фикергә киленмәгән. Әйтик, Дәүрәнов белән Маллаев исемле 
галимнәр аны хәзерге Хәрәзем өлкәсендәге Сарыкамыш 
авылы дип саныйлар икән. Минем үземне дә бу бик үк 
ышандырмый, чөнки аталышта аерма зур. Әдәби әсәрләрдә 
телгә алырлык урын атамасының совет чорына кадәр үк 
нык үзгәртелгәнлеге шикле. 

Безнең галимнәр аның туу урынын шулай ук татар җир
ләре белән бәйли. Бу аңлашыла да. Хәтта Татарстанның 
үзендә генә дә Камышлы исеме белән йөртелгән торак пункт
лар бихисап. Куйбышев өлкәсендә, Башкортстанда да әле
ге исем бик популяр. Алар арасында тарихи кулъязмалар
да аталганнары, карталарда билгеләнгәннәре дә бар. 

Тарихчы Равил Фәхретдинов С. Сараи Самара өлкәсенең 
Камышлы авылында туган дип исәпли. Ул инде Алтын Урда 
карталарында ук билгеләнгән була. 

Бүгенге көндә галимнәр С. Сараи 1321 нче елда Камыш



лыда туган дигән фикердәрәк торалар. Ул, белем 
алу максаты белән, Сарайга килә һәм шуңа бәйле 
рәвештә тәхәллүс ала. Бу аның шагыйрь буларак 
нәкъ шул елларда өлгергәнлеген, танылганлыгын 

исбатлап тора. 
XIV гасырның икенче яртысында Сарайда иҗат шартла

ры авырлаша, С. Сараи да, озын юллар үтеп, Мисыр-Сүри
ягә барып чыга. Аерым шигырь юлларыннан аның бу эшкә 
мәҗбүр ителүе, туган туфрагыннан куылуы турында нәтиҗә 
чыгарырга мөмкин. Мәсәлән, ул болай ди: «Мин илгә тугры
лыклы ир идем. Язмыш миңа ни өчен мондый җәбер ки
терде?» 

Идарә төрки мәмлүкләр кулында булган бу илдә сәнгать, 
фән-мәгърифәтнең чәчәк аткан чоры була. Шагыйрьнең шул 
туксанынчы еллар башында анда яшәве хакындагы юллар 
әсәрләренә теркәлеп калган. Идел төбәгеннән килгән галим
нәр, сәнгатькәрләр Мисырда бик дәрәҗәле саналган. С. Са
раи да, язу эшенә осталыгы буенча танылгач, инша диванына 
(канцеляриягә) эшкә билгеләнгән. 

Шагыйрь калдырган мирасның эчтәлеге аның дәүләт тор
мышында зур роль уйнаганлыгын күрсәтә, чөнки ул иҗти
магый вакыйгаларның асылын тирән ача, үз мөнәсәбәтен 
белдерә. Шул дәвердә ил белән идарә иткән Әхмәд солтанның 
яшәү рәвеше белән килешми, аның илнең тотрыклылыгы-
на, ныклыгына битарафлыгын күрә, шуңа ачынып ши
гырьләр яза. Ул 1396 нчы елда Мисырда вафат була. 

«Камышлы йорт бәнем туган илем иде» 

С. Сараиның иҗатын өйрәнү эше аеруча илленче еллар 
башында, бигрәк тә Төркиядә җанланып китә. Алтмышын
чы елларда Үзбәкстанда С. Сараи иҗатын өйрәнүгә бик күп 
галимнәр тартыла. Җитмешенче еллар уртасына аның ха
кында инде берничә саллы китап басылып чыга. Төрки ха
лыкларның уртак шагыйре дип исәпләнгәнгә күрә, С. Са
раиның иҗаты — төрек, үзбәк, татар галимнәренең зур игъ
тибар үзәгендә. Шул ук вакытта аны рус, венгр галимнәре 
дә өйрәнгән. 

Сараичылар арасында танылган филологлардан Ф. Күпре



лезадә, Э. Фазыйлов һәм башкалар бар. Татар 
галимнәреннән Төркиядә яшәүче А. Баттал-Тай-
мас, Мәскәүдән Әмир Нәҗип, Казаннан Хатип Гос
ман, Равил Фәхретдинов, Шакир Абилов, Габдрах-
ман Таһирҗанов, Равил Әмирхановлар С. Сараи эшчәнлеген 
өйрәнүдә зур эш башкардылар. 

Соңгы елларда С. Сараи иҗаты белән иң күп шөгыльләнү
челәрнең берсе — Хатип Миңнегулов. Ул С. Сараи хакында 
уку-укыту әсбаплары, монография, күпсанлы мәкаләләр яза, 
докторлык хезмәтенә бүлекчә урнаштыра. 1999 нчы елда исә, 
аның моңа кадәр фәнгә билгеле булган барлык әсәрләрен бер
гә туплап, «Гөлестан. Лирика. Дастан» исеме белән китап бас
тырды һәм аңа тирән эчтәлекле кереш мәкалә урнаштырды. 

Бүгенге көнгә С. Сараиның ике кулъязмасы билгеле. Шу
ның берсе Голландиянең Лейден университеты китапханә
сендә саклана. Бу китап Р. Дози исемле галим тарафыннан 
инде 1851 нче елны ук телгә алына. Әлеге кулъязманы иң 
элек 1954 нче елда төрек галиме Фәридун Үзлүк «Гөлестан 
тәрҗемәсе» исеме белән бастырып чыгара. 

1969 нчы елда венгр галиме А. Бодроглигети чыгарган ин
глиз телендәге 450 битлек китапта аны алдагы елларда өйрәнү 
тарихы да, әсәр хакында инде шактый кызыклы фәнни фи
керләр дә, текст үзе һәм аңа сүзлек тә бар. Казанда исә аның 
аерым әсәрләре латин шрифтында алтмышынчы елларда дөнья 
күрә. Аерым китап буларак кайбер язмалары 1980 нче елда, 
анда да бары тик гарәп хәрефләрендә генә басыла. 

Соңрак «Борынгы төрки һәм татар әдәбиятының чыга
наклары» китабына аның иҗатыннан үрнәкләр кертелә. 
Төрле дәреслек-хрестоматияләрдән, «Татар поэзиясе анто
логиясе»ннән һәм башка чыганаклардан да С. Сараи иҗаты
на кагылышлы материаллар белән танышырга була. 

Татар галимнәренең төрле китапларыннан Камышлы йорт
та туган, дөньяның төрле почмакларында яшәгән С. Сараи 
турында мин әнә шундый мәгълүматлар тупладым. 

«Китабе Гөлестан бит-төрки» һәм назыйрәчелек 

Фәндә «Китабе Гөлестан бит-төрки» дип йөртелгән кү
чермә XIV гасыр азакларында төзелгән дип исәпләнә, кайбе



рәүләр бу эшне шагыйрь үзе башкарган дип саный. 
Әсәр эчтәлеге аның Мисырдан Идел-йортка, Кы
рымга кайтканлыгын, Төркия аркылы Голландия
гә килеп эләгү мөмкинлеген раслый. 

Китапка кертелгән аерым әсәрләрнең язылу вакыты ачык
ланган. «Гөлестан бит-төрки» үзе 1391 нче елны төгәлләнгән 
һәм Мисыр солтаны Заһир Сәйфетдин Бәркүк сараенда олуг 
вәзир хезмәтен башкаручы әмир Бәтхаска багышланган. 
С. Сараи иҗатында ул иң төп урынны алып тора. 

Әсәр XIII гасырда яшәгән фарсы телле әдәбиятларның 
бөек классигы Сәгъди Ширазиның «Гөлестан» әсәренә нигез
ләнеп язылган. Әлеге китап бөтен дөньяда мәгълүм була, 
күп телләргә тәрҗемә ителә, дәреслек-хрестоматия буларак 
кулланыла һәм аеруча фарсы, төрки телле әдәбиятларда 
яңа әсәрләр язылуга этәргеч бирә. 

Борынгы чыганакларда еш кына төп авторны күрсәтмә
гәннәр дә, әмма С. Сараи күп кенә хикәятләрен, Шәйх Сәгъди 
әйтер, дип башлаган. Беренчедән, ул чыганакны билгеләп 
узган. Икенчедән, абруйлы исемгә сылтау ясап, сүзнең 
дәрәҗәсен, үтемлелеген арттырган. 

Дөрес, С. Сараи шигъри текстларга үзгәрешләр дә кертә. 
Һәм аларның кайвакыт аерым максатлары бар. Әйтик, ул 
киңәш интонациясен көчәйтеп узарга тели, текстның тәэсир 
көчен арттыра яисә оригиналдагы фикерләрне тирәнәйтә, 
киңәйтә. Болардан тыш Сараи кайвакыт Сәгъди чәчмә белән 
биргәннәрне дә тезмәгә әйләндерә. Бу аның күңеленә ша
гыйрьлекнең якынрак булуын күрсәтеп тора. 

Сәгъди әсәренең дә, шул ук вакытта С. Сараиныкының 
да үткәндәге мирасыбыз белән тыгыз бәйләнеше бар. Алар
да «Коръән»нән өзекләр, гарәпчә хәдисләр күп. Изге ки
таптан алынган булганлыктан, С. Сараи аларның кайбер-
ләрен гарәп телендә генә урнаштыра һәм шәрехләп тор
мый. 

Төрки телле «Гөлестан...»ның, үз элгәресе кебек үк, 
фольклор белән бәйләнеше дә күренеп тора. Сараи кайвакыт 
Сәгъди китергән мәкаль-әйтемнәрне тәрҗемә итсә дә, мөм
кин булган очракта, аларга тиң төрки берәмлекләр белән 
алмаштыра. Аерым деталь-сурәтләрне дә ул еш кына үз 
тормышыбыздан ала һәм аның төрки-татар укучысына 
якынлыгына, җиңел аңлаешлылыгына ирешә. Бу очракта 



ул әдәбиятта булган ныклы иҗат тәҗрибәсенә, 
укучы зәвыгына һәм ихтыяҗына да таяна. 

Әсәрдә тасвирланган күренешләрнең саны шул
кадәр күп ки, ул шагыйрь яшәгән чор атмосфера
сын шактый тулы күзалларга ярдәм итә. Хикәятләрнең 
үзәгенә төрле социаль чыгышлы кешеләр, аларның эш-га
мәлләре, уй-теләкләре, фикер-кичерешләре куела. Без, шу
лардан чыгып, җәмгыятьнең шактый катлаулы структура 
икәнлеген, ил-халык язмышының һәр кешенең шул җәмгы
ятьтә кылганына бәйлелеген, үзара мөнәсәбәтләрне җайлау
ның шактый катлаулылыгын да күрәбез. Димәк, С. Сараи 
Сәгъдинең фарсы телендәге әсәрен үз иҗатында очраклы 
гына файдаланмый. Ул аның, чорның иҗтимагый-сәяси, 
рухи ихтыяҗларына җавап бирә. 

Сәйф Сараи әсәрен, нигездә, шулай булса да, тәрҗемә 
генә дип саный алмыйбыз. Ике авторның кулъязмаларын 
чагыштыру галимнәргә шактый зур аермалыкларны табар
га булышлык иткән. Аларның адресланган кешеләре, язы
лу сәбәпләре дә төрле. Дөрес, ике әсәрдә дә бүлекләр, хикә
ятләр саны, аларны урнаштыру тәртибе әллә ни аерылмый. 
Хәтта С. Сараи чәчмә өлешләрне төп нөсхәдәгечәрәк би
рергә тырыша. 

Без прозаик әсәрләр тәрҗемәдә үзләренең асыл мәгънә
ләрен әллә ни югалтмавын беләбез, әмма шигъри калыпка 
салынган фикерне, бер телдән икенчесенә күчергәндә, үз
гәртмичә саклау авыр. Автор, телиме ул, юкмы, оригинал
дан ераклашырга мәҗбүр була. Һәм С. Сараи язган шигъ
ри строфаларда да яңа яисә нык үзгәртелгән юллар шак
тый. 

Кыскасы, шигъри текстлар нәзыйрә алымы белән языл
ганнар. Шунысы кызыклы факт: төрки халык иҗатчыла
ры озак гасырлар дәвамында дөнья әдәбиятлары тарихын
да билгеле әсәрнең шигъри юлларын тәрҗемә итәргә ба
тырчылык итмәгәннәр, кирәк очракта чәчмә белән мәгънәсен 
генә биреп узганнар. Сараиның бу эшкә алынуы аның әдәби 
осталыгының зурлыгын, үз осталыгын чамалавын күрсәтеп 
тора. 

С. Сараи фарсы шагыйре язганнарга гына да таянмый, 
үз каләм ияләребез булган Кол Гали, Йосыф Баласагуни, 
Котб традицияләрен дә дәвам итә. Бу бигрәк тә хөкемдар 



образын тудыруда, мәгърифәт мәсьәләләренә ка
рата фикерләр уздыруда чагыла. 

С. Сараи иҗаты, аның «Гөлестан...»ы нәзыйрә
челек алымнарын өйрәнүдә бер үрнәк була ала. 

«Китабе Гөлестан бит-төрки» 
әсәренең идея-тематик эчтәлеге 

С. Сараиның «Гөлестан...» хезмәте — тартмалы компози
ция белән язылган катлаулы төзелешле әсәр. Анда төрле 
жанр һәм жанр формаларын очратырга була. Бу, үз чира
тында, бездә хикәя, повесть, новелла, әкият, мәзәк, мәсәл, 
мәдхия, нәсыйхәт, робагый, хикмәт һәм башкаларның бик 
борынгыдан ук килүен, эчтәлекнең дә байлыгын күрсәтеп 
тора. 

«Гөлестан...» тоташ сюжетлы түгел, тезмә һәм чәчмә ара-
лаштырып язылган әсәрләр тупланмасы ул. 8 бабка темати
кага бәйле рәвештә бүленгән һәм түбәндәгечә исемләнгән: 
I — патшалар тормышы, II — дәрвишләр әхлагы, III — аз 
белән канәгать булу кирәклеге, IV — эндәшмичә торуның 
файдасы, V — мәхәббәт һәм яшьлек, VI — картлык һәм 
зәгыйфьлек, VII — тәрбиянең тәэсире һәм VIII — әңгәмә 
әдәбе турында. Шул ук вакытта аңа композицион бөтенлек 
хас. Борынгы традицияләр буенча, аның берничә битен ке
реш һәм бетем өлешләре тәшкил итә. 

Бабларның исемнәре үк аның яшәү нормаларын пропа
гандалавын күрсәтеп тора. Автор мораль уку белән генә 
шөгыльләнми. Кешеләр тормышында киң таралган, билге
ле, булырга мөмкин вакыйга-күренешләргә нигезләнеп, ма
тур әхлакый сыйфатларның җәмгыятьне тотып тору, ке
шеләр арасында мөнәсәбәтләрне җайга салу чарасы икән
леген исбатлый. 

Әсәрнең идея эчтәлеге шуны күрсәтә: шагыйрь әхлакый 
төшенчәләрне яшәеш мәсьәләләре белән тыгыз берлектә ту
дыра. Хезмәттән чыккан төп фикерләр: җәмгыять тә, аның 
аерым бер әгъзасы да камиллеккә омтылырга тиеш, аның 
һәр социаль төркеменең үз урыны бар, бу төркемнәр, кеше
ләрнең яшәү мәгънәсе бер-берсенә игелек кылуда, шул юл 
аша да бәхеткә ирешүдә. 



Шушы фикерне уздыру өчен, шагыйрь бик күп 
гыйбрәтле вакыйгалардан файдалана, бер генә 
сыйныфка да өстенлек бирми. Теләсә кайсы кеше 
кылган эш-гамәлләрне гомумкешелек принципла
рыннан чыгып бәяли. 

«Китабе Гөлестан бит-төрки» әсәренең поэтикасы 

«Гөлестан...» тел-сурәтләү чараларының һәртөрлесенә бик 
бай. Борынгы әдәбиятта синтаксик чаралардан инверсия 
бик еш һәм үзенчәлекле кулланылган икән. Аннан чәчмә 
текстларда да мул файдалану, бигрәк тә аерымланган хәл
ләрне җөмлә ахырына кую сөйләмне тезмәгә якынайта, эчке 
ритм тудыруда зур роль уйный. Шагыйрьнең 1999 нчы 
елда басылып чыккан җыентыгыннан моңа мисалларны 
күпләп китерергә була. Әйтик, 66 нчы биттәге 17 нче хи
кәят — бик уңышлы мисал. 

Бер үк сүзләрнең тигез аралыкта кабатлануы, халык мә
кальләренең эчке төзелешкә кертелүе, синтагмаларның еш 
кына бер озынлыкта килүе дә әсәргә урнашкан хикәятләр
нең яңгырашын матурайта, ритмик итә. 

Инверсия алымы шигырьләрдә аеруча еш кулланыла. 
Халык чыгарган мәкаль-әйтемнәр шигырь тукымасына да 
мулдан кертелә. 

Өченче бабның 21 нче хикәятенә хәзер дә халык кулла
на торган «Агач күрке — җимеш, ирнеке — юмартлык» 
мәкале кергән. 

Шагыйрь уйлап тапкан гыйбарәләр исә үзләре дә еш кына 
мәкаль һәм әйтемнәргә якын. Бу шигырьне күчерелмә яисә 
асмәгънәле, кинаяле итүгә булыша, үгет-нәсихәтне киме
тергә, шул ук вакытта тагын да үтемлерәк гыйбрәт бирергә 
ярдәм итә. 

Минем бер мисалны, үзем аңлаганча, бүгенге телдә ки
терәсем килә: 

Әйа тамак ишеген үзе теләп ачкан, 
Юмартлык белән ачып, көч белән япкан. 

Шагыйрь, өзектән күргәнегезчә, киң итеп ачкан мәгънәсен 
юмартлык белән ачу гыйбарәсе аша бирә. 



«Гөлестан.. .»да тел-сурәтләү ч а р а л а р ы н н а н 
эндәшләр бик күп. Алар тематикага бәйле кулла
ныла: әй мөәззин, и мөганни (җырчы), әй солтан 
һ.б. 

Теләсә кайсы әсәрдән тропларга да бик күп мисаллар 
китерә алыр идек. Алар арасында милли әдәбиятыбызның 
буеннан-буена кабатланганнары да бар. Болар: сахра җиле, 
гомер бәкасы, гамь хуры. Мисал: 

Сахра җиле тик гомер бәкасы (гомернең 
мәңгелеге) кичте, 

Гамь җәүре (хәсрәт газабы) дәгый фәрәх сафасы 
(зур рәхәтлекләр) китте. 

Гомер агышын, яшәү мәгънәсен белдерүдә файдаланылган 
әлеге образлар шигырьнең фәлсәфилеген бик көчәйтә. Берен
че юлда алар киңәйтелгән чагыштырулар ясауда кулланыл
ган дип тә карап була: сахра җиле озынлыгындагы гомер. 

Әсәрдә бик матур эпитетлар, алар ярдәмендә туган гыйба
рәләр бар. Мәсәлән, мин китапның 98 нче битеннән тапкан 
«җәяүле мескеннәр»не шулай бәялим. Эпитетлар аеруча 
мәхәббәтне, т ы ш к ы матурлыкны тасвирлаган шигырьләрдә 
күп: бер камәр (ай) йөзле, тавышы матур гашыйк (104 б.). 

Шагыйрь лирик геройлары турында, җырласа-җырламаса 
да, күңелне яулар яисә ул җ ы р ч ы күп белер, ләкин аның 
сүзен ишеткән кәефсез булыр, кебек сүзләр әйтә. Минемчә, 
ул бу очракта антитеза һәм янәшәлек алымы куллана. Бер 
үк кешенең уңай һәм тискәре сыйфаты янәшәлектә тасвир
лана. Шул ук вакытта монда аларны каршы кую да бар. 
Һәм әле беренче карашка уңай кебек күренгән сыйфатның 
да тискәре нәтиҗәсе бирелүне шулай ук капма-каршылык 
дип атарга мөмкин. 

Текстларда традицион образлар аеруча еш очрый: таң 
вакыты, җан бәхете, нәфес азыгы.. . Кайбер әсәрләрдә сино
нимик рәттән бик матур файдаланылган: гариб, йуксыл 
кеше, мөфлис (мескен). 

Лексик чараларга без кулланылган сүзлек составын кер
тәбез. Монда гарәп-фарсы алынмалары бик күп, соңрак чор 
әсәрләр белән чагыштырганда, фарсы сүзләре күбрәк, чөнки 
«Гөлестан...» — фарсы ядкаренә нәзыйрә, һәм шул ук ва
кытта ул заман әдәбиятында фарсы сүзләренең күплеге һәм 



фарсы әдәбияты традицияләренең байлыгы гому
ми бер сыйфат булганлыкны да истән чыгарырга 
ярамый. 

С. Сараига, күргәнегезчә, үзенчәлекле, бик образ
лы фикерләү хас. Ул тәфсилле уй сөрешен отышлы гыйба
рәләр яисә матур образлар белән алмаштыру сәләтенә ия. 

Мөхәммәдьяр — поэмалар остасы 

Мөхәммәдьярны поэмалар остасы дип бәяләү белән киле
шәм. Аның күләмле әсәрләре үткән заманда ничек актауль 
яңгыраган булса, хәзер дә шул куәтне саклыйлар. 

Шагыйрь язган «Төхфәи мәрдан»ны гына искә төшерик. 
Аны «Егетләр бүләге» дип тәрҗемә итү гадәткә кергән. Та
рихчы һәм әдәбиятчы М. Госманов аны үзенчә аңлата һәм 
хаклы булса кирәк. Әсәрдә сүзнең бары тик ил тоткан ир-
атлар турында гына баруыннан чыгып, ул аны «Ил агалары
на бүләк» дип аңларга тәкъдим итә. 

Поэма тормыш-көнкүреш, пейзаж парчаларыннан, әхлак 
нормаларын пропагандалаган хикмәтләрдән тора. Аның үзә
генә Кеше образы куелган. Борынгы чор һәм Урта гасыр 
әдәбиятында, гуманлылык идеясе алга сөрелгәндә, зур бер 
күтәрелеш күзәтелә. Галимнәр хәзер аны Европа әдәбият 
фәнендәге кебек Яңарыш чоры дип атыйлар. 

Хикәятләрнең тематикасы киң, чөнки шагыйрь тормыш
ны һәрьяклы яктыртырга алына. Аларның Мөхәммәдьяр
ның үзе тарафыннан иҗат ителгәнлеген яисә берәр каләм 
иясеннәнме, халык авыз иҗатыннанмы алынганлыгын автор 
үзе күрсәтеп бара. 

«Төхфәи мәрдан»ның композициясе, язылу алымнары 
традицион. Шагыйрь китапны язу эшенә бисмилла белән 
керешә, башта Алла һәм Пәйгамбәрне зурлый. 

Шагыйрьнең үз күңеле белән сөйләшкән урыннары әсәр
нең бик кызыклы өлешләре булып тора. Шагыйрь хисләре, 
фәлсәфәсе күзгә ташлана. 

Мөхәммәдьяр бөтен иҗаты белән гадел идарә итү фәлсә
фәсен уздыра. Аның мирасына гомуми күзәтү ясау Золым 
һәм Явызлык көрәшенең үзәккә куелуын, кешенең игелекле 
хезмәт белән, дөньяны алга җибәрү өчен яшәргә тиешлеге 



фикерен уздыруын күрсәтә. Ул әсәрләрендә идеаль 
дәүләт схемасын тәкъдим итә. 

Шагыйрь тарафыннан һәрвакыт бары тик акыл
га таянып эш итү хуплана. Акыл фәлсәфәсен ул 

гаделлек принциплары белән куша. Бу рәвешле фикер йөртү 
аңа кадәр язган кешеләрдә дә күренә. Әйтик, аның чагы
л ы ш ы н без инде болгар чорының кадерле ядкаре булган 
«Кыйссаи Йосыф»та ук күргән идек. 

Мөхәммәдьяр аерым фикерләрен Пәйгамбәр хәдисләре, 
халык авыз иҗаты мәкальләре белән ныгыта. 

«Нуры содур» һәм әдәби традицияләр 

«Нуры содур» Казан ханлыгы шагыйре Мөхәммәдьяр 
иҗат иткән иң зур әсәр булып тора. Урта гасыр традициясе 
буенча, шагыйрь аны Сәхибгәрәй ханга багышлый һәм 
аның соравы буенча яза да. 

Поэма — үгет-нәсихәт рухында. Шагыйрь бу әсәрдә дә 
бөтен кешеләргә һәм бигрәк тә дәүләт башлыкларына аеруча 
хас булырга тиешле уңай сыйфатларны пропагандалый. Ха
л ы к н ы ң ничек яшәве патшалар гаделлегенә, тырышлыгы
на бәрабәр дигән фикер уздыра. 

«Нуры содур»да традиционлык, чыннан да, бик көчле. 
Поэманың тәүге сәхифәләрендә Алла, Пәйгамбәребез макта
ла, аннан шагыйрь Сәхибгәрәй ханның үзенә күчә. Ул шу
лай ук әсәрнең язылу вакытына, сәбәбенә, нинди мәсьәләләр 
күтәрелүенә дә туктала. 

Шунысы к ы з ы к : Мөхәммәдьяр беренче бүлекне нәкъ ме
нә гаделлек хакындагы фәлсәфәгә багышлый. Гадел хакими
ятне яклаган шагыйрь, сүзләрен раслау өчен, Ануширван 
хикәятенә мөрәҗәгать итә. Болай эшләү — шулай ук бер 
традиция бит. 

Поэма гомуми структурасы буенча гына түгел, аерым 
өлешләре буенча да үзеннән алдагы әсәрләргә охшаш. Ул 
билгеле бер дәрәҗәдә Сәйф Сараиның «Гөлестан бит-төрки» 
җ ы е н т ы г ы н хәтерләтә. Мөхәммәдьяр да нинди дә булса 
фикерне әйтеп кенә калмый, гыйбрәтле хикәят аша ныгы
тып та куя. 

Хезмәтнең икенче бүлегендә шагыйрь — рәхим-шәфкать, 



өченчесендә — юмартлык, ә дүртенчесендә оят 
турында сүз алып бара. Мөхәммәдьяр аларның 
һәрберсендә традицион сурәтләрдән иркен файда
лана. Ул кулланган символик образлар әле соңрак 
та популярлыгын югалтмый: Утыз Имәни, Мәүлә Колый, 
Дәрдмәнд, Шәехзадә Бабич, Һади Такташ, Фатих Кәримнәр 
иҗатында очрый. 

Урта гасыр әдипләренә хас булганча, Мөхәммәдьяр поэзи
ясендә гадәттән тыш арттыру алымнары күп кулланыла. Тис
кәре, начар кешеләрне төрле хайваннар — эт, елан белән 
чагыштыруның, кара төсләргә буяп күрсәтүнең дә без элек
тән килгән бер традиция икәнлеген беләбез. Ә бит бу алым
нарны куллану безнең бүгенге шигъриятебездә дә дәвам итә. 

Шунысы тәгаен: бары тик уңышлы табылган эпитетлар, 
метафоралар һәм башка тел-сурәтләү чаралары гына үз ак
тивлыгын югалтмый. Шулай булгач, без Мөхәммәдьярны 
сүз остасы дип бәяли алабыз. 

Колшәриф — үз халкының күренекле улы 

Колшәрифнең Казан ханлыгы тарихында зур роль уйнавы 
бүгенге көннең бик күп әсәрләрендә чагылды инде. Ә. Рәши
тов «Колшәриф», «Сөембикә» поэмаларында, Ф. Латыйфи 
«Хыянәт» романында һәм башка әсәрләрдә бу шәхеснең 
шактый якты образын тудырдылар. 

Күпчелек галимнәр тарафыннан Колшәриф сарай ни
загларында, илләрара сәясәтне уздыруда Сөембикә тарафда
ры буларак хәрәкәт иткән дип бәяләнә. Казан ханлыгының 
мөстәкыйльлеген, иминлеген кайгыртмаган Шаһ Галигә 
1546 нчы елда ул кискен каршы чыга. Колшәриф Мөхәммәд 
пәйгамбәр нәселеннән килгән рухани саналган, әтисе Мансур 
үлгәннән соң, 1546 нчы елда аны Казан ханлыгының баш 
имамы итеп билгелиләр. Ул шул ук вакытта дипломат та 
була, Мәскәү белән сөйләшүләр алып бара, төрле корылтай
ларда чыгышлар ясый. 

Ядегәр хан тәхеткә утыргач, Колшәриф хөкүмәт соста
вына ук кертелә. Аңа хәтта Явыз Иван турыдан-туры бү
ләкләр юллый. 1552 нче елның 2 нче октябрендәге рус һө
җүме вакытында Казан каласын саклаучыларны җитәкли 



һәм шәкерт-муллалары белән берлектә һәлак була. 
Бу хакта рус елъязмачысы А . М . Курбский да 
язып калдырган. Худяков, Мәрҗани хезмәтлә
рендә дә аның турында мәгълүмат бар. 

Колшәрифнең безнең көнгә 4 шигыре һәм зур күләмле 
«Кыйссаи Хөбби Хуҗа» поэмасы килеп җиткән, әмма Төрки
ядәге һәм үзебезнең китапханәләрдәге җыентык-кулъязма
ларда башка әсәрләренең дә булуы мәгълүм, алар әлегә ачык
ланып бетмәгән. 

Казанда татарның күренекле улы хөрмәтенә Кремльдә 
мәчет салынды һәм аның исеме белән аталды. Әлеге бина 
милләтебезнең рухи хөрлеккә, икътисади азатлыкка, милли 
бәйсезлеккә булган омтылышларын чагылдыра, шул идеал
лар хакына яу кырларында Колшәриф кебек башын салган
нарның истәлеген онытмаска чакыра. 

Колшәриф — суфи шагыйрь 

Казан ханлыгы чорында яшәгән каләм иясе Колшәрифне 
суфи шагыйрь дип саныйлар. Рухани титулын йөрткән тел 
остасы, әлбәттә, дини тематиканы читләп уза алмаган, суфи
ч ы л ы к н ы ң бай символикасыннан мул файдаланган. 

К о л ш ә р и ф Хуҗа Әхмәт Ясәвине һәм а н ы ң шәкерте 
С. Бакырганины үзенең остазлары дип белдерә. Аларның 
исә суфи шагыйрьләр булуы билгеле. Бу ике олуг шәхес — 
Ясәви тарикате (сектасы) өйрәтмәләрен таратучылар, ислам 
дине, Коръән мәгънәләрен шигырь аша җиткерүчеләр. 

X . Ә . Ясәви бөтен төрки әдәбиятларга көчле йогынты 
ясаган. Һ ә м аның карашларының, әдәби ядкарьләренең Кол
шәриф иҗатына шифалы тәэсире шулай ук бәхәс уятмый. 

Аерым бер юнәлеш, беренче чиратта, әсәрнең идея-тема-
тикасында чагыла. Колшәриф иҗатында төп суфичылык 
фикерләре түбәндәгеләр: 

1) кешеләр көн күргән дөнья мәңгелек түгел; 
2) Алла каршысына гөнаһсыз килү дөрес яшәү рәвешен 

чагылдыра; 
3) гөнаһ эшләмәү өчен, Коръән кушканча яшәү кирәк; 
4) әгәр инде гөнаһ эшләгәнсең икән, Алладан ярлыкау 

сора. 



Әйткәннәребезнең дөреслеген күрсәтү өчен, 
К о л ш ә р и ф н е ң аерым бер әсәрен — «Кыйссаи 
Хөбби Хуҗа» поэмасын карап узыйк. Анда X йөздә 
реаль тормышта булган хәлләр язучы күзаллавы, 
кабул итүе һәм хыялы аша яңадан тудырыла. 

Әсәрнең кыскача эчтәлеге түбәндәгечә: Хәким ата Сө
ләйманның (Сөләйман Бакыргани) хатыны Ганбәрдән Әс-
гарь, Мәхмүд, Хөбби Хуҗа исемле уллары туа. Ике бала, 
әтиләре кушуы буенча, иген игә, ә кече уллары үз юлын 
сайлый — ауга йөри. 

Бервакыт ата улларын үз янына чакырта, Хөбби Хуҗа 
тиз генә килеп җитә алмый, суга батучы көймәне коткаргач 
к ы н а кайта. Тегеләр моның өчен Сөләйман хәзрәткә гошер 
китерәләр, ул әлеге бүләкләрне игенче улларына бүлеп бирә. 

Аудан кайткач, кече ул, ун сыер суйдырып, кеше сыйлый. 
Соңыннан алар әтисе белән бергә бу сыерларга җан өрәләр. 
Сыерлар, егетнең аягын үбеп, яңадан кырга китәргә рөхсәт со
рыйлар. Улының осталыкларына ышанган ата, ике акыл иясе 
бер өйгә сыя алмас, дип уйлый һәм улын йортыннан куа. 

Хөбби Хуҗа китмәсен өчен, анасы аны бер бүлмәгә бикли, 
әмма ул ни рәвешледер юкка чыга. 

Ш у ш ы хәлләрне ишеткән Әхмәт Ясәви Хәким атаны үзе
нә чакыра һәм, улын куып чыгарганы өчен, аны бер елга 
утын ташучы итә. Шуннан соң да, әле гөнаһыңны мин генә 
кичердем, Алла сине каберең өстеннән 40 ел дәрья аккач 
к ы н а кичерәчәк, ди. Поэманың калган чәчмә өлешендә 
Хөбби Хуҗаның а к к о ш к а әверелүе, Хозыр Ильяс янында 
булуы, әтисе белән очраша алмавы турында сөйләнелә. Ата
ның балаларына тигез карамавы, көнчелеге физик һәм рухи 
җәзалана. 

Күргәнебезчә, поэма Колшәрифнең алда аталган суфи
ч ы л ы к идеяләрен тулысынча чагылдыра. 

Колшәриф — суфи шагыйрь 

Хакыйкать чын гашыйклар, 
Кергел юлга егетләрчә, 
Юламандыр бу юлда 
Шәйх Гаттар дивана. 



Колшәрифнең «Хакыйкать чын гашыйклар» 
шигыреннән алынган эпиграф аның, чынлыкта 
да, суфи шагыйрь икәнлеген раслый. Без аның 
бүгенге көнгә күчермәсен китердек. Әлеге әсәр әнә 

шундый дүртьюллыклардан тора. 
Шигырьнең һәр строфасының соңында төрле гасырларда 

яшәгән берәр суфи шагыйрь исеме аталган. Мәсәлән, Шәйх 
Гаттар — монголлар басып алганчы иҗат иткән бөек фарсы 
шагыйре. 100 дән артык поэма иҗат иткән. 110 яшендә 
чакта, 1221 нче елда, Чыңгыз ханны мактап язудан баш 
тартканы өчен, аны җәзалап үтергәннәр. 

Шәйх Мансур исә 921 нче елда җәзалап үтерелә, ул үзен 
Алла дип әйтүдә гаепләнә, шулай ук — суфи шагыйрь, 
гарәп. 

Колшәриф тарафыннан телгә алынган тагын бер шә
хес — Шәйх Боһлул. Урта гасырда аскетлыгы белән шак
катырган шагыйрь. 

Бу кешеләрнең һәммәсен шагыйрь ни өчен дивана дип 
атый соң? Суфилар үзләрен Аллага мәхәббәттә юләрләнү 
дәрәҗәсендә дип исәпләгәннәр. Икенчедән, төрле дини риту
аллар ярдәмендә алар экстазга киткәннәр, акылларын җуй
гандай булганнар. Өченчедән, гомумән, суфиларны әлеге 
төшенчә белән атау традициясе бар. 

Бу шигырьдә Хак һәм былбыл, ут һәм күбәләк образла
рын күрәбез. Алар суфичылык эстетикасы нигезендә файда
ланылганнар, ягъни Аллага көчле мәхәббәтне белдерү өчен 
кулланылганнар. 

Шагыйрь үзен дөньялыкта суфи шагыйрь булып дан ал
ганнар арасына өнди. Безгә дә аларны үрнәк итеп куя. 
Мәгърифәт дигәндә дә, Колшәриф тарафыннан, беренче чи
ратта, Алланы танып-белү күздә тотыла. 

Ә бит Колшәрифнең мәгърифәткә өндәгән шигырьләре 
дә бар. Дөрес, ахыр чиктә алары да барыбер Алланы та
нып-белүгә барып тоташа. Шулай булгач, Колшәрифне 
Әхмәт Ясәви һәм Сөләйман Бакыргани кебекләр янәшә
сендә торган суфи шагыйрь дип саный алабыз. 



Мәжлиси һәм аның «Сәйфелмөлек» кыйссасы 

«Сәйфелмөлек» әсәренең авторын һәм тарихын 
Г. Рәхим үк әйткән була. Ул Мәҗлисинең әдәби 
тәхәллүс икәнлеген, әсәрнең Урта Азиядә тууын, Идел буенда 
к и ң таралуын, эчтәлегендә Бабур ханга тәнкыйть булуын 
ачыклый. 

Дастанның иҗат ителү чоры һәм авторы хакында үзбәк 
галиме Н. М. Маллаев та яза. Ул шагыйрьнең XV гасыр 
ахырында, XVI гасыр башында яшәвен күрсәтә, тумы-
шы — Хәрәземнән дип саный. Галим фикеренчә, Мәҗлиси 
аннан Бохарага күчкән, Гобәйдулла хан һәм аның улы Габ
делгазиз ханнар сараенда хезмәт иткән. 

Мәҗлиси касыйдә, газәл жанрында да иҗат итә, әмма 
алар әлегә табылмаган икән. Бу хакта шушындый истәлек 
бар: атаклы Бабур хан Мәҗлиси белән очраша, аннан бер 
касыйдәне кемгә юллавын сорый һәм, Мөхәммәтсалих исем
ле кешегә икәнлеген белгәч, йортыннан куып чыгара. 

Б а ш к а галимнәрнең дә күпчелеге Мәҗлисине хәрәземле 
дип таный. X. Миңнегулов аның хакында, Нугай Урдасында 
да яшәп алса кирәк, дип яза. Бу чорны XV гасыр ахыры — 
XVI йөзнең беренче яртысы дип ачыклый. 

«Сәйфелмөлек» кыйссасы 1807 нче елдан алып 1903 нче 
елга кадәр бик еш басылган. Аңың хакында революциягә 
кадәр үк еш язганнар. М. Акчурина «Иске әдәбиятымыз» 
дигән хезмәтендә аны хәтта операга нигез була ала дигән 
фикер уздыра. 

Мәҗлиси иҗат иткән әсәр әдәбиятыбызда үз урынын тап
кан. Аның уңай традицияләрен халык авыз иҗаты белән 
матур әдәбиятның кушылуын көчәйтүче юнәлеш вәкилләре 
Г. Тукай, Н. Думави, М. Гафури һәм башкалар дәвам иткән. 

«Сәйфелмөлек» китабын соңгы елларда бик ныклап өйрә
нә башладылар. Ф. Яхинның «Шагыйрь Мәҗлиси һәм аның 
«Сәйфелмөлек» әсәре» исемле фәнни язмасында әсәрнең теле 
һәм сюжетына к а г ы л ы ш л ы материаллар да шактый мул 
бирелгән. Әлеге әсәрне өйрәнүчеләр арасында университет 
галиме X. Миңнегулов та бар. Ул «Сәйфелмөлек» сюжетына 
корылган әсәрләр барлыгы турында һәм аның идея эчтәле
генә карата к ы з ы к л ы фикерләр әйтә. 



Татар әдәбиятында дастан жанры 

Дастан — халык авыз иҗатының әйдәп баручы 
жанрларыннан. Сюжетлары язу теркәлгәнче үк ту

ган, телдән телгә сөйләнгән. Аларны иҗат итүчеләр халык 
бәетчеләре булган. Фарсы шагыйре Фирдәүсинең «Шаһна
мә»се, грузин Шота Руставелиның русчага тәрҗемәдә «Ви-
тязь в тигровой шкуре» исеме белән йөртелгән дастаны ни
гезендә дә борынгы хикәятләр ята. 

Дастан сүзе элек к и ң мәгънә аңлаткан. Тарих, повесть, 
хикәя, былина, әкият, роман һәм башка жанрда язылган 
әсәрләрне еш кына дастан дип атаганнар. Бертельс исемле 
галим аның риваять, халык әкияте һәм роман мәгънәләренә 
турырак килүен әйтә. Татарча сүзлекләрдә ул поэма, эпос 
дип аңлатыла. Бүгенге көндә без дә аны эпос һәм кыйсса 
төшенчәләрендә аңлыйбыз. Әйтик, шул ук «Йосыф» кыйс
сасын кайчак дастан яисә поэма дип тә йөртәбез. 

Татар әдәбиятында роман жанры дастаннардан үсеп чыга. 
Дастан шигырь яисә проза формасында була. Ул фантастик 
сюжетка ия, персонажлары артык идеаллаштырыла, төп ге
рой гадәти булмаган шартларда үсә, еш кына мәхәббәт ва
кыйгалары үзәккә куела. 

XVII гасырда теркәлгән дастаннар арасында «Дастаннар 
мәҗмугасы» игътибарга лаек. Бу китапны Н. Д. Ката-
нов — «Татар елнамәсе», М. Госманов — «Дәфтәре Чыңгыз-
намә», Мәсгут Гайнетдинов «Дастаннар китабы» дип атый. 
Б а ш к а әйтелешләре дә очрый. 

Дастанны элек-электән фәнни чыганак буларак файдалан
ганнар, әмма соңгы еллар татар әдәбияты фәнендә аңа ярым-
тарихи һәм әдәби ядкарь кебек карау тамыр җ ә я башлады. 
М. Гайнетдиновның «Хакыйкать юлыннан» китабында әнә 
шул хакта фикерләр бар. 

«Дәфтәре Чыңгызнамә» — алда аталган мәҗмугага кергән 
алты әсәрнең берсе. «Дастан нәсли Чыңгыз хан»да Чыңгыз 
шәҗәрәсе бик тулы күрсәтелә. Ул Нух пәйгамбәр балала
рыннан башлап Күчем хан нәсәпләренә кадәр китерелә. 
Автор Ч ы ң г ы з хан нәселе хакындагы риваятьләрне үзе 
теләгәнчәрәк файдалана. Әсәрдә аның нурдан яралуы ту
рында безгә башка әсәрләрдән дә (әйтик, «Идегәй»дән) билге
ле мәгълүмат бар. Чыңгызның тарихи эшчәнлеге турында 
сүз бик аз. 



Чыңгызларның нурдан яралуы турындагы фи
кер дөнья яратылышы турында мифларга, Коръән
гә барып тоташа. Коръән буенча, фәрештәләр генә 
нурдан яратыла, ә адәм балалары туфрактан туды
рылалар. Әгәр кем дә булса нурдан яратылган икән, димәк, 
ул Аллага якынрак бер баскычта тора. Шулай булгач, Чың
гыз нәселен нурдан яратылган итеп күрсәтү гади бер образ
л ы л ы к кына түгел. Элекке заманнарда чыңгызлыларга үз
ләрен нурдан яралган итеп күрсәтү халыкны аларның бөек
легенә, башкалардан өстенлегенә, тәхеткә лаеклыгына ышан
дыру өчен дә кирәк булгандыр. Димәк, дастанның Чыңгыз 
идарә иткән чорда халыкта к и ң таралыш тапкан риваять-
хикәятләр белән тыгыз бәйләнеше бар. 

Әсәрнең баштагы эпизодлары Чыңгызның бала чагына 
алып бара. Без киек аулау күренешләре, к о л л ы к к а төшерү 
вакыйгалары һәм башкалар белән очрашабыз. Дәүләт как
шау сәбәпләре турында да сүз алып барыла. Без бер ыру 
эчендә тәхет өчен көрәш барганлыгын күрәбез. Чыңгыз, ага
ларыннан качып, тауларга китә. Биләр Чыңгызны Кара 
таудан алып кайталар, ул исә үзен кабул итмәгәннәрне үтерә 
һәм тәхеткә килә. Хан биләргә тамгалар, билекләр билгели, 
аларга кадер-хөрмәт күрсәтә. Әсәр бик оптимистик рухта 
тәмамлана. 

Без бер дастанга гына тукталдык һәм аның, бер яктан, 
узган чордагы югары катлам вәкилләренә хезмәт итүен, 
икенче яктан, халыкны берләштерү көченә ия икәнлеген 
күрдек. 

Габдерәхим Утыз Имәни иҗатында 
заман тудырган мәсьәләләр 

Габдерәхим Утыз Имәни ХVIII-ХIХ гасыр чикләрендә 
иҗат иткән шагыйрь, рухани, галим, җәмәгать эшлеклесе 
һәм лаеклы рәвештә татар әдәбиятының күчү этабы вәки
ле санала. Аның и җ а т ы белән кызыксына башлау XIX га
сыр ахырына туры килә. 

Утыз Имәнинең бүгенге көнгә 91 исемдәге хезмәте билге
ле. Шуларның яртысыннан күбесе табылган, кайбер әсәр
ләренең авторы ул булу шик астына куела. 

/ 



Утыз Имәни энциклопедик белемле шәхес була, 
чәчмә әсәрләр, шигъри проза да иҗат итә, әмма, 
беренче чиратта, шагыйрь булып кала. Ул феодаль 
тәртипләр хөкем сөргән заманда яши. Җәмгыять

нең төп сыйныфлары булган крестьяннар һәм зур җирби
ләүчеләр арасында каршылыклар, көрәш яшәгән заман аның 
иҗатына да йогынты ясый. 

Утыз Имәни иҗатында гыйлем-мәгърифәт темасы үзәктә 
тора. «Гаварифез-заман» («Заман укымышлылары»), «Тән-
зифел-әфкәр фи нәсаихел-әхъяр» («Фикерләрне пакьләндерә 
торган игелекле үгетләр») һәм башка әсәрләре шуңа ка
гылышлы мәсьәләләрне генә яктыртуга багышланган. 

Беренче поэма керештән башлана. Анда кешеләрнең бер-
берсен аңламавы, төрле диннәрне тотуы, Аллага төрлечә та
бынуы кебек мәсьәләләр күтәрелә. 

Әсәрнең төп өлешендә конкрет күренешләр тасвирлана. 
Беренче бүлектә автор үзенең узган тормышын яза, тынгы
сыз җанына урын таба алмаган шагыйрь образын тудыра. 
Икенче бүлек шагыйрьнең бераз алгарак атлаган Ватанын 
тасвирлаудан башлана. Дөрес, лирик герой бераздан дин 
өлкәсендә, җәмгыятьтә күренгән үзгәрешләрнең тирәннән 
булмавын аңлый башлый. Руханиларның икейөзлелеген, 
дини сүзләр артына яшеренеп, халык белән уйнауларын, 
гади халыктагы наданлыкның ишаннар өчен бик кирәкле 
булуын әйтә, социаль катламнар арасындагы каршылыклар
ны ача. 

Аннан соңгы бүлекләрдән без Утыз Имәнинең динне чис
тартуга, иске китапларга таянып, гаделлекне торгызуга өмет
ләнүен күрәбез. Аның бөтен ышанычы — белемле, көрәшү
чән рухка ия, дөреслекне турыдан-туры әйтергә курыкмаган 
галимнәрдә. 

Гомумиләштереп әйткәндә, поэма үзәгенә иманлы кеше, 
шәхес һәм җәмгыять мәсьәләсе кебек шул чорны борчыган 
актуаль проблемалар куела. 

Татар әдәбияты һәм Шәрык классикасы 

Болгар дәүләте һәм Казан ханлыгы Гарәбстан, Һиндстан, 
Урта Азия һәм Балтыйк буе илләре, Иран белән тыгыз элем



тәдә торган, ут күршеләре руслар белән дә икътиса-
ди-мәдәни бәйләнешләренең нык булуын кайгырт
кан. Татарларның аралашу даирәсе әле без санаган 
илләр белән генә дә чикләнми. 

IХ-Х гасырларда Идел буе төркиләре уйгур, гарәп, яһүд 
графикасы белән таныш булган. Димәк, ул язудагы әсәр
ләрне дә укый алучылар очраган, ә бу әдәбиятка бик күп 
халыкларның йогынтысы була алган дигән сүз. 

Болгарлар ислам динен кабул иткәннән соң, аларга шул 
графикада язылган дини һәм әдәби ядкарьләр үтеп керә, 
алар икесе дә сәнгатьне яңа сюжетлар һәм образлар система
сы белән баеталар. 

Татарлар Алтын Урда составында яшәгәндә, мәдәни бәй
ләнешләре тагын да ныгый, чөнки ил башлыклары Визан
тия, Иран, Мисыр, Рус иле һәм башкалар арасында барган 
дипломатик мөнәсәбәтләргә, сәүдә үсешенә зур игътибар би
рә. Моның шулай икәнлеген бу чорда сүзлекләрнең күпләп 
төзелүе һәм таралуы да күрсәтеп тора. Фольклор һәм әдәби 
үрнәкләрдән мисаллар да кертелгән сүзлекләр үзләре дә ту-
рыдан-туры әдәбиятны үстерүгә ярдәм итә. 

Ул заманда укымышлылар арасында, көнчыгыш теллә
реннән берьюлы файдаланып, сүз бәйгеләре оештыру гадәте, 
шигырь әйтешүләр булган. Ә бу башка телләрне, әдәби үзен
чәлекләрне бик оста белүне таләп иткән. 

Узган чорлар әдәбиятын күздән кичерсәк, шулай да татар 
әдәбиятына, беренче чиратта, фарсы поэзиясе һәм прозасы
ның көчле йогынтысы булуын күрербез. Аларга иярү бөтен 
дөньяга танылган фарсы шагыйрьләре белән осталыкта яры
шу рәвешен ала булса кирәк. 

Кол Галинең «Кыйссаи Йосыф», Сәйф Сараиның «Гөле
стан бит-төрки» әсәрләренә дә фарсы әдәби үрнәкләренең 
тәэсире юк түгел. Хисам Кятибнең «Җөмҗөмә солтан»дас
танын, «Кисекбаш»ны, Котбның «Хөсрәү вә Ширин»ен искә 
төшерик. Аларныкына охшаш сюжетларга нигезләнгән әдә
би әсәрләрнең дә электән булуы билгеле. 

Мәхмүд Болгариның «Нәһҗел фәрадис»ы да Көнчыгыш 
үрнәкләренә таянып язылган. 

Казан ханлыгында, ул Рус дәүләте тарафыннан йотылгач 
та, фарсычадан төрки телгә тәрҗемә ителгән бик күп әсәрләр 
кулланылышта йөргәнлеге, язучыларның иҗатына суфи 



шагыйрьләр Әхмәт Ясәви, Сөләйман Бакырганы 
кебек каләм ияләренең йогынты ясаганлыгы бил
геле. Аларның әсәрләре әле узган гасыр башында 
да халык арасында күпләп очрый. Димәк, әлеге 

китапларга и х т ы я җ һәр чорда я ш и . 
Соңрак заман язучысы Суфи Аллаһиярның дүрт исемдә

ге китабы халыкка я х ш ы билгеле була. Утыз Имәни аның 
кайбер әсәрләренә шәрехләр яза. Көнчыгышның атаклы ша
гыйре үзе дә Казанга килә, үзенә татар җиреннән мөритләр 
җ ы я , укымышлылар белән элемтәсен ныгытып китә. 

Көнчыгыш әдәбиятлары шундый зур йогынтыга ия бул
ган икән, алар татар укучысының и х т ы я җ ы н канәгатьлән
дергән дигән сүз. Минем уйлавымча, идеаль герой, идеаль 
патша образлары үзәккә куелган гарәп һәм фарсы телле 
әдәби үрнәкләр гомере михнәттә үткән хезмәт кешесенең 
идеалларына җавап биргән. Суфичылык әсәрләрендәге тис
кәре геройларга бирелгән җәза да аның гаделсез затларның 
бер җәза аласына өметләрен чагылдырган, ә инде Аллаһыга 
якынаю мөмкинлеге турында сүз йөртүчеләр мәңгелек йорт
ның рәхәтлекләре белән тынычландырган, сөендергән. 

Гасырлар буе гадел хөкемдарга өметләнгән халыкның йө
рәгенә Көнчыгыш әдәбиятлары үрнәгендә формалашкан ша
гыйрьләр язган әсәрләр май булып яткан. Әнә шуңа күрә 
Кол Гали, Мөхәммәдьяр һәм башкаларның иҗаты үзләре 
үлгәннән соң да халыкка хезмәт иткән. 

Татар поэзиясе үсешендә Г. Кандалый 
иҗатының әһәмияте 

Габделҗаббар Кандалый үзенең элгәреләреннән халыкка 
тагын да якынрак торуы белән аерыла. Аның аеруча беренче 
әсәрләренә халык авыз иҗатындагыча җиңелчә шаяру, шат
лык хисе хас, алардан ниндидер я к т ы л ы к бөркелгәндәй. 

Ул — лирик шагыйрь. Күп кенә әсәрләрен үзенең тирә-
ягындагы кешеләргә атап, сөйгәненә багышлап яза . Бу 
шигырьләр кеше күңеленең бөтен кичерешләрен чагылды
рып бетерә сыман. Чын күңелдән гашыйк булган егет; аеры
лу кичергән, сөйгәненә өйләнә алмаган, гомерен, шуны сагы
нып, башка белән уздырган ир; бала хәсрәтендәге ата... Кай



сы кеше шушындый хисләр кичермәгән?! Менә 
ни өчен аның иҗатын халык яраткан, әсәрләрен 
яттан сөйләгән, алар хәтта фольклор үрнәкләренә 
кушылып киткән. Авторы онытылганда да, халык 
күңелендә яшәгән аның кайбер шигырьләре, шунлыктан 
бүгенгәчә кемнеке икәнлекләре бәхәс уята. 

Язган әсәрләренең күбесе гади халыкка тулаем аңлаеш
лы булуы, шул ук вакытта укымышлылар өчен язылганна
рының да барлыгы Г. Кандалыйны һәр катлам вәкиллә
ренә якынайткан. 

Г. Кандалый үзенә кадәр татар әдәбияты биеклегендә 
торган Утыз Имәни иҗатын ныклап өйрәнә һәм аның тра
дицияләрен үстерә, татар шигъриятен бер баскычка биек
кәрәк күтәрә. 

Халыкка хезмәт итәсе урынга, аның җилкәсендә рәхәт 
яшәп ятуны кулайрак күргән мулла-монтагай, белем тара
тасы урынга, наданлыкны җәелдергән галим-голәмә, хатын-
кызны назда яшәтмичә, эш атына әверелдергән ир, әләк 
белән кеше башына җитәргә торган имансызлар... — болар 
һәммәсе Г. Кандалый иҗатында моңа кадәр күрелмәгән 
дәрәҗәдә көчле тәнкыйть утына алына. 

Г. Кандалый традицион образларның мәгънә киңәюенә 
нигезләнеп үскән татар шигъриятен тормышчан детальләр, 
реалистик сурәтләр белән баета. Аның әсәрләрендә тәгаен 
эш-хәрәкәтне тасвирлауга зур игътибар бирелә. Хәтта үгет-
нәсихәте дә үзенчә аның. Ниндидер бер шуклык я усаллык 
белән кисәтә, куркыта, яный, гыйбрәтләре дә күпчелек оч
ракта тормыштан алынган. Ул татар шигъриятенә үз тирә-
ягындагы географик атамаларны мулдан кертә. 

Г. Кандалый шәхесне үзен якларга чакыра, авыр тор
мыштан чыгу юлларында Аллаһы Тәгаләгә генә өметләндер
гән кайберәүләрдән ул шул ягы белән дә аерыла. Ул хатын-
кызны һәртөрле яратуны савап дәрәҗәсенә күтәрә, бу гамәл
дән бозыклык тамгасын алып ата. Аның герое әлеге кыз, 
мәхәббәте хакына дин, гореф-гадәтләр этикасы кысаларына 
сыймаган гамәлләрне эшләргә дә әзер. Ул бу дөньяның Алла 
тарафыннан кеше бәхете өчен яратылганлыгын аңлый. 

Г. Кандалый кеше акылына, тышкы матурлыгына, аның 
идеалдагы сокландыргыч яшәү рәвешенә дан җырлый, шул 
идеалга көнкүрешнең ямьсез якларын каршы куя. Г. Кан



далыйга кадәр бер генә шагыйрь иҗатында да ан
титеза алымыннан шул дәрәҗәдә мул һәм отышлы 
файдалану булмагандыр шикелле. 

Мәгърифәтчелек идеяләре, романтик буяулар, 
кайвакыт елар дәрәҗәгә җиткән сентименталь герой ... — 
болар барысы да Г. Кандалый иҗатында бар. Шулай булгач, 
аның язганнарын һәртөрле агым һәм юнәлеш вәкилләре үз
ләренең бер таяныч ноктасы итә ала. Гомумиләштереп әйт
кәндә, аның иҗатында киләчәктә әле тагын да көчлерәк яңа
рачак шигъриятнең төп сыйфатлары барлыкка килгән инде. 

Муса Акъегетнең «Хисаметдин менла» 
романында яңа геройлар 

Икенче дәвер ... Муса Акъегетзадә әфәнденең 
«Хисаметдин менла»сы белән башлана ... «Мулла 
бабай»лар, «Юлсызлар» белән тәмамлана. 

Г. Ибраһимов 

М. Акъегетнең «Хисаметдин менла» романы әдәби җә
мәгатьчелек тарафыннан үз заманында зур яңалык буларак 
кабул ителә. Ул, шул чорның әдәби тәнкыйте билгеләгәнчә, 
татар әдәбиятының идея-эстетик яңаруын күрсәткән беренче 
әсәрләрдән була һәм җәдитчелек әдәбиятына башлангыч 
бирә. 

«Хисаметдин менла» повестеның геройлары мәгърифәтче
лек идеаллары яктылыгында сурәтләнгән, мәгърифәтчелек 
реализмы методы принципларыннан чыгып тудырылган. 

Вакыйгаларда төп урыннарны алып торган Хисаметдин 
белән Х ә н и ф ә — һәрьяктан камил затлар. Белемлелектә, 
әхлаклылыкта, иреккә омтылышта үз тирәлекләрендә аларга 
тиңнәр юк. Әдип нәкъ менә шундый кешеләр җәмгыятьтә 
югары бәяләнергә, тормышта бәхеткә ирешергә, бер-берсенә 
пар булырга тиеш дигән карашта тора. 

Без атап үткән уңай геройлар әхлаклылык бөтен гамәл
ләрнең нигезендә ята дип саный, шушы әхлакны мәгърифәт-
лелекнең дәрәҗәсе белән бәйләп карый. 

Хисаметдин белән Хәнифә — язмышка, традицияләргә 
к а р ш ы баручы я ш ь л ә р . Егет я з м ы щ мәсьәләсендә әнисе 



белән бәхәскә дә керә, кыз исә, ата-анасы ризалы
гыннан башка, икенче кешегә кияүгә чыгарга 
җөрьәт итә, бар кешене аптырашта калдырып, туй 
алдыннан йортыннан чыгып кача. 

М. Акъегет мәгърифәтле кешегә дә бәхетнең үзеннән-үзе 
килмәвен, аны көрәшеп алырга кирәклеген, җәмгыятьнең 
аларга каршы киртәләр коруын тасвирлый. Димәк, ул мәгъ
рифәтле актив шәхес проблемасын алгы планга чыгара. 

Эшлексез белемлелек белән бернигә ирешә алмыйсың. 
Көрәшче геройлар алдында җиңелмәслек киртәләр, гореф-
гадәтләр, тирә-як фикере юк. Ә бит М. Акъегеттән соң әдәби
ятка килгән һәр каләм иясе диярлек әнә шул хакта сөйли. 
Г. Исхакый, Г. Коләхмәтов, Г. Камал һәм башкаларның 
геройларының беришләре, искене җимереп, яңа мәдәни га
дәтләр кертергә, хатын-кызга мөнәсәбәтне үзгәртергә, иллә
рара икътисади тигезсезлекне бетерергә, ә соңрак инде икен
челәре социаль гадел җәмгыять төзергә чакыралар. Алар 
Хисаметдин менла һәм Хәнифәләр эшләгән адымнардан үр
нәк ала, карашларын тагын да киңрәк үстерә. Тора-бара 
әдәбиятта бу, яшь гомер нәрсәгә багышланырга тиеш, соравы 
рәвешендә формалаша. 

Акмулла — мәгърифәт һәм гаделлек җырчысы 

Аның исеме Казахстандагы — Абай, Татарстанда
гы — К. Насыйри, Каракалпакстандагы — Бердах, 
Кыргызстандагы Токтагул кебек XIX гасырның икен
че яртысында яшәгән әдәбиятчылар һәм мәгърифәт
челәр янәшәсендә. 

Рәшит Шәкүр 

Татар, башкорт һәм казах халык авыз иҗаты — Акмулла 
әсәрләренең чишмә башы. Төрки шигырь сәнгатенең тради
цияләрендә тәрбияләнгән каләм иясе аны үз чорының рухы 
белән баета, халык мәкаль-әйтемнәренең үткенлегенә тая
нып, оригиналь образлар аша актуаль яңгырашлы пробле
малар күтәрә. 

Инде я ш ь чагында ук, XIX гасырның илленче елларында 
язган бер шигырендә ул гаделлек, әхлак мәсьәләләрен 



күтәрә, матди дөньяны беренче планга куйганлы
гы, улларына кешелекле мөнәсәбәт күрсәтмәве, ба
лаларыннан да бары тик файда гына алырга телә
гәнлеге өчен, үз әтисен бик нык тәнкыйтьли. 

Бала чагыннан кагылу-сугылуларда яшәгән, гомере ачлы-
туклы һәм ил буйлап белем таратып үткән Акмулла, билге
ле, үз иҗатында гаделлек һәм мәгърифәт мәсьәләләрен кү
тәрми булдыра алмый. 

Мәгърифәтче шагыйрьнең иҗаты өч юнәлештә үсә. Берен
чедән, ул, мәгарифне алга җибәрү юлында армый-талмый 
эшләгән затларны үрнәккә куеп, аларның я к т ы образларын 
тудырып, алар үрнәгендә мәгърифәтле булырга чакырып, 
гомумән, мәдәни алгарышны яклап әсәрләр яза. Икенчедән, 
иҗтимагый гаделсезлекләр дөньясын фаш иткән шигырь
ләр иҗат итә. Дини мәсьәләләрне дә үз эченә алган фәлсәфи-
әхлакый парчалары исә аның мирасының өченче төркемен 
тәшкил итә. 

Шагыйрь үз замандашларын Әфләтун (Платон), Ш. Мәр
җ а н и кебек Көнчыгышның һәм үзебезнең философларыбыз 
белән бик еш чагыштыра. 

Чичән шул ук вакытта әлеге танылган затларын тиңләр
лек икенче шәхесләр белән дә таныш. Мәсәлән, ул Мәрҗани
не имам Газали янәшәсендә күрә. Ике философ һәм дин 
галименең дөнья, бигрәк тә мөселман халыкларына карата 
кылган файдалы хезмәтләрен чагыштырсаң, бу бәяләүдә ни 
дәрәҗәдә гаделлек барлыгын күрәсең. 

Мәгърифәтлелекне кешенең әхлагы белән тыгыз бәйләү Утыз 
И м ә н и һ ә м Г . К а н д а л ы й л а р д а , б а ш к а л а р д а д а б а р . 
М. Акмулла да шул традицияләрне дәвам итә. «Белемле кеше 
әхлаклы була» фикере белән генә канәгатьләнмичә, ул халык 
файдасына эшләрлек белемнәрне генә яклап чыга. Аныңча, 
мондый мәгърифәтлелек таза әхлаклы затларда гына була: 

Аһ, дәрига! Эч тазарсын, эч тазарсын, — 
Булмаса, файда бирмәс коры белем! 

Шунда ук күңелгә Каюм Насыйри иҗат иткән Әбелхарис 
һәм Әбүгалисина образлары килә. Аларның икесе дә, бер 
үк җирләрдә, бер үк китаплардан, мөгаллимнәрдән белем 
алсалар да, өйрәнгәннәрен төрле максатларны тормышка 
ашыруга юнәлтәләр. 



Белемле, һөнәрле кешеләр генә җәмгыятьне алга 
җибәрәләр, ди Акмулла. Аныңча, колониаль шарт
ларга куелган һәм мөселман халыклары яшәгән 
илләр бу вакытка Европадан күпкә арткарак ка
л ы п атлый: 

Әһле ислам йоклабрак калыр булды, 
Башка милләт алга таба барыр булды... 

Икътисадта башкаларга тиңләшергә чакыру белән генә 
дә чикләнми шагыйрь, аның юлларын да күрсәтә: 

... Һиндстан галәмендәй мәхкәм торып, 
Исламга каршыларны каһир булсын. 

Күргәнегезчә, ул колониаль изүгә к а р ш ы чыгарлык к ө ч 
тапкан Һиндстанны үз динендәге халыкларга үрнәк итә. 

Акмулла — Башкортстан туфрагында туган ш а г ы й р ь . 
Башкорт халкы арасында белемсезләрнең күплеге аны аеру
ча борчый. Уралдагы аюдан курыккан кебек, сезгә дә үз 
мәгърифәтсезлегегездән куркырга кирәк, ди ул аларга мө
рәҗәгать итеп язган бер шигырендә. 

Акмулла — казах далаларында, авылларында гомер сөр
гән шагыйрь. Сезне белем алырга үгетлим, йөрәгегездә мәгъ
рифәткә юллар ябык, искедән килгән гадәтләрегезне ташла
мыйсыз, галимнәр сүзенә колак салмыйсыз, ди ул казах
ларга. 

М. Акмулла — ч ы г ы ш ы турында төрле фикерләр булса 
да, минемчә, татар милләтеннән булган шагыйрь. 

Урысча укып кына түгел белмәк, — 
Хәл килсә, фырансузча белгән яхшы, — 

дип әйтеп калдыргандыр ул безгә — руслар белән иңгә-иң 
яшәгән татар балаларына. 



Унынчы сыйныф 

Әдип булып танылу юлында 

Әдәбият мәйданында хәзер иң шәүкәт илә вә иң 
бөек урында карт реалист Гаяз әфәнде тора. Бу мөх
тәрәм татар әдәбиятына башлап реализмны кертүче 
иде. Әле һаман да аның мәүкыйгасы (биләгән уры
ны) ялгыз диярлек дәрәҗәдәдер. Без аның хикәялә
ре кадәр реальный бер әсәргә матбугатымызда оч
рый алганымыз юк әле. 

Г. Ибраһимов 

Югарыда китерелгән юллар 1905 нче елгы инкыйлабтан 
соң язылган мәкаләләрдән алынса да, аларда сүз Гаяз Исха
к ы й н ы ң революциягә кадәрге иҗаты хакында да бара. 

Татар әдәбиятында әнә шундый күренекле урын тоткан 
Гаяз Исхакый 1878 нче елның 10 (22) нчы февралендә Казан 
губернасы Чистай өязенең Яуширмә (Кутлушкино) авылын
да дөньяга килә. Атасы — мулла, әнисе исә — к ы з балаларга 
сабак бирүче абыстай, шулай ук руханилар нәселеннән. 

Мулла гаиләсендә туган Гаязга, алдагы балалар бер-бер 
артлы үлеп, бердәнбер ул булып калганга, зур игътибар бире
лә. Б и к кечкенә чагыңда ук аңа пәйгамбәрләр тарихыннан 
хикәяләр сөйлиләр, әбисе Мәгъфүзә абыстай малайга әле 
биш кенә яшь вакытта ук «Иман шарты», «Кырык хәдис» 
кебек китаплар укыта. 

Әтисеннән гарәп-фарсы телләреннән башлангыч белем 
алганнан соң, 1890 (1891) нчы елда, Гаязга унике я ш ь тул
гач, аны Чистай мәдрәсәсенә укырга илтәләр. Шәкертләр
нең иҗтимагый хәрәкәте белән булачак әдип нәкъ менә 
шунда таныша башлый. 

1907 нче елны басылып чыккан «Зиндан» китабына ке
рештә Сәгыйть Рәмиев, Габдрахман Хөсәеновлар бу вакыт
ларда Чистай мәдрәсәсендә шәкертләр арасында үзенчә бер 
революция булганын һәм ул хәлләрнең Гаязга да тәэсир 
итүен, аның, уку-укыту тәртипләре белән килешмичә, суллар 
ягына керүен язалар. 

Чистайда өч ел укыганнан соң, үзенең укытучысы Закир 



хәзрәтнең үлүен сәбәп итеп, ул уку йортындагы 
низамәттән р и з а с ы з Гаяз Казанга — Күл буе 
мәдрәсәсенә күчеп китә. 

Европача мәдрәсәләрнең берсе булуына карамас
тан, аны мондагы уку-укыту торышы да канәгатьләндерми, 
һәм Гаяз Исхакый автобиографиясенә түбәндәге сүзләрне 
теркәп куя: «Ул вакытта бөтен татар авыллары мәктәпләрне 
һәм мәдрәсәләрне европача үрнәктә реформалаштыру мәсь 
әләләре белән тулган иде, һәм укучылар (шәкертләр), и к е 
дошман лагерьга бүленеп, б о л а р н ы ң барсында чын-чынлап 
катнаштылар, мин исә реформаторлар ягында булдым». 

Гаяз мәдрәсәдә алдынгы шәкертләрнең берсенә әверелә. 
Җәдитче, моназарачы буларак шөһрәт казана. Үзенең х ә л 
фәсе Нади Максудов белән дуслашып китә. Ул Гаяз И с х а 
к ы й н ы үз китапханәсендәге һәм Төркиядән кайткан ориги
нал әсәрләр, французчадан тәрҗемәләр белән тәэмин и т е п 
тора. Шушы елларда Гаяз «Тәрҗеман» белән танышып бара, 
башка вакытлы матбугатны — төрек газеталарын да у к ы й . 

1897 нче елда Нади Максудов Печән базары мәдрәсәсенә 
мөдәррис хезмәтенә күчкәндә, Гаяз Исхакый да аңа и я р ә 
һәм янында өлкән шәкерт булып кала. Ул бу уку йортында 
шулай ук төрек әдәбияты белән танышуыннан т у к т а м ы й . 

Киләчәктә белем алу теләге, акча эшләү өчен, аны Казан
дагы дини мәктәпләрнең берсенә укытучы эшенә урнашырга 
мәҗбүр итә. Ул үзе булган һәр җирдә я ң а л ы к үткәрү өчен 
көрәшә. Шәһәрдә аваз методы белән укыту иң элек ш у ш ы 
мәктәпкә кертелә. Аны оештыруда Гаяз Исхакыйның өлеше 
зур була, һәм ул, аларның үрнәге нәтиҗәсендә, яңача белем 
бирү башка уку йортларында да популярлашыр дигән өмет
ләр белән я ш и . 

1898 нче елны я ш ь Гаяз Татар укытучылар мәктәбенә 
керә, бер үк вакытта мөгаллимлек тә итә. Аның рус әдәбияты 
белән таныша башлавы ш у ш ы чорга туры к и л ә . Татар у к ы 
тучылар мәктәбендә укыганда, Гаязның матди хәле а в ы р 
була, шул сәбәпле сәламәтлеге бик нык к а к ш ы й . 

Яңа гасыр башлангач, Гаяз Исхакый актив иҗади эшчән-
леккә керешә. П у ш к и н н ы ң «Капитан к ы з ы » н (1902) т ә р 
җемә итә, «Ике гашыйк» (1901), «Өч хатын берлән тормыш» 
(1901) драмаларын һәм башкаларны яза. 

Мәктәптә укуның дүртенче елында, иптәшләре белән бер



лектә, шәкертлек җәмгыяте оештыра һәм аның 
органы булган, атамасы ук хәрәкәтнең эчтәлеген, 
юнәлешен күрсәтеп торган «Тәрәккый» («Алга
рышчы») газетасын чыгаруда катнаша. Шул ук 

елда ул Гогольнең «Борынгы алпавытлар»ын татарчалашты
ра, «Теләнче кызы»ның беренче кисәген язу эшенә керешә. 
Җ ә й көне «Очрашу я к и Гөлгыйзар» әсәрен тәмамлый, ә 
көз җиткәч, Оренбургтагы «Хөсәения» мәктәбендә дөньяви 
фәннәр укыта башлый. 

Заманасының иң алдынгы мәдрәсәләреннән саналган «Хө
сәения»нең дә искитәрлек аяныч хәлдәлеге Гаяз Исхакый
ны аптырашта калдыра. Ул монда да, уку-укыту эшен тәр
типкә салу өчен, бар көчен кызганмый, шул сәбәпле шә
кертләр арасында тиз арада абруй да казанып өлгерә. 

Алдынгы карашлы Гаяз Исхакыйның мәдрәсәдә тиз арада 
дошманнары барлыкка килә, һәм инде икенче елны аны үз 
араларына китертмиләр. Бу вакытка ул үзенең «Ике йөз 
елдан соң инкыйраз» әсәрен тәмамлап өлгергән була. 

1903 нче елны университетка керергә хәзерләнсә дә, ата
сының указы алынганга, х ы я л ы н тормышка ашырмый ка
ла: аны туган авылына муллалыкка чакырталар. 

Казаннан ераклыгына карамастан, тынгысыз табигатьле 
Гаяз Исхакый авылда да иҗтимагый хәрәкәттә катнашуын 
ташламый. Автобиографиясе белән танышканда, аның, иң 
беренче чиратта, халык мәнфәгатьләрен, үзгәрешләрне кай
гыртып башкарган эшләренә ныграк тукталуына, аларны 
һәр нәрсәдән мөһимрәк санавына игътибар итәсең. 

«Япон сугышы һәм аның артыннан ук татар яшьләрен, 
башлыча мәдрәсәдән ч ы к к а н шәкертләрне үз эченә алган 
азатлык хәрәкәте башланды», — дип яза ул. — Мин, мулла 
булуымнан файдаланып, тирә-яктагы бөтен авылларны әй
ләнеп чыга һәм митинглар оештыра идем. Болар барысы да 
Казан губернаторының һәм андагы җирбиләүчеләрнең кү
ңеленә ошамады, һәм алар мине дәрәҗәмнән (муллалык — 
Р. Р.) мәхрүм иттеләр. Тәмаман Казанга урнашкач, мин җа
ным һәм тәнем белән азатлык хәрәкәтенә бирелдем». 

Казанга килгәч, полициянең шиге астына алыну аны яше
рен рәвештә яшәргә мәҗбүр итә, шулай булуга да карамас
тан ул иҗтимагый эшне ташламый: матбугат органнарын 
ачу артыннан йөри бантлый. Үзе исә 1906 нчы елны гына 



газета чыгаруга ирешә, анда да рөхсәт башка кеше 
исеменә генә бирелә. 

Демократик газета исәпләнгән «Таң йолдызы»н
дагы күпчелек мәкаләләрне Гаяз Исхакый үзе яза 
һәм, шул сәбәпле, озак та үтми кулга алына. Шушы еллардан 
башлап аның әдәби эшчәнлеге көрәш белән турыдан-туры 
бәйле була. 

Әдип шактый гына әсәрләрен төрмәдә утырганда, сөр
гендә иҗат итә. 1907 нче елны тоткынлык тарихы сөйләнгән 
«Зиндан» китабы дөнья күрә. Сөргендә язылган әсәрләренә 
мисал итеп, «Тартышу», «Алдым-бирдем» пьесаларын, «Те
ләнче кызы»ның беренче кисәген, «Күк капусы» памфле
тын һәм «Фамилия сәгадәте» исемле җыентыкны китерергә 
мөмкин. Цензура кысулары, яшеренеп яшәү аркасында, ул 
аларны озак вакытлар бастырып чыгара алмый. 

Инде 1910 нчы елларга Гаяз Исхакыйның исеме әдәби 
җәмәгатьчелектә, халык арасында бик популярлашып к и т ә . 
Хәтта үзәк рус матбугатларында да, чит ил газета-журналла-
рында да аның хакында мәкаләләр очратырга мөмкин була. 
Аларда ул егерменче гасыр башы татар әдәбиятының йөзен 
билгеләүче әдип сыйфатында телгә алына. Аның исемен 
х а л ы к к а танытуда «Мөгаллимә», «Мулла бабай», «Шәкерт 
абый», «Бер тоткынның саташуы» кебек китаплар да зур 
роль уйный. 

Соңрак (1912-1913 елларда) язылган «Шәкерт абый», 
«Сөннәтче бабай» хикәяләре сәнгатьчә эшләнгәнлек, телләре
нең шигърилеге белән әдипнең башка әсәрләреннән дә б и к 
н ы к аерылып торалар. Фикеребезне ш у ш ы юнәлештә без 
тагын да үстерә алыр һәм күренекле каләм иясенең б а ш к а 
әсәрләре хакында да фикер йөртә алыр идек. 

Әдип гомере буена я з у ч ы л ы к хезмәтеннән т у к т а м ы й . 
Милли-иҗтимагый хәрәкәтләрдә актив катнашу да, сөрген 
дә, эмиграция дә аны я з у ч ы л ы к эшеннән туктата а л м ы й . 
И җ а т ы һәм тормышы һәрвакыт бер-берсе белән тыгыз бәй
ләнештә була. Торган саен каләме шомара, әсәрләренең 
композициясе к а м и л л ә ш ә , образлары бер үзәк идеяне ти-
рәнтен ачуга ныграк хезмәт итә башлый, милли җ и р л е г е 
ныгый. 

Бүгенге көндә Гаяз Исхакый чын мәгънәсендәге реалис
тик әдәбиятка нигез салучы һәм милли әдәбиятның рухи 



сафлыгы, бәйсезлегебез өчен көрәшүчеләрнең ал
дында барган әдип буларак һәркем тарафыннан 
таныла. 

«Теләнче кызы» романына Тургенев тәэсире 

Г. Исхакый «Теләнче кызы» романында, үз чорының 
башка язучыларыннан аермалы буларак, мәгърифәтчелек 
реализмы кысаларыннан шактый читкә чыга һәм кешеләр
нең ачы язмышын социаль тигезсезлек, эчке сәясәт белән 
бәйли. Җәмгыятьнең чирләреннән котылу өчен, реформалар 
кирәклеген әйтә. Шул үзгәрешләрне кертү турында хыял
ланучыларның, киләчәк реформаторларының берсе итеп, 
Мансур Аллаяров образы тудырыла. Мансур — Тургеневның 
«Дворянское гнездо», «Новь», «Дым» романнарын укыган, 
Михайловский фикерләре белән коралланган я ш ь татар сту
денты. 

Аллаяров зур горурлык белән сөйләгән Тургеневның әлеге 
әсәрләрендә югары катлам вәкилләренең түбән катлам ке
шеләренең аянычлы тормышы өчен җаваплылыгын раслау 
омтылышы бар. «Дворянское гнездо»да алдынгы зыялылар 
моны аңласа да, болардан чын-чынлап котылу юлларын таба 
алмый газаплана. 

«Рудин», «Новь» әсәрләрендә И. С. Тургенев яңа тормыш
ны төзергә хыялланган бер төркем яшьләр турында сөйли. 
Без, алар кебек, Мансур Аллаяровның да үзенә күрә бер 
җәмгыять төзүен, шунда әдәбият-мәдәният, иҗтимагый тор
м ы ш хакында кызып-кызып бәхәсләшүләрен, бу образны 
тудыруда Тургенев әсәрләренең дә, рус народниклыгы вәкил
ләре Бакунин, Лавров, аларның көрәштәше Михайловский 
идеяләре тәэсирен дә күрәбез. Алар исә социаль-психологик 
проблемаларга зур игътибар бирәләр, акыл һәм әхлакый 
хакыйкатьне үзара бәйләп карыйлар. 

Кыскасы, Мансур народникларны уңай герой буларак 
сурәтләгән әсәрләрне ярата, һәм үзе дә — Михайловскийлар 
күрергә теләгән милли з ы я л ы . 

«Новь» романындагы романтик рухлы Нежданов, тор
м ы ш н ы практик үзгәртергә омтылган Соломин образлары, 
һичшиксез, Мансур Аллаяровта чагылыш тапкан. Турге



невның тәрәккый карашлы геройларыдай, ул, нин
ди генә михнәтләргә юлыкса да, халыкка хезмәт 
итү уеннан ваз кичмәслеген белә. 

Җәмгыятьне үзгәртеп кору кирәклеген яхшы 
таныган Мансурның да төпле программасы юк, чөнки татар
лар арасында бу чорда нык платформалы сәяси төркемнәр 
формалашып җитмәгән була. Шулай да ул инде үз теләклә
рен тормышка ашыру эшенә керешә. Мансур Аллаяровның 
Сәгадәтне бозыклык юлыннан алып чыгу өчен, Хаҗитархан 
кызын балерина итәр өчен йөрүләре — болар барысы да 
аның халыкка хезмәт итүдә гамәли адымнары. 

Баш герой шулай ук бай балаларыңа дәрес биреп йөрү
еннән файдаланып, аларның кимчелекле якларына күзлә
рен ачарга, бозыклыкларыннан арындырырга тотына. Ро
манда бу байбәтчә Габдулланы тәрбияләү аша күрсәтелә. 
Моны ул иң элек аны үзе укыган рус әдәбияты үрнәкләре 
белән таныштырудан башларга була. Тормышта югары кат
ламнарның кылган яманлыкларын аңлата, фахешханәгә ил
теп, андагы мисаллар ярдәмендә үзенең хаклылыгын исбат
лый. 

Бер яктан, әдип әдәбиятны әхлак төзәтү чарасы дип кара
са, икенче яктан, шул әдәбиятның җәмгыять төзелешенә 
карата яңа фикерләр уздырганын гына тәкъдим итә. Димәк, 
әсәр әдипнең үз үсеш баскычында эзлекле күчешләрне күр
сәтә. Роман хакында кызыклы фикерләр әйтеп калдырган 
Җамал Вәлиди әсәргә Толстой, Достоевскийларның зур тәэ
сирен сизсә дә, Мансурның бигрәк тә Тургенев алдында тез-
ләндерелүенә игътибар итә. Беренче рус революциясе алды 
унъеллыгында татар әдәбиятында милләтпәрвәрлек хисе бе
лән янган укымышлы егет образлары аз түгел, әмма Мансур 
Аллаяров, алардан аермалы буларак, югары катламнан чык
маган, чын мәгънәсендә милли зыялы. Габдулла да — рус 
байлары белән бер аяктан диярлек атлаган, гыйшнушта яшә
гән дворян сыйныфы вәкиле. 

Тургенев морзалар нәселеннән чыккан төп геройларның 
гаилә я булмаса нәсел тарихынннан мәгълүмат биреп узарга 
ярата. Геройның нинди гаиләдә тууы, кем кулында һәм 
ничек тәрбияләнүе аны аеруча нык кызыксындыра. 

Г. Исхакый да почетлы һәм нәселдән килгән титуллы 
дворян малае Габдулланы шактый тәфсилләп тасвирлый. 



Ул чыгышы белән Тургеневның «Дым» әсәрендәге 
Литвиновны аеруча нык хәтерләтә. Икесе дә — 
озын тарихлы нәселдән, икесенең дә әтиләре ва
фат, әниләре — шактый гына авыр холыклы ха

нымнар. Егетләр җәйләрен гаиләләре белән авылдагы утар
ларында ял итеп уздыралар. 

Шул ук вакытта Габдулла — Тургенев геройлары кебек, 
ахыр чиктә, үз сыйныфының иң паразит, иң намуссыз бер 
катлам икәнлеген аңлаган, шул сыйныфка хас булган сый
фатларыннан арынырга теләгән образ буларак татар әдәби
ятына килеп кергән беренче морза баласы да. Тургеневның 
андый тип образлары үз шәхесе белән бәйле. Без бу очракта 
ике әдип арасында иҗат лабораториясендәге уртаклыклар 
турында да фикер йөртә алабыз. 

Г. Исхакый «Теләнче кызы»нда да мәхәббәт темасын ро
мантикларча, аеруча Тургеневка хас булганча чишә. Башта 
Сәгадәт гашыйк итәчәк егет, ире турында төрле хыялларга 
бата, үзенең киләчәк планнарын кора, тик тормыш бөтенләй 
уйламаган шартларда анда мәхәббәт уты кабыза. Шулай 
да, романтиклар мәхәббәтеннән аермалы буларак, бу әсәрдә 
аның хыяллары соң булса да тормышка аша. Уңай герой 
Мансур тәэсирендә үзгәргән Габдулла, үкенеп һәм баш иеп, 
Сәгадәт каршына килә. Беренче китапның үзендә әле бу 
юк, шунлыктан мәхәббәт чынга ашмаган килеш кала. 

Сәгадәт — шактый камил типлардан. Мондый образлар 
аеруча Тургенев иҗатында җитәрлек. Ф. Әмирхан да: «Ха
тыннар типларына килгәндә, Гаяз әфәнденең бу типлары 
ирләр кыйсеменә караганда да мөкаммәл буладыр», — дип 
язды. 

«Теләнче кызы» романына рус әдәбияты йогынтысы 

Күренекле галим Җамал Вәлиди: «Гаязның язганнарын 
халык аңлый икән, моннан бер дә аның шәрыклеге чык
мый. Шәрыкнең табигате, билгакес (киресенчә), сүзне зин
нәтләп, читләтеп, аңлашылмаслык итеп сөйләүдәдер. Әгәр 
Гаяз гареб-рус әдәбияты белән таныш булмаса, Толстой, Дос
тоевский кебек садә язучы, өслүбкә артык әһәмият бирмәүче 
реалист әдипләрне укымаса иде, ихтимал, өслүбендә шәкерт



ләнер, муллаланыр, мөгаен, шәрыкләнер иде», — 
дип әйткән. Бу сүзләрдән нәкъ менә рус әдәбияты
на да яңа фикерләр, европача карашлар алып кил
гән Толстой, Достоевский кебек язучыларны уку 
Гаяз Исхакыйның Гаребкә йөз белән борылуында а л ш а р т 
ларның берсе икәнлеге аңлашыла. Әдип иҗатындагы бу б о 
рылышны бөтен татар әдәбиятының да чын мәгънәсендә 
европалаша башлау ноктасы буларак ассызыклап узарга 
к и р ә к . 

Кешелек тормышы турында кайгыртканда х а т а л ы к л а р 
ясамас өчен, Гаяз Исхакый һәрвакыт үзеннән э л г ә р е л ә р 
мирасына, аларның кайбер фәлсәфи фикерләренә м ө р ә җ ә 
гать иткән, хаклы санаганда, үзе өчен аерып алган. Ә й т и к , 
ул Толстойның философ буларак галилегенә хәйран кала. 
Һәм аның «Теләнче кызы» әсәрендәге үзәк герое М а н с у р 
да рус язучысының «Война и мир», «Анна Каренина», «Вос
кресение» әсәрләрен бөти итеп саклый. Гадәттә, т а т а р л а р 
талисманга бары тик догалык кына куялар. Бу Мансурның; 
Толстой әйткәннәрне дини өйрәтмәләр белән тиңләвен к ү р 
сәтеп тора. Әлеге әсәрләрдә автор тарафыннан геройлар ни 
дәрәҗәдә әхлаклы булырга мәҗбүр ителсә, Г.Исхакый М а н 
сур һәм Габдуллаларның да шулкадәр рухи чиста һәм б а й 
булуын тели. 

Әдипнең замандашлары да, яше белән дә туры килгәнлек
тән, Мансур образында автор үзе сурәтләнгән дип и с ә п л ә 
гәннәр. X. Вәли «Әдәби типлар» исемле хезмәтендә Г а я з 
Исхакыйның идеалы итеп санаган язучыларны Мансурдан 
у к ы т к а н ы , шуларның фикерләре белән сугарганы ө ч е н : 
«Әдәбиятта Мансур белән Г а я з үзен ш ә ү л ә н д е р ә , д и 
ләр», — дип язган. 

«Теләнче кызы»ндагы Мансур сөйләгән фикерләрнең, у й 
лаган уйларның, кылган эшләрнең Гаяз Исхакый т о р м ы 
ш ы н н а н алынганлыгы хакында Җ а м а л Вәлиди дә ә й т ә : 
«Мин Мансурны Гаяз әфәнденең үзеннән аера алмыйм. Ул 
анда үзенең рәсемен ясаган, ләкин күп идеаллаштырган. 
Әлбәттә, кеше рәсемгә гади кыяфәттә төшми». Әгәр г а л и м 
нәрнең әйткән сүзләре хак икән, без дә үзәк герой о б р а з ы 
а р к ы л ы әдипнең үзе хакында да фикер йөртә алабыз. 

Г. Исхакый «Теләнче кызы» әсәрендә кеше күңеленең 
үсеш-үзгәрешләрен күрсәтергә омтыла. Бу яктан, а н д а г ы 



хатын-кыз образлары рус җәмгыятендәге тигез хо
куксызлык шартларында яшәгән, алай гына да 
түгел, тәрбиясенә, табигатьтән килгән чиста күңел
лелегенә каршы килеп, инануларын, идеалларын 

аяк астына ташлап, гомумән алганда, намусына хилафлык 
кылып яшәргә мәҗбүр Анна Каренина, Катюша Маслова 
образларын хәтерләтә. Бу заман язучылар иҗатына Толстой 
тәэсире әйтеп бетергесез көчле булганы мәгълүм, әмма татар 
әдәбиятында әле саналган зур күләмле әсәрләрнең чагылы
шы нәкъ менә «Теләнче кызы»ннан башлана. 

Толстойдан аермалы буларак, Г. Исхакый бу повестьта 
явызлык корбаннарының гына түгел, аның сәбәпчесе булган 
Габдулланың да эчке дөньясын бөтен тулылыгы белән бирер
гә тырыша һәм татар прозасына «залим һәм аның корбаны
ның күңел диалектикасы» темасын кертә. 

Рус әдәбиятында әлеге тема, беренче чиратта, Ф. М. Досто
евский исеме белән бәйле. «Теләнче кызы»ның беренче бас
масында аның исеме телгә алынмаса да, әдип баштарак иҗа
тын өнәп бетермәсә дә, күп кенә әдәбият белгечләре Г. Исха
кыйның язучы буларак формалашуында аның тәэсирен дә 
таныйлар. 

Рус һәм татар классиклары үз иҗатларында инде Аристо
тель философиясеннән үк килгән катарсис алымын куллана
лар. Бу геройның куркуы, фаҗигале хәлләрне кичерүе яисә 
авырлыкка төшкәннәрне кызгану, аларга халәттәш булу аша 
аффектлардан (тирән кичерешләрдән, дулкынланулардан) 
арынуы дигән сүз. Әлеге алым күңел диалектикасын ачуда 
аеруча зур роль уйный. 

Шагыйранә тел белән язылуына карамастан, «Теләнче 
кызы» күп вакыт кайта-кайта укуны таләп итә. Тургенев
ның җиңел укылышлы стиленә баш игән язучы, Достоев
ский шикелле, михнәтле тормыш картиналарын сурәтлә
гәндә, укучы тарафыннан шул тормышны бөтен газаплары 
белән кабул ителүен теләгәндәй, катлаулы, авыр җөмләләргә 
күчә. Бу стиль хисләрне караңгылата, вакытны әкренәйт
кәндәй була. 

Әсәрнең теле турында сүз йөрткәндә, аның бөтен катлам 
вәкилләре өчен аңлаешлылыгына да басым ясарга кирәктер. 
Башка әдәбиятларны өйрәнү эштә аның миллилеген куәтлә
гән генә. Герое Мансур сүзләре белән әйткәндә, ул, рус, төрек 



философлары төшенгән хакыйкатьләрне үзенә 
кыйбла итсә дә, үтә милли җанлылыгы белән дә 
аерылып тора. 

«Теләнче кызы», явызлык корбаны булган Сәга
дәтнең күңел диалектикасын күрсәтүе белән, Толстойның 
әдәби мирасыннан аеруча «Воскресение» романына я к ы н 
тора, дидек. Бу ике әсәрдә дә төп героинялар үзләрен тор
мыш төбенә төшергән, намусларын таптаган кешеләргә 
нәфрәт күзе белән карамыйлар, югарыдан гына, ниндидер 
мыскыллау ташлап, бәя бирәләр шикелле. 

Катерина да, Сәгадәт тә булган хәлләр белән бераздан 
ризалашкан сыман тоела башлыйлар, чынлыкта исә алар 
хисләрен тирәнгәрәк яшерәләр. Икесе дә һаман да үзләренә 
авырлык китерүчеләргә чын күңелдән гашыйк. Тумыштан 
хислерәк һәм Көнчыгыш хатын-кызы булган Сәгадәт а н ы 
хәтта чын-чынлап яшереп тә бетерә алмый һәм, Габдулла, 
гаебен танып, янына килгәч, аның кочагына ук ташлана. 

«Теләнче кызы» язылуга Л. Н. Толстойның «Воскресение » 
романы этәргеч бирсә дә, сюжеттагы охшашлыкларга ни
гезләнеп кенә, без беренчесе икенче әсәргә ияреп язылган ке-
бегрәк фикерләргә кушылмыйбыз. Ниндидер охшашлыклар 
булуга да карамастан, алар бөтенләй ике тормыштан, милли 
җирлектән алынган сюжетларга корылган. Һәм татар әдәби
яты өчен «түбәнгә тәгәрәгән хатын-кыз» темасы инде яңалык 
түгел. «Теләнче кызы»ның милли җирлеккә нигезләнүен төи 
герой Мансур әйткәннәр белән дә исбатлап була. 

Гомумән, повестька йогынтылар катлаулы, аның язылы
шын бер әсәр белән генә бәйләп карау дөрес булмас. Алда 
саналган язучыларның барысының иҗатына да без вакыйга
ларны кеше күңеле аша тирән уздыру хаслыгын беләбез. 
Гоголь, Тургенев, тәэсирләрен әдип үзе таныган Европа әдә
бияты вәкилләре Кнут Гамсун, Эмиль Золя, Ги де Мопас-
саннар, ир-ат һәм хатын-кыз мөнәсәбәтләрен нечкә тасвир
лавы белән мәгълүм Жорж Санд кебек Әдибәләр дә кеше 
психологиясенең бөтен тирәнлекләренә үтеп керәләр, бары
сы да «түбәнгә тәгәрәгән хатын-кыз образлары» галерея
сын үстерүгә үзләреннән өлеш кертәләр. 

Шулай да бу әсәргә, беренче чиратта, нәкъ менә рус әдәби
яты йогынтысының көчлелегенә басым ясарга кирәк. Б е з 
Гоголь, Тургеневның образларның шәхси үзенчәлекләрен 



бөтен тулылыгы белән ачуларын, Достоевскийның 
тормыш конфликтларын рухи конфликтлар белән 
бәйләвен, гади кеше кичерешләрен реалистик су
рәтләвен, ә Толстойның, шул сыйфатларны тагын 

да тирәнәйтеп, чын мәгънәсендә «кеше күңеле диалектика
сы»н тудыруын беләбез. 

Гаяз Исхакыйның да, персонажларның тышкы кыяфәтлә
рен сурәтләү белән генә канәгатьләнмичә, яраткан язучыла
рына хас, уртак принципларны файдаланып, геройларның 
эчке дөньясын үсештә бирүен күрәбез, шул сәбәпле повесть
тан һәрберсенең иҗат чалымнарын табабыз. 

Конфликт, иң беренче чиратта, Г. Исхакый геройларының 
күңелендә бара. Аларны тормыштагы һәм тәрбиядәге капма-
к а р ш ы л ы к л а р газаплый: «... хәзер теге Сәгадәт, мулла аб
зыйларда «Мөхәммәдия» у к ы п үскән, гомерендә бер кеше
нең кулын тотмаган, андый бер-бер эш тугрысында бертөрле 
курку-калтырау белән калтырамаенча уйламаган «Сәгадәт» 
урынына икенче Сәгадәт дөньяга киләчәк иде. Һ ә м шулай 
булды». Без әсәрдән иҗтимагый шартларның теләсә нин
ди югары әхлакны да җимерә алганлыгын күрәбез. 

Әлегә кадәр сүзебездән читтәрәк калган М. Горькийга 
кире кайтып, Мансурның аның «На дне» әсәре белән таныш
лыгын искә төшерик. Андагы төнге йортны сурәтләү белән 
«Теләнче кызы»ндагы теләнчеләр яшәгән казарма тасвиры 
арасындагы охшашлык теләсә кем күзенә ташланырлык. 
Яшәү шартлары, кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләр бер үк 
диярлек. 

М. Горькийның төнге йорт ияләре шул хәлләреннән мәңге 
котыла алмаячак, чөнки яшәргә бүтән чаралары калмаган. 
Алар — төрле социаль катламнан чыккан булуларына ка
рамастан, тормышның иң төбенә төшкән кешеләр, авыр ми
нутларында бер-берсенә нык терәк, соңгы икмәкләрен бү
леп бирүчеләр. Инде тормыш үз агымына салындымы, үза
ра к ы ч к ы р ы ш , ыгы-зыгы, талаш-сүгеш китә. 

«На дне» пьесасында Лука исемле карт кына көндәлек 
бәхәсләрдән өстен, аның һәрнәрсәгә беркемнекенә дә охшама
ган к а р а ш ы бар. Башкаларга киңәш биреп, хәлләрен җиңе
ләйтеп яшәүне бурычы саный ул. Шул сыйфатлары һәм 
аерым эш-гамәлләре белән дә «Теләнче кызы»ндагы Гө
рәнкәче картны хәтерләтә. Без аларның икесенең дә, кеше



ләрне соңгы юлга озатканда, дога укуларын, баш
каларның, шуңа таянып, авырлыкларны кичеп 
чыгуларын күрәбез. 

Ике йортта да хатын-кызларның хәле аеруча 
аяныч. Ирләр белән бер шартларга куелганлыктан, үзләре
нең асыл сыйфатларын югалта баралар, ихтирамлы 
мөнәсәбәт таләп итә алмый алар. Габдулладан алдану бант
та берникадәр хөрмәткә ия булган Сәгадәтне дә башкалар 
рәтенә куя. «На дне» әсәрендәгечә яшәү шартлары теләсә 
кайсы социаль төркемне үзара тигезли. 

Менә шушы рәвешле фикер йөртеп, без әле Гаяз Исхакый-
ның «Теләнче кызы» һәм рус классиклары иҗаты арасында 
бик күп уртак якларны күрсәтеп уза алыр идек. 

«Теләнче кызы» һәм «Очрашу...» 
әсәрләренә рус әдәбиятының йогынтысы 

Г. Исхакый «Теләнче кызы»нда реализм баскычыннан 
тагын да өскәрәк атлый, «Очрашу я к и Гөлгыйзар» повесте 
белән кергән романтизм, сентиментализм алымнарыннан 
да баш тартмый. Иҗатын буйдан-буйга тикшереп чыгу а н ы ң 
әсәрләренең бер-берсенә төрле җепләр белән бәйләнеп, сю
жетларының үрелеп баруын күрсәтә. Г. Исхакыйның әдәби 
мирасын хронологик эзлеклелектә карап, язучы тормышын
дагы, карашындагы үзгәрешләрнең аерым әсәренә н и ч е к 
тәэсир итүен, биографиясендәге фактик материалның иҗа
тын баетудагы ролен күзәтергә мөмкин. 

Образлар арасында күчемлелеккә мисал итеп, Сәгадәт бе
лән Гөлгыйзарны алыйк. Гөлгыйзарга караганда авыррак 
шартларга куелуына карамастан, Сәгадәт күңел чисталыгын, 
олы мәхәббәт хисләрен югалтмый. Икесе дә — шактый гына 
үзсүзле туташ-ханымнар. Икесенә карата да авторның сим
патиясе сизелеп тора. Берсенең дә бәхете үзләренә генә бәйле 
түгел. Нечкә күңелле кызлар өчен үзләрен чорнаган тирәлек 
ят, рухларына, тәрбияләренә туры килми. 

Г. Исхакый тудырган хатын-кызлар, үзе яраткан рус 
әдипләренеке кебек, ирләрдән рухи баерак, матуррак, акыл
л ы р а к . Аларның хәтта үзсүзлелеге дә ирләрнең кирелеге 
(«тиреслеге») дәрәҗәсендә түгел. 



«Очрашу яки Гөлгыйзар» повестенда Габдулла 
алдан күрүчәнлеге аркасында туган тойгылардан 
газаплана. Сәгадәтне исә хәбәри төшләр йөдәтә. 
Төш образы беренче әсәрдә аеруча күп кулланыла. 

Алар Габдулланы хыялында йөрткән ат белән очраштыра
лар. Зәбир дә Гөлгыйзарны ат алып кырга чыгу уе белән 
көтә. Һәм соңгы төшендә хатынын үз атында алып та китә. 
Төшләр рас килә. Еллар үткәч, күңел яралары төзәлгәч тә, 
Габдулла сөйгәненә охшаган бер ханымның атта узып китүен 
күрә. 

Гөлгыйзар Габдулланы, кешене кызганган кеше үзе кыз
ганычка калыр, дип кисәтә. Сәгадәт язмышында тәкъдири
лек шулай ук бар. Ул һәрвакыт моңлы, кызганыч эчтәлекле 
җырлар җырлый, китапларны да үзәк өзгеч моң белән укый, 
шуңа күрә язучы: «Картларда бер сүз бар — күңеле сынык 
булачак кеше(нең) күңеле моң булыр, имеш», — ди. 

Сәгадәт, Габдулла белән Гөлгыйзар шикелле, табигатьтән 
күңеленә, кылган эшләренә аваздаш хәрәкәтләр эзли: «Ай 
һаман шул булса да, Сәгадәткә үчекләгән кебек күренгән 
була иде. Аяк астындагы карлар да, чыж-чыж иттереп, бер-
берсенә Сәгадәтнең двор өендә ни кылганын сөйләгән кебек 
булалар иде». 

Алда саналган охшашлыклар ике әсәрнең бәйләнешен 
дә, Гаяз Исхакый һәм Тургенев иҗатындагы уртаклык
ларның дәвамчанлыгын да күрсәтәләр. 

«Инкыйраз»да, «Теләнче кызы»нда, Г. Исхакый иҗа
тында беренче тапкыр буларак, инде Гоголь йогынтысы да 
үзен сиздерә, чөнки аны өйрәнүне, аннан тәрҗемәчелек эшен 
әдип шушы чорда башлый. Бу бигрәк тә фаҗигане комик 
элементлар белән үрүдә чагыла. 

Г. Исхакыйның башлангыч чор иҗатына шул сыйфат 
хаслыгы хакында Ш.Әхмәдиев тә әйтә: «Боңа кадәр Гаяз 
әфәнденең үткен, уңган каләме татарның кара тормышын
да гына йөзеп йөри иде. Ул тормыштагы типларны алдымыз-
га китереп:, безне көлдерә һәм җылата иде, чөнки башкача 
татар дөньясында әдипкә зәмин (мөмкинлек, нигез, җир) 
юк иде». 

Г. Исхакый Гогольнең тасвир алымнарын куллана. 
М. Аллаяровның бүлмәсен күз алдыбызга бастырганда, Го-
гольчә нечкә юмор, яратып шаярту алымыннан файдала



на: «Ләхет төсле тар бүлмәнең сул ягында — Ман
сур әфәнденең агач караваты. Тәрәзә тугрысында 
балта эше белән эшләнгән өстәле куелган иде. 
Тәрәзәсе тар гына, озын гына булып, тәрәзә төбендә 
зәңгәр шарлы лампа белән кара савыт, каләм тора иде. Уң 
читендә, элгәре монда руслар тәре куя торган урында, Ман
сур әфәнденең русча, төркичә, гарәпчә, татарча китаплары 
тулган иде. ... Моның караваты бара башлаганчы ук шы
гырдарга тотына иде». 

Дөньяның астын-өскә китерергә йөргән студентларның 
җәмгыятьләрендә сөйләгән сүзләре дә укучыны көлдерер 
дәрәҗәдә кызык: «Өченчесе, үзенең бер фәкыйрь генә, эшли 
белә торган мулла кызын алып, кәҗә савып кына, мөгаллим 
булып, хатыны белән иртәдән кичкә кадәр бакча карап, арып 
тирләгәч, борыныннан маңкасы аккан, ыштансыз улы белән 
бакчада чәй эчүләрен күз алдына булган кебек китереп куя 
иде». 

Мансурныкы янында әлеге егетнең хыяллары нинди вак, 
үзе дә ничек кечкенә икән ул. Икенче төрле әйтсәк, әлеге 
образ вак кына эшләрен дә дөньяви проблемалар дәрәҗә
сендә күзаллаган, хыялларына аның буе гына җитәрлек дип 
аңлаудан рәхәтлек тапкан Гоголь чиновникларын хәтерләтә. 
Рус әдибенең әсәрләрендә халык язмышы белән бәйле 
мәсьәләләрне чишүдә халык үзе катнашмый. «Теләнче кы
зы»нда да шулай. Тормыш авырлыгы изгән халык бүгенге 
көн белән генә яши, иҗтимагый-сәяси хәлләрне аңлау 
дәрәҗәсенә күтәрелмәгән, шул сәбәпле аларны чишү дә раз
ночинецларга, бигрәк тә әдәбиятчыларга тапшырыла. 

Җәмгыятьтәге җитешсезлекләр күбрәк зыялыларны бор
чыган кебек булса да, яшәешнең тискәре яклары гади халык 
язмышы аша күрсәтелә. Ике әдип тә милләт тормышының 
караңгы яклары өчен һәр кеше әхлакый җаваплы дип та
ный. Мансур, Габдулладай бай улларының намуссызлыгы 
аркасында, татар хатын-кызы түбәнгә тәгәри, дисә дә, җавап
лылыкны кызның үзеннән дә, ата-анасыннан да төшерми, 
авыр шартларда да кеше яшәү һәм намуслы калу өчен кө
рәшергә тиеш дип саный. 

Гоголь кайбер әсәрләрендә мәгънәсез эшләр эшләүне (әй
тик, Чичиков) эшсезлектән килә дип күрсәтә. Габдулла да, 
«кыз күрүгә мохтаҗлыктан-фәләннән түгел, аш төрләндерү 



кебек төрләндерү», «эч пошканлыкны бетерү һәм 
эш юклыктан бер эш булсын өчен генә», я ш ь кыз
ларны бер-бер артлы алмаштырып тора. А н ы ң 
ашау-эчүгә һәвәслеге дә эшсезлегеннән килә. 

Гоголь геройларында булган уңай чаткылар, аларның 
нинди мохиттә яшәүләренә карап, я бетәләр, я үстереләләр. 
Габдулланың да күңел түрендә шундый чаткылар бар. Ман
сур белән аралаша башлаганнан соң, анда Сәгадәткә карата 
туган кызгану хисләре башка уңай сыйфатларның да баш 
калкытуына сәбәпче була. 

Г. Исхакый иҗатына тәэсирләре зур дип исемнәре атал
ган әдипләр ватандарлык төшенчәсен аны тәрәккыятькә ил
тү белән бәйлиләр. Моның өчен тормышның бөтен җитешсез
лекләрен ачуны язучы үзмаксат итәргә тиеш дип саныйлар. 
Бу очракта Тургенев кына искәрмә була ала. Түбән катлам 
кешеләренең тормышын бөтен аянычлыгы белән тасвирлау
да һичкем Достоевский, аннан кала Толстой белән я р ы ш а 
алмый. 

Г. Исхакый А . С . П у ш к и н н ы шагыйрь буларак таныса 
да, рус халкының аны күкләргә чөюен аңлый алмый һәм 
бу хакта «Теләнче кызы»нда да яза. Әдип Лермонтовны, 
гомумән, кешеләр юатыр дәрәҗәдә еламсырак бер язучы 
дип атый. Инде иҗат принципларын тулысынча ачыкла
ган, реализм юлында ш а к т ы й алга атлаган Гаяз Исхакый 
аларның икесен дә Толстой, Тургенев, Горький кебек язу
чылардан аерып куя. 

Рус тәнкыйтендәге Лермонтов, Пушкин һәм башка каләм 
ияләре хакында даими барган бәхәсләр дә Г. Исхакыйның 
аерым иҗатчыларга карата мөнәсәбәтен формалаштыра, үз
гәртә булса кирәк. 

Мәсәлән, бу чорда Г. Исхакый Н . К . Михайловский хез
мәтләрен бирелеп укыган. Аның, «сәнгать сәнгать өчен» фи
керләреннән ваз кичеп, реаль тормышны бөтен тулылыгы 
белән тасвирлауны пропагандалауга тотынганы билгеле. Ул 
бик күп мәсьәләләрдә Толстой белән фикердәш була. Досто
евский, Тургенев, Гоголь прозасына тәнкыйть хезмәтләре 
язып, әлеге әдипләрне башкаларга да таныта, иҗат принцип
ларын аңлату өстендә эшли. 

Ул, мәсәлән, Тургеневның бөтендөнья язучысына әйләнүе
нең төп сәбәбе — геройларының чиста рус кешеләре булмый



ча, абстракт-психологик, ягъни гомумкешелеккә 
хас типлар булуы хакында үтә к ы з ы к фикер әйтә. 
Һ ә м без аның XX гасыр башында иҗат иткән бер 
генә татар язучысының игътибарыннан читтә кал
мавын да шуның белән аңлата алабыз. 

Н . К . Михайловский: «Образларны индивидуальләште
рүдә чын-чынлап гадәтилектән чыгучы оста иде, Алай гына 
да түгел, аның фигуралары безнең алдыбызда шәхси физио
номияләренең иң вак үзенчәлекләре белән, тере кебек басып 
торалар. Без моны һәр олпат рәссамнан алабыз. Ләкин Тур
генев үзенең хәрәкәт итүчеләре арасына, аларны нинди дә 
булса аерым предметка карата бер үк торышка куеп, бер 
үк хәлгә куеп керткән сыман һәм шулай да бөтен ваклы
гына кадәр шәхси сыйфатларын саклап, чын я р ы ш оешты
ра иде», — дип яза. 

Тәнкыйтьче, үз сүзләренә мисал итеп, «Беренче мәхәббәт» 
повестен китерә. Бу әсәрдә алты ирнең бер ханымга нигез
ләнгән алты төрле мәхәббәте сурәтләнә. «Ася»да да без төрле 
мәхәббәт типлары белән очрашабыз. Г. Исхакыйның тулы 
бер иҗатында без дә Н . К . Михайловский атаган мәхәббәт 
типларын күрә алабыз, әмма, читкә китмичә, «Теләнче кы
зы»нда Мансур Аллаяров белән Габдулла байбәтчәнең рухи 
дөньясы аеруча Сәгадәткә мөнәсәбәтләр төрлелегендә ачылу
ын билгеләп узу һәм, бу мөнәсәбәтләр тарихын ачу өчен дә, 
тулы романны уку кирәклеген әйтү белән канәгатьләнербез. 

«Теләнче кызы» һәм рус классикасы арасында сюжет 
охшашлыгын эзләү белән мавыгу Г. Исхакый и җ а т ы н ы ң 
эстетикасын ачуга ни дә булса бирми. Повестьныкын хә
терләткән сюжетлар татар әдәбиятында инде тулып ята. Бу 
уңайдан X. Вәлинең «Әдәби типлар механизмы»н искә төше
рергә мөмкин. Ул әлеге хезмәтендә Р. Фәхретдиновның Әс
масы, Гаяз Исхакыйның Сәгадәтләре уртак язмышлы хатын-
кызлар булуын күрә. Аларның икесен дә у к ы м ы ш л ы бай 
кияүләрнең төзәлү юлына бастырулары хакында яза. Тән
кыйтьче, күргәнебезчә, Г. Исхакый романындагы мәгъри
фәтчелек реализмы методына бәйле моментларга игътибар 
итә һәм шунлыктан үз прозабыздан охшашлыкка у ң ы ш л ы 
мисал да таба. 

Кыскасы, рус әдәбияты белән бәйләнешләр турында сүз 
алып барганда, әдипнең үз әйткәннәренә, әсәрнең идея-эс



тетик принципларының уртаклыгына таянырга 
кирәк. 

Гаяз Исхакый иҗатына төрек әдәбияты й о г ы н т ы с ы 

XIX гасыр ахыры — XX гасыр башы бөтен дөньяда соци-
аль-сәяси, әдәби хәрәкәтләр көчәю белән билгеле. Бу вакытта 
сәнгать мәйданында кыйбла эзләүләр дәвам итә. Шул шарт
ларда башка әдәбиятларны, дөньяда хөкем сөргән фәлсә
фәләрне өйрәнү һәм тәрҗемәчелек эше җанлана, алар исә, 
үз чиратында, милли әдәбиятыбызга сан һәм сыйфат үзгә
решләре алып килә. Әнә шул Яңарыш чоры татар әдәбияты
ның башында торган Гаяз Исхакый иҗатын милләтара бәй
ләнешләр яссылыгында өйрәнү — гаять тә к ы з ы к л ы . 

Мөселман дөньясының яшәү рәвешендәге, милли психоло
гиясендәге, әдәби мирасындагы уртаклыклар үзе дә шул 
мирас җирлегендә үскән төрек әдәбияты татар язучыларына 
алар күтәргән проблемаларны тотып алырга, идея-эчтәлектә-
ге яңалыкны күрергә аеруча булыша. Әйтик, төрекләрдә 
«Реформалар чоры» язучылары саналган Ә. Мидхәт, Н. Кә
мал һәм башкалар теләсә нинди проблеманың нигезендә 
рухи зәгыйфьлек, мәгърифәт юлларының ябыклыгын кү
рәләр. Алар үрнәгендә иҗат мәйданына атлаган Гаяз Исха
к ы й да көнкүреш мәсьәләләрен иҗтимагый яңгырашлы 
мәгърифәт мәсьәләләре аша ачарга омтыла. Аның прозасы
на, зур дулкын булып, татар һәм төрек җәмәгатьчелегендә 
кызган уку-укыту куелышы турында бәхәсләр килеп керә. 

Татар әдәбиятында уңай һәм тискәре геройларны, бер-
берсенә каршы куйганда, у к ы м ы ш л ы — надан, җәдитче — 
кадимче, каткан феодаль тәртипләр сагында торучы — шәхес 
иреген дәгъвалаучы итеп күрсәтү инде Муса Акъегет әсәр
ләрендә үк бар. Гаяз Исхакый прозасы исә популяр тема 
аша бу идеяләрнең халык арасында тагын да киңрәк таралу
ына булыша. 

Шул заман өчен актуаль булган яңача уку-укыту мәсь
әләсе татар прозасында, төрек әдәбиятындагыча, киңрәк 
планда — яңалык белән искелек көрәше яссылыгында тас
вирлана. Әлеге мәсьәләне чишүгә бәйле рәвештә, сәүдәдә, 
киемдә, әдәптә, фәндә Европа халыклары ирешкән уңышлар 



пропагандалана башлый, һәрнәрсәдә көнбатышчы
л ы к кыйбла ителә. Ә. Мидхәт, Н. Кәмал, 
X . 3 . Ушаклыгөл һәм Зыя Паша кебек төрек язу
чылары тәэсирендә татар реалистик прозасы тел, 
стиль җәһәтеннән зур үзгәрешләр кичерә. Алар омтылган 
сыйфатлар: җөмләләрнең кыскалыгы, гадилеге, гарәп-фарсы 
сүзләреннән арынырга тырышу күзәтелә. Бу Г. Исхакый 
иҗатында да сизелә. 

Әдипнең ике гасыр чиге унъеллыгында язылган беренче 
өч әсәре хикәя һәм роман исемнәре астында язылсалар да, 
алар, нигездә, камилләшеп җитмәгән яисә яралгы хәлендәге 
повестьлар иде. Шул вакыйгаларга таянып, соңрак әдипнең 
чып-чын романнар язуы, аларның хәтта геройлары арасында 
билгеле бер охшашлык тәүге әсәрләреннән үзенең дә канә
гать булмавын сөйли. Бу фактлар аның иҗат өчен материал
ны яхшы таныш, үзе кайнаган тормыштан яисә биография
сеннән алганлыгын, шуңа бәйле рәвештә дә прозасының ре
алистик булуын күрсәтә. Төрек әдәбияты йогынтысында языл
ган әсәрләре белән Г. Исхакый татар әдәбиятына зур үзгә
решләр алып килми, әмма аларда ук, бик зәгыйфь кенә булса 
да, яңа сүз әйтергә омтылыш, үзгә бер чаткылар сизелә. 

Әйтик, «Кәләпүшче кыз» әсәрендә, бик зәгыйфь кенә бул
са да, социаль факторларга да игътибар бирелә, әмма әтисез 
калуы, гаиләне ачлыктан саклау бәрабәренә кибеткә кәлә
пүшләр илтергә, тоткан урыныннан, социаль хәленнән фай
даланып, матур-матур кызларны кулга төшерергә гадәт
ләнгән Вафа янына барырга мәҗбүр булуы кыз бәхетсезлеге-
нең төп сәбәпләре итеп каралмый. Бу эшләр котылгысыз 
түгел, һәм андый яманлыклардан саклау бурычы — беренче 
чиратта, гомумән, баланың белеме, әхлагы өчен җаваплы 
ата-ана өстендә. Гаяз Исхакый — әлегә мәгърифәтче, ул 
әдәбиятны халык тормышын үзгәртүнең төп чарасы итеп 
саный һәм аңа милләткә үз-үзен дөрес тәрбияләү юлларын 
күрсәтү вазифасын йөкли. Шул ук вакытта Г. Исхакый, 
үзе яратып укыган төрек язучыларыннан аермалы була
рак, инде беренче әсәрләренең атамасында ук төп геройлар
ның социаль чыгышына, һөнәрләренә зур игътибар бирә. 

Шушы чорга караган һәм «Кәләпүшче кыз»дагы аерым 
бер фикерләрне киңәйтеп җибәргән икенче бер әсәрдә — 
«Бай углы»нда «табигый кеше» концепциясе рәвешендәге 



тәүге мәртәбә Көнчыгыш әсәрләре аша кабул ител
гән Руссо идеяләре бигрәк тә ачык чагылыш таба. 
Ул табигатьтән саф, белемгә, әхлак нормаларын 
үзләштерергә сәләтле итеп күрсәтелә. 

Бу әле «Теләнче кызы»нда да чагылыш таба. Эчтәлеген 
төгәл чагылдырганда, әдип романны «Теләнче кыз» дип 
атарга тиеш кебек. Белүебезчә, геройларның берсе булган 
Шәрип абзыйның гомере иң түбән социаль катлам хәленә 
төшерелгән, әмма яңа сыйфатта ачылмаган вакытта өзелә, 
һәм к ы з ы Сәгадәт буынында гына алар электән килгән со
циаль хәлләрен югалталар. Шуңа да карамастан Г. Исха-
к ы й әсәргә исемне шул рәвешле биргән икән, димәк, ро
манның атамасы аркылы тормышның иң түбән катламна
ры булган теләнчеләрне үзәккә куюын күрсәтә, я г ъ н и 
Сәгадәт инде крестьян баласы буларак яшәүдән туктый. 

Язучы исем сайлауда геройларның социаль чыгышына 
игътибар алымын әле киләчәктә дә куллана. Шулай итеп, 
«Мулла бабай», «Сөннәтче бабай», «Шәкерт абый», «Остазби
кә» һәм башка әсәрләр дөньяга килә. Ә бит татар прозасына 
көчле тәэсире булган Ә. Мидхәттә мондый күренеш юк дә
рәҗәсендә. Шул ук вакытта Г. Исхакый һәм башка язучы
ларның төрек прозасындагы атамаларны кабатлавы яисә 
әсәр исемнәрен аларныкына охшатып калыплаштыруы бу 
чорда гадәти бер хәлгә әйләнә. 

Г. Исхакый, төрек мәгърифәтчелек реализмы әдәбияты 
үзен инде канәгатьләндермәгәнен сизгән хәлдә дә, сюжет 
коруда, тасвирчылыкта да аннан өйрәнүен дәвам итә. Башка 
иҗат ысулы белән язылган әсәрләрендә дә ул әле төрек 
мәгърифәтчелек реализмы әдәбияты традицияләреннән ко
тыла алмый. Һәр җирдә наданлык, рухи я р л ы л ы к хөкем 
сөргән, шәхес азатлыгы нык кысрыкланган чорда бу мөмкин 
дә булмаган. 

Ш. Камал, Г. Ибраһимов һәм башкаларның прозасына 
X . З . Ушаклыгөл әсәрләренең көчле тәэсир ясавы билгеле. 
Бу бәйләнешләр сферасына Г. Исхакый исемен дә өстәргә 
мөмкин. Эротикага зур урын бирелгән гаилә драмалары, 
үзе теләгән җавапны таба алмаган гашыйк — бу темалар 
Г. Исхакый иҗатына үзе дә шул юнәлештәге Көнбатыш 
әдәбиятының йогынтысын кичергән Ушаклыгөл язганнар 
аркылы да килеп керә. Күпчелек очракта көтмәгәндә хыял



лары җимерелгән үзәк геройлы новеллалары ха
кында да шул рәвешле фикер йөртеп була. 

Тора-бара татар язучыларын гаребчелек рухы 
белән сугарылган, әмма иске традицияләре көчле 
булган, әле Көнбатыш әдәбиятлар дәрәҗәсенә күтәрелә алма
ган төрек әдәбияты да канәгатьләндерми башлый. Ф. Кәри
ми 1912-1913 нче елларда басылган «Истанбул мәктүплә
ре»ндә хәтта төрекләрнең үзләренең дә мәдәни үсештә, иҗти
магый хәрәкәттә Россия мөселманнарының ярдәменә өмет
ләнүләрен яза. 

Ф. Әмирханның «Хәят» повестенда пейзаж 

Бөтен табигать, бөтен җир йөзе, бөтен яшь 
йөрәкләр шикелле, Хәят та язгы төннәрне сөя иде. 

Ф. Әмирхан 

Иншабыз эчтәлегенә туры китереп алган өзектән табигать 
һәм кеше күңеленең аваздашлыгы бик ачык чагыла. Күре
некле татар язучысы Ф. Әмирхан үзе тудырган героиняны 
бөтен бер табигатькә тиңли. Һәм ул безнең күз алдыбызга 
шул табигать кебек бай рухлы бер җан иясе булып баса. 

Әдипләр табигатьне үзләре кабул иткәнчә, үз күңелләре 
аша уздырып сурәтлиләр, ә геройларын шул табигать тасвир
лары эчендә ачалар. 

Әдәби әсәрдә табигатьне тасвирлау формалары бик күп. 
Пейзаж шуның бер төре булып тора, һәм әсәрдә ул тирән 
мәгънә эчтәлегенә и я . 

Элек-электән кешеләр үзләрен табигатьнең бер өлеше дип 
санаганнар һәм моны сәнгатьчә чагылдырырга омтылган
нар. Алар еш кына үзләре яшәгән дөньяны, тирәлекне, йорт
ны пейзаж атамалары белән алмаштырганнар һәм шул юл 
белән метафорик образлар ясаганнар. Әйтик, кеше бу очрак
та бик яратып бакча образын кулланган. Ә бит ул хәтта 
үзенең эчке дөньясын да күңелем бакчасы дип атаган! 

Оҗмах бакчасы, мәхәббәт бакчасы, белем бакчасы... 
Табигать предметлары, пейзаж ярдәмендә ясалган шу

шындый рәтләрне бик күпләп тезеп булыр иде. Без, кабат
ланмас өчен, аларны берәрдән генә саныйк: сөю сукмагы, 



күңел күге, рәхәтлек диңгезе, хисләр карурманы, 
ачу болыты, белем дәрьясы... 

XX гасыр башы прозасында язучылар пейзажны 
бик үзенчәлекле тудырырга тырышалар, һәркем 

үзенчә күргәнен белдереп калырга ашыга: Роман һәм по
вестьларда, кече күләмле әсәрләрдә дә ул кеше күңеленең 
м и з г е л л ә р е н тудыруда бик зур роль у й н ы й б а ш л ы й . 
Ф. Әмирханның «Хәят» әсәрен искә төшерик әле. 

«Майның бер якшәмбесе, көндезге сәгать өчләр иде. Бер 
сәгать кенә моннан әүвәл явып киткән җиңел яңгыр шәһәр 
урамнарының тузанын баскан һәм, һавадагы кызулыкны 
җиңелчә язгы җ ы л ы л ы к белән алмаштырып, көнне ямьле
лекнең чигенә ирештергән иде. Әле һаман һавадан җуялып 
бетмәгән яз җиле, кояш батышы ягыннан аерым бер акрын
л ы к вә тынычлык белән исә дә, дөньяга яңару вә яшәрү 
исләре чәчә һәм бөтен җанлы вә җансыз нәрсәләрне үзләренә 
бертөрле тереклектә коендыра иде», — дип башлана ул. Бу 
өзектә тасвирланган язгы үзгәрешләр кичереп утырган шә 
һәр күренеше — әлбәттә, пейзаж. 

Әнә шулай матур башланган әсәр әле шулай матур дәвам 
итәчәк тә. Табигатьнең үзе кебек яшь, матур кыз белән таны
шуны көтәбез без. Һәм шулай булып чыга да: «N шәһәренең 
уртарак бер урамындагы Гыймадовлар йортының капкасы 
төбенә килеп туктаган кечерәк кенә тарантастан гимназия 
формасында киенгән 16-17 яшьлек чандыррак (ябыграк) 
кына гәүдәле, уртача буйлы, зәңгәрсу күзле, кыскарак, ләкин 
бик куе сары чәчле бер к ы з төште дә җиңел адымнар белән 
а ш ы к м ы й гына капкадан кереп китте...» 

Шәһәр күренешләренә «Хәят» повестенда урын бик күп 
бирелгән, чөнки авторга рус һәм татар тормышын каршы 
куярга да, аларның югары катламнарының яшәү рәвешендә
ге аерым уртаклыкларны күрсәтергә дә кирәк. 

Хәят белән Лиза татарлар күбрәк торган урамнардан да, 
руслар яшәгән җирләрдән дә бергәләп узалар. Алар Идел 
ярларына да килеп чыга һәм табигать матурлыгы белән хо
зурлана. Иделдән күтәрелгән юеш һава, кырлардан килгән 
йөз төрле чәчәк исләре, күктә очып йөргән вак-вак кошчык
лар — болар барысы да Хәят күңелен рәхәтләндерәләр. Кү
бәләкләр көләч йөзле чәчәкләр белән үбешеп, әйтерсең, Хәят
ның мәхәббәт иленә кереп баруыннан безгә хәбәр җиткерәләр. 



Бу дөньяның мәгънәсе, табигать музыкасының 
һәр яңгырашы, бәлки, геройларга тулаем аңлашы
лып та җитми торгандыр. Язучы, бу хакта әйтеп, 
инде Хәятның үзенә бик үк ачык булмаган хис-
кичерешләр дәрьясында каласын да искәртә, ахрысы. 

Мясниковлар дачасының тасвиры да бар әсәрдә. А н д а 
бик матур бизәлгән, җ ы й н а к балконнар чыгарып э ш л ә н г ә н 
җәйге өй, урманның бер кисәген койма эченә алып я с а л г а н 
бакча бар. Читләренә чәчәкләр тезелгән юллар, ис а ң к ы т 
кан топольләр... — барысы да кызда яңа хисләр тууга җ и р 
лек хәзерлиләр. Сөй дә сөел генә инде! Әлбәттә, шулай бу
лып чыга. Дачада җыелган яшьләр арасында кайберәүләр-
нең татар кызына, үзе дә табигатьнең бер чәчәге булып то
елган Хәятка, гыйшкы төшә. 

Минем үземә таңга күзен ачкан тәрәзәләр, бакча сурәте 
аеруча тәэсир итте, чөнки ул тәрәзәләрнең берсеннән әлеге дә 
баягы Хәят карап тора. Ф. Әмирхан бу урында, шагыйрьләр 
каләменәрәк хас булганча, мәхәббәт символларына мөрәҗәгать 
итә. Сандугач һәм аның сөекле гөле... Кошның моңлы аваз
ларын Михаил кыз матурлыгы хакындагы җыр дип а т ы й . 

«Сандугач, чынлап та, Хәят өчен сайрый, аның матурлы
гын мактый, ул матурлыкка әллә нинди якты бәхетләр, к ү 
ңелле киләчәкләр вәгъдә кыла шикелле иде. Бөтен б а р л ы к 
ниндидер бер рәхәт онытылуга чумды; аллы-гөлле нурга 
чолганган бәхет, яшь канга аралашып, иң вак тамырларына 
кадәр үтте; бөтен йөрәкне шундый бер ләззәт чолгап а л д ы 
ки, андый ләззәтне дәртле, моңлы, югарылыклы, ләкин т ә җ 
рибәсез яшьлек кенә татый ала...» Бу яшьлек — әлбәттә, 
Хәятта. Күргәнебезчә, язучы пейзажны аның тәҗрибәсезле-
ген сиздерү, бәхет теләвен аңлату; хисләре к а т л а у л ы л ы г ы н 
җиткерүдә дә файдаланган. 

Мин әсәрнең иң матур урыннары, күңелне ял иттергән, 
Хәятның бәхетле көннәренә туры килгән табигать тасвирла
ры турында сөйләдем, әлеге матурлыкны өзмәс өчен, ш у ш ы 
урында тукталырга телим, чөнки безне чорнап алган дөнья
ның даими халәттә булмавын беләм. Таңда көлгән гөлләр 
сулырга, кичтән тынган җилләр давылга әйләнергә м ө м к и н . 
Талантлы язучы, табигатьнең шул үзгәрешләрен белгәнгә, 
пейзажны һәрвакыт мулдан, әмма төче сөйләп туйдырмас
л ы к итеп куллана. 



Татар кызы 

Озакламый, «Гасыр» нәшере уларак, «Татар 
кызы» исемле хикәям дөньяга чыгачак. Бу хи
кәя — моңа кадәр язган нәрсәләрем арасында үзем
нең бер генә данә ярата торган нәрсәм. Халык, 
тәнкыйтьчеләр ни диярләр инде. 

Ф. Әмирхан 

Әдәбиятыбызда татар к ы з ы образын кем генә ничек кенә 
сурәтләмәгән! Шагыйрьләр һәм әдипләр озак гасырлар дәва
мында аның матурлыгына дан җырлаганнар, гүзәллегенә 
таң калганнар, булдыклылыгына сокланганнар. Һ ә м алар-
ның һәрберсе әлеге гали затны бәхетле итү уе белән янган. 

Кол Гали мәшһүр «Кыйссаи Йосыф» поэмасында гүзәл
ләрнең гүзәле Зөләйха турында язганда да, әлбәттә, аның 
образына үз туган ягы кызларының уңай сыйфатларын да 
салгандыр, аны Йосыф белән кавыштырганда, болгар Чи
бәркәйләренең язмышы турында да уйлангандыр. 

Хатын-кыз образларының бай галереясын Г. Кандалый 
иҗат иткән. Аның Сәхипҗамалга багышланган поэмасы 
җан сыкраулары аша тудырылмаганмыни?! Галимгә, сөекле
сенә, кадерен белүчегә, күкләргә күтәрүче шагыйрьгә кияүгә 
чыгарга һәм гомерен мәхәббәт уеннарында, гаиләсе кочагын
да, китап укып, җырлар җырлап, балаларына тәмле ризык
лар пешереп, асыл тәрбия биреп, матур киемнәргә төренеп 
уздырырга тиеш булган ул, Кандалый фикеренчә. 

Кызганыч ки, каләм ияләре ни генә язмасыннар, аның 
бәхетен кайгыртып, сүз ярдәмендә ничек кенә көрәшмәсен
нәр, ул барыбер тормыш ачысын татып, аның авыр йөген 
тартып я ш и биргән. 

Татар әдәбиятында, фольклорында бер-бер артлы исемнә
ре үк күңелләренең матурлыгын, бәхеткә омтылышларын 
чагылдырган Гөлҗамаллар, Сәгадәтләр, Кадрияләр туа тор
ган. Кайвакыт аларның тормыштан алынган прототиплары 
да булгандыр, кайвакыт әлеге образларда берничә кешенең 
гомумиләштерелгән холык-сыйфатлары, язмышлары да ча
гылгандыр. Ә менә Фатих Әмирханның «Татар кызы» — 
милләтебезнең узган заманнарда яшәгән барлык кызларына 
хас проблемалар турындагы әсәр, шул сәбәпле анда билгеле 



бер вакыйгалар тезмәсе һәм сюжет үстерелеше 
күзәтелми. 

Татар кызы алты яшенә кадәр малайлар белән 
тигез хокуклы була, ди әдип. Ул табигатьтән дә 
алар кебек үк булдыклы, алар кебек үк зиһенле булып яра
тыла. 

Әсәрдән күренгәнчә, иске татар тормышының гадел бул
маган мөнәсәбәтләре, асылы черек гадәтләре аның мөмкин
лекләрен чикли, әкренләп хокукларына балта чаба башлый. 
Җиде яшьтә аны малайлардан аерым уйната башлыйлар, 
бераздан ир балалар алган белемне бирергә теләмиләр, 
унөчтә битен каплаталар һәм инде бик тиздән ниндидер 
бер ир затына ярәшеп тә куялар. 

Язучы, аның үз хәле белән ризалашырга теләмәвен күр
сәтеп, бик дөрес эшли. Ул карышып караганнан соң гына 
буйсына. Әсәрнең бер көчле ягы әнә шунда. Татар кызын 
җанлы курчак дип атаса да, Ф. Әмирхан моның белән аның 
ихтыярсыздан уенчыкка әверелүен әйтеп бирергә тели. 

Исәп-хисапка корылган гаилә, ахыр чиктә җәмгыятьтәге 
мөнәсәбәтләр, шул җәмгыятьнең умыртка баганалары булган 
кануннар, дин, аны үз кулларында тоткан ирләр хатын-
кызның азатлыгын чикләүгә юнәлтелгән. Ф. Әмирхан, тор
мышыбыздан алынган тәгаен картиналарны әдәби формада 
яңадан тудырмаса да, үтемле юлларын табып, безгә шул 
хакта аңлата алган. 

Яңарыш нурлары 

Риза казый язган «мәшһүр хатыннар» бар, 
Анда гали зат зур хатыннар бар. 
Әдиблек, табиблек, фәйләсуфлык, 
Тәдрис шигырь берлән мәшгуль хатыннар бар. 

Р. Ибраһимова 

XX гасыр башында татар әдәбиятының бөтен ж а н р л а р ы 
Яңарыш чорын кичерәләр. Әдәбиятның уңай я к к а үзгәрүе 
бик күп нәрсәләргә бәйле. Шуларның берсе — иҗат потенци
алы. Икенче төрле әйткәндә, талантлы сәнгатькәрләрнең 
сан ягыннан артуы. Моннан нәкъ йөз ел элек әдәбият мәйда



нына, ир-атлар белән беррәттән, хатын-кызларның 
да күпләп килүе күзәтелгән. Алар барысы да иҗти
магый идеалларның берсе булган хатын-кыз иреге 
мәсьәләсен үз иҗатларының алтын баганасы ит

кәннәр. 
Менә шагыйрә Маһирә Шакирҗанова. Ул, «Газизләрем, 

апаларым!» исемле мөрәҗәгать шигыре язып, үз җенестәш
ләрен белем эстәүгә өнди, т ы ш к ы матурлыктан канәгатьлә
неп яшәүнең көлке икәнлеген әйтә. Маһирә ханым хатын-
кызның белемдә артталыгы сәбәпләрен үзеннән күрә. Димәк, 
мәгърифәтчеләрчә фикер йөртә. 

Хатын-кызның тирән хис-кичерешләрен чагылдырган 
Мәхмүдә Мозаффария шигырьләре хатын-кызны үстерүне 
1905 нче ел инкыйлабы тудырган мөмкинлекләр белән бәй
ли. Дөрес, ул татар к ы з ы н ы ң матурлыгына да соклана һәм 
бу матурлык чапан, шәлләр астына яшерелергә тиеш түгел 
дип саный. 

Табигатьтә үләннәрнең дә, нигездә, ике җенестән булуы 
билгеле. М. Мозаффария бу фәнни ачышларны хатын-кыз
ның хөрлеге идеясен уздыру максатында телгә ала. Әлеге 
үләннәр үзара тигез бит, кеше шулардан да киммени? Әнә 
шундыйрак сорау куя ул. 

Шагыйрәнең «Остазбикә абыстайларга» әсәрендә тигезсез
лекнең тормыштагы тәгаен чагылышы тасвирлана, иске ме
тод белән укытулар, хатын-кызның кирәкмәскә бантын каты
рулар көчле тәнкыйть утына алына. Шул ук вакытта бу 
шигырьдә искелеккә к а р ш ы көчнең инде уянып килүе дә 
күрсәтелә. 

Тышкы киемнең эчке рух белән бәйлелеге бик күп шагый
рәләр иҗатында чагылган икән. Бу очракта Әминә Төх-
фәтуллинаның «Хатын-кыз дикъкатенә»сен мисал итеп тел
гә алырга булыр иде. 

Хәдичә Шаммасова — шул чорның иң күренекле каләм 
ияләреннән. Ул «Матбугат галәменә» исемле әсәрендә шун
дый юллар яза: 

Ирләрнең язганнары да аяте Коръән түгел, 
Шәпләре күп булса да, бар бит арада чаклысы. 

Шагыйрә хатын-кызның гаиләдәге бәхете мәсьәләсе чише
лү белән генә дә канәгатьләнергә теләми, ул аның җәмгыять



тә үз урынын табуын, иҗатының гадел бәяләнүен 
көтә. 

Ул бик озак вакытлар китапларын бастыра ал
мый тилмерә, шигырьләр язганы өчен дә мыс
кыллаганнарына түзә, милләткә хезмәт итәргә алынган 
физик яктан йомшак җаннарны яклаучы табылмаганга 
аптырый һәм «Безне кайгыртмаучыларга» исемле ш и г ы р ь 
яза. 

Р. Ибраһимова исә, каләмдәшләреннән аермалы буларак, 
Ходай ярдәменә өметләнә һәм «Теләк» шигырендә түбәндәге 
юлларны язып үтә: 

И Ходаем, безләрне берлек җебе илә бәйлә син, 
Тугры фикерне үзең сал, һәркем үзе аңласын. 
Мәгърифәттә безне башка милләттән ким итмә син, 
Уемызда, хисемездә бушка җилләр исмәсен. 
Ислях илә иттифаклы безгә ихсан әйлә син! 

XX гасыр башы шагыйрәләренең иҗатын көчле оптимизм 
сугарган. Тормышка, иҗатка омтылыш алардан көрәшче 
ясаган. Мондыйлар арасында Заһидә Бурнашеваның исеме 
тагын да яктырак балкый, аның һәр өч шигыренең икесе 
хатын-кызның җәмгыятьтәге азатлыгы хакында. 

Бик сөендерә: Яңарыш чоры татар әдәбиятының төп көч
ләре арасында илгә, милләткә хезмәт дәрте белән янган бер 
төркем шагыйрәләр дә бар. 

Габдулла Тукай һәм казах әдәбияты 

Барлык шагыйрьләр арасында Габдулла Тукай 
минем үрнәк алган зур остазым булды. ... Казах 
халкының бөек улы, зур фикер иясе һәм шагыйре 
Абай әсәрләре белән беррәттән, без Тукай шигырь
ләрен дә ятлый, комарланып укый идек. 

Җ. Сыздыков 

Габдулла Тукайга казах фольклорының тәэсире турында 
язгалыйлар. Ә бит ул үзе дә — бөтен төрки әдәбиятларга 
маяк булган кеше. Мирҗакып Дулатлы исемле казах мәгъ
рифәтчесенең ике тупламнан торган сайланма әсәрләре бе



лән таныштым. Хәтта шунда гына да берничә әсәр
нең язылу тарихы Г. Тукай исеме белән бәйле. 

М. Дулатлының «Аяңыздар житимди» шигы
ре Тукайның «Кышкы кич»енә ияреп язылган. 

Әсәр эчтәлеге шактый охшаш булса да, казахча шигырь 
халык җырлары үлчәмендә язылган, ә Тукайда ул бөтенләй 
башкача. 

Яхшы сезгә, балалар, 
Кышкы кичтә рәхәт. 
Җылы өйдә җайлашып 
Утырасыз, күңел шат. 

Минем тәрҗемәдә югарыда бирелгән строфаның татарча 
вариантын карап узсак, сез моны үзегез дә күрәчәксез: 

Кызык сезгә, яшь балалар, кышкы кичтә! 
Җылы өйдә утырасыз якын мичкә; 
Утырасыз рәхәтләнеп, тезелешеп, — 
Шатлык сезгә, уңайсызлык килми һич тә. 

Шунысы к ы з ы к : Мирҗакып Дулатлының Пушкин һәм 
башка рус шагыйрьләренә ияреп язган әсәрләре Г. Тукайда 
да бар. Кайсы алдан язган икән? Татар шагыйренең казах 
дустына тәрҗемәчелек эшендә дә тәэсире булганмы? Мәсәлән, 
аларның икесенең мирасында да Пушкинга нәзыйрә булган 
«Бишектәге (бакытты) бала» исемле әсәр сакланган. Ул ши
гырь казахның икенче танылган шагыйре Абайда да бар 
лабаса! Хәер, ул Г. Кайербәковта да бар һәм «Бишектәге 
сабый» дип атала. 

Мирҗакып Дулатлы үзе язганнарын атаклы Кәримовлар 
матбагасында бастырган бит. Аның татар каләм ияләренең 
иҗаты белән танышлыгы шаккатырмый. Шулар арасында, 
әлбәттә, Тукай шигырьләре, фельетоннары да бардыр, чөнки 
бу ике каләм иясенең язганнары үзара бик охшаш. 

Г. Тукайның вафатыннан соң, ул бик зур үкенеч хисләре 
кичерә һәм: «Казанда нугайның атаклы яшь акыны Габдул
ла Тукаев вафат булды», — дип язып чыга. Аны үзләренең 
милләтпәрвәре Ибрай Кунанбаев янәшәсенә куя һәм әсәр
ләрендә бары тик хакыйкатьне генә сөйләвен, халкына хез
мәт итүен, исемен югалтмаслык әдәби мирас калдыруын 
әйтә. 



Яшь Габдулла казах җырларын, әйтешләрен 
тыңлагандыр, чөнки ул халык өчен чичәннәрнең 
күплеге, мәҗлесләрдә сүз осталыгында я р ы ш у — 
гадәти бер хәл. «Халык әдәбияты» хезмәтендә ка
зах җырларын яратып искә ала ул. 

Г. Тукай, әлбәттә, үзе дә казах әдәбиятыннан, аның халык 
авыз иҗатыннан шактый гына өйрәнә. Бу вакытта алар 
бер-берсенә илтүче күпер вазифасын да башкаралар. 

Без аның әле, аталган әдипләрдән тыш, Мохтар Ауэзов 
иҗаты белән дә я х ш ы танышлыгын беләбез. Г. Т у к а й н ы ң 
тугандаш халыкларга шундый мөнәсәбәте аларның ихтира
мына бер сәбәп тә булгандыр. 

Г. Тукай тормышында К. Мотыйгыйның роле 

Бер дә беркөнне бездә Камил әл-Мотыйгый 
(Ул буйсынучан) Ходайның әмренә буйсынып 
Карар итте чыгарырга журнал айлык. 
Гыйлем-фикер чишмәсе бит — ул байлык. 
... Шигырь язарга миндә осталык юк, 
Тик әле кыюлык итеп кенә яздым. 

Г. Тукай 

Камил Мотыйгый — татар халкының зур мәгърифәтчесе 
Мотыйгулла Төхфәтуллин улы. Ә ул — күренекле ш а г ы й р ь 
Тукайның остазы да. 

Мотыйгулла хәзрәт Камилгә бала чагыннан ук тирән бе
лем бирергә тырышкан. Башта үзе укыткан, соңрак Каһирә
нең «Әл-Әзһәр» мәдрәсәсенә җибәргән. Тарих, логика, гарәп 
әдәбияты кебек фәннәрдән бик күп нәрсәләр белгән ул һ ә м 
бу белемнәрен Г. Тукай белән дә бүлешкән. 

1903-1905 нче елларда, Җ а е к н ы ң «Мотыйгыя» мәдрәсә
сендә дәрес биргәндә, Камил Мотыйгый дивар газеталары 
һәм кулъязма журналлар чыгара башлый, анда басылган 
материалларны үзе редакцияли. 

Габдулла Тукайның тәүге әсәрләре әлеге журналларның 
берсендә — «Әлгасрелҗәдит»тә дөнья күрә. Шунда ук Камил 
Мотыйгыйның үз парчалары да басыла. Шул елларда ул бе
ренче күләмле әсәрен «Бәхетле Мәрьям» исемле романын яза . 



Каләм остасы булып танылып килгән мөдәррис 
белән дуслык, остазының һәрдаим булышлыгы ар
касында да, чит җирләрдә йөрергә, белем эстәргә 
мөмкинлекләре булмаган Габдулла Тукай дөньяны 

тагын да киңрәк күзалларга, каләмен шомартырга өйрәнә. 
Бу очракта Камил Мотыйгыйның гарәп һәм төрек милли 
хәрәкәте вәкилләре, төрле сәяси эшлеклеләр белән танышлы
гын, алардан яңа фикерләр белән кораллануын да онытмаска 
кирәк, чөнки алаймы-болаймы аның күргәннәре, ишеткәннә
ре Тукайга да барып ирешкән. Шәкертләре ярдәмендә һәм, 
беренче чиратта, алар өчен чыгарган журнал битләрендә ул 
сәяси һәм фәлсәфи язмалар да бастырган бит. 

Камил Мотыйгый үз гомерендә бик күп матур эшләрнең 
башлангычында тора. Бер-бер артлы яңа басмалар чыгару 
артыннан йөри. 1906 нчы елның гыйнварыннан «Әлгасрел
җәдит»не рәсми журнал буларак чыгара, эчтәлеген әдәби
сәяси юнәлешле итә. Г. Тукай бу уңайдан котлау сүзе яза. 
Журналның һәр санында аның шигырьләре басыла баш
лый. Дусты Ф. Әмирхан язмалары да еш дөнья күрә. 

Камил Мотыйгый Г. Тукайның материаль хәлен кайгыр
та, сүзен барлык татар кешеләренә ишеттерергә тырыша, 
аны нәширлек эшенә тарта. 

«Уклар» исемендәге сатирик ж у р н а л н ы җитәкләүне 
К. Мотыйгый Тукайның үзенә үк тапшыра. «Бөтен эшне 
үз кулына алу дәрәҗәсенә җитте», — ди ул. 

Тукай белән Мотыйгыйның эшлекле дуслыгы гомер буена 
дәвам итә. Матди мөмкинлекләре зуррак булган Камил нин
ди генә эш оештырса да, инде тәмам фикердәшенә әверелгән 
Габдулланы да читтә калдырмый. Инде бераздан Тукай үзе 
дә аны яңа идеяләр белән коралландыра башлый һәм бик 
зур рухи терәгенә әверелә. Татар концертлары өчен рөхсәт 
алырга кирәк булса да, үз сүзен әйтә, суд тикшерүе астын
да яшәгән чагында да, дусты белән арасын өзми. 

К. Мотыйгый үз репертуарына һәрвакыт Г. Тукай иҗа
тын нигез итә. Ул аның сүзләренә җырлар җ ы р л ы й , кайва
кытта шигырьләрен укып кына да үтә. 

Габдулла Т у к а й н ы ң «Пар ат» ш и г ы р е н ә дә к ө й н е 
К. Мотыйгый яза, шуннан соң ул халык арасында тагын 
да популярлашып китә. 

Камил Мотыйгый белән Габдулла Тукай дуслыгы — сә



хифәләренә бервакытта да тап кунмаган саф хис
ләр тарихы ул. 

Г. Кандалый һәм Г. Тукай 

Әдәбият галимнәре Габделҗаббар Кандалыйның мәгъри
фәтчелек әдәбиятына борылыш чорында иң күренекле фигу
ра булуын таныйлар. Узган гасырның Гали Рәхим исемле 
күренекле галиме шагыйрьнең, дөньяви мәхәббәтне ачыктан-
ачык тасвирлавы белән, борынгы шагыйрьләр арасында ае
рым бер урын тотуы хакында язган. Бу, чыннан да, шулай. 
Иҗат мәйданына бераз соңрак килгән Гали Чокрый әсәр
ләренең теле, Г. Кандалыйныкына караганда, шактый бутал
чыграк, чуаррак, бүгенге көн кешесе өчен аңлаешсызрак. 
Әхмәт, Уразаев-Кормаши әсәрләрендә билгеле схемаларга 
нигезләнгән сюжетлар өстенлек итә, Мифтахетдин Акмулла 
шигъриятендә беренче планга мәгърифәтчелек идеяләрен 
уздырган социаль-иҗтимагый тематика чыгарыла. Дөрес, 
шәхес иреге мәсьәләләрен төрле дәрәҗәдә һәм төрле яссы
лыкларда сурәтләсәләр дә, аның белән Кандалый иҗатында 
билгеле бер охшашлыклар да күзгә ташлана. 

Без Габдулла Тукайны татар шигъриятенең атасы дип 
хаклы рәвештә билгелибез, әмма бу вакытта һич кенә дә 
инде Кандалыйның ук әдәбиятыбызның саф телле беренче 
үрнәкләрен бирүен онытырга ярамый. Ә бит Гали Рәхим 
дә шулай санаган. 

Тукай һәм Кандалый. Бу ике иҗат арасында сизелерлек 
уртаклыклар бар, чөнки татар әдәбиятында Габделҗаббар 
Кандалый традицияләрен чын-чынлап дәвам итүчеләрнең 
берсе Габдулла Тукай булды. «Шигырьләребез» исемле мә
каләсендә ул үзеннән элгәре шагыйрьләрнең иҗатына бәя 
бирә һәм Кандалыйдан башкаларның язганында я суфичы
лыкның, я искелекнең артык көчле булуын, шунлыктан 
халык тарафыннан бик кабул ителмәвен, бәяләнмәвен әйтә. 

Г. Тукай татар шигъриятендә мәхәббәт темасының ачы
лып бетмәвенә игътибар итә. Кыз белән сөешүләрне бик ир
кен тасвирлаган казах «үләңнәре»ннән мисал китерә. Шул 
ук вакытта Г. Кандалыйның бу темада кайвакыт арттырыбрак 
җибәрүен, язганнарында «әхлакка һәм әдәбиятка хилаф»лык 



кылган җирләре дә барлыгын күрә. Һәм без, Г. Ту
кай шигырьләрен күздән кичергәннән соң, аның 
мәхәббәт темасында Кандалыйның әлеге җитешсез-
лекләрен кабатламавын күрәбез. 

Г. Тукай, мирасын үзенә өлге иткән шагыйре кебек үк, 
озак еллар узгач, әдәбиятыбызда интим лириканы тагын 
җанландырып җибәрә. Иҗтимагый моңнар җырчысы дип 
мөһер сугылса да, Г. Тукайның җиде дистәдән артык шигыре 
сөю-гыйшык хакында язылган. Ә бит бу темага карамаган 
әсәрләр дә еш кына мәхәббәт хисләре белән сугарылган була. 

Без, ике шагыйрь иҗатын янәшә куеп карасак, лирик 
геройларының тормышка карата актив мөнәсәбәттә торуын 
күрербез. Бер тема эчендә күтәрелгән мәсьәләләр дә еш кына 
уртак. Мәсәлән, «Бәхет юк, аның тик исеме генә бар» әсә
рендә Г. Тукай, үзенең остазы кебек, кем белән яр булу 
мәсьәләсен күтәрә һәм я р ы ң үзеңә тиң булырга тиеш: фи
керен уздыра. 

Г. Тукайның гаилә, аның эчендәге мәхәббәт хакындагы 
фикерләре бик к а р ш ы л ы к л ы . 

П у ш к и н , Лермонтов һәм башкаларның шигырьләрен 
файдаланып язган әсәрләрендә ул кайвакыт рус каләм иялә-
рененнән дә кыюрак булып күренә. Әйтик, «Тәүбә вә истигъ
фар» да турыдан-туры башкаларның матур хатыннарына га
ш ы й к л ы к күзе белән һәм көнләп караган лирик герой обра
зын тудыра. Г. Кандалый кулына эләкмәгән Сәхипҗамалга, 
аның иренә шундый мөнәсәбәт күрсәтмимени?! 

Ике шагыйрь дә традицион мәхәббәт символикасына зур 
өстенлек бирәләр һәм Йосыф-Зөләйха, Фәрхад-Ширин, Ләй
лә-Мәҗнүннәрдәге мәхәббәт кичерешләрен үз хисләре янә
шәсенә куеп карыйлар. 
Г. Кандалый шигъри авторитетларга табына. Харәзми, 

Сәгъди, Хисам Кятибләрнең мәхәббәт темасына кагылышлы 
мирасын тагын да тирәнәйтә, тормышка якынайта, аларның 
поэтик алымнарын кулланып кына калмый, әлеге шигъри 
детальләрне яңа мәгънә төсмерләре белән дә баета. Мәсәлән, 
«Аерма»да ул Хагани Ширванидан алган өзекләрне әдәби 
эшкәртә, аерым фикерләрен үстерә һәм гомумиләштерүләр 
ясый. Моны фәндә иҗади стилизация дип йөртәләр икән. 

Г. Тукай да башта Көнчыгыш шагыйрьләрен өйрәнә, яз
ганнарын иҗади файдалана, әмма соңрак фикер сөрешенә 



ныграк туры килгән Пушкин, Лермонтов, Майков 
әсәрләренә — Көнбатышның сүз сәнгатенә туктала. 

Г. Кандалый һәм Г. Тукай. Мәхәббәт темасына 
язганнарында иң зур аерма нәрсәдә соң? Икенчесе
нең иҗатында, беренчесенекеннән аермалы буларак, үз хис
ләренең хаклыгын раслап көрәшү юк дәрәҗәсендә. Тукай
ның лирик герое еш кына, тормышта мәхәббәт сафлыгына 
урын юк, инде яратудан баш тартырга кала дип, күңеле 
олы хисләрдән тәмам бушаган пессимистик рухлы бер шәхес 
булып күз алдына торып баса. Г. Кандалыйның герое һич
кайчан яшерен мәхәббәт утында яну белән канәгатьләнми. 

Г. Кандалый һәм Г. Тукай. Бу ике шагыйрь өчен дә 
мәхәббәт — әлбәттә, илһам чыганагы, югарыга әйдәүче бер 
көч. 

Г. Тукай халык рухында мәңге яши 

Гасырлар узгач та, якты исеме онытылмаган шәхесләр 
күп булмый. Нинди генә чорлар килсә дә, иҗтимагый идеал
лар нинди генә якка үзгәрсә дә, үз милләтенә чын күңелдән 
хезмәт иткән шәхесләр онытылмый. Татар халкын мәгъри
фәтле, бәйсез, башка милләтләр белән тиң күрергә теләгән 
кешеләр арасында, әлбәттә, Г. Тукай да бар. 

Г. Тукай — шагыйрь дә, публицист та, ниндидер күләмдә 
җәмәгать эшлеклесе дә. Ул үзеннән соң бик зур әдәби-публи
цистик мирас калдырган. 

Г. Тукайның онытылмау сәбәпләре әлеге мирасның эчтә
легендә. Ул патшалар, изүчеләр сыйныфының тарафдары 
булмаган, гади халыкның, илгә икмәк үстергән игенченең, 
бала тудырган ананың, мәгърифәт тараткан мөгаллимнең, 
татлы сүз белән күңелне җылыткан сәнгатькәрнең проблема
ларын күтәргән, милләт алгарышына зыян китерүчеләргә 
каршы каләм осталыгын эшкә җигеп көрәшкән. 

Г. Тукай иҗатына тормыш материалын үзе яшәгән чор
дан, көндәлек вакыйгалардан алган. Ул иҗат иткән герой
лар — ишаннар, басмачылар, кәмитчеләр, байлар, хәйрия 
җәмгыяте әгъзалары, Печән базары әһелләре — барысы да 
реаль чынбарлык җимешләре. 

Г. Тукай иҗатында үз чоры тәгаен сурәтләрдә чагылса 



да, алардан чыккан һәм һәр чор өчен яраклы, акту
аль яңгырашлы фикерләр бар. Әнә шулар әсәр
ләрне искертми. 

Мәңгелек темаларны ачучы мәхәббәт, табигать 
шигырьләре һәрбер нәни бала, яшүсмер өчен дә бик аңла
ешлы. 

Г. Тукай иҗаты үзеннән элгәреләрнекеннән тел нокта
сыннан бик нык аерыла. Шагыйрьнең соңгы чор иҗатында 
гарәп-фарсы алынмаларына урын бик аз калдырылган. Юк
ка гына аны кайберәүләр урам теле белән яза дип санамаган, 
чөнки ул вакытта һәркемгә аңлаешлы булган татар теленә 
өстен катламнар тарафыннан кимсетелүле караш та яшәгән. 
Тукай әдәби телебезне халык теленә якынайтуга зур өлеш 
керткән. 

Шагыйрь иҗатында фольклорга нигезләнгән әсәрләр дә 
бар. Халык аларны аеруча ярата. 

Г. Тукай бик яшьли үлгән. Әле каләме бөтен тулылыгы 
белән ачылып җиткәнче үк, әдәбият мәйданыннан киткән
лектән, аның талант дәрәҗәсен хәтта күзаллау да кыен. Бу 
да аның иҗатына карата соклануны арттыра. 

Г. Тукай халык рухында яшәгән, яши һәм һәрвакыт 
яшәр дип уйлыйм. 

«Каләмгә хитаб», «Шагыйрьгә» 

Дәрдмәнд күңелендәге тынгысызлык, хисләр дисгармо
ниясе аның иҗатында да чагылыш тапкан. Каләм, шагыйрь, 
лирик мин... Бу төшенчәләр еш кына шигырьдә үзара кере
шәләр, кайвакыт бер-берсен алмаштыралар да. 

Каләм ул — язу әсбабы гына түгел, шигърият, шагыйрь
нең күңеле дә. 

Каләм! Кальбеңдә ни сер бар — гаян ит, — 

дип мөрәҗәгать итә аңа Дәрдмәнд. Әлбәттә, без моны лирик 
миннең үз-үзен сүз мәйданында бил алышырга чакыруы 
дип аңлыйбыз. 

Шагыйрь күңелендә ни булмас?! Дәрдмәнд әнә шул ачы
лырга тиешле серне ачыклап үтә: 

Килеп-кичмешләр әхвален бәян ит. 



Югалтулар, узган гомер турында уйланулар күз 
яшьсез булмый. Югалганнарның да тормышы 
җиңелдән түгеллеген шагыйрь күңеле белән тоя: 

Кара тупрак тулы мәзлум нидасы, 
Алар кемдер?.. Алар кемнәр фидасы?.. 

Шигырь өч кисәктән тора. Беренче һәм өченче строфалар 
үзара тәңгәл. Сагышлы юлларның кабатлануы ш и г ы р ь н е ң 
тәэсирлелеген арттыра. Әле алардан шагыйрьнең иҗат моти
вы, язучы вазифасы турындагы фикерләре дә а ң л а ш ы л а 
булса кирәк. Сәнгатькәр җәберләнгәннәрне кайгыртырга, 
алар рухына дога булып ирешергә тиеш, ди кебек ул. 

Әйе, Дәрдмәнд шигырьләрендә бәхет тойгысы с и з е л м и . 
И җ а т ы н ы ң төп сыйфатлары хакында аның әдәби тәхәллүсе 
үк сөйли булса кирәк. 

«Шагыйрьгә» шигыре дә «Каләмгә хитаб»ка я к ы н тора. 
Бер яктан, алар икесе дә эндәш рәвешендә я з ы л г а н н а р . 
Икенче яктан, «Шагыйрьгә» әсәрендә дә язганнарның а с ы л ы 
нинди булырга тиеш мәсьәләсе куела. 

Дәрдмәнд бик хаклы рәвештә язучының эчке дөньясы 
һәм каләменнән чыккан сүзнең бер-берсенә бәйлелеге турын
да кат-кат әйтә. Күңел тарлыгы, дошманлык хисе шигырьгә 
керсә, аның рухы саф булмый, аннан әдәпсезлек бөркелә, 
иҗатчы үз юлын табарга, дәрәҗәсен белеп эш итәргә, я х ш ы 
дан яманны аера белергә һәм белгәнен башкаларга да а ч ы п 
салырга тиеш, ди ул. 

Ала кошларга бакмачы, 
Газизем, булма такмакчы. 

Менә бу юлларда, минемчә, шигъри нәфислек, к а м и л 
лек, нәзакәтлелек мәсьәләсе күтәрелә. 

Дәрдмәнд белән килешәм: шагыйрь, беренче чиратта, 
м а т у р л ы к җ ы р ч ы с ы булырга, шул м а т у р л ы к н ы ң җ и р 
йөзендә таралуына булышлык итәргә тиеш. 

Сәгыйть Рәмиев — милләткә хезмәт иткән шагыйрь 

Мин тормышта күңел белән генә торып, 
Тормыш аны рәхим-шәфкатьсез изсә дә, 



Һаман янам сәгадәтне идеал корып, 
Барып җиткәч, ләкин аннан җил иссә дә. 

С. Рәмиев 

С. Рәмиев иҗат мәйданына килгәндә, илне зур үзгәрешләр 
көткән чак. Казанда яшәвенең беренче елларында ул, әдәби 
хәрәкәтләргә тартылудан бигрәк, иҗтимагый көрәш агымы
на кушыла. Дөрес, инде ул моңа кадәр дә эсерлар, Г. Исха
к ы й йогынтысында була. 

С. Рәмиев иҗтимагый-сәяси карашлары аныклангач кы
на язу эшенә керешә. Шәкертлек чорын кичергәнгә күрә, 
Г. Кандалый да, Г. Исхакый да, Г. Тукай да иҗатларын 
мәдрәсә шәкертләренең тормышын яктыртудан башлаган
нар. С. Рәмиев мирасын күздән кичерсәк тә, без шул ук 
фикергә килербез. Әйтик, аның тәүге әсәре булган «Хәзрәт
ләр сакалы»нда артта калган мөгаллимнәр тәнкыйтьләнә. 

Тора-бара С. Рәмиев, гомумән, иҗтимагый тормыштагы, 
мәгарифкә кагылышлы вакыйгаларны тасвирлауны алгы 
планга куя. Хатын-кызлар турында язса да («Хатыннар га
ләме», 1907), сәнгати тормыш яңалыкларын яктыртса да 
(«Театр», 1907), вакытлы матбугат торышын сурәтләсә дә 
(«Басма сүз», 1916), ул һәрвакыт милләтен мәдәни һәм икъ
тисади яктан алга киткән халыклар арасында күрү нияте 
белән эш йөртте. 

С. Рәмиевнең лирик герое — романтик, актив шәхес. Ан
нан дөнья үзгәртерлек көч, йөрәкне алгысытырлык сөю хисе 
бөркеп тора. 

С. Рәмиев матур, акыллы хатын-кыз алдында баш ия. 
Ул аны яңа биеклекләргә илһамландыра, күңелендә көрәш 
уты кабызадыр шикелле. Шушы «Син», «Ул» хакына бу 
герой бөтен дөньяның астын өскә әйләндерә алыр кебек. 

Дөрес, С. Рәмиевнең бөтен иҗаты оптимистик рух белән 
сугарылган дип әйтеп булмый. Әледән-әле, бигрәк тә иҗти
магый барыш ул теләгән я к к а таба үзгәрмәгәндә, шагыйрь 
күңел төшенкелегенә дә бирелә сыман: 

Бетте. Төштем. Үлде рухым. 
Калмады һич рәхәтем; 
Көн — авыр, төн — бер кабер, бер 
Ел тоела сәгатем. 

(«Алданган», 1908) 



Лирик «мин»не фани дөньяның пычраклыгы, ях
шылыкка омтылганнарның ялгызлыгы борчый. Ил, 
сәгадәткә чумасы урынга, бәхетсезлеккә таба бара. 

Илаһым, ал мине! Талдым, 
Юлыңда берүзем калдым, — 

ди шундый чакта шагыйрь. 
Шагыйрь иҗатында караңгылык образлары бик күп. Ли

рик «мин»гә еш кына кешелекнең таңы ерак булып күренә. 
«Уты сүнгән җәһәннәм минем төн», — ди ул ачыргаланып 
бер шигырендә. Гаҗәеп чагыштыру. Бер караганда, җ ә 
һәннәмдә ут — җәзалау чарасы. Шагыйрь аны да әле якты
лык саный икән! 

Айсыз күк, нурсыз ай. Әнә шундый үзенчәлекле образлар 
белән эш итә шагыйрь. Иҗтимагый көрәшнең, х а л ы к к а 
хезмәтнең сикәлтәле юллары аның каләменә көтелмәгән ас
социацияләр алып килә. 

Шагыйрьнең иҗтимагый идеаллары тормышка ашмаган
да да, ул мәхәббәт бәхетеннән авыз итүдән өметен өзми. Ул, 
үзе әйтмешли, «шул мәхәббәт богавына» чорналган, а н ы ң 
йокысын татарның иң сылу кызлары «Миңсылулар, Миңҗа-
маллар, Миңҗиһаннар» бүлә. Хәер, шагыйрь шулар бәхете 
өчен дә «җиһадтан бушамый» диярлек. 

Шагыйрьнең кабер ташына: 

Булмас артык бер олуг эш 
Илгә хезмәт итүдән; 
Илгә хезмәт хөрмәтенә, 
Үскән җирдән китүдән, — 

дип язылган икән. Бу юлларда аның, туган җиреннән ки
теп, зур Ватанны алга җибәрү өчен хезмәт итүе чагыла. 

Син — кеше! 

Кеше һәм җәмгыять темасы Думави 
иҗатында тулы бер эволюция кичерде. 

Р. Г. Ганиева 

Күренекле педагог, җәмәгать эшлеклесе, шагыйрь һәм 
прозаик Нәҗип Думави иҗатының идея-тематик эчтәлеге 



татар милләте алдында заман ихтыяҗы нәтиҗә
сендә туган проблемалар белән бәйле. Әйтик, әле 
мәгърифәтчелек фикерләренә әдәбият үзеннән 
һаман да мәйдан биргәндә, иҗатының башлангыч 

чорында, ул еш кына үз героен мәгърифәтле, мәдәниятле 
шәхес итеп тудырды. Дөрес, бу вакытта да ул билгеле бер 
дәрәҗәдә тормышка тәнкыйди күз белән карады, һәм аның 
шигырьләренең «мин»е һәрвакыт көрәшче, көчле рухлы ке
ше иде. Алга таба аның шул сыйфаты тагын да үстерелде. 
Р .К. Ганиеваның аның 1923 нче елда язылган «Кеше» нәсе
ренә карата сүзләре белән әйткәндә, без инде еш кына «юлда
гы киртәләрне аударып, алга, киләчәккә, иреккә, бәхеткә 
ыргылучы гайрәтле, куәтле, Ницше фәлсәфәсе тибындагы 
горур герой образы белән очрашабыз». 

Н. Думавиның 1905 нче елгы инкыйлаб вакыйгаларын
нан соң берникадәр вакыт үткәч язган «Золым» шигырен 
карап узыйк, һәм без шул заман сулышын тойгандай бу
лырбыз. 

Н. Думави анда, бик ачынып, аерым сыйныфлар тара
фыннан халыкның белемнән аерылганлыгын, махсус рә
вештә наданлыкка күмдерелгәнлеген сөйли, искелеккә, 
явызлыкка каршы көчле сүзләр ата. Белем тәрәккыятнең 
алшарты булып күренсә дә, Н. Думави яшәешебезнең соци
аль гаделсезлеккә корылуын, аерым бер катламнарның төр
ле, шул исәптән белемгә дә хокуклардан мәхрүм ителгәнле
ген яза. Димәк, ул хөр, һәрнәрсәгә, бигрәк тә үз язмышын 
үзе корырга хакы булган адәмне идеал итә. 

1912 нче елда язылган «Мәхбүс дустыма» шигыре бик 
кызыклы. Шагыйрь иректә үзләрен генә кайгыртып яшәүче
ләргә иреген югалтканнарны каршы куя. Без, аерым мисраг
ларның мәгънәсеннән чыгып, сүзнең сәяси тоткын турында 
барганлыгын чамалыйбыз. Шагыйрь аңа, үз итеп, туган, дип 
эндәшә. 

«Син — кеше!» шигыренең исеме үк шагыйрьнең кеше 
төшенчәсен ничек аңлавын чагылдырасына ишарәли. 

Кеше — гали зат. Йөрәге зурлык белән тибәргә тиеш. 
Кеше — хөр зат. Ул нык, батыр калып, коллыктан баш 

тартырга тиеш. 
Ул — көрәшче. Ул куәтле, дөньяның барлык кара көч

ләрен тибеп очыра ала. 



Кеше — бөек! Анда Ходай орлыгы! Кешенең зур
лыгы, димәк, Алладан! Ирекне буу Бөек көчкә кар
шы бару булып чыга икән ләбаса! Гаҗәеп фикер
ләр. 

Күргәнегезчә, Н. Думави табигатьтән үк ирекле булып 
яратылган затның җәмгыять тарафыннан буылуын, өстен 
затлар кулы белән кол ителүен җырлый. 

Шагыйрь татар милләтен алга җибәрүчеләр алдында баш 
ия, аларны милләтнең каһарманнарыннан саный. Шундый
ларның берсен ул Ш. Мәрҗани дип белә. 

Мондый затлар гомер буе кешеләргә яктылык уты кабыза 
һәм бервакытта да рухи үлми: 

Сез вафат җисмән, мәгәр мәгънән әбәд вафат түгел; 
Сезне мактый, сезне тәкъдир әйли һәрбер пакь күңел. 

Н. Думави Европа илләреннән дә биеккәрәк күтәрелү ту
рында хыяллана һәм бөтен хыялларының тормышка ашу
ын көрәшче, мәгърифәтче яшьләр белән бәйли. 

Н. Думавиның «Үтте, үтә...» шигыре 

Н. Думави — XX гасыр башы шагыйрьләренең ш а к т ы й 
талантлыларыннан. Аның әсәрләреннән публицистик рух 
бөркелеп тора. Шигырь юлларыннан асмәгънә эзләп укырга 
кирәк. 

Шагыйрьнең «Үтте, үтә...» әсәре басылган китап битен 
ачып куйдым. Һәм иң беренче күзгә ташланган нәрсә а н ы ң 
үлчәме булды. Без строфалар икеюллыкларга аерымланып 
куелу белән килешмибез. Беренчедән, бәетләрдә фикер ни 
мәгънәви, ни интонацион төгәлләнмәгән. Икенчедән, ш и 
гырь юллары аабаааба рәвешендә рифмалаша бит. Дөрес, 
беренче сигезьюллыкта бишенче юл бу таләпләргә җ а в а п 
бирми, әмма, безнеңчә, я башкалар т а р а ф ы н н а н бераз 
үзгәртелгән, я Н. Думави шулай калдыруны артык зыян
лы санамаган. Шулай да беренче фараз гаделрәк кебек. 
Моңа башка юлларның да редакция тарафыннан үзгәртелгән 
булуы ишарәли. Рифмага бу вакытка инде бик тоемчан һ ә м 
иске, катгый традицияләрдә тәрбияләнгән Н. Думави ис
киткеч камил шигырьне алай калдырмас шикелле. 



Н. Думави — әйтергә кирәк, бик кыю шагыйрь. 
Дәреслеккә кергән «Үтте, үтә...» шигыреннән тө
шереп калдырган юлларны, кызганыч ки, галим
нәр укый алмаган. Рифма, ритм таләбе өченче 

өлештәге «гә*» (га дип куелган!) иҗеге урынына сәфилгә 
(түбән кешегә), җаһигә (югары дәрәҗәдәгегә), кабилгә (Адәм 
баласына мәгънәсендә) кебек сүзләр язуны таләп итә. Аннан 
соң килгән ике юлдан «...га»ны императорга дип уку кирәк
леген тою кыен түгел: 

Ышаныч юк икән шул императорга, — 
Җибәрде ничә меңнәрне каторга! 

Эчтәлек таләп иткәнлектән, Н. Думави бу очракта калын 
яңгырашка күчәргә мәҗбүр. Һәм укылыш хакында бәхәс
ләшү дә урынсыз дип саныйм. 

Галимнәр тәкъдим иткән икенче бер юл да яңгырашы 
белән шигырь пафосын киметә. Аның иҗек саны да дөрес 
түгел. Соңгы икеюллыкта, сүз, һичшиксез, бары татарның 
гына михнәт йөген тартырга тиеш булмавы яисә аның өс
теннән хакимлек иткән русларның үзләренең дә иреге кысы
лу турында барырга тиеш. Алдагы строфалардан чыгып ка
раганда, аның рифмалашуы мәҗбүри түгел. Шулай да, соң
гы юллар икәнлекне күздә тотсак, рифмалашу шигырь яңгы
рашын көчәйтәчәк кенә. Якынча, ул шушы рәвешлерәк яң
гырарга тиеш: 

Вастругның тәмен язган шул татырга 
Түгел бер башы кырган без такырга! 

Юлларын, алдагы строфалар эчтәлегенә, фикер үстереле
шенә нигезләнеп, шушы рәвешле тутырганнан соң, шигырь 
тагын да тирәнрәк ачылып киткәндәй була. Әле 1906 нчы 
елда ук, монархия хакимлеге чорында, изелгән милләтләр 
вәкиле булган Н. Думавиның патшага к а р ш ы сүз әйтергә 
батырчылык итүенә таң каласың. 

Н. Думавиның лирик мине «Үтте, үтә...»нең башында 
хәсрәткә баткан һәм дөньяга бары тәнкыйть күзе белән генә 
карый алган шагыйрь буларак күзаллана. 

Аннан соң ул тугры сүзнең каләм иясе өчен Россиядә 
бик кыйммәткә төшүе хакында сөйли. Я ватаныңнан кача
сың, я төрмәгә утырачаксың. Синнән төбе төшкән агач баш



маклар ясарлар, дигәндә, шагыйрь әнә шуның соң
гысын күздә тота. 

Шигырь юлдан-юлга сүз ирегенең кысылуы ха
кындагы фикерне кабатлый. Бер үк җөмләләрдән 
файдаланмаганлыктан, аның мәгънә төсмерләре арта, тоны 
да үзгәрә. 

Һай, шатлык иде үктәбердә, 
Узсалар, дия иде: «Тукта, бергә!» 

Югарыда китерелгән өзектән без татарларның да, шул 
исәптән лирик миннең дә октябрь манифестацияләрендә (ми
тингларында) катнашканлыгын күрәбез. 

«Үтте, үтә...» атамасы ирек алган көннәрнең вакытлы 
гына булуына ишарәли. Анда үкенеч хисе я р ы л ы п ята. 

Шулай да әсәрдә уздырылган иң кыю фикерләрнең чагы
л ы ш ы — императорга ышаныч юклыгы турындагы җөмлә
ләр. Укучы алардан үз язмышыңны үз кулыңа алырга тиеш
лек турында нәтиҗә ясый. 

Табигать тасвирлары җирлегендә 
иҗтимагый моңнар яңгырашы 

Нәҗип Думави — аеруча яраткан шагыйрьләремнән. Мин 
аның пейзаж шигырьләренә ничек оста итеп көндәлек тор
м ы ш проблемаларын, хәтта ки иҗтимагый моңнарны кер
теп җибәрә алуына таң калам. Икенче төрле әйткәндә, аның 
иҗатында төрле темалар бик тыгыз рәвештә бергә үрелә. 

«Яз» шигырен генә алыйк. Анда Н. Думавиның стиль 
алымнары бик ачык чагыла. Дөрес, дәреслектәге кыскартыл
ган вариант аша гына аны күреп бетереп булмый әле. Мин 
Н. Думавиның «Агач аяк» исемле җыентыгындагы тулы 
әсәрдән чыгып фикер йөртергә телим. 

Шигырьдә уздырылган иҗтимагый карашларның әһәми
ятен ассызыклап булса к и р ә к , Н. Думави атама астына 
«мәгънәле назым» дип язып куйган. 

Әсәр: 

Күзне ачып карыйк әле: яз китәдер, 
Фәкыйрьләрне җәфалаган кар китәдер, — 

юллары белән башлана. Әйтерсең, шагыйрь ел фасылларын 



ярлылар төркеменә мөнәсәбәттә бүлеп үк куйган 
инде. 

Яз — яңарыш чоры. Шагыйрьнең табигатьне, 
картларны, тоткыннарны янәшә куюы бер дә юкка 

түгел, аларның һәрберсе язны ашкынып көтә. Яз ул — исән 
калу, алда тагын һич югы җәй һәм көз озынлыгында гомер 
бар дигән сүз. 

Өмет, табигать җанлануына шатлану тормыш кайгысын 
оныттыра, аяклары ялангач балалар туңу турында уйламый
лар да! Егетләр кышын адашудан саклаган маякларны җыя. 
Күрәсез, һәрьяктан кешене саклап торган куркынычлар — 
туңу, ачлык, юлсызлык әкренләп юкка чыга. Мул сулы ел
галар, эреп аккан карлар иген вәгъдә итә. 

Шигырь әле аның белән генә тәмамланмый. Шигырьнең 
иң мәгънәле урыннары дәреслеккә кертелмәгән. Аның кал
ган яртысында бик уңышлы каршы куюлар бар. Шул ук 
вакытта әлеге ике кисәк тә үзара янәшәлектә килә. 

Н. Думави бантта, балаларның уеннарын тасвирлауны дә
вам иткән булып, алардан «һава еланы» очырттыра. Кәгазь 
уенчыкка җан кергәндәй була, һәм ул, телгә килеп, үзенең 
биеккә, бөеклеккә омтылуы белән мактана. Күбәләк «елан
ны» тиз акылына утырта. Синең бавың — балалар кулын
да, тиз тартып төшерерләр, ди ул. 

Шагыйрь безгә ни әйтергә тели? Язгы омтылышлар, те
релүләр — бер алдану гына. Бар да вакытлыча. Иҗтима
гый яңарышларга да өмет юк, чөнки дөнья барышы, ке
шеләр язмышы — аерым бер төркемнәр кулында. 

Шигырь 1906 нчы елда язылган. 1905 нче елда алган 
ирекләрнең һәм алынырына өметләрнең юкка чыга баруы 
турында сөйли ул. 

Табигать тасвирлары иҗтимагый барышны аңлатып би
рергә, социаль контрастларны тагын да ачыграк күрсәтергә 
ярдәм итә икән. 

Нәниләр өчен язылган шигырьләрендә Н. Думави кошлар, 
хайваннар тормышы аша кешеләр яшәешен сурәтли. «Кар
лыгачның балаларга әйткән сүзләре»ннән без аның балала
рының белемле булып үсүен, мәктәпкә баруларын теләвен 
күрәбез. Кошларның мәктәбе чыбыктан, имтиханнары да 
үзләренә генә хас, имеш, тик аларның дәресләре шулай ук 
көз көне башлана. 



«Кызганычлар» шигырендә эш атларының мих
нәтле тормышы сурәтләнә, һәм шунда ук кол хә
лендә кемгәдер хезмәт иткән гади хезмәт халкы 
күңелгә килә. 

«Авыл балаларының ягмурга теләве», «Балалар, сез укып 
моны...» әсәрләрендә дә без кешегә ятимлек, ачлык янавын 
күрәбез. Аның бар өмете — табигатьтә. Ел, аның фасыллары 
яхшы килсә, яңгырлар яуса, кояш караса, илгә ачлык һәм 
ваба чире кебек куркынычлар янамаячак. Бер караганда, 
балалар өчен генә атап язылган һәм күпчелек өлешен таби
гать тасвирлары алып торган бу шигырьләрдә бик тирән 
иҗтимагый һәм социаль фикерләр бар. 

«Комсызлык корбаны» 

Г. Камалның «Банкрот» әсәрендәге төп геройны комсыз
лык корбаны буларак кабул итә алмыйм, чөнки ул вакыйга
лардан җиңүче булып чыга. Ә менә башкалар, үзләренең 
һәм шул ук Сираҗетдиннең явыз ниятләре аркасында, шә
хес буларак яшәүдән туктыйлар, рухи изеләләр. 

Сираҗетдиннең барысыннан да өстен чыкмавы мөмкин 
дә түгел, чөнки ул тагын да имансызрак, тагын да хәйлә
кәррәк бит. Чын иманлы кеше сыйфатларына ия булмаган 
бу образны Г. Камал аеруча зур осталык белән иҗат итә. 
Гомере буе үзе куйган максатка таба бара ул. Итагатьле, 
инсафлы булып күренеп, байлар, динчеләр арасына керә. 
Сәүдә маясын да бай абзасын алдап туплый булса кирәк. 
Нәгыймә карчыкның кибетче малаеның тиз арада хәлләнүе 
турындагы сүзләре шул турыда сөйли. 

Сираҗетдиннең кыланышлары башкаларның йөзен ачуда 
зур роль уйный. Иш ише белән, Ишмөхәммәт дусты белән, 
ди халык. Сираҗетдиннең чорнап алган тирәлеге, гаилә 
әгъзалары да үзенә охшаган. Барысы да — икейөзлеләр. 
Хәер, бөтен җәмгыяте шундый аның, ди кебек драматург. 

Б а й л ы к к а табыну чорында яшибез. Идеаллар үзгәргән, 
милли гореф-гадәтләр аяк астына салып тапталган бу заман
да Г. Камалның «Банкрот» комедиясе кебек әсәрләр бик 
кирәк. Ул икейөзлелекнең, комсызлыкның пәрдәсен ачып 
ата, шундый сыйфатларга нәфрәт хисе уята. 



«Банкрот» — аерым бер геройның, бу очракта 
Сираҗетдиннең, кеше буларак таркалу тарихын 
сурәтләгән әсәр ул һәм шул ук вакытта яңа тип 
сәүдәгәрләр туу тарихы да. 

Такташ шигырьләрендә авылның якты киләчәгенә өмет 

Ул бүгенге авыл кырларыннан 
Сөенеп атлый кебек тоела; 
Әйтерсең лә, шушы шатлыкларын 
Ул сөйләргә бүген җыена. 

Нур Баян, «Шагыйрь үлгәч» 

Бүгенге көннең дә проблемаларын җырлаган Такташның 
моннан бер гасырга я к ы н еллар элек яшәгәненә ышанасы 
да килми. 

Шагыйрь, Казаннан туган ягына кайткач, «Шәһәр җыры» 
исемле шигырь язган була. Анда түбәндәге юллар бар: 

Авылым! 
Җырлыйм синең күкрәгеңдә 
Гаҗәпләнмә минем җырыма, 
Кырын карап, кашың җыермачы 
Шәһәр киеме кигән улыңа... 
Шәһәр җырын җырлыйм, тыңлачы... 

Ә шәһәрнең һәрбер чатында көрәш җ ы р ы яңгырый: 

«Кузгал, уян, ләгънәт ителгән 
Коллар һәм ачлар дөньясы...» 

Авылда сөрсеп ятарга теләмәгән, андагы тәртипләр белән 
килешмәгән лирик мин белән еш очрашабыз без Такташ 
шигырьләрендә. Шәһәрне туган җиренә к а р ш ы куйса да, 
күкләргә чөеп мактаса да, зур эшләр мәйданы санаса да, бу 
авылны уяту, гарьләндерү өчендер кебек. 

Дөрес, Нади Такташ илне алга илтәчәк сыйныфларның, 
көрәшләрнең урыны, чынлыкта да, Казандай калаларда дип 
саный, әмма бер үк вакытта бу үзгәрешләрнең озакламый 
авылга да барып җитәсен, кол хәлендә яшәгән крестьянның 
көчле бер агымга кушыласын чамалый һәм шуны тели дә. 



1926 нчы елда Һ.Такташ «Протоколлар эчендә 
хикәя» дигән әсәр язган икән. Ул анда Совет хө
күмәте елларында авылның ничек үзгәрүен тасвир
лаган. Мин бу язманы «Сыркыды авылы» поэма
сына хәзерлек эше дип уйлыйм, чөнки анда менә мондый 
юллар бар: 

«Авыл советының караңгы бер диварында Ленинның рә
семе тора. Артык игеннәрен, артык сыерларын к ы з ы л гас
кәрләргә биргән крестьян агайлар, советка килгән саен, аның 
йөзенә карыйлар. 

... Мин авылдан киткәндә диварга кадап калдырылган 
Ленин рәсемен әнкәй җиде ел саклаган һәм, үзенчә аны 
матурларга тырышып, кызыл сөлге белән урап куйган». 

«Сыркыды авылы» поэмасында да без әлеге портрет, авыл 
советы, аның каравылчысы, чорның яңа күренешләр, яңа 
хисләр, яңаны тудыручыларга яңача мөнәсәбәтләр алып ки
лүе турындагы фикерләрне күрәбез. Шагыйрьнең һәрдаим 
нәкъ менә үз авылы кешеләре турында сөйләве, аларны кү
ләмле әсәрләренә прототиплар итеп алуы — бик к ы з ы к бер 
хәл. Димәк, ул, авыл язмышы турында уйланганда, беренче 
чиратта, үзе туган-үскән Сыркыдыны күздә тота. 

Такташның замандашлары «шагыйрь авыл хакында язу
дан туктады» кебегрәк сүзләр әйтәләр. Хәсән Туфанның 
«Җырланмаган җ ы р л а р турында» әсәрендә дә ш у л караш
лар чагыла һәм, аңа җавап итеп, Такташ «Җырланачак җыр
лар турында»ны яза. Без бу шигырьдән Һ. Такташның ки
ләчәктә авылның матур көннәрен тасвирлаячагы турында 
укып беләбез: 

«Әүхәдине» минем җырларымда 
Әле, Туфан, бик күп күрерсез, 
Минем белән әле киң кырларда 
Бик күп атлар көтеп йөрерсез. 

«Үтеп барышлый» шигырендә дә шагыйрьнең ил кырла
рында яңа шәһәрләр генә түгел, авыллар да үсеп чыгуы 
өчен сөенгәне күренеп тора. Бу исә — кайчандыр ертык 
кием кигән, тузган чабаталы кешеләр хезмәтенең җ и м е ш е : 

Алар башка хәзер; 
Алар, тар сукмактан чыгып, 
Зур юлларга табан баралар, 



Алар көче белән җирдән күтәрелә 
Яңа авыл, яңа калалар. 

«Киләчәккә хатлар» поэмасында Һ. Такташ 
коммунизмда яшәячәк авылның хыялдагы өзек-өзек сызык
лардан оешкан сурәтен дә тудыра. Ул күмәк хуҗалыкның 
киләчәгенә, аны оештырган кешеләрнең үз эчләрендәге «ми
неке» дигән төшенчәне җиңәсенә ышана. 

Һади Такташ шигырьләрендә авылны сагыну мотивы 

Үз заманының трибун шагыйре Һ. Такташ и җ а т ы кемне 
генә битараф калдырыр икән?! Мине ул бигрәк тә — авылны, 
анда үткән бала чагын, үсмер чагын көчле сагыну хисе белән 
сокландыра. 

Аның бер шигыре «Сагыну» дип атала да. Шагыйрь, ку
лына каләм алуга, үзенең я ш ь чагын сагыну турында гап-
гади генә, әмма бик тә үтемле итеп язып куя. 

Яшьлек — Такташ күзе белән караганда, «серле җәннәт» 
ул. Лирик мин хыялында тергезгән әнә шул җәннәтнең түргә 
эленгән бишегендә тирбәлә. 

Бу шигырендә дә зәңгәр күзле бәләкәй герой казлар куа. 
Бүгенгесенә кире кайтканга караганда, усал ана казның ир
кендә калу да аның өчен хәерлерәк булып күренә. 

«Такташ үлде» шигырендә дә без әлеге хис белән очраша
быз. Әнкәсен, әткәсен, сөйгән ярын кире кагуын белдерсә 
дә, моның герой бунтарьлыгын, аның заман кешесе булуын 
күрсәтү өчен кулланылган бер поэтик алым гына икәнлеген 
аңлыйбыз. 

Иске тормыш! 
Синең кырларыңда 
Зәңгәр күзле уйчан яшь егет — 
Ул юк инде, — 

дип яза шагыйрь. Ә бит баласын көтеп тилмергән ата-ана 
сурәтләре лирик миннең үткәненә, әти-әнисенә битараф 
булмавын, алар кичкән гомернең михнәтле икәнлеген бөтен 
җаны-тәне белән аңлавын күрсәтеп тора. 

Урман — авыл табигатенең бер өлеше. Такташ шигырь
ләрендә без аның образы белән еш очрашабыз. 



Минем көтү көтеп йөргән урман! 
Сәлам сиңа сөйгән улыңнан! — 

ди аңа Һ. Такташ. 

Синең бөтен җирең минем хәтеремдә; 
Сагынсам да сине, 
Яратсам да сине, 
Кайта алмыйм әле хәзергә, — 

дип, үкенеч белдерә шагыйрь. 
«Еллар, авыл урамыннан алып, җырчы малай итеп үс

тергән» Такташ.. . «Син дә үл инде» шигырендә дә бар а н ы ң 
сурәте. «Тилергән хисләрнең даһие» анасы турында у й л ы й . 
Ул, әлбәттә, аның үлүен теләми. Шигырьдәге шул х а к т а г ы 
юллар йөрәккә ук кебек кадалса да, без и җ а т ч ы н ы ң я ң а 
белән иске көрәше арасында үзара килешүләр, юл куешулар 
юклыгын, берсе урынына гына икенчесенең туа алуын күр
сәтергә теләвен аңлыйбыз. 

«Әйдә, энем!» шигырендә мин түбәндәге юлларга игътибар 
иттем: 

Егет, чишен аягыңны 
Төкер сандалына! — 
Яланаяк кына кайтырбыз, 
Авылыбызга кайткач: 
— Шәһәрләрен яратмадык! — 
Диеп әйтербез... 

Шулай дип яза икән, ничек Такташны авылыннан баш 
тарткан дип әйтәсең инде?! 

Такташ шигырьләрендә шагыйрь образы 

Һади Такташ 1926 нчы елның 18 нче февралендә «Нәни 
разбойник» шигырен яза һәм анда гади авыл м а л а е н ы ң 
олы юлдан атлап китүен күрсәтә. Әсәрнең автобиографик 
җирлеге бар икән. Бәләкәй чакта Такташны әнисе мөгал
лим итеп күрергә тели, ул исә бары тик шагыйрь булырга 
гына сүз бирә, хәтта аның белән еш кына тарткалаша да. 
«Син минем сүземне хәтерләрсең әле!» — дигән була ул 
бервакыт, үзенең шагыйрьлек талантына нык ы ш а н ы п . Ел



лар узгач, әлеге бәхәсне исенә төшереп, ул «Нәни 
разбойник»ны иҗат итә дә инде. 

Такташ, белгәнебезчә, татар әдәбиятын алга әй
дәүче иҗат көчләреннән була. Ул үзенең узган го

мерен бервакытта да исеннән чыгармый, геройларында, 
лирик миндә без аның чагылышларын һәрвакыт табабыз. 

Шагыйрьнең күпчелек әсәрләрендә лирик миннең каләм 
әһеле икәнлеге тоемлана. Бу юктан түгел, Такташ әлеге оч
ракта фикерләренең, я з м ы ш ы н ы ң төп геройныкына туры 
килгәнлеген искәртергә тели. «Юану» әсәрендә лирик мин 
үзен Байронга тиңли, ә бит бу ике шагыйрь иҗатына хас 
уртак яклар аз түгел. 

Такташның бик күп әсәрләрендә героеның күзләре зәңгәр 
булыр, кайвакыт чәчләре дулкынланып торыр. «Мәңгелек 
әкият» тә: 

Зәңгәр күзле егет каберен үбәр, — 

дигән юллар бар. «Сагыну» әсәрен укысак, аның герое «зәң
гәр күзле я ш ь чагын» сагына. «Такташ үлде» әсәрендә ул 
үзен «зәңгәр күзле уйчан егет» дип атый. 

Такташ турындагы истәлекләрдә аңың казлар кыйнау 
гадәте булганлыгы турында сөйлиләр. «Нәни разбойник»-
ның, «Сагыну»ның герое да нечкә чыбык белән каз куып 
йөри бит. 

«Давылдан соң» әсәрендә шагыйрь үзен иҗатчы буларак 
чагылдыра. Геройларының СССРның бөтен җирләрендә яшә
вен, әдәби материалының барлык кешеләрнең, шул исәптән 
үзенең тормышы да булуын әйтә. Аның икенче кисәгендә 
байрак илтүченең портреты бар: 

Ә ул иң алдан 
Байрак тотып килә, 
Бөдрә чәчле, 
Зәңгәр күзле, 
Күк блуза кигән комсомол 
Кем иде ул? — 
Белмим. 

Комсомол егетнең кемлеге ачык: ул тоткан байракка ша
гыйрь әсәрләрендә уздырылган хөрлек фикере язылган. 

Алга таба әсәрдә шундый юллар очрый: 



Ул авылда туды, 
Шунда үсте, 
Аны зифа авыл таллары 
Кояш эссесеннән саклады. 
Салам япкан җимерек каралтылар 
Салкын җилдән, кыштан каплады. 

Дөрес, бу өзек нәкъ менә Такташ турында гына с ө й л ә м и , 
әмма аның да авыл баласы икәнлеген истән чыгара а л м ы й 
быз. 

«Әйдә, энем!» шигырендә Такташ лирик миннең үзе б у л у ы 
хакында җиткерү юлын тапкан: 

Сезгә бәхет белән, тәүфыйк теләп, 
Сәлам яза Такташ бабагыз! 

Көрәш еллары аша кичеп, хезмәт вахталарында бил бөреп, 
киләчәк буын өчен яңа тормыш төзеп, бервакыт я ш ь л ә р 
өчен Такташ бабай булып каласын әйтәсе килә, ахры, ш а 
гыйрьнең. 

«Бүгенге матурлык»та да лирик миндә шагыйрьнең үзен 
чагылдырганлыгын чамалау кыен түгел, анда башка ш и 
гырьләрдәге фикерләр тагын кабатлана: авылда үскән, к ө 
рәшкә дип чыгып киткән, әнисе сагынса да, кайтып х ә л 
белергә дә вакыты юк, аның өчен бөек эшләр, Җир-ана, Ил-
ана я з м ы ш ы беренче планда тора. 

Дөнья матур, 
Шушы дөньяның мин — 
Ирке чикләнмәгән юлчысы. 
Давыллы елларның, зур көрәшнең 
Матурлыгын җырлар җырчысы, — 

ди Такташ, үзенә заман йөкләгән бурычларга г о р у р л а н ы п . 
Һәм без, аның әсәрләрен укыганда, үзе белән о ч р а ш к а н д а й 
булабыз. 

Югалган матурлык 

«Югалган матурлык» — традицион-психологик 
коллизияләргә бай романтик драма буларак, юга
ры гуманистик, оптимистик максатны куйган һ ә м , 



иске әхлак-көнкүреш философиясен ташлап, ә 
яңасын кыю рәвештә тудырып, замандашларына 
башкача яшәргә кирәклек турында сөйләгән әсәр. 

Гали Халит 

Һади Такташ — поэмалар, шигырьләр остасы. Моны һәр
кем белә. Ә бит аның әле проза һәм сәхнә әсәрләре дә бар. 
Кызганычка каршы, алар киңкатлам укучыга азрак таныш. 

Драма әсәрләре әдәбият жанры буларак тикшерелсә дә, 
аларны язу өчен, театр тарафыннан әдәби материалга куел
ган таләпләрне белергә кирәк, һәм аларны иҗат итү һәркем
нең кулыннан килми. 

Шагыйрьләрнең пьесаларын мин бик яратып укыйм, чөн
ки алар, кайсы гына жанрда иҗат итсәләр дә, шигырь язу 
осталыкларын файдаланмый калмыйлар. Бу кеше-образлар 
системасында, драма әсәрләренә метафораларның күплеген
дә, җыр-моңга урын күп калдырылуда, тирән гомумиләште
рүләрдә, асмәгънә белән әйтелгән фикерләр күплегендә чагы
лырга мөмкин. 

Һ. Такташның «Мәхәббәт тәүбәсе» һәм «Югалган матур
лык» әсәрләрен янәшә куеп тикшерсәк тә, без тел-стиль 
чараларының уртаклыгын күрер идек. 

Шигырь — романтик яисә трагик рухлы шагыйрь шәхесе
нең җан авазы ул. Хәтта реалистик пландагы әсәрләр языл
ганда да, бу шулай дип уйлыйм. Әгәр шагыйрьләр сәхнә 
әдәбиятын иҗат итәргә алына икән, әлеге рух язганнарына 
ниндидер дәрәҗәдә керми калмый. Бу уңайдан Илдар Юзеев 
драматургиясен искә төшерү дә җитә. Һ. Такташның телгә 
алынган поэмасы һәм пьесасына карата да ш у ш ы ук фикер
ләрне әйтергә булыр иде. 

Иң элек бу ике әсәрне тема ноктасыннан чагыштырыйк. 
Икесендә дә үзәккә мәхәббәт темасы куелган. Язучы герой
лар язмышы аркылы ирекле мәхәббәткә үз мөнәсәбәтен бел
дерә. Димәк, тема аша күтәрелгән төп проблемада охшаш
л ы к бар. 

Ике әсәрдә дә гаилә һәм җәмгыять, аның эчендә аерым 
бер шәхеснең тоткан урыны, җәмгыять институтларының 
яисә кемнеңдер гаилә эчендә һәм ике кеше арасында барган 
конфликтларга, алар бигрәк тә интим хисләргә нигезләнсә, 
катнашырга хакы бармы, татар к ы з ы н ы ң гыйффәтлелеге, 



гореф-гадәтләр яссылыгыннан чыгып җавап бирә. Аерым 
бер гаилә — җәмгыятьнең я ч е й к а с ы . А н ы ң я з м ы ш ы н 
һәркем кайгыртырга тиеш. Синең ялгышларыңда т у а ч а к 
баланың гаебе юк. Бала турында ана да, ата да бердәй к а й 
гырта. Ике җенес арасындагы мөнәсәбәтләр вакытында да 
бер-берең өчен җаваплылык хисен онытырга я р а м ы й . Н и 
кахсыз бала табу — татар кешеләре өчен чит бер к ү р е н е ш , 
моны бары тик саф мәхәббәт хисләре белән генә аклап б у л а . 

Ике әсәрнең дә исеме башта бер үк төсле булган и к ә н . 
Башта әле пьесаның бер герое Зөбәрҗәт Зөбәйдә и с е м е н 
йөрткән. Мин поэманы язу сәхнә әсәренә хәзерлек э т а б ы 
булган дип уйлыйм. 

Без кайбер уртаклыкларны геройларның я ш е н д ә һәм 
һөнәрендә күрербез. 

И к е әсәрдә дә Такташ «хатын-кыз һәм гаиләдә, һ ә м 
җәмгыятьтә лаеклы урынын табарга, бер урындагы в а з и 
фалары икенчесенә зыян салмаска, ул һәрьяктан к а м и л бу
лырга тиеш» фикерен уздыра. 

Зөбәйдә һәм Галия язмышында уртаклыклар булса д а , 
Зөбәйдә — Галиягә үрнәк булырлык хатын-кыз ул, ч ө н к и 
аналык хисен бервакытта югалтмый, йөрәгендә хисләр д а 
вылы булганда да, сабырлык белән һәм акылына т а я н ы п 
эш итә. Яңа тормыш вахтасына баскан Галиядә ә к р е н л ә п 
табигый тойгылар юкка чыга. 

Җәмгыять тамырдан үзгәрергә мөмкин, әмма озын т а р и 
хы булган гаилә, гаилә эчендәге мөнәсәбәтләргә нигезләнгән 
кануннар мәңгелек, ди шагыйрь. 

Гаилә төзүгә гадәти бер эш дип караганда, «иптәшлек 
тормышы» белән генә яшәгәндә, кеше үз өстенә җ а в а п л ы 
л ы к н ы алып та бетермәскә мөмкин икән. Бүгенге көндә 
безне әнә шул куркынычлар сагаламыймы? Әлбәттә, сага
лый. Үзгәртеп кору елларыннан соң илебездә туган к а й б е р 
күренешләргә «Мәхәббәт тәүбәсе» дә, «Югалган матурлык» 
та бик дөрес бәя бирә. 

балалар алдында җаваплылык кебек мәсьәләләр 
дә куела. 

Һ. Такташ әлеге сорауларга гомумкешелек 
принципларыннан, җәмгыять кануннарыннан һәм 



Кәрим Тинчурин — комедия остасы 

Кәрим Тинчурин, комедия жанрында күп еллар 
буе эшләп, аны югары баскычка күтәрә алды. 

Баян Гыйззәт 

Революциядән соң татар сәхнә сәнгате кызу адымнар бе
лән алга атлап китә. Театр труппалары төзелә, кадрлар үс
терү мәсьәләсен хәл итәргә керешәләр. Ш у ш ы чорда яңа 
эчтәлекле әсәрләргә зур и х т ы я җ туа, һәм Кәрим Тинчурин
га татар совет драматургиясенең беренче әсәрләрен язу на
сыйп була. Ул тиз арада «Тутый кош», «Сакла, шартлама
сын», «Йосыф белән Зөләйха» исемле актуаль мәсьәләләр 
күтәргән көлкеле әсәрләр иҗат итә. 

Комедияне К. Тинчурин инде революциягә кадәр дә язып 
караган була, әмма 1916 нчы елда иҗат ителгән «Назлы 
кияү» дә Октябрьдән соң гына сәхнәләштерелә. 

Без драматургның хәзер дә актуальлеген югалтмаган 
аерым әсәрләренә тукталып китәргә кирәк дип саныйбыз. 
«Йосыф белән Зөләйха» пьесасының комедиячел асылы 
шунда: бер-берсенә тиң булмаган ир белән хатын Йосыф-
Зөләйха булып уйныйлар. Икенче төрле әйткәндә, пьеса 
карт, бай карчык һәм аңа байлык өчен өйләнгән яшь егет 
арасындагы мөнәсәбәтләрне яктырта. Аның нинди булуын 
хәтта әсәрне укымыйча да күзаллау кыен түгел. 

Революция Йосыф-Сәфәргалинең икейөзлелеген ачуга 
шартлар тудыра. Инде, байбикә итәге астында яшәүгә кара
ганда, ярлы шәкерт булып күренүнең я х ш ы р а к икәнлеген 
аңлаган ир бурычларыннан да; карт хатыннан да берьюлы 
котылу чараларын эзли. 

Кәрим Тинчуринның иң к ы з ы к л ы әсәре — минемчә, 
« Американ»дыр. 

Үзләрен милләткә хезмәт итүчеләр сыйфатында күрсә
тергә теләүчеләрнең чын йөзен ачу өчен, нинди оста комик 
ситуацияләр, репликалар һәм мотив тапкан ул! 

К. Тинчурин әсәрләре бер-берсе белән бик тыгыз бәй
ләнгәннәр. «Җилкәнсезләр» комедиясендә драматург алда
гы әсәрдә күтәргән проблемаларны инде җитдирәк тә һәм 
бик тирәндә яткан мәсьәлә буларак күтәрә. Монда милләт 
Хадимнәренең кемлеген күрсәтү җиңел генә бармый. Бер 



яктан, алар — укымышлылар, икенче яктан, алар 
үз мәнфәгатьләрен генә күздә тотмый, вакыйгалар
да аерым бер сыйныф вәкиле буларак та катнаша. 

К. Тинчурин иҗаты яктыны һәм уңайны рас
лауга, искене фаш итүгә нигезләнә. Аның геройлары ро
мантик хыяллар белән я ш и , әсәрләре җ ы л ы лиризм б е л ә н 
сугарылган. Мәсәлән, «Алар өчәү иде» пьесасында бу а е р у 
ча ачык сизелә. 

Кәрим Тинчурин мирасыңда комедия жанрындагы ә с ә р 
ләрнең саны аз түгел икән. Әгәр аларның һәрберсе аша т а т а р 
драматургиясенә килгән яңалыкны бергә күз алдына к и т е р 
сәк, аны чын мәгънәсендә татар совет комедиясенең н и г е з 
ташларын салучылардан, аны тагын бер баскычка ю г а р ы 
күтәрүчеләрдән саныйсың. 

Унберенче сыйныф 

«Көз» повестенда уздырылган фикерләр 

План. 
Кереш. «Көз» повестеның язылу тарихыннан. 
Төп өлеш. 
1. Сюжет янәшәлеге алымын куллану максаты. 
2. Әсәрдә уздырылган төп фикер һәм аның т а р м а к л а 

нуы. 
Йомгак. Повестьның әһәмияте. 
Гаяз Исхакый «Көз» повестен мөһаҗирлектә я ш ә г ә н д ә 

яза. Димәк, бу әсәрдә әдип үз карашларына хилафлык к и т е р 
мәгән дип уйларга кала. Ул әдәбиятта совет и д е о л о г и я с е н 
уздыруны таләп иткән илдән еракта. 

Бу әсәр безгә ике хатын-кызның язмышы турында с ө й л и . 
Бер үк кешене яраткан Гөлсем белән Нәфисә бөтенләй: кө
телмәгән шартларда очрашалар һәм эч серләрен б ү л е ш ә л ә р . 
Мескен шартларда көндәше күзенә күренгән Гөлсемнең; фа
җигасен без чын йөрәгебез белән кичерәбез. 

Язучы ни өчен бер язмышны тасвирлау белән генә к а н ә 
гатьләнми? Аңа татар гаиләсендә, мөселман тирәлегендә ү с е п 
тә, үз бәхетеңне табып булганны күрсәтү к и р ә к . К е ш е үз 



милләте традицияләрендә тәрбияләнергә, алар бу
енча яшәргә тиеш. Мин әсәрдә уздырылган төп 
фикерне әнә шул рәвешчә әйтеп бирергә телим. 

Әлбәттә, әлеге фикерне киңәйтергә, башкачарак 
әйтергә дә була. Татарларда, бигрәк тә аларның гади катлам
нары эчендә хатын-кызга булган хөрмәтнең, әхлакый мө
нәсәбәтләрнең икенче бер милләтнекеннән югарырак торган
лыгын күрсәтә язучы. 

Дин, традицияләр — әхлак нормаларының сагында тору
чылар ул. Кеше рухи иркенлекне җавапсызлык дип аңла
маска тиеш. Гөлсемнең бала чагын гына исебезгә төшерик. 
Ул һәрдаим «урыслыкка» омтыла, чөнки апасы да, әтисе 
дә рус даирәсе йогынтысында. Берсе марҗа сөяркәләр тота, 
икенчесе — руска хезмәт итүче офицер хатыны. Тутакай 
Гөлсем язмышында бигрәк тә зур роль уйный. Ул кызны 
әбисе тәрбиясеннән һәм йогынтысыннан читләштерә. 

Чит кеше гаиләсендә яшәү, һәрвакыт аларга ярарга тыры
шу Гөлсемдә ихтыярсызлык сыйфатлары тәрбияли. Ул үз-
үзен яклау сәләтен югалта. Язмыш мөмкинлекләр биргәндә 
дә, аннан файдаланырга ашыкмый, чөнки яңа яралгыларның 
апасы тарафыннан өзеләсен белә. Кеше язмышка көрәшсез 
буйсынырга тиеш түгел, ди Г. Исхакый. 

Икенче яктан, гаилә тәрбиясенә, һәрдаим чорнаган мохит
кә берни каршы тора алмый. Мәктәптә генә дини белем 
алу, бер-ике мөселман кызы белән аралашу да кешене чит 
милләт йогынтысыннан саклап кала алмый. Болар — хә
зер дә үтә актуаль яңгыраган фикерләр. 

Төрле милләтләрдән торган гаиләләрдә ни рус, ни татар 
булмаган кешеләр тәрбияләнә. Язучы әйткәннәрдән без әнә 
шундый фикерләргә киләбез. 

Дини ышанулар, Коръәнне уку, догалар кешегә күңел 
тынычлыгы бирә. Без һәрберебез Изге китап каршысын-
да — кечкенә, әмма Кеше буларак бөек калырга тиеш, ди 
Г. Исхакый. 

Бу әсәр кыйбла югалтучыларның күзен ачарлык тәэсир
ле язылган дип уйлыйм. Ул безнең милләт белән горурла
ну хисләребезнең көчәюенә дә ярдәм итә. 



Мохитнең тәрбияви көче 

Инша өчен тәкъдим ителгән план төрләре. 
Беренче вариант. 
I. Кереш өлеш. Г. Исхакый иҗатында мохиткә и г ъ т и 

бар. 
II. Төп өлеш. «Көз» повестенда мохитнең тәрбияви к ө ч е н 

чагылдыру: 
а) Гөлсем язмышында; 
б) Нәфисә язмышында. 

III. Йомгак. Әсәр аркылы әдип уздырган төп ф и к е р . 
Икенче вариант. 
1. Г. Исхакый — милләт мәнфәгатьләрен к а й г ы р т у ч ы . 
2. «Көз» повестенда мохиткә милли ноктадан бер к а р а ш . 
3. Мохитнең тәрбиядәге роле хакында автор ч ы г а р г а н 

нәтиҗә. 
Өченче вариант. 
1. Нәрсә ул мохит? 
2. Кеше тәрбиясендә аның роле нинди? 
3. Әдәби әсәрләрдә бу ничек чагыла? 
4. «Көз» повесте нигезендә фикерне раслап буламы? 
5. Г. Исхакый ни өчен тәрбия, тирәлек мәсьәләләренә 

зур игътибар бирә? 
Дүртенче вариант. 
1. Г. Исхакый иҗатының һәм тормышының төрле б а с 

кычларында мохит һәм тәрбия мәсьәләләренең к у е л ы ш ы : 
а) иҗатының башлангыч чорында; 
б) язучы һәм җәмәгать эшлеклесе булып т а н ы л г а н 

нан соң; 
в) мөһаҗирлектә чагында. 

2. Г. Исхакыйның «Көз» повесте — әлеге мәсьәләгә к ө н 
күзлегеннән җавап бирүче әсәр. 

3. Кеше бәхетенең тәрбиясенә бәйлелеге — әсәр у з д ы р г а н 
бер фикер. 

Бишенче вариант. 
Кереш. Әдәбиятта герой һәм аның тирәлеге м ә с ь ә л ә с е : 

а) мәгърифәтчелек әдәбиятында; 
б) тәнкыйди реализм әдәбиятында; 
в) башка методлар белән иҗат ителгән әсәрләрдә. 

Төп өлеш. Г. Исхакый иҗатында шәхес һәм мохит м ө 
нәсәбәтенең бирелеше: 



а) кешене чорнап алган тирәлеккә һәм аның 
тәрбиясенә зур игътибар бирелгән әсәрләр; 

б) «Көз» повестенда шәхес һәм аның тирәлеге 
мәсьәләсен куюның максаты; 

в) Нәфисә һәм Гөлсем я з м ы ш ы аркылы татар милләте
нең киләчәген фаразлау. 
Йомгак. Нәфисә я з м ы ш ы — татар яшьләре өчен бер үр

нәк. 
Алтынчы вариант. 
1. Г. Исхакыйның руслашу сәясәтенә мөнәсәбәтен чагыл

дырган әсәрләре. 
2. Алардагы уртак һәм аерымланган фикерләр. 
3. «Көз» повесте — руслашу җирлегендә туган әсәр. 
4. Милләт яшәешенә мохит тәрбиясе аркылы ирешү ту

рында фикер. 
Җиденче вариант. 
Кереш. 
Төп өлеш. Мохитнең тәрбияви көче: 

1) «Көз» повестенда тасвирланган ике төрле язмыш; 
2) Нәфисә һәм Гөлсемнең холык сыйфатларындагы 

Аерымлыклар һәм аларның барлыкка килү сәбәпләре; 
3) холыкның аерым бер вакыйгаларда хәлиткеч роле. 

Йомгак. 
Сигезенче вариант. 
1. Гаяз Исхакыйның «Көз» повесте. 
2. Әсәрдә күтәрелгән мәсьәләләр. 
3. Ярдәмче образлар һәм аларга үзләре яшәгән мохит 

тәэсире. 
4. Икенче пландагы геройларның Нәфисә белән Гөлсем 

я з м ы ш ы н а катнашу дәрәҗәсе. 
5. Г. Исхакыйның һәр геройга аерым мөнәсәбәте. 
Тугызынчы вариант. 
1. Шәхеснең мохиткә бәйлелеге. 
2. «Көз» повестенда татар хатын-кызы я з м ы ш ы мәсьә

ләсе. 
3. Милли алгарыш чорында бу мәсьәләне чишү юллары. 
5. Повестьта дини һәм милли гореф-гадәтләргә, яңа күре

нешләргә карата әйтелгән фикер. 
Унынчы вариант. 
1. «Көз» повестеның композициясе. 



2. Вакыт ягыннан үзгәрешләрнең мантыйгы. 
3. Гөлсем — традицион татар гаиләсендә үскән 

кыз. 
4. Мирзалар тормышының үзенчәлекләре. 
5. Ике язмышны чагыштыру нәтиҗәсендә туган нәтиҗә. 

«Зифа» комедиясе миңа кайсы ягы белән ошады? 

План. 
1. «Зифа» комедиясенә әдәби тәнкыйтьтәге б ә я л ә м ә л ә р . 
2. «Зифа» әсәрен у к ы л ы ш л ы иткән сәбәпләр: 

а) сурәтләнгән теманың заманчалыгы; 
б) куелган проблемаларның актуальлеге; 
в) әсәр геройларының тормышчанлыгы. 

3. «Зифа» — вакыт сынавын узган әсәр. 
«Зифа» комедиясе сәхнәләштерелгәннән соң, б е р ә ү л ә р 

аның турында — мактау, икенчеләр тәнкыйть сүзләре я з а . 
Кемдер аны комедия буларак танымый, ә кемдер д р а м а т и к 
якларын күреп бетерә алмый. Бүгенге көндә әдәбият г а л и м 
нәре анда ике жанр сыйфатларының да бергә үрелгән б у л у ы 
хакында яза. 

«Сүз дә юк, «Зифа» — талантлы каләм белән я з ы л г а н 
сәхнә әсәре. ... Әмма авторның сурәтле уенда ук әсәрнең; 
ике жанрда булып яралуы тәнкыйтьчеләрне дә а п т ы р а ш т а 
калдырган», — ди Әнүр Исмәгыйлев «Комедияләр турында» 
дигән хезмәттә. 

«Зифа» комедиясендә без ялган матурлыкка алданган 
ир я з м ы ш ы белән танышабыз. Ул, уйламыйча э ш л ә н г ә н 
адымнары аркасында, никахлы хатыны белән а ч у л а н ы ш а . 
Ш у ш ы ң а охшашлы вакыйгалар бүгенге көндә дә еш булып 
тора, әлбәттә. 

Тема яңа икән, аның аркылы күтәрелгән проблемалар да 
актуаль яңгырашлы була. Н.Исәнбәт пьесада гаиләне с а к 
лау, әхлакый түбәнлеккә төшүгә юл куймау, ир-хатын а р а 
сындагы мөнәсәбәтләрнең сафлыгы турында сүз йөртә. 

Мин заман рухына туры килгән әсәрләр яратам. Н. И с ә н 
бәтнең бу пьесасын әле һаман да искермәгән дип с а н ы й м . 
А н ы ң геройларын үзебез арасыннан күпләп табарга б у л ы р 
иде. 



Бикәмәтне генә алыйк. Кеше бакчасына таш 
атып йөрүче, җор телле бер кеше ул. Шулай да 
үзенә җитмәгән акылны башкаларга бирә кебек. 

Айдарны без адашкан герой кебегрәк, кирерәк 
бер кеше дип кабул итәбез, шуңа күрә күңелдән генә аңа 
теләктәшлек тә кылабыз. 

Бүгенге көннең сихерче-михерчеләренә, картайгач та 
акыл кермәгән җилбәзәк хатыннарына Эсмеральданы, Кә
ләмзәне уйнап күрсәтергә иде. Миңа калса, алар үзләрен 
бик тиз танып алачаклар. 

Илдерхан Балтаевны искә төшерик. Ирләрнең чит хатын
нар белән чуалуын бик табигый бер эш саный ул. Гаепне 
һәрчак кешедән эзләүне хуп күрә. Бөтен курыкканы — 
конфликтлы вакыйгалардан коры чыга алмыйча, эш уры
нын, дәрәҗәсен югалту. Үзләре турында гына уйлаучы мон
дый типлар шулай ук заманыбызга бик хас. 

Әйшә, Илдерхан — шулай ук үзенчәлекле образлар. Берсе 
гомерен йортына гайбәт ташып уздыра, ә икенчесе үзенең 
дә гайбәт чыганагы булып китүеннән коты алынып яши. 

Зифа — тискәре сыйфатлардан азат герой. Ул ялгыз дияр
лек мещанлык, әхлаксызлык сазлыгына батмый калган, 
шулай да, минем уемча, Н. Исәнбәт пьесаны аның образын
да уңай идеал күрсәтү өчен язмаган, ә менә Эсмеральда 
кебекләрнең байлыкка, эшсезлеккә, мәгънәсез шөгыльләргә 
корылган дөньясын, чын йөзен ачып бирергә теләгән. 

«Зифа» комедиясе — вакыт сынавын узган әсәр. Аны 
һаман да яратып укыйлар, сәхнәләштерәләр. Мин аны ха
лыкчан юморы, кызыклы ситуацияләре һәм күңелдә калыр
лык геройлары өчен яратам. 

План. 
Өстәмә вариант. 
3. «Зифа» комедиясе — Н. Исәнбәтнең уңышы. 
4. Драматургның осталыгын чагылдырган образлар. 
5. Әсәрнең шул чор татар комедиографиясенә алып 

килгән яңалыгы. 
6. «Зифа» комедиясенең миңа иң ошаган яклары. 



«Идегәй» трагедиясендә сәнгатьле детальләр 

План. 
Кереш. Әдәби әсәр — чынбарлыкның сәнгатьчә 

чагылышы. 
Төп өлеш. 
1. Әдәби образ, деталь төшенчәләре. 
2. Н. Исәнбәтнең «Идегәй» дастанында кулланылган кай

бер детальләр һәм алар башкарган вазифа. 
3. Фольклор — сәнгать чараларының бай чыганагы. 
Йомгак. 

Гомумиләштерүләрнең айлы яктысы — яхшы 
нәрсә, әмма китапның барлык кояш ваклыклары 
мәхәббәт белән җыелып беткәннән соң гына. 

В. В. Набоков 

Безнең һәркайсыбыз әдәби әсәр язучы йөрәге һәм акы
лы белән кабул иткән һәм эшкәрткән материалның сүз ярдә
мендә яңадан тудырылуы дип белә. Ул берничә яссылык 
рәвешендә оеша. Персонажлар, вакыйгалар аның төп һәм 
күләмле берәмлекләре булып тора. 

Әсәр сәнгатьчә булсын өчен, әлеге берәмлекләр нәфис 
предметлылык компонентлары белән тулыланалар, ачык 
сыйфатлар алалар. Без бер генә геройны да сөйләм үзенчә
лекләреннән, эш-хәрәкәт характерыннан, күңел дөньясы ки
черешләреннән башка күз алдына китерә алмыйбыз. Әле 
ул предметлы тирәлектә дә яши бит! 

Кайвакыт әнә шул тасвирлар арасыннан аерым бер пред
метлар, әйбернең өлешләре, кеше холкындагы сыйфатлар, 
аның кыланышлары һәм башка күптөрле нәрсәләр автор 
тарафыннан аерымланырга, ассызыкланырга мөмкин. Бу 
очракта алар чагыштырмача мөстәкыйльлеккә ия булалар 
һәм әдәби әсәрнең сәнгати детальләре дип йөртеләләр. 

Әйдәгез, без аларны Н. Исәнбәтнең «Идегәй» дастаныннан 
эзләп карыйк. 

Беренче пәрдәнең тәүге күренешендә Аңгысын белән Тың
гысын ут кабыза. Берсе — Ханәкә солтан хөрмәтенә, икенче
се — Идегәйнең саулыгы өчен. Кабызылган ут кына түгел, 
менә шушы аерымлык та — әлеге әсәрдә геройлар арасында
гы мөнәсәбәтләрне аңлау өчен мөһим бер деталь. 



Ут — яманлыктан саклаучы изге бер көч. Шул 
ук вакытта ул — я к т ы л ы к , бәхетле киләчәк симво
лы да. Алга таба да без аны геройлар кулында еш 
күрәбез. 

Хан кызлары белән очрашкан Норадын, берсенә әһә
миятсез караганнан соң, икенчесенә алма белән тулы куе
нын ачып күрсәтә. Көнәкә моңа шунда ук игътибар итә 
һәм үзе өчен нәтиҗә ясый: «Ул Ханәкәне сөя!» 

Бакча, алма сүзләре әсәрдә шулай ук тагын кабатлана әле. 
Төлкетимер бүләккә күндергән ваза ватыкларын җыю 

эше Норадынга тапшырыла. Ул аны тезләре өстендә барып 
тапшырырга тиеш була. Димәк, хан каршында коллыгын 
таныячак! Күзәтеп торган Көнәкә тагын әйтеп куя: «Син 
кол булып тумаган, Норадын, ир булып туган!» 

Хәтта хәрәкәт детальләре аша да кешенең кемлеген, хо
л ы к сыйфатларын күрсәтеп була икән. 

Икенче пәрдәдәге вакыйгаларны искә төшереп, узыйк. 
Икенче күренештә без сарайча киенгән Чулпан белән очра
шабыз. Андый киемнәрдә гади кеше кызы да бик гүзәл 
булып күренә. Әнә ни дип әйтә икән безгә бу деталь аркылы 
Н. Исәнбәт. Чулпан йөзләрен каплаган. Аны кемгә дә булса 
бүләк итәчәкләр. Димәк, ул бу көнне сөймәгән кешесенең 
чыраен да күрергә теләми. Ул — горур, буйсынмаучан, кыю 
к ы з , дип әйтергә тели язучы бу урында. 

«Идегәй» дастанында детальләрнең күп төрләрен очра
табыз. Аларның һәрберсе әсәргә мәгънә йөге алып керә. 
Кайбер детальләр портрет тудыруда актив катнашалар. 
Җанбай белән бәхәсләшкәндә, Туктамыш аны нинди генә 
сүзләр белән тасвирламый: «Син — икейөзле м а й м ы л ! 
Син — арыслан сые белән симерүче күсе! Бөтен төкләреңә 
чаклы ялган үскән синең!» 

Җанбай портретына Н. Исәнбәт башка урыннарда да әй
ләнеп кайта әле һәм без тора-бара аның хакында гомуми 
нәтиҗәләргә киләбез. 

Дүртенче пәрдәнең икенче сәхнәсендә вакыйгаларда кат
нашкан Җанбай үзенең хан янында һәм аннан читтә узган 
гомерен аерым детальләр ярдәмендә капма-каршы куя. Ә 
бит алар шулай ук аның холык сыйфатлары, бигрәк тә ике
йөзлелеге турында сөйли. Сүзебез рас булсын өчен, өзек ки
тереп узыйк: 



«Җанбай. Сарай..., менә ул хан сарае! Бу ми
нем түрем иде. Алтын Урданы, биредән торып, 
Туктамыш хан кулы белән мин идарә итә идем. 
Бирегә мин киерелә биреп керә идем. Бүген мин 
аяк очларыма гына басып керәм». 

Әсәрне буйдан-буйга укып, без детальләрне күпләп т у п 
лый, алар аша белдерелгән фикерләрне бергә җ ы я а л а б ы з . 
Кыска гына язмабызда өлешчә аны эшләп күрсәттек тә и н д е . 

Күргәнебезчә, кеше характерын ачарлык, тарих б а р ы ш ы н , 
борынгы гореф-гадәтләрне, төрки халыкларның ы р ы м н а 
рын, ышануларын күрсәтерлек, вакыйгаларның асылын а ң 
латырлык детальләр табу Н. Исәнбәт өчен берни т о р м ы й , 
чөнки ул гомере буе халык авыз иҗаты җәүһәрләрен ө й 
рәнгән, җыйган. Алар исә — шул байлыкны ч а г ы л д ы р г а н 
мул сулы чишмә. 

План. 
Өстәмә вариант. 
1. Сәнгатьлелеккә ирешү чарасы буларак образ-символ

лар һәм аерым бер детальләр. 
2. «Идегәй» трагедиясендә предметлы дөнья. 
3. Әсәрдә кулланылган детальләрне төркемләү. 
4. Н. Исәнбәт — әдәби детальләр ярдәмендә фикерне кани

кулату остасы. 

Җыр ул — йөрәкнең йөрәк белән сөйләшүе 

План. 
Кереш. Халык авыз иҗаты үрнәге буларак җ ы р , а н ы ң 

тематикасы. 
Төп өлеш. Сугыш чоры җырларында: 

1) Туган илне, сөйгән ярны сагыну хисе; 
2) җиңүгә ышаныч, тынычлыкны яклау мотивы; 
3) Ватан азатлыгы өчен көрәшүчеләр белән тыл к е ш е 

ләренең рухи бердәмлеге идеясе. 
Йомгак. Җ ы р ул — йөрәкнең йөрәк белән сөйләшүе. 

Сугыш чоры шигъриятенең үзенчәлеге 

План. 
Беренче вариант. 
1. Сугыш чоры поэзиясенең материалы. 



2. Сугыш чоры поэзиясенең төп конфликты. 
3. Сугышчан поэзиянең үзәктә торган герое. 
4. Тезмә әсәрләрдә төп аһәңнәр, яңгыраш туды

ру чаралары. 
Икенче вариант. 
1. Сугыш чорында әдәби мәйдан тоткан шагыйрьләр. 
2. Алар иҗатында күзгә ташланган сыйфатлар. 
3. Сугыш чоры әсәрләрендә уртак темалар. 
4. Сугыш чоры поэзиясендә өстенлек иткән ж а н р фор

малары. 
Өченче вариант. 
Кереш. Поэзиянең халыкка якынаю шартлары. 
Төп өлеш. 
1. Сугыш чоры поэзиясендә Ватан язмышы өчен җавап

л ы л ы к хисенең алгы планга чыгарылуы. 
2. Әлеге хисне совет шагыйре, көрәшче шагыйрь образы 

аркылы чагылдыру. 
3. Сугыш чоры вакыйгаларын контрастлы тасвирлар аша 

җиткерү. 
4. Җиңүгә ышаныч мотивының өстенлек итүе. 
Дүртенче вариант. 
Кереш. Сугыш чоры поэзиясе — ил тарихының елъяз

масы. 
Төп өлеш. Сугыш чоры поэзиясенең өч этабы: 

1. Сугышның башлангыч чорында поэзиянең төп сый
фатлары: 

а) публицистик характеры; 
б) конфликтның кискен куелышы; 
в) яшәү яисә үлем мәсьәләсенең хәл ителеше; 
г) тиз арада җиңү, саубуллашу һ.б. мотивлар. 

2. Сугышның икенче этабында поэзия кичергән үзгә
решләр: 

а) фронт вакыйгаларының, окоп тормышының җан
лы гәүдәләнеше; 

б) тыл һәм фронт берлеге идеясенең калкуланды
рылуы; 

в) образлылыкның көчәюе; 
г) тыныч тормыш символлары арту; 
д) жанр формаларына байлык. 

3. Җ и ң ү этабындагы поэзия: 



а) җиңү, аны бәйрәм итү, үч алу, горурлык 
хисе кичерү мотивларының өстенлек итүе; 

б) дәлилле сурәтләрнең, лиризмның һәм 
публицистик аһәңнәрнең һәрберсенә зур урын 
бирелү; 

в) җиңүче совет солдатын үзәккә кую. 
Йомгак. Сугыш чоры поэзиясе үсеш-үзгәрештә. 

Сугыш чоры прозасының үзенчәлекләре 

План. 
Беренче вариант. 
Башлам. Татар язучылары фронтта. 
Төп өлеш. Сугыш чоры прозасының төп сыйфатлары: 

1) сугыш һәм кеше проблемасын чишүдәге төп үзенчә
лекләр; 

2) сугышчан гуманизм, халыклар дуслыгы фикерлә
ренең гәүдәләнеше; 

3) Ватан азатлыгын саклау өчен көрәш; 
4) үзәк герой — совет сугышчысы һәм тыл хезмәтчәне. 

Бетем. Бөек Ватан сугышы чорында татар прозасы. 
Икенче вариант. 
Кереш. Сугыш чорында иҗат иткән прозаиклар. 
Төп өлеш. I. Сугыш чоры прозасының жанр сыйфатлары: 

1) хикәя һәм нәсер жанрының активлыгы; 
2) публицистиканың тернәкләнүе; 
3) повесть жанры. 

II. Сугыш чоры прозасының стиль сыйфатлары: 
1) сугыш эпизодларын, совет солдатын сурәтләү үзенчә

леге; 
2) тыл һәм фронт берлеге идеясен тормышка ашыру; 
3) тугрылык мәсьәләсен кую яссылыклары (Туган илгә, 

биргән сүзгә яисә антка, гаиләгә, сөйгән ярга ... мөнәсә
бәттә). 
Йомгак. Сугыш чоры прозасының әдәбият тарихында тот

кан урыны. 



Сугыш чоры хикәя-повестьларында минем 
яраткан героем 

План. 
Беренче вариант. 
1. Сугыш чорының иң яхшы проза үрнәкләре. 
2. Ибраһим Газиның «Алар өчәү иде» әсәре. 
3. Сөләйманов образында чор идеалларының яктыртылы

шы. 
4. Үзәк геройның бүгенге көн укучысына тәэсире. 
Икенче вариант. 
1. Сугыш чоры прозасының уңай герое. 
2. Г. Кутуйның «Рөстәм маҗаралары» исемле повесте

ның төп герое. 
3. Аның үзенә генә хас сыйфатлары һәм башка әдәби 

геройлар белән уртак яклары. 
4. Рөстәм кебек илгә хезмәт итү — минем төп хыялым. 

Ә. Еники хикәяләрендә күнел дөньясының бирелеше 

План. 
1. Сугыш чорында әдип каләменең кыйбласы. 
2. Ә. Еникинең «Бер генә сәгатькә» әсәренә сайланган 

вакыйганың драматизмы. 
3. Гомәрнең кайтуына мөнәсәбәттә өч хатын-кызның ха

ләте. 
4. «Бер генә сәгатькә» — зур осталык җимеше. 
Сугыш шартларында яшәү һәм үлем, бөеклек һәм тү

бәнлек, вәхшилек һәм кешелеклелек төшенчәләренең мәгъ
нәсе тагын да тирәнрәк ачылып киткәндәй була, чөнки ае
рым бер кешенең генә түгел, халыкның, илнең, хәтта дөнья
ның язмышы кыл өстендә торып кала. Менә шуны әдәби 
әсәрләр аркылы халыкка җиткерергә, аны киләчәк хакына 
көрәшкә күтәрергә, бердәм итәргә кирәк була. Сугыш яра
ларсыз гына бармый. Кан коеш, югалтулар, ... күз яшьләре. 
Шул вакытта язучы каләме юатырлык сүзләр табарга, иксез-
чиксез караңгылык баскан кебек дөньяга яктылык нуры 
сирпергә, кеше күңелендәге иң нечкә хисләрне тибрәндерергә 
тиеш була. Иң зур талантлар аңа алына да. Инде Бөек Ватан 



сугышына кадәр үк прозаик буларак танылып кил
гән Ә. Еники әнә шундыйлардан санала. 

Татар әдәбиятының алтын фондына кергән «Бер 
генә сәгатькә» хикәясендә язучы туган яклары аша 
узып барган солдат Гомәрнең йортына кереп ч ы к к а н бер 
генә сәгатьлек гомерен тасвирлый. Вакытның к ы с к а л ы г ы , 
сагынуның зурлыгы, озаклап күрәсе килү хисләренең көчле-
леге, егет йөрәге өчен я к ы н кешеләрнең бер генә б у л м а в ы , 
кыскасы, килеп туган хәл бик драматик. Ул әсәрдәге к ү ң е л 
кичерешләренең бөтен тирәнлегенә төшенү мөмкинлеген би
рә дә инде. 

Ә. Еники хикәяне кешенең көтү халәтен тасвирлаудан 
башлый. Һәркем белә: моннан да кыенрак чаклар с и р ә к 
була? Ул көтү өметле булса гына я х ш ы . Ә. Е н и к и т и м е р 
юлларга карап утырган Галимҗан абзый белән М ә р ь я м 
апаның өметен чынга ашыра да. Көтмәгәндә, кече у л л а р ы 
Гомәр кайтып төшә. 

Кеше киләчәкне алдан белсә, аңа психологик х ә з е р л ә н ә . 
Ананы, күпме генә көтсә дә, күрешү вакыйгасы к а у ш а т ы п 
җибәрә. Һәм Ә. Еники тасвирларга башкаларның да киерен
ке хәлен өсти. 

Атаның сүзләреннән баласының озакка к а й т к а н л ы г ы н а 
ышанычы сизелеп тора. Ике айгамы, күпмегәдер, әмма ул 
бер айдан да кимгә өметләнми. 

Һәркемне бер генә сәгатькә икәнлекне белү, шуның н ә т и 
җәсендә туган хис гаҗиз итә, чөнки ш у ш ы кыска в а к ы т 
аралыгында башкарырга теләгән я х ш ы л ы к л а р н ы ң б а р ы с ы 
да калачак. «И, Ходаем, мунча да кереп өлгермәс м и к ә н 
ни?» — ди ана. 

Балага әнисенең гаҗизлегенә карап тору авыр. Ул х ә т т а 
Заһидәне күрәсе килүен әйтергә дә кыенсына. А н ы ң өчен 
генә кайткан булып күренүдән курка ул. 

Сөеклесе өчен Гомәр шулай ук кадерле. Аның к ү ң е л е н 
очрашу мөмкинлегенең бик якыннан гына узып китүе куба
рып аткандай итә. Кеше иң киеренке вакытында д ә ш ә р л е к 
сүз таба алмый. Кыз да ниндидер арада тәне буйлап т и л е 
ярсу йөгергәнен сизә. Күрешмәүнең зур югалту и к ә н л е г е н 
бөтен тирәнлеге белән аңлагач кына, йөрәгенә тулган я ш ь 
ләргә урын бирә. 

Гомәрне я р а т к а н , әлегә бер-берсе белән т у г а н л а ш ы п 



өлгермәгән ике хатын-кызны язучы янәшә куя. 
Һ ә м газиз әнкәне беразга гына бәхетле итеп ала. 

Әсәрдә тагын ике хатын-кыз бар. Шуларның 
берсе — абыйсы кайту шатлыгыннан очып кына 

йөргән Зәйнәп. Шулай да безнең игътибар үзәгендә — кыз
ның әнисе һәм килен булган кеше. Камилә үз иренең исән
ме, юкмы икәнлегеннән дә хәбәрсез. Шуңа күрә аның елавы 
Мәрьям абыстайның сөенеч яшьләреннән аерыла. «Исән 
кешеләр бер кайта!» — ди ул, өзгәләнеп. 

Камилә — уңган һәм кешелекле килен. Ул Гомәрне Заһи
дә белән очраштыру турында да кайгырта, кеше бәхетенә 
көнчелек күзе белән карамый. 

Гомәрне күрү, бер яктан, аның өметләрен терелтеп җи
бәргәндәй итсә, икенче яктан, бу бәхетнең нәкъ менә аңа 
язмавы көтеп яшәгән күңел кичерешләрен тагын да ти
рәнәйтә. Шушы гаиләдә ирләр йөген тарткан, балалары уры
нына калган, ә бәлки, бөтенләйгә калачак Камилә хәле бөтен 
драматизмы белән кабул ителә. 

Туган-үскән нигезенә кыска гына вакытка кайтып дөрес 
эшләдеме солдат? Бу авыр тойгылар уятты ич.. . Кермәсә, 
әнисе күңелен рәнҗеткән булыр идеме? Укучы әнә шундый 
сораулар эчендә. 

Гомәр дә шундый ук халәт кичерә. «Ул күптән түгел 
генә нинди ашкыну, дулкынлану белән, үзләренең станци
ясенә я к ы н л а ш к а н иде, ничек ашыгып, тирләп-пешеп, йө
герә-атлый кайткан иде һәм х ы я л ы кадерле күрешү минут
ларын уйлау белән тулы, йөрәге күпме шатлыклы хисләр 
татуны сизү белән бәхетле иде... Хәзер исә бу шатлык уйный 
башларга өлгермәгән музыканың кинәт өзелеп ыңгырашуы 
кебек, бу бәхет елмаерга өлгермәгән к о я ш н ы ң кара болыт 
артына яшеренүе кебек иде». 

«Бер генә сәгатькә» хикәясе сугыш чорында хәтта сөенеч
ле вакыйгаларга да сугыш кайтавазы килеп бәрелгәнне күр
сәтә, чөнки аерылышу да, күрешү дә тыныч чактагы таби
гый бер хәл түгел. Кеше аларның күпмегә икәнлеге турында 
уйлана, бер-берсенә игелек к ы л ы п калырга ашыга, эшли 
алмаган эшләре өчен тиешеннән артык гасабиләнә. 

Ә. Еники «Бер генә сәгатькә» хикәясендә кечкенә генә 
вакыйга эчендә күңел кичерешләренә зур урын бирүгә иреш
кән. 



План. 
Өстәмә вариант. 
1. Сугыш елларының драматизмы һәм аның 

иҗатка тәэсире. 
2. Ә. Еникинең сугыш чоры хикәяләрендә буяулар к о н 

трастлылыгының сәбәбе. 
3. «Ана һәм кыз», «Бер генә сәгатькә», «Тауларга к а 

рап» әсәрләрендә фәлсәфи тирәнлек һәм сурәтләнгән хисләр. 
4. Әмирхан Еники — психологизм остасы. 

Ә. Еники хикәяләрендә 
күнел дөньясының бирелеше 

Ә. Еникинең «Бер генә сәгатькә» хикәясе күңел кылла
рымны тибрәтеп җибәргәндәй булды. Бигрәк тә Мәрьям 
абыстайның кичерешләрен үз йөрәгем аша уздырдым. К а р т 
юкәләр ышыгындагы тәбәнәк кызыл станция каршысында 
Галимҗан абый һәм килене белән көн итә ул. 

«Инде сугыш башлангач, өч улы шул кечкенә станция
дән, кызыл вагоннарга утырып, кояш батышына таба фронт
ка киттеләр. Мәрьям абыстайның исәбенчә, алар к а й ч а н 
да булса шул ук юл белән кире кайтып төшәргә тиешләр 
иде. Һәм ул менә күңеле моңсу сагыш белән тулган я к и 
бер дә сәбәпсез эче пошкан минутларда тәрәзәдән тимер юл 
буена карап торырга гадәтләнде». 

Поездларның барлыгына, юклыгына, тәгәрмәчләрнең тә
гәрәү рәвешенә бәйле рәвештә дә, Мәрьям абыстайның хис
ләре алмашынып тора, күңелендә өмет белән өметсезлек ч и 
ратлаша. 

Бүген аның бөтен тәне авырайган, кәефе бик үк әйбәт 
түгел. Моның нәрсәгә икәнлеген ул үзе дә аңлап бетерми 
әле. Мәрьям абыстай улы белән авырып яткан хәлдә очра
ша. «Әни!» дигән тавыш аның авырайган күз кабакларын 
ача. Күзләрендә саташулы курку барлыкка килә. Ничә к ө н 
нәр көтеп арган, нәкъ менә бүген тәрәзә каршына килмәгән 
бит ул! Гомәрнең кайтканлыгын күргән Мәрьям абыстай 
аңа сыенып елап җибәрә. Аннан, авырганлыгын да оныткан
дай, баласын кайгырту хәстәренә керешә. 

Ана белән улның хушлашу вакыйгасы язучы тарафын



нан шул дәрәҗәдә психологик осталык белән тас
вирлана ки, хәтта күзләр яшьләнә. Гомәр — мил
ли традицияләрдә тәрбияләнгән татар егете. Изге 
булган ананы кочаклау гадәте анда юк. Алай эш

ләү тыйнаксызлык санала. «Ләкин әнисенең шундый бер 
тирән газаплы мәхәббәт белән сүзсез караган я ш ь тулы күз
ләрен очраткач, ирексездән алга омтылып, аның кечкенә, 
җиңел гәүдәсен күкрәгенә кыса» ул. 

Гомәр кайтып киткәннән соң, бөтен өй шул вакыйга белән 
я ш и . «Гаилә сәясәтен» кайгыртуны хубрак күргән Мәрьям 
абыстай бигрәк тә. Аның өчен Гомәрнең ничә чынаяк чәй 
эчүе дә, катыкны яратып ашау-ашамавы да бик мөһим, чөн
ки ул аның һәр карашын, һәр эшен күз алдыннан югалтмас
ка тырыша. 

Кайвакыт бу очрашу бер төш кебек кенә тоела. Шундый 
чакта ананы хәлсезлек били. Шулай булгач, Гомәрнең кай
туы Мәрьям абыстайны яшәтәчәк бер вакыйга булуы һич 
шик тудырмый. Ул тәрәзә аша карап утырган томаннар да 
нурлы, яшел кырлар түреннән кычкыртып килгән поезд
ларның тавышы да дәртле. Алар Мәрьям абыстай күңе
ленә рәхәтлек бирәләр. 

Без, ананың бер сәгать эчендә кичергән хисләренең әле 
улы исән кайтканчы дәвам итәчәгенә ышанып, геройлар 
белән хушлашабыз. 

Әдәбиятта һәм сәнгатьтә Муса Җәлил образы 

План. 
1. Җ ә л и л темасы искерми. 
2. Җәлилчеләр образын иҗат итүгә яңача я к ы н киләләр. 
3. «Моңлы бер җыр» — шагыйрьләрнең яшәү фәлсәфәсен 

чагылдыра. 
4. Мусалар елмаеп үләләр. 
Җ ә л и л образы, Җ ә л и л темасы әле озак еллар дәвамында 

татар каләм ияләрен язу эшенә алгысытып торыр. Дөрес, 
моңа кадәр дә аның хакында язылмады түгел, язылды. Әлеге 
әсәрләрнең кайберләре сәнгатьнең төрле юнәлешләрен берь
юлы үстерүгә ярдәм итте. Мәсәлән, 1981 нче елда Т. Миң
нуллинның каләменнән ч ы к к а н «Моңлы бер җыр» әдәбият 



тарихында да, сәхнә сәнгатендә дә зур бер вакыйга 
буларак кабул ителде. Беренчедән, әлеге пьеса те
масы, куелган проблемалары белән актуаль һәм 
аларның чишелеше белән кызыклы иде. Икенче 
яктан, анда әдәби шартлылык алымы үзенчәлекле к у л л а 
нылды. 

«Моңлы бер җ ы р » д а ш а р т л ы персонаж булган Ш а 
гыйрь — үткәннәргә бәя бирергә теләүче бүгенге к е ш е д ә , 
Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләренең фатихасына ө м е т 
ләнгән я ш ь каләм иясе дә. Ул икеләнүләр алдында т о р ы п 
калган һәм, укылырлык әсәрләр иҗат итү өчен, нинди б у 
лырга кирәк, кешеләрнең, шул ук Җәлилләрнең үлемсезлеге 
нидә, дип уйлана. Күңелендә туган сораулар аны ү т к ә н г ә 
алып китә. Шагыйрь таланты уйдагы сәяхәтне с ә х н ә л ә ш 
терүгә ирешә. 

Яшь герой бүгенге көн фикереннән, үзе и р е ш к ә н н ә р д ә н , 
белгәннәр биеклегеннән торып, язучылар белән әңгәмә к о р а , 
кеше акылының иң гуманистик карашларыннан чыгып, п а 
лачлар, вәхшиләр белән бәхәсләшә. 

Вакыйгалар үткән белән бүгенгене берләштергәнгә, м о н д а 
вакыт та, шуңа бәйле рәвештә сәхнәне бизәү дә, б у т а ф о р и я 
дә шартлы. Пьесаны караган дусларым хәтерлидер: и к е 
чорны сәхнәне урталай бүлгән төрмә рәшәткәсе генә а е р ы п 
тора. 

Ни өчен Мусалар үлем җәзасына хөкем ителгәннәр, ди 
автор. Һ ә м җавапны без Җәлил сөйләгәннәрдән т а б а б ы з : 

— алар илләренең я к т ы киләчәген күргәннәр; 
— шул киләчәк өчен көрәшкәннәр; 
— вәхшилек каршында тезләнмәгәннәр; 
— хөр рухлы булганга, җырлары төрмә чикләрен ү т е п 

чыккан; 
— акыллары җ и т к ә н , күңелләре ышанган нәрсәләр х а 

кында гына язганнар; 
— болар — ирек, Туган илне ярату, мәхәббәт, ана х а к ы н д а 

гы шигырьләр. 
Бу җаваплар әсәрдә үзәккә куелган шагыйрьнең, тәгаен

ләштергәндә, Җәлилнең, аның көрәштәшләренең ү л е м с е з 
леге нәрсәдә дигән сорауга да җавап бирә. 

Яшь Шагыйрь ике чорны бәйләүче вазифасын б а ш к а р а . 
Без анда яңа заман карашларының чагылышын да, Җә



лилләр мирасында алынган тәрбияне дә тоемлый
быз. 

Драмада гомумиләштерелгән Ана образы бар. Ул 
бер үк вакытта Мусаның әнисе дә, Туган ил образы 

да, татар хатын-кызы да, җир йөзендәге миллионлаган ана
ларны персонажлаштыручы да. Ана — ил, тел, моң сагында. 
Муса кебек патриотларның тууы, тәрбияләнүе аңа бәйле. 

Уңай геройлар, Җәлилләр алып барган тормыш фәлсә
фәсе белән Хаин, Шәфи Алмас, фашист палачларының тор
мышка, яшәүгә бәйле карашларын бәхәскә кертә драматург. 

Хаин, дөнья — базар, кем ничек тели, үз җанын шулай 
сата ала, Муса да сатылды, тик ул идеяләр колы булды, ди. 
Фани дөньядагы кыска гомерле яшәү хакына җанын саткан 
Хаинның яшәү фәлсәфәсе — әлбәттә, түбәнлек. Җәлилнең 
якты киләчәк хакына үлем сайлавы аның образын кешеләр 
күңелендә мәңгеләштергән. Ике арада барган бәхәстә сат-
лыкҗан җиңелә. Ахырда ул, сүгегез, тик мине үз яныгыздан 
кумагыз, начар килеш булса да, аз гына яшәп калыйм, ди. 
Шул сүзләре белән, физик үлемгә караганда, мораль үлем
нең яманрак икәнлеген тануын күрсәтә. 

Бу әсәрдә еш кына матбугат битләрендә җанланган поле
мика үзенчәлекле хәл ителә. Муса — коммунист, материа
лист, Аллага ышанмаучы, әмма ул, кешеләрнең шәхси фике
рен хөрмәт иткәнгә күрә, италияле Ланфреденига үзенең 
Тәңрегә каршы сүз әйтергә базмавын белдерә, һәм аңа Алла
дан үзенә җиңеллек сораганы өчен рәхмәт әйтә. 

Аллага ышанучылар да, ышанмаучылар да — бер үк төс
леләр. Италияле Җәлил шигырьләре белән горурлана, аның 
үлемсезлегенә ышана. 

Җәлил дә, иптәшләре дә төрле холык сыйфатларына ия, 
әмма аларны оптимизм хисе берләштерә. Менә алар, сабый 
балалар шикелле, «Без унике кыз идек» уенын уйныйлар. 
Бу мизгелләр нинди зур шәхесләрнең күңелендә дә сабый
лык орлыклары сакланганны күрсәтә. Ихласлылык, саф
лык кешене Кеше итә. Шул ук вакытта әлеге уенда, аның 
сүзләрендә тоткыннарның юкка чыгасына ишарә дә бар, 
чөнки уеннан бер-бер артлы чыгып барачаклар. 

Яшь Шагыйрь җәлилчеләрне күзәтә. Шушы ук хәлләрне 
кайчандыр палач та күзәткән. Вәхши булса да, ул үлемсез
лек хакында Шагыйрь әйткән фикерләргә килгән. 



Кешенең тууы, яшәве берни түгел, аның бөекле
ге ничек үлүендә чагыла. Гильотина пычагы асты
на кергәнче үк үлгәннәр була, ә унбер татарның 
үлеме елмаю иде, ди ул. Башны кисеп була, әмма 
андагы идеяләрне бервакытта да кисеп атып булмый. Менә 
шуны аңлаганга, Җәлилләр елмайганнар! 

Әсәр ахырында Муса, елмаегыз, киләчәк Шагыйре безне 
һәрвакыт елмайган килеш күз алдына китерсен, ди. 

Пьесада бик күп шигырь-җыр кулланылган. Алар ф и к е р 
не үткенәйтеп җибәрәләр. Шул ук вакытта алар кайбер тәга
ен вакыйгаларны да аңлаталар. Сәхнә артындагы тавыш 
җәлилчеләрне саный, шул ук вакытта «Сибелә чәчәк» көе 
дә уйнала. Без батырларның бер-бер артлы юк ителүен аң
лыйбыз. Геройлар яктылыкка кереп югалалар. Бу — а л а р 
ның яшәү мәгънәсе якты иде дигәнне белдерү өчен к и р ә к . 

Т. Миңнуллинның «Моңлы бер җыр»ы — Җәлил, а н ы ң 
көрәштәшләре истәлегенә мәңгелек һәйкәл. 

«Намус» романы һәм бүгенге тормыш 

План. 
1. «Намус» романы — Г. Бәшировның уңышы. 
2. Нәфисә холкына хас сыйфатлар. 
3 . Нәфисә образын заман күренешләре җирлегендә б ә я 

ләү. 
Гомәр Бәширов исемен әйттеңме, шунда ук күңелгә « Н а 

мус» романы килә. Белгечләр әсәрнең төп а ч ы ш ы Н ә ф и с ә 
образы дип исәпли. Бу очракта алар вакыйга а г ы ш ы н ы ң , 
шәхесләр я з м ы ш ы н ы ң әлеге татар хатын-кыз тирәсендә ое
шуын күз алдында тоталар. 

Чыннан да, Нәфисә — гаҗәеп, әмма шул ук в а к ы т т а б е з 
нең өчен гадәти бер кеше. Безнең милләтебез в ә к и л л ә р е н ә 
хас булганча, үтә тыйнак, сабыр, тырыш булып истә к а л а 
ул. 

Сугыш чоры авылларында хатын-кызның бригадир э ш е н ә 
куелуы да гайре бер эш түгел. Мәсьәлә шунда: әлеге в а з и ф а 
ны, ил йөкләгән бурычны ничек башкарасың һәм а в ы л д а ш 
ларыңның ышанычын ни дәрәҗәдә аклыйсың бит. Х е з м ә т 
һәм кешеләр белән мөнәсәбәтләр мәйданында Н ә ф и с ә үз 



сүзендә нык торучы, саф хисләрен саклап кала 
алучы, кайгыларга сыгылмыйча, алга таба яшәү 
өчен көрәшүче, башкаларга караганда да рухи 
көчлерәк шәхес булып ачыла да инде. 

Нәфисә башыннан кичкән хәлләр аның характерының 
торган саен ныгый баруын күрсәтүгә хезмәт итә. Ул ашлык 
каракларын да фаш итә, бәйләнчек Зиннәтне дә урынына 
утырта. 

Нәфисәне автор идеаллаштырып тасвирлый. Ә соң тор
мышта идеалга я к ы н торган, үз исеменә бер яктан да тап 
төшермәгән хатын-кызлар азмыни? Әле шунысы да бар бит: 
авыр шартларда, бигрәк тә сугыш елларында кешенең көч-
сезлеге дә, уңай сыйфатлары да калкуланып китә. Бер-бере
ңә ярдәмчеллек, уртак җиңү өчен яшәү, намуслылык кебек 
төшенчәләр турында кеше күбрәк уйлана һәм йөрәге куш
канча яшәргә тырыша. Һ ә м шул сәбәпле дә булса кирәк, 
укучы Нәфисәне артык күпертелгән образ буларак кабул 
итми. 

Нәфисә кебекләргә бүгенге көндә зур и х т ы я җ туды. Әшнә
лек чәчәк аткан, кешеләр үз гаиләләре яисә шәхесләре тирә
сендә йомылган бер заманда башкаларны да җилкетерлек, 
милләт хакына зур эшләргә күтәрерлек каһарман геройлар 
кирәк. 

Язучы Нәфисә образында күрсәткән аерым сыйфатларны 
югалта барган яшь кызлар өчен дә гыйбрәтле бу әсәр. Хатын-
кызның гыйффәтлелеге, яшәү рәвеше мәсьәләсе актуальләш-
те. Табигый матурлыкка омтыласы урынга, чын хисләрнең 
матурлыгын күрәсе урынга, кайберәүләр ялган матурлыклар 
сазгагына кереп батты. Яшь Чибәркәйләр буяну, киенү, рәхәт 
гомер сөрү белән канәгатьләнә, актив тормыш позициясен 
югалта бара. 

Кешене хезмәт кенә кеше иткән. Язучы шулай ди. Буш 
вакыт буш эшләргә сарыф ителә, буш күңелгә кирәкмәгән 
теләкләр оялый. Мин, «Намус» романын укыгач, шул туры
да тагын да ныграк уйлана башладым. 

Нәфисә Солтанга хыянәт иткән Әпипәне, нахакка рән
җеткән каенанасын гафу итмәгән кебек, замананың тискәре 
күренешләренә күз йомып үтмәскә, аларга булган мөнәсә
бәтебезне белдерергә тиешбез. 



Хәсән Туфан иҗатында төсләр символикасы 

План. 
1. Төсләр символикасының нигезе. 
2. X. Туфан шигырьләрендә мәгънә җиткерү чарасы була

рак төс. 
3. Табигать төсләрен кеше күңеленә аваздаш и т ү — поэ

тик алымнарның берсе. 
Һәр халыкның төсләргә үз мөнәсәбәте. Ул а н ы ң ү т к ә н е , 

дини карашлары, җәмгыятьнең нинди үсеш б а с к ы ч ы н д а 
торуы, ырым һәм ышанулары белән бәйле. Әйтик, ч е г ә н н ә р 
нең чуар төсләр яратуын кайбер галимнәр а л а р н ы ң Һинд
станда яшәгәндәге кастасы (алар югары катламнарның к ү ң е 
лен күрүче җырчылар, биючеләр булган), ыруглык җ ә м г ы 
ятеннән ары китә алмаулары нәтиҗәсе дип с а н ы й л а р . 

Бөтен халыклар да ярата, аерым бер мәгънә с а л а т о р г а н 
төсләр бар. Әйтик, аклык ул — сафлык, пакьлек, ч и с т а л ы к 
билгесе. Әдәби әсәрләргә дә ул нәкъ менә шул рәвешле к и л е п 
керә. 

Хәсән Туфанның Әминә Җәлилгә багышланган « И р т ә л ә р 
җитте исә» шигыре дә ак төсләрне ассызыклаудан б а ш л а 
нып китә. 

Иртәләр җитте исә, 
Аклысын кия ярың, — 

ди шагыйрь. Бантыбыздан мизгеллек уй үтеп к и т ә . Кем 
инде иртә таңнан ак кием кия? Аны, гадәттә, б ә й р ә м н ә р д ә 
яисә кешене соңгы юлга озатканда к и я л ә р бит... А л д а г ы 
юллар сорауларга җавапны бирә дә инде. Ш а г ы й р ь ирен 
көткән Әминәгә очрашу бәйрәм алып киләчәк. 

Хәсән Туфан ислам динендәге сөнни татарлар е ч е н ак 
киемдә фанидан бакыйга күчүнең табигыйлеген к ү з д ә тот
мый икән. Ул төсләрнең дөньяда киң таралган с и м в о л и к а с ы 
белән эш итә. Кара төскә үлем мәгънәсен белдерүне й ө к л и : 

Аклысын кия ярың, 
Карасын кими әле. 

Башкалар өчен Әминәнең кара киемнәрдә дә ю л г а ч ы г у 
ында гадәттән т ы ш л ы к күренмәс иде кебек, чөнки а л а р Җә
лилнең җисмән үлемен кабул иткән инде. Сөекле я р , х а т ы н , 
кызның әнкәсе өчен ул хәтта физик та я ш и ! 



Кавышуга өмет лирик герой күңелендә мәңге 
өзелмәс кебек. Без аның һәр иртәдә ак күлмәктән 
юллар чатында торуын күргәндәй булабыз. 

Төсләрнең бай палитрасын Хәсән Туфан үлчәп 
кенә куллана. «Ак каен» шигырендә без яшел, ак төсләр 
белән очрашабыз. Чәчәкләр турындагы шигырьләрдә төсләр 
уйнап торыр кебек. «Чәчәк сибелә җилдә»не укый баш
лыйсың, бөтенләй башка төрле әсәр булып чыга. Ник бер 
төстән ясалган эпитет керсен! 

Хәсән Туфанның төсне символ буларак кулланган ши
гырьләре бер-ике генә түгел, әмма ул аларда да аерым бер 
төсләрне генә калкуландыра, аларга гына яктылык сирпи. 
Артыграк китсә, төс деталенең уңышы кимер, кадере, тәэсире 
җуелыр кебек. 

Шулай да кайбер шигырьләрдә, мәсәлән, «Каеннар сары 
иде»дә ул берничә төс белән эш итә. Хәсән Туфан, стро
фадан строфага күчеп, сагыш билгесе булган сарылыкның 
башка төсләрне әкренләп басып китүен сурәтли. Башта ба
ланың ал йөзе әле тоемлана, менә бераздан ул сары гына 
каладыр шикелле. Каеннар да сары инде. Ул сарылык тагын 
да артачак әле, чөнки яшьләр баланың күзләре зәңгәрлеген 
юу эшенә керешкән. 

«Каеннар сары иде» шигырендә кеше тойгыларына урын 
күп бирелсә дә, Х.Туфан атамага нәкъ менә табигатьтәге үз
гәрешләрне чагылдырган җөмлә сайлый. Болай эшләп, ул 
укучыны әлеге сарылыкның сәбәбен уйлау халәтенә кертә. 

Шигырьнең лирик герое булган бала да уйлана. Ул ике 
вакыт аралыгын янәшә куеп карый. Әтисе сугышка көз 
көне киткән. Ул чакта да сагышлы булган, җирдә сары төс 
патшалык иткән. Шул аның күңеленә тигәндәй, хисләрен 
нечкәртеп җибәргәндәй. 

Без Хәсән Туфанның нибары ике шигырен карадык. Алар 
шагыйрьнең; төсләрне кулланганда, кеше кичерешләре 
дөньясын истә тотып эш йөрткәнен бик ачык күрсәтәләр. 

Әдип һәм заман 
План. 
1. Г. Ахунов — совет чоры әдәбиятының күренекле вә

киле. 



2. «Хәзинә» — заман яңалыгын чагылдырган 
әсәр. 

3. Романда сурәтләнгән типлар. 
4. Язучы күтәргән проблемаларның актуальле

ге. 

Кеше тауга күтәрелә. Борылмалы-казылмалы 
юллар белән, тырышып-тырмашып күтәрелә. Юга
рырак күтәрелгән, өскәрәк үрмәләгән саен, а н ы ң 
күңеле ашкыныбрак, дулабрак, тагын да югары кү
тәрелүне сорый. 

Гариф Ахунов 

Совет чоры әдәбиятының күренекле вәкиле Г а р и ф А х у 
нов прозабызга берсеннән-берсе матур тел белән я з ы л г а н 
һәм тирән эчтәлек салынган әсәрләр биреп калдырган, з а м а н 
сулышын тоеп, заман турында иҗат иткән, аның белән б е р г ә 
атлаган һәм бергәләп алда торган үрләргә күтәрелгән. 

Г. Ахуновның укучы яратып кабул иткән китаплары а р а 
сында «Хәзинә» романы да бар. Әлеге повестьта н е ф т ь ч е л ә р 
тормышы сурәтләнә. Әдип җ и р байлыгы ч ы г а р у ч ы л а р н ы ң 
көндәлек авыр хезмәтен, үзара мөнәсәбәтләрен, гаилә э ч е н д ә , 
ике герой арасында барган төрле каршылыкларны зур о с т а 
л ы к белән күрсәтеп бирә. 

Дөрес, автор эшчеләр катламы булган нефтьчеләр т у р ы н д а 
гына сөйләп калмый, авыл кешеләрен, алар я з м ы ш ы н , а в ы л 
га заман алып килгән проблемаларны да яктырта . М о н ы ң 
сәбәбе шунда: туган якларында нефть табыла б а ш л а г а н л ы к 
тан, авыл кешеләре үз һөнәрләрен алмаштыралар, ә к р е н л ә п 
шәһәргә күченәләр, туган нигезләрен генә түгел, я ш ә ү һәм 
уйлау рәвешләрен дә үзгәртәләр, ә бу исә бик җ и ң е л бирел
ми. 

Кеше үз психологиясен заманга, яңа күренешләргә, л ң а 
туган мөнәсәбәтләргә яраклаштырырга мәҗбүр. Н е ф т ь т а б ы 
луны гына алыйк. Ул илне матди яктан ныгытачак, к е ш е 
ләрнең хезмәт хакы күтәреләчәк, яшәүләре дә я х ш ы р а ч а к . 
Шундый чакларда милли әхлак идеалларын, рухи б а ш л ы к 
ны саклап калырга кирәк тә булачак. Менә ни өчен халык
н ы ң иң асыл заты булган Йөзлекәй карчыкка әсәрдә б и к 
зур урын бирә икән автор! 

Кәлимәтнең күрекле кешеләре арасында Ш ә в ә л и карт 



та бар. Булдыклы, тырыш хуҗа ул, шунлыктан 
балачаклары үткән нигездән улы Арыслан белән 
кызы Фәйрүзәнең чыгып китүен дә бик авыр киче
рә. Авылда коллективлаштыру хәрәкәтләренең ша

һите, сугыш елларында тыл хезмәткәре, икенче төрле әйт
кәндә, авылдагы тормышны яхшырту өчен яшәгән, тир түк
кән кеше ул — Шәвәли карт. Балалары әнә яңача, шәһәрчә 
яшәргә тели. Әлбәттә, без моны аталар һәм балалар арасында 
чор тудырган каршылык дип саныйбыз. 

Шәвәлинең олы улы булган Арыслан да аз күрмәгән. Ва
тан сугышында катнашкан, партизан отрядларында йөргән, 
разведка мәктәбен узган. Дөньяны, төрле халыкларны күп 
күргәнгәме, яшьрәк булуына бәйлеме, ул заман яңалыкла
рын җиңелрәк кабул итә, я ң а коллективта да үз урынын 
бик тиз таба. 

Хезмәт темасын яктыртса да, автор безне һәрвакыт әхлак 
мәсьәләсе тирәсендә йөртә. Шул ук Арыслан һәм икенче 
бер герой Кәрим арасында туган конфликтның нигезендә 
дә әхлакый принципларының туры килмәве ята. Ул, беренче 
чиратта, аларның кешеләр өчен җаваплылык хисе тою-той
мавында чагыла. Кәрим тирәлек фикеренә бик игътибар 
итми, язмышлары өчен тирәннән борчылмый, чөнки ул ты
елган алым белән бораулау ысулын кулланмакчы. Арыслан 
исә моңа юл куя алмый. 

Язучыны ничек заман белән атламый дисең?! Ул һәр яңа 
табыш алдында зур югалтулар торганын күреп борчыла. 
Кешеләр фәнни-техник яңалыклар, производствоның зур 
тизлек белән алга бару чорында да үзләренең табигатькә 
булган мәхәббәтен, олыларга күрсәтелергә тиеш мөнәсәбәтен, 
романтик мәхәббәт хисләрен сакларга тиеш — әсәрнең ак
туаль яңгыраган фикерләре, минемчә, шулардыр кебек. 

Хәзерге вакытта еш кына нефть табу эшен җайга салган 
елларны сурәтләгән әсәрләрне тәнкыйтьләү белән очраша
сың. Имеш, язучылар бу вакытта табигатькә нинди зыян 
салынасын күрмәгән, кешене эш өчен яралган җ а н гына 
дип караган, хезмәтне мактаган. Тамырдан хата фикерләр, 
чөнки хезмәт кенә кешене кеше итә, аның әхлагы сафында 
тора. 

Шул ук вакытта Гариф Ахуновны авылның яисә кресть
яннарның шәһәрләшү процессына керүе аркасында туган 



проблемаларны күреп бетермәгән дип әйтеп була
мыни?! Нефть табуның җирне нәҗесләндерүе ту
рында әйтмәгәнмени ул?! Әлбәттә, әйткән. Бу оч
ракта туган ягына чын күңелдән гашыйк Арыслан
ның сүзләрен искә төшерсәк, бик урынлы булыр иде: «Әйтә
се дә юк — тизлек заманы, машиналар заманы. Әнә ба
суларны да трактор табаннары ермачлап, актарып бетергән». 

Бер яктан, Арыслан әле ясалган хаталар төзәтелер, матур
лык яңадан торгызылыр, хәтта тирәлек матуррак та б у л ы р 
дип өметләнә дә кебек, әмма без аның сүзләрендә асмәгънә 
рәвешендәге фикерне тоемлыйбыз. Язучы герой уйлары а р 
кылы яңа матурлыкның таш матурлык буласына и ш а р ә л и : 
«Кешеләр, еллар узгач, бәлки, монда икенче бер матурлык 
ясарлар, газоннар, декоратив агачлар рәвешендәге геометрик 
матурлык булыр. Ләкин ничек кенә булмасын, кадерле әйбе
реңне югалту — гәрчә алар урынына башкасы, матуррагы 
килә торган булса да — барыбер авыр икән». 

«Матуррак» ташларны табигать белән тиңләп буламыни?! 
Күргәнебезчә, Гариф Ахунов «Хәзинә» романында нефть

челәрнең мавыктыргыч тормышын, зур тырышлык сораган 
хезмәтләрен, бай һәм катлаулы күңел дөньяларын нәкъ "үз 
чорындагыча, ышандырырлык итеп тасвирлый. 

«Әтәч менгән читәнгә» повестенда Хәйретдин агай 
образы аша уздырылган фикерләр 

План. 
1. А. Г ы й л ә җ е в — киләчәк өчен язучы. 
2. Хәйретдин агай образының бирелеше. 
3. Аксакал картның әсәрдә башкарган вазифасы. 
4. Уйландыра торган әсәр. 

Аяз Гыйләҗев турында уйлаганда, әсәрләрен 
укыганда, ул бәгырьләрне тетрәндерерлек дәрәҗәдә 
якын булып күз алдына баса. Шул ук вакытта ул 
буй һәм хыял җитмәс еракта, биеклектә торгандай. 

Т. Галиуллин 

Эпиграф буларак китерелгән юллардан Аяз Г ы й л ә җ е в н е ң 
үз чоры проблемалары белән яшәвен, әсәрләрендә а л а р н ы 



күрсәтә белүен, укучы күңеленә уза алуын һәм, 
шуның белән беррәттән, яшәешне перспективада 
да күзаллавын, киләчәк өчен дә кирәкле, әле бик 
озак заманнар искермәячәк фикерләр әйтеп калды

руын аңларга була. 
А. Гыйләҗев «Җомга көн кич белән» һәм «Әтәч менгән 

читәнгә» әсәрләре өчен Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт 
премиясе ала. Хәтта шушы факт та аталган повестьларның 
үзкыйммәте турында сөйли булса кирәк. 

Бу әсәрләрдә Бибинур карчык һәм Хәйретдин агай кебек 
бик үзенчәлекле, оста эшләнгән образлар бар. Без шуларның 
икенчесе турында сүз йөртербез. 

Хәйретдин агайны әүлия карт, аксакал, акбабай дип тә 
атарга булыр иде. Тәмле телле, керсез күңелле карт ул. 
Хәйретдин агай, үзенең бөтен үткәне, уй-фикерләре, яшәү 
рәвеше белән, үзара конфликтка кергән кайбер геройларга 
үрнәккә куела. Дөрес, ул алар белән дуслашып яшәми, нин
дидер конфликтларга да керми, әмма гасырлар кичкән Яз-
килде авылы кешеләренә гыйбрәтле сүзләр әйтеп калдыра. 
Милли традицияләрне, әти-бабаларыгыздан килгән әхлак 
нормаларын югалтмагыз, дуслык-туганлык хисләренә йөрә
гегездә урын калдырыгыз, ди ул. 

Тупланган байлык аркасында башка нәрсәләргә күзләре 
капланган ике гаилә үзара дуслык киртәләрен дә атлап чыга. 
Сәләхетдиннәр һәм Мирфатыйхлар гаиләсе йөрешми баш
лый, берсен-берсе узып яшәргә керешә. Хәйретдин агай мо
ны күреп, ишетеп һәм шул хәлләр өчен борчылып яши. 
Гомере буена байлык тупламаган карт мондый кешеләрнең 
җанында тынгылык булмаганны аңлый. 

Хәйретдин агай янында булу гына да кешене әхлакый 
сафландыра шикелле. Безнең геройларыбызны да, аны күр
гәч, кыенсыну, оялу хисләре биләп ала. Җитмәсә, Сәләхетдин 
белән Мирфатыйх Хәйретдин агайның туганнары булуын 
искә төшерәләр. Шуннан соң үзара кардәшлекләр дә башла
рына килә. Ике туган бер-берсе белән ярышкан, ачуланыш
кан, ә бу нәселнең чын әхлагын Хәйретдин агай саклаган 
булып чыга. 

Авыл картының уйланулары аша әдип безне башка проб
лемаларга да алып килә. Зиратларның кадерсезлеге, эчкече
лек, кешеләрнең бик тиз арада начар якка таба үзгәрүләре, 



үткәнгә, әти-бабалар рухына битарафлык... Шул 
ук вакытта әлеге проблемалар бер үзәккә җыела
лар. Бу алтын багана — милләтнең саф әхлак бага
насы. 

А. Гыйләҗев бу әсәрендә авылның, аның һәр кешесенең 
аерым көнен дә, үзара мөнәсәбәтләренең ерак тарихын да 
тасвирлый, милли йола күренешләренә (әйтик, Сабантуйга), 
аларны ямьсезләндергән хәлләргә дә зур урын бирә. Монда 
бер үк вакытта елатырлык та, көлдерерлек тә хәлләр җитәр
лек, әмма Хәйретдин агай хакындагы юлларны без б и к 
җитди рәвештә һәм уйланып укыйбыз. 

«Сәйдәш» поэмасында яшәү мәгънәсе 
турында уйланулар 

План. 
1. Р. Фәйзуллинның «Сәйдәш» поэмасы. 
2. Поэманың аерым кисәкләрендә кулланылган образ-

детальләр һәм аларның мәгънә йөкләмәсе. 
3. Шагыйрьнең яшәү мәгънәсе һәм бәхет төшенчәсе ту

рында карашлары. 
Р. Фәйзуллинның «Сәйдәш» поэмасында заманыбызның; 

һәм шул ук вакытта инде узган гасыр булып калган бер 
чорның бик күп проблемалары күтәрелгән. Пролог поэманы 
аңлауның лирик-фәлсәфи ачкычы булып тора. Шагыйрь бу 
структур өлештә кешенең яшәү мәгънәсе турында уйланыр
га тиешлеген әйтә, чөнки ул җиргә сыналыр өчен яратылган. 

Дини китаплардан әдәбиятка үтеп кергән сират күпере 
төшенчәсенә әлеге Прологта шагыйрь үзенчәлекле интерпре
тация бирә. Ул — безнең гомеребез. Сират күперенең сый
фатларыннан хәбәрдар акыллар әлеге фикерне дәвам и т ә 
ала: димәк, син яшәү дәверендә әлеге күпердән чыга алмаска 
мөмкин, ә чыгу өчен изге гамәлләр кылып яшәргә кирәк. 

Сират күперен шул ук вакытта шагыйрь буыннарны үзара 
тоташтыручы күпер дип тә саный. Инде икенче фикергә 
киләбез: бер буыннан башка буынга изге гамәлләр генә күчә 
барырга тиеш. Кеше бәхетле булырга тиеш, аңа моның хакы 
бар, ди шагыйрь, әмма һәр җир кешесе бәхет төшенчәсенә 
үзе аңлаган мәгънә сала. 



Поэманың Прологы якынча тигез озынлыктагы 
ике кисәккә бүленгән. Беренче өлештә автор яшәү 
мәгънәсе турында гомуми планда фикер йөртсә, 
икенчесендә ул аны кеше гомерендә кылырга ти

ешле гамәлләрне санау юлы белән тәгаенләштерә. Пролог 
үзе поэманың фәлсәфи-идея бөтенлегенә, камил яңгырашка 
ия аерым кисәге булып тора, һәм ул мөстәкыйль лирик 
әсәр буларак та я ш и алыр иде. Әлеге уңай эчтәлектәге га
мәлләр кешене бәхетле итә дә инде. 

«Тукталыш» дип исемләнгән беренче бүлеккә «Анам ка
бере янында» җырыннан эпиграф куелган. Ул укучыны 
сискәндереп җибәрә. Шагыйрь безне каберлеккә алып барыр 
кебек, әмма ул алай эшләми, лирик миннең кичерешләр 
дөньясына алып керә. Боларда, әлбәттә, бәхет төшенчәсенә 
дә к и ң урын бирелгән. 

«Сәйдәш» тукталышы — күңел тукталышы. Идел туфра
гы исә — күңел тукталышы да, гомер тукталышы да кебек 
аңлашыла. Кеше бәхете — әнә шул туфракта яшәүдә, халкы
на хезмәт итүдә. Р. Фәйзуллинны талант юлы, талант язмышы, 
аның шул юлда бәхетле булганмы мәсьәләсе кызыксындыра. 

Шагыйрь поэманың икенче бүлеген «Гасыр башланганда» 
дип исемләгән. Эпиграфы — ирек даулаучы качкын егетләр 
турындагы «Кара урман» җырыннан. Шагыйрь моның бе
лән, мөгаен, гасыр башының зилзиләле еллар булганлыгын 
искәртергә теләгәндер. Шул елларда Җамалетдин ага белән 
Мәхүпҗамаллар гаиләсе дөньяга, татарга булачак бөек ком
позиторны бирә бит. 

Без бу бүлектә билгеле бер дәрәҗәдә Сәйдәшнең биографи
ясе белән танышабыз. Аның урта хәлле гаиләдән чыкканлы
гы аңлашыла: әтисе — байда мал йөртүче, әнисе — чигүче. 
Тамырлары — Дөбъязда, Казанда. Шагыйрь көчле пафос 
белән, хезмәт халкыннан талап алган байлыкка яшәүчеләр
не, царизмны фаш итә, талантларны басып торган чорларга 
к а р ш ы күтәрелергә әйди. Алдагы поэмаларындагы кебек, 
бу әсәрендә дә көрәшчеләрне күрергә тели, революцияләрнең 
байрагы гуманизм дип саный. 

Соңгы строфа, гадәттәгечә, икенче бүлеккә ялгау вазифа
сын да башкара. Һәм «Я сәүдәгәр булсын, я мулла!» дип 
исемләнгән бүлек Салихның ятимлектә үткән үсмерлек елла
рына багышлана. Бу юлы халык җырыннан отышлы сай



ланган эпиграф аның фәлсәфи-лирик ачкычы бу
лып тора. Ул аһәңдәге моңсулыкны, ятимлек ачы
сы турында фәлсәфә куертылачакны алдан ук әй
теп тора. Ятимлек — бәхетсезлек. Димәк, бәхет 
тирәсендә һәрвакыт бәхетсезлек төшенчәсе дә й ө р и . 

Шагыйрь ятимлекне гади генә аңламый. А н ы ң д ә ү л ә т 
яссылыгында оештырылганы да була дип саный. Ә т и с е з 
бала — һәрьяктан ятим. Аңа һөнәр алу да, т о р м ы ш ю л ы н 
сайлау да бик авыр. Туганнары, киләчәк тормышы җ и ң е л 
рәк булыр дип, аның я мулла, я сәүдәгәр булып к и т ү е н 
телиләр. Тормыш юлларының чатында торып калганда, к а й 
вакыт юк кына нәрсә дә кеше тормышын бөтенләй к ө т е л 
мәгән я к к а үзгәртеп җибәрә ала. Салих Сәйдәшевнең җ и з н ә -
се тиешле Шиһап Әхмәров — татар тарихында м ә г ъ р и ф ә т 
че буларак зур эз калдырган кеше аңа һөнәр сайлау м ө м к и н 
леге тудырырга куша. Озак та үтми, Салих г а р м у н л ы б у л а . 

Р. Фәйзуллин Салих Сәйдәшевнең табигатьтән к и л г ә н 
музыкаль талантын күрсәтергә теләп язган бу бүлектә и җ а т 
чының, әйтер сүзе булганда гына, сәнгатькә килергә т и е ш л е 
ге фикерен дә җиткерә. 

Прологта бәхетлелек мәсьәләсен куйган автор һ ә р б ү л е к 
ахырында аңа яңача җавап биреп бара. Кеше өчен з у р бә
хет — ашмас кебек хыялыңа ирешү. Ул Салих т о р м ы ш ы н д а 
әкрен-әкрен генә материальләшә бара. Бу очракта ү с м е р 
әлегә гармунлы була. 

Р. Фәйзуллин «Сәйдәш» поэмасында үзе кебек үк с ә н г а т ь 
кә хезмәт итүче шәхес турында яза. Бигрәк тә өченче б ү л е к т ә 
вакыйганы җиткерүче герой белән шул вакыйгаларның үзә
генә куелган герой кичерешләре үзара к у ш ы л ы п к и т ә . 

Әгәр и җ т и м а г ы й хәрәкәттә к а т н а ш ы п , җ ы р л а р я з ы п 
кына яшәсә, кеше тулы бәхетле булмас иде. Аларга и л һ а м 
бирүче чыганак — хатын-кыз да бик кирәк, алдагы бер б ү л е к 
әнә шундый бәхеткә багышланган. Алдагы бүлекләрдә ке
шенең иҗатташлары арасында, милли традицияләрдә я ш ә п , 
милли җырлар тыңлап, бәхет хисе кичерүе турында да ф и 
керләр бар. Кыскасы, без Р. Фәйзуллин бәхет т ө ш е н ч ә с е н 
бу поэмада бик күп яссылыкларда яктырткан дип с а н ы й б ы з . 



«Сәяхәтнамә» әсәренең татар әдәбиятына алып 
килгән яңалыгы 

Дөнья — бакча, мәңгелектән мирас, 
Без — бакчачы... Ләкин, ахрысы, 
Без яраксыз бакчачылар булдык. 

Ә. Баянов 

План. 
1. Ә. Баянов — шагыйрь. 
2. «Сәяхәтнамә» — әдәби яңалык. 
3. Поэмада күтәрелгән проблемаларның заманчалыгы. 
4. Төп фикерләрне җиткерүнең кайбер алымнары. 
5. Шагыйрь чаң кага. 
Ә. Баянов иҗаты — гомуми калыпларга сыешмаган, үтә 

дә оригиналь иҗат. Ул, инде дистәдән артык китаплар авто
ры булуына карамастан, һаман каләмен өстәлгә куймый. 

Сүз сәнгатенең һәр тармагына хезмәт итсә дә, минемчә, 
Әхсән Баяновны, беренче чиратта, шагыйрь буларак таный
лар. Кызганыч к и , язганнарын әлегә кадәр ныклап өйрән
мәгәннәр икән. 

«Елларга сәяхәт» китабына кереш сүздә Сибгат Хәким: 
«Бүген бөтен кешелекне борчыган проблема: табигать һәм 
кеше. Хәзер бу хакта язмаган бер генә газета, бер генә жур
нал да юк. «Сәяхәтнамә» (Кама этюдлары) — татар әдәбия
тында ш у ш ы темага багышланган беренче әсәр. Авыр, чете
рекле тема», — дип яза. 

Чыннан да, Ә. Баянов, «Сәяхәтнамә»дә авылны, гореф-
гадәтләрне, милли әхлагыбызны, аның нигезе булган тирә
лекне, табигатьне саклап калу мәсьәләләрен күтәреп, алт
мышынчы еллар ахырында, җитмешенче еллар башында 
бөтен җәмәгатьчелекне уйга салган икән. 

Поэманың башында ике төрле җәмгыять, ике ил галименең 
сүзләре китерелә. Берсе — укучыны кисәтү, икенчесе опти
мизм хисләрен саклау вазифасын үти. Әйе, без җирне бетерәбез, 
әмма бетермәскә була, дип әйтергә тели Ә. Баянов та. 

Нефть табылу чорында табигатьнең нәҗесләнүен күреп, 
чын йөрәктән борчылып язылган әсәр ул — «Сәяхәтнамә». 

Илдә барган зур үзгәрешләрне масштаблы тасвирлауга ире
шә шагыйрь. Әлеге төзелешләр авылларны йота, йортлар 



артыннан баш сузган краннар шәһәргә чакырып 
кул изи. Кеше гаилә, авыл кабыгыннан чыга, әмма 
шушы чакта ул уртак байлыкка битарафланмаска, 
без җирдә вакытлыча гына яшибез дигән уйны 
үзенчә шәрехләп, ни эшләсәң дә була, димәскә тиеш. 

Әсәрдә җимерү символы булган җил образы бар. Язучы 
аны гамьсезлек, өметсезлек янәшәсенә куя һәм өчесен бергә 
исереп йөргән кешеләр кебек бәяли. Авыл таркала, аңа әнә 
шундый ямьсез күренешләр килеп керә. Исереклек — әх
лакны туздыручы бер көч, ди Ә. Баянов. Без моңа күпкат
ламлы абстракцияләр аша киләбез. 

Вакыт һәм җил әллә нәрсәләрне әллә нинди рәвешләргә 
китереп бетерсә дә, кеше Кеше булып калса гына, Җ и р ша
рының киләчәге бар. 

Шагыйрьнең тагын бер кызыклы фикере — кешедә ыша
ныч тойгысын табигать аша гына тәрбияләп була. Таби
гать — Бөек Республика. Табигать — тынлык. Кеше т ы н 
калса уйлана. 

Табигать — Ана. Димәк, ул — кешелек сагында, ул йокы
сыз, ул ризыклар ашата, ул җыр бүләк итә. Шагыйрь әнә 
нинди төшенчә-символлар белән эш йөртә! 

Авылларның эреләнүе, күчерелүе ул елларда бер генә ке
шене дә сөендермәгәндер дип уйлыйм. Поэмадагы бер әби дә 
яуда калган иренең рухы каршында гаеп хисләре кичерә. 

Кеше, матур киенү хакына, хайваннарның тиреләрен ту
ный, ә үзе аларны яратуы белән мактана. 

Ә. Баянов «Сәяхәтнамә»дә шартлы алымнар, төрле я н ә 
шәлекләр, эндәшләр, детальле сурәт һәм башка алымнарны 
куллана. Аңа метафоралар тыгызлыгы хас. Ул алтмышынчы 
елларда яңарган ирекле шигырь алымы белән язылган, шул 
сәбәпле дә чор өчен яңалык буларак бәяләнгән. 

«Сәяхәтнамә» поэмасы бүген Яшелләр партиясе күтәргән 
проблемалар хакында яза түгелме? Юк, язмый, Җир-ананы 
саклау эшенә бердәм күтәрелегез, дип чаң кага: 

Чаң кагам мин: 
— Бар халыклар! 
Барлык теләк-гадәтләрне 
Буйсындырып бары акылга, 
Кул бирегез бер-берегезгә, 
Җир хакына, яшәү хакына! 



«Мәңгелек белән очрашу» 

План. 
1. И. Юзеев иҗатының аерым үзенчәлекләре. 

2. «Мәңгелек белән очрашу» — мифка нигезләнгән әсәр. 
3. Поэмада Явызлык һәм Яхшылык көрәше. 
4. Шагыйрьнең мәңгелекне аңлавы. 
И. Юзеев инде күптән поэмалар остасы буларак танылды. 

Аның иҗатына иҗтимагый эчтәлек, димәк, бер үк вакытта 
иҗтимагый-фәлсәфи мәсьәләләр күтәрү дә, романтик хисләр, 
көчле лиризм да хас. Ул иҗат иткән әдәби образлар шә
хеснең рухи дөньясын ачуга хезмәт итәләр. 

И. Юзеевның 1982 нче елда язган «Мәңгелек белән очра
шу» поэмасы Атлантида хакындагы мифка нигезләнгән. 
Шунысын әйтергә кирәк: кайдадыр юкка чыккан Атланти-
даны эзләү, фаразланган урыннарга махсус экспедицияләр 
җибәрү, аның хакында әсәрләр язу бүгенге көнгә кадәр бар
лык халыкларда да дәвам итә. Менә шушы хәлләр шагыйрь
гә поэма язуга этәргеч булган. 

Археолог Атлант (исеме үк мифик герой лабаса!)та югал
ган Атлантиданы эзләргә китә һәм очраклы рәвештә җир 
асты патшалыгына килеп эләгә. Шушы вакыйга тарих чыл
бырында бер-берсеннән шактый еракта торган җан ияләрен 
бәхәскә кертү өчен бик кулай булып чыга. Мөмкинлектән 
файдаланып, Атлант бүгенге көн кешеләренә үткән заманнар 
ирешкән хакыйкатьне җиткермәкче, аларны хата адымнар
дан саклап калмакчы. Атлантның космонавт улы Икар моны 
мөмкин түгел бер эш дип саный. Чыннан да, гасырлар дәва
мында җир йөзендә бер үк хаталарның кабатлануы шуны 
дәлилләмимени?! 

Икенче яктан, шул ук Җирдә кайбер аллалар да 
игелексез эшләр башкарып калдырганнар. Алар тормы
шы кансызлык, гаделсезлек, мәкер, шәфкатьсезлекнең та
мырлары күпкә тирәндәрәк ятканлыкка ишарәли. Ирек 
сөйгән горур халыкны хәтта Зевс та кабул итә алмаган: 
вулканнар ярдәмендә җирләре белән бергә океанга батыр
ган. 

Аллалар гомере белән чагыштырганда, кеше гомере бик 
кыска. Димәк, аңа игелек эшләүне соңгы көнгә калдырырга 
ярамый. Нәкъ менә шул Яхшылыгы белән ул Явызлык сим
волы булган мифик затлардан күпкә өстенрәк тора. Моны 



хәтта аллалар да таный. Аңлаганга күрә, әнә ш у л 
Я х ш ы л ы к к а к а р ш ы көрәш уты ачалар да. 

Игелек идеалының гомер ягыннан чикләнүе 
үкенечлелек тойгысы алып килсә дә, Я в ы з л ы к к а 
каршы торуда бердәмләшә алган кешенең көч з у р л ы г ы б е з д ә 
аны артка чигерә, ул оптимизм хисе белән а л м а ш ы н а . 

Аллалар да холык-сыйфатлары ягыннан кешеләргә о х ш а 
ганнар, чөнки икенчеләре беренчеләренә охшатып а л а р та
рафыннан яратылганнар. Шулай икән, алар а р а с ы н д а из
гелекне, гүзәллекне гәүдәләндергәннәре дә юк түгел. А ф и н а 
ны гына алыйк. Зәңгәр күкләр алиһәсе ул. Т ы ш к ы яктан 
караганда, үзе дә табигать кебек камил һәм бик ч и б ә р . Ты
ныч, имин, рәхәт яшәүне алга сөрә. 

И. Юзеев бу поэмасында борынгыдан килгән т ө р л е ф ә л 
сәфәләр белән эш итә. Шуның берсе — дөнья я р а т ы л ы ш ы н а 
бәйле нур фәлсәфәсе. Кешенең тууы да, яшәве д ә , үлемгә дә 
бер яктылык булырга тиеш, ди шагыйрь. 

Поэманың вакыйгаларны бәйләүче герое белән б е р г ә без 
дә мәңгелек белән очрашабыз һәм аның кеше а к ы л ы б е л ә н 
генә ирешә алырлык, әмма гомере, гамәлләре белән ү л ч ә н 
мәслек чиксезлек икәнлеген күрәбез. 

М. Әгъләмовның «Акмулла арбасы» поэмасы 
турында кайбер фикерләрем 

Мөдәрристәге бәйсезлек, шагыйрьне д ө н ь я д а г ы 
барлык абруйлардан өстенрәк итеп күрү әнә шул 
ерактан, татар яшәешенең түреннән үк к и л ә . 

Р. Зәйдулла 

Киңәйтелгән план. 
Кереш. «Акмулла арбасы»на нигез биргән э т ә р г е ч л ә р н е ң 

берсе. 
Төп өлеш. Поэманың структур өлешләре һәм а л а р н ы ң 

идея-эчтәлеге. 
1 . Кереш. Я к т ы л ы к символларының к у л л а н ы л ы ш м а к 

саты. Янәшәлек һәм контрастлар. Акмулланың у з г а н чор 
кешеләренә һәм бүгенге буынга якынлыгы сәбәпләре. П о э 
мада яңгыраган к ы ю фикерләр. 



2. Беренче бүлек. Поэмада күтәрелгән сәяси 
мәсьәләләр һәм көндәлек тормыш проблемалары, 
авторның аларга җаваплары. 

3. Икенче бүлек. Акмулла узган юл. Мөстә
кыйль дәүләт турында халык һәм шагыйрь хыялларының 
тәңгәллеге. «Каһәрләнгән татар китабы». Китап язмы
ш ы — халык язмышы. 

4. Өченче бүлек. Шагыйрьнең үлемсезлеге һәм кайвакыт 
аның кадерен белеп җиткермәү хакында фикерләр. 

Йомгак. Поэмада эпиграфлар кулланылышындагы һәм 
кайбер башка үзенчәлекләр. Йомгактан чыккан төп мәгънә. 

Язмама эпиграф рәвешендә китерелгән Ркаил Зәйдулла 
сүзләре «Акмулла арбасы»н язуга этәргеч-мотивны, анда 
чагылган аерым бер фикерләрнең нигезен бик ачык күрсәтә 
булса кирәк. Чыннан да, әлеге поэмада шагыйрьне шәхес 
буларак хөрмәтләү, талант буларак олылау бик көчле, һәм 
ул бүгенге көн шагыйрьләрендәге рухи ирек хисенең ерактан 
килгән тамырларын да чагылдыра. 

Поэманың кереше, бүлекләре һәм йомгагы структур 
өлешләре булып тора. «Акмулла арбасы» шагыйрь сүзен 
якты нурга тиңләгән строфа белән башланып китә. Илаһи
лык символын иҗат кешесен белдерү өчен куллану исә аңа 
халык күрсәткән мөнәсәбәтнең күк затларына тиешле бер 
мөнәсәбәт икәнлеген дә аңлата. 

М. Әгъләмов шуннан соң үз заманының икейөзле рухани
лары катламын, нәкъ менә тирә-юньгә нур сирпергә тиеш
леләрне Акмулла белән янәшәлектә тасвирлый, һәм аны 
чын халык улы дип атый, чөнки андагы азат рухның 
кешеләрнең күңел түренә барып тоташканлыгын белә. 

М. Әгъләмов янәшәлекләр, контраст тудыру алымнары 
белән эш итә. Шул капма-каршылыкларның үзәктә торга
ны — «кара еллар» җирлегендәге мәгърифәт яктылыгы. 

Акмулла кешеләргә үзләре кебек яшәү рәвеше белән дә 
бик якын. Кая гына бармасын, ул йорт салырга булыша, 
хуҗалык эшләрендә ярдәмгә килә, шунлыктан аны сүзгә 
генә маһир буш куык сыйфатында кабул итмиләр. 

Шуннан соң М. Әгъләмов яңа гасыр кешеләренә аның 
кай ягы белән якынлыгы мәсьәләсен куя. Әлеге сорауга 
җавап биргәндә, белемнең, мирасның кадере турында уйла
на. Шул уйлар аны бүгенгесенә, иртәгесенә алып чыга. 



Поэма 1981 нче елда язылган, әмма анда н и н д и 
кыюлык! 

Ишек шакый кемдер. Ә иртәгә 
Ничәдер яшь тула Тукайга; 
Шунда чыгып чыгыш ясыйсы бар 
Заман җиле искән уңайга, — 

ди торгынлык еллары иҗатчысы, сүз иреге б у ы л г а н г а , нор
мативлыкка, фикердә ярашуга ишарәләп. 

Шагыйрьне бимазалаучы графоманнар, теләгән к а д ә р ки
тап чыгара алмау, идеология басымы астында я з у , ш и г ы р ь 
дәге шаблонлык.. . Болар, минемчә, постсовет ч о р ы н д а да 
актуаль яңгырашлы. 

Әгәр без п о э м а н ы ң бүлекләре буенча с ә я х ә т и т с ә к , 
М. Әгъләмовның Акмулла арбасының балталы ө л е ш е н ә иң 
алдан тукталганлыгын күрербез. Шагыйрь — т ө з ү ч е , яңа 
нигез корырга хыялланучы, искенең җимерелүенә к а р ш ы 
торучы... Аерым өйле булу гына канәгатьләндерми х а л ы к 
ны, аңа аерым ил кирәк! Әнә нинди сәяси мәсьәләләр к ү т ә р ә 
икән М. Әгъләмов, көндәлек тормыш п р о б л е м а л а р ы н н а н этә
релеп. 

Бер бүлектә татар китаплары... 
Барып җитә дала түренә, 
Кая киттең, кая Мифтахетдин? 
Ерак калмый анда Себергә? 

Икенче бүлектән китерелгән бу өзек, тирәнгә т ө ш е п уй
ланмаганда, Акмулла узган дала юлын гына күрсәтәдер» төс
ле. Ә бит автор ирекле сүзне сөйгәннәргә янаган к у р к ы н ы ч к а 
ишарәли. Кемнәр генә Себергә сөрелмәгән дә, к е м н ә р генә 
имансыз кулыннан я к т ы дөньядан китмәгән! 

Шагыйрь максатчан рәвештә кешенең үз к и т а б ы н н а , үз 
илен булдыруга омтылышын бүлек саен а с с ы з ы к л а п б а р а . 
Гадәти генә кебек күренгән «Кеше арбасында к е ш е җ ы р ы » 
дигән юлларга да халыкның милли бәйсезлеккә о м т ы л ы ш ы 
турындагы фикер асмәгънә рәвешендә салынган. Г о м у м ә н , 
бу әсәрдә асмәгънәлелек, фикерне читләтеп әйтү, а н ы "чыл
быр буыннары рәвешендә ялгау хас. 

«Каһәрләнгән татар китабы», — дип сүз йөртә ш а г ы й р ь , 
чөнки аның нинди цензура киртәләрен узганын, я н д ы р ы л г а 



нын, читләргә сибелгәнен, аны язганнарның язмы
шын я х ш ы белә. 

Бу бүлектә шагыйрь китап язмышын халык яз
мышы белән янәшә куя. Әкренләп без шагыйрь, 

китап, халык кебек өч төшенчәнең аерылмас берлегенә ки
ләбез. Аларның уй-хыяллары да, язмышлары да уртак икән 
шул... 

Акмулла утырып йөргән бүлек. Ул — «егерменче гасыр 
дулкыннарының алып китәр башлангычы»ның өе. 

Татар хатынының күкрәк сөтен имгән, мулласыннан 
Мифтахетдин исеме алган шагыйрь. Кылган гамәлләре өчен 
Акмулла атын йөрткән шәхес. 

... Башларыңны салып уйланырлык, 
Уйланып та уйга калырлык, 
Уйга калып горурланырлык! — 

ди аның хакында бүгенгенең шундый ук икенче бер шагый
ре М. Әгъләмов. Кызганыч, Казанда яшәмәгән шагыйрь әле 
дә тиешле дәрәҗәдә бәяләнми. Сөенеч ки, аны төрки ха
лыклар, бигрәк тә башкортлар һәм казахлар үз уллары дип 
саный. 

Поэмага куелган эпиграфлар фольклордан, шагыйрьнең 
үз әсәрләреннән алынган һәм алар бүлекләрнең эчтәлеген, 
Акмулланың язмышын бик ачык чагылдыралар, шунлык
тан поэма кисәкләренә фәлсәфи ачкыч та булып торалар. 
Беренче эпиграфта чагылган фикергә («Акмулланың арба
сын // Буяганнар дан өчен») соңгысында авторның мөнә
сәбәте белдерелә. Шул ук вакытта ул элек һәм хәзер Акмул
лага карата хезмәт халкында, аның кадерен белгәннәрдә 
булган мөнәсәбәтне дә чагылдыра: 

... Саф алтынны нәҗескә буяу илән, 
Нәҗес китәр, алтынның заты китмәс!.. 

Күргәнебезчә, әсәр ахырында автор тагын яктылык образ
ларына мөрәҗәгать итә и к ә н : Акмулланы и л а һ и л ы к н ы ң 
катып калган, бергә тупланган яктылыгы булган алтынга 
тиңли. 

Поэманың йомгак өлеше шагыйрь башкарган эшләрнең 
дәвам итәсенә ышаныч белдерү рәвешендә. Татар җирендә 



йөзләгән яшь шагыйрь бар һәм аларның һәрберсе 
Акмулла юлында. 

План. 
Әсәр эпиграфлары ярдәмендә төзелгән өстәмә вариант. 

Шулай ук киңәйтелгән план булып тора, җәя эчендә сочи
нение эчтәлегенә карата кайбер аңлатмалар язылган. 

1. «Акмулланың арбасын 
Буяганнар дан өчен...» 
«... Саф алтынны нәҗескә буяу илән, 
Нәҗес китәр, алтынның заты китмәс!..» 
(Акмуллага аерым бер кешеләр, сыйнфый катламнар күр

сәткән мөнәсәбәтләрдәге аерымлыклар турында язабыз.) 
2. «... Мәргәннәрне танырлык хәлемез бар, 
Шул сәбәптән сабыр кылып торалмадык». 
(Поэмада дала халыкларының ирек өчен көрәшен чагыл

дырган юллар.) 
«... Фетнәнең күбе чыгар телемездән». 
(Шигъри сүзнең көче.) 
«Базарына карай гына сәүдәмез бар». 
(Шагыйрьлек таланты.) 
«Акмулла тикле намне ничек үтермәк кирәк...» 
(Иманлы шәхес.) 
«... Аз гына дәресем бар кыш вакытта, 
Китап карау гадәтемез буш вакытта...» 
(Поэмада Акмулланың мөгаллим буларак чагылышы.) 
3. «Нәтиҗәдә Акмулла дип исем алдым. 
Бу исем бүләк улмыш тугрылыкка». 
(Татар китабының, Акмулла иҗатының асыл рухы.) 
«... Дөньяда тулып яткан газизләр бар, 
Сандугачтай телләрен акча кискән...» 
(Акмулла - көрәшче.) 
4. «...Моң булып кырык биштән яшем үтте...» 
(Акмулланың шәхси язмышы.) 
5. «Йөзләп шагыйрь чыккан өч урынлы 
Шул арбага яулык болгарга». 
(Акмулла исеменең мәңгелеге хакында укучының үз фи

керләре.) 



«Татар телендә 100 сочинение» 
«Юлдаш» газетасы кар

шындагы «Раннур» нәшрияты 
«Мәктәп укучысына ярдәм
лек» сериясеннән «Татар те
лендә 100 сочинение» дигән 
китап бастырып чыгарды. 
Мондый төрдәге китап татар 
тарихында беренче тапкыр 
гына басылгангадыр инде, 
укытучылар, мәктәп укучыла
ры арасында бик популяр 
басмага әйләнде. Аңа сорау бик зур. 

Китапка төрле типтагы сочинение
ләр тупланган. Әдәби-тарихи план
дагы язма эшләр арасында бәяләмә, 
характеристика, чагыштыру рәвешен-
дәгеләрен очратырсыз. Ирекле тема
га язылганнары да җитәрлек. Алар 
аерым профессия, фән, сәнгатькә ка
гылышлы мәсьәләләрне, иҗтима-
гый-сәяси, әхлакый проблемаларны 
күтәреп чыккан публицистик сочине-

ниеләрне, ел фасыллары, 
әти-әниләр турында уй-фи-
керләр чагылган язмаларны 
үз эченә алган. Язма эшләр 
үзләре дә төзелеше, фикер
не җиткерү рәвеше, рухы, аһә
ңе белән бер-берсеннән нык 
аерылып тора. Укучы алардан 
язу осталыгына туры килгән
не, күңеленә якынны үрнәккә 
сайлап алыр. 

Автор Рифә Рахман озын, күләм
ле сочинениеләрне югары уку йорт
ларына укырга керү, ә кечкенә язма
ларны мәктәптәге дәрес шартларын 
күздә тотып эшләгән. 

«Татар телендә 100 сочинение» ки
табын барлык почта бүлекчәләрендә 
яки хат ташучылар аша өйгә язды
рып алдырырга була. Газета-журнал
лар каталогындагы язылу индексы — 
16276. 

«Һәр сыйныфта — сочин 
Сочинение китапларына 

ихтыяҗның зур булуын истә 
тотып, «Раннур» нәшрияты 
Рифә Рахманның «һәр сый
ныфта — сочинение» дигән 
тагын бер китабын бас
тырып чыгарды. Бу китап 
ата-аналарның, укучылар
ның, мөгаллимнәрнең үте
нечләрен тыңлап язылды. 
XI сыйныф укучылары 
әдәбияттан чыгарылыш имтихан
нары тапшыра. Шуны күздә тотып, 
без тәкъдим ителгән темалар бу
енча да сочинение үрнәкләре ки
тердек. Алар төрле сыйныфларга 
таратылды, дәрес темалары белән 
бәйләнештә, яшь үзенчәлекләрен 
исәпкә алып, төрле күләмдә һәм 
катлаулылыкта башкарылды. Ки
тап өч бүлектән тора. Беренче бү
лектә — V-VIII сыйныфлар өчен, 
икенче бүлектә IX—XI сыйныфлар 
өчен сочинение үрнәкләре китере
лә. Өченче бүлек исә «Сочинение 

нение» (5-11 сыйныфлар өчен) 
язарга өйрәнәбез» дип ата
ла. Анда сочинениегә куел
ган кайбер таләпләр яктыр
тыла. Сочинение үрнәкләре 
өч темага бүленгән: «Гүзәл 
гамь», «Татар халык авыз 
иҗаты», «Әдәбият». 

«һәр сыйныфта — сочине
ние» китабын почталарда 
яки хат ташучылар аша өй
гә яздыртып алдырырга 

була. Ул газета-журналлар катало
гына кертелгән. Язылу индексы — 
0 1 5 0 1 . Ә ашыгыч рәвештә китап
лы булырга теләгәннәр Казанның 
Декабристлар урамы, 2 нче йорт
та урнашкан «Идел-Пресс» кибе
тенә мөрәҗәгать итә алалар. Күп
ләп алырга теләүчеләр өчен теле
фон: ( 8 4 3 2 ) 4 3 - 2 5 - 6 2 . Зәңгәр 
тышлы «Татар телендә 100 сочи
нение» һәм яшел тышлы «һәр сый
ныфта — сочинение» китаплары, 
һичшиксез, сезнең кулланма ки
тапларыгыз булырга тиеш. 

Ленар ГАЗИЗОВ. 



«БАЛАЛАР БАКЧАСЫ» 
Әти-әниләр һәм балалар бак

часы тәрбиячеләре өчен чы
гарылган бу уку китабы күпләр
нең күңеленә хуш килер. «Ба
лалар бакчасы» китабы туганнан 
алып 6 яшькә кадәр булган ба
лалар өчен тәкъдим ителгән 
нәфис сүз әсәрләре, програм
малар таләп иткәнчә, биш 
төркемгә бүлеп бирелгән: «Сан-
дугачым-былбылым» (2 яшькә 
кадәрге балалар өчен), «Беренче 
адымнар» (2-3 яшьлек балалар 
өчен), «Үсә барабыз» (3-4 яшьлек 
балалар өчен), «Без инде зур үстек» 
(4-5 яшьлек балалар өчен), «Хуш 
инде, хуш бакча!» (5-6 яшьлек ба
лалар өчен). Моннан тыш, балалар 
бакчаларында төрле күңел ачу 
чаралары үткәргәндә файдалы бу
лыр дип, «Дөнья ямьле булсын 
өчен, әни кирәк!», «Бәйрәм бүген, 
бәйрәм бүген!» дигән баш астын
да өстәмә бай материаллар тәкъ-

«РУССКИЙ ЯЗЫК. 4 кла 
Учебник для 4 класса четырехлет-
ней начальной татарской школы 

Дүртьеллык башлангыч татар 
мәктәпләре әлеге уку әсбабына 
зур кытлык кичерәләр иде. 4 сый
ныф укучылары элек чыккан, тау
шалып беткән дәреслекләрдән 
файдаланалар иде һәм ул эчтәле
ге ягыннан да искергән — зама
набыз үзгәрешләр таләп итә иде. 
Ни өчен «иде» дибез, чөнки алар арт
та калды инде. Менә шушы булган 
барлык җитешсезлекләр дә берь
юлы юкка чыкты. Уәзер 4 сыйныф 
укучыларының үз дәреслекләре 
бар. Н. М. Хәсәнов белән М. К. Ба-
кеева авторлыгындагы дәреслек 
Татарстан Республикасы Мәгариф 
министрлыгы тарафыннан раслан
ган, 336 битле булып, яхшы, ак 
кәгазьдә басылган, каты тышлы. 
«Юлдаш» газетасы каршындагы 
«Раннур» нәшриятында дөнья 
күргән «Русский язык. 4 класс» ки-

д и м и т е л г ә н . Б а ш к а 
х р е с т о м а т и я л ә р д ә н 
аермалы буларак, бала
ларга әхлак т ә р б и я с е 
бирүне к ү з д ә т о т ы п , 
«Тәрбияле бала — җанга 
шатлык, йөзгә аклык» 
дигән бүлек ө с т ә л г ә н . 
Ул татар милли педаго
гикасының т у л ы р а к 
әсәрләрен, әхлаклылык 
тәрбияләүче хикәяләрен 

үз эченә алган. «Юлда й ө р и белә
сеңме?» дигән бүлек тә м о н д ы й 
хрестоматияләр өчен яңалык булып 
тора. Фәрит Йосыф, Гөлназ Йо
сыф, Фәридә Хәмид авторлыгын
да «Юлдаш» газетасы к а р ш ы н д а 
гы «Раннур» нәшрияты (телефон: 
43-70-91) чыгарган «Балалар бак
часы» китабы бик тә кирәкле һ ә м 
кыйммәтле хәзинә. Балаларыбыз 
инсафлы, акыллы үссен д и п тыры
шучы гаиләләр әлеге к и т а п н ы 
үзләрендә булдырмый калмаслар. 

СС» 
табы төрле дә
ресләрне эченә 
алган күп кенә 
б ү л е к л ә р д ә н 
тора. «Русский 
язык. 4 класс» 
китабын почта
ларда яки хат 
ташучылар аша 
өйгә яздыртып 
алдырырга була. Язылу и н д е к с ы — 
16269. Казандылар игътибарына! 
Китап Декабристлар урамы, 2 нче 
йортта урнашкан «Идел-Пресс» ки
бетендә сатуда бар. Укытучылар, 
укучылар һәм ата-аналар игътиба
рына! Дәреслекне арзан б ө я д ә н 
сыйныф яки мәктәп белән җ ы е л ы 
шып күпләп алырга теләүчеләр шу
шы кибеттән килеп ала алалар. Ба
лаларыгызны дәреслексез к а л д ы 
ра күрмәгез, чөнки дәреслек ул — 
белем чыганагы. Б е л е ш м ә л ә р 
өчен Казандагы телефон: 4 3 - 7 0 - 9 1 . 

Ленар ГАЗИЗОВ. 
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